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Voorwoord 

Voor u ligt het rapport ´Toekomstbestendig herstructureren’. Met de afronding van deze scriptie is 

eindelijk een eind gekomen aan een lang proces van onderzoeken, schrijven en verbeteren. Met deze 

scriptie is niet alleen dit onderzoek voltooid, maar ook mijn opleiding Real Estate Management and 

Development aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Dit betekent voor mij een einde van mijn 

studentenleven, en het begin van een nieuwe levensfase waarin ik mijn kennis en kunde hoop te 

gaan gebruiken en verder te ontwikkelen.  

Ik hoop dat mijn scriptie niet alleen gezien wordt als een theoretisch document, maar ook als 

praktische handleiding om de herstructurering van woonwijken een toekomstbestendiger karakter te 

geven. Het gaat mij niet om een klakkeloze overname van de resultaten, maar om inzicht in het 

belang van flexibel en duurzaam bouwen, het belang van het bediscussiëren van de toekomst en het 

creëren van een toekomstbestendige woonwijk. Zelf denk ik dat op dit vlak nog een enorme 

inhaalslag is te maken.  

Dat ik nu op dit punt sta, heb ik te danken aan veel mensen. Als eerste gaat mijn dank uit naar mijn 

begeleiding, Jos Smeets en Pauline van den Berg, voor het eindeloze doornemen, corrigeren en het 

aandragen van verbeterpunten. Ook Margret van Wijk wil ik bedanken voor de interessante en 

leerzame gesprekken, ondanks het drukke schema werd vrijwel wekelijks tijd vrij gemaakt om bij te 

praten en mij te sturen in waar ik mee bezig was.   

Daarnaast gaat mijn dank uit naar mijn ouders, papa en mama, als het nodig was namen jullie de zorg 

en oppas voor Rosanne waar. Ik hoefde maar te bellen en jullie waren er, bedankt daarvoor.  

Ook dank aan Hendrik, een eerste keer lezen moet er nog van komen, maar toch bedankt voor het 

stimuleren om door te gaan en het accepteren dat mijn tijd ergens anders aan opging dan aan het 

huishouden. Rosanne, jij ook bedankt, mama heeft nu meer tijd voor jou en om samen leuke dingen 

te doen.   

Verder dank aan iedereen, vrienden, familie en belangstellenden, voor de opbeurende woorden, 

getoonde interesse of hulp. Zonder jullie had mijn scriptie er niet uitgezien zoals deze er nu uitziet en 

was er misschien niet nu al een einde aangekomen.  
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Samenvatting 

Hoe de toekomst eruit zal zien, weet niemand. Wat wel vaststaat, is het feit dat de 

herstructureringswijken van nu, de wijken van de toekomst zijn. Het doel van dit onderzoek is om 

een aanpak te ontwikkelen waarmee de herstructurering van woonwijken op een andere manier 

wordt vormgegeven. Door het volgen van deze aanpak ontstaan er wijken die toekomstbestendig 

zijn: waar het goed wonen is en die optimaal voldoen aan de eisen en regelgeving van deze tijd en de 

toekomst. De hoofdvraag van dit onderzoek is: 

‘Welke fysieke ingrepen maken een te herstructureren woonwijk in het algemeen en de 

Staatsliedenbuurt te Zaltbommel in het bijzonder, toekomstbestendig?’ 

Herstructurering richt zich vooral op de aanpak van de eenzijdige bevolkingssamenstelling in de wijk 

en de woningvoorraad. Het betreft voornamelijk naoorlogse woonwijken gerealiseerd in de periode 

tussen 1950 en 1970, maar ook de vooroorlogse woonwijken. Om deze wijken aan te pakken worden 

fysieke, sociale en/of economische maatregelen ingezet. De leefbaarheid, veiligheid en sociale 

cohesie in de wijk zijn door herstructurering vrijwel niet vooruit gegaan. Sociale problemen in de wijk 

zullen met een sociaal-economische aanpak moeten worden opgelost (Platform31, 2013). 

Momenteel bevindt de ontwikkeling van een aanpak voor de naoorlogse wijk De Vergt in Zaltbommel 

(waar de Staatsliedenbuurt deel van uitmaakt) zich in de initiatieffase. In samenwerking tussen 

gemeente Zaltbommel en Woonlinie is er een aanpak voor De Vergt opgesteld, in de vorm van een 

wijkvisie. In deze scriptie wordt verder vorm gegeven aan die aanpak, voornamelijk gericht op de 

woningen in de Staatsliedenbuurt.  

Om uiteindelijk een strategie voor de herontwikkeling van een naoorlogse woonwijk te kunnen 

ontwikkelen zodat deze toekomstbestendig wordt, wordt gebruik gemaakt van exploratieve 

omgevingsscenario’s. Hiermee worden mogelijke toekomstbeelden geschetst, binnen de context van 

de twee trends en ontwikkelingen met de meeste impact en onzekerheid voor de toekomst. Er wordt 

geen compleet toekomstbeeld geschetst, maar vier mogelijke toekomsten. Een kanttekening bij de 

methode is dat er meer varianten toekomsten mogelijk zijn, en dat grote veranderingen niet 

ingebeeld kunnen worden. De exploratieve omgevingsscenario’s, als basis voor de herstructurering 

van een woonwijk, kunnen worden ontwikkeld door invulling te geven aan de volgende stappen:  

 Bepalen van het doel en de context van de scenarioplanning 

 Identificatie van sleutelfactoren en vorming van scenarioruimtes 

 Ontwikkeling van scenario’s door invulling van factoren 

 Evaluatie en verwerking van de scenario’s  

De context waarbinnen de toekomstscenario’s zullen worden opgesteld, is de wijk De Vergt. De 

analyse van de wijk dient als input voor de toekomstscenario’s, waar in een later stadium de 

maatregelen en het ontwerp voor de wijk op worden gebaseerd. Hierdoor ontstaat er een plan dat 

niet alleen zorgdraagt voor een toekomstbestendige woonwijk, maar ook rekening houdt met de 

specifieke kenmerken van de wijk.  

De wijk De Vergt voldoet aan de kenmerken van een herstructureringswijk: de wijk heeft een lage 

sociaal-economische positie. Daarnaast zijn de leefbaarheid en veiligheid in de wijk ondermaats. Ook 

moet met de verouderde woningvoorraad in de Staatsliedenbuurt aangepakt worden: gesloopt, 
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gerenoveerd of opgeknapt. De investeringen die dergelijke ingrepen met zich meebrengen, hebben 

een looptijd van 30 tot 50 jaar. Daarnaast zijn woningen bouwtechnisch gezien na 40 tot 50 jaar toe 

zijn aan groot onderhoud, renovatie of sloop. Daarom worden de toekomstbeelden geschetst over 

een tijdshorizon van 50 jaar: een toekomstbestendige wijk voldoet over 50 jaar nog steeds aan de 

eisen en wensen van de tijd. Het doel van de uitvoer van de scenariomethode voor De Vergt is het 

ontwikkelen van verschillende sociaal-economische toekomstbeelden specifiek voor De Vergt, die 

informatie bevatten dat van belang is bij de herstructureringsopgave voor die wijk. Dit wordt gedaan, 

zodat er een plan voor de Staatsliedenbuurt in de wijk De Vergt ontwikkeld kan worden dat 

functioneert in de mogelijke toekomstscenario´s en waardoor voorkomen wordt dat de wijk over 50 

jaar weer een aandachtswijk genoemd kan worden.  

De toekomstscenario’s worden gebaseerd op trends en ontwikkelingen, ingevuld binnen de kaders 

van twee sleutelfactoren. De trends en ontwikkelingen, relevant voor de herstructurering van een 

woonwijk, komen naar voren vanuit een DESTEP-analyse: een analyse van de factoren demografie, 

economie, sociaal-cultureel, technologie, ecologie en politiek-juridisch. De trends en ontwikkelingen 

vanuit de DESTEP-analyse zijn vergeleken met trends en ontwikkelingen vanuit de literatuur. De 

uitkomst van deze vergelijking vormt de basis voor de toekomstscenario’s. De scenarioruimtes 

worden gevormd door twee sleutelfactoren. Dit zijn de twee trends en ontwikkelingen met de 

grootste impact op de toekomst en met de grootste onzekerheid in welke richting deze factor zich zal 

ontwikkelen. De sleutelfactoren zijn onderscheiden vanuit een enquête, en onderscheiden vanuit de 

literatuur. Uiteindelijk zijn de trends en ontwikkelingen ontwikkeling economie en werkgelegenheid 

(2) en levensstijl (4) naar voren gekomen als de sleutelfactoren. Deze factoren kunnen niet gezien 

worden als belangrijker dan de andere trends en ontwikkelingen, maar wel als kader waarbinnen de 

overige trends en ontwikkelingen kunnen worden ingevuld. De invulling van de toekomstscenario’s 

past binnen de uitersten van de sleutelfactoren en wordt gevormd door het invullen van de trends en 

ontwikkelingen. Als eerst is er een nulscenario geschetst, waarin de trends en ontwikkelingen zijn 

ingevuld gebaseerd op de interne en externe analyse van de wijk. De invulling van de 

toekomstscenario’s is ontleend aan literatuurstudies, aangevuld met informatie vanuit het 

nulscenario. De scenario’s zien er als volgt uit: 

 

 

 



Afstudeeronderzoek Eline Roest-Bragt      Toekomstbestendig herstructureren 20 augustus 2013 
 

8 
 
 

 

 

 

Om in de laatste stap van de scenarioplanning, evaluatie en verwerking van de toekomstscenario’s, 

tot concrete, fysieke maatregelen te komen die de toekomstbestendigheid van de wijk waarborgen, 

worden de toekomstscenario’s per trend en ontwikkeling vergeleken. Vandaaruit worden 

maatregelen voor De Vergt opgesteld, die per trend en ontwikkeling de toekomstbeelden 

combineren en daarop anticiperen. Hierdoor zal de wijk blijven voldoen aan de eisen en wensen van 

de tijd, ongeacht welk scenario werkelijkheid wordt. Door deze vergelijkende werkwijze is er het 

gevaar dat wordt afgedaan aan de inhoud van de gebruikte scenariostudies: niet alle scenario’s uit de 

literatuur komen exact overeen, waardoor alleen de overeenkomsten zijn meegenomen. De 

maatregelen die zijn ontstaan, zijn als volgt: 

Scenario A: Samen delen 

Wegtrek jongere bevolkingsgroepen 
Geen toe- of afname inkomensverschillen 

Gezamenlijk inzetten op verbeteren 
leefbaarheid en veiligheid 

Sociale interactie vindt plaats m.b.v. 
technologie 

Hoge parkeerdruk De Vergt blijft 
Initiatieven in de wijk 

Gezamenlijke groenvoorzieningen en 
groente- en fruitteelt in de wijk 

Duurzaamheid is noodzaak 
Veel regelgeving overheid met beperkte 

middelen 
Sturende rol woningcorporatie, veel 
behoefte aan sociale huurwoningen 

Scenario B: Alleenoverlevend 

Bevolkingsgroei door komst migranten 
Hoge arbeidsparticipatie 

Grote verschillen arm en rijk 
Lage sociaal-economische positie van De 

Vergt 
Leven in een gedigitaliseerde omgeving 

Beperkte aanwezigheid openbaar vervoer 
Leegstand van de voorzieningen in de 

wijk 
Blijvende afhankelijkheid van fossiele 

brandstoffen 
Teruggetreden overheid: minimaal  

sociaal vangnet 
Sturende rol woningcorporatie, veel 
behoefte aan sociale huurwoningen, 
intensief achter de voordeur-beleid 

 

Scenario C: samen léven 

Bevolkingsgroei, voornamelijk door 
migraties 

Inkomensverschillen zijn kleiner 
Sociaal-economische problemen in de 

wijk zijn geminimaliseerd 
Nieuwe, efficiente verkeersconcepten 

Collectief beheerde openbare ruimte en 
voorzieningen 

Iedereen heeft een eigen bijdrage in de 
samenleving 

Buurtnetwerk aanwezig in de wijk 
Verregaande, geaccepteerde 

internationalisering van de samenleving 
Duurzaamheid is belangrijk 

Strenge regelgeving overheid 
Veel financiele mogelijkheden overheid 

Faciliterende rol woningcorporatie, 
participerend in social communities  

Scenario D: alleenlevend 

Bevolkingsgroei door komst migranten 
Hoge arbeidsparticipatie 

Toename van de inkomenverschillen 
Tweedeling rijk en arm is goed zichtbaar 

in de wijk: materialisme is belangrijk 
Infrastructuur is betaald te gebruiken, 

beperkte aanwezigheid openbaar vervoer 
Hoge eisen aan de directe leefomgeving 
Welvaart en vooruitgang door vervagen 

van de landsgrenzen 
Stijgende energie- en materiaalprijzen 
vanwege toename verbruik, is product 

van de markt 
Teruggetreden overheid, veel regelgeving 
is afgeschaft, minimaal  sociaal vangnet  

Faciliterende woningcorporatie, fungeert 
op afroep 

Economische groei 

Economische krimp 

Individualistische 

levensstijl 

Collectieve 

levensstijl 
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De flexibele, gebouwde omgeving: 

 Flexibiliteit in functie en vorm van de wijk  

 Flexibiliteit in functie, vorm en oppervlakte van de woningen  

 Gemengde woningvoorraad voor lagere sociaal-economische klasse(n)  

 Nieuwe activiteiten in de woning faciliteren door meer oppervlakte per woning te creëren 

 Flexibiliteit in functie en grootte in gebouwen met maatschappelijke voorzieningen 

 Flexibiliteit in woningbezit van corporatie 

 Selectief toewijzingsbeleid corporatie door woningtoewijzing naar werk en/of inkomen 

De ruime en veilige openbare ruimte: 

 Objectieve en subjectieve veiligheid in het ontwerp door specifieke aandacht voor 

zichtbaarheid, eenduidigheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de omgeving 

 Creëren van een unieke en onvervangbare wijk met aandacht voor architectuur en 

vormgeving  

 Binding met de wijk creëren door in te zetten op vrijetijdsvoorzieningen in de wijk 

 Ruimte voor toekomstige nieuwe vervoerssystemen 

 Fysieke ruimte reserveren voor initiatieven m.b.t. (gedeeltelijke) functieverandering van de 

openbare ruimte  

 Onderhoudsvrij materiaalgebruik bij vormgeving openbare ruimte 

Duurzaamheid: 

 Aansluitingen op hoogtechnologisch datacommunicatie netwerk  

 Realiseren energieneutrale/energiezuinige woningen 

 Toepassing hernieuwbare energie 

 Mogelijk maken hergebruik van materialen  

Met deze maatregelen wordt een praktische handleiding gegeven om de factor 

‘toekomstbestendigheid’ in het ontwerp te brengen, waardoor de sociaal-economische levensduur 

van de wijk wordt verlengd. Grootschalige herstructureringsprojecten zijn hierdoor minder 

noodzakelijk. Om te laten zien wat de maatregelen doen in een herstructureringsproject, zijn deze 

uitgewerkt in een programma van eisen voor de Staatsliedenbuurt in De Vergt. Wanneer besloten 

wordt dit programma van eisen op te nemen in de plannen voor de herstructurering, kan 

verondersteld worden dat de wijk toekomstbestendig is en deze past binnen de geschetste 

toekomstscenario’s. Flexibiliteit van de woningen, maar ook van de woonomgeving en de 

woningcorporatie zijn belangrijke eisen, evenals de vormgeving van de openbare ruimte. Ook 

(energetische) duurzaamheid en (het mogelijk maken van) hergebruik van materialen is van belang 

voor een toekomstbestendige Staatsliedenbuurt. Om deze eisen mogelijk te maken, zijn er 

ingrijpende veranderingen nodig in de wijk, maar alleen op deze manier ontstaat er een 

toekomstbestendige Staatsliedenbuurt.  

De maatregelen zijn uitgewerkt voor de Staatsliedenbuurt in De Vergt, nu rest nog de vraag of de 

aanpak ook toepasbaar is voor herstructureringswijken in het algemeen. Geconcludeerd kan worden 

dat de gevolgde aanpak algemeen toepasbaar is, ook voor andere (herstructurerings)wijken dan De 

Vergt. Niet alle stappen zoals deze voor De Vergt zijn doorlopen zijn noodzakelijk om een zelfde soort 

onderzoek voor een (herstructurerings)wijk anders dan De Vergt op juiste wijze te voltooien, maar de 
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grove lijn zoals geschetst, het stappenplan, dient wel gevolgd te worden. Uiteindelijk draagt de 

uitvoer van het stappenplan, maar bovenal de interpretatie van de maatregelen in het 

stedebouwkundig ontwerp, bij aan de toekomstbestendigheid van de woonwijk.  

Met de uitvoer van dit onderzoek is een antwoord gegeven op de hoofdvraag:  

‘Welke fysieke ingrepen maken een te herstructureren woonwijk in het algemeen en de 

Staatsliedenbuurt te Zaltbommel in het bijzonder, toekomstbestendig?’ 

Geconcludeerd kan worden dat de toekomstbestendigheid van een wijk bereikt kan worden door het 

opstellen van fysieke maatregelen of ingrepen voor de wijk en het integreren ervan in de plannen 

voor die wijk. Deze fysieke maatregelen moeten worden opgesteld volgens het in dit onderzoek 

gedefinieerde stappenplan en zijn per (herstructurerings)wijk verschillend. Voor Woonlinie scheppen 

de maatregelen mogelijkheden voor het verlengen van de exploitatietermijn van de 

toekomstbestendige woningen. Voordat de maatregelen worden geïmplementeerd in de 

Staatsliedenbuurt, wordt aanbevolen eerst onderzoek te doen naar de extra kosten van de 

maatregelen en flexibiliteit tijdens en na de bouw, en in hoeverre de maatregelen passen binnen de 

Staatsliedenbuurt in de huidige vorm. Belangrijk is dat degenen die met de maatregelen of het 

programma van eisen aan de slag gaan, inzien dat vooraf investeren in extra kwaliteit, hier dus 

toekomstbestendigheid, zich later terugbetaald. Daarnaast moet de (plaatselijke) overheid inzien dat 

de huidige wet- en regelgeving een beperking is voor een toekomstbestendige woonwijk, zowel 

betreft de huisvesting van middeninkomens als de regelgeving rondom het bestemmingsplan.   

Aanbevolen wordt om de methode toe te passen voor andere herstructureringswijken, zodat de 

resultaten vergeleken kunnen worden en er een lijst van wel algemeen toepasbare maatregelen kan 

ontstaan. Om de gedefinieerde methode breder toepasbaar te laten zijn, kan nader onderzoek 

worden gedaan of de gevolgde aanpak ook van toepassing is voor niet- herstructureringswijken.  
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Summary 

Nobody knows how the future will be. But the neighborhoods we are currently restructuring must be 

livable in the future. Therefore, the goal of this research is to develop an approach to form the 

restructuring of neighborhoods in a different kind of way. When following this approach, future 

proof neighborhoods will arise consisting of good living areas, which will meet the requirements and 

regulations from now and the future. The main question of this research is:  

‘Which physical measures makes a to be restructured neighborhood in general and in particularly the 

Staatsliedenbuurt, Zaltbommel, future proof?’ 

The restructuring mainly targets the approach of unilateral population consistency in the 

neighborhood and its housing stock. To be restructuring neighborhoods mostly are neighborhoods 

built before World War II, and those built after the war in the period from the year 1950 until the 

year 1970. To deal with these neighborhoods, physical, social and economic measures are used. The 

livability, safety and social cohesion in this neighborhood have hardly been improved by previous 

restructuring operations. The social problems in the neighborhood have to be solved using a social-

economical approach (Platform31, 2013). Currently, the planning process of the neighborhood De 

Vergt, Zaltbommel, is in its initiation phase. Woonlinie and the local government of Zaltbommel 

conducted a plan to improve the livability and safety of De Vergt. In this thesis this plan will be 

elaborated, focusing mainly on the houses in the Staatsliedenbuurt.    

To eventually develop a strategy for the restructuring of a Post-War neighborhood, and making it 

future proof, explorative environmental scenarios will be used. Using these scenarios future 

possibilities will be outlined. A side note to this approach is that more future possibilities are possible 

and that major changes can’t be imagined. By giving explanation of the next four steps, future 

scenarios can be developed as a base for the restructuring of a neighborhood: 

 Determining goal and context of the scenario planning 

 Identification of key factors and formation of scenario spaces 
 Development of scenarios by subtending factors  
 Evaluation and processing of the scenarios 

The context for these scenarios is the neighborhood De Vergt. Analyses of the neighborhood have 

been used as input for the future scenarios. In a later phase measures and design will be based on 

these analyses. In that way, a plan will arise resulting in a future proof neighborhood, while still 

paying attention to the characteristics of the neighborhood.   

De Vergt has the characteristics of a neighborhood that needs to be restructured: the neighborhood 

has a low social economic position and the livability and safety are not good. Also the outdated 

housing stock in the Staatsliedenbuurt needs to be renovated, demolished or refurbished. The 

investment loans to pay that kind of project will last 30 to 50 years. Technically dwellings are ready 

for maintenance in 40-50 years, demolishing or renovating. Because of that, the future scenarios will 

have a time horizon of 50 years: a future proof neighborhood will meet the requirements for today’s 

demands and those of the coming 50 years. The goal of the scenario planning is to develop several 

images of the future especially for De Vergt, which contains information about why the restructuring 
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benefits the neighborhood. This will be done to develop a plan for De Vergt, that functions in the 

possible future scenarios and to prevent De Vergt from becoming a slum in the next 50 years.  

The key factors are the base of the future scenarios. Those key factors are two trends and 

developments with the most impact on the future, and the biggest uncertainty in which side this 

future will develop. For neighborhood restructuring relevant trends and developments come from a 

DESTEP-analysis: an analysis of the factors demographic, economic, social-cultural, technology, 

ecology and politic-juridical. Trends and developments from DESTEP-analysis are compared with 

trends and developments from literature. The scenario spaces are formed by two key factors. These 

key factors are the two trends and developments which have the most impact on the future, and the 

biggest uncertainty in which side the future will develop. The key factors are distinguished from a 

survey and from literature. Eventually the key factors growth economic and employment (2) and 

way of life (4) came forward as the base for the future scenarios. The key factors form the 

framework of the future scenarios. They can’t be seen as more important than the other trends and 

developments, but as a framework in which the other trends and developments will be filled in. The 

contents of the future scenarios are fitting in the extremities of the key factors and are formed by 

filling in the defined trends and developments. First of all we used a base scenario in which the 

trends and developments are filled in based on the internal and external analyses of the 

neighborhood. The filling in of the future scenarios is derived from literature and completed with 

information from the base scenario. The scenarios are as follows:   
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To come to concrete physical measures in the final step of scenario planning, evaluation and 

processing of these future scenarios which guarantees the future proofness of the neighborhood, 

first the future scenarios are compared per trend and development. From that comparison measures 

are taken. From every trend and development, they combine the images of the future from every 

future scenario and will anticipate on those scenarios. This way the neighborhood will meet the 

requirements from today and the future, regardless which scenario will become true. But the danger 

of using this kind of method is the content of the scenarios could be flattened: not every scenario is 

exactly like the scenarios used, only similar items are included in the scenarios. To create a future 

proof neighborhood, some measures must be taken:  

Scenario A: Together, Share 

Younger population groups are leaving 
No increase or decrease income 

differences 
Initiatives in the neighborhood 

Improve quality of life and safety together  
Social interaction takes place  using 

technology 
High parking pressure De Vergt remains 
Creating together green areas and fruit 

and vegetable production 
Sustainability is a necessity 

Many regulations of government which 
has limited funds 

Guiding role housing association, a great 
need of social housing 

Scenario B: Solesurviving 

Population growth caused by migrants 
High employment rate 

Large differences rich and poor 
Living in a digital environment 

Limited presence of public transport 
Vacancy of the facilities in the district 

Low socio-economic position of De Vergt  
Continued dependence on fossil fuels 
Resigned government: minimal social 

allowances 
Guiding role housing association, a great 
need of social housing, intensive behind-

door policy 

Scenario C: Living Together 

Population growth due to migrations 
Everyone contributes to the society 

Social-economic problems are minimized 
Differences in income are smaller 

There is a neighborhood network present 
in the neighborhood 

Internationalization of society is accepted 
in an extensive way 

New and efficient traffic concepts 
Public space and amenities are 

collectively managed 
Sustainability is important 

 Government regulations are strict 
Government has a lot financial 

possibilities 
Facilitating role housing assocation, is 

participating in social communities 

Scenario D: Living Alone 

Population growth due to migrants  
High employment rate 

Increasing income inequality 
Differences between rich and poor are 
clearly visible: materialism is important 

High demands on the living environment 
Prosperity and progress due to blurring 

the national boundaries 
People have to pay for using 

Infrastructure 
The presence of public transport is limited  
Rising energy and material prices due to 
increased consumption, is a product of 

the market 
Resigned government, much regulation is 

abolished, minimal social safety net 
Facilitating housing association, acts on 

request 

Collective 

way of life 
Individualistic 

way of life 

Economic decline 

Economic growth 
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The flexible, built environment: 

 Flexibility in function and form of the neighborhood 

 Flexibility in function, form and size of the dwellings 

 Mixed housing stock for lower social-economic households 

 Facilitating new activities in the dwellings by creating bigger surface of the houses  

 Flexibility in function and size of buildings with civic services 

 Flexibility in housing stock of housing association 

 Selective selecting process of dwellings of the housing association, selection by work and/or 

income of the households 

The open and safe public space: 

 Designed objective en subjective safety by focusing on visibility, uniformity, accessibility and 

attractiveness of the environment 

 Creating an unique and irreplaceable neighborhood 

 Creating connection with the neighborhood by focusing on leisure activities in the 

neighborhood 

 Creating space for future new transport concepts 

 Creating space for initiatives to change function of public space 

 Designing public space with maintenance free materials 

Sustainability:  

 Creating connections on a high technologic data communication network 

 Creating energy neutral/energy efficient dwellings  

 Applying of renewable energy 

 Making reusing of materials possible 

Using these measures a practical manual is given to bring the factor ‘future sustainability’ in the 

design by which the social-economical lifespan of the neighborhood is extended. Major restructuring 

projects are less required this way. To show what results the measures have in a restructuring 

project the measures have been applied to the program of demands for the Staatsliedenbuurt in De 

Vergt. When decided to use this program of demands in the plans for the restructuring we can 

assume that the neighborhood is futureproof and that it fits within the outlined future scenarios. 

Flexibility of the houses but also of the living environment and the housing association are important 

demands, as well as the design of public spaces. The (energetic) durability and the (making possible 

of) reuse of materials is also important for a futureproof Staatsliedenbuurt. To make these demands 

executable major changes are needed in the neighborhood. Only this way a futureproof 

Staatsliedenbuurt will arise. 

The measures for the Staatsliedenbuurt in De Vergt are resolved. Leaving the question open whether 

the same approach can also be used for other neighborhoods that require restructuring. We can 

state that the used approach can be applied on other neighborhoods in general, not only for De 

Vergt. When developing a plan for another neighborhood, not all steps as they have been taken for 

De Vergt are needed to make a similar research for other neighborhoods that needs to be 

restructured, but the main line is that the steps we described earlier must be followed. Eventually 



Afstudeeronderzoek Eline Roest-Bragt      Toekomstbestendig herstructureren 20 augustus 2013 
 

15 
 
 

the execution of the steps, but mainly the interpretation of the measures in the civil planning design 

will contribute to the futureproofness of the neighborhood. 

When carrying out this investigation, an answer is given on the main question of this research:  

‘Which physical measures makes a to be restructured neighborhood in general and particularly the 

Staatsliedenbuurt, Zaltbommel, future proof?’ 

We can conclude that the futureproofness of a neighborhood is achieved by creating physical 

measures or interventions for the neighborhood and the integration of it in the plans for this 

neighborhood. These physical measures are to be made using the steps as described in this research 

and may differ per neighborhood. For Woonlinie the measures create possibilities to extend the 

exploitation period of the futureproof dwellings. Before the measures are implemented in the 

Staatsliedenbuurt further investigation about extra costs of these measures and the flexibility during 

and before the construction. Research also has to be done as to whether the measures will fit for the 

Staatsliedenbuurt as it is now. Important is that the ones who will start working with the measures or 

the program of demands should take note that investing in advance in extra quality, in this case 

futureproofness, will pay back later on. Also the (local) government should reconsider the current 

laws on accommodations for middle-class incomes and the laws about land use as they are a 

restriction for a futureproof neighborhood. Recommended is to use the described method on other 

neighborhoods that needs restructuring. This way results can be compared and a list of universal 

apply-able measures can be made. To make the defined method useable in a wider content further 

investigation has to be done whether the followed approach is also useable for non-restructurings 

neighborhoods. 
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1. Herstructurering en een veranderende vastgoedmarkt 
Nederland bevindt zich momenteel in een economische crisis. Er vinden bezuinigingen plaats en 

bestaande financieringsmogelijkheden worden aangescherpt. Waar de vastgoedmarkt al aan 

veranderingen onderhevig was, worden deze veranderingen door vernieuwde regelgeving verder 

beïnvloed. Geldstromen voor de herstructurering van wijken vallen weg, maar de noodzaak tot 

herstructurering blijft. Herstructureringsprojecten worden niet meer gestart, en problemen worden 

nauwelijks meer grootschalig aangepakt. Deze problemen hebben geleid tot een onderzoek naar een 

oplossing voor wijken in crisistijd.  

1.1 Aanleiding 

De herstructureringswijken zijn de wijken van de toekomst, maar hoe deze toekomst eruit ziet is 

onzeker.  

1.1.1 De noodzaak van herstructurering 

Woningen in herstructureringswijken dienen vaak al vijftig jaar of langer, maar door veranderende 

behoeften voldoen deze vaak niet meer: de woningen zijn te klein of toe aan onderhoud. Bewoners 

die zich dit kunnen permitteren trekken weg uit de eenzijdige naoorlogse wijken naar de nieuwbouw-

woningen in de omgeving. Met als gevolg een toename van de concentratie huishoudens met lagere 

opleidings- en inkomensniveaus (Geelen, 2012). Door de toename van huishoudens met een lagere 

sociaal-economische positie ontstaan er vaak meer problemen, met name op het gebied van de 

leefbaarheid (illegale praktijken en criminaliteit) in de wijk, wat versterkt wordt door het beperkte 

aantal voorzieningen in de wijk voor jongeren. Ook vestigen zich steeds meer allochtone 

huishoudens in de wijk, die vaak moeite hebben met het integreren in de samenleving (Sanders, 

2003). Het imago van de buurt verandert, mensen willen er niet meer wonen en de verhuurbaarheid/ 

verkoopbaarheid van de woningen verslechtert. Waar ten tijde van het woningtekort de woningen 

nog wel afgenomen werden is dat door de huidige crisis moeilijker geworden. Er is meer aanbod op 

de woningmarkt en daardoor kiezen mensen die zich dit kunnen veroorloven voor een betere buurt. 

Dit leidt tot leegstand en een nog sterkere concentratie van de al aanwezige problematiek (Geelen, 

2012).  

Om deze wijken goed aan te kunnen pakken, moet nagedacht worden over het te bereiken resultaat. 

Wat wil men bereiken, wat is het ambitieniveau? Dit hangt af van de sociale, economische en fysieke 

kenmerken van de wijk, maar ook van het beschikbare budget. In deze onzekere economische tijd, 

maar ook door de onzekerheid op de woningmarkt, is een realistisch ambitieniveau moeilijk te 

bepalen. Hierdoor dreigt er het gevaar dat wijken waar dit wel nodig is, niet meer worden aangepakt 

en er nog grotere problemen ontstaan.  

1.1.2 De veranderende vastgoedmarkt 

De woningmarkt is niet meer wat deze is geweest. Woningen worden minder gemakkelijk verkocht 

en de prijzen blijven dalen. De grotere kans om een baan te verliezen maakt mensen onzeker, maar 

ook de veranderde regelgeving rondom de hypotheekverstrekking: de afschaffing van de 

hypotheekrenteaftrek, verplichte aflossing van de hypotheek en strengere eisen aan de financiële 

draagkracht maakt dat mensen gaan huren of wachten met (ver)kopen (Pararius, 2012; NVB, 2012). 

Maar huren is niet gemakkelijk door de wachtlijsten en recent veranderde regelgeving voor sociale 

huurwoningen. Hierdoor zijn ook zittende huurders vaak niet meer in staat te verhuizen naar een 
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andere (huur)woning. De vergrijzing zet door, in combinatie met bevolkingskrimp en huishouden-

verdunning. Woningzoekenden kunnen kiezen uit een groter aanbod, en accepteren niet zomaar 

alles. Het optimaal afstemmen van het aanbod op de vraag is onvermijdelijk geworden, zodat 

leegstand voorkomen wordt. De nadruk moet niet meer liggen op de kwantiteit, maar op de kwaliteit 

van de woning. Dit noopt om meer dan ooit de focus te leggen op de reële woningbehoefte in plaats 

van onbeperkt door te blijven bouwen om aan de vraag te voldoen.  

1.2 Probleemschets 
Voor de crisis verliep de herstructurering van wijken vrijwel probleemloos: ontwikkelde plannen 

werden uitgevoerd en zonder veel problemen verkocht of verhuurd. Maar door de huidige 

economische crisis is hier geen sprake meer van. Ontwikkelende partijen zoals corporaties, 

gemeenten en/of ontwikkelaars hebben tijdens uitvoer de plannen aan moeten passen. Wat 

bestemd was als koop, is soms omgezet naar sociale koop of (sociale) huur. Rentelasten op de 

aangekochte gronden lopen hoog op, terwijl de bouwplannen noodgedwongen worden aangepast, 

wat zorgt voor extra kosten. Nieuwe herstructureringsprojecten worden bijna niet meer gestart, 

terwijl er nog steeds een zichtbare behoefte is aan de herstructurering van wijken: er zijn nog altijd 

wijken met verouderde (corporatie)woningen en een slechte leefbaarheid. Door de invoer van de 

verhuurdersheffing (verhuurdersbelasting over het bezit van woningcorporaties) zal daar de 

komende tijd geen verandering in komen (Aedes, 2013a). Er worden door kennisinstituten wel 

handreikingen gepubliceerd over het belang van organisatorische veranderingen en veranderingen in 

het denkproces, maar toekomstbestendige oplossingen voor de fysieke aanpak van de gebouwde 

omgeving worden vrijwel niet gegeven: er zijn maar enkele corporaties bezig (o.a. Woonbedrijf in 

Eindhoven) met het ontwikkelen van oplossingen die in onzekere tijden zonder problemen kunnen 

worden afgenomen en gerealiseerd, terwijl er veel meer opgaven liggen.  

1.3 Doelstelling 
Veel plannen voor de herstructurering van woonwijken kunnen momenteel geen doorgang vinden en 

nieuwe ontwikkelingen worden vooruit geschoven. Het doel van dit onderzoek is om een aanpak te 

ontwikkelen waarmee de herstructurering van woonwijken op een andere manier wordt 

vormgegeven, zodat er wijken ontstaan die toekomstbestendig zijn: waar het goed wonen is in een 

aantrekkelijke wijk die optimaal voldoet aan de eisen en regelgeving van deze tijd en de toekomst. 

Hierdoor kunnen stedebouwkundige ontwikkelingen weer doorgang vinden, weliswaar op een 

andere manier en met een ander resultaat.  

Het doel van dit onderzoek is: ‘Een aanpak ontwikkelen, waarmee wijken met een herstructurerings-

opgave worden veranderd in toekomstbestendige wijken.’ 

Een toekomstbestendige wijk is een wijk die, hoe de toekomst zich ook moge ontwikkelen, kan 

blijven voldoen aan de eisen en wensen van de tijd. Door de aanpak te volgen, een stappenplan met 

daaraan gekoppelde richtlijnen, zal een wijk ontstaan die toekomstbestendig is.  

Om de aanpak verder te kunnen verbeteren, wordt deze toegepast op een plan voor de naoorlogse 

woonwijk De Vergt in Zaltbommel. De Vergt is een typische naoorlogse woonwijk, gebouwd in de 

jaren ’50, ’60 en ’70. In deze wijk spelen problemen als een slechte sociaal-economische positie van 

de bewoners, groot percentage Marokkaanse allochtonen, verslechterde leefbaarheid en een 
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eenzijdig aanbod aan sociale huurwoningen. In samenwerking met gemeente Zaltbommel is door 

woningcorporatie Woonlinie een wijkvisie opgesteld voor deze wijk. In de wijkvisie worden 

actiepunten opgesteld om overlast (vooral van jeugd) aan te pakken, evenals het 

accommodatiebeleid voor maatschappelijke organisaties, de verouderde woningen in de wijk, de 

openbare ruimte en de communicatie naar de bewoners toe. Voor het thema wonen in de wijk wordt 

er ingezet om: 1. Het percentage huurwoningen met 10% te verminderen tot 55%. 2. Het 

spreidingsbeleid voor De Vergt op te stellen (wat het tegengaan van de concentratie huishoudens 

met dezelfde lage sociaal-economische positie in bepaalde straten inhoudt). 3. De aanpak van het 

verouderde deel van de huidige voorraad (met name in de staatsliedenbuurt) (Woonlinie en 

gemeente Zaltbommel, 2011). De eerste twee punten worden al uitgevoerd, de resultaten hiervan 

moeten meegenomen worden in een toekomstbestendige aanpak voor (met name) de 

Staatsliedenbuurt in De Vergt, die in deze scriptie zal worden voorgesteld.  

1.4 Inkadering 

Herstructurering wordt in de Nota Stedelijke vernieuwing van 1997 gezien als een bijzondere vorm 

van stedelijke vernieuwing: niet alleen als fysieke aanpak van het gebied, maar ook een economische 

en sociale aanpak. Het gaat om kwaliteitsverhoging van de fysieke voorraad, en de eenzijdigheid 

daarvan te doorbreken. Sociale problemen zijn problemen als drugsoverlast, jeugdoverlast en lage 

fysieke en sociale veiligheid. Economische problemen zijn problemen in de trant van minder 

economische activiteit (bedrijvigheid) en werkgelegenheid (SEO, 2006). In dit onderzoek wordt 

herstructurering gezien als een aanpak voor wijken die fysieke, sociale en economische problemen 

hebben. Het betreft vooral voor- en naoorlogse woonwijken, met een groot percentage 

corporatiewoningen (SEO, 2006). Het onderzoek wordt beperkt tot woonwijken met fysieke en 

sociaal/economische problemen, waarbij het overgrote deel van de woningen in bezit van de 

woningcorporatie is. De aanpak voor de problemen kan worden uitgevoerd door aanpassingen van 

de wijk op fysiek, economisch en/of sociaal vlak waarbij alle varianten mogelijk zijn.  

Een toekomstbestendige wijk is een wijk die nu (her)ontwikkeld wordt voor de komende 50 tot 80 

jaar en voldoet aan de eisen en wensen van die toekomstige tijd. De wijk moet toekomstige 

ontwikkelingen op het gebied van beheer en onderhoud van woningen aankunnen. Ook toekomstige 

bevolkingsontwikkelingen en daaraan gekoppelde ruimtebehoeften moeten door de wijk kunnen 

worden opgevangen. Hierbij wordt er gedacht in toekomstscenario´s, waarin mogelijke toekomsten 

op verschillende vlakken uitgedacht en gevarieerd worden. Wanneer een aanpak voor een wijk past 

binnen de toekomstscenario’s, wordt verondersteld dat deze aanpak toekomstbestendig is. Immers, 

door het opstellen van toekomstscenario’s wordt gepoogd mogelijke toekomsten in beeld te 

brengen.  

1.5 Probleemstelling 

De hoofdvraag van dit onderzoek is: 

‘Welke fysieke ingrepen maken een te herstructureren woonwijk in het algemeen en de 

Staatsliedenbuurt te Zaltbommel in het bijzonder, toekomstbestendig?’ 

Om tot een antwoord op deze vraag te komen, wordt deze opgesplitst in verschillende deelvragen: 
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- Wat is de herstructurering van een woonwijk, en zijn de tot nu toe gestelde 

herstructureringsdoelstellingen behaald? 

- Welke aanpak waarborgt de toekomstbestendigheid van een woonwijk bij de 

herstructurering ervan?  

- Welke fysieke ingrepen maken de Staatsliedenbuurt tot een toekomstbestendige woonwijk, 

passend in de sociaal-economische situatie over vijftig jaar?  

- In hoeverre is de gevolgde aanpak toepasbaar op herstructureringswoonwijken in het 

algemeen, zodat deze gaan passen binnen verschillende toekomstscenario’s? 

1.6 Onderzoeksopzet 

In dit onderzoek worden eerst vanuit literatuuronderzoek trends en ontwikkelingen op het gebied 

van de herstructurering van een wijk onderscheiden. De resultaten hiervan worden meegenomen in 

de aanpak voor de herstructurering van een naoorlogse woonwijk. Om deze naoorlogse woonwijk 

toekomstbestendig te laten zijn, wordt er eerst een methode opgesteld voor de ontwikkeling van 

toekomstscenario’s. Verondersteld wordt dat als de aanpak voor de herstructurering van een 

naoorlogse woonwijk past binnen verschillende toekomstscenario’s, deze toekomstbestendig is. Om 

de methode toepasbaar te maken, wordt deze toegelicht aan de hand van de wijk De Vergt in 

Zaltbommel. Hiervoor is eerst een analyse van de wijk De Vergt vereist, aan de hand daarvan worden 

vervolgens toekomstscenario’s voor deze wijk opgesteld. Vervolgens worden de toekomstscenario’s 

doorvertaald in sociale, economische en fysieke ingrepen voor De Vergt. Deze vormen, samen met 

een analyse van De Vergt, de basis voor de herstructureringsaanpak voor de Staatsliedenbuurt in de 

wijk De Vergt in Zaltbommel. Hierna volgt een evaluatie van de scenariomethode en de algemene 

toepasbaarheid ervan. Er wordt afgesloten met een algemene conclusie en aanbevelingen voor 

verder onderzoek.  

1.7 Leeswijzer 
Het doel van deze scriptie is een aanpak ontwikkelen, waarmee wijken met een herstructurerings-

opgave worden veranderd in toekomstbestendige wijken. Om een methode voor de herstructurering 

van een naoorlogse woonwijk te ontwikkelen, is er eerst informatie nodig betreffende 

herstructurering van wijken en de effecten ervan. Dit komt naar voren in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 

wordt gezocht naar een methode om de factor toekomstbestendigheid in te brengen bij de 

herstructurering van woonwijken. Deze methode wordt vervolgens in deel 2 van deze scriptie, 

hoofdstuk 4, 5, 6 en 7, toegepast. In hoofdstuk 4 worden het doel en de context van de methode 

bepaald, waarna vervolgens in hoofdstuk 5 sleutelfactoren worden geïdentificeerd. De toekomst-

scenario’s worden in hoofdstuk 6 opgesteld. In hoofdstuk 7 worden deze geëvalueerd en verwerkt. 

In hoofdstuk 8 worden de resultaten verwerkt tot een programma van eisen voor de 

Staatsliedenbuurt. Er wordt afgesloten met een evaluerend deel, deel 3. In hoofdstuk 9 wordt de 

gebruikte methode voor het inbrengen van toekomstbestendigheid in de wijk geëvalueerd. In 

hoofdstuk 10 volgen tot slot de conclusies van deze scriptie en aanbevelingen voor verder 

onderzoek.  
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2. Herstructureren 
In deze scriptie wordt de vraag gesteld welke maatregelen voor de herstructureringswijk De Vergt 

kunnen bijdragen aan de toekomstbestendigheid ervan. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is 

het van belang eerst inzicht te krijgen in het begrip ‘herstructureren’ en de aspecten eromheen. De 

term herstructurering is in 1997 geïntroduceerd en duidt op fysieke, sociale en of economische 

maatregelen die voornamelijk gericht zijn op de verandering van de bevolkingssamenstelling en 

woningvoorraad. Welke maatregelen dit zijn en welke effecten deze gehad hebben komen aan bod 

in dit hoofdstuk, zodat er bij de herstructurering van De Vergt niet ingezet wordt op doelstellingen 

die niet haalbaar blijken te zijn. Voor er verder ingegaan wordt op de effecten van herstructurerings-

maatregelen, wordt er eerst verder ingegaan op het begrip herstructureren en de aspecten 

eromheen.  

2.1 Wat is herstructureren? 

Wat is herstructureren, welke maatregelen zijn er tot nu toe al uitgevoerd, en wat zijn de effecten 

hiervan? Hoe ziet het proces rondom herstructureren eruit en wie zijn de betrokkenen of wat zijn de 

betrokken partijen? Deze vragen zullen meegenomen worden, zodat duidelijk wordt wat een 

herstructureringswijk is en wat de aspecten eromheen zijn.   

2.1.1 Het begrip herstructurering 

Het begrip herstructureren kent veel synoniemen, soms met net een iets andere lading of betekenis. 

Waar eerst sprake was van stadsvernieuwing, spreekt men later over stedelijke vernieuwing (De 

Liagre Böhl, 2012). Met stadsvernieuwing werd er geen aandacht besteed aan sociale problemen in 

de wijk, met de introductie van eerst sociale vernieuwing en later stedelijke vernieuwing was dit wel 

het geval (VROM, 2006). In 1997 komt de Nota Stedelijke vernieuwing uit, waarmee naast de term 

stedelijke vernieuwing ook de term herstructureren wordt geïntroduceerd (VROM, 2006). Stedelijke 

vernieuwingsprojecten waarbij de eenzijdigheid van de woningvoorraad wordt aangepakt, samen 

met de infrastructuur, woonomgeving, voorzieningen en bedrijvigheid, vallen onder de noemer 

herstructurering (Geelen, 2012; Sanders, 2003; Winkels, 2010). Herstructurering wordt gezien als een 

bijzondere vorm van stedelijke vernieuwing, dat zich vooral richt op een gedifferentieerde 

samenstelling van bevolking en woningvoorraad (KEI, 2013a). Dit moet een kwaliteitsimpuls bieden 

voor de wijk op fysiek, sociaal en economisch terrein (Geelen, 2012). Ook herontwikkeling kan gezien 

worden als een vorm van stedelijke vernieuwing. De aard en omvang van de ingrepen voor het 

opnieuw inrichten van een bestaand plangebied wordt door de betrokken partijen bepaald (Faber, 

2010). Herontwikkeling kan dus gezien worden als een synoniem voor herstructurering, waarbij 

herstructurering wel specifiek duidt op fysieke, sociale en of economische maatregelen die 

voornamelijk gericht zijn op de verandering van de bevolkingssamenstelling en woningvoorraad.  

2.1.2 Historische ontwikkeling van probleemwijken  

De herstructurering van woonwijken is geen nieuw fenomeen, maar wordt vanaf de tweede 

wereldoorlog gezien als een belangrijk ruimtelijk vraagstuk. Om een volledig beeld te krijgen van 

herstructureringswijken, wordt in deze paragraaf een beeld geschetst hoe dergelijke wijken zijn 

ontstaan. 
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Tot 1985 

In de tijd van de wederopbouw wordt een begin gemaakt met stadsvernieuwing. Veel 19e-eeuwse 

wijken zijn in zeer slechte bouwtechnische staat. Deze wijken worden gesloopt en daarvoor in de 

plaats komen duurdere huurwoningen, winkels, kantoren en wegen (De Liagre Böhl, 2012). De 

nadruk ligt op het produceren van zoveel mogelijk woningen, om het grote tekort op te vangen. Dit 

zijn de wijken die gekenmerkt worden door een eenzijdige samenstelling van de woningvoorraad en 

veel restgroen (Geelen, 2012). Dit duurt voort tot de crisis van eind jaren ’70 zich aandient (Fels, 

2007).  

1985-1990 

Vanaf 1985 komt er de kritiek dat de stadsvernieuwing wezenlijk niets heeft veranderd: de 

woonkwaliteit is verbeterd maar aan de openbare ruimte, voorzieningen en sociale problemen is 

vrijwel geen aandacht besteed (Fels, 2007). Tot nu toe is er alleen aandacht geweest voor het 

realiseren van kleine, sociale woningen. De Wet op de Stads en DorpVernieuwing (WDSV) brengt 

daar met de invoering van het bouwbesluit verandering in: tijdens de werking van de WSDV daalt het 

aantal bouwtechnische gezien slechte woningen en is er een stijging van het aantal woningen met de 

kwalificatie uitstekend (Schuiling, 2007). 

1990-2008 

Vanaf 1990 worden de resultaten tot dan toe geëvalueerd (Schuiling, 2007). Uit de evaluatie blijkt 

dat de problemen vooral van economische en sociale aard te zijn (van Acker, et al, 2009). In 1997 

komt de nota Stedelijke Vernieuwing uit, waarin de term herstructureren wordt geïntroduceerd: er 

treedt een verschuiving op van de aanpak van vooroorlogse wijken (stadsvernieuwing) naar de 

aanpak van eenzijdige naoorlogse wijken (stedelijke vernieuwing) (Berg, van den, 2007; De Liagre 

Böhl, 2012). Leefbaarheid wordt een nieuw werkveld voor de corporaties, wettelijk verankerd in het 

Besluit Beheer Sociale Huursector (Schuiling, 2007). Met het Innovatieprogramma Stedelijke 

Vernieuwing (IPSV), onderdeel van het Grote Steden Beleid (GSB), wordt door het beschikbaar stellen 

van financiële middelen geprobeerd de herstructurering op gang te brengen (Lokhorst, 2002).  

2008 tot heden 

Waar er eerst diverse budgetten vanuit de rijksoverheid beschikbaar waren voor de herstructurering 

van woonwijken, is dit nu niet meer het geval. Momenteel is het Grote Steden Beleid omgezet in het 

Stedenbeleid, waarbij de budgetten verlaagd zijn en vervangen door decentralisatie-uitkeringen aan 

het gemeentefonds (KEI, 2013c; VNG, 2010). Dit heeft tot gevolg dat grootschalige herstructurering 

vrijwel niet meer mogelijk is: door de verhuurdersheffing hebben corporaties nagenoeg geen 

investeringsruimte meer, waardoor plannen niet meer doorgaan. Daarnaast is er geen vraag meer 

naar veelal nieuw gebouwde duurdere koopwoningen (Pararius, 2012; NVB, 2012). Ook in 

Zaltbommel is dit het geval. Duurdere woningen worden minder verkocht waardoor er minder 

menging van de woningvoorraad bij herstructurering mogelijk is, met negatieve opbrengsten tot 

gevolg. Ook de gemeente Zaltbommel kampt met bezuinigingen en zal niet zomaar investeren in de 

wijk. Dit bemoeilijkt de herstructurering voor De Vergt.  

2.1.3 De aanleiding tot herstructurering 

De noodzaak van herstructurering is historisch gegroeid en kent verschillende oorzaken. De 

gebouwde omgeving is zich vanaf de goedkope naoorlogse woningbouwproductie steeds verder gaan 
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ontwikkelen en ontwikkelt zich nog steeds. Door deze ontwikkeling trekken bewoners die zich dit 

kunnen permitteren weg uit eenzijdig opgestelde wijken. Hierdoor concentreren huishoudens met 

een lager inkomensniveau en veel werkloosheid op één plek. Dit betekent minder vermogende 

huishoudens in de wijk, en dus tot minder vermogen dat in de lokale economie besteed kan worden. 

Dit leidt tot problemen, met name op het gebied van de leefbaarheid (illegale praktijken en 

criminaliteit) in de wijk wat versterkt wordt door het kleine aantal voorzieningen in de wijk voor 

jongeren. Ook vestigt zich een steeds groter aantal allochtone huishoudens in de wijk, die vaak 

moeite hebben met het integreren in de samenleving. Door deze ontwikkelingen krijgen deze wijken 

het predicaat achterstands- of probleemwijk (Geelen, 2012). Dergelijke ontwikkelingen beperken zich 

tot bepaalde typen woonwijken. Het betreft vooral naoorlogse woonwijken en in mindere mate 

vooroorlogse woonwijken, met overwegend gestapelde woningbouw, een eenzijdige morfologie en 

een grote hoeveelheid aan restruimte (Sanders, 2003). De problemen blijken vooral van sociale aard 

zijn. Er is dus een integrale aanpak nodig is van de economische, sociale en fysieke aspecten in de 

wijk (Acker, van, et al, 2009; Geelen, 2012).  

2.1.4 De maatregelen voor fysieke herstructurering 

Herstructurering kan gedefinieerd worden als een pakket fysieke, sociale en/of economische 

maatregelen die voornamelijk gericht zijn op de verandering van de bevolkingssamenstelling en 

woningvoorraad. Dit moet een kwaliteitsimpuls bieden voor de wijk op fysiek, sociaal en/of 

economisch terrein. Deze maatregelen zijn niet los van elkaar te zien en vormen gezamenlijk de 

herstructureringsaanpak, met effecten op fysiek, sociaal en/of economisch gebied.  

Fysieke maatregelen 

Fysieke herstructureringsmaatregelen kunnen gezien worden als ingrepen in de woningvoorraad. 

Sanders (2003) onderscheidt verschillende maatregelen op fysiek vlak die toegepast kunnen worden 

bij de herstructurering van een woonwijk, waarbij ingrepen in de woningvoorraad niet los gezien 

kunnen worden van ingrepen in de openbare ruimte en de communicatie naar bewoners toe: 

- Ingrepen in de woningvoorraad: 

o sloop en vervangende nieuwbouw 

o samenvoeging van kleinere woningen 

o verbetering van woningen  

o verkoop van huurwoningen  

o aankoop van particuliere complexen  

o toevoegen van nieuwbouwwoningen (verdichting)  

- Ondersteunende maatregelen:  

o maatregelen om het proces goed te laten verlopen  

o afstemming van het huurbeleid met het lokale woonruimteverdelingsbeleid 

- Maatregelen om de aantrekkelijkheid, sfeer en veiligheid van de woonomgeving te 

verbeteren:  

o een meer op de vraag toegespitste groenvoorziening 

o verbetering van de infrastructuur (ook voor langzaam verkeer) 

o verbetering van de bereikbaarheid 

o verbetering van het voorzieningenniveau 
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Deze ingrepen kunnen worden toegepast om de herstructureringsdoeleinden te verwezenlijken 

(Sanders, 2003). Deze maatregelen zijn niet onuitputtelijk en kunnen ook los van elkaar worden 

toegepast. Niet elk punt hoeft voor te komen bij de herstructurering van een woonwijk, maar om de 

doeleinden te behalen en ook daadwerkelijk van herstructurering te kunnen spreken zal er een 

combinatie van bovengenoemde maatregelen nodig zijn. De uitvoer van deze maatregelen zal 

fysieke, sociale- en/of economische effecten hebben voor de wijk.  

Sociale maatregelen 

Veel fysieke ingrepen in de woningvoorraad hebben direct of indirect tot doel de sociale structuur 

van de wijk te wijzigen. Dit met het oog op de verbetering van de marktpositie van de wijk. Maar de 

sociale problemen in de wijk, zoals veel criminaliteit en werkloosheid, zullen met een sociaal-

economische aanpak moeten worden opgelost (Platform31, 2013). Andere sociale problemen zijn 

onder andere een eenzijdige bevolkingssamenstelling, vandalisme in de wijk, overlast, verwaarlozing 

van de woonomgeving en vroegtijdige schoolverlating. Landelijk zijn er verschillende experimenten 

gestart, om de wijkenaanpak ook op het sociale vlak succesvol te laten zijn:  

- Achter de voordeur: Met het project ‘achter de voordeur’ wordt door verschillende partijen 

de samenwerking gezocht, om per gezin samenhangende hulp te bieden (Rijksoverheid, 

2013).  

- Bewonersparticipatie: De overheid wil de betrokkenheid bij de wijk stimuleren door het 

beschikbaar stellen van bewonersbudgetten: geld waar burgers aanspraak op kunnen maken 

om zelf voorzieningen in de wijk te realiseren als bejaardengymnastiek, theater, een 

speelplaats of bloembakken (Rijksoverheid, 2013).  

- De gezonde wijk:  De gezondheid van bewoners van aandachtswijken is slechter dan 

gemiddeld voor Nederland. Door in te zetten op een verbetering van de 

gezondheidstoestand dalen de ziektekosten, wordt de sociale cohesie versterkt en stijgt het 

veiligheidsgevoel in de wijk (Rijksoverheid, 2013).   

De bovengenoemde lijst initiatieven is op lange na niet uitputtelijk. Per wijk verschillen de 

problematieken, de betrokkenen en aanwezige instanties, waardoor ook de mogelijkheden tot het 

verbeteren van de sociaal-economische positie per wijk anders zijn. Andere sociale maatregelen in de 

wijk zijn de inzet van extra politiekracht, jongerenwerkers, wijkcoördinatoren, etc. Niet alleen wordt 

er specifiek ingezet op de sociale kant van de verbetering van aandachtswijken, ook impliciet. Een 

belangrijke verwachting bij de fysieke herstructureringsaanpak, is dat sociale stijgers en de 

middenklasse als rolmodel fungeren in de wijk. Maar het effect hiervan moet niet worden overschat 

(Wittebrood en Permentier, 2011).  

Economische maatregelen 

Economische ingrepen zijn ingrepen ter stimulering van het ondernemerschap en het creëren van 

werkgelegenheid (van Duinen, 2008). Een ander voorbeeld van het stimuleren van de economie in de 

wijk is het creëren van een hart van de wijk: een winkelcentrum met een multifunctionele mix aan 

functies die noodzakelijk is om optimaal in de behoeften van de bewoners van de wijk te blijven 

voorzien (van Duinen, 2008). Dit is maar een klein deel van mogelijke economische maatregelen: er is 

een grote variëteit in economie stimulerende projecten bij herstructurering, maar een platform voor 

uitwisseling van ervaringen en ideeën is er niet (Ouwehand en van Meijeren, 2006).  
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2.1.5 Betrokkenen bij herstructurering 

De aanpak van een probleemwijk begint met het bepalen van de betrokkenen. Uitvoerende partijen 

zijn gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen; belanghebbenden zijn onder andere bewoners 

en plaatselijke winkeliers, maar ook zorg- en welzijnsorganisaties. Ondersteunende partijen zijn 

onder andere belangenverenigingen (Sanders, 2003). Voor elke situatie en in elke wijk zijn er andere 

partijen betrokken bij de herstructurering. Daarom wordt op deze plaats een selectie gegeven van de 

betrokken partijen.  

Uitvoerende partijen 

Uitvoerende partijen zijn partijen die zorgen dat het herstructureringsproces daadwerkelijk van de 

grond komt en ook doorgang vindt. Als eigenaar van het grote aandeel sociale huurwoningen in de 

naoorlogse woonwijken, zijn woningcorporaties een belangrijke betrokken partij (Jonker, 2005; KEI, 

2013b; Sanders, 2003). Het leefbaar houden en maken van een woonwijk is een van de taakstellingen 

van een corporatie, evenals het zorgdragen voor de kwaliteit van het woningbezit (Sanders, 2003). 

De gemeente handelt als uitvoerende partij van het beleid van Europa, de rijksoverheid en de 

provincie (KEI, 2013b). De gemeente is verantwoordelijk voor de sociaal-economische maatregelen, 

maar ook voor de openbare ruimte en de voorzieningen (Jonker, 2005; Sanders, 2003). Ook draagt de 

gemeente zorg voor de realisatie en financiering van maatschappelijke voorzieningen en de 

exploitatie van de in bezit zijnde bouwgronden (KEI, 2013b). Marktpartijen binnen stedelijke 

vernieuwing zijn partijen die door bouwen, verhuren of verkopen van woningen rendement 

proberen te maken. Dit zijn partijen als ontwikkelaars, beleggers en aannemers (KEI, 2013b; 

Sanders, 2003). Gemeenten en woningcorporaties hebben vaak niet de kennis in huis om de 

herstructurering zonder de expertise van professionals tot een goed einde te brengen. Daarom wordt 

vaak tijdens het proces aanspraak gemaakt op de hulp van onder andere een architect, 

projectmanager, stedebouwkundige en aannemer.  

Belanghebbende partijen 

De partijen die de meeste gevolgen van de herstructurering zullen ondervinden zijn de 

belanghebbenden partijen. Voor het draagvlak van de herstructurering zijn de bewoners van het 

gebied van belang, aangezien de impact van de plannen voor deze groep het grootst is. Rekening 

houden met deze doelgroep is een vereiste, door de wettelijke inspraak in onder andere het 

bestemmingsplan (Jonker, 2005). Naast de bewoners van de wijk zijn er ook de direct omwonenden, 

die overlast zouden kunnen ondervinden van bijvoorbeeld een veranderende verkeerssituatie. Ook 

overige bewoners van de stad zijn van belang:  de wijk moet aantrekkelijk zijn voor (toekomstige) 

bewoners (Sanders, 2003; Jonker, 2005). Daarnaast hebben ook de ondernemers en andere 

gevestigde bedrijven, instanties en verenigingen in de wijk belang bij herstructurering. Een deel van 

de doelgroep woont immers in de wijk (Sanders, 2003). Ook beleggers hebben belang in de 

herstructurering van een woonwijk, gezien de verbetering van de verhuur- en uitpondings(verkoop) 

mogelijkheden van de eigendommen.  

Ondersteunende partijen 

Met ondersteunende partijen worden partijen bedoeld ten behoeve van de stedelijke vernieuwing in 

het algemeen. Voorbeelden zijn het Kenniscentrum stedelijke vernieuwing (KEI), het kenniscentrum 

beheer en openbare ruimte (CROW) en de Stuurgroep experimenten volkshuisvesting (SEV). Dit zijn 

partijen die kennis verzamelen over stedelijke vernieuwingsprocessen en dit door willen geven, zodat 
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er geleerd kan worden van en geparticipeerd worden op eerder gemaakte fouten in de stedelijke 

vernieuwing (Sanders, 2003). Een ander voorbeeld zijn de universiteiten, waarin het kader van 

afstudeeronderzoek (zoals dit onderzoek betreft) of promoties onderzoek wordt gedaan naar 

aspecten betreft herstructurering.  

2.1.6 Fasen in het herstructureringsproces 

Het herstructureringsproces kent vier fasen: de initiatieffase, haalbaarheidsfase, realisatiefase en 

beheer- en exploitatiefase, zie ook figuur 2.1 (Bregman, Pool, en Wolting, 2012; Ministerie van BZK et 

al, 2011). Het proces van stedelijke vernieuwing en herstructurering is een cyclisch proces: vanuit de 

beheer en exploitatiefase van het bestaande vastgoed wordt er een nieuw plan ontwikkeld en 

gerealiseerd. 

 

Figuur 2.1 Fasering in het herstructureringsproces 

Initiatieffase 

Vanuit beleidsvoornemens, coalitieprogramma’s of marktinitiatieven kunnen initiatieven 

voortkomen voor gebiedsontwikkeling. In deze fase wordt onderzocht of de ontwikkeling gewenst is 

en of er alternatieven zijn. Ook wordt een plan opgesteld (Ministerie van BZK et al, 2011). De 

initiatieffase wordt afgesloten met een intentieovereenkomst tussen de betrokken partijen 

(Ministerie van BZK et al, 2011). Het planvormingsproces voor de wijk De Vergt bevindt zich 

momenteel in deze initiatieffase. In samenwerking met gemeente Zaltbommel en Woonlinie is een 

wijkvisie opgesteld voor De Vergt, die momenteel wordt uitgewerkt (Gemeente Zaltbommel en 

Woonlinie, 2011). Het plan voor De Vergt dat in deze scriptie wordt voorgesteld is onderdeel van 

deze uitwerking en bevindt zich momenteel in de initiatieffase: vanuit marktonderzoek en 

toekomstscenario’s voor de wijk wordt een plan opgesteld.  

Haalbaarheidsfase 

De haalbaarheidsfase is onder te verdelen in drie fasen: de definitiefase waarin de overheid de 

planologische en publiekrechtelijke randvoorwaarden opstelt, de ontwerpfase waarin een ontwerp 

wordt gemaakt dat past in de definitiefase en de voorbereidingsfase waarin het realisatieplan wordt 

uitgewerkt. Deze drie fasen lopen door elkaar heen, als het ontwerp niet haalbaar (meer) blijkt zal dit 

bijgesteld moeten worden net zo lang tot dit wel het geval is (Ministerie van BZK et al, 2011). Met 

deze fase wordt gestart als de planaanpak voor De Vergt verder is uitgewerkt en goedgekeurd, en de 

betrokken partijen (gemeente Zaltbommel, Woonlinie en o.a. de bewoners van de wijk) het eens zijn. 

Wanneer dit het geval is, kan gestart worden met de uitwerking van de plannen in de 

haalbaarheidsfase.  

Realisatiefase 

In deze fase worden de opgestelde plannen daadwerkelijk uitgevoerd. De planning staat vast, de 

betrokken partijen hebben elk een duidelijke eigen taak en de risico’s zijn vastgelegd. Gronden zijn  

of worden verworven en publiekrechtelijke procedures worden gestart (Ministerie van BZK et al, 

2011).  

Initiatieffase 
Haalbaarheids- 

fase 
Realisatiefase Beheer- en 

exploitatiefase 
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Beheer- en exploitatiefase 

In de beheer- en exploitatiefase zijn de werkzaamheden voor het uitvoeren van de plannen afgerond. 

De woningen, voorzieningen en openbare ruimte worden overgedragen aan de eindgebruikers en 

eigenaren. Het beheer en onderhoud gaat van start, totdat er door bepaalde ontwikkeling een 

nieuwe noodzaak ontstaat tot stedelijke vernieuwing (Ministerie van BZK et al, 2011). 

2.1.7 Succesfactoren voor herstructureren 

Inmiddels zijn al diverse herstructureringsprojecten afgerond, en misschien nog wel meer projecten 

in uitvoering en/of in ontwikkeling. Hierdoor is het mogelijk factoren aan te geven die bijgedragen 

hebben aan het succes of juist het falen van een project. Wanneer tijdens het visievormingsproces de 

volgende factoren zoals onderscheiden door Geelen (2012) aan bod komen, is er een grotere kans op 

succes voor de wijkaanpak: 

- Wat is er in de wijk? Dit houdt een monitoring van de wijk en de wensen van de bewoners in, 

voorafgaand, tijdens het proces en daarna. Hierbij moeten de factoren positie en functie van 

de wijk, het imago van de wijk, de wijkidentiteit en krachten in initiatieven vanuit de wijk aan 

bod komen.  

- Wat willen we als corporatie in de wijk? Dit is het ambitieniveau voor de wijk, vast te leggen 

in een integraal plan voor de wijk, de benadering van de aanpak (bottum-up vs. top-down) 

en de gewenste differentiatie in de wijk.  

- Wat kunnen we bereiken in de wijk en als organisatie? Wat is de rol van de 

woningcorporatie: welke positie kan en wil de corporatie innemen en hoe wordt de 

financiering van de herstructurering vormgegeven? 

Bij deze factoren zijn enkele aandachtspunten die ook als van belang kunnen worden gezien: de 

omvang en fasering van de projecten, de doorlooptijd, de uiteindelijke gebruikers van de wijk, 

bewonersparticipatie, de voorzieningen in de wijk, nieuw imago en marketing, flexibiliteit, 

toekomstbestendigheid en duurzaamheid van de wijk. Deze factoren en aandachtspunten moeten 

voor en na de partnerkeuze aan bod komen. In de aanloop naar samenwerking zal de horizon van de 

partijen en duurzaamheid van de samenwerking duidelijk moeten worden, waarna het maken en 

vastleggen van gezamenlijke afspraken volgt. De rolverdeling van de partijen, sturing en planning 

moeten hierbij aan bod komen (Geelen, 2012).  

Gezegd moet worden dat niet enkel het opnemen van de factoren in de plannen op zich bijdraagt 

aan het succes, maar een juiste invulling ervan. Als de factoren op een juiste manier zijn ingevuld, als 

er uitgebreid nagedacht is en als de plannen goed zijn onderbouwd, kan er gezegd worden dat er een 

kans is dat de plannen meer succesvol zijn dan in wijken waar dit niet is gedaan (Geelen, 2012). Door 

in de analyse van de wijk De Vergt aandacht te schenken aan de factoren met bijhorende 

aandachtspunten, wordt er niet alleen ingezet op een toekombestendige wijk, maar ook op een 

toekomstbestendig planvormingsproces: de plannen kunnen gezien worden als meer succesvol en 

beter bestand tegen externe ontwikkelingen.  
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2.2 De fysieke doelstellingen van herstructureren 

De herstructurering van een woonwijk wordt om diverse redenen uitgevoerd. Inmiddels zijn er 

verschillende projecten afgerond en kan er iets gezegd worden over de effecten die de maatregelen 

hebben gehad. Elke doelstelling heeft een bepaald effect gehad, en is gepoogd te bereiken door het 

nemen van fysieke, sociale en/of economische maatregelen. Per doelstelling (fysiek, sociaal en 

economisch) zullen de ingrepen en effecten ervan aan bod komen. Deze ingrepen en effecten zijn 

niet los van elkaar te zien: fysieke ingrepen zullen fysieke, sociale en/of economische gevolgen 

hebben, en andersom. De fysieke maatregelen en effecten komen in deze paragraaf aan bod. Voor 

de sociale en economische maatregelen en effecten wordt verwezen naar de paragrafen 2.3 en 2.4. 

Door bij de aanpak van De Vergt de effecten van deze maatregelen mee te nemen, wordt 

bijgedragen aan een zo effectief mogelijke aanpak voor De Vergt en het inzetten van niet-effectieve 

middelen voorkomen.  

2.2.1 Vervangen verouderde woningvoorraad 

In sommige gevallen zijn de woningen dermate slecht, dat vervanging door nieuwbouw de enige 

optie is. Zelden is het vervangen van de verouderde woningvoorraad een doel op zich, maar wordt 

vrijwel altijd toegepast als middel om de leefbaarheid, bevolkingssamenstelling of sociale cohesie te 

verbeteren. Het realiseren van nieuwbouw op zichzelf heeft ook effecten op de wijk. Het 

verblijfsperspectief van de bewoners van de nieuwbouw is korter: de huidige woning wordt gezien 

als een tussenstap in de wooncarrière. Ook voelen de bewoners zich minder verbonden met de buurt 

en wordt er minder vaak gebruik gemaakt van de voorzieningen in de wijk. Er is geen vooruitgang 

geboekt op het voorzieningenniveau, de sociale cohesie in de wijk, de wijkreputatie en het gevoel 

van veiligheid. Er is zelfs een toename te zien in de ervaren overlast en de ontevredenheid met de 

bevolkingssamenstelling (Bergeijk, van, et al, 2008; Wittebrood en Permentier, 2011). Toch heeft 

herstructurering door middel van sloop en nieuwbouw ook positieve effecten. Niet alleen wordt de 

woningkwaliteit verbeterd, ook zijn bewoners van de nieuwbouw tevredener met de buurt dan 

bewoners die in de oudbouw wonen (Bergeijk, van, et al, 2008; Wittebrood en Permentier, 2011, 

Posthumus et al, 2012).  

2.2.2 Neveneffecten van herstructurering 

Naast gevolgen voor het herstructureringsgebied heeft de herstructurering ook gevolgen voor de 

omgeving ervan. Soms wordt aangenomen dat de problemen vanuit de herstructuringslocaties 

verplaatst zijn naar andere plekken in de stad, maar is deze aanname terecht? Niet alleen de 

bewoners, ook de omliggende buurten kunnen te maken krijgen met effecten van de 

herstructurering. Posthumus et al (2012) tonen aan dat er geen aanwijzingen zijn voor deze 

‘waterbedeffecten’. Er is geen herconcentratie ontstaan van sociale huurwoningen in andere wijken 

van de stad. Bewoners van ontvangstbuurten voor bewoners vanuit herstructureringswijken zijn niet 

negatiever dan bewoners uit andere buurten. Wel moet opgepast worden dat niet een groot aantal 

herhuisvestingurgenten, met of zonder problematisch gedrag, in een klein (naastgelegen) gebied 

terecht komt, zodat wel een herconcentratie van sociaal-economische problematiek ontstaat 

(Posthumus et al, 2012). Een ander argument tegen herstructurering is de afname van de kansen 

voor reguliere woningzoekenden door de komst van extra herhuisvestingurgenten. Uit onderzoek 

van Posthumus et al (2012) blijkt dat deze toename van herhuisvestingsurgenten de kansen voor 

reguliere woningzoekenden vrijwel niet beïnvloeden. De herhuisvestingurgenten zijn relatief 
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tevredener met de nieuwe woning dan met de oude. Dit geldt ook voor de tevredenheid met de 

nieuwe buurt. Deze toegenomen tevredenheid komt vooral door de veranderde fysieke kenmerken, 

en minder door de veranderde individuele kenmerken van de bewoners van de buurt.   

2.3 De sociale doelstellingen van herstructureren 
Veel fysieke ingrepen in de woningvoorraad hebben direct of indirect tot doel gehad de sociale 

structuur van de wijk te wijzigen, zodat de marktpositie van de wijk wordt verbeterd. Uit deze 

paragraaf moet blijken of deze doelen bereikt zijn, zodat voor de Staatsliedenbuurt niet wordt 

ingezet op doelen die niet haalbaar blijken te zijn.  

2.3.1 Verbeteren leefbaarheid en veiligheid 

Het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk is en was in veel 

herstructureringsprojecten een belangrijke doelstelling. De leefbaarheid in de wijk wordt gemeten 

door een analyse van de objectieve veiligheid (onder andere criminaliteit en vandalisme) en de 

subjectieve veiligheid (onveiligheidsgevoelens). Door sloop en nieuwbouw trekken de draagkrachtige 

huishoudens naar de duurdere nieuwbouw, terwijl de huishoudens met lagere inkomens gedwongen 

worden naar de oudere (goedkopere) woningen in de wijk te verhuizen. Overlastgevende 

huishoudens die moeten verhuizen, verhuizen vaak binnen de wijk. Hierdoor dreigen niet-

aangepakte delen het afvoerputje van de wijk te worden. In sommige delen van de niet-aangepakte 

woningvoorraad is er dan ook een toename van de leefbaarheidsproblemen te zien (Bergeijk, van, et 

al, 2008). Wittebrood en Permentier (2011) concluderen dat veranderingen in de woningvoorraad 

(sloop en nieuwbouw, verkoop van woningen) een gunstig effect hebben op de sociale cohesie en 

leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De herstructurering en verkoop van sociale huurwoningen zorgt 

voor een afname van de criminaliteit en onveiligheidsgevoelens in de wijk. Daarnaast is er een 

toename te zien van de tevredenheid met de woonomgeving. Dit effect is sterker wanneer sociale 

huurwoningen worden vervangen door koopwoningen. De verkoop van huurwoningen heeft ook als 

positief effect dat de verloedering in de wijk vermindert (Wittebrood en Permentier, 2011).   

Uit ander onderzoek blijkt dat de beleving van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk vooral bepaald 

wordt door kenmerken van de bewoners zoals leeftijd, sekse, opleiding en gezinssamenstelling en 

minder door fysieke en sociale kenmerken van de buurt. Herstructurering ter verbetering van de 

leefbaarheid en veiligheid heeft dus zin als daarmee de bevolkingssamenstelling in de wijk wordt 

gewijzigd, dit heeft namelijk het grootste effect op de leefbaarheid en veiligheid in de wijk 

(Wittebrood en van Dijk, 2007). Hoe dit daadwerkelijk kan worden aangepakt, wordt niet besproken.  

Te zien is dat door herstructurering vooral de criminaliteit en verloedering afneemt, maar deze 

afname is minimaal. Verbeteringen in subjectieve veiligheid zijn nauwelijks waar te nemen. De 

invloed van herstructurering op de leefbaarheid en veiligheid is dus beperkt (Wittebrood en van Dijk, 

2007). De overige effecten van herstructureren zijn beperkt, al is er een lichte afname waar te nemen 

in de criminaliteit, verloedering en de onveiligheidsgevoelens in de wijk. Maar in de niet-aangepakte 

woningvoorraad kunnen de problemen juist toenemen.  

2.3.2 Versterken sociale cohesie 

Een andere gedachtegang achter de herstructureringsaanpak is door verandering van de 

bevolkingssamenstelling de sociale cohesie te verbeteren. Sociale cohesie heeft een positief effect op 

de tevredenheid met de wijk en gaat het gevoel van onveiligheid tegen (Berg, van den, 2010; 
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Bergeijk, van, et al, 2008). Vooral de verbondenheid met de wijk is van belang voor de tevredenheid 

met de wijk en het gevoel van veiligheid in de wijk. Het creëren van binding met de wijk heeft dus 

meer effect op de sociale cohesie dan de stimulering van onderlinge contacten (Bergeijk, van, et al, 

2008). De verkoop van sociale huurwoningen heeft ook een positief effect op de sociale cohesie. De 

bevolkingssamenstelling verandert vrijwel niet, wel de verhouding van de bewoners met de woning: 

van huurder naar eigenaar waardoor het verantwoordelijkheidsgevoel voor de woning en 

woonomgeving toeneemt (Wittebrood en Permentier, 2011). Belangrijk voor de sociale cohesie in de 

wijk is de aanwezigheid van voorzieningen. Voorzieningen dienen als ontmoetingsplaats en 

versterken de sociale contacten. Maar de bewoners die uit een andere wijk afkomstig zijn, blijven 

vaak op de oude plek boodschappen doen. De bewoners van de nieuwbouw die van buiten de wijk 

komen, voelen zich weinig verbonden met de buurt (Bergeijk, van, et al, 2008).  

Wittebrood en Permentier (2011) concluderen vanuit literatuurstudie dat het niet waarschijnlijk is 

dat er in de herstructureringswijken grote veranderingen in de sociale cohesie zullen optreden als 

gevolg van de herstructurering. Over het effect van herstructurering op de sociale cohesie in de wijk 

heerst onenigheid in de literatuur: er zijn evenzoveel beweringen dat de sociale cohesie in de wijk na 

de herstructurering is verbeterd als dat deze is verslechterd. Het is moeilijk vast te stellen of de 

verbetering van de sociale cohesie door herstructurering effect heeft. Wil er toch ingezet worden op 

het versterken van de sociale cohesie dan heeft het creëren van binding met de wijk het meeste 

effect (Bergeijk, van, et al, 2008). Hoe dit kan worden gedaan, wordt niet besproken.  

2.3.3 Verandering bevolkingssamenstelling 

Een ander doel van herstructurering is het doorbreken van de eenzijdigheid in de wijk. In veel 

herstructureringswijken is er een grote concentratie gezinnen met lage inkomens en met een hoge 

werkloosheid aanwezig. Ook het hoge percentage allochtonen in een herstructureringswijk wordt 

vaak als probleem gezien. Door menging en meer differentiatie in de wijk wordt gepoogd dit patroon 

te doorbreken (Wittebrood en Permentier, 2011). Een belangrijke sociale verwachting bij de fysieke 

herstructureringsaanpak is dat sociale stijgers en de middenklasse als rolmodel fungeren in de wijk. 

Het effect hiervan moet niet worden overschat (Wittebrood en Permentier, 2011). Meer menging en 

differentiatie in de wijk heeft effect op de bevolkingssamenstelling van de wijk. Door sloop en 

vervangende nieuwbouw neemt het aantal huishoudens met een laag inkomen af en het aantal niet-

westerse allochtonen neemt minder snel toe (van Bergeijk et al, 2008; Wittebrood en Permentier, 

2011). Dit effect is sterker wanneer huurwoningen worden vervangen door koopwoningen. Bij de 

verkoop van sociale huurwoningen is er nauwelijks sprake van een verandering in de 

bevolkingssamenstelling (Wittebrood en Permentier, 2011). Door herstructurering hebben 

huishoudens de kans gekregen wooncarrière te maken binnen de wijk. Ook weet nieuwbouw in de 

aandachtswijken hogere inkomens van buiten de wijk aan te trekken (van Dam et al, 2010). Door het 

aantrekken van bewoners met een hogere sociaal-economische positie, wordt de wijk nog meer 

divers dan deze al was. Dit heeft een negatief effect op de sociale cohesie. Nieuwkomers in de wijk 

voelen weinig binding met de wijk (van Bergeijk et al, 2008).  
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2.4 De economische doelstellingen van herstructureren 

Het doel van economische maatregelen is het stimuleren van de economische activiteit. De 

detailhandel is de belangrijkste economische component in de wijk, maar door veroudering en 

verloedering van de wijk kunnen deze voorzieningen onder druk komen te staan (van Duinen, 2008). 

Het hart van de wijk, voorgedragen door van Duinen (2008), is een van de oplossingen voor 

versterking van de wijkeconomie. Het hart van de wijk heeft als effect dat de aantrekkelijkheid van 

het centrum van de wijk wordt vergroot, en trekt daarmee de hogere inkomens aan waardoor het 

draagvlak voor de voorzieningen wordt vergroot. Ook worden de leefbaarheid, werkgelegenheid en 

veiligheid bevorderd (van Duinen, 2008).  

Wanneer meer projecten ter bevordering van de economische activiteit in de wijk worden bekeken, 

kan geconcludeerd worden dat er een zekere toevalligheid of zelfs willekeur te bekennen is in de 

projecten, waarbij stimulering van de economie niet altijd een hoofddoel is, maar meer een 

neveneffect. Veel van de projecten worden voor de eerste keer uitgevoerd, zonder dat er 

voorbeelden beschikbaar zijn of worden bekeken. Er ontbreekt een referentiekader, en vaak is er 

geen duidelijke verantwoordelijke partij voor de problemen en geen duidelijke projectdefinitie 

aanwezig. Hierdoor is het moeilijk projecten te monitoren en een duidelijke conclusie te trekken 

(Ouwehand en van Meijeren, 2006).  

2.5 Conclusie 
Om tot een antwoord te komen op de hoofdvraag ‘‘Welke fysieke ingrepen maken een te 

herstructureren woonwijk in het algemeen en de Staatsliedenbuurt te Zaltbommel in het bijzonder, 

toekomstbestendig?’, is het noodzakelijk om te weten wat een te herstructureren naoorlogse 

woonwijk eigenlijk is, en hoe dit herstructureringsproces werkt. Dit heeft geleid tot de eerste 

deelvraag, die met dit hoofdstuk is beantwoord: ‘Wat is de herstructurering van een woonwijk, en 

zijn de tot nu toe gestelde herstructureringsdoelstellingen behaald?’ 

Herstructurering richt zich vooral op de aanpak van de eenzijdige bevolkingssamenstelling in de wijk 

en de woningvoorraad. Het betreft voornamelijk naoorlogse woonwijken gerealiseerd in de periode 

tussen 1950 en 1970, maar ook de vooroorlogse woonwijken. Om deze wijken aan te pakken worden 

fysieke, sociale en/of economische maatregelen ingezet. Er is gebleken dat de leefbaarheid en 

veiligheid van de herstructureringswijk er weinig tot niet op vooruit zijn gegaan door 

herstructurering. Hetzelfde geldt voor de sociale cohesie in de wijk. De sociale problemen in de wijk, 

zoals veel criminaliteit en werkloosheid, zullen met een sociaal-economische aanpak moeten worden 

opgelost (Platform31, 2013). Winkels (2010) constateert dan ook dat veel herstructurerings-

doelstellingen zijn behaald zonder te herstructureren. Wanneer deze van sociale aard zijn, zoals het 

verbeteren van de sociale cohesie in de wijk en de inkomenspositie, kunnen sociaal-economische 

maatregelen een volwaardig alternatief voor fysieke herstructurering vormen. Dit neemt niet weg 

dat in veel wijken een combinatie van fysieke en sociale ingrepen noodzakelijk is (Winkels, 2010). 

Hierbij moet rekening worden gehouden met de sociaal-economische context in de wijk, en de 

effecten van de herstructurering daarop.  

Momenteel bevindt de planvorming voor De Vergt zich in de initiatieffase. In samenwerking tussen 

gemeente Zaltbommel en Woonlinie is er een wijkvisie opgesteld, waarin een aanpak voor De Vergt 

wordt opgesteld. In deze scriptie wordt die aanpak verder uitgewerkt, voornamelijk gericht op de 
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woningen in de wijk. Hierbij moeten de factoren aan bod komen, die bijdragen aan de kans op succes 

voor de herstructurering. Ook een gedegen analyse van de betrokkenen in de wijk is van belang voor 

de voortgang van de herstructurering van de wijk. De uitwerking hiervan zal verderop in dit 

onderzoek plaatsvinden. De aanpak voor de wijk zal tot stand komen vanuit deze analyses, en vanuit 

de analyses van de fysieke, sociale en economische maatregelen en effecten ervan voor de 

herstructureringswijk.  
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3. Toekomstverkennend onderzoek 
In dit hoofdstuk zal naar voren komen hoe de factor toekomstbestendigheid in de herstructurering 

van een woonwijk kan worden ingepast. Hoe kunnen toekomstscenario’s bijdragen aan de 

herstructurering van een woonwijk tot een toekomstbestendige wijk? Een toekomstbestendige wijk 

is een wijk die nu (her)ontwikkeld wordt voor de komende 50 tot 80 jaar en voldoet aan de eisen en 

wensen van die toekomstige tijd. Met toekomstscenario´s worden mogelijke toekomsten op 

verschillende vlakken uitgedacht en gevarieerd. Wanneer een aanpak voor een wijk past binnen de 

toekomstscenario’s, wordt verondersteld dat deze aanpak toekomstbestendig is. In dit hoofdstuk zal 

naar voren komen welke methoden er zijn voor het opstellen van toekomstscenario’s. Uit deze 

methoden wordt een keuze gemaakt welke het meest geschikt is voor toekomstscenario’s voor de 

herstructurering van een woonwijk en toegelicht hoe deze het beste toegepast kan worden. Daarna 

wordt gekeken hoe deze methode in de literatuur wordt toegepast: het gebruik van de methode. 

Aan het einde van het hoofdstuk wordt duidelijk hoe de methode toegepast kan worden bij de 

herstructurering van een woonwijk.  

3.1. Wat is scenarioplanning? 

De toekomst laat zich niet voorspellen. Maar de wijken die nu gebouwd worden of al gebouwd zijn, 

zijn de wijken van de toekomst. Om deze wijken ook in de toekomst te laten voldoen aan de eisen en 

wensen van die tijd, moet er een manier gevonden worden om een beeld te vormen van die 

toekomst. Onderzoek dat zich richt op beeldvorming van de toekomst, heet toekomstverkennend 

onderzoek of scenarioplanning. Met het opstellen van toekomstscenario’s wordt een beeld gegeven 

van mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Welke vormen van toekomstverkennend onderzoek er 

zijn, zal in deze paragraaf toegelicht worden en verder gedefinieerd tot een methode die toepasbaar 

is bij de herstructurering van wijken.  

3.1.1 De mogelijke, waarschijnlijke, of wenselijke toekomst? 

Er zijn verschillende vormen van toekomst-

verkennend onderzoek of scenarioplanning. 

Om tot de keus van een methode te komen, is 

het van belang eerst te weten welke toekomst 

moet worden verhelderd: de waarschijnlijke, 

mogelijke of wenselijke toekomst. Met andere 

woorden, wat zal er gebeuren, wat kan er 

gebeuren of wat zou er moeten gebeuren. Als 

dat helder is, kan een methode van onderzoek 

worden bepaald. In tabel 3.1. is een overzicht 

opgenomen met methoden voor toekomst-

onderzoek (Kuhk, 2010; Gans, van der, 2008; Börjeson et al, 2006). In het geval van de 

herontwikkeling van een woonwijk gaat het om de vraag wat er kan gebeuren. Het betreft een 

ontwikkeling op de zeer lange termijn. Wat er zál gebeuren is niet te voorspellen voor de zeer lange 

termijn waarover gesproken wordt bij de herstructurering van een woonwijk. Wat zou moeten 

gebeuren, de wenselijke toekomst, is zeer normatief. Daarnaast ligt het niet in het bereik van de 

herstructureringsopgave om de toekomst te sturen naar hoe deze gewenst is. Interessanter is de 

vraag wat er kán gebeuren, zodat de plannen voor de herontwikkeling van een woonwijk daarop in 

Tabel 3.1: Verschillende benaderingen in toekomstonderzoek 

Bron: Kuhk, 2010 
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kunnen haken. Hierdoor kan een woonwijk worden gecreëerd die de ontwikkeling van de toekomst 

aankan, in welke richting ook. Om een aanzet hiervoor te geven, wordt er in het volgende hoofdstuk 

toekomstverkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke toekomst, met een exploratieve/ 

onderzoekende benadering (Kuhk, 2010; Gans, van der, 2008).  

3.1.2 De mogelijke toekomst: de exploratieve benadering 

Van der Gans (2008), Börjeson et al (2006) en Kuhk (2010) beschrijven twee soorten exploratieve 

methoden voor toekomstverkenning: de externe methode en de strategische methode. De externe 

methode richt zich op de mogelijke ontwikkelingsrichtingen van onzekere factoren. De strategische 

methode richt zich op de vraag wat er gebeurt als er op een bepaalde manier gehandeld wordt 

(Gans, van der, 2008). Kuhk (2010) beschrijft de methoden als scenario’s voor de verkenning van 

mogelijke wereldbeelden (externe scenario’s) en regionaal ruimtelijke scenario’s (strategische 

scenario’s) als verkenning van regionale ontwikkeling bij bepaald beleid (Kuhk, 2010). Van Rijn en Van 

der Burgt (2012) beschrijven drie soorten exploratieve scenariomethoden: exploratieve externe 

omgevingsscenario’s, exploratieve strategische scenario’s en exploratieve systeemscenario’s. De 

exploratieve externe omgevingsscenario’s en exploratieve strategische scenario’s komen overeen 

met de beschrijving zoals gegeven door Van der Gans (2008), Börjeson et al (2006) en Kuhk (2010). 

Echter, daar wordt een derde variant aan toegevoegd: exploratieve systeemscenario’s. Dergelijke 

systeemscenario’s zijn een mix van externe en strategische exploratieve scenario’s. 

Systeemscenario’s zijn niet alleen gebaseerd op omgevingsonzekerheden, maar ook op 

onzekerheden die de organisatie betreffen (Rijn, van, en Burgt, van der, 2012).  

In dit rapport gaat het niet over de effecten van een (beleids)maatregel of strategie, maar om het 

opstellen van een toekomstbestendige aanpak voor de herstructurering van een naoorlogse 

woonwijk. Om deze toekomstbestendig te laten zijn, moet de strategie passen binnen verschillende 

toekomstscenario’s. Het gaat er om dat de wijk bestand is tegen onzekere, externe factoren. Dit 

beeld past binnen de beschrijving van het scenario’s als verkenning van mogelijke wereldbeelden, de 

externe planningsmethode. Deze methode richt zich op mogelijke ontwikkelingsrichtingen van 

onzekere factoren, zoals vereist voor de toekomstscenario’s als basis voor de herstructurering van 

een woonwijk. Daarom zal in het vervolg van deze scriptie de externe scenarioplanningsmethode 

worden toegelicht en toegepast. De relevantie van deze methode komt tot uiting in de studie 

Welvaart en Leefomgeving (WLO), gezien het belang dat aan deze studie wordt gehecht en het 

gebruik van de studie tot nu toe (Janssen, Okker en Schuur, 2006a).  

3.1.3 De externe scenarioplanningsmethode 

De externe scenarioplanningsmethode is een methode voor het vormen van een beeld van de 

toekomst. De methode geeft inzicht in de mogelijkheden en richtingen waarin de toekomst zich zou 

kunnen ontwikkelen (Syntens, 2009). Vanuit de werkwijzen zoals gehanteerd door Kuhk (2010), 

Syntens (2009), Hanemaaijer (2007) en van Zeebroeck et al (2007) wordt een stappenplan opgesteld 

dat toepasbaar is voor de herstructurering van een woonwijk. In elke studie wordt de externe 

scenarioplanningsmethode anders vormgegeven maar zijn er wel overeenkomsten te ontdekken. De 

werkwijze zoals beschreven door Kuhk (2010) is onder andere ontleend aan de werkwijze zoals ook 

gehanteerd is door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bij het opstellen van de 

IPCC-scenario’s voor het voorspellen van toekomstige veranderingen in CO2-emissies. Deze 

scenario’s en de gebruikte methode hebben als basis gediend voor diverse onderzoeken. De aanpak 
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voor het opstellen van deze scenario’s is wetenschappelijk gevalideerd en is inmiddels op diverse 

beleidsterreinen en voor diverse toepassingen uitgevoerd (Kuhk, 2010). 

Het identificeren van de sleutelfactoren en de aanmaak van het assenstelsel dat vier scenarioruimtes 

vormt, zoals onderscheiden door Kuhk (2010), komt in elke studie terug: van Zeebroeck (2007) 

onderscheidt drijvende variabelen, Syntens (2009) onderscheidt evenals Hanemaaijer (2007) 

sleutelonzekerheden als afhankelijke en sturende trends, waarvan de twee sturende trends de assen 

vormen. Om tot toekomstscenario’s voor de herstructurering van een woonwijk te komen, zullen 

eerst sleutelfactoren worden gedefinieerd die de assen van de scenariomatrix vormen, en 

uiteindelijk de basis voor de scenario’s.  

 Identificatie sleutelfactoren en vorming scenarioruimtes 

De tweede overeenkomst is het ontwikkelen van de scenario’s. Door Kuhk (2010) wordt dit de 

kwalitatieve ontwikkeling van de scenario’s genoemd. Hanemaaijer (2007) en Syntens (2009) 

noemen het de beschrijving van de toekomst, de vier kwadranten. Van Zeebroeck (2007) beschrijft 

twee manieren voor het ontwikkelen van de scenario’s: het samenvoegen van de beschrijvingen per 

variabele van de toekomstige ontwikkelingen tot toekomstscenario’s, en het beschrijven van 

toekomstscenario’s door het invullen van de toekomstige ontwikkelingen van de variabelen 

(Zeebroeck, van, 2007). Dit komt er op neer dat er in elke studie toekomstscenario’s worden 

ontwikkeld, alleen soms net op een iets andere manier. De toekomstscenario’s zijn in elke studie de 

beschrijvingen van de kwadranten van de matrix. Dit geldt voor alle hier genoemde werkwijzen en zal 

ook zo worden toegepast bij de invulling van de toekomstscenario’s voor een herstructureringswijk.  

 Kwalitatieve ontwikkeling scenario’s door invulling factoren 

Tot en met de ontwikkeling en beschrijving van de toekomstbeelden wordt in de literatuur nog 

ongeveer dezelfde werkwijzen gehanteerd. Maar in de verwerking van de toekomstscenario’s vallen 

weinig overeenkomsten te ontdekken: Syntens (2009) grijpt terug op de probleemstelling van het 

toekomstonderzoek en ontwikkelt richtingaanwijzers voor het bepalen van de richting waarin de 

toekomst zich ontwikkelt. Hanemaaijer (2007) daarentegen ziet de verwerking van de 

toekomstscenario’s als het opstellen van een strategie per scenario. Van Zeebroeck (2007) meldt 

niets over de verwerking van de toekomstbeelden. Kuhk (2010) geeft eveneens geen expliciete 

invulling aan het verwerken van de scenario’s maar noemt dit wel als stap: de evaluatie en transfer 

van de scenario’s (Kuhk, 2010). De evaluatie van de scenario’s wordt gezien als reflectie op het 

gebruik van de methode (Kuhk, 2010). Dit helpt mee in het beoordelen van de bruikbaarheid van de 

verkregen scenario’s. Voor een juiste verwerking van de scenario’s, maar ook voor het inschatten van 

de bruikbaarheid en validiteit van de resultaten is een dergelijke evaluatie van belang. In deze studie 

staat het opstellen van toekomstscenario’s voor de herstructurering van een woonwijk centraal, 

zodat deze wijk toekomstbestendig wordt. De toekomstbeelden zijn niet het eindresultaat, maar 

worden verwerkt in een verdere aanpak voor een herstructureringswijk.  

 Evaluatie en verwerking van de scenario’s 
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3.2 De toepassing van scenarioplanning 

Duidelijk is nu op welke theoretische wijze scenarioplanning bij de herstructurering van een 

woonwijk kan worden toegepast. Scenarioplanning is en wordt voor verschillende doeleinden 

gebruikt.  Door verschillende toekomststudies in deze paragraaf met elkaar te vergelijken, en deze te 

vergelijken met de werkwijze zoals voortgekomen uit paragraaf 3.1, kan daadwerkelijk een 

toepassing van de methode voor de herstructurering van een woonwijk voorgesteld worden. Dit 

onderzoek richt zich op de herstructurering van woonwijken, daarom wordt met de analyse van 

bestaande scenariostudies voornamelijk gefocust op studies met een relatie tot de gebouwde 

omgeving. Er is gebruik gemaakt van zes studies. Gekozen is om zo recent mogelijke studies te 

gebruiken, opgesteld tijdens de crisis. Voor de crisis werd alleen uitgegaan van economische groei, 

maar dit bleek niet realistisch. Ook in de WLO-studie door Janssen, Okker en Schuur (2006) is dit 

terug te zien. Deze studie is wel meegenomen in deze paragraaf, gezien het belang dat eraan wordt 

gehecht. Ook is in 2010 onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van deze WLO-studie voor de lange 

termijn en dit was positief (Hilbers en Snellen, 2010). Veel scenariostudies betreffen bedrijven of 

markten, met een dermate andere oriëntatie of korte tijdshorizon dat deze niet bruikbaar zijn 

gebleken als basis voor toekomstscenario’s van een naoorlogse te herstructureren woonwijk. 

Hierdoor zijn er na literatuuronderzoek vijf studies overgebleven, die relevant zijn voor het opstellen 

van toekomstscenario’s voor de herstructurering van een woonwijk. De toepassing van de 

scenariomethode in de literatuur wordt geanalyseerd volgens de werkwijze zoals naar voren is 

gekomen in de eerste paragraaf:  

 Identificatie sleutelfactoren en vorming scenarioruimtes 

 Kwalitatieve ontwikkeling scenario’s door invulling factoren 

 Evaluatie en verwerking van de scenario’s 

Hieraan wordt de identificatie van het doel en de context van de scenariomethode toegevoegd. Uit 

nader literatuuronderzoek is gebleken dat in de theorie voor scenarioplanning de definitie van het 

doel en de context niet eenduidig naar voren komt in de werkwijze, maar in de toepassing van 

scenarioplanning wel. Voor een goede toepassing van toekomstscenario’s en een juiste 

beeldvorming van de toekomst is dit wel noodzakelijk. Daarom wordt deze stap aan de werkwijze 

toegevoegd. Per stap zal worden aangegeven hoe deze wordt ingevuld in de literatuur en hoe dit kan 

worden toegepast voor een herstructureringswijk. 

3.2.1 Stap 1: Bepalen doel en context van de scenarioplanning  

Eerst wordt het doel voor de scenariostudie gedefinieerd, waarna de context volgt waarbinnen de 

toekomstscenario’s vormgegeven zullen worden. 

Het doel van de scenarioplanning 

Het doel van scenarioplanning is de rede waarom de toekomstscenario’s worden opgesteld. Om de 

invulling van de scenariomethode op een juiste manier vorm te geven is het noodzakelijk een doel te 

bepalen voor de toekomstscenario’s. Dit verkleint de kans dat relevante aspecten niet worden 

meegenomen, en niet-relevante factoren wel. Hofman (2009) gebruikt toekomstscenario’s als basis 

voor functionele programma´s voor gebiedsontwikkeling. Blom (2010) gebruikt de toekomst-

scenario’s op dezelfde manier: als basis voor de ontwikkeling van een strategie voor de 

herontwikkeling van een bedrijventerrein. Door de Nederlandse Organisatie voor toegepast-
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natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) wordt toekomstverkenning gebruikt als input voor de 

aanscherping van de strategieën voor 2011-2014 (TNO, 2012). Op een iets andere wijze, maar ook 

met het doel uiteindelijk duurzame bedrijfsstrategieën te ontwikkelen is er een scenarioanalyse 

uitgevoerd voor Deutsche Post DHL (Ehrhart, 2012). De studie naar de Vlaamse ruimtelijke situatie in 

2050 heeft een ander doel: het ontwikkelen van ruimtelijke beleidsopties (Kuhk et al, 2011). Met 

hetzelfde doel is de Welvaart en LeefOmgeving (WLO) studie verricht (Janssen, Okker en Schuur, 

2006a).  

De vergelijking van de studies illustreert dat de toepassing van scenarioplanning heel divers kan zijn. 

Uiteindelijk hebben alle studies hetzelfde doel: een beeld vormen van de toekomst, als basis voor 

een strategie, die de komende jaren de richting van de organisatie, het beleid of het programma 

bepaalt.  

De context van de scenarioplanning 

De context van de scenarioplanning is het tijdsbestek en de ruimtelijke context, binnen deze 

randvoorwaarden van tijd en plaats moeten de toekomstscenario’s worden opgesteld. Deze 

randvoorwaarden verschillen per scenariostudie. Hofman (2009) beschrijft de Nederlandse 

samenleving, over een tijd van 15 jaar (tot 2025). Blom (2010) beschrijft eveneens de Nederlandse 

samenleving in 2025. Mulder en van der Vlies (2009) en Janssen, Okker en Schuur (2006a) 

beschrijven daarentegen de Nederlandse bebouwde omgeving in 2040. De reden hiervoor is dat 

verwacht wordt dat tot die tijd de cirkel van conjunctuur weer rond is (Janssen, Okker en Schuur, 

2006a). De scenario’s voor de Vlaamse ruimte bestrijken een tijdsbestek tot 2050 (Kuhk, 2010). Het 

onderzoek van Deutsche Post DHL heeft ook een tijdsbestek tot 2050, maar is wereldwijd 

georiënteerd (Ehrhart, 2012). Het verschil in tijdsbestek uit zich in de inhoud van de scenario’s, voor 

een vergelijking hiervan zie bijlage VA-D. Te zien is dat de scenario’s voor Nederland in 2040 en 2050 

extremer zijn dan de scenario’s tot 2025. Het verschil tussen de scenario’s met een beeld tot 2040 en 

tot 2050 is nihil. Deze rapporten zijn opgesteld over een tijdshorizon van ongeveer 45 jaar, door de 

latere verschijningsdatum van de rapporten die gaan tot 2050 is de tijdshorizon verschoven met 10 

jaar.  

Bij de toepassing van de scenariomethode voor een herstructureringswijk zal expliciet het doel en de 

ruimtelijke context worden bepaald. Scenarioplanning is bedoeld om een beeld te vormen van de 

toekomst, om dat beeld te kunnen vormen is het noodzakelijk te weten welke toekomst het betreft 

in tijd en plaats. Een analyse van de betreffende herstructureringswijk is hier onderdeel van: een 

beeld zoals de wijk er nu uitziet. Het is noodzakelijk te weten in en over welke ruimtelijke context er 

gedacht moet worden, zodat duidelijk is over welke termijn en in welke context een van de 

toekomstscenario’s werkelijkheid is geworden.  

 Bepalen doel en context van de scenarioplanning 

3.2.2 Stap 2: Identificatie sleutelfactoren en vorming scenarioruimtes  

In paragraaf 3.1 is het identificeren van sleutelonzekerheden aangemerkt als volgende stap. Hoe 

deze precies wordt vormgegeven is niet vermeld, maar komt naar voren in de toepassing van 

scenarioplanning. Sleutelonzekerheden zijn factoren waarvan verwacht wordt dat deze een grote 

impact zullen hebben op de toekomst. Bij sleutelfactoren is moeilijk in te schatten in welke richting 
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deze zullen ontwikkelen. Deze factoren hebben dus een hoge mate van onzekerheid (Kuhk, 2010). 

Het identificeren van de sleutelfactoren wordt in de literatuur op verschillende manieren gedaan. 

Hofman (2009) en Blom (2010) onderscheiden diverse trends met de 

DESTREP-methode. Door de analyse van demografische, economische, 

sociaal-culturele, technologische, ruimtelijke, ecologische en politieke 

ontwikkelingen worden diverse trends onderscheiden. Elke trend wordt 

beoordeeld naar impact van de ontwikkeling en naar onzekerheid 

(Hofman, 2009). Janssen, Okker en Schuur (2006a) maken voor de WLO-

studie in de definiëring van trends en ontwikkelingen gebruik van eerdere 

scenariostudies. Deze trends en ontwikkelingen dienen ook als basis voor 

de scenario’s voor de Vlaamse ruimtelijke omgeving, die tijdens een 

workshop verder aangevuld zijn (Kuhk et al, 2011). Mulder en van der Vlies 

(2009) ontlenen de trends en ontwikkelingen, geordend naar impact en 

onzekerheid, eveneens aan de resultaten van een workshop. Ehrhart (2012) doet hetzelfde: met het 

opstellen van de scenario’s voor Deutsche Post DHL is een bijeenkomst belegd voor academici en 

experts vanuit verschillende disciplines, waarin van diverse trends en ontwikkelingen de gevolgen op 

economisch, sociaal, technologisch, ecologisch en politiek gebied zijn vastgesteld (DESTEP) (Ehrhart, 

2012). De trends en ontwikkelingen/ onzekerheden met de grootste impact en de grootste 

onzekerheid vormen de assen van het assenstelsel, de vier kwadranten vormen de scenario’s 

(Hofman, 2009; Mulder en Vlies, van der, 2009; Blom, 2010; Janssen, Okker en Schuur, 2006a). Zie 

voor de matrix figuur 3.1.  

Er zijn dus twee manieren om de sleutelfactoren te onderscheiden: met behulp van de DEST(R)EP- 

methode, of tijdens een workshop/werksessie of interview. Voor de uitvoer van de scenarioanalyse 

voor een herstructureringswijk wordt gekozen om eerst trends en ontwikkelingen te onderscheiden 

vanuit een DESTEP-analyse. In deze DESTEP-analyse worden sociaal-economische factoren 

onderscheiden, relevant voor de herstructurering van de betreffende wijk. Het ruimtelijke aspect 

zoals naar voren komt in de literatuurstudies, wordt in dit stadium dus buiten beschouwing gelaten. 

Na het identificeren van de trends en ontwikkelingen vanuit de DESTEP-analyse, worden deze 

vergeleken met trends en ontwikkelingen vanuit de literatuur. Dit wordt gedaan door verschillende 

studies te vergelijken, en de meest relevante trends en ontwikkelingen voor een herstructurering 

mee te nemen voor de ontwikkeling van de toekomstscenario’s. . Om tot sleutelfactoren te komen, 

moeten de trends en ontwikkelingen worden beoordeeld op impact en onzekerheid. In de meeste 

gevallen zijn de trends en ontwikkelingen opgesteld en beoordeeld naar impact en onzekerheid in 

werksessies: vormgegeven vanuit de input van vele experts. Op deze manier wordt al deze input 

gekoppeld tot gedegen trends en ontwikkelingen en sleutelfactoren. Door de impact en onzekerheid 

van de trends en ontwikkelingen te vergelijken, kunnen twee sleutelonzekerheden worden 

geïdentificeerd vanuit de literatuur. Naast vanuit literatuur onderzoek worden ook door het houden 

van een enquête twee sleutelonzekerheden onderscheiden. Gekozen wordt voor betrokkenen bij de 

herstructurering van een wijk, omdat de sleutelfactoren die uit de enquête naar voren komen de 

basis vormen voor toekomstscenario’s van de betreffende wijk. Als laatste stap worden de 

sleutelonzekerheden onderscheiden vanuit de enquête, en de sleutelonzekerheden onderscheiden 

vanuit de literatuur vergeleken. Op deze manier ontstaan er sleutelonzekerheden, waar in de 

Bron: Hanemaaijer, 2007 

Figuur 3.1: de scenariomatrix 
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volgende stap de scenario’s op gebaseerd zijn. Deze sleutelonzekerheden vormen de assen van de 

scenariomatrix.  

 Identificatie sleutelfactoren en vorming scenarioruimtes 

3.2.3 Stap 3: Kwalitatieve ontwikkeling scenario’s door invulling factoren 

De derde stap is het invullen van de scenarioruimtes. In paragraaf 3.1 wordt deze stap ook genoemd 

als de beschrijving van de kwadranten, hoe deze beschrijving tot stand komt, komt niet naar voren. 

Hofman (2009) beschrijft elk scenario in varianten van de in stap 2 onderscheiden trends en 

ontwikkelingen. Mulder en van der Vlies (2009) en Blom (2010) hanteren dezelfde werkwijze als 

Hofman, alleen verwerkt Blom (2010) ook de huidige problematiek van bedrijventerreinen in de 

scenario’s. Janssen, Okker en Schuur (2006a), Kuhk et al (2011) en Ehrhart (2012) hanteren een 

andere werkwijze: Janssen, Okker en Schuur (2006a) en Kuhk et al (2011) hebben de scenario’s als 

volgt opgesteld: in werkgroepen zijn de scenario’s op parameters ingevuld, verdeeld over de 

verschillende thema’s. In het rapport door Ehrhart (2012) worden de scenario’s op een andere 

manier gevormd: vanuit een combinatie van diverse toekomstbeelden zijn vijf ruwe scenario’s 

ontstaan, die in workshops verder bediscussieerd en vastgesteld zijn. Opvallend is dat in deze 

beleidsthema’s de begrippen demografie, economie, sociaal-cultureel, technologie, ruimtelijk, 

ecologie en politiek (DESTREP) allemaal naar voren komen. Waar Hofman (2009) en Blom (2010) de 

DESTREP-analyse gebruiken voor het onderscheiden van de trends en ontwikkelingen die in deze stap 

ingevuld worden, worden in de WLO studie en de Vlaamse scenario’s per scenario een compleet 

toekomstbeeld per thema van de DESTREP gegeven. Er worden dus geen trends en ontwikkelingen 

onderscheiden uit de DESTREP-analyse, maar de onderdelen van de DESTREP worden in zijn geheel 

beschouwd. De DESTREP-analyse is dus een belangrijke basis voor de ontwikkeling van de scenario’s. 

Het schetsen van de verhaallijnen wordt in de literatuur vooral gedaan op basis van een DESTREP-

analyse. Ook in deze studie zal dit doorgezet worden, maar zal de ruimtelijke factor niet worden 

meegenomen. Er worden immers sociaal-economische toekomstscenario’s opgesteld, en geen 

ruimtelijke. In deze derde stap worden de onderscheiden trends en ontwikkelingen ingevuld. Dit zijn 

factoren onderscheiden in een DESTEP-analyse, relevant voor een te herstructureren woonwijk. Door 

de scenario-invullingen uit verschillende literatuurstudies te vergelijken op de gedefinieerde 

sleutelfactoren en als deze overeenkomen samen te voegen op de trends en ontwikkelingen zoals 

opgesteld in stap 2, zullen er vier verhaallijnen ontstaan. Door op deze manier scenario’s samen te 

voegen, wordt de inbreng en input van diverse experts uit verschillende werkvelden samengevoegd 

tot een toepassing voor een te herstructureren woonwijk. Ook zal blijken of de onafhankelijk van 

elkaar opgestelde scenario’s van elkaar zullen verschillen of niet. De scenario’s zullen op sociaal-

economisch gebied worden vergeleken en ingevuld. Sociaal-economisch verandert de samenleving 

het snelst terwijl fysieke veranderingen veel tijd vergen. Door inzicht te bieden in de sociaal-

economische situatie over vijftig jaar en daar nu al met fysieke maatregelen op in te spelen, zal een 

wijk ontstaan die over vijftig jaar de fysieke oplossing biedt voor de dan heersende sociaal-

economische situatie.  

 Kwalitatieve ontwikkeling scenario’s door invulling factoren 
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Voorbeeld:  
Om de TNO-strategie 2011-2014 aan te scherpen, zijn er 
toekomstscenario’s opgesteld met als hoofdvraag: ‘hoe ziet de 
Nederlandse gebouwde omgeving eruit in 2040 in termen van 
woningen, utiliteitsbouw, voorzieningen en infrastructuur en de 
relaties hiertussen?’ Om deze vraag te beantwoorden zijn in een 
werksessie tien clusters van onzekerheden opgesteld betreft de 
bebouwde omgeving: levensstijl en leefomgeving, ruimtelijke 
economische ontwikkeling, regie/proces van de overheid, 
klimaatverandering, invloed technologie, globalisering en 
internationalisering, schaarste, gezondheid/belevingswaarde, 
demografie, veiligheid. In deze werksessie zijn levensstijl en 
leefomgeving en ruimtelijke economische ontwikkeling naar voren 
gekomen als de twee sleutelonzekerheden: deze factoren hebben de 
grootste impact op de toekomst, en de grootste onzekerheid in welke 
richting deze zullen ontwikkeling. Deze sleutelonzekerheden vormen 
de matrix in de figuur en de context waarbinnen de scenario’s verder 
zijn ingevuld. (Bron: Mulder en van der Vlies, 2009) 

 

3.2.4 Stap 4: evaluatie en verwerking van de scenario’s 

De laatste stap in de scenariomethode is de evaluatie en verwerking van de scenario’s. Dit is de 

evaluatie van de scenario’s en de vertaalslag naar het gebruik ervan. In de toepassing van de 

scenariomethode komt de evaluatie van de scenario’s niet aan bod. Wel komt de evaluatie terug in 

de uitleg van de methode zoals gegeven door Kuhk (2010). Zoals eerder genoemd, wordt elke 

scenariostudie uitgevoerd met een ander doel waardoor de verwerking van de scenario’s ook per 

studie verschillend is. Dit is ook de rede dat in paragraaf 3.1 geen duidelijke manier van verwerken 

voorgesteld kan worden. Blom (2010) en Hofman (2009) gebruiken de scenario’s als basis voor de 

ontwikkeling/toets van een programma voor een bedrijventerrein respectievelijk gebieds-

ontwikkeling. Voor Mulder en van der Vlies (2009) en Ehrhart (2012) zijn de scenario’s het 

eindproduct in het rapport, maar worden deze wel meegenomen in de bepaling van een verdere 

richting voor de organisatie (Mulder en Vlies, van der, 2009; Ehrhart, 2012). In de WLO studie zijn de 

scenario’s ook het eindproduct, maar worden er wel beleidsaanbevelingen gedaan (Janssen, Okker 

en Schuur, 2006a).  

Voor het op waarde schatten van de scenario’s is het van belang om de scenario’s te evalueren door 

terug te koppelen naar het doel: het inschatten van de validiteit en de bruikbaarheid van de 

scenario’s zodat de verwerking op een juiste manier plaats kan vinden (Kuhk, 2010). De scenario’s 

zoals opgesteld met de scenarioplanningsmethode worden niet altijd meteen zichtbaar verwerkt, 

maar dienen als basis voor een strategie voor een organisatie of voor de herontwikkeling van een 

gebied. In het geval van de herstructurering van een woonwijk zullen de toekomstscenario’s de basis 

vormen voor de te volgen strategie. Een fysiek-ruimtelijke strategie zal gevormd worden door op de 

sociaal-economische ontwikkelingen van de scenario’s te anticiperen. Door de uitvoering van deze 

fysiek-ruimtelijke strategie bij de herstructurering van een woonwijk, zal deze woonwijk 

toekomstbestendig worden: de wijk kan mogelijke toekomstige sociaal-economische ontwikkelingen 

van de samenleving aan en voldoet dus aan de eisen en wensen van de toekomstige tijd. De 

toepassing van de laatste stap, evaluatie en transfer van de scenario’s, zal in de toepassing van 

scenarioplanning voor de herstructurering van een woonwijk dus het evalueren van de scenario’s en 

Scenario A Scenario B 

Scenario C Scenario D 

Economische krimp             Economische groei 

Individuele levensstijl 

Collectieve levensstijl 
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het ontwikkelen van een strategie voor de herstructurering van een woonwijk zijn, zodat deze wijk 

toekomstbestendig wordt.  

 Evaluatie en verwerking van de scenario’s 

3.3 Een kritische kijk op scenarioplanning 

Scenarioplanning is door het vele gebruik een algemeen geaccepteerde methode geworden die een 

veelzijdige toepassing kent. Hierin schuilt het gevaar dat er een te grote waarde aan de methode 

wordt gehecht en de zwakkere punten over het hoofd worden gezien.  

Scenario’s kunnen een nuttige bijdrage leveren in het opstellen van beleid of een strategie, maar 

geven geen precies toekomstbeeld. Er worden mogelijke toekomstbeelden geschetst, waaruit lessen 

getrokken kunnen worden. Het is een manier om om te gaan met de onzekerheid van de toekomst 

en geeft deze onzekerheid gezichten (Zeebroeck, van, et al, 2007). Opgepast moet worden dat niet 

één scenario als referentiekader wordt gekozen, maar dat alle scenario’s als even waarschijnlijk 

worden gezien (Zeebroeck, van, et al, 2007). De scenario’s zijn immers gevormd door de twee 

grootste onzekerheden, waarvan niemand weet in welke richting deze zullen ontwikkelen. Wel kan in 

een later stadium gekeken worden welke richting de toekomst dreigt heen te gaan (Syntens, 2009). 

Het inbeelden van grote veranderingen en voorstellen van trendbreuken bij het opstellen van de 

scenario’s kan lastig zijn (Zeebroeck, van, et al, 2007). De scenario’s zijn vaak westers georiënteerd 

waardoor wereldwijde factoren die ook een grote impact kunnen hebben, niet altijd worden 

meegenomen (Kuhk et al, 2011).   

Deze methode levert vier toekomstvarianten op, terwijl er veel meer toekomstmogelijkheden zijn. In 

sommige scenariostudies (o.a. Ehrhart, 2010) wordt dit nadeel geëlimineerd door alle mogelijke 

toekomstbeelden per factor te combineren. Hierdoor ontstaan legio variaties aan mogelijke 

toekomstbeelden, waaruit een selectie wordt gemaakt. Toch levert ook dit een eliminatie op van 

toekomstbeelden, waardoor het nadeel blijft bestaan en in dit geval niet opweegt tegen de 

tijdsvoordelen die het oplevert. De uitvoering van de laatste variant is namelijk zeer tijdsintensief 

door het uitfilteren van de vele opties, terwijl dit bij de externe methode op voorhand al gebeurt.  

Grote veranderingen, zoals de ramp van 11 september 2001 met bijbehorende gevolgen, zijn soms 

niet in te beelden. Maar voor een groot aantal toekomstbepalende factoren kan dit wel. De 

toekomst, de factoren, zal zich een bepaalde richting op ontwikkelen, of deze nu onderhevig is 

geweest aan een dergelijke grote verandering of niet. Er bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid dat 

de toekomst extremer blijkt uit te pakken dan voorgesteld, maar daarom is en blijft de toekomst ook 

onvoorspelbaar. En daarom is het van belang scenario’s te ontwikkelen die wel in die richting 

denken, in plaats van het uitgaan van de huidige situatie.  

3.4 Conclusie 

Om uiteindelijk een strategie voor de herontwikkeling van een naoorlogse woonwijk te kunnen 

ontwikkelen zodat deze toekomstbestendig is, wordt er gebruikt gemaakt van exploratieve 

omgevingsscenario’s. Hiermee worden mogelijke toekomstbeelden geschetst, binnen de context van 

de twee trends en ontwikkelingen met de meeste impact en onzekerheid voor de toekomst. Deze 

methode is het antwoord op de tweede deelvraag: ‘Welke aanpak waarborgt de 

toekomstbestendigheid van een woonwijk bij de herstructurering ervan? ’ Door het volgen van de 
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volgende stappen van deze methode kunnen toekomstscenario’s worden ontwikkeld, als basis voor 

de herstructurering van een woonwijk:  

1. Scenarioplanning is bedoeld om een beeld te vormen van de toekomst. Om een 

toekomstbeeld van een wijk te schetsen, is het noodzakelijk te weten welke toekomst het 

betreft: in welke ruimtelijke context gedacht moet worden en over welke termijn.  

 Bepalen van het doel en de context van de scenarioplanning 

 

2. Voor de uitvoer van de scenarioanalyse voor een herstructureringswijk worden eerst trends 

en ontwikkelingen onderscheiden die relevant zijn voor de herstructurering van een 

woonwijk. Deze worden onderscheiden vanuit een DESTEP-analyse van de te herstructureren 

wijk en vergeleken met trends en ontwikkelingen onderscheiden uit de literatuur. Om tot 

sleutelfactoren te komen, moeten deze trends en ontwikkelingen worden beoordeeld op 

impact en onzekerheid: de sleutelonzekerheden. Deze sleutelonzekerheden vormen de assen 

van de scenariomatrix.  

 Identificatie van sleutelfactoren en vorming van scenarioruimtes 

 

3. De toekomstscenario’s zijn de beschrijvingen van de kwadranten van de matrix. Deze 

verhaallijnen worden geschetst door het invullen van de trends en ontwikkelingen binnen de 

context van de sleutelfactoren. Door inzicht te bieden in de sociaal-economische situatie 

over vijftig jaar en daar nu al met fysieke maatregelen op in te spelen, zal een wijk ontstaan 

die over vijftig jaar de fysieke oplossing biedt voor de dan heersende sociaal-economische 

situatie.  

 Ontwikkeling van scenario’s door invulling van factoren  

 

4. De laatste stap in de uitvoer van de exploratieve scenariomethode voor de herstructurering 

van een woonwijk is de evaluatie en verwerking van de scenario’s. Met de evaluatie van de 

scenario’s wordt de validiteit (geldigheid) en de bruikbaarheid van de scenario’s ingeschat, 

zodat de verwerking op een juiste manier plaats kan vinden. De verwerking van de scenario’s 

houdt het ontwikkelen van fysiek-ruimtelijke maatregelen voor de herstructurering van een 

woonwijk in, zodat deze wijk toekomstbestendig wordt. 

 Evaluatie en verwerking van de scenario’s  

Bij de gevolgde methoden kunnen ook enkele kanttekeningen worden geplaatst. Scenario’s geven 

geen compleet toekomstbeeld, maar schetsen vier even waarschijnlijke mogelijke toekomsten. Ook 

is het lastig grote veranderingen in te beelden, die een groot effect op de toekomst hebben. Er 

worden maar vier mogelijke toekomstbeelden geschetst, terwijl er veel meer mogelijkheden zijn. 

Toch kan exploratieve scenarioplanning gezien worden als een nuttige methode of middel waarmee 

geanticipeerd kan worden op de toekomst.  
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Praktische toepassing 
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4. Bepalen doel en context van de scenarioplanning 
In dit hoofdstuk zullen het doel en de context voor de scenarioplanning voor De Vergt worden 

vastgesteld, zodat er een tijdslijn en focus is. Door het doel en de context bij het vormen van de 

verhaallijnen van de toekomstscenario’s voor ogen te houden, zullen er scenario’s ontstaan die 

informatie bevatten dat toepasbaar is bij de herstructurering van een woonwijk. Het doel verwijst 

naar het uiteindelijke resultaat, terwijl de context de omgeving betreft waarover dat resultaat 

behaald moet worden, in dit geval dus de wijk De Vergt.  

4.1 De context van scenarioplanning 
De toekomstscenario’s worden specifiek opgesteld voor de wijk De Vergt te Zaltbommel. Om voor 

deze wijk uiteindelijk toekomstscenario’s op te kunnen stellen, is een interne analyse van de wijk 

vereist: hoe ziet de wijk er nu uit. Daarna kan het doel worden vastgesteld van de scenarioplanning 

voor deze wijk De Vergt. In de interne analyse wordt de wijk zelf in beeld gebracht. Vragen als hoe de 

wijk is opgebouwd, welke kwaliteiten de wijk kent en hoe deze kwaliteiten benut moeten worden, 

worden beantwoord. Dit wordt gedaan door het volgen van de lagenbenadering. In de 

lagenbenadering wordt er gekeken naar de ondergrond (bodem, water en cultuurhistorie), de 

infrastructuur, en het ruimtegebruik in de wijk (Mett, 2013). Om deze aspecten in een bredere 

context te kunnen bezien, wordt eerst een beeld geschetst van de ligging van De Vergt in Nederland, 

gemeente Zaltbommel en de stad Zaltbommel.  

4.1.1 Ligging  

De gemeente Zaltbommel is centraal gelegen in Nederland, in het 

zuiden van Gelderland, zie figuur 4.1. Gemeente Zaltbommel 

bestaat uit de stad Zaltbommel met daaromheen de kernen Aalst, 

Bern, Brakel, Bruchem, Delwijnen, Gameren, Kerkwijk, 

Nederhemert (Noord en Zuid), Nieuwaal, Poederoijen en Zuilichem. 

Deze kernen zijn gelegen in het noord- en westelijke deel van het 

gebied tussen de rivieren de Waal en de Maas, zie figuur 4.2. Deze 

afbeelding laat zien dat de gemeente Zaltbommel is opgebouwd uit 

landelijke gebieden. De stad zelf heeft een matig stedelijk karakter, 

met weinig tot geen hoogbouw. De meeste hoogbouw is gelegen 

aan de snelweg A2 en bestaat uit niet meer dan drie a vier 

bouwlagen.  

De stad Zaltbommel is een historische vestingstad, met stadsrechten vanaf de 13e eeuw. In die tijd 

deed Zaltbommel dienst als belangrijke handelsstad. De kenmerkende vestingwerken rondom de 

binnenstad zijn ontstaan in die periode (Gerritzen, 2009). Tot aan de verovering van ‘s-

Hertogenbosch aan het begin van de 17e eeuw kende Zaltbommel grote groei. Door het afstaan van 

de functie grensplaats aan de stad ’s-Hertogenbosch neemt de betekenis van de stad af (Gemeente 

Zaltbommel, 2012d). De binnenstad van Zaltbommel is van hoge cultuurhistorische waarde en wordt 

gezien als een trekpleister voor de Bommelerwaard (Stichtings landschapsbeheer Gelderland, 2010). 

De Stad Zaltbommel is langzaam uitgegroeid tot een stad met vier wijken, met elk een eigen 

ontstaansgeschiedenis en identiteit.  

Figuur 4.1: Positie Zaltbommel  
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Figuur 4.2: De gemeente Zaltbommel 

De Binnenstad van Zaltbommel, wijk 1 in figuur 4.3, is de 

historische kern van de stad. De wijk De Vergt, wijk 2, is 

een naoorlogse woonwijk, tot stand gekomen in de jaren 

´50, ´60 en ´70 na de oorlog. Van latere data zijn de 

wijken De Spellewaard, wijk 3, en de wijk De Waluwe, 

wijk 4.  

De Binnenstad van Zaltbommel bestaat vooral uit 

historische bebouwing. Er bevinden zich monumentale 

panden en enkele historische kerken, zoals de Sint 

Maartenskerk en de Gasthuiskapel. Het overgrote deel 

van de woningen zijn koopwoningen, maar er zijn ook 

huurwoningen aanwezig. In de binnenstad zijn enkele 

woningen corporatiebezit en boven de winkels worden 

een aantal appartementen commercieel verhuurd. De Binnenstad heeft veel voorzieningen, er is een 

groot aantal winkels en horecagelegenheden maar er zijn ook een aantal sportfaciliteiten. Dit wordt 

gewaardeerd, maar de waardering voor de openbare ruimte (groen, speelplaatsen) is laag, evenals 

voor de (verkeers)veiligheid (Rigo, 2010).  

De wijk Spellewaard is gerealiseerd in de jaren ’80, met wat kleinere uitbreidingen van later datum. 

Er is een mix van koop- en huurwoningen aanwezig. De stedebouwkundige structuur met de 

afbuigende wegen is typisch voor die tijd (Gerritzen, 2010). De wijk wordt hoog gewaardeerd, men 

voelt zich er veilig, er is weinig overlast en de kwaliteit van de woningen is goed. Er zijn verschillende 

voorzieningen aanwezig en de binnenstad is snel te bereiken (Rigo, 2010). 

De Waluwe is de nieuwste woonwijk, de eerste fase is een aantal jaren geleden al opgeleverd en een 

deel van de wijk is nog in ontwikkeling. Er zijn enkele sociale huurwoningen, maar het overgrote deel 

zijn koopwoningen. De Waluwe is een kindvriendelijke wijk met veel speelgelegenheden, waar veel 

gezinnen wonen. Voor deze wijk is de oprit tot de snelweg het dichtste bij, maar de afstand tot de 

voorzieningen in de binnenstad is groter. Recent is winkelcentrum de Portage gerealiseerd op de 

1: Binnenstad              2: De Vergt 

3: Spellewaard            4: De Waluwe 

Figuur 4.3: Zaltbommel, de wijken 
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rand van de Waluwe en De Vergt, met daarin onder andere twee supermarkten, een bakker, slager 

en bloemist. De wijk wordt ervaren als een zeer leefbare wijk waar men zich thuis voelt, met hoog 

gewaardeerde woningen en openbare ruimte (Rigo, 2010). 

De wijk De Vergt is een naoorlogse woonwijk, met veel 

sociale huurwoningen. De afstand tot het winkel-

centrum in de Binnenstad is gunstig, evenals de afstand 

tot het station en de snelweg. De algehele waardering 

voor de wijk De Vergt is laag: een 6,6 (in 2010) terwijl de 

waardering voor Zaltbommel totaal een 7,4 is. Vooral 

het politietoezicht, criminaliteit en diefstal en inbraken 

scoren slecht, maar ook de speelvoorzieningen en de 

horeca in de wijk voldoen niet. De betrokkenheid bij de 

buurt ontbreekt (Rigo, 2010). Inmiddels zijn de 

resultaten van het leefbaarheidsonderzoek over 2012 

beschikbaar (mei 2013). Er zijn verbeteringen waar te 

nemen in de leefbaarheid in De Vergt, maar de wijk 

blijft onder gemiddeld scoren. Opvallend is dat de 

woningvoorraad voldoet, evenals het algemene 

voorzieningenaanbod in de wijk maar dat de problemen zich vooral achter de voordeur afspelen. De 

noodzaak blijft voor inzetten op verbetering van de wijk (Rigo, 2012). Voor een goede aanpak is het 

noodzakelijk de wijk op te delen in buurten, om zo te analyseren of er in elk deel van de wijk dezelfde 

problemen aanwezig zijn. De Vergt is op te delen in zeven buurten, zie hiervoor ook figuur 4.4: de 

BinnenVergt, Botenbuurt, BuitenVergt, Schilders- en componistenbuurt, Staatsliedenbuurt, 

Vogelbuurt en de Lijsterstraat- en omgeving.  De BinnenVergt wordt momenteel herontwikkeld. 

Oude portieketageflats uit de jaren ’50 zijn gesloopt en daarvoor in de plaats zijn twee 

woonzorgcomplexen en koopwoningen in verschillende prijsklassen gekomen. Binnenkort worden er 

enkele starterswoningen gerealiseerd. Met de vormgeving wordt aangehaakt op de bebouwing in de 

historische binnenstad. De modern vormgegeven openbare ruimte straalt rust en ruimte uit, met het 

parkeren zoveel mogelijk uit het zicht. Meervoudig ruimtegebruik neemt een belangrijke plaats in in 

de plannen: parkeren, afwatering en groenvoorziening zijn gerealiseerd boven elkaar, mogelijk 

gemaakt met provinciale subsidie (De Binnenvergt.nl, 2013).  

De Staatsliedenbuurt bestaat uit sociale 

huurwoningen, met aan de rand vrijstaande en twee-

onder-een-kap koopwoningen. De Staatsliedenbuurt 

heeft een open structuur, met rechthoekige 

bebouwing in stroken. De bebouwing is gelegen aan 

lange, smalle straten met weinig tot geen 

parkeermogelijkheden. Ook ontbreken er groen- 

voorzieningen en speelplaatsen. De woningen zijn 

sobere arbeiderswoningen, gebouwd in de jaren ’50. 

Veel van de woningen hebben een grote tuin, dit 

schept ruimte voor illegale aan- en bijgebouwen in de 

Figuur 4.4: De buurten in De Vergt 

Figuur 4.5: Woningen in de Staatsliedenbuurt 
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wijk welke dan ook ruim vertegenwoordigd zijn (Gerritzen, 2010). De grote tuinen in de wijk zijn niet 

in verhouding met de woningen. De woningen zijn klein, terwijl er juist bij grotere woningen vaak 

meer behoefte is aan een grotere tuin. Een eerste indruk van de buurt is positief, de buurt doet 

rustig aan met leuke woningen, zie figuur 4.5. De buurt heeft een slecht imago, maar dat doet niet af 

aan de verhuurbaarheid van de woningen. Door herontwikkeling van de BinnenVergt zijn veel 

(allochtone) bewoners uit die wijk naar de Staatsliedenbuurt vertrokken (Gerritzen, 2010). Er is 

sprake van veel geluidsoverlast, maar ook van onzichtbare overlast (Gemeente Zaltbommel en 

Woonlinie, 2011). Het overgrote deel van de problemen is onzichtbaar en bevindt zich achter de 

voordeur.  

De Vogelbuurt is op dezelfde manier als de Staatsliedenbuurt opgebouwd: lange, smalle straten met 

bebouwing in stroken en in het zuiden van de buurt weinig ruimte voor groen. Ook in de Vogelbuurt 

zijn sociale huurwoningen aanwezig, deze worden omringd door vrijstaande koopwoningen aan de 

rand van de buurt. De aanwezigheid van veel openbaar groen in het noordelijke deel van de buurt 

heeft een positief effect op de leefbaarheid van de buurt. Deze leefbaarheid wordt ook versterkt 

door de diversiteit van de inwoners van de wijk (Gemeente Zaltbommel en Woonlinie, 2011; 

Gerritzen, 2010).  

De BuitenVergt is gerealiseerd in de jaren ’50 en’60 en bestaat voor een deel uit eengezinswoningen, 

in stroken gelegen aan smalle straten. Het overige deel van de buurt is ruimer opgezet: een vierkante 

verkavelingsvorm, met rondom eengezinswoningen gelegen en in het midden ruimte voor parkeren. 

Aan de rand van de BuitenVergt zijn straten met koopwoningen gelegen. Verder bestaat de wijk uit 

recent opgeknapte sociale huurwoningen. Binnen de buurt is wel sprake van overlast. De pleintjes in 

de buurt worden gebruikt als hangplek door jongeren en er is veel vandalisme. Een deel van de 

bewoners (veelal allochtonen) zijn vanuit de BinnenVergt in deze buurt gaan wonen (Gemeente 

Zaltbommel en Woonlinie, 2011).  

De Botenbuurt is een goed bereikbare buurt met een mix van huur- en koopwoningen. De woningen 

zijn weinig gevarieerd. De Botenbuurt is gerealiseerd in de jaren ’60 met veel aandacht voor groen. 

De rijwoningen zijn gelegen rondom groenvoorzieningen en pleintjes. De leefbaarheid is goed, met 

uitzondering van enkele incidenten. Een klein winkelcomplex met daarin de Action gevestigd, bevindt 

zich in deze buurt (Gemeente Zaltbommel en Woonlinie, 2011) Rondom dit complex doen zich 

weleens problemen voor met hangjongeren, maar sinds de komst van winkelcentrum Portage zijn 

deze problemen zichtbaar verminderd. Ook de beide basisscholen bevinden zich in deze buurt 

(Gerritzen, 2010).  

In de Schilders- en Componistenbuurt bevinden zich veelal goedkope sociale huurwoningen. Deze 

woningen zijn gerealiseerd in de jaren ’50 en ’60. Stedebouwkundig gezien is de Schilders- en 

Componistenbuurt een diverse buurt: in het noorden zijn vrijstaande woningen gelegen aan een 

doodlopende straat, in het zuiden van de buurt zijn de woningen evenwijdig aan elkaar gelegen in 

stroken, maar ook gesitueerd rondom pleintjes. In de buurt is sprake van overlast op pleintjes en in 

de directe omgeving van de woningen, men klaagt o.a. over vandalisme, geluidsoverlast, 

hangjongeren en afval op straat (Gemeente Zaltbommel en Woonlinie, 2011) Ook deze buurt heeft 

te maken met een toestroom van bewoners uit de BinnenVergt (Gerritzen, 2010).  
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De Lijsterstraat en omgeving is de duurste buurt in de wijk. Deze buurt ligt aan de rand van De Vergt 

en is ruim opgezet. Herkenbaar is de ‘bloemkoolstructuur’ uit de jaren ’80, evenals de doodlopende 

straten. Er staan vooral bungalows in de hogere prijsklassen (Gemeente Zaltbommel en Woonlinie, 

2011).  

4.1.2 Ondergrond 

Zaltbommel maakt geen deel uit van een (beschermd) waterwin- of grondwaterbeschermingsgebied 

(Provincie Gelderland, 2013). Waterschap Rivierenland is de beheerder van het waternet. Ingezet 

wordt om waterafvoer vanaf verhard oppervlak niet aan te laten sluiten op het vuilwaterriool, maar 

te infiltreren in de bodem of af te voeren naar het oppervlaktewater (Gemeente Zaltbommel, 2006). 

Zaltbommel maakt onderdeel uit van het rivierenlandschap van Rijn en Maas. De ondergrond waarop 

Zaltbommel gebouwd is, bestaat uit rivierkleigronden (Provincie Gelderland, 2013). In de wijk De 

Vergt zijn geen duidelijk aantoonbare bodem- of grondwaterverontreinigingen aanwezig. Wel zijn er 

plaatsen in de wijk waar mogelijk bodemverontreinigingen aanwezig kunnen zijn, vanwege het 

historische gebruik van de bodem (Provincie Gelderland, 2013). Zie voor deze locaties en de 

geconstateerde verontreinigingen figuur 4.6. Gemeente Zaltbommel, waaronder ook De Vergt, wordt 

gezien als een provinciale archeologische parel, maar De Vergt is gelegen in een gebied zonder enige 

archeologische betekenis of waarde. Wel van belang zijn de vestingmuren rondom de Binnenstad van 

Zaltbommel. De provincie zet in om de cultuurhistorische identiteit van deze gebieden te behouden, 

versterken en te ontwikkelen. Er is geen sprake van een belangrijke cultuurhistorische waarde in De 

Vergt (Provincie Gelderland, 2013). 

4.1.3 Infrastructuur 

Aan de rand van De Vergt bevindt zich het trein- en busstation van Zaltbommel. Eenmaal per halfuur 

maken hier de treinen richting Utrecht en richting ‘s-Hertogenbosch een tussenstop. Dit station is op 

gemiddeld 1,4 km afstand van De Vergt gelegen, terwijl dit gemiddeld voor Nederland 5,1 km is (CBS, 

2012a). Er rijdt één vaste lijnbusdienst door een deel van de gemeente Zaltbommel, daarnaast zijn er 

vier buurtbuslijnen (Gemeente Zaltbommel, 2012c). Aan de randen van de wijk De Vergt zijn diverse 

bushaltes van deze lijnen te vinden.  

Zaltbommel is gelegen langs de A2 en heeft een eigen afslag. Vanaf deze afslag is de wijk De Vergt 

binnen vijf autominuten te bereiken, via een rechtstreeks doorgaande weg. De afstand tot deze 

afslag is vanuit De Vergt gemiddeld 1km, dit is voor Nederland gemiddeld 1,7km (CBS, 2012a). De 

wijk De Vergt is omsloten door de Steenweg, Gisbert Schairtweg, Koningin Wilhelminaweg en de Van 

Heemstraweg-West, zie figuur 4.7. Aan de westzijde van de wijk loopt de Steenweg, dit is een 

doorgaande weg die vanaf de A2 afslag Zaltbommel tot aan de historische binnenstad loopt. De 

Koningin Wilhelminaweg aan de oostzijde van de wijk is eveneens een doorgaande weg. Deze weg is 

de voortzetting van de Van Heemstraweg-Oost, en loopt vanuit Rossum langs het station van 

Zaltbommel naar de binnenstad. De Van Heemstraweg-West en de Gisbert Schairtweg zijn de 

verbindingswegen tussen De Steenweg den de Van Heemstraweg-Oost. Twee belangrijke wijk-

ontsluitingswegen zijn de Vergtweg en de Thorbeckestraat. Deze lopen dwars door de wijk, parallel 

aan elkaar en zijn een verbinding tussen de Steenweg en de Koningin Wilhelminaweg. De ervaren 

verkeersveiligheid in de wijk scoort met een 5,8 net voldoende, onder het gemiddelde van 6,0 voor 

de hele stad Zaltbommel. Er is geen sprake van verkeersoverlast in de wijk, het cijfer daarvoor is een 

6,2, dat overeenkomt met het gemiddelde voor Zaltbommel (Rigo, 2012).  
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Het parkeren in de wijk vindt vooral plaats op parkeerterreinen of op eigen terrein. Dit geldt niet 

voor de Staatsliedenbuurt en de Vogelbuurt, gelegen tussen de Thorbeckestraat en Van 

Heemstraweg-West in figuur 4.7. Hier vindt het parkeren plaats op de weg vanwege de beperkt 

beschikbare ruimte. Er zijn minder parkeerplaatsen beschikbaar dan er auto’s zijn in de wijk: er is 

sprake van een hoge parkeerdruk, zie figuur 4.8. Ook rondom de winkelcentra in de wijk is er sprake 

van parkeeroverlast (Brabants Dagblad, 2013). In het leefbaarheidsonderzoek, uitgevoerd door Rigo 

(2012), waarderen de bewoners van De Vergt het aantal parkeerplaatsen met een 6,8, voor 

Zaltbommel gemiddeld is dit cijfer een 6,3. De hoge parkeerdruk in sommige buurten van de wijk 

komt dus niet tot uiting in de leefbaarheidsbarometer (Rigo, 2012). Aan de rand van de wijk, langs de 

Steenweg, loopt een belangrijke fietsroute richting de binnenstad van Zaltbommel. Vanuit de wijk De 

Vergt en de wijk de Waluwe is deze fietsroute te bereiken via de Wichard van Pontlaan, het 

verlengde van de Van Heemstraweg, maar ook via de Vergtweg en Thorbeckestraat. De overige fiets- 

en voetpaden in de wijk zijn achterpaden, die op enkele locaties in de wijk aanwezig zijn, zie figuur 

4.7.  

 

 

 

 

 

  

Legenda: 

      Locatie bodemonderzoek 

      Mogelijke bodemverontreiniging 

      Bodemverontreiniging, niet urgent 

      Bodemverontreiniging, urgent 

 

Legenda: 

      Rijksweg                                     Fiets- en voetpaden 

      Hoofdontsluitingsweg            Station 

      Wijkontsluitingsweg  

Figuur 4.7: Infrastructuur in De Vergt en Zaltbommel 

Figuur 4.6: Bodemverontreiniging, Provincie Gelderland 
(2013) 
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4.1.4 Ruimtegebruik 

In de wijk De Vergt zijn diverse functies aanwezig, fysiek (het vastgoed), maar ook economisch (de 

voorzieningen) en sociaal (de initiatieven in de wijk). In figuur 4.9 wordt duidelijk welke functies dit 

zijn. Te zien is dat de hoofdfunctie van de wijk wonen is, maar maatschappelijke activiteiten ook een 

grote plaats innemen, evenals detailhandel. Welke functies precies in de wijk aanwezig zijn, zal 

verderop worden toegelicht. Hoe de sociale structuur in de wijk is ingericht is niet te zien in de figuur, 

maar komt als laatste aan bod.  

De woningen in De Vergt 

De wijk De Vergt is ontstaan na de oorlog, ten tijde van het grote 

woningtekort in Nederland. De binnenstad was volgebouwd, dus 

volgde er een uitbreiding aan de rand van de stad. De Vergt bestaat 

uit 1807 woningen. Dit is 36,8% van de 4910 woningen in de stad 

Zaltbommel (CBS, 2011b). De Vergt is een typische naoorlogse 

uitbreidingswijk, met vooral eengezinswoningen gelegen in rijen. De 

woningen zijn veelal uitgevoerd in de traditionele 

baksteenarchitectuur, voorzien van een zadeldak met de 

nokrichting evenwijdig aan de straat, zie figuur 4.10. Door het stempelen staan de woningen niet 

alleen met de voorkant aan de kant van de straat, maar ook met de achterkant of zijkant. Hierdoor 

hebben bijgebouwen en erfafscheidingen een grote invloed op het straatbeeld (Gemeente 

Zaltbommel, 2010). Het overgrote deel (56%) van de woningen in De Vergt zijn sociale 

huurwoningen. Deze zijn voornamelijk gelegen in de Staatsliedenbuurt en in het midden van de 

BuitenVergt, Vogelbuurt, Schilder/Componistenbuurt, Botenbuurt en BinnenVergt. De (veelal) 

Legenda: 

        Lage parkeerdruk 

        Middelmatige parkeerdruk 

        Hoge parkeerdruk 

Figuur 4.10: Woningen in De Vergt 

Legenda: 

     Maatschappelijk:onderwijs en kinderopvang  

     Maatschappelijk:zorg                   Detailhandel 

     Maatschappelijk:overig                Wonen 

   

  

Figuur 4.9: Functies in De Vergt Figuur 4.8: Parkeerdruk in De Vergt, Bron: Gerritzen, 2010 
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vrijstaande woningen aan de randen van de buurten, meestal gelegen aan de wijkontsluitingswegen, 

zijn koopwoningen. Van later datum zijn de vrijstaande woningen in de buurt Lijsterstraat en 

omgeving, in de hoek van de Steenweg en de Van Heemstraweg-West. In het noorden van de wijk, 

de BinnenVergt, zijn appartementen gelegen. Deze zijn zeer recent gereedgekomen (Gemeente 

Zaltbommel en Woonlinie, 2011; Rooij, van, 2012). Wanneer gekeken wordt naar het onderhoud aan 

de woningen, zijn vooral de corporatiewoningen in de Schilder- en componistenbuurt en de 

Botenbuurt toe aan groot onderhoud. Hetzelfde geldt voor de woningen in de Staatsliedenbuurt, 

maar groot onderhoud is voor deze woningen minder noodzakelijk. Dit blijkt uit de 

onderhoudsplanning in figuur 4.11 (Gerritzen, 2010). Groot onderhoud houdt in dat delen van de 

woning vervangen worden of hersteld, waarbij het woongenot hetzelfde blijft (Rijksoverheid, 2013).  

Inmiddels is het groot onderhoud aan de woningen in de Schilder- en componistenbuurt en 

Botenbuurt uitgevoerd, over de aanpak voor de Staatsliedenbuurt, opknappen, renoveren of slopen, 

wordt nog nagedacht. Door de veroudering, voldoet ook de energetische staat van een deel van de 

woningen niet meer. In figuur 4.12 is te zien dat vooral in de Staatsliedenbuurt de woningen een laag 

energielabel hebben en dus een hoger verbruik aan energie. Ook in delen van de Botenbuurt en 

Vogelbuurt zijn dergelijke woningen met een laag energielabel aanwezig. De huurwoningen in de 

wijk, rijwoningen en twee-onder-1kap, hebben een lage marktwaarde (<€160.000). Woonlinie heeft 

de eengezinswoningen 40 jaar of langer in eigendom, waardoor deze inmiddels (bijna) afgeschreven 

zijn. De boekwaarde van de woningen ligt rond de €500 euro per woning. Dit geldt voor alle 

eengezinswoningen, voornamelijk rijwoningen, in de wijk in eigendom van Woonlinie. De woningen 

in de Lijsterstraat en omgeving en aan de Prinses Julianastraat zijn voornamelijk vrijstaande 

woningen, deze hebben een hoge marktwaarde (> €250.000).   

 

Legenda: 

  
                     Energielabels A-G 

Figuur 4.12: Energielabels per buurt in De Vergt, 
Bron: Gerritzen, 2010 

Figuur 4.11: Onderhoudsplanning De Vergt,  
Bron:  Gerritzen, 2010 

Legenda: 

          5 jaar 

          15 jaar 

          25 jaar 
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De voorzieningen in De Vergt 

Er zijn diverse voorzieningen aanwezig in de wijk. De bewoners van De Vergt waarderen de 

aanwezige algemene voorzieningen (onderwijs, zorg, winkels, bibliotheek, etc.) in De Vergt met een 

7,4 als goed. Voor de stad Zaltbommel is dit cijfer een 7,3, voor Nederland een 7,1 (Rigo, 2012). Zie 

figuur 4.13 voor een overzicht van de aanwezige voorzieningen in de wijk.   

Er zijn diverse winkels en restaurants vertegenwoordigd in de wijk. Aan de rand van de wijk is een 

autobedrijf aanwezig, deze is gesitueerd langs de doorgaande weg de Steenweg. In het midden van 

de wijk, aan de Klipperstraat/Vergtweg, is een winkelcentrum gelegen, recent zijn daar winkelketen 

Action en Het Veiliger Wijk Team in gevestigd. De voormalige huurders van dit winkelcentrum zijn 

verhuisd naar het recent gerealiseerde complex de Portage, gelegen op de grens van de wijken De 

Vergt en De Waluwe. In dit centrum zijn winkels vertegenwoordigd zoals een drogist, bloemist, 

kapper, bakker en slager (Woonlinie, 2012). Ook bevinden zich er twee supermarkten, deze liggen op 

een gemiddeld afstand van 400 meter van de woningen in De Vergt. Binnen 3 km zijn er 3 grote 

supermarkten aanwezig. In Nederland zijn dit gemiddeld 9,6 grote supermarkten binnen 3 km, 

waarvan de meest dichtstbijzijnde gemiddeld op 900 meter afstand is gelegen. Ook restaurants zijn 

minder vertegenwoordigd: 14,4 restaurants binnen een gemiddelde afstand van De Vergt, ten op 

zichte van 54,8 restaurants binnen 3 km gemiddeld in Nederland. De afstand naar het dichtstbijzijnde 

restaurant is wel kleiner, namelijk gemiddeld 700 meter tegenover een gemiddelde van 800 meter 

voor Nederland (CBS, 2012a).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.13: Voorzieningen in De Vergt 

Legenda: 
1. Architecten Associatie 
2. Brandweer en politie 
3. Brede school en 
wijkwinkelcentrum de Portage 
4. Sporthal + zwembad 
5. De oude Aak 
6. Kanteel kinderopvang 
7. Woonlinie 
8. Elektronicazaak 
9. Moskee 
10. Gemeenschapsgebouw  
Het Anker 
11. Autobedrijf 
12. Wijkwinkelcentrum 
13. Fransiscusschool 
14. Wijkcentrum De Grote Aak 
15. Verpleeghuis De 
Wielewaal 
16. Buurthuis Huis van De 
Vergt 
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Wat betreft onderwijsvoorzieningen is er veel aanbod, maar niet op het gemiddelde niveau voor 

Nederland. Het aantal kinderdagverblijven in De Vergt blijft achter bij het gemiddelde in Nederland. 

In Nederland is binnen een straal van 3 km een aantal van 14,2 kinderdagverblijven aanwezig, voor 

De Vergt zijn dit er 4,4. Wel ligt een kinderdagverblijf op zeer korte afstand, namelijk op gemiddeld 

600 meter van de woningen in de wijk in tegenstelling tot 1,0 km gemiddeld voor Nederland (CBS, 

2012a). Twee basisscholen bevinden zich ook in de wijk, gemiddeld op 400 meter afstand van de 

woningen in De Vergt, ten opzichte van 600 meter gemiddeld voor Nederland. Er is alleen relatief 

weinig keus, er zijn binnen een afstand van 3 km van De Vergt 5,1 basisscholen, tegenover 11,9 

gemiddeld in Nederland. Voor middelbare scholen is dit eveneens zo, binnen een straal van 5 km zijn 

er 2 scholen op vmbo-niveau vertegenwoordigd, op havo/vwo- niveau 1. Gemiddeld voor Nederland 

zijn dit er respectievelijk 4,8 en 3,6 (CBS, 2012a).   

Wanneer gekeken wordt naar de aanwezige leisure in de wijk, is het aanbod divers. Aan de rand van 

Zaltbommel, binnen een straal van 10 km vanaf de Vergt, is er een kleine bioscoop/filmzaal 

gevestigd. De afstand tot de dichtstbijzijnde grote bioscoop is 14,4 km. Voor Nederland is de 

gemiddelde afstand naar een bioscoop 6,7 km en binnen een straal van 10 km is er keuze uit 2,5 

verschillenden (CBS, 2012a). Door de aanwezigheid van een zwembad in de wijk is de gemiddelde 

afstand naar een zwembad maar 500 meter. In Nederland is de gemiddelde afstand 3,6 km (CBS, 

2012a). Naast het zwembad is een sporthal gelegen, waar verschillende sporten zoals badminton en 

basketbal kunnen worden beoefend. In de rest van de stad zijn er mogelijkheden voor andere 

sporten zoals hockey, karate, judo, tennis, voetbal etc. (Bommelerwaardbeweegt.nl, 2012). In de wijk 

zijn geen fitnesscentra aanwezig, er zijn wel twee vestigingen te vinden in de binnenstad van 

Zaltbommel. Deze combineren de activiteiten als fitnesscentra met het aanbod van dans en 

zonnebank/saunaverhuur. Ook in de wijk de Spellewaard is een zonnestudio aanwezig, in combinatie 

met een beautysalon. In De Vergt zelf zijn vier schoonheidssalons vertegenwoordigd.   

Wat betreft zorgvoorzieningen is er in en om de wijk veel aanwezig: aan de rand van de wijk zijn een 

ambulancepost gevestigd, evenals een brandweerkazerne en het politiebureau. De afstand tot 

zorgvoorzieningen verschilt, binnen een straal van 20 km rondom De Vergt is er op een afstand van 

16,6 km één ziekenhuis aanwezig. Gemiddeld in Nederland zijn dit 5,3 ziekenhuizen, op een afstand 

van 6,5 km (CBS, 2012a). In de wijk De Waluwe, tegen De Vergt aan, is een huisartsenpost met 

apotheek en verloskundigenpraktijk gesitueerd, op een gemiddelde afstand van 700 meter van de 

wijk Vergt. Gemiddeld voor Nederland is de afstand tot een huisartsenpost 6 km (CBS, 2012a). In de 

wijk is ook een fysiotherapiepraktijk gevestigd. Middenin de wijk ligt het woonzorgcentrum de 

Wielewaal, een verpleeg- en verzorgingshuis met faciliteiten als een kapsalon, fysioruimte, 

internetcafé en winkeltje (BrabantZorg, 2012). Recent is er in de BinnenVergt een woonservicezone 

gerealiseerd. 

Naast de genoemde voorzieningen zijn nog diverse overige voorzieningen aanwezig in de wijk, zoals 

een moskee (Reliwiki, 2013). Deze is gelegen aan de Vergtweg, naast het gemeenschapsgebouw Het 

Anker van de gereformeerde kerk. Er zijn twee wijkontmoetingscentra in de wijk gevestigd, het Huis 

van De Vergt en De Grote Aak. Het Huis van De Vergt is het buurthuis van de wijk, voor en door de 

bewoners. De focus ligt op het ondersteunen en faciliteren van burgerinitiatieven. Onder andere 

stichting Dienstwerk is vertegenwoordigd in het Huis van De Vergt, evenals een Steunpunt 

vrijwilligerswerk, JouwMentor (begeleiding jongeren bij het vinden van de juiste opleiding of stage), 

Training thuisadministratie (Humanitas), Jongerenuitvoerder gemeente Zaltbommel en Stichting 

Kompas. Op deze manier kunnen bewoners in de wijk bijgestaan worden om weer te participeren in 
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de samenleving en ergere problemen te voorkomen. De bedoeling is dat ook het wijkplatform met 

daaraan gekoppeld de buurtcomités een plek krijgt in het Huis van De Vergt (Woonlinie, 2013a). Het 

recent vernieuwde wijkcentrum De Grote Aak is bedoeld als bruisend hart van de wijk, een plek waar 

bewoners van de wijk elkaar kunnen ontmoeten. Het centrum wordt gerund door Stiching Thuiszorg 

en Maatschappelijk werk Rivierenland (STMR), Stichting Bejaardenwerk Zaltbommel (Stibeza) en 

stichting Prezzent, welke in de toekomst zich terugtrekken en de regie uit handen zullen geven aan 

vrijwillige wijkbewoners. Er worden diverse activiteiten georganiseerd, voornamelijk voor senioren. 

In de Aak is een restaurant aanwezig en een winkeltje en er zijn mogelijkheden tot het huren van 

zalen (Woonlinie, 2013b).  

De sociale aspecten van De Vergt 

Niet alleen het fysieke en economische ruimtegebruik (de voorzieningen) is van belang voor de 

aanpak van de wijk, maar de sociale kenmerken zijn net zo belangrijk. Het gaat erom wat er in de wijk 

aanwezig is. Een analyse van de sociale kenmerken is door Geelen (2012) aangemerkt als hebbende 

een bijdrage in het succes van de herstructureringsopgave, zie ook hoofdstuk 2.9. Hierbij moeten de 

volgende factoren aan bod komen: positie en functie van de wijk, het imago van de wijk, de 

wijkidentiteit en krachten in initiatieven vanuit de wijk. Vooral de Staatsliedenbuurt in De Vergt 

kampt met een slecht imago: ‘iedereen is thuis overdag’ (gemeente Zaltbommel en Woonlinie, 

2011). De wijk wordt gezien als de ‘zwarte, criminele’ wijk van Zaltbommel: een hoog percentage 

bewoners is van allochtone, voornamelijk Marokkaanse, afkomst. De criminaliteit onder deze groep 

is hoog, hoger dan landelijk gemiddeld (Gemeente Zaltbommel, 2012b). Berichtgevingen in de media 

zoals ‘Auto’s vernield in De Vergt’ en ‘Confrontatie in De Vergt om hekken brandgangen’ dragen niet 

bij aan een verbetering van het imago, maar geven aan dat er een overlastgevende groep aanwezig is 

in de wijk (Het Kontakt, 2012 en 2013). Om het imago van de wijk te verbeteren, zal de marketing 

aan moeten sluiten op de (toekomstige) doelgroep. De wijkidentiteit wordt door Geelen (2012) 

gedefinieerd als ‘de wijk vanuit het oogpunt van de beleving van de bewoner/gebruiker.’ Veel van de 

bewoners zijn bereid mee te werken om een kwaliteitsimpuls te geven aan de wijk, mits het 

voldoende oplevert. Het vertrouwen in de toekomst groeit omdat er iets gebeurt. De bewoners van 

De Vergt zijn tevreden met de wijk, maar uiten wel problemen als overlast van jongeren en 

achterstallig groenonderhoud. Ook hebben de bewoners een gevoel van gettovorming in de wijk: 

sociaal-economisch gezien zwakke gezinnen concentreren zich te veel in de BuitenVergt en de 

Staatsliedenbuurt. Er is te weinig begeleiding voor teveel probleemgezinnen: gezinnen met 

problemen betreft de opvoeding van de kinderen, schulden, werkloosheid, etc. Een deel van de 

bewoners heeft vertrouwen in de wijk, een ander deel lijkt zich af te zetten tegen de 

verantwoordelijke instanties. Zaken als asociaal gedrag lijken niet te worden aangepakt, wat 

demotiveert om naar de eigen houding te kijken (Gemeente Zaltbommel en Woonlinie, 2011). Toch 

zijn er veel krachten en initiatieven waar te nemen in de wijk. De bewoners van de wijk zijn actief te 

noemen, waar nodig wordt er initiatief genomen om zaken op te lossen. Er is sprake van 

ondernemerschap in de wijk en buurtcomités zijn opgezet (Gemeente Zaltbommel en Woonlinie, 

2012). Om onder andere de leefbaarheid van de wijk te verbeteren, zijn er verschillende initiatieven 

opgezet in de wijk. Onlangs zijn er vanuit de gemeente Zaltbommel diverse wijkplatforms opgericht, 

waaronder ook in de wijk De Vergt. In dit wijkplatform, dat opgezet is om de activiteit van deze 

buurtcomités te bevorderen, zijn de buurtcomités uit De Vergt vertegenwoordigd. Deze 

buurtcomités zijn in elke buurt van de wijk aanwezig (Woonlinie, 2013c). Ook is in De Vergt de 
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Marokkaanse vereniging Al Amal vertegenwoordigd. Deze vereniging is zeer actief in de wijk en helpt 

mee de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Het initiatief tot inzetten van buurtouders in de wijk, 

ligt bij deze vereniging en deze levert er dan ook een grote bijdrage aan. Ook draagt Al Amal bij aan 

projecten als Mentorproject Zaltbommel, bedoeld om vroegtijdige schooluitval te verminderen 

(Gemeente Zaltbommel, 2009). De buurtouders in De Vergt zijn actief om toezicht te houden op de 

leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Bij de rondgang van de buurtouders staan de contacten met de 

burgers centraal, terwijl bij het Veiliger Wijk Team handhaving voorop staat. Na afloop van de ronde 

door de wijk, waarin zwerfvuil, kapotte verlichting en andere aspecten die de leefkwaliteit in de wijk 

beïnvloeden gesignaleerd worden, worden deze aspecten eventueel gemeld bij het Veiliger Wijk 

Team of de gemeente, zodat deze dingen aangepakt kunnen worden en de leefbaarheid in de wijk op 

peil blijft of verbetert (Woonlinie, 2013c). Het veiliger wijk team bestaat uit de wijkagent, 

politiesurveillanten, de wijkcoördinator en de buitengewoon opsporingsambtenaren van de 

gemeente. Het doel is om gezamenlijk met de bewoners een veiliger en leefbaardere wijk te creëren. 

Dit gebeurt door handhaving van de wet, en door het aanspreken op ongewenst gedrag van de 

bewoners. Wanneer iets extra aandacht vereist, wordt dit via de wijkagent teruggekoppeld naar de 

buurtouders (Gemeente Zaltbommel, 2013). Naast de genoemde krachten en initiatieven in de wijk, 

vinden er ook incidenteel initiatieven plaats in De Vergt. Op het gebied van wonen wordt door 

Woonlinie regelmatig voorlichting gegeven aan de groep allochtone bewoners in de wijk. Het betreft 

vooral zaken rondom het kopen van een woning zoals het afsluiten van een hypotheek en 

verzekeringen (Woonlinie, 2013c). De wijk De Vergt doet mee aan diverse jaarlijkse landelijke 

initiatieven. Tijdens de NL Doet dag van 15 maart 2013 hebben de bewoners van De Vergt diverse 

klussen aangepakt (Woonlinie, 2013d). Een ander voorbeeld van initiatieven binnen de wijk is het 

wekelijkse zaalvoetbaltoernooi voor jongeren uit de wijk (Gemeente Zaltbommel en Woonlinie, 

2012). Om De Vergt schoon en leefbaar te houden, maar ook om de kinderen uit de wijk bewust te 

leren omgaan met afval, wordt er jaarlijks een actie opgezet in het kader van de landelijke week 

Nederland Schoon. Deze actie wordt opgezet in samenwerking met Woonlinie, gemeente 

Zaltbommel en de AVRI (Woonlinie, 2013c).  

4.2 Het doel van scenarioplanning 

Het doel van dit onderzoek is een aanpak ontwikkelen, waarmee wijken met een 

herstructureringsopgave worden veranderd in toekomstbestendige wijken. Verondersteld wordt dat 

als de aanpak past binnen de toekomstscenario’s, deze toekomstbestendig is. Het doel van de 

uitvoer van de scenariomethode voor De Vergt is het ontwikkelen van verschillende 

toekomstbeelden, die informatie bevatten dat van belang is bij een herstructureringsopgave. Uit de 

context is gebleken dat De Vergt een aandachtswijk is: de leefbaarheid is laag, de wijk heeft een 

slecht imago en een lagere sociaal-economische positie dan gemiddeld. Daarnaast zijn veel van de 

woningen klein en is een deel van de woningvoorraad toe aan groot onderhoud, renovatie of sloop. 

Vooral in de Staatsliedenbuurt is deze problematiek zichtbaar en is er de noodzaak tot 

herstructureren. Door een beeld te schetsen van de wijk over 50 jaar, kan er voorkomen worden dat 

de wijk na herstructurering weer een probleemwijk wordt. Een voorwaarde is dat de plannen voor de 

wijk afgestemd worden op de toekomstscenario’s, zodat de wijk over 50 jaar nog steeds voldoet aan 

de eisen en wensen van de tijd. Doordat de wijk over 50 jaar past binnen de eisen en wensen van die 

tijd worden de problemen zoals deze in een herstructureringswijk spelen, voorkomen. Hiervoor 

worden sociaal-economische toekomstbeelden opgesteld, waar met ruimtelijke ingrepen op wordt 
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geanticipeerd. Dit wordt gedaan, zodat er een plan voor (eerst) de Staatsliedenbuurt in de wijk De 

Vergt ontwikkeld kan worden dat functioneert in de mogelijke toekomstscenario´s. Het gaat erom 

dat er een leefbare en veilige wijk ontstaat waar het goed wonen is, ook over 50 jaar en dat de wijk 

dan niet het predicaat ‘probleemwijk’ heeft. Deze wijk moet voldoen aan de eisen en wensen van het 

moment, maar ook aan de behoeften en ontwikkelingen van de toekomst: teruglopende 

bevolkingsaantallen, veranderende huishoudensamenstelling, economische krimp, veranderingen in 

de samenleving. Dit wordt opgevangen door een wijk te ontwerpen die functioneert binnen 

meerdere toekomstscenario’s. Daarnaast moet het ontwerp passen binnen de huidige regelgeving, 

maar ook de flexibiliteit bieden voor een veranderende rol van de overheid.  

4.3 Conclusie 

De context waarbinnen de toekomstscenario’s zullen worden opgesteld, is de wijk De Vergt. De 

analyse van de wijk dient als input voor de toekomstscenario’s, waar in een later stadium de 

maatregelen en het ontwerp voor de wijk/de verschillende buurten in de wijk op worden gebaseerd. 

De sterktes van de wijk zijn relevant zodat deze optimaal benut kunnen worden, de zwaktes van de 

wijk daarentegen moeten met de wijkaanpak worden gereduceerd. Hierdoor ontstaat er een plan dat 

niet alleen zorgdraagt voor een toekomstbestendige woonwijk, maar ook rekening houdt met de 

specifieke kenmerken van de wijk. Vanuit de context, de wijk De Vergt, komen sterke punten, maar 

ook zwakke punten van de wijk naar voren:  

 

De wijk De Vergt voldoet aan de kenmerken van een herstructureringswijk: de wijk heeft een lage 

sociaal-economische positie, daarnaast zijn de leefbaarheid en veiligheid in de wijk ondermaats. Ook 

moet met name de verouderde woningvoorraad in de Staatsliedenbuurt aangepakt worden: 

gesloopt, gerenoveerd of opgeknapt. De investeringen die dergelijke ingrepen met zich meebrengen, 

hebben een looptijd van 30 tot 50 jaar. Daarnaast zijn woningen bouwtechnisch gezien na 40 tot 50 

jaar toe zijn aan groot onderhoud, renovatie of sloop. Daarom wordt gekozen om toekomstbeelden 

te schetsen voor De Vergt, over een tijdshorizon van 50 jaar: de verwachting is dat een 

toekomstbestendige wijk over 50 jaar nog steeds aan de eisen en wensen van de tijd voldoet. 

Daarom moeten de plannen voor de wijk passen binnen de toekomstscenario’s, die vier 

mogelijkheden laten zien hoe de toekomst er in 2065 uitziet. Door te participeren op de mogelijke 

toekomstbeelden kan er een wijk ontstaan die ook na 50 jaar nog aan de eisen en wensen van de tijd 

voldoet, en waarvan de veroudering minimaal is.  

Sterktes Zwaktes  

Geen beperkingen in herinrichting aanwezig vanuit de 
ondergrond betreft archeologie en vervuiling 
Goede bereikbaarheid stadscentrum, snelweg A2 en 
station 
Woningen zijn inmiddels afgeschreven (lage 
boekwaarde) 
Veel voorzieningen in de wijk, met name sport en zorg 
Veel initiatieven in de wijk, vnl. inzetten op 
leefbaarheid en hulp aan bewoners 

Hoge parkeerdruk in Staatsliedenbuurt, Vogelbuurt en 
in mindere mate de Botenbuurt 
Eenzijdige woningvoorraad: veel sociale 
huurwoningen 
Deel sociale woningvoorraad verouderd: toe aan 
onderhoud, laag energielabel 
Ziekenhuis ver weg, weinig keus 
Slechte sociaal-economische positie: laag inkomen, 
veel werkloosheid, vooral concentratie in 
Staatsliedenbuurt 
Slecht imago: overlast, staatsliedenbuurt ook 
‘iedereen thuis overdag’ 
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Het doel van de uitvoer van de scenariomethode voor De Vergt is het ontwikkelen van verschillende 

toekomstbeelden specifiek voor De Vergt, die informatie bevatten dat van belang is bij de 

herstructureringsopgave voor die wijk. De toekomstbeelden bevatten sociaal-economische 

informatie van de wijk, waar met ruimtelijke ingrepen op wordt geanticipeerd. Dit wordt gedaan, 

zodat er gestart kan worden met de ontwikkeling van een plan voor de Staatsliedenbuurt in de wijk 

De Vergt, dat functioneert in de mogelijke toekomstscenario´s en waardoor voorkomen wordt dat de 

wijk over 50 jaar weer een probleemwijk genoemd kan worden.   
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5. Identificatie sleutelfactoren en vorming scenarioruimtes 
Na het opstellen van het doel en de context voor de scenarioplanning volgt het opstellen van de 

trends en ontwikkelingen, ook wel factoren of onzekerheden genoemd. Deze trends en 

ontwikkelingen moeten relevant zijn voor de herstructurering van een naoorlogse woonwijk, in dit 

geval De Vergt. Na de identificatie worden deze beoordeeld op impact en onzekerheid, waaruit de 

sleutelfactoren volgen. In hoofdstuk 6 wordt daar de ontwikkeling van de scenario’s op gebaseerd. 

5.1 Identificatie trends en ontwikkelingen 

De trends en ontwikkelingen worden geïdentificeerd door middel van een DESTEP-analyse, waarmee 

ontwikkelingen op demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en 

politiek-juridisch vlak in beeld worden gebracht. Deze DESTEP-analyse is specifiek gericht op De 

Vergt, zodat er trends en ontwikkelingen naar voren komen die van belang zijn voor De Vergt.  

5.1.1 Demografie 

De laatste jaren zijn de bevolkingsaantallen in de gemeente Zaltbommel licht toegenomen. De mate 

van groei wisselde de afgelopen tien jaar sterk, van -1,8 procent in 2004 tot respectievelijk 8% en 

8,1% in 2009 en 2010. Voor Nederland lag de bevolkingsgroei de afgelopen tien jaar gemiddeld 

tussen de 3 en 5% (CBS, 2012b). De stad Zaltbommel kende het laatste jaar een lichte daling, van 

11.812 inwoners op 1 januari 2011 naar 11.807 inwoners op 1 januari 2012 (Gemeente Zaltbommel, 

2012a). De wijk De Vergt kende in 2011 voor het eerst sinds 2005 weer groei, namelijk 3% (CBS, 

2012c). De prognose is dat het inwoneraantal van de gemeente Zaltbommel tot 2040 gestaag zal 

blijven groeien, tot een aantal van 29.000 inwoners. Ook het Nederlandse inwonertal zal blijven 

toenemen, maar in tegenstelling tot de groei van de gemeente Zaltbommel, zal vanaf 2030 deze 

groei vrijwel nihil zijn voor Nederland. De gemiddelde huishoudengrootte in Nederland is 2,2 

personen per huishouden, voor De Vergt zijn dit 2,3 personen.  De gemeente Zaltbommel kent een 

gemiddelde huishouden-grootte van 2,6, de stad Zaltbommel van 2,4 personen per huishouden (CBS, 

2012d). De verwachting is dat de gemiddelde huishoudengrootte in gemeente Zaltbommel zal 

afnemen tot 2,3 personen per huishouden in 2040. Het aantal huishoudens zal hierdoor blijven 

toenemen. Deze toename is sterker dan de toename van het aantal huishoudens voor Nederland. De 

gemiddelde huishoudengrootte in Nederland zal afnemen tot 2,1 personen per huishouden.  

Tabel 5.1: Huishoudenssamenstelling 

Bron: CBS, 2012e 

Uit tabel 5.1 blijkt dat ten opzichte van Nederland met 37% de gemeente Zaltbommel een relatief 

laag percentage eenpersoonshuishoudens kent, namelijk 26%. De stad Zaltbommel, en in het 

bijzonder de wijk De Vergt (31%), komt met 30% eenpersoonshuishoudens dichterbij het landelijk 

gemiddelde. Met het percentage huishoudens met kinderen ligt de wijk De Vergt met 36% juist 

dichterbij het landelijk gemiddelde van 34% dan de stad Zaltbommel en gemeente Zaltbommel met 

respectievelijk 39% en 43%. De Vergt heeft een relatief groot aantal huishoudens zonder kinderen, 

Huishoudenssamenstelling (%)  Nederland Gemeente 
Zaltbommel 

Stad 
Zaltbommel 

De Vergt 
 

Eenpersoonshuishoudens 37 26 30 31 

Huishoudens met kinderen 34 39 43 36 

Huishoudens zonder kinderen 29 31 31 33 
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namelijk 33%. In de stad Zaltbommel en gemeente Zaltbommel is dit percentage beide 31%, voor 

Nederland is dit 29% (CBS, 2012e).  

Tabel 5.2 Bevolking naar leeftijdsgroep 

Percentage (%) van 
bevolking totaal  

Nederland Gemeente 
Zaltbommel 

Stad Zaltbommel De Vergt 
 

0 tot 15 jaar 17 21 20 19 

15 tot 25 12 12 10 11 

25 tot 45 27 25 26 23 

45 tot 65 28 27 29 27 

65 en ouder 16 14 15 21 
Bron: CBS, 2012f 

De bevolkingssamenstelling naar leeftijd wijkt voor De Vergt af van het gemiddelde van Nederland, 

zie tabel 5.2. Uit de tabel blijkt dat er weinig opvallende verschillen zijn tussen het percentage 

personen per leeftijdsgroep. Gemeente Zaltbommel kent wel een iets groter percentage kinderen 

van 0 tot 15 jaar, voor de stad Zaltbommel en De Vergt wordt dit verschil iets kleiner. De wijk De 

Vergt verschilt het meeste van de rest, er wonen hier meer 65-plussers, maar minder personen in de 

leeftijd 25 tot 45 jaar (CBS, 2012f).  

Tabel 5.3: Opleidingsniveau beroepsbevolking 

Opleidingsniveau 
beroepsbevolking 

Nederland  Gemeente 
Zaltbommel 

Stad Zaltbommel De Vergt 
 

Laag 31,4% 39,4% - - 

Middelbaar 40,1% 38,8% - - 

Hoog 27,6% 20,6% - - 

Onbekend 0,9% 1,2% - - 

Totaal 100% 100% - - 
Bron: CBS, 2012g en 2012h 

Het opleidingsniveau in de gemeente Zaltbommel is relatief laag, zie tabel 5.3. Deze tabel laat de 

verdeling naar onderwijsniveau zien onder de beroepsbevolking, de bevolking tussen de 15 en 65 

jaar oud. 39,4% van de inwoners van de gemeente Zaltbommel hebben als hoogst genoten opleiding 

basisonderwijs, vmbo, mavo, onderbouw havo/vwo of mbo niveau 1, tegenover 31,4% in Nederland. 

Het percentage middelbaar (38,8% heeft een opleiding genoten op havo/vwo of mbo niveau 2,3 of 4) 

en hoog (20,6% heeft een opleiding op hbo- of wo-niveau) opleidingsniveau liggen beiden onder het 

landelijk gemiddelde (CBS, 2012g en 2012h).  

5.1.2 Economie 

Het gemiddeld inkomen per persoon in de gemeente Zaltbommel ligt met €30.600 per jaar iets 

boven het landelijk gemiddelde van 29.800 euro per jaar. In de stad Zaltbommel ligt het gemiddelde 

inkomen nog hoger, namelijk 32.000 euro per jaar. Voor de wijk De Vergt ligt dit inkomen lager, 

namelijk 27.200 euro per jaar. 48% van de inwoners van De Vergt heeft een laag persoonlijk 

inkomen, een inkomen van maximaal €19.200 per jaar. In vergelijking tot de stad Zaltbommel (37%), 

gemeente Zaltbommel (41%) en Nederland (40%) is dit percentage hoog. 15% van de inwoners van 

De Vergt heeft een hoog inkomen (een inkomen boven 41.300 euro), tegenover 20% van de 

Nederlanders, 21% in de gemeente Zaltbommel en 23% in de stad Zaltbommel (cijfers over 2010, 



Afstudeeronderzoek Eline Roest-Bragt      Toekomstbestendig herstructureren 20 augustus 2013 
 

63 
 
 

CBS, 2012i). Gemeente Zaltbommel heeft relatief weinig huishoudens met een algemene 

bijstandsuitkering: 25 per 1000 huishoudens, ten opzichte van 44 huishoudens in Nederland. De 

meeste van deze huishoudens wonen in de stad Zaltbommel, 37 per 1000 huishoudens heeft een 

bijstandsuitkering. In de wijk De Vergt is dit aantal nog groter, namelijk 61 per 1000 huishoudens. 

Wat betreft de werkloosheid is de tendens voor 2012 dat deze is toegenomen. In het eerste kwartaal 

van 2012 komt de werkloosheid in Zaltbommel op 4,1% (503 personen) (Brabants Dagblad, 2012). 

Ter vergelijking, de werkloosheid in Nederland voor dezelfde periode was 5,9% (CBS, 2012j). In het 

eerste kwartaal van 2013 is deze werkloosheid opgelopen tot 7,7% (CBS, 2013). 25 op de 1000 

inwoners van Nederland ontvangt een uitkering volgens de Werkloosheidswet, in gemeente 

Zaltbommel zijn dit 20 van de 1000 inwoners. Voor de stad Zaltbommel is dit meer, daar ontvangen 

25 op de 1000 mensen een WW-uitkering. In de wijk De Vergt zijn dit 28 inwoners op de 1000 (CBS, 

2012k). Van de werkzoekenden in Rivierenland is meer dan 40% 50 jaar of ouder. Bijna tweederde 

van de werkzoekenden is langer dan zes maanden niet-werkend, bijna de helft heeft na één jaar nog 

steeds geen baan gevonden (UWV, 2012). Sinds mei 2011 is de verwachting dat het aantal vacatures 

zal toenemen in een negatieve spiraal terecht gekomen. De toename van de vacatures is een 

indicator voor de economische activiteit (CBS, 2012l). Ook de vacaturegraad, het aantal vacatures per 

duizend banen, is afgenomen: van 18 in het tweede kwartaal van 2011 tot 13 in het derde kwartaal 

van 2012 (CBS, 2012m). Het totaal aantal banen is in 2010 en 2011 nog licht gegroeid, maar kende in 

2012 wel een daling. In het derde kwartaal van 2012 is deze daling het sterkst geweest (CBS, 2012n). 

5.1.3 Sociaal-cultureel 

Momenteel is er een enorme diversiteit aan immigranten aanwezig in Nederland (Blommaert, 2011). 

Waar eerst goedkope arbeidskrachten vanuit Zuid-Europa en later ook vanuit Turkije, Marokko en 

Oost- Europa naar Nederland zijn gehaald, is nu een mix ontstaan van nationaliteiten uit alle hoeken 

van de wereld. De leefwijze van deze nationaliteiten wordt streng bekritiseerd en volledige integratie 

wordt afgedwongen (Rijksmuseum, 2012; Blommaert, 2011). De status van autochtoon zal nooit 

volledig worden behaald: discriminatie en vooroordelen staan een volwaardige participatie in de 

maatschappij in de weg (Omlo, 2011). Ook in Zaltbommel, met name in De Vergt, is de diversiteit en 

mix van het aantal vertegenwoordigde nationaliteiten zichtbaar. Gemeente Zaltbommel kent een 

relatief laag percentage allochtonen, 10%, terwijl het landelijke percentage 20% is. De stad 

Zaltbommel heeft een percentage van 17% allochtone inwoners, voor de wijk De Vergt is dit 26%. 

19% van de bewoners in de wijk De Vergt heeft een niet-westerse achtergrond, 15% is van 

Marokkaanse afkomst en 4% heeft een overige niet-westerse afkomst. Momenteel is er vooral een 

sterke toename zichtbaar van het aantal MOE-landers dat zich vestigt in (gemeente) Zaltbommel. 7% 

van de inwoners van de stad Zaltbommel en van de wijk De Vergt zijn westerse allochtonen, over 

gemeente Zaltbommel en Nederland gezien is dit percentage respectievelijk 5% en 9%. Tabel 5.4 

bevat een overzicht van deze cijfers.  

Tabel 5.4 cijfers percentage allochtonen, westers en niet-westers  

Bron: CBS, 2012o 

 Nederland (%) Gemeente 
Zaltbommel (%) 

Stad 
Zaltbommel 

De Vergt 

Allochtonen, westers totaal % 9 5 7 7 

Allochtonen, niet- westers totaal % 11 5 10 19 
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Om de twee jaar wordt er een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de situatie wat betreft 

leefbaarheid in de stad Zaltbommel. Het laatste onderzoek is van 2012, Zaltbommel als geheel scoort 

hiermee een 7,5 op de leefbaarheidssituatie. De wijken de Spellewaard en de Waluwe scoren een 7,7 

en een 7,9, de wijk De Vergt scoort een 6,8. Het landelijk gemiddelde is een 7,5 in 2011 (Rigo, 2012). 

Het aantal misdrijven, de geregistreerde criminaliteit, ligt in Zaltbommel net iets onder het landelijk 

gemiddelde (King, 2012). Landelijk gezien lijkt er verbetering in de veiligheid te zijn opgetreden, 

voornamelijk voor vrouwen: minder vrouwen voelen zich weleens onveilig en er zijn minder 

incidenten van mishandeling en seksueel misbruik geregistreerd (Merens et al, 2012). Door het 

inzetten op vrouwenemancipatie wordt getracht de participatie van vrouwen in alle lagen en 

sectoren van de arbeidsmarkt te bevorderen en de veiligheid van vrouwen te vergroten. Ook voor De 

Vergt wordt hier op ingezet. Wanneer gekeken wordt naar het opleidingsniveau, zijn mannen 

gemiddeld hoger opgeleid dan vrouwen. Wanneer gekeken wordt naar de leeftijdscategorie tot 35 

jaar zijn vrouwen hoger opgeleid. Er wordt steeds meer vanuit huis gewerkt: de afgelopen vijf jaar is 

dit alleen maar toegenomen, het sterkst bij vrouwen. Mannen met een voltijd baan verdienen nog 

steeds meer dan vrouwen met een voltijd baan. Vrouwen werken minder dan mannen: moeders met 

een partner werkten de minste uren, vaders met een partner de meeste. De oorzaak van het niet-

werken ligt voornamelijk in ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het hebben van kinderen of een gezin 

wordt steeds minder vaak genoemd als rede (Merens et al, 2012). In tabel 5.5 wordt zichtbaar dat 

Zaltbommel een relatief laag percentage eenverdieners kent, en een groter percentage 

meerverdieners in vergelijking tot landelijke cijfers (CBS, 2012p).  

Tabel 5.5 Aantal inkomens per huishouden 

Huishouden met 
aantal personen met 
inkomen: 

Nederland (%) Gemeente 
Zaltbommel (%) 

Stad Zaltbommel De Vergt 

1 persoon 42,7 35,4 - - 

2 personen 45,6 48,2 - - 

3 personen 7,9 10,5 - - 

4 of meer personen 3,8 5,9 - - 

Totaal 100 100 - - 
Bron: CBS, 2012p 

5.1.4 Technologie 

In de toekomst zullen particulieren en bedrijven overal en waar men maar wilt van informatie 

gebruik kunnen maken. Documenten en programma’s zullen niet meer te bereiken zijn via een 

bedrijfsnetwerk, maar opgeslagen in de cloud: overal en altijd te bereiken. Men wil hier 7 dagen per 

week, 24 uur per dag gebruik van kunnen maken. Werken komt hierdoor los te staan van tijd en 

locatie: ‘Het nieuwe werken’. Dit brengt een nieuwe manier van communiceren met zich mee 

(Software Company, 2012 ). Steeds meer apparaten zullen met elkaar in verbinding staan, via een 

steeds slimmer en sneller netwerk, waarbij alles optimaal moet worden beveiligd om opkomende 

internetcriminelen tegen te gaan (Verizon, 2012). Deze verbindingstoepassing wordt ook steeds 

meer gebruikt in woningen, deze worden zelfregulerend. Energiegebruik, zorgbehoefte etcetera 

worden constant gemeten en muziek kan overal mee naartoe (Radar, 2012). Niet alleen op 

huisnummerniveau, maar ook op wijkniveau wordt steeds meer ICT ingezet. Bekend zijn social media 

als facebook en twitter, maar ook via youtube, radio, tv of een wijkwebsite kan gecommuniceerd 



Afstudeeronderzoek Eline Roest-Bragt      Toekomstbestendig herstructureren 20 augustus 2013 
 

65 
 
 

worden. Door de inzet van dergelijke technologieën worden er verbindingen gelegd tussen de 

buurtbewoners, de deelname aan buurtactiviteiten gestimuleerd en de identiteit van de 

buurtbewoners versterkt, wat uiteindelijk een positieve invloed heeft op de sociale cohesie in de wijk 

(Hendriks, 2013).  

5.1.5 Ecologie 

De kwaliteit van leven in Nederland is hoog, maar de vraag is of dit behouden kan blijven. Het effect 

van het Nederlandse optreden op de rest van de wereld is negatief: Nederland legt beslag op 

grondstoffen en bouwgronden elders in de wereld (PBL, CPB, SCP, CBS en Ministerie van I&M, 2013). 

Er is sprake van klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit en het opraken van grondstoffen, 

waardoor duurzaam denken een noodzaak is geworden (Platform duurzaamheid, 2013). Duurzaam 

denken is ‘het kijken naar de huidige behoefte die de mensen op de aarde hebben en hoe dit in de 

toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen, het milieu of de economie in gevaar 

komen’ (Platform duurzaamheid, 2013). Duurzaam denken wordt steeds meer verweven in de 

samenleving, maar loopt achter bij wereldwijde uitdagingen waar de samenleving voor staat 

(Duurzaamnieuws.nl, 2013).  

Zaltbommel is gelegen in het rivierengebied tussen de Waal en de Maas. De gemeente Zaltbommel 

heeft een oppervlakte van 89,06 km2. Hiervan is 79,82 km2 land en 9,33 km2 water. Dit is 10,5% 

water, tegenover 18,8% voor Nederland. Tabel 5.6, laat het relatieve bodemgebruik zien in 

Zaltbommel, Gelderland en Nederland. Hierin is te zien dat de gemeente Zaltbommel een relatief 

groot percentage agrarisch terrein kent, maar relatief weinig bos en open natuurlijk terrein. De 

overige percentages zijn ongeveer gelijk aan het landelijke percentage. 

Tabel 5.6: Bodemgebruik 

 
Bron: CBS, 2011a 

De bevolkingsdichtheid van gemeente Zaltbommel is 331 personen per km2, dit is laag vergeleken 

met Gelderland (402) en Nederland (491). De omgevingsadressendichtheid voor de gemeente 

Zaltbommel is eveneens laag in vergelijking tot Gelderland en Nederland (563 tegenover 1155 en 

1897 adressen per km2) (CBS, 2011a, cijfers 2010). Het zuidelijke deel van de stad Zaltbommel grenst 

aan komgebieden (open weidegebieden met rijen populieren) met een open karakter. De binnenstad 

van Zaltbommel is van hoge cultuurhistorische waarde en wordt gezien als een trekpleister voor de 

Bommelerwaard, evenals Kasteel Ammersoyen en Kasteel Slot Loevestein (Stichting landschaps-

beheer Gelderland, 2010).  

5.1.6 Politiek-juridisch 

Wanneer een wijk wordt geherstructureerd, moet er worden voldaan worden aan diverse 

regelgeving. Dit is voor vrijwel elke betrokken partij hetzelfde. Daarnaast moeten woningcorporaties 

voldoen aan specifieke regelgeving.  
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Regelgeving bij herstructurering 

Om de herstructurering van een woonwijk mogelijk te maken, moet er voldaan worden aan wet- en 

regelgeving vanuit de overheid. In de aanloop naar de uitvoer van de plannen is er onder andere het 

bestemmingsplan, waarbinnen de plannen voor de herstructurering moeten passen. In het 

bestemmingsplan zijn onder andere de toekomstige bestemmingen en bouwvolumes vastgelegd. In 

het plaatsen van de functies moet rekening gehouden worden met de externe veiligheid, 

fijnstofconcentratie, geluid, waterhuishouding, flora en fauna etc. Wanneer de locatie voldoet aan de 

betreffende normen specifiek voor de beoogde functie, kan de functie in het bestemmingsplan 

worden opgenomen. Bij het verstrekken van de omgevingsvergunning is het bestemmingsplan 

maatgevend. De betreffende gebouwen moeten passen binnen het bestemmingsplan, en 

bouwtechnisch gezien voldoen aan de normen zoals gesteld in het Bouwbesluit.   

Met een herstructureringsopgave moet er ook rekening gehouden worden met de huidige bewoners. 

Huurders vallen onder de huurbeschermingswet en zijn hierdoor volledig beschermd: bij sloop moet 

er in alle gevallen vervangende huisvesting worden aangeboden, evenals een verhuisvergoeding. 

Wanneer in de plannen koopwoningen worden gesloopt, moet hier voor de eigenaar een (hoge) 

financiële vergoeding tegenover staan. In de uiterste gevallen kan onteigening worden ingezet, maar 

dit is alleen mogelijk bij een noodzakelijke functiewijziging van de locatie.   

Recent zijn er wijzigingen opgetreden in de regelgeving rondom de bestemmingsplan- en 

bouwvergunningsprocedures, met als doel de regeldruk te verminderen. Vergunningen worden niet 

meer per beleidsthema aangevraagd, maar per project. Waar eerst een bouwvergunning, 

kapvergunning, inritvergunning, etc. los van elkaar moesten worden aangevraagd, gebeurt dit nu in 

een pakket: de omgevingsvergunning (VNG, 2010). Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw 

wetsvoorstel, de Omgevingswet. Procedures moeten eenvoudiger en sneller kunnen worden 

doorlopen en bevoegdheden tussen overheden helderder verdeeld. De omgevingswet moet alle 

aspecten van het omgevingsrecht omvatten, zowel procedureel als materieel. Er wordt gezocht naar 

een meer flexibele manier van wetgeving, waarmee maatschappelijke opgaven beter aangepakt 

kunnen worden. De nieuwe Omgevingswet zal niet eerder dan 1 januari 2018 van kracht worden 

(VNG, 2013). 

Specifieke regelgeving voor een woningcorporatie 

Regelgeving die van toepassing is voor woningcorporaties is voornamelijk de Woningwet. Voor 

specifieke zaken wordt hierin verwezen naar verschillende handreikingen of maatregelen, zie voor 

een uitgebreide toelichting bijlage I. Twee maatregelen van algemeen bestuur zijn hierin het meest 

relevant: het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) en het Besluit Centraal Fonds voor de 

Volkshuisvesting (BCFV) (CFV, 2012). Het BBSH definieert en stelt eisen aan de prestatievelden 

waarop een woningcorporatie actief is. In het BCFV zijn belangrijke begripsbepalingen opgenomen, 

ook zijn daarin de onder staatssteun genoemde taken van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) 

wettelijk vastgelegd (CFV, 2012). De Handreiking Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) 

moet ook genoemd worden, deze regeling heeft sinds de invoering in 2010 voor veel veranderingen 

gezorgd. In deze tijdelijke ministeriele regeling zijn de regels voor toelaatbare en niet-toelaatbare 

staatssteun voor diensten van algemeen economisch belang (DAEB) opgenomen (Woconet, 2012). 

Diensten van algemeen economisch belang zijn diensten die de overheid van belang acht en 

daarvoor specifieke verplichtingen oplegt aan degene die de dienst aanbiedt, en eventueel 

ondersteunt met staatssteun waarbij dit niet mag leiden tot oneerlijke concurrentie op de markt. 
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Door het verstrekken van staatssteun maakt de overheid niet-rendabele investeringen die van 

algemeen economisch belang zijn mogelijk. De mogelijkheden tot het verkrijgen van staatssteun zijn 

als volgt: 

- Woningcorporaties kunnen bij het CFV terecht voor subsidies, tevens verstrekt het CFV 

informatie over de financiële- markt- en juridische positie van de corporaties en is tevens 

(financieel) toezichthouder (Rijksoverheid, 2012c) Ook verstrekt het CFV saneringssteun: 

noodzakelijke financiële middelen als woningcorporaties daar zelf niet meer over beschikken 

(CFV, 2012). 

- De gemeente kan lagere grondkosten rekenen wanneer grond moet worden aangekocht 

door een corporatie voor DAEB-activiteiten (Rijksoverheid, 2012b).  

- Het WSW-fonds staat borg voor de leningen die corporaties bij financiers afsluiten. Hierdoor 

worden zeer gunstige rentetarieven gecreëerd. De leningen betreffen alleen investeringen in 

de publieke vastgoedsector (WSW, 2012; Rijksoverheid, 2012b). 

- Een lening bij de BNG bank aangaan is ook een vorm van staatssteun (Parlement&Politiek, 

2012). Onder gemeentegarantie, of een andere overheid, kan een woningcorporatie bij deze 

bank een lening aangaan (BNG Bank, 2012). Deze vorm van staatssteun is inmiddels 

vervallen.  

Vanuit verschillende partijen is er kritiek gekomen op de in Brussel in de BBSH vastgestelde 

inkomensgrenzen, waaronder ook van Woonlinie. Daarom is er een convenant opgesteld tussen de 

gemeente Zaltbommel, gemeente Maasdriel en Woonlinie waarin besloten wordt woningen met een 

huurprijs tussen €550 en €660 alleen te verhuren aan huishoudens met een inkomen tussen de 

€34.000 en €43.000 per jaar. Ditzelfde convenant is ook opgesteld tussen Woonlinie en de 

gemeenten Aalburg, Woudrichem en Werkendam. Uit het visitatierapport van 2012 blijkt dat dit nog 

geen directe gevolgen heeft gehad voor de 10%-regel, waarbij maximaal 10% van de woningen met 

een huurprijs onder de 660 euro toegewezen mag worden aan huishoudens met een inkomen boven 

de 34.000 euro per jaar.  

5.1.7 Identificatie trends en ontwikkelingen 

In tabel 5.7 zijn de trends en ontwikkelingen opgenomen, die 

in de DESTEP-analyse naar voren zijn gekomen. Het betreft 

sociaal-economische trends en ontwikkelingen, waar in een 

later stadium de ruimtelijke ingrepen voor De Vergt op zullen 

worden gebaseerd. De onderbouwing waarom de 

onderscheiden trends en ontwikkelingen uit tabel 5.7 relevant 

zijn geacht is opgenomen in bijlage II. Gekeken is naar de 

relevantie van de trend en ontwikkeling bij de herstructurering 

van een woonwijk. Als inzicht in de situatie van de trend en 

ontwikkeling over 50 jaar daarvoor van belang is, is de trend en 

ontwikkeling meegenomen.  

Om te komen tot zo volledig mogelijke trends en 

ontwikkelingen, worden de factoren zoals onderscheiden in de 

DESTEP-analyse vergeleken met trends en ontwikkelingen 

 
1 
2 
3 

Demografie 
     Bevolkingsgroei 
     Bevolkingssamenstelling 
     Huishoudenssamenstelling  

  
4 
5 
6 

Economie 
     Inkomen 
     Werkloosheid 
     Werkgelegenheid 

 
7 
8 
9 

Sociaal- cultureel 
     Emancipatie 
     Multiculturaliteit 
     Veiligheid 

 
10 

Technologie 
     Domotica & ICT 

 
11 

Ecologie 
     Duurzaamheid 

 
12 

Politiek- juridisch 
     Regelgeving 

Tabel 5.7: Trends en ontwikkelingen vanuit  
DESTEP-analyse 
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zoals onderscheiden in de literatuur. Trends en ontwikkelingen verkregen uit de DESTEP-analyse en 

verkregen uit de literatuur zijn naast elkaar gezet, geordend volgens de DESTEP-analyse, zie hiervoor 

bijlage III. Per trend en ontwikkeling zijn per rapport de overeenkomende factoren bij elkaar gezocht. 

Op deze manier is een overzicht verkregen van trends en ontwikkelingen die in de literatuur worden 

onderscheiden en met elkaar overeenkomen. Ook is per trend en ontwikkeling aangegeven waarom 

deze wel of niet wordt meegenomen bij het opstellen van de toekomstscenario’s. Bijlage III geeft 

deze vergelijking weer en een onderbouwing waarom de trends en ontwikkelingen wel of niet 

worden meegenomen. Dit resulteert in de volgende trends en ontwikkelingen als basis voor de 

toekomstscenario’s, opgenomen in tabel 5.8: 

Tabel 5.8: Trends en ontwikkelingen onderscheiden vanuit DESTEP-analyse en literatuuronderzoek 

Trends en 
ontwikkelingen: 

Toelichting: 

Demografie Het begrip demografie wordt gezien als bevolkingsontwikkeling: bevolkingskrimp of 
bevolkingsgroei. Deze krimp of groei wordt bepaald door onder andere de 
bevolkingssamenstelling (aantal geboortes, vergrijzing, immigranten) en de 
huishoudensamenstelling. 

Ontwikkeling 
economie en 
werkgelegenheid 

Dit begrip heeft twee uitersten: economische krimp dat meestal leidt tot minder 
werkgelegenheid, en economische groei dat leidt tot meer werkgelegenheid.  

Ontwikkeling 
inkomensverschillen 

Het gaat hier vooral om de ontwikkeling van de inkomens van de lagere sociaal-
economische klasse (de armen) en de hogere klasse (de rijkeren) en het verschil 
daartussen. Er zal vooral gekeken worden naar het verschil, dat groter of kleiner kan 
worden, en per variant andere effecten heeft op een woonwijk. 

Levensstijl Zoveel mogelijk bereiken voor jezelf (individualistisch) of ook denken in het belang van de 
ander (collectief), op sociaal (status, vriendenkring) en economisch gebied (inkomen, 
materialisme, statussymbolen). 

Veiligheid Het betreft hier de objectieve veiligheid (vandalisme, inbraken, etc.) en de subjectieve 
veiligheid (onveiligheidsgevoelens) en kent twee uitersten: veilig en onveilig. 

Globalisering en 
internationalisering 

Globalisering en internationalisering laat zien in welke mate de bewoners (inter)nationaal 
of lokaal georiënteerd zijn: de mate van verbondenheid aan de wijk of stad, maar betreft 
ook de handel en productie: wereldwijd of regionaal? Is de samenleving wereldwijd of 
regionaal georiënteerd?  

Technologie Ontwikkelingen op het gebied van technologie met directe of indirecte gevolgen voor het 
wonen of werken zullen worden gevat onder dit aspect, onder de twee uitersten geen en 
veel innovatie.  

Infrastructuur en 
openbaar vervoer 

Dit begrip wordt niet alleen bekeken op technologische ontwikkelingen ervan in de 
toekomst, maar ook op het gebruik ervan door de samenleving. Het gebruik is afhankelijk 
van de ontwikkelingen, dus worden de ontwikkelingen bij dit begrip als uitersten gezien: 
wel of geen innovatie.  

Kwaliteit van de wijk Deze kwaliteit wordt bepaald door de leefbaarheid, architectuur, voorzieningen, 
bewoners, bereikbaarheid en de openbare ruimte en kan beoordeeld worden als goed of 
slecht, en wat daartussenin zit. De kwaliteit is ten dele beheersbaar in het ontwerp, maar 
wordt ook beïnvloedt door externe factoren zoals de bewoners van de wijk.  

Energie- en 
materiaalschaarste 

Het begrip energie- en materiaalschaarste (beschikbaarheid en prijs materialen en 
energie) zal meegenomen worden met de uitersten veel en weinig schaarste.  

Rol van de overheid De rol van de overheid wordt gezien als dominant (veel wetgeving, veel uitgaven) of als 
terugtredend (weinig wetgeving, zelfregulerende markt). 

Rol van de 
woningcorporatie 

De rol van de woningcorporatie kan zich in de toekomst op twee manieren ontwikkelen: 
sociale huisvesting wordt minder noodzakelijk omdat steeds meer mensen zichzelf 
kunnen voorzien in huisvesting, of de sector groeit juist.  
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5.2 Identificatie sleutelonzekerheden 

De scenarioruimtes worden gevormd door twee sleutelfactoren. Dit zijn de twee trends en 

ontwikkelingen uit tabel 5.8 met de grootste impact op de toekomst, en de grootste onzekerheid in 

welke richting deze factor zich zal ontwikkelen. De sleutelfactoren worden op twee manieren 

onderscheiden: eerst vanuit de literatuur, daarna vanuit enquêtes onder betrokkenen bij 

herstructurering, voornamelijk bij De Vergt. De trend en ontwikkeling rol van de woningcorporatie is 

hierbij buiten beschouwing gelaten, vanwege het ontbreken van referentiemateriaal in de literatuur.  

5.2.1 Bepaling sleutelonzekerheden vanuit literatuuronderzoek 

Vanuit literatuuronderzoek zijn drie rapporten naar voren gekomen, waarin de exploratieve 

scenariomethode wordt toegepast op aspecten betreffende de bebouwde omgeving. Ook zijn daarin 

trends en ontwikkelingen met raakvlakken aan de trends en ontwikkelingen zoals onderscheiden in 

de DESTEP-analyse beoordeeld op impact en onzekerheid. Het betreft de rapporten van Mulder en 

van der Vlies (2009), Blom (2010) en Ehrhart (2012). De vergelijking van de waardering van de 

onzekerheden op impact en onzekerheid is te zien in bijlage IV. De factor ontwikkeling economie en 

werkgelegenheid wordt door Mulder en van der Vlies (2009) en door Blom (2010) gezien als de trend 

met de grootste impact en grootste mate van onzekerheid. Door Mulder en van der Vlies (2009) en 

Ehrhart (2012) wordt het begrip levensstijl onderscheiden als trend met een grote mate van impact 

en onzekerheid. Bij Blom (2010) komt het begrip woningbezit- en productie naar voren als tweede 

trend met veel impact en onvoorspelbaarheid, Ehrhart (2012) onderscheidt als tweede trend met 

veel impact en onzekerheid de kwaliteit van de wijk. Opvallend is het dat het in alle studies 

ruimtelijke vraagstukken betreft, maar dat maar twee van de trends en ontwikkelingen met de 

meeste impact en onzekerheid ruimtelijke begrippen zijn. Dit komt omdat deze niet los zijn te zien 

van de andere, niet-ruimtelijke trends en ontwikkelingen. Het resultaat van de individuele begrippen 

komt immers tot stand door de interactie van de begrippen met elkaar: de toekomstige ruimtelijke 

ontwikkeling is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de andere trends en ontwikkelingen zoals 

demografie en rol van de overheid.  

Te zien is dat twee van de trends twee keer naar voren komen als trend en ontwikkeling met de 

meeste impact en onzekerheid, namelijk de trends ontwikkeling economie en werkgelegenheid en 

levensstijl. De overige trends komen maar een keer naar voren, of helemaal niet. Van de trends en 

ontwikkelingen ontwikkeling economie en werkgelegenheid en levensstijl kan dus gezegd worden dat 

deze de twee trends met de meeste impact en onzekerheid op de toekomst zijn. Deze trends kunnen 

dus gezien worden als twee sleutelonzekerheden, onderscheiden vanuit de literatuur. 

5.2.2 Bepaling sleutelonzekerheden vanuit enquêtes 

De sleutelonzekerheden vanuit de literatuur zijn niet specifiek voor een herstructureringswijk 

onderscheiden, daarom zijn er enquêtes verstuurd met de vraag of men de onderscheiden 

onzekerheden wil beoordelen op impact en onzekerheid. Het onderzoek, met een respons van 66%, 

10 personen, is uitgevoerd onder 15 personen, actief in herstructureringsprojecten. Het betreft hier 

onder andere mensen werkzaam bij Woonlinie maar ook bij gemeentes en ontwikkelende 

aannemers of architectenbureaus. Op deze manier worden de resultaten uit de literatuur aangevuld 

met resultaten vanuit het werkveld. Gekozen is om de enquêtes te versturen naar mensen die bij 

voorkeur ook betrokken zijn bij De Vergt te Zaltbommel. De scenario’s betreffen immers de 

herstructureringswijk De Vergt. Gevraagd is om de twaalf trends en ontwikkelingen te rangschikken 
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op mate van impact en mate van onzekerheid. De trend met de meeste impact kreeg dus de score 

12, de trend met de minste impact kreeg score 1. Voor de mate van onzekerheid werd hetzelfde 

gevraagd. De resultaten van de enquête zijn opgenomen in bijlage IV, waarin ook per trend en 

ontwikkeling de gemiddelde score op impact én onzekerheid is weergegeven. Niet de impact of 

onzekerheid op zich is maatgevend, maar de combinatie telt. Om deze combinatie in beeld te 

brengen, wordt er een impact-onzekerheidsmatrix opgesteld, zie hiervoor figuur 5.9.  

                                                                           

 

Op de x-as zijn de trends en ontwikkelingen gerangschikt naar impact, waarbij 1 weinig is, en 12 veel. 

Voor onzekerheid is hetzelfde gedaan, maar dan op de y-as. Hierdoor is per trend en ontwikkeling de 

combinatie van impact en onzekerheid af te lezen. De trends en ontwikkelingen zijn genummerd 

weergegeven in de legenda. Door in de matrix het bijbehorende cijfer op te zoeken, kan de impact en 

onzekerheid van per trend en ontwikkeling in figuur 5.9 worden afgelezen. De trends en 

ontwikkelingen met veel impact én veel onzekerheid, worden zichtbaar in het kwadrant 

rechtsbovenin de matrix. De twee trends en ontwikkelingen die het verst rechtsbovenin staan, en 

dus de meeste impact en onzekerheid hebben, kunnen gezien worden als de sleutelonzekerheden. 

Uit de matrix blijkt dat dit de ontwikkeling economie en werkgelegenheid (2), ontwikkeling 

inkomensverschillen (3), levensstijl (4) en rol van de overheid (11) zijn. Ontwikkeling economie en 

werkgelegenheid heeft de grootste mate van impact en onzekerheid en zal meegenomen worden als 

eerste sleutelfactor. Daarna volgt de trend en ontwikkeling van inkomensverschillen. Deze trend is 

afhankelijk van de overige trends en ontwikkelingen en zal niet als sleutelfactor worden 

meegenomen. De ontwikkeling van inkomensverschillen is immers afhankelijk van de hoogte van de 

overheidsuitkeringen en opgelegde inkomstenbelastingen, maar ook ten dele van de bereidheid van 

de werkgever een hoger dan wel lager salaris uit te keren (solidariteit met de medemens, levensstijl). 

Er kan dus beter gekozen worden voor de andere factoren met de meeste impact en onzekerheid, 

levensstijl (4) of rol van de overheid (11). Deze factoren hebben beide evenveel impact en 

onzekerheid, daarom wordt gekeken naar de doelstelling voor de scenario’s. Het doel is het  

opstellen van sociaal-economische toekomstbeelden voor De Vergt, zodat er een 

Legenda: 

1. Demografie       
2. Ontwikkeling economie en 

werkgelegenheid 

3. Ontwikkeling inkomensverschillen 

4. Levensstijl  

5. Veiligheid  
6. Globalisering en 

internationalisering 

7. Technologie 

8. Infrastructuur en openbaar vervoer 

9. Kwaliteit van de wijk  

10. Energie- en materiaalschaarste 

11. Rol van de overheid 
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toekomstbestendige, fysieke aanpak voor de wijk ontwikkeld kan worden. De levensstijl van mensen 

(collectief of individualistisch) zegt meer over de sociaal-economische leefomgeving dan de rol van 

de overheid (teruggetrokken of niet, veel overheidsdiensten geprivatiseerd). Daarom wordt gekozen 

om levensstijl (4) mee te nemen als tweede sleutelfactor, onderscheiden vanuit de enquêtes.  

De twee sleutelfactoren die dus de basis van de scenario’s zullen vormen zijn ontwikkeling economie 

en werkgelegenheid (2) en levensstijl (4). Deze factoren kunnen niet gezien worden als belangrijker 

dan de andere trends en ontwikkelingen, maar wel als kader waarbinnen de overige trends en 

ontwikkelingen kunnen worden ingevuld.  

5.2.3 Bepaling definitieve sleutelonzekerheden 

Voor de definitieve sleutelonzekerheden worden vastgesteld, is het van belang om te kijken naar de 

betrouwbaarheid van het literatuuronderzoek, en de betrouwbaarheid van de enquête. In hoofdstuk 

3 is naar voren gekomen dat door Blom (2010) de sleutelonzekerheden vastgesteld zijn vanuit een 

DESTREP-analyse. Mulder en van der Vlies (2009) en Ehrhart (2012) ontlenen de sleutelfactoren aan 

de resultaten van een workshop voor academici en experts vanuit verschillende disciplines, met elk 

20 á 30 deelnemers. De drie studies zijn onafhankelijk van elkaar opgesteld, toch zijn er 

overeenkomsten in de sleutelfactoren te ontdekken. Wanneer gekeken wordt naar de enquête, is 

deze minder betrouwbaar: deze heeft tien respondenten, die los van elkaar de enquête ingevuld 

hebben. Waar in een workshop ruimte is om met elkaar te overleggen en vragen te beantwoorden, is 

dit bij een enquête niet het geval. Het gevaar dat een respondent de vraag niet goed begrepen heeft, 

is dus groter. Aan de andere kant, in een workshop hebben respondenten de mogelijkheid met elkaar 

te overleggen waardoor meningen kunnen worden beïnvloedt. Bij een enquête is dit niet het geval. 

Daarnaast is de omvang van de enquête veel kleiner dan de groepen waarin de workshops zijn 

gegeven. Aan de uiteindelijke resultaten van de identificatie van de sleutelfactoren vanuit 

literatuuronderzoek dient dus meer belang gehecht te worden dan vanuit de enquêtes. Het 

ondergeschikte belang van de enquêtes doet niet af aan de noodzaak van het houden ervan: de 

toekomstscenario’s vanuit literatuuronderzoek zijn opgesteld teneinde een strategie voor de 

organisatie te bepalen (met uitzondering van Blom (2010)), terwijl het in dit onderzoek sociaal-

economische scenario’s voor een herstructureringswijk betreft. De sleutelfactoren vanuit de 

literatuur zijn niet zonder meer toepasbaar voor de herstructurering van een woonwijk, daarom zijn 

deze vergeleken met de resultaten vanuit de enquête. De enquête is namelijk wel specifiek gericht 

op het identificeren van sleutelfactoren voor een herstructureringswijk.  

Vanuit literatuuronderzoek zijn de twee sleutelonzekerheden ontwikkeling economie en 

werkgelegenheid en levensstijl onderscheiden. Uit de enquêtes blijkt dat ontwikkeling economie en 

werkgelegenheid en levensstijl gezien kunnen worden als de twee onzekerheden met de grootste 

impact en onzekerheid, maar ontwikkeling inkomensverschillen en rol van de overheid zijn trends en 

ontwikkelingen met evenveel impact en onzekerheid als de factor levensstijl. De trends en 

ontwikkelingen ontwikkeling economie en werkgelegenheid en levensstijl worden meegenomen als 

sleutelfactoren. Dit zijn sleutelfactoren van sociaal-economische aard en vormen in stap 3 de basis 

voor de ontwikkeling van de scenario’s. Elk scenario wordt vormgegeven binnen de context zoals 

gegeven door de uitersten van de sleutelonzekerheden.  
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5.3 Vorming scenarioruimtes 

Vanuit de beoordeling van de trends en ontwikkelingen op impact en onzekerheid zijn de twee 

sleutelfactoren ontwikkeling economie en werkgelegenheid en levensstijl naar voren gekomen. 

Deze twee factoren vormen de assen van de scenariomatrix. In figuur 5.10 is deze matrix afgebeeld. 

De uitersten van de sleutelfactoren leiden tot vier scenarioruimtes welke de basis vormen voor de 

verhaallijnen, gevormd in hoofdstuk 6.  

Scenario A wordt vormgegeven binnen de context van economische krimp en een collectieve 

levensstijl.  

Scenario B wordt gevormd door een krimpende economie en een individualistische levensstijl. 

Scenario C is een economisch groeiscenario waarbinnen een collectieve levensstijl voorop staat. 

Scenario D geeft eveneens een economisch groeiscenario weer. Het is ieder voor zich, een 

teruggetrokken, individualistische houding is normaal.  

 

 

Figuur 5.10: Scenariomatrix 

 

5.4 Conclusie 

De trends en ontwikkelingen voor de scenarioplanning komen naar voren vanuit een DESTEP-analyse: 

een analyse van de onderdelen demografie, economie, sociaal-cultureel, ecologie en politiek-

juridisch. De kansen en bedreigingen zijn trends en ontwikkelingen die een kans of een bedreiging 

zijn specifiek voor De Vergt. De kansen voor de wijk moeten worden meegenomen, zodat deze in de 

wijkaanpak optimaal benut kunnen worden. De bedreigingen daarentegen moeten worden 

ingeschat, zodat de gevolgen ervan kunnen worden gereduceerd. De kansen en bedreigingen zijn 

voor De Vergt als volgt: 

Scenario A: 

samen, delen 

Scenario B: 

alleen-
overlevend 

Scenario C:  

samen léven 

Scenario D: 

alleenlevend 

Economische groei 

Economische krimp 

Individualistische 

levensstijl 

Collectieve 

levensstijl 
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Kansen Bedreigingen  

Tot 2040 relatief sterke groei inwonertal gemeente 
Zaltbommel 
Tot 2040 groei aantal huishoudens in gemeente 
Zaltbommel 
Relatief hoog inkomen inwoners gemeente 
Zaltbommel 
Mix van nationaliteiten aanwezig in Nederland 
Werken vindt steeds meer plaats los van tijd en locatie 
Relatief hoog percentage huishoudens met twee of 
inkomens in gemeente Zaltbommel 
Zaltbommel centraal gelegen in landelijk gebied 
Aanwezigheid cultuurhistorische trekpleisters in de 
gemeente Zaltbommel 

Relatief laag opleidingsniveau bewoners gemeente 
Zaltbommel 
Uitkeringsgerechtigden in gemeente Zaltbommel 
vooral woonachtig in de stad Zaltbommel 
Landelijke stijging werkloosheid i.c.m. dalend aantal 
vacatures 
Leefbaarheidssituatie in stad Zaltbommel slechter dan 
gemiddeld voor Nederland 
Verbinding met een informatietechnologisch netwerk 
moet constant beschikbaar zijn 
Duurzaamheid speelt nog te beperkte rol 
Strengere regelgeving (voor woningcorporaties) m.b.t. 
nieuwbouw/verhuur/toewijzing 

 

Naast de kansen en bedreigingen voor De Vergt, zijn er in de DESTEP-analyse trends en 

ontwikkelingen naar voren gekomen, relevant voor een herstructureringswijk in het algemeen. Deze 

trends en ontwikkelingen zijn vergeleken met trends en ontwikkelingen vanuit de literatuur. De 

trends en ontwikkelingen meegenomen voor de herstructurering van De vergt zijn als volgt:  

1. Demografie 

2. Ontwikkeling economie en werkgelegenheid  

3. Ontwikkeling inkomensverschillen  

4. Levensstijl  

5. Veiligheid  

6. Globalisering en internationalisering  

7. Technologie  

8. Infrastructuur en openbaar vervoer  

9. Kwaliteit van de wijk  

10. Energie- en materiaalschaarste  

11. Rol van de overheid 

12. Rol van de woningcorporatie 

De scenarioruimtes worden gevormd door twee sleutelfactoren. Dit zijn de twee trends en 

ontwikkelingen met de grootste impact op de toekomst, en de grootste onzekerheid in welke richting 

deze factor zich zal ontwikkelen. De sleutelfactoren worden op twee manieren onderscheiden: eerst 

vanuit de literatuur, daarna vanuit enquêtes onder betrokkenen bij herstructurering, voornamelijk bij 

De Vergt. De sleutelfactoren onderscheiden vanuit de literatuur zijn de trends en ontwikkelingen 

ontwikkeling economie en werkgelegenheid en levensstijl. De twee sleutelfactoren die vanuit de 

enquete de basis van de scenario’s zullen vormen zijn ontwikkeling economie en werkgelegenheid en 

levensstijl. Deze factoren kunnen niet gezien worden als belangrijker dan de andere trends en 

ontwikkelingen, maar wel als kader waarbinnen de overige trends en ontwikkelingen kunnen worden 

ingevuld. De sleutelfactoren ontwikkeling economie en werkgelegenheid (2) en levensstijl (4) 

vormen dus de kaders waarbinnen de toekomstscenario’s zullen worden ingevuld.  
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6. Ontwikkeling scenario’s door invulling factoren 
De invulling van de scenario’s wordt gegeven door een sociaal-economische beschrijving van De 

Vergt over 50 jaar. Fysieke aanpassingen volgens de heersende sociaal-economische situatie vergen 

veel tijd. Door inzicht te bieden in de sociaal-economische situatie over vijftig jaar en daar nu al met 

fysieke maatregelen op in te spelen, zal een wijk ontstaan die over vijftig jaar de fysieke oplossing 

biedt voor de dan heersende sociaal-economische situatie. In hoofdstuk 3 is naar voren gekomen dat 

de scenario’s in de literatuur vaak worden vormgegeven door een beschrijving van de trends en 

ontwikkelingen zoals eerder onderscheiden. Dat wordt op deze plaats doorgezet: eerst worden de 

trends en ontwikkelingen ingevuld voor de situatie in de wijk zoals deze nu is, waarna van deze 

trends en ontwikkelingen per scenario een beeld wordt geschetst over 50 jaar. Door de invulling van 

de scenario’s uit verschillende studies te vergelijken op de gedefinieerde sleutelfactoren en samen te 

voegen op de factoren of trends en ontwikkelingen zoals opgesteld in stap 2, zullen er vier 

verhaallijnen ontstaan.  

6.1 Invulling trends en ontwikkelingen vanuit huidige situatie 

Als eerste stap worden de trends en ontwikkelingen ingevuld voor de huidige situatie in De Vergt, het 

nul-scenario. De belangrijkste aspecten van de wijk, relevant voor de herstructurering, worden 

meegenomen. Het betreft niet alleen de vraag hoe de wijk eruit ziet (interne analyse), maar ook aan 

welke ontwikkelingen van buitenaf de wijk bloot staat (externe analyse). Vanuit de interne analyse 

komen de sterke of de minder sterke punten van de wijk naar voren. De ontwikkelingen van buitenaf 

die specifiek voor De Vergt van invloed kunnen zijn, de kansen en bedreigingen, komen naar voren in 

de externe analyse. Vanuit de analyse van demografische, economische, sociaal- culturele, 

technologische, ecologische en politiek-juridische aspecten (DESTEP) kunnen kansen en bedreigingen 

voor De Vergt worden gedestilleerd: welke ontwikkelingen zijn gevaarlijk voor de wijk (bedreigingen) 

of juist positief (kansen) (Muilwijk, 2013). Door nu al rekening te houden met de sterktes, zwaktes, 

kansen en bedreigingen van De Vergt, ontstaan in hoofdstuk 7 maatregelen specifiek voor die wijk. 

Voor het opstellen van de maatregelen worden de ontwikkelingsrichtingen van de trends en 

ontwikkelingen binnen de scenario’s gecombineerd. Hierdoor ontstaan niet alleen maatregelen 

waarbij rekening is gehouden met de toekomstbestendigheid van de wijk, maar ook met de 

kwaliteiten van de wijk. Deze maatregelen vormen de basis voor de herstructureringsaanpak.  

6.1.1 Sterktes en zwaktes van De Vergt 

De sterktes en zwaktes van de wijk komen naar voren vanuit de context voor de toekomstscenario’s: 

hoe ziet de wijk er nu uit. Een analyse van de wijk is in hoofdstuk 4, doel en context voor de 

scenario’s, gegeven. De sterktes en zwaktes voor de wijk die daaruit naar voren komen zijn als volgt: 
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Tabel 6.1: Sterktes en zwaktes van De Vergt 

6.1.2 Kansen en bedreigingen voor De Vergt 

De kansen en bedreigingen voor de wijk, de ontwikkelingen van buitenaf, zijn naar voren gekomen in 

hoofdstuk 5 vanuit de DESTEP- analyse voor De Vergt. De kansen en bedreigingen voor De Vergt zijn 

als volgt: 

Tabel 6.2 Kansen en bedreigingen voor De Vergt 

Kansen Bedreigingen  

Tot 2040 relatief sterke groei inwonertal gemeente 
Zaltbommel 
Tot 2040 groei aantal huishoudens in gemeente 
Zaltbommel 
Relatief hoog inkomen inwoners gemeente 
Zaltbommel 
Mix van nationaliteiten aanwezig in Nederland 
Werken vindt steeds meer plaats los van tijd en locatie 
Relatief hoog percentage huishoudens met twee of 
inkomens in gemeente Zaltbommel 
Zaltbommel centraal gelegen in landelijk gebied 
Aanwezigheid cultuurhistorische trekpleisters in de 
gemeente Zaltbommel 

Relatief laag opleidingsniveau bewoners gemeente 
Zaltbommel 
Uitkeringsgerechtigden in gemeente Zaltbommel 
vooral woonachtig in de stad Zaltbommel 
Landelijke stijging werkloosheid i.c.m. dalend aantal 
vacatures 
Leefbaarheidssituatie in stad Zaltbommel slechter dan 
gemiddeld voor Nederland 
Verbinding met een informatietechnologisch netwerk 
moet constant beschikbaar zijn 
Duurzaamheid speelt nog te beperkte rol 
Strengere regelgeving (voor woningcorporaties) m.b.t. 
nieuwbouw/verhuur/toewijzing 

6.1.3 De trends en ontwikkelingen ingevuld 

De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zijn bekend, nu worden deze verdeeld onder de trends 

en ontwikkelingen waarop de toekomstscenario’s zullen worden gebaseerd: het nul-scenario. De 

ontwikkelingsrichtingen van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen kunnen hierdoor worden 

vergeleken met de ontwikkelingsrichtingen van de trends en ontwikkelingen vanuit de literatuur, als 

basis voor de toekomstscenario’s.  

  

Sterktes Zwaktes  

Geen beperkingen in herinrichting aanwezig vanuit de 
ondergrond betreft archeologie en vervuiling 
Goede bereikbaarheid stadscentrum, snelweg A2 en 
station 
Woningen zijn inmiddels afgeschreven (lage 
boekwaarde) 
Veel voorzieningen in de wijk, met name sport en zorg 
Veel initiatieven in de wijk, vnl. inzetten op 
leefbaarheid en hulp aan bewoners 

Hoge parkeerdruk in Staatsliedenbuurt, Vogelbuurt en 
in mindere mate de Botenbuurt 
Eenzijdige woningvoorraad: veel sociale 
huurwoningen 
Deel sociale woningvoorraad verouderd: toe aan 
onderhoud, laag energielabel 
Ziekenhuis ver weg, weinig keus 
Slechte sociaal-economische positie: laag inkomen, 
veel werkloosheid, vooral concentratie in 
Staatsliedenbuurt 
Slecht imago: overlast, staatsliedenbuurt ook 
‘iedereen thuis overdag’ 
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Tabel 6.3: Nul-scenario voor De Vergt, weergegeven per trend en ontwikkeling 

Trend en 
ontwikkeling: 

Invulling trends en ontwikkelingen vanuit interne en externe analyse van 
De Vergt (nul-scenario): 

Demografie Tot 2040 relatief sterke groei inwonertal gemeente Zaltbommel 
Tot 2040 groei aantal huishoudens in gemeente Zaltbommel 
Relatief laag opleidingsniveau bewoners gemeente Zaltbommel 

Ontwikkeling 
economie en 
werkgelegenheid  

Relatief hoog percentage huishoudens met twee of inkomens in gemeente 
Zaltbommel 
Landelijke stijging werkloosheid i.c.m. dalend aantal vacatures 
Slechte sociaal-economische positie De Vergt: laag inkomen, veel werkloosheid, 
vooral concentratie in Staatsliedenbuurt  

Ontwikkeling 
inkomensverschillen 

Relatief hoog inkomen inwoners gemeente Zaltbommel 
Uitkeringsgerechtigden in gemeente Zaltbommel vooral woonachtig in de stad 
Zaltbommel 

Levensstijl  Veel initiatieven in de wijk, vnl. inzetten op leefbaarheid en hulp aan bewoners 

Veiligheid  
 

Slecht imago: overlast, staatsliedenbuurt ook ‘iedereen thuis overdag’  
Leefbaarheidssituatie in stad Zaltbommel slechter dan gemiddeld voor Nederland 

Globalisering en 
internationalisering 

Mix van nationaliteiten aanwezig in Nederland 

Technologie Werken vindt steeds meer plaats los van tijd en locatie 
Verbinding met een informatietechnologisch netwerk moet constant beschikbaar 
zijn 

Infrastructuur en 
openbaar vervoer 

Goede bereikbaarheid stadscentrum, snelweg A2 en station  
Hoge parkeerdruk in Staatsliedenbuurt, Vogelbuurt en in mindere mate de 
Botenbuurt 

Kwaliteit van de wijk  
 

Geen beperkingen in herinrichting aanwezig vanuit de ondergrond De Vergt betreft 
archeologie en vervuiling 
Veel voorzieningen in de wijk, met name sport en zorg  
Ziekenhuis ver weg, weinig keus  
Deel sociale woningvoorraad verouderd: toe aan onderhoud, laag energielabel  
Zaltbommel centraal gelegen in landelijk gebied  
Aanwezigheid cultuurhistorische trekpleisters in de gemeente Zaltbommel  

Energie- en 
materiaalschaarste  

Duurzaamheid speelt nog te beperkte rol 

Rol van de overheid Strengere regelgeving (voor woningcorporaties) m.b.t. 
nieuwbouw/verhuur/toewijzing 

Rol van de 
woningcorporatie 

Eenzijdige woningvoorraad: veel sociale huurwoningen  
Corporatiewoningen zijn inmiddels afgeschreven (lage boekwaarde) 

 

Het geschetste nul-scenario van De Vergt vormt de beginsituatie voor de toekomstscenario’s van De 

Vergt. Vanuit de literatuur zal per scenario de invulling van de trends en ontwikkelingen over 50 jaar 

worden weergegeven. Het gaat hier om de mogelijke toekomst, de wenselijke toekomst wordt 

buiten beschouwing gelaten vanwege de onvoorspelbaarheid (grilligheid) van (overheids)ingrepen 

om de samenleving te sturen richting het wenselijke. Uit literatuuronderzoek komen vier onderling 

vergelijkbare scenariostudies naar voren: Mulder en van der Vlies (2009), Ehrhart (2012), Janssen et 

al (2006a en 2006b) en Kuhk et al (2011) beschrijven allen de bebouwde omgeving in 2025-2050. 

Deze toekomstscenario’s komen met elkaar overeen op de sleutelonzekerheden en op de trends en 

ontwikkelingen. In bijlage VA-D is per scenario deze vergelijking weergegeven, evenals de 

samenvoeging van deze vergelijking tot bruikbare scenario’s voor De Vergt. Zie voor een overzicht 

van de scenario’s figuur 6.2, de uitwerking volgt in het vervolg van dit hoofdstuk. Opvallend is dat de 
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toekomstscenario’s uit de literatuur overeenkomen, ondanks het feit dat deze grotendeels 

onafhankelijk van elkaar zijn opgesteld. Niet alleen Mulder en van der Vlies (2009) zijn het erover 

eens dat de toekomst zich op deze manieren kan ontwikkelen, Ehrhart (2012), Janssen et al (2006a 

en 2006b) en Kuhk et al (2011) geven dezelfde ontwikkelingsrichtingen aan voor de toekomst. Dit 

betekent dat een combinatie van de in de literatuur geschetste toekomstbeelden mogelijk is en dat 

de inhoud van deze combinatie breed gesteund wordt. De ontwikkelingsrichtingen zoals deze naar 

voren komen in de studies, vormen de basis waarop De Vergt zich ontwikkelt. In de 

toekomstscenario’s volgt eerst per scenario de invulling van de trends en ontwikkelingen vanuit de 

literatuur, waarna de ontwikkeling van de toekomstscenario’s voor De Vergt daarvan afgeleid zal 

worden. De ontwikkeling van de aspecten specifiek voor De Vergt zijn gebaseerd op het nul-scenario 

zoals geschetst in tabel 6.1.      

 

Figuur 6.2 De scenariomatrix ingevuld   

Scenario A: Samen, delen 

Wegtrek jongere bevolkingsgroepen 
Geen toe- of afname inkomensverschillen 

Gezamenlijk inzetten op verbeteren 
leefbaarheid en veiligheid 

Sociale interactie vindt plaats m.b.v. 
technologie 

Hoge parkeerdruk De Vergt blijft 
Initiatieven in de wijk 

Gezamenlijke groenvoorzieningen en 
groente- en fruitteelt in de wijk 

Duurzaamheid is noodzaak 
Veel regelgeving overheid met beperkte 

middelen 
Sturende rol woningcorporatie, veel 
behoefte aan sociale huurwoningen 

Scenario B: Alleenoverlevend 

Bevolkingsgroei door komst migranten 
Hoge arbeidsparticipatie 

Grote verschillen arm en rijk 
Lage sociaal-economische positie van De 

Vergt 
Leven in een gedigitaliseerde omgeving 

Beperkte aanwezigheid openbaar vervoer 
Leegstand van de voorzieningen in de 

wijk 
Blijvende afhankelijkheid van fossiele 

brandstoffen 
Teruggetreden overheid: minimaal  

sociaal vangnet 
Sturende rol woningcorporatie, veel 
behoefte aan sociale huurwoningen, 
intensief achter de voordeur-beleid 

 

Scenario C: samen léven 

Bevolkingsgroei, voornamelijk door 
migraties 

Inkomensverschillen zijn kleiner 
Sociaal-economische problemen in de 

wijk zijn geminimaliseerd 
Nieuwe, efficiente verkeersconcepten 

Collectief beheerde openbare ruimte en 
voorzieningen 

Iedereen heeft een eigen bijdrage in de 
samenleving 

Buurtnetwerk aanwezig in de wijk 
Verregaande, geaccepteerde 

internationalisering van de samenleving 
Duurzaamheid is belangrijk 

Strenge regelgeving overheid 
Veel financiele mogelijkheden overheid 
Faciliterende rol overheid,participerend 

in social communities  

Scenario D: alleenlevend 

Bevolkingsgroei door komst migranten 
Hoge arbeidsparticipatie 

Toename van de inkomenverschillen 
Tweedeling rijk en arm is goed zichtbaar 

in de wijk: materialisme is belangrijk 
Infrastructuur is betaald te gebruiken, 

beperkte aanwezigheid openbaar vervoer 
Hoge eisen aan de directe leefomgeving 
Welvaart en vooruitgang door vervagen 

van de landsgrenzen 
Stijgende energie- en materiaalprijzen 
vanwege toename verbruik, is product 

van de markt 
Teruggetreden overheid, veel regelgeving 
is afgeschaft, minimaal  sociaal vangnet  

Faciliterende woningcorporatie, fungeert 
op afroep 

Economische groei 

Economische krimp 

Individualistische 

levensstijl 

Collectieve 

levensstijl 



Afstudeeronderzoek Eline Roest-Bragt      Toekomstbestendig herstructureren 20 augustus 2013 
 

78 
 
 

6.2 Scenario A: Samen, delen 

Scenario A wordt vormgegeven binnen de context van economische krimp en een collectieve 

levensstijl.  

Er is sprake van een bevolkingsafname (Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). Zoals 

Mulder en van der Vlies (2009) en Ehrhart (2012) beschrijven trekken de jongere bevolkingsgroepen 

weg. Hierdoor treedt er nog meer vergrijzing op. Het zijn tijden van economische krimp (Mulder en 

van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). De inkomensverschillen zijn 

niet toegenomen (Janssen et al, 2006; Kuhk et la, 2011). Er heerst een sterke gemeenschapszin en 

veel solidariteit, men leeft in een collectieve samenleving waarin ieder een eigen bijdrage heeft 

(Mulder en van der Vlies, 2009; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). Alleen Ehrhart (2012) beschrijft 

de veiligheid expliciet: veiligheid is van groot belang voor de samenleving. Er is verregaande 

samenwerking tussen landen zoals Ehrhart (2012) en Kuhk et al (2011) beschrijven. Dit kan ook 

gezien worden als internationalisering (Mulder en van der Vlies, 2009). Dit roept een tegenreactie op 

van lagere inkomensgroepen, die sterker lokaal gericht raken gezien het te lage inkomen om de 

trend van internationalisering te volgen (Kuhk et al, 2011). Er vindt er vooral goedkope productie 

plaats (Ehrhart, 2012), onder andere van nieuwe producten ter ondersteuning van de sociale 

interactie (Mulder en van der Vlies, 2009). Er worden (goedkope) verbeteringen aan het 

infrastructuur en openbaar vervoer netwerk uitgevoerd, maar geen nieuwe grote investeringen 

gedaan (Mulder en van der Vlies, 2009; Kuhk et al, 2011). Er is meer interactie tussen de mens en de 

ruimtelijke omgeving: er is meer behoefte aan groen en small-scale farming en het kleinschalig 

biologisch boeren wint aan populariteit (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012). Door de 

stijgende prijzen en schaarste aan materialen en fossiele brandstoffen wordt er efficiënter van deze 

grondstoffen gebruik gemaakt (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; 

Kuhk et al, 2011). De toepassing van hernieuwbare (groene) energie winst steeds meer aan terrein 

(Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Janssen, 2006; Kuhk et al, 2011). Maar ook is er sprake 

van het gebruik van nieuwe grondstoffen en de terugkomst van steenkool (Mulder en van der Vlies, 

2009; Janssen, 2006; Kuhk et al, 2011). Zoals alle studies aangeven is er een sterk sturende overheid 

met beperkte middelen,  waar veel regelgeving aan verbonden is (Mulder en van der Vlies, 2009; 

Ehrhart, 2012; Janssen, 2006, Kuhk et al, 2011).  

Voor De Vergt betekent dit dat de jongere bevolkingsgroepen wegtrekken uit De Vergt naar plaatsen 

waar het economisch beter gaat. Hierdoor treedt er nog meer vergrijzing op en is er sprake van een 

afname van het aantal bewoners in de wijk. Door deze wegtrek verslechtert de sociaal-economische 

positie van De Vergt: in plaats van de jongere bevolkingsgroepen komen mensen met een uitkering, 

werklozen of een laag inkomen die zich in de goedkope, betaalbare sociale huurwoningen in De Vergt 

vestigen. Hierdoor heeft de woningcorporatie een grote rol in De Vergt. Ook middeninkomens 

kunnen aanspraak maken op een sociale huurwoning. De kansen voor de groep huishoudens met een  

middeninkomen op de woningmarkt werden door de samenleving te klein gevonden, met als gevolg 

dat er ook voor deze groep huishoudens woningen beschikbaar gesteld zijn in De Vergt. De 

corporatie stuurt sterk op het in stand houden en verbeteren van de woningen en de voorzieningen. 

Er wordt op ingestoken om dit gezamenlijk met de bewoners van De Vergt te realiseren, waarbij de 

corporatie stuurt en faciliteert en de bewoners gezamenlijk zorgdragen voor het eindresultaat. Er 

heerst een sterke gemeenschapszin en veel solidariteit in de wijk. Men leeft in een collectieve 
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samenleving waarin ieder een eigen bijdrage heeft. Er zijn verschillende initiatieven opgezet in De 

Vergt: er is een netwerk ontstaan waar bijvoorbeeld senioren in de wijk een beroep op kunnen doen. 

In de collectieve samenleving draagt men zorg voor elkaar, heel hoge inkomens zullen niet worden 

getolereerd en heel lage inkomens evenmin. Ondanks dat het tijden van economische en 

demografische krimp zijn, nemen de inkomensverschillen in de wijk niet toe. De bewoners doen er 

alles aan om het imago en de leefbaarheid in de wijk te verbeteren, in samenwerking met elkaar, de 

woningcorporatie en de politie. Er is veel sociale controle. Degene die overlast veroorzaken of illegale 

praktijken uitvoeren, worden door de buurt daarop aangesproken. Bewoners met een andere 

nationaliteit zijn volledig geaccepteerd. Door de hoge kosten is teruggaan naar land van herkomst 

alleen mogelijk voor de hoge inkomens. Contact met het thuisfront is wel mogelijk. Door goedkope 

productiemogelijkheden worden technologieën ter ondersteuning van de sociale interactie ook 

bereikbaar voor de lagere inkomensgroepen in De Vergt. De hoge parkeerdruk in De Vergt blijft een 

probleem: door de economische recessie kunnen er alleen (goedkope) verbeteringen aan het 

infrastructuur en openbaar vervoer netwerk worden uitgevoerd en geen nieuwe grote investeringen 

gedaan. De behoefte aan meer interactie tussen de mens en de ruimtelijke omgeving stijgt: in onder 

andere de grote achtertuinen van de Staatsliedenbuurt zijn gezamenlijke initiatieven voor groente- 

en fruitteelt ontstaan. Dit is mogelijk doordat de ondergrond geen beperkingen kent. Dat de jongere 

bevolkingsgroepen wegtrekken heeft effect op de woningmarkt: deze wordt ruimer, en veel 

woningen in Zaltbommel en De Vergt komen leeg. Door de slechte economische situatie is er een 

grote vraag naar goedkope woningen. De wijk De Vergt is populair, omdat veel goedkope sociale 

huurwoningen in de wijk zijn gelegen. Waar nodig zet de corporatie in op het in stand houden van de 

woningen en voorzieningen en het uitbreiden van het bezit om aan de vraag te kunnen voldoen. De 

overheid moet door de economische krimp bezuinigen en kan maar minimaal bijdragen aan het in 

stand houden van de voorzieningen. Dit geldt ook voor de bewoners in de wijk die voornamelijk een 

laag inkomen hebben. Participeren en meedoen in commerciële activiteiten is bijna onmogelijk. 

Hierdoor, en door wegtrek van bevolkingsgroepen, verliezen de voorzieningen draagkracht. Waar 

nodig zet de woningcorporatie in op het in stand houden en ondersteunen van social communities. 

De overheid keert met de beschikbare beperkte middelen een minimuminkomen uit aan werklozen 

en de allerarmsten, welke onder andere woonachtig zijn in De Vergt.  

6.3 Scenario B: alleenoverlevend 

Scenario B wordt gevormd door een krimpende economie en een individualistische levensstijl.  

Er is sprake van een matige bevolkingsgroei (Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). Dit 

komt vooral door de komst van migranten (Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). Ook is er sprake 

van huishoudensverdunning (Mulder en van der Vlies, 2009; Janssen, 2006; Kuhk et al, 2011). Zoals 

Mulder en van der Vlies (2009), Janssen et al (2006) en Kuhk et al (2011) aangeven is er sprake van 

matige economische groei. De arbeidsparticipatie is groter dan voorheen (Janssen et al, 2006; Kuhk 

et al, 2011). Alle studies geven aan dat er sprake is van grote verschillen tussen rijk en arm (Mulder 

en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). Het ontbreekt vrijwel 

aan overheidsuitkeringen, wat de verschillen groter maakt (Mulder en van der Vlies, 2009; Janssen et 

al, 2006). Het is ieder voor zich in deze samenleving, met de nadruk op eigen verantwoordelijkheid 

(Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). Het geweld 

binnen de samenleving neemt toe (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012). De leefbaarheid 
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van de woonomgeving voor de lagere klasse is slecht te noemen (Mulder en van der vlies, 2009; Kuhk 

et al, 2011). Voor degenen die het zich kunnen veroorloven spelen fysiek afstanden geen rol meer 

(Mulder en van der Vlies, 2009; Kuhk et al, 2011). De lagere klasse is meer lokaal georiënteerd 

(Ehrhart, 2012; Kuhk et al, 2011). Het leven speelt zich af binnen een gedigitaliseerde en 

geautomatiseerde omgeving (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006). 

Werken vanuit huis is daar onderdeel van (Mulder en van der Vlies, 2009; Kuhk et al, 2011). 

Infrastructuur en openbaar vervoersnetwerken zijn geprivatiseerd. Investeringen moeten rendabel 

zijn, hierdoor is openbaar vervoer alleen beschikbaar op tijden die rendabel zijn en zijn kleine haltes 

afgeschaft (Mulder en van der Vlies, 2009; Kuhk et al, 2011). Er is sprake van stijgende prijzen voor 

energie en grondstoffen (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Kuhk et al, 2011). De 

afhankelijkheid van fossiele brandstoffen blijft (Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). De 

energievoorziening wordt lokaal geregeld (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012). De rol van 

de overheid is minimaal, evenals de beschikbare middelen (Mulder en van der Vlies, 2009; Janssen et 

al, 2006; Kuhk et al, 2011). 

Het is ieder voor zich in deze samenleving, met de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid. Dit 

heeft tot gevolg dat mensen vereenzamen. In tijden van economische crisis leidt dit tot problemen: 

sommige huishoudens in De Vergt raken (verder) in de problemen, zonder dat deze worden 

geconstateerd en opgelost. De woningcorporatie probeert bij te dragen in de aanpak van dergelijke 

situaties door actief deel te nemen aan een achter-de-voordeur-aanpak. Het aanpakken van de 

problemen is niet eenvoudig door de slechte situatie van huishoudens met een laag inkomen. De 

overheidsuitkeringen zijn minimaal. Om rond te kunnen komen in tijden van economische krimp is 

het hebben van werk noodzakelijk. Hierdoor is de arbeidsparticipatie groter dan voorheen en zijn er 

grote verschillen tussen rijk en arm. Voor de bewoners van de duurdere (vrijstaande) woningen in De 

Vergt, welke het zich financieel kunnen veroorloven, zijn alle fysieke afstanden financieel moeiteloos 

te overbruggen. De bewoners van De Vergt in de rijwoningen zijn lokaal georiënteerd en sterk gericht 

op Zaltbommel en omstreken. Voor minder bedeelden is een (tijdelijke) fysieke terugkeer naar land 

of plaats van herkomst vanwege de kosten onmogelijk, maar contact via social media kan wel. Men 

wordt omgeven door een gedigitaliseerde en geautomatiseerde omgeving, waarin een groot deel van 

de sociale interactie plaatsvindt. Werken vanuit huis is ook onderdeel van de gedigitaliseerde 

omgeving. Dit heeft gevolgen voor het openbaar vervoers- en infrastructuurnetwerk. In Zaltbommel 

is vrijwel geen openbaar vervoer meer aanwezig: op beperkte tijden rijdt alleen de trein nog richting 

Utrecht of ‘s- Hertogenbosch. Infrastructuur en openbaar vervoersnetwerken zijn geprivatiseerd. Het 

maatschappelijk belang telt niet meer, investeringen moeten rendabel zijn. Hierdoor is openbaar 

vervoer alleen beschikbaar op tijden die rendabel zijn en zijn kleine haltes afgeschaft. Door de 

centrale ligging van Zaltbommel is de bereikbaarheid nog goed, hierdoor komen migranten naar 

Zaltbommel toe. Met als gevolg een lichte groei van de stad. Deze groep vestigt zich vooral in De 

Vergt, waar de grootste voorraad goedkope huurwoningen aanwezig is. De woningcorporatie zet in 

om de sociaal economische positie van De Vergt te verbeteren door het stimuleren van het zoeken 

naar beter betaald werk of het ondersteunen van scholing. Verbetering van de wijk wordt bereikt 

door te sturen op een hoge kwaliteit van het vastgoed. Hierbij neemt ook de woningcorporatie een 

individuele houding aan en houdt alleen rekening met de financiële continuïteit van de corporatie en 

niet met het milieu of de volgende generatie. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen blijft, 

hoewel in mindere mate. Doordat duurzaamheid in het verleden een te beperkte rol gespeeld heeft, 
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is er sprake van een energietekort en daardoor van stijgende prijzen voor energie en grondstoffen. 

Ook voor de voorzieningen wordt gestuurd op een hoge kwaliteit vastgoed. Voormalige gebruikers 

trekken zich terug in de eigen (gedigitaliseerde) omgeving, waardoor voorzieningen niet meer 

rendabel zijn. Daarom worden deze voorzieningen door de corporatie ingezet voor eigen/ander 

gebruik, aangezien de overheid zich ervan heeft afgetrokken: door de slechte economische situatie 

heeft de overheid minimale middelen tot de beschikking. Door de individualistische houding van de 

samenleving wordt een grote rol van de overheid niet meer geaccepteerd en is de overheid op 

sommige vlakken verregaande teruggetreden. 

6.4 Scenario C: samen léven 

Scenario C is een economisch groeiscenario waarbinnen een collectieve levensstijl voorop staat.  

Er is sprake van bevolkingsgroei (Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). Deze groei 

komt ten dele door een toename van het aantal migraties (Mulder en van der Vlies, 2009; Janssen et 

al, 2006; Kuhk et al, 2011). Solidariteit is een belangrijk aspect binnen de samenleving. Het is een tijd 

van welvaart en economische vooruitgang (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Janssen et 

al, 2006; Kuhk et al, 2011). Er is sprake van een hoge arbeidsparticipatie en een lage werkloosheid 

(Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2012). De inkomensverschillen worden kleiner 

(Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). Minder-

bedeelden ontvangen een basisuitkering (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012). Er is sprake 

van een collectief beheerde en beschermde omgeving (Mulder en van der Vlies, 2009; Kuhk et al, 

2011). De woonomgeving wordt goed beveiligd. De samenleving is verregaand geautomatiseerd 

(Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012). Veel activiteiten vinden plaats vanuit huis, in de 

virtuele wereld (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Kuhk et al, 2011). Er is sprake van een 

verregaande internationalisering (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; 

Kuhk et al, 2011). Het gebruik van gemotoriseerd verkeer wordt aan banden gelegd (Ehrhart, 2012; 

Kuhk et al, 2011). Hiervoor in de plaats komen nieuwe, efficiënte verkeersconcepten, onder andere 

voor openbaar vervoerssystemen (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Kuhk et al, 2011). 

Hernieuwbare energie wordt op grote schaal toegepast (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 

2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). Er is sprake van strenge regelgeving, opgelegd door een 

op de achtergrond fungerende overheid die vooral gericht is op het bewaken van de solidariteit in de 

samenleving (Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). Waar nodig springt de overheid bij 

met financiële steun voor collectieve diensten als uitkeringen, zorg en onderwijs (Mulder en van der 

Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Kuhk et al, 2011).  

De groei van de stad Zaltbommel zet zich ook door na 2040. Het aantal inwoners van De Vergt blijft 

toenemen. Deze groei komt ten dele door een toename van het aantal migraties. Dit zijn vooral 

mensen die afkomen op de economische groei en het sociale vangnet: niemand zal zomaar worden 

teruggestuurd, maar men wordt opgenomen in het collectief. Doordat iedereen een bijdrage heeft in 

de samenleving, is er sprake van een hoge arbeidsparticipatie en een lage werkloosheid. Profiteren 

van de sociale voorzieningen wordt als egoïstisch gezien, en past niet binnen de samenleving. De 

inkomensverschillen worden kleiner. Het imago van de wijk De Vergt verbetert, evenals de sociaal-

economische positie. Daarnaast ontvangen minderbedeelden een basisuitkering, waardoor het 

aantal sociaal-economische problemen in De Vergt is geminimaliseerd. Door de vele 

eengezinswoningen blijven de lagere inkomens vertegenwoordigd in De Vergt. Er is minder behoefte 
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aan sociale huurwoningen in de wijk door verbetering van de sociaal-economische positie van de 

lagere klasse in de samenleving. De corporatiesector is hierdoor sterk gekrompen en heeft een 

faciliterende rol aangenomen. Waar er gezamenlijke initiatieven voor nieuwbouw ontstaan, kan er 

een beroep op de corporatie worden gedaan bij behoefte aan sociale huurwoningen of 

voorzieningen. Solidariteit is een belangrijk aspect binnen de samenleving. Waar er problemen zijn 

wordt er meteen ingegrepen door de buurt. Waar nodig wordt ingezet op hulp aan buurtbewoners, 

er is dan ook een uitgebreid netwerk waar iedereen (arm en rijk) een beroep op kan doen. De 

buurtouders zijn nog steeds actief in de wijk en worden bijgestaan door een grote groep bewoners 

die met elkaar een oogje in het zeil houden. Er is geen sprake meer van een slecht imago of lage 

leefbaarheid, maar van een collectief beschermde omgeving. Er is een mix van nationaliteiten 

aanwezig in De Vergt. Deze groepen zijn volledig geaccepteerd. Dit komt door de verregaande 

internationalisering van de samenleving. Veel activiteiten en sociale contacten vinden plaats vanuit 

huis, in de virtuele wereld. Het gebruik van gemotoriseerd verkeer wordt door de overheid aan 

banden gelegd. Hierdoor is er geen sprake meer van parkeeroverlast in De Vergt. Hiervoor in de 

plaats komen nieuwe, efficiënte verkeersconcepten, onder andere voor openbaar vervoerssystemen. 

Hierdoor wordt de goede bereikbaarheid van De Vergt verder versterkt. Van de vele voorzieningen in 

de wijk wordt volop gebruik gemaakt. Deze worden door de buurtbewoners gezamenlijk beheerd en 

in stand gehouden. De buurtbewoners dragen gezamenlijk, in een collectief, zorg voor de 

voorzieningen en de openbare ruimte, onder supervisie van de overheid. De woningcorporatie 

draagt zorg voor het vastgoed, in nauwe samenwerking met de overheid. Niet alleen aan zichzelf 

wordt gedacht, maar ook aan de energievoorziening en leefbaarheid van de toekomstige generaties. 

Duurzaam denken is in een stroomversnelling terechtgekomen. Hierdoor wordt hernieuwbare 

energie inmiddels op grote schaal toegepast. Waar nodig springt de overheid bij met financiële steun 

voor collectieve diensten als uitkeringen, zorg en onderwijs maar ook groene energievoorzieningen. 

Er is sprake van een op de achtergrond fungerende overheid, gericht op het bewaken van de 

solidariteit in de samenleving. Vooral de minderbedeelden in de samenleving worden goed 

beschermd door strenge regelgeving, onder andere met betrekking tot betaalbare huisvesting. 

6.5 Scenario D: alleenlevend 

Scenario D geeft eveneens een economisch groeiscenario weer. Het is ieder voor zich, een 

teruggetrokken, individualistische houding is normaal.  

Er is sprake van een lichte bevolkingsgroei (Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). Deze groei wordt 

veroorzaakt door de komst van immigranten (Mulder en van der Vlies, 2009; Janssen et al, 2006; 

Kuhk et al, 2011). De vergrijzing blijft doorzetten (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012). Het 

zijn tijden van economische vooruitgang (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Janssen et al, 

2006; Kuhk et al, 2011). Er is een groei van de werkgelegenheid en stijging van de arbeidsparticipatie 

(Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). Het inkomensniveau stijgt (Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006). 

In tegenstelling wat Mulder en van der Vlies (2009) aangeven, maar in overeenstemming met Ehrhart 

(2012), Janssen et al (2006) en Kuhk et al (2011) nemen de inkomensverschillen toe. De samenleving 

is verregaand geïndividualiseerd (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; 

Kuhk et al, 2011). Het gaat erom zoveel mogelijk te bereiken (Mulder en van der Vlies, 2009; Kuhk et 

al, 2011). Materialisme is daarbij belangrijk (Ehrhart, 2012; Kuhk et al, 2011). Er worden hoge eisen 

aan de veiligheid van de woonomgeving gesteld, en aan de woonomgeving zelf (Mulder en van der 
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Vlies, 2009; Kuhk et al, 2011). Er is sprake van een internationale oriëntatie van de samenleving 

(Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). Vooral op 

economisch gebied zijn de landsgrenzen vervaagd (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; 

Janssen et al, 2006). Technologie is vooral geïntegreerd in het werken, wat plaatsvindt in een virtuele 

wereld (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012). De overheid fungeert op de achtergrond en 

heeft de infrastructuur en het openbaar vervoer geprivatiseerd (Kuhk et al, 2011). Er is sprake van 

stijgende energie- en grondstofprijzen (Ehrhart, 2012; Kuhk et al, 2011). Dit komt door schaarste en 

een grotere aanspraak op de energie- en materiaalbronnen (Mulder en van der Vlies, 209; Ehrhart, 

2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). Energie is een product van de markt, alleen rendabele 

vormen worden aangeboden (Ehrhart, 2012; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). Recycling en het 

cradle-to-cradle concept worden op grote schaal toegepast (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 

2012). De overheid is teruggetreden (Mulder en van der Vlies, 2009; Ehrhart, 2012; Janssen et al, 

2006; Kuhk et al, 2011). Burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid, het sociale vangnet is 

minimaal (Mulder en van der Vlies, 2009; Janssen et al, 2006; Kuhk et al, 2011). 

De groei van Zaltbommel qua bevolking blijft zich ook na 2040 voortzetten, hoewel de mate van 

groei verminderd is. Deze groei wordt veroorzaakt door de komst van immigranten, die afkomen op 

de Nederlandse welvaart en vooruitgang. Deze groep vestigt zich voornamelijk in de goedkopere 

woningen in De Vergt. Hierdoor stijgt het inwonertal van de wijk. Er blijft sprake van vergrijzing. De 

groep migranten wordt opgevangen in corporatiewoningen, om te voorkomen dat deze mensen op 

straat komen te staan. Dit is noodzakelijk, omdat de samenleving verregaand is geïndividualiseerd en 

niemand interesse in deze mensen toont. Het zijn tijden van economische vooruitgang, waarin ieder 

voor zichzelf zorgt. De werkgelegenheid en arbeidsparticipatie stijgen, waardoor de werkloosheid in 

De Vergt afneemt. Ook al stijgt de werkgelegenheid, door de bevolkingsgroei en de komst van 

immigranten zijn goed betaalde banen schaars. Hierdoor blijft de werkloosheid laag, maar de sociaal-

economische positie van de wijk verslechtert. De inkomens stijgen wel, maar de inkomensverschillen 

nemen toe. Het imago en de leefbaarheid in de wijk verslechteren, maar veroorzakers worden 

keihard aangepakt. Waar nodig wordt door de teruggetrokken overheid incidenteel ingegrepen. Er 

worden hoge eisen aan de veiligheid van de eigen woonomgeving gesteld. De eigen woonomgeving 

wordt dan ook duidelijk afgebakend door de bewoners. Van de woningcorporatie wordt verwacht 

dat deze de aanpassingen aan de sociale huurwoningen faciliteert. Men trekt zich terug in de eigen 

woning, inburgering van het grote aantal nationaliteiten aanwezig in De Vergt vindt dan ook niet 

verder plaats. Wel is er sprake van een internationale oriëntatie van de samenleving. Door welvaart 

en vooruitgang is de sociale woningbouwsector vergaand gekrompen. Door corporaties wordt alleen 

nog de onderkant van de samenleving opgevangen, mensen die niet voor zichzelf in huisvesting 

kunnen voorzien. Overige groepen hebben het heft in eigen handen genomen betreft huisvesting, 

waar nodig (voornamelijk op afroep) faciliteert de corporatie hierin. Veel activiteiten vinden vanuit 

huis plaats, en men doet alleen wat men zelf leuk vindt. Hierdoor verdwijnen de voorzieningen uit de 

wijk. Technologie is vooral geïntegreerd in het werken, wat plaatsvindt in een virtuele wereld. 

Internationale contacten en werkbesprekingen zijn hierdoor aan de orde van de dag. 

Vervoersmogelijkheden en de bereikbaarheid van de stad zijn voor bewoners met een lager inkomen 

afgenomen: de trein rijdt alleen op rendabele tijdstippen, en de snelweg A2 is alleen betaald te 

gebruiken. Door schaarste en een grotere aanspraak op de energie- en materiaalbronnen (veel 

consumptie door welvaart en individualisme) is er sprake van stijgende energie- en grondstofprijzen. 
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De parkeerdruk is afgenomen: voor de bewoners van De Vergt zijn eigen vervoersmiddelen duur, 

waardoor deze gedeeltelijk uit het straatbeeld zijn verdwenen. Recycling en het cradle-to-cradle 

concept worden op grote schaal toegepast, om zoveel mogelijk uit het gebruikte te halen.  
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7. Evaluatie en verwerking van de scenario’s 
De laatste stap in de uitvoering van de scenarioplanningmethode is de evaluatie en verwerking van 

de scenario’s. Het inschatten van de validiteit en de bruikbaarheid van de scenario’s van belang, 

zodat de verwerking op een juiste manier plaats kan vinden (Kuhk, 2010). Er zijn sociaal-economische 

scenario’s geschetst voor De Vergt, waar de ruimtelijke ingrepen voor de wijk op worden afgestemd. 

Deze zullen in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 8, verder worden uitgewerkt specifiek voor de 

Staatsliedenbuurt. Door de aanpak te baseren op vier toekomstscenario’s specifiek opgesteld voor 

De Vergt, past de aanpak beter binnen de context waarbinnen de wijk functioneert. Uiteindelijk zal 

deze aanpak dus toekomstbestendiger zijn.  

7.1 Evaluatie van de scenario’s 

Kuhk (2010) geeft twee manieren voor de evaluatie van de scenario’s: het beoordelen van de 

kwaliteit van de scenario’s en het beoordelen van de verschillen in inhoud tussen de scenario’s. In 

deze paragraaf komt alleen de beoordeling van de kwaliteit naar voren, de verschillen tussen de 

inhoud van de scenario’s komen bij de verwerking van de scenario’s aan bod. De scenario’s zijn 

opgesteld vanuit de vergelijking en samenvoeging van vier eerder uitgevoerde scenariostudies, 

toegepast voor De Vergt. Hierdoor is de input van diverse experts uit verschillende werkvelden 

samengevoegd en zijn onwaarschijnlijkheden eruit gefilterd. De scenario’s die voor de ontwikkeling 

van een aanpak voor De Vergt gebruikt zullen worden, kunnen hierdoor dus gezien worden als zijnde 

vrijwel algemeen geaccepteerd. Een deel van de gebruikte scenariostudies is immers de basis 

geweest van beleid en divers wetenschappelijk onderzoek en kunnen dus als legitiem worden gezien. 

Maar door deze werkwijze is er het gevaar dat er wordt afgedaan aan de inhoud van de gebruikte 

scenariostudies: niet alle scenario’s komen exact overeen, waardoor alleen de overeenkomsten zijn 

meegenomen. Voor elke trend en ontwikkeling zijn een of meerdere overeenkomsten in de studies 

gevonden, maar door deze werkwijze zijn er ook aspecten weggevallen. Hierdoor is het mogelijk dat 

de inhoud van de scenario’s afgevlakt is. Voor de verdere ontwikkeling van een strategie voor De 

Vergt moet dit geen probleem zijn, het ging immers om een vergelijking op de grove lijnen van de 

scenario’s en het baseren van een aanpak voor De Vergt hierop.  

7.2 Verwerking van de scenario’s 

Het laatste onderdeel van de scenarioplanning voor De Vergt is de verwerking van de 

toekomstscenario’s. Met deze stap wordt invulling gegeven aan het doel van de scenarioplanning: 

het ontwikkelen van fysiek-ruimtelijke maatregelen, gebaseerd op de sociaal-economische 

toekomstbeelden voor De Vergt, zodat bij de toepassing van deze maatregelen een 

toekomstbestendige wijk ontstaat. Om tot passende maatregelen te komen, worden de scenario’s A-

D per trend en ontwikkeling naast elkaar weergegeven en samengevoegd. Hierdoor ontstaat per 

trend en ontwikkeling een eenduidige invulling, of een oplossing die de verschillen tussen de 

scenario’s elimineert. Daarna wordt er per trend en ontwikkeling een maatregel voorgesteld. Deze 

speelt in op de ontwikkeling per trend en ontwikkeling binnen de scenario’s en kan worden 

toegepast bij de herstructurering van een woonwijk. Wanneer deze maatregelen zullen worden 

verwerkt in de aanpak van een herstructureringswijk, zal deze wijk toekomstbestendig worden.  
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De trends en ontwikkelingen waarlangs de toekomstscenario’s zijn opgebouwd en zoals 

onderscheiden in stap 2, identificatie sleutelfactoren en vorming scenarioruimtes, zijn als volgt:  

1. Demografie 

2. (Ontwikkeling economie en werkgelegenheid) 

3. Ontwikkeling inkomensverschillen 

4. (Levensstijl) 

5. Veiligheid 

6. Globalisering en internationalisering 

7. Technologie 

8. Infrastructuur en openbaar vervoer 

9. Kwaliteit van de wijk 

10. Energie- en materiaal schaarste 

11. Rol van de overheid 

12. Rol van de woningcorporatie 

De trends en ontwikkelingen weergegeven tussen haakjes, ontwikkeling economie en 

werkgelegenheid en levensstijl, zijn de sleutelonzekerheden. De scenario’s zijn opgebouwd binnen de 

randvoorwaarden van deze sleutelonzekerheden. De invulling van de trends en ontwikkelingen is 

voor elk scenario van de ontwikkeling van deze sleutelfactoren afgeleid. Omdat de scenario’s zijn 

opgesteld binnen de context van de sleutelonzekerheden, worden er voor deze sleutelonzekerheden 

geen maatregelen opgesteld. Er wordt immers al rekening gehouden met de sleutelonzekerheden bij 

de invulling van de scenario’s op de andere trends en ontwikkelingen. Hierdoor ontstaan er fysieke 

maatregelen, die bij de uitvoer ervan de toekomstbestendigheid van De Vergt waarborgen.  

7.2.1 Demografie 

Op dit punt geven de vier scenario’s de mogelijke ontwikkelingsrichtingen als volgt weer: 

• Scenario A: economische krimp, collectieve levensstijl.  

Er is sprake van bevolkingsafname en er trekken bevolkingsgroepen weg. Hierdoor treedt 

er nog meer vergrijzing op. 

• Scenario B: economische krimp, individualistische levensstijl.   

Er is sprake van een matige bevolkingsgroei. Dit komt vooral door de komst van migranten 

en door de huishoudensverdunning.  

• Scenario C: economische groei, collectieve levensstijl.  

Er is sprake van bevolkingsgroei. Deze groei komt ten dele door een toename van het 

aantal migraties.  

• Scenario D: economische groei, individualistische levensstijl.   

Er is sprake van een lichte bevolkingsgroei. Deze groei wordt veroorzaakt door de komst 

van immigranten. Er blijft sprake van vergrijzing.  

Een bevolkingsafname, zoals in scenario A, impliceert een afname van het aantal woningen in de 

wijk. Wanneer dit niet mogelijk is, zal er leegstand en verloedering ontstaan. De vergrijzing reduceert 

dit: doordat van het grote ‘vergrijsde’ deel van de samenleving de kinderen vaak uit huis zijn of de 

partner is overleden, is er door vergrijzing ook sprake van huishoudensverdunning. In de scenario’s B, 
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C en D is er sprake van een (lichte) groei van de bevolking. Dit zou kunnen leiden tot een behoefte 

aan meer woningen in de wijk. Zeker in combinatie met de huishoudensverdunning in scenario B en 

de vergrijzing in scenario D. Door de komst van immigranten in de scenario’s B, C en D is er behoefte 

aan woningen die voldoen aan de woonwensen van de immigranten.  

Om in de toekomst een woningtekort te kunnen opvangen, maar ook leegstand en verloedering geen 

kans te laten krijgen, moet er flexibel omgegaan kunnen worden met het aantal woningen. Per stad 

of dorp verschilt de woningvoorraad en is de behoefte aan toevoegingen of onttrekkingen aan de 

woningvoorraad anders. De aantallen woningen en de bepaling van de vereiste mate van flexibiliteit 

is afhankelijk van de externe omgeving. Dit neemt niet weg dat er onverwachte extra groei of extra 

krimp op kan treden van de bevolking. Om de wijk hierop aan te kunnen passen, toekomstbestendig 

te laten zijn, is niet alleen flexibiliteit vereist ván de wijk, maar ook in de wijk: met eenvoudige, snelle 

ingrepen moeten woningen kunnen worden gesplitst, samengevoegd, gesloopt of gebouwd worden 

om de bevolkingsontwikkelingen op te vangen zodat de wijk weer voldoet aan de eisen en wensen 

van de tijd. Er moet niet alleen flexibel omgegaan kunnen worden met het aantal woningen in de 

wijk, ook de woningen zelf moeten geschikt zijn voor meerdere doelgroepen. De wijk moet een 

verdere vergrijzing van de samenleving op kunnen vangen, maar ook de komst van meer migranten. 

Hierbij moet de natuurlijke aanwas van de huidige bevolking niet worden vergeten. Kortom, om de 

wijk toekomstbestendig te laten zijn, is flexibiliteit of aanpasbaarheid vereist van de wijk en de 

woningen.  

Maatregel: flexibiliteit in functie en vorm van de wijk  

Maatregel: flexibiliteit in functie, vorm en oppervlakte van de woningen  

7.2.2 Ontwikkeling inkomensverschillen 

Op dit punt geven de vier scenario’s de mogelijke ontwikkelingsrichtingen als volgt weer: 

• Scenario A: economische krimp, collectieve levensstijl.  

De inkomensverschillen zullen niet toenemen. 

• Scenario B: economische krimp, individualistische levensstijl.   

Er sprake is van grote verschillen tussen rijk en arm. De overheidsuitkeringen zijn 

minimaal, wat de verschillen groter maakt. 

• Scenario C: economische groei, collectieve levensstijl.   

De inkomensverschillen worden kleiner. Minderbedeelden ontvangen een basisuitkering. 

• Scenario D: economische groei, individualistische levensstijl.   

Het zijn tijden van economische vooruitgang, waarin overheidsuitkeringen minimaal zijn. 

Er is een stijging van de inkomens, maar de inkomensverschillen nemen toe. 

In scenario A blijft het inkomensniveau zoals dit nu is. In scenario D nemen met een stijging van de 

inkomens de inkomensverschillen wel toe. Ook scenario B gaat uit van grotere verschillen tussen rijk 

en arm. Er zijn vrijwel geen overheidsuitkeringen meer, waardoor de positie van de armeren 

verslechtert. Scenario C is hier het tegenovergestelde van: de inkomensverschillen worden kleiner en 

er is een basisuitkering voor minderbedeelden. De wijk De Vergt is een wijk met een slechte sociaal-
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economische structuur: er wonen veel mensen met een laag inkomen, in goedkope corporatie-

woningen. Wanneer de inkomensverschillen zullen toenemen, blijft de herstructureringswijk de wijk 

voor de lage inkomens: andere mogelijkheden zijn er vaak niet. Wanneer de inkomensverschillen 

juist kleiner worden, zal dit ook zo zijn.  

De toekomstbestendige wijk De Vergt zal in alle situaties de lagere inkomensgroepen huisvesten. 

Maar niet op een manier dat er weer de problemen ontstaan die kenmerkend zijn voor de 

herstructureringswijken van nu. Om een nieuwe concentratie van allerarmsten te voorkomen, moet 

er een woningvoorraad voor de gehele lagere klasse (tot maximaal modaal inkomen) worden 

gerealiseerd, en niet alleen voor de allerlaagste klasse (tot maximaal 120% van minimuminkomen). 

Hierdoor worden in een scenario van minder inkomensverschillen de woningen voor meer mensen 

bereikbaar en ontstaat er een betere bevolkingssamenstelling in de wijk. En in een situatie van meer 

inkomensverschillen woont de lagere klasse bij elkaar en wordt een concentratie van de allerlaagste 

klasse voorkomen door menging binnen de gehele lagere klasse. Tevens zal er geen leegstand 

ontstaan omdat de hogere inkomens wegtrekken naar buurten voor de hogere klasse, aangezien 

deze klasse niet aanwezig is in de wijk.  

Maatregel: gemengde woningvoorraad voor lagere sociaal-economische klasse(n) 

7.2.3 Veiligheid 

Op dit punt geven de vier scenario’s de mogelijke ontwikkelingsrichtingen als volgt weer: 

• Scenario A: economische krimp, collectieve levensstijl.  

Veiligheid is van groot belang voor de samenleving. Er is veel sociale controle. Daarnaast 

oefent de lokale overheid door regelgeving druk uit op de burgers voor een veilige 

woonomgeving. 

• Scenario B: economische krimp, individualistische levensstijl.   

De sociaal-economische leefsituatie van huishoudens met een laag inkomen is slecht te 

noemen. 

• Scenario C: economische groei, collectieve levensstijl.   

De woonomgeving wordt goed beveiligd. Er is sprake van een collectief beschermde 

omgeving.  

• Scenario D: economische groei, individualistische levensstijl.   

Er worden hoge eisen aan de veiligheid van de woonomgeving gesteld. 

In de scenario’s A, C en D worden er hoge eisen aan de veiligheid van de wijk gesteld. Door bij het 

ontwerp al op de veiligheid van de wijk te letten, zal de wijk in de toekomst beter aangepast zijn aan 

de eisen van de tijd: hoge eisen aan de veiligheid van de wijk. In scenario B is er sprake van een 

slechte sociaal-economische situatie. Momenteel is de factor veiligheid van de wijk in het ontwerp 

(vrijwel) niet wettelijk verankerd, maar wordt de minimumkwaliteit veiligheid gewaarborgd door 

inzet van de overheid. Als dit wegvalt of er hogere eisen aan de veiligheid worden gesteld (scenario 

A, C en D) voldoet deze minimumkwaliteit niet meer. Door extra aandacht te geven aan de objectieve 

en subjectieve veiligheid in het ontwerp, wordt de kwaliteit van de wijk op het gebied van veiligheid 
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hoger en zal de wijk ook in de toekomst voldoen. Als scenario A, C of D werkelijkheid wordt en 

veiligheid van de woonomgeving steeds belangrijker wordt, zal de wijk voldoen aan deze hoge eisen. 

Terwijl wanneer scenario B werkelijkheid zal worden, de wijk leefbaarder zal zijn dan andere wijken.  

Om veiligheid in het ontwerp te brengen, kan gebruik worden gemaakt de richtlijnen zoals opgesteld 

door de stichting Sociaal Veilig Ontwerp en Beheer. Deze stichting heeft een handboek uitgebracht, 

met daarin richtlijnen opgenomen. Door de vier ontwerprichtlijnen, zichtbaarheid, eenduidigheid, 

toegankelijkheid en aantrekkelijkheid toe te passen, ontstaat er een sociaal-veiliger ontwerp. Hoe dit 

exact te doen, komt naar voren uit de checklist en ideeën, weergegeven in het handboek (Korthals 

Altes, 2011).  

Maatregel: objectieve en subjectieve veiligheid in het ontwerp door specifieke aandacht 

voor zichtbaarheid, eenduidigheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de omgeving 

7.2.4 Globalisering en internationalisering 

Op dit punt geven de vier scenario’s de mogelijke ontwikkelingsrichtingen als volgt weer: 

• Scenario A: economische krimp, collectieve levensstijl.  

Door hoge kosten is teruggaan naar land van herkomst alleen mogelijk voor huishoudens 

met een hoog inkomen. Dit roept een tegenreactie op van lagere inkomensgroepen, die 

sterker lokaal gericht raken, gezien het te lage inkomen om de trend van internationali-

sering te volgen.   

• Scenario B: economische krimp, individualistische levensstijl.   

Voor degenen die het zich kunnen veroorloven spelen fysiek afstanden geen rol meer. De 

lagere klasse is meer lokaal georiënteerd.  

• Scenario C: economische groei, collectieve levensstijl.   

Er is sprake van een verregaande internationalisering. 

• Scenario D: economische groei, individualistische levensstijl.   

Er is sprake van een internationale oriëntatie van de samenleving, maar door de 

individualistische houding zal inburgering van andere nationaliteiten niet verder plaats-

vinden. Vooral op economisch gebied zijn de landsgrenzen vervaagd. 

In alle scenario’s is er sprake van een verregaande internationalisering van de samenleving. In 

scenario A en B geldt dit in mindere mate voor de lagere klasse in de samenleving: deze groep is 

meer lokaal georiënteerd. Deze lokale georiënteerdheid leidt tot een grotere verbondenheid met de 

stad en de wijk. Dit betekent dat verhuizingen eerder binnen de stad of binnen de wijk plaatsvinden. 

Scenario’s C en D spreken van een internationalisering van de gehele samenleving. Fysieke afstanden 

spelen geen rol meer, waardoor men minder gebonden is aan de eigen leefomgeving en verhuizingen 

internationaal makkelijker plaatsvinden. In deze scenario’s is er dus de mogelijkheid dat een deel van 

de bevolking wegtrekt. Wanneer een deel van de bevolking wegtrekt, wordt de woningmarkt ruimer. 

Hierdoor zal er een verhuisbeweging ontstaan vanuit het slechtste deel van de woningvoorraad naar 

het bereikbaar geworden betere deel van de stad of wijk. Dit leidt tot leegstand van woningen in 

slechte staat, en/of in buurten met een slecht imago.  
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Om de wegtrek van bewoners uit de wijk te voorkomen moet er ondanks de internationalisering een 

manier gevonden worden waardoor de wijk wel interessant wordt om in te wonen. Door extra 

binding met de wijk te creëren, wordt de drempel tot verhuizen groter en wordt de wegtrek van de 

bevolking uit de wijk tegengegaan. Het creëren van binding met de wijk heeft daarnaast een positief 

effect op de sociale cohesie en de tevredenheid met de wijk (Bergeijk, van, et al, 2008). 

Plaatsafhankelijkheid (het gevoel van bewoners dat de wijk uniek en onvervangbaar is) en vrijetijds-

voorzieningen in de wijk verklaren in de grootste mate de binding met de wijk (Stroucken, 2006). Het 

gevoel van bewoners dat de wijk uniek en onvervangbaar is staat niet op zichzelf voor het creëren 

van binding met de wijk. Belangrijk is ook aandacht voor architectuur en vormgeving: de 

toekomstwaarde is hoger van een ‘mooie’ wijk en woningen. Door in te zetten op deze aspecten, 

wordt de binding met de wijk versterkt. Een hogere mate van binding met de wijk kan ook bereikt 

worden door het toevoegen van vrijetijdsvoorzieningen, speelvoorzieningen en sociale contacten in 

de wijk, evenals door wooncarrière in de wijk mogelijk te maken: naar mate bewoners langer in de 

wijk wonen, wordt de binding met de wijk sterker. 

Maatregel: creëren van een unieke en onvervangbare wijk met aandacht voor architectuur 

en vormgeving  

Maatregel: binding met de wijk creëren door in te zetten op vrijetijdsvoorzieningen in de 

wijk 

7.2.5 Technologie  

Op dit punt geven de vier scenario’s de mogelijke ontwikkelingsrichtingen als volgt weer: 

• Scenario A: economische krimp, collectieve levensstijl.   

Door goedkope productiemogelijkheden worden technologieën ter ondersteuning van de 

sociale interactie ook bereikbaar voor de lagere inkomensgroepen. 

• Scenario B: economische krimp, individualistische levensstijl.   

Het leven speelt zich af binnen een gedigitaliseerde en geautomatiseerde omgeving. 

Werken vanuit huis is daar onderdeel van.  

• Scenario C: economische groei, collectieve levensstijl.   

De samenleving is verregaand geautomatiseerd. Veel activiteiten vinden plaats vanuit huis, 

in de virtuele wereld. 

• Scenario D: economische groei, individualistische levensstijl.   

Veel activiteiten vinden plaats vanuit huis. Technologie is vooral geïntegreerd in het 

werken, wat plaatsvindt in een virtuele wereld. 

Alle scenario’s gaan uit van een toekomst waarin het leven zich grotendeels afspeelt in een virtuele 

wereld/digitale omgeving. Daarnaast geven de scenario’s uiteenlopende beelden van de 

technologische ontwikkeling over 50 jaar: scenario A noemt goedkope productie van technologieën 

ter ondersteuning van de sociale interactie, terwijl scenario B het door technologie mogelijk 

gemaakte werken vanuit huis onderstreept. Scenario D noemt evenals scenario B ook de integratie 

van technologie in het werken. Het samenleven vindt voor het grootste deel plaats in een virtuele 
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wereld, waarin technologieën de sociale interactie ondersteunen. Hierdoor is iedereen altijd en 

overal op de hoogte van wat zich afspeelt in de samenleving.  

Om het participeren in deze virtuele samenleving mogelijk te maken zijn er aansluitingen op het 

datacommunicatie netwerk nodig, die de snelheid en hoeveelheid van de informatie aankan. Wil de 

wijk toekomstbestendig zijn, zal er een geavanceerd netwerk aangelegd moeten worden dat voldoet 

aan de capaciteit die de verregaande gedigitaliseerde samenleving over 50 jaar vraagt. Dit 

datacommunicatie netwerk is ook onderdeel van de technologieën die geïntegreerd zijn in het 

werken, waardoor werken vaak vanuit huis plaats kan vinden. Doordat werken vanuit huis 

plaatsvindt, verandert de ruimtebehoefte binnen de woning. Wanneer vanuit huis gewerkt wordt, is 

er behoefte aan een werkplek in huis. Hierdoor groeit het gewenste oppervlak per woning.  

Maatregel: aansluitingen op hoogtechnologisch datacommunicatie netwerk  

Maatregel: nieuwe activiteiten in de woning faciliteren door meer oppervlak per woning te 

creëren 

7.2.6 Infrastructuur en openbaar vervoer 

Op dit punt geven de vier scenario’s de mogelijke ontwikkelingsrichtingen als volgt weer: 

• Scenario A: economische krimp, collectieve levensstijl.  

Verbeteringen (goedkoop) aan het infrastructuur en openbaar vervoer netwerk worden 

aangebracht, maar er vinden geen nieuwe grote investeringen plaats. 

• Scenario B: economische krimp, individualistische levensstijl.   

Infrastructuur en openbaar vervoersnetwerken zijn geprivatiseerd. Investeringen moeten 

rendabel zijn, hierdoor is openbaar vervoer alleen beschikbaar op tijden die rendabel zijn 

en zijn kleine haltes afgeschaft. 

• Scenario C: economische groei, collectieve levensstijl.   

Het gebruik van gemotoriseerd verkeer wordt aan banden gelegd. Hiervoor in de plaats 

komen nieuwe, efficiënte verkeersconcepten, onder andere voor openbaar vervoers-

systemen.  

• Scenario D: economische groei, individualistische levensstijl.   

Het hebben van eigen gemotoriseerde vervoersmiddelen is duur, waardoor deze 

gedeeltelijk uit het straatbeeld zijn verdwenen. De overheid heeft de infrastructuur en het 

openbaar vervoer geprivatiseerd. 

Bijna alle scenario’s geven aan dat ingrijpende veranderingen in de infrastructuur van de wijk niet te 

verwachten zijn. In scenario A vinden geen nieuwe grote investeringen plaats in de infrastructuur en 

het openbaar vervoer. In scenario B en D is dit alleen het geval indien deze rendabel zijn. In scenario 

C wordt er wel geïnvesteerd in nieuwe openbaar vervoerssystemen. Door de wijk nu vast in te 

richten zodat nieuwe vervoerssystemen makkelijker gerealiseerd zullen worden, zullen investeringen 

in scenario B en D eerder worden doorgevoerd omdat deze rendabeler zijn: de wijk is zo ingericht dat 

nieuwe openbaarvervoerssystemen makkelijker zijn te integreren. Daarnaast zal de wijk in scenario C 

voorop kunnen lopen.  
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Maatregel: ruimte voor toekomstige nieuwe vervoerssystemen 

7.2.7 Kwaliteit van de wijk 

Op dit punt geven de vier scenario’s de mogelijke ontwikkelingsrichtingen als volgt weer: 

• Scenario A: economische krimp, collectieve levensstijl.  

De sociaal-economische positie van de wijk verslechtert door de komst van mensen met 

een uitkering, werklozen of een laag inkomen. Er vindt meer interactie plaats tussen mens 

en ruimtelijke omgeving: er is een groeiende populariteit van groenvoorzieningen, small-

scale farming en het kleinschalig biologisch boeren.  

• Scenario B: economische krimp, individualistische levensstijl.   

De migranten die naar Zaltbommel komen vestigen zich vooral in De Vergt. Er wordt 

ingezet op verbetering van de wijk door te sturen op een hoge kwaliteit van het vastgoed. 

• Scenario C: economische groei, collectieve levensstijl.   

Er is sprake van een collectief beheerde en beschermde omgeving. Het imago en de 

sociaal-economische positie van de wijk verbeteren.  

• Scenario D: economische groei, individualistische levensstijl.   

Het imago, de leefbaarheid en de sociaal-economische positie van de wijk verslechteren, 

doordat de laagste inkomensgroepen (o.a. migranten) zich in De Vergt vestigen.  

De scenario’s A en D spreken over een verslechterende sociaal-economische positie van de wijk, 

scenario B en C juist over een verbetering. De verslechtering van de sociaal-economische positie van 

de wijk wordt in de scenario’s vooral veroorzaakt door de vestiging van huishoudens met geen of een 

heel laag inkomen in de wijk. Deze huishoudens vestigen zich in de corporatiewoningen, waaruit o.a. 

de Staatsliedenbuurt bestaat. Door een selectief toewijzingsbeleid te voeren en te selecteren op 

werk en of/inkomen, ontstaat er een betere sociaal-economische samenstelling van de bewoners 

van de wijk. Wanneer dit selectieve toewijzingsbeleid geïntegreerd wordt in de standaard manier van 

werken van de corporaties, zal dit waarschijnlijk ook in de toekomst nog worden toegepast. Hierdoor 

zal de sociaal-economische verslechtering van de wijk zoals in scenario A en D geen werkelijkheid 

kunnen worden. En de kwaliteit van de wijk zal in de scenario’s B en C nog hoger komen te liggen.  

In scenario A wordt ook een toename genoemd van de interactie tussen de mens en de ruimtelijke 

omgeving: er is meer behoefte aan groen en small-scale farming in de wijk. In scenario C is er ook 

sprake van meer interactie tussen de mens en de ruimtelijke omgeving, maar dan in de vorm van een 

collectief/gezamenlijk beheerde en beschermde omgeving. Met meer behoefte aan interactie tussen 

de mens en de ruimtelijke omgeving wordt de grotere behoefte bedoeld aan onder andere 

speelplaatsen, achtertuinen, een gemeenschappelijke (groente-)tuin of hondenuitlaatvelden. Door 

ruimte te reserveren en voor dergelijke initiatieven en functieverandering van deze ruimte mogelijk 

te maken kunnen, tegen de tijd dat daar behoefte aan is en er initiatieven ontstaan, deze zonder 

problemen worden gerealiseerd. 

Maatregel: selectief toewijzingsbeleid door woningtoewijzing naar werk en/of inkomen 

Maatregel: fysieke ruimte reserveren voor initiatieven m.b.t. (gedeeltelijke) functie-

verandering van de openbare ruimte 
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7.2.8 Energie- en materiaal schaarste  

Op dit punt geven de vier scenario’s de mogelijke ontwikkelingsrichtingen als volgt weer: 

• Scenario A: economische krimp, collectieve levensstijl.  

Men maakt efficiënter gebruik van energie en materialen door stijgende prijzen en 

schaarste aan materialen en fossiele brandstoffen. De toepassing van hernieuwbare 

(groene) energie wordt steeds groter. Ook is er sprake van het gebruik van nieuwe grond-

stoffen en de terugkomst van steenkool.  

• Scenario B: economische krimp, individualistische levensstijl.   

Er is sprake van stijgende prijzen voor energie en grondstoffen. De afhankelijkheid van 

fossiele brandstoffen blijft, hoewel in mindere mate.   

• Scenario C: economische groei, collectieve levensstijl.   

Hernieuwbare energie wordt op grote schaal toegepast. 

• Scenario D: economische groei, individualistische levensstijl.  

Er is sprake van stijgende energie- en grondstofprijzen. Dit komt door schaarste en een 

grotere aanspraak op de energie- en materiaalbronnen. Energie is een product van de 

markt, alleen rendabele vormen worden aangeboden. Recycling en het cradle-to-cradle 

concept worden op grote schaal toegepast. 

De scenario’s A, B en D spreken over stijgende energie- en grondstofprijzen. Om (comfortabel) 

wonen ook voor de lagere klasse bereikbaar te houden, moeten deze kosten zo laag mogelijk worden 

gehouden. Door het realiseren van energiezuinige of energie neutrale woningen, wordt het 

energiegebruik geminimaliseerd en dus ook de kosten ervan voor de bewoner. Zeker bij extreme 

stijgingen van de prijzen zal de vraag naar dergelijke woningen toenemen. Voor de 

toekomstbestendigheid van een wijk is het dus van belang dat de woningen energiezuinig, of zelfs 

energieneutraal zijn. Hierbij is het wel van belang dat eventuele gezondheidsrisico’s goed worden 

onderzocht en eventueel geminimaliseerd.   

Scenario B en D gaan uit van een blijvende aanspraak op de fossiele energiebronnen. In deze 

scenario’s verandert er dus weinig aan de situatie zoals deze nu is. Scenario A, C en D spreken 

daarnaast van de aanspraak op andere grondstoffen: hernieuwbare energie wordt steeds meer 

toegepast (scenario A, B, C indien rendabel), maar in scenario A (en C, indien rendabel) wordt er ook 

weer aanspraak gemaakt op steenkool. Door de toepassing van hernieuwbare energie in de wijk, 

indien rendabel, zal de wijk klaar zijn voor de toekomst. De wijk past binnen de scenario’s A, C en D 

door de toepassing van hernieuwbare energie, daarnaast moet de wijk ook kunnen voldoen aan 

scenario B en D: aansluitingen op de reguliere energie- en brandstofvoorziening.   

Naast stijgende energieprijzen is er in scenario A, B en D ook sprake van stijgende materiaalprijzen. In 

scenario A wordt er efficiënter met materialen omgesprongen, scenario B geeft geen oplossing. In 

scenario C wordt op grote schaal het cradle-to-cradle concept en recycling toegepast. Om 

herontwikkeling in de toekomst mogelijk te maken, in tijden van materiaal schaarste, moeten de nu 

gebruikte materialen hergebruikt kunnen worden. Zo kan in een tijd waarin sloop en nieuwbouw 

weer nodig is, gebruik gemaakt worden van de materialen die door de sloop hergebruikt kunnen 

worden en hoeven er geen grote uitgaven aan dure nieuwe materialen worden gedaan.  



Afstudeeronderzoek Eline Roest-Bragt      Toekomstbestendig herstructureren 20 augustus 2013 
 

94 
 
 

Maatregel: realiseren energieneutrale/energiezuinige woningen 

Maatregel: toepassing hernieuwbare energie 

Maatregel: mogelijk maken hergebruik van materialen  

7.2.9 Rol van de overheid 

Op dit punt geven de vier scenario’s de mogelijke ontwikkelingsrichtingen als volgt weer: 

• Scenario A: economische krimp, collectieve levensstijl.  

Er is een sterk sturende overheid, waar veel regelgeving aan verbonden is. De middelen 

van de overheid zijn beperkt. Veel uitgaven zullen geschrapt worden, maar de overheid zal 

blijven sturen op solidariteit. Hierdoor zal de overheid met de beperkte middelen een 

minimuminkomen voor werklozen en allerarmsten blijven uitkeren.  

• Scenario B: economische krimp, individualistische levensstijl.   

De rol van de overheid is minimaal, evenals de beschikbare middelen.  

• Scenario C: economische groei, collectieve levensstijl.   

Er is sprake van strenge regelgeving, opgelegd door een op de achtergrond fungerende 

overheid die vooral gericht is op het bewaken van de solidariteit in de samenleving. Waar 

nodig springt de overheid bij met financiële steun voor collectieve diensten als uitkeringen, 

zorg en onderwijs.  

• Scenario D: economische groei, individualistische levensstijl.  

De overheid is teruggetreden en veel regelgeving is afgeschaft. Burgers hebben een eigen 

verantwoordelijkheid, het sociale vangnet is minimaal.  

In de scenario’s A, B en D is er sprake van een overheid met weinig tot geen financiële middelen, 

terwijl in scenario C er wel sprake is van ruime financiële mogelijkheden van de overheid. Dat er geen 

financiële middelen beschikbaar zijn vanuit de overheid, heeft gevolgen voor de ruimtelijke 

omgeving: de openbare ruimte verloedert, voorzieningen verdwijnen of worden alleen doorgezet op 

plaatsen waar het rendabel is, etc. Zeker voor een wijk als De Vergt is dit een bedreiging: naast de 

sportvoorzieningen en de scholen, woont de laagste sociaal-economische klasse van de bevolking in 

de wijk, die na eventueel wegvallen van financiële overheidsmiddelen financieel gezien niet in staat 

is de voorzieningen in stand te houden. De manier waarop hiermee omgegaan zal worden in de 

toekomst, zal verschillen per levensstijl. Zoals scenario B en D de levensstijl schetsten, is deze 

individualistisch, waarin de nadruk wordt gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. 

Het privéterrein wordt zoveel mogelijk afgebakend om maar zoveel mogelijk privacy te hebben, 

terwijl men zich niet bekommert om de andere bewoners en de voorzieningen in de wijk. Wanneer 

deze geen overheidsgelden meer ontvangen, zullen deze dus verder verloederen. Zoals scenario A en 

C de levensstijl beschrijven, collectief met aandacht voor elkaar, worden er mogelijkheden gezocht 

voor contacten onderling en gezamenlijke buurtinitiatieven worden gestart. Het verenigingsleven 

bloeit in een collectieve samenleving, terwijl in een individualistische context men zich binnenshuis 

terugtrekt om zichzelf te vermaken.  

Er is geen eenduidige manier te beschrijven waarop er in de verschillende scenario’s wordt 

omgegaan met een terugtrekkende of juist dominante overheid met beperkte of geen financiële 
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middelen. Waar in een collectieve samenleving de bewoners op zullen komen voor elkaar en de 

overheidseigendommen gezamenlijk aan zullen pakken en opknappen als het op verloedering 

aankomt, zal dit in een individualistische samenleving niet worden gedaan. Door eenvoudige 

functiewijziging en splitsing van de accommodaties van de voorzieningen mogelijk te maken in 

individuele kavels of gebouwen, die in een individualistische samenleving afgenomen kunnen 

worden van de overheid indien deze geen middelen meer heeft om de voorzieningen te 

onderhouden, wordt verloedering van de wijk voorkomen en worden de gevolgen van minder 

financiële middelen door een terugtrekkende overheid of aanhoudende slechte economische situatie 

opgevangen. Hetzelfde effect heeft het toepassen van onderhoudsvrije materialen bij de vormgeving 

van de openbare ruimte. Een groei scenario met veel overheidsmiddelen zoals scenario C wordt 

hierdoor mogelijk, maar ook scenario’s met beperkte overheidsmiddelen als scenario’s A, B en D.  

Maatregel: flexibiliteit in functie en grootte in gebouwen met maatschappelijke 

voorzieningen 

Maatregel: Onderhoudsvrije materiaalgebruik bij vormgeving openbare ruimte 

7.2.10 Rol van de woningcorporatie 

Op dit punt geven de vier scenario’s de mogelijke ontwikkelingsrichtingen als volgt weer: 

• Scenario A: economische krimp, collectieve levensstijl.  

Ook middeninkomens kunnen aanspraak maken op een sociale huurwoning. Waar nodig 

zet de corporatie in op het in stand houden van de woningen en voorzieningen en het 

uitbreiden van het bezit om aan de vraag te kunnen voldoen. De corporatie stuurt en 

faciliteert, de bewoners dragen gezamenlijk zorg voor het eindresultaat.  

• Scenario B: economische krimp, individualistische levensstijl.   

De woningcorporatie is een belangrijke schakel in het achter-de-voordeurbeleid en 

stimuleert het zoeken naar beter betaald werk of het ondersteunen van scholing. Er wordt 

ingezet op verbetering van de wijk door te sturen op een hoge kwaliteit van het vastgoed. 

Voorzieningen worden door de corporatie ingezet voor eigen/ander gebruik.  

• Scenario C: economische groei, collectieve levensstijl.   

Er is minder behoefte aan sociale huurwoningen, de corporatie heeft een faciliterende rol 

aangenomen. De woningcorporatie draagt zorg voor het sociale en maatschappelijke 

vastgoed in de wijk, in nauwe samenwerking met de overheid. 

• Scenario D: economische groei, individualistische levensstijl.  

De sociale woningbouwsector is vergaand gekrompen. Door corporaties wordt alleen nog 

de onderkant van de samenleving opgevangen, mensen die niet voor zichzelf in huisvesting 

kunnen voorzien. Overige groepen hebben het heft in eigen handen genomen betreft 

huisvesting, waar nodig (voornamelijk op afroep) faciliteert de corporatie hierin. 

In de scenario’s A en B heeft de woningcorporatie vooral een sturende rol, in scenario C en D is 

deze meer faciliterend. In alle gevallen is er sprake van meer verantwoordelijkheid voor de 

burger: in scenario A dragen de bewoners gezamenlijk zorg voor het eindresultaat, in scenario B 

worden de bewoners gestimuleerd voor het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. De 
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scenario’s C en D spreken over een faciliterende corporatie, waarin de corporatie fungeert op 

afroep. Waar nodig stelt de corporatie middelen beschikbaar als (nieuwe) huurders daar om 

vragen. Voor een toekomstbestendige corporatie dient deze sturend maar ook faciliterend op te 

kunnen treden. Wat betreft de markt spreekt scenario A van een grote vraag naar 

huurwoningen, ook betreft huishoudens met een middeninkomen. In de scenario’s C en D 

daarentegen is er minder behoefte aan sociale huurwoningen en is de sociale woningbouwsector 

gekrompen.  

Om beide scenario’s te kunnen faciliteren binnen De Vergt, dient de corporatie een flexibel bezit 

op te bouwen: in tijden van een grotere vraag naar sociale huurwoningen moeten deze 

woningen beschikbaar gesteld kunnen worden. In tijden van een mindere vraag moet leegstand 

voorkomen worden door de woningen commercieel te verhuren of te verkopen, eventueel onder 

bepaalde (terugkoop)voorwaarden. Om in scenario A ook huishoudens met een middeninkomen 

te kunnen faciliteren volgens de vraag, moeten er ook woningen met meer kwaliteit in het bezit 

worden gehouden, geschikt voor middeninkomens. In een ander scenario, C of D, zouden deze 

dan eventueel verkocht/commercieel verhuurd kunnen worden. Het gaat erom dat het bezit van 

de corporatie, waaronder ook woningen met wat meer kwaliteit, flexibel is en kan uitbreiden of 

krimpen naar gelang de vraag zoals deze zich toont in de scenario’s.  

Maatregel: flexibiliteit in woningbezit van de corporatie 

7.3 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn de ingevulde de toekomstscenario’s geëvalueerd en verwerkt. Door de 

vergelijkende werkwijze is er het gevaar dat er wordt afgedaan aan de inhoud van de gebruikte 

scenariostudies: niet alle scenario’s komen exact overeen, waardoor alleen de overeenkomsten zijn 

meegenomen. Hierdoor is het mogelijk dat de inhoud van de scenario’s afgevlakt is. Per trend en 

ontwikkeling zijn de invullingen van de scenario’s A-D met elkaar vergeleken en geanalyseerd. 

Vandaaruit zijn er maatregelen ontstaan, onder te verdelen in drie categorieën: 

De flexibele, gebouwde omgeving: 

- Flexibiliteit in functie en vorm van de wijk  

- Flexibiliteit in functie, vorm en oppervlakte van de woningen  

- Gemengde woningvoorraad voor lagere sociaal-economische klasse(n)  

- Nieuwe activiteiten in de woning faciliteren door meer oppervlak per woning te creëren 

- Flexibiliteit in functie en grootte in gebouwen met maatschappelijke voorzieningen 

- Flexibiliteit in woningbezit van de corporatie 

- Selectief toewijzingsbeleid door woningtoewijzing naar werk en/of inkomen 

De ruime en veilige openbare ruimte: 

- Objectieve en subjectieve veiligheid in het ontwerp door specifieke aandacht voor 

zichtbaarheid, eenduidigheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de omgeving 

- Creëren van een unieke en onvervangbare wijk met aandacht voor architectuur en 

vormgeving  

- Binding met de wijk creëren door in te zetten op vrijetijdsvoorzieningen in de wijk 

- Ruimte voor toekomstige nieuwe vervoerssystemen 
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- Fysieke ruimte reserveren voor initiatieven m.b.t. (gedeeltelijke) functieverandering van de 

openbare ruimte  

- Onderhoudsvrij materiaalgebruik bij vormgeving openbare ruimte 

Duurzaamheid: 

- Aansluitingen op hoogtechnologisch datacommunicatie netwerk  

- Realiseren energieneutrale/energiezuinige woningen 

- Toepassing hernieuwbare energie 

- Mogelijk maken hergebruik van materialen  

Wanneer besloten wordt deze maatregelen op te nemen in de plannen voor de herstructurering, kan 

verondersteld worden dat de wijk toekomstbestendig is. Met deze maatregelen wordt een praktische 

handleiding gegeven om de factor ‘toekomstbestendigheid’ in het ontwerp te brengen, waardoor de 

sociaal-economische levensduur van de wijk wordt verlengd. Grootschalige herstructurerings-

projecten zijn hierdoor minder noodzakelijk. Om te laten zien wat de maatregelen daadwerkelijk 

doen voor een herstructureringsproject, zullen deze worden toegepast voor De Vergt. De 

maatregelen zijn opgesteld binnen de context voor die wijk, in het volgende hoofdstuk zullen deze, 

samen met de strategieën en visie voortkomend uit hoofdstuk 4, verder uitgewerkt worden in een 

planaanpak voor De Vergt.  
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8. Uitwerking maatregelen voor de Staatsliedenbuurt 
Vanuit analyses van De Vergt zijn sociaal-economische toekomstscenario’s opgesteld, en fysieke 

maatregelen. Deze maatregelen spelen in op de kenmerken van De Vergt, en voorzien daarnaast in 

de toekomstbestendigheid van de wijk. In dit hoofdstuk zullen deze maatregelen verder worden 

uitgewerkt tot een programma van eisen voor de Staatsliedenbuurt. De woningen in deze buurt zijn 

in het strategisch voorraadbeleid inmiddels gelabeld als ‘end of life’ wat betekend dat de woningen 

tussen nu en 20 jaar aangepakt gaan worden. Belangrijk is dat in het programma van eisen voor deze 

buurt wordt gedacht in behoeftes, in plaats van ruimtes (geen speeltuin, maar een plek om te 

spelen). De behoefte bepaalt namelijk het ruimtegebruik en niet de ruimtes. De maatregelen zijn 

onder te verdelen in drie categorieën: de flexibele, gebouwde omgeving, de ruime en veilige 

openbare ruimte en duurzaamheid. Per categorie zullen de maatregelen worden uitgewerkt tot een 

programma van eisen voor de Staatsliedenbuurt. In de vervolgfase van het project kan dit 

programma van eisen dienen als basis voor het stedebouwkundig- en architectonisch ontwerp.  

8.1 De flexibele, gebouwde omgeving 

De flexibele, gebouwde omgeving wordt bereikt door in te zetten op de volgende maatregelen, 

welke in deze paragraaf zullen worden uitgewerkt:  

- Flexibiliteit in functie en vorm van de wijk  

- Flexibiliteit in functie, vorm en oppervlakte van de woningen  

- Gemengde woningvoorraad voor lagere sociaal-economische klasse(n)  

- Nieuwe activiteiten in de woning faciliteren door meer oppervlak per woning te creëren 

- Flexibiliteit in functie en grootte in gebouwen met maatschappelijke voorzieningen 

- Flexibiliteit in woningbezit van corporatie 

- Selectief toewijzingsbeleid corporatie door woningtoewijzing naar werk en/of inkomen 

8.1.1 Flexibiliteit in functie en vorm van de wijk  

Flexibiliteit is de capaciteit om zich aan te passen aan een andere functie of gebruiker (Beltman, 

2013). Op wijkniveau betekent flexibiliteit dat de wijk moet kunnen meegroeien of krimpen met de 

bewoners: per levensfase en levensstijl hebben bewoners andere woonwensen (Stipo, 2005). Deze 

flexibiliteit moet worden ingepast in een plan voor de Staatsliedenbuurt. De Staatsliedenbuurt 

bestaat uit zeven smalle straten, evenwijdig aan elkaar gelegen. Door een grof stedebouwkundig 

kader op te stellen, waarin infrastructuur, bebouwingscontouren, groenvoorzieningen en dergelijke 

zijn vastgelegd, maar waarbinnen alle mogelijke woonwensen zijn te faciliteren zonder dat het afdoet 

aan de eenheid van de wijk, kan in de Staatsliedenbuurt flexibiliteit worden ingebracht. Het plan voor 

de wijk moet bestaan uit delen, die samen een eenheid vormen en elkaar versterken, maar ook los 

van elkaar kunnen functioneren. Wanneer de behoefte bestaat aan extra woningen in de buurt 

moeten deze kunnen worden gerealiseerd. Wanneer er leegstand dreigt, moeten woningen kunnen 

worden aangepast (vergroot) of worden verwijderd, zonder dat het merkbaar is voor de buurt en 

met zo min mogelijk kosten en vernietiging van materialen. Een flexibele wijk betekent dat alle 

doelgroepen in de wijk terecht kunnen, in woningen passend bij de dan geldende behoeften. Dit kan 

gerealiseerd worden door verschillende type woningen te realiseren, of door het creëren van een 

basistype dat uitbreidbaar of inkrimpbaar is tot het gewenste type woning en de gewenste mate van 

luxe. Woonwensen moeten binnen de wijk of binnen de woning gefaciliteerd kunnen worden, zodat 

doorstroming binnen de wijk mogelijk is (Beltman, 2013). Waar nodig moeten er woningen in de 
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Staatsliedenbuurt kunnen worden toegevoegd of verwijderd, door splitsing/samenvoeging van 

woningen, maar ook door toevoeging van meer volume in de wijk of functieverandering van 

voorzieningen. Dit betekend dat ook in de voorzieningen flexibiliteit moet worden toegevoegd. Niet 

elke specifieke voorziening hoeft de beschikking te hebben over een eigen gebouw, maar kan beter 

gecombineerd worden tot flexibele, multifunctionele voorzieningen met hoge plinten zodat 

functieverandering, uitbreiding of inkrimping mogelijk is (Stipo, 2005; Beltman, 2013). Door ruimte 

open te laten in de wijk, kan er worden ingespeeld op toekomstige veranderingen in de behoeften 

van onder andere voorzieningen, wonen en zorg (Beltman, 2013). Dit leidt tot de volgende punten 

voor het programma van eisen voor de Staatsliedenbuurt: 

- Flexibel stedebouwkundig kader waarbinnen woonwensen kunnen worden gerealiseerd 

- Flexibiliteit van de wijk door bewoners per levensfase passende huisvesting te bieden  

- Open ruimte in de wijk zodat er, wanneer er behoefte blijkt te zijn, functies kunnen worden 

toegevoegd of gewijzigd 

8.1.2 Flexibiliteit in functie, vorm en oppervlakte van de woningen  

De Staatsliedenbuurt in de huidige vorm bestaat uit rijwoningen en enkele twee-

onder-1-kap woningen. De woningen zijn klein, inflexibel ingedeeld en toe aan 

groot onderhoud.   

Flexibiliteit van de woningen betekent de aanpasbaarheid van de woningen aan 

een andere functie, levensfase of gebruiker. Dit komt terug in de huurprijs, 

constructie, maatvoering, ligging/bereikbaarheid, en de mogelijkheden tot 

uitbreiding/krimp van de woning (Beltman, 2013). Flexibiliteit van de woning 

impliceert hogere stichtingskosten, maar uit onderzoek blijken deze niet hoger te 

zijn dan van niet-flexibele woningen (Gijsbers, 2011). Concreet betekent 

flexibiliteit van de woningen onder andere een vrij indeelbaarheid plattegrond en 

splitsbaarheid van de woning in beneden- en bovenwoning. Ook is een brede 

beukmaat van de woning een vereiste. Om de woningen optimaal aanpasbaar te 

laten zijn, moet deze beukmaat minimaal 6 meter zijn (Jorritsma, 2008), maar 7,2 

meter wordt ook voorgesteld als minimale maat (Stipo, 2005). Om volledige 

flexibiliteit van de woning te bereiken moet niet alleen het upgraden van de 

woning mogelijk zijn, maar ook het downgraden: wanneer de aan de woning 

toegevoegde extra ruimte niet meer gewenst is, moet deze verwijderd kunnen 

Figuur 8.1: 
Basisplattegrond 
concept 'de ideale 
woning', Bron: D+B 
architecten, 2010 Figuur 8.2: Straatbeeld met mogelijke uitbreidingsopties, Bron: Stipo, 2005 
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worden. Een voorbeeld van flexibel bouwen is het concept ‘de ideale woning’ van D+B architecten. 

Door sleuven in de vloeren en muren zijn de keuken en badkamer op elke plaats mogelijk, en 

eenvoudig verplaatsbaar. De geveldelen worden met clips vastgezet, waardoor deze eenvoudig te 

demonteren zijn (D+B Architecten, 2010). In figuur 8.1 zijn de basisplattegronden horend bij dit 

concept weergegeven, mogelijke invullingen ervan zijn te zien in bijlage VI. Figuur 8.2 geeft een 

mogelijk straatbeeld weer van een soortgelijk concept, met mogelijke opties voor uitbreiding.  

De woningen in de Staatsliedenbuurt bieden de mogelijkheden tot een bepaalde flexibiliteit: door de 

grote achtertuinen in de Staatsliedenbuurt is er mogelijkheid tot uitbreiding aan de achterkant en het 

creëren van ruimte voor een eventuele slaap- en douchegelegenheid op de begane grond. Optioneel 

kan gekozen worden om de uitbreiding door te trekken naar boven en te profiteren van de extra 

ruimte, of om twee woningen te creëren. Dit zal door de smallere beukmaat lastiger zijn, maar is wel 

verstandig om als optie open te houden in verband met kapitaalvernietiging door sloop. Wanneer 

gekozen wordt voor sloop en nieuwbouw kan ingezet worden op volledige flexibiliteit, zonder te 

hoeven denken binnen de contouren van de bestaande bebouwing. Dit leidt tot de volgende punten 

voor het programma van eisen voor de Staatsliedenbuurt: 

- Flexibiliteit in de wijk mogelijk maken door aanpasbaarheid van de woning aan een andere 

functie, levensfase of gebruiker 

o Vrij indeelbare plattegrond van de woning 

o Splitsbaarheid van de woning in beneden- en bovenwoning 

o Brede beukmaat van de woning (> 6 meter) 

o Downgraden van de woning zonder kapitaalvernietiging 

8.1.3 Gemengde woningvoorraad voor lagere sociaal-economische klasse(n) 

De Staatsliedenbuurt (267 woningen) is bijna geheel corporatiebezit. Gezien het overige beschikbare 

aanbod, de slaagkans en de gemiddelde wachttijd is het onmogelijk zoveel woningen aan de 

huurwoningvoorraad te onttrekken, er zal dus renovatie of sloop en vervangende nieuwbouw 

moeten plaatsvinden. 

De lagere sociaal-economische klasse 

Momenteel wordt de inkomensgrens tot €34.229 per jaar gehanteerd als grens voor de lage 

inkomens, inkomens van €34.229 – €43.000 worden gezien als lagere middeninkomens (De Kernen, 

2013, cijfers 2013). Huishoudens met inkomens tot €43.000 euro per jaar kunnen dus gezien worden 

als de lagere sociaal-economische klasse, waarvoor in de Staatsliedenbuurt een gemengde 

woningvoorraad moet ontstaan. Dit betekent niet alleen grotendeels woningen in een prijscategorie 

tot de aftoppingsgrens (ca. 570 euro per maand), maar ook met een prijs daarboven of onder. De 

verdeling van de huurprijzen moet zo zijn bepaald, dat de werking van een gemengde 

woningvoorraad ook effectief is. Het gaat om een verdeling van de huurprijzen naar de huidige 

maatstaven, als richtlijn voor de verhuur van de woningen meteen na totstandkoming van het 

herstructureringsproject. Over hoe de huurprijzen zich verder zullen ontwikkelen en er over vijftig 

jaar uit zullen zien zijn nu nog geen uitspraken te doen, aangezien de woningen flexibel (moeten) 

worden opgezet en het onbekend is hoe, in welke vorm en grootte, de woningen over 50-80 jaar 

zullen worden gebruikt.  
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Aantal woningen naar betaalbaarheid 

Het doel van een woningcorporatie is betaalbare huisvesting bieden aan huishoudens die zichzelf in 

de vrije sector daar niet aan kunnen helpen. Het gaat niet alleen om de vraag wat de maximale huur 

van een woning is gezien de kwaliteit ervan, maar ook of een huishouden met een bepaald inkomen 

deze huur ook kan betalen. Een percentage van 30% van het inkomen als woonuitgaven wordt als 

nog net betaalbaar gezien, maar maatschappelijke participatie (het aanschaffen van kleding, 

abonnementen, huishoudelijke artikelen etc.) kan hierbij moeilijk worden. Meestal wordt 23% van 

het inkomen aangehouden als grens (Woonbond, 2013). Of dit ook daadwerkelijk betaalbaar is, 

hangt af van de grootte van het huishouden, maar ook van overige vaste lasten als schulden, zorg, 

alimentatie etc. Concreet betekent dit voor een inkomen van €21.025, bij een huurquote van 30%: 

500 euro per maand aan woonuitgaven, bij 34.229: €850 per maand, bij €43.000: €1075 per maand 

aan huur-, gas- en lichtkosten. Gemiddeld voor Nederland is deze quote geen 30%, maar 23% van het 

inkomen dat per jaar uitgegeven kan worden aan huur zodat deze nog net betaalbaar is: bij €21.025 

is dit €422 per maand, bij €34.229: €652 per maand, en bij €43.000: €825 per maand. De genoemde 

bedragen zijn bedragen exclusief huurtoeslag. Gemiddeld is de huurtoeslag een bedrag van 173 euro 

per maand (cijfers 2010) voor huishoudens met een verzamelinkomen tot maximaal €29.125 per jaar 

(cijfers 2010) dat bovenop de maximale huurprijs geteld kan worden (CBS, 2012q). Voor een inkomen 

van €21.025 betekent dit een huurprijs van maximaal betaalbare huurprijs van €556 per maand, voor 

een inkomen van €34.229 en hoger blijven de bedragen hetzelfde aangezien er dan geen huurtoeslag 

meer wordt verstrekt. In het vervolg van dit rapport is de huurtoeslag buiten beschouwing gelaten, 

vanwege het niet-toekomstbestendige karakter ervan: momenteel wordt er door het kabinet 

bezuinigd, waaronder ook op de sociale zekerheid. Toekomstige afschaffing of vermindering (tussen 

nu en 50 jaar) van de huurtoeslag is goed mogelijk. Binnen de wijk De Vergt zijn huurprijzen tot 1075 

euro per maand dus het maximaal betaalbare op de grens van betaalbaar/onbetaalbaar voor de 

lagere sociaal-economische klasse. Beter kan het bedrag aangehouden worden van 825 euro per 

maand. Hierdoor blijft er geld beschikbaar voor maatschappelijke participatie van het huishouden.  

Daarnaast gaat het bij dergelijke hogere huurprijzen niet alleen om wat een huishouden maximaal 

kan betalen, maar ook wat een huishouden wil betalen en wat de markthuur is. Wanneer gekeken 

wordt naar het inkomen van de woningzoekenden in de Bommelerwaard, heeft 69,8% een inkomen 

tot 34.085. Voor 41,5% is dit een inkomen tot 22.025 euro per jaar, voor 28,3% ligt dit tussen de 

€22.025 en €34.085. 10,8% heeft een inkomen tussen de €34.085 en de €42.999, 13,3% een 

inkomen boven de €42.999 en van 6,1% is het inkomen onbekend (Woningnet, 2013, cijfers 2012). 

Om elke groep optimaal in huisvesting te voorzien, puur passend bij het inkomen, maar ook rekening 

houdend met een groep van 10% die zich vanwege de individuele situatie meer of minder huur kan 

veroorloven in vergelijking met de huur op basis van het inkomen, moeten de volgende marges 

(exclusief huurtoeslag) worden aangehouden: 37%-47% tot maximaal €422 per maand, 23%-33% 

tussen de €422 en €652 per maand, 6%-16% een huurprijs tot 825 euro per maand, 8%-18% kan 

daarboven liggen. De overige 1%-11% is onbekend en kan ingezet worden om te (blijven) voldoen 

aan regelgeving.  

Aantal woningen naar reacties 

Het inkomen van de woningzoekenden is niet maatgevend, maar wel de reacties per woning. Daaruit 

blijkt welke woningen gewild zijn, in welke prijsklasse en grootte. Woningen in Zaltbommel met een 

lage huurprijs (tot ca. 400 euro per maand) hebben de meeste reacties, namelijk gemiddeld 80 
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reacties per woning. Naar kwaliteit/oppervlakte wordt niet gekeken, de populairste woning was dan 

ook een verouderde, kleine (60m2) woning met een huurprijs van ca. 300 euro per maand. Daarna 

wordt er vooral gereageerd op woningen met een prijs tot 570 euro. In de prijscategorie boven de 

570 euro per maand zijn beduidend minder geïnteresseerden, vanaf 681,02 euro per maand (de 

huurtoeslaggrens, cijfers 2013) is de groep woningzoekenden nog kleiner en wil het voorkomen dat 

er woningen leegstaan. Gezien de inkomens zouden de woningen met een huur boven de 681 euro 

per maand beter verhuurd moeten worden dan nu gaat. Er zou dus een krapte moeten zijn i.p.v. 

overschot aan deze woningen. Hoe de populariteit van de vrije sector huurwoningen via de makelaar 

is, is onbekend.  

Huidige situatie Staatsliedenbuurt 

Momenteel ligt de gemiddelde huurprijs van de woningen in de Staatsliedenbuurt rond de 400 euro 

per maand per woning. Bij mutatie wordt dit verhoogd naar rond de 550 euro per maand, dit is de 

streefhuur. Maar ook dan blijven de woningen in De Vergt de goedkoopste woningen in bezit van 

Woonlinie. Andere woningen in de omgeving komen hoger uit met een streefhuur van €550-€700. 

Dit betekent wel dat een groot deel van de huurders in de Staatsliedenbuurt ‘vast’ zit: bij mutatie 

gaat de huur met minstens 150 euro per maand omhoog. Zeker bij een inkomen tot €21.025 (met 

een bijpassende betaalbare huur van 422 euro per maand) betekent dit dat er ingeleverd zal moeten 

worden op de maatschappelijke participatie. Dit heeft tot gevolg dat er maar in beperkte mate 

mutaties plaatsvinden, en er dus ook maar in beperkte mate doorstroming plaatsvindt. Terwijl de 

woningen onder de woningzoekenden populair zijn.  

Voorstel nieuwe situatie Staatsliedenbuurt 

Gezien het aantal woningzoekenden, de gemiddelde wachttijd maar ook het aantal reacties per 

woning kan het aantal woningen in de prijsklasse tot 550 euro per maand niet worden verminderd. 

Wanneer gekeken wordt naar het inkomen van de woningzoekenden zijn meer woningen in een 

andere prijsklasse wel mogelijk. Voor meer differentiatie tussen de lagere middeninkomens kan 

worden gedacht aan woningen met een huurprijs vanaf €652 per maand. Maar bij meer differentiatie 

tussen de laagste inkomensgroepen gaat het ook om meer woningen met een huurprijs tot €422 per 

maand, zodat ook de allerlaagste inkomensgroepen (tot een inkomen van €21.025 per jaar) 

betaalbaar kunnen wonen én daarbij kunnen participeren in de maatschappij.   

Realisatie van goedkope woningen met een huurprijs tot €422 per maand (met een bij de prijs 

passend oppervlakte) kan helpen de doorstroming binnen de wijk te bevorderen, daarnaast is er een 

grote vraag naar dergelijke woningen in een lage prijsklasse, ongeacht kwaliteit. Grootte is dus niet 

direct maatgevend, prijs wel. Om te kunnen variëren naar prijs voor de lagere inkomensgroepen in 

de wijk, moeten er goedkope woningen gerealiseerd worden. Om dit rendabel te kunnen doen, 

kunnen dit geen ruime eengezinswoningen zijn maar zal de oppervlakte beduidend kleiner moeten 

zijn. De eengezinswoningen met nu een lage huur van gemiddeld 400 euro per maand komen 

hierdoor vrij, waardoor de huur kan worden verhoogd naar het streefhuurniveau van €550. Om 

binnen de buurt meer variatie in inkomensgroepen toe te voegen, kan voor woningen met een 

hogere kwaliteit, per straat bekeken, dit streefhuurniveau verhoogd worden naar €652 per maand of 

hoger. Op deze manier ontstaat dan een tot modale inkomensgroepen gedifferentieerde wijk. 

Eventueel zouden daaraan nog woningen kunnen worden toegevoegd met een huur hoger dan 825 

euro per maand, zodat ook woningzoekenden met een hoger inkomen dan 43.000 euro per jaar 
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worden voorzien in huisvesting. Een gedifferentieerde wijk naar inkomensgroepen kan bereikt 

worden door de volgende percentages aan te houden in realisatie van het aantal woningen in de 

wijk: 39%-49% tot maximaal €422 per maand, 25%-35% tussen de €422 en €652 per maand, 8%-

18% een huurprijs van €652 tot €825 euro per maand. Wanneer gekeken wordt naar het aantal 

reacties moeten er meer goedkope woningen worden gerealiseerd, en minder woningen met een 

huurprijs vanaf 650 euro per maand. Maar in de reacties op woningen speelt ook de bereidheid tot 

het betalen van een huur passend bij het inkomen mee: sommige huishoudens kunnen wel, maar 

willen geen hogere huur betalen. Dit leidt tot de volgende punten voor het programma van eisen 

voor de Staatsliedenbuurt: 

- Behouden of minimale terugkeer van het aantal woningen in de wijk (ca. 267 woningen), te 

verdelen over de volgende prijsklassen:  

o 39-49% goedkope huurwoningen met een prijs tot €422 per maand (excl. 

huurtoeslag) 

o 25-35% woningen met een huur tot €550 per maand (excl. huurtoeslag) 

o Woningen met meer kwaliteit een hogere huurprijs: 8-18% €652 per maand of 

hoger, tot max. €825 per maand 

o Evt. enkele huurwoningen voor de inkomensgroep >€43.000 inkomen per jaar, met 

een huur boven de €825 per maand 

Noot: Beperkend is de regelgeving voor woningcorporaties, waarbij minimaal 90% van de woningen 

toegewezen moet worden aan de inkomensgroep met een inkomen tot €34.229 per jaar, en 

maximaal 10% van de woningen aan inkomens daarboven. Hierdoor is minder differentiatie in de 

wijk naar prijsklasse mogelijk. Een oplossing hiervoor zou verkoop aan een belegger zijn, maar 

hiermee wordt de eigendomspositie van het vastgoed verloren.  

8.1.4 Nieuwe activiteiten in de woning faciliteren door meer oppervlak per woning te creëren 

In de toekomst zal de ruimtebehoefte in de woning veranderen door andere activiteiten in de 

woning. Basisactiviteiten als slapen en eten zullen in de woning blijven plaatsvinden. Maar door 

technologische ontwikkelingen (bijv. toenemende participatie in de virtuele wereld) zullen er ook 

andere activiteiten plaats gaan vinden in de woning. Zo is het nu bijvoorbeeld technologisch gezien 

mogelijk om vanuit huis te werken. Waar eerst bestanden en sociale contacten alleen op kantoor 

bereikbaar waren, is dit nu overal. Dit betekent wel dat er in huis de behoefte aan een werkplek is 

ontstaan, waar deze er eerst niet was. De ruimtebehoefte is toegenomen. Dit komt niet alleen door 

andere activiteiten in de woning, ook de gewenste ruimte per activiteit is gegroeid. Dit komt neer op 

een momenteel minimaal gewenst vloeroppervlak van de woning van 90 m2 GBO (Aedes, 2013b). De 

huidige woningen in de Staatsliedenbuurt zijn kleiner dan de voorgestelde minimale 90 m2 GBO, 

daarnaast zijn de woningen ook niet-flexibel gebouwd. Dit betekent dat een groot aantal woningen 

die eerst voldeden, nu ervaren worden als te klein. Door flexibele woningen te bouwen en bij 

renovatie deze flexibiliteit in te brengen, kunnen wanneer de eisen aan het oppervlak van de woning 

veranderen, woningen worden samengevoegd zodat deze blijven voldoen aan de eisen en wensen 

van de tijd. Dit leidt tot de volgende punten voor het programma van eisen voor de 

Staatsliedenbuurt: 
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- 90 m2 GBO per woning moet minimaal realiseerbaar zijn, evt. na samenvoeging van 

woningen 

- Flexibiliteit invoegen zodat het samenvoegen/splitsen van woningen mogelijk is 

8.1.5 Flexibiliteit in functie en grootte in gebouwen met (maatschappelijke) voorzieningen  

In de wijk De Vergt zijn diverse voorzieningen aanwezig. Flexibiliteit moet niet alleen aanwezig zijn in 

de woningen, maar ook in commerciële voorzieningen, en in maatschappelijke voorzieningen welke 

vaak gehuisvest zijn in door overheid gefinancierde gebouwen. Flexibiliteit van de voorzieningen 

betekent de aanpasbaarheid van de voorzieningen aan een andere functie, levensfase of gebruiker. 

Flexibiliteit van de voorzieningen kan verkregen worden door functiewijziging en splitsing van de 

accommodaties van de voorzieningen in individuele kavels of gebouwen op eenvoudige wijze 

mogelijk te maken. De gebouwen moeten inkrimping van de voorzieningen op kunnen vangen, 

evenals groei. Dit kan worden gerealiseerd door eenvoudig delen van het gebouw af te kunnen 

splitsen ten bate van woonruimte o.i.d., of juist toe te voegen, op dezelfde manier als besproken in 

paragraaf 8.1.2. Hierdoor wordt leegstand van (een deel van) de voorzieningen voorkomen en 

kunnen voorzieningen beter inspelen op vraag en aanbod: inkrimpen en uitbreiden is eenvoudiger 

waardoor bij financiële moeilijkheden een langer bestaan is gegarandeerd. Daarnaast moeten andere 

functies eenvoudig gevestigd kunnen worden in de gebouwen van de huidige voorzieningen. Om dit 

mogelijk te maken moet de constructie, maatvoering, ligging/bereikbaarheid, en de mogelijkheden 

tot uitbreiding/krimp daarop worden aangepast (Beltman, 2013). De voorzieningen moeten op te 

delen zijn in verschillende compartimenten, met mogelijkheden tot zelfstandig functioneren, en zo 

vormgegeven worden dat dergelijke compartimenten samen te voegen zijn. Daarnaast moeten 

aansluitingen op het energie- en waternet, maar ook aansluitingen op een technologisch netwerk 

gemakkelijk aan- en over te sluiten zijn, en uit te breiden of in te krimpen als daar behoefte aan is. 

Momenteel zijn er geen voorzieningen aanwezig in de Staatsliedenbuurt, wanneer besloten wordt 

deze wel te realiseren moet de besproken maatregel in acht worden genomen. Dit leidt tot de 

volgende punten voor het programma van eisen voor de Staatsliedenbuurt: 

- Voorzieningen in de wijk realiseren in gebouwen waarvan eenvoudig de functie gewijzigd kan 

worden, die uitbreidbaar of zijn of kunnen inkrimpen 

8.1.6 Flexibiliteit in woningbezit van corporatie 

Een hoog percentage van de woningen van Woonlinie is gelegen in De Vergt, waarvan een deel in de 

Staatsliedenbuurt. De Staatsliedenbuurt is momenteel (bijna) geheel corporatiebezit en bestaat uit 

woningen met meer- en minder kwaliteit. Voor een toekomstbestendige corporatie dient deze een 

flexibel bezit op te bouwen: in tijden van een grotere vraag aan sociale huurwoningen moeten deze 

woningen beschikbaar gesteld kunnen worden, in tijden van een mindere vraag moet leegstand van 

het vastgoed voorkomen worden door de woningen samen te voegen en/of commercieel te 

verhuren of te verkopen, eventueel onder bepaalde (terugkoop)voorwaarden. De kernvoorraad 

huurwoningen kan op dezelfde manier als nu worden blijven verhuurd, de flexibele schil daaromheen 

daarentegen moet op verschillende manieren kunnen worden ingezet. De kernvoorraad zal blijven 

dienen voor huisvesting van huishoudens met een laag inkomen, die op de commerciële 

woningmarkt voor zichzelf niet in huisvesting kan voorzien. De flexibele voorraad daaromheen zal 

ook deze groep op moeten kunnen vangen, maar ook commercieel dienst moeten kunnen, en 

daartussen kunnen switchen wanneer dat nodig is. De woningen afstoten is niet verstandig, vanwege 
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de lange doorlooptijd van nieuwbouw en de hoge terugkoopkosten van woningen bij bestaande 

bouw. Een mogelijkheid voor behoud van deze woningen is deze commercieel te verhuren. Hierdoor 

blijven de woningen in eigendom van de corporatie en kunnen deze, mocht het nodig zijn, ingezet 

worden als sociale huurwoningen. Andere mogelijkheden zijn verkoop onder voorwaarden: er 

kunnen voorwaarden worden toegevoegt aan het koopcontract waarbij de corporatie 

terugkooprecht heeft, eventueel met winst- of verliesdeling. Daarnaast is een gedeeltelijke koop van 

de woning/kavel een mogelijkheid, waardoor een deel van de opstal/kavel in bezit blijft van de 

woningcorporatie. Door dit in de Staatsliedenbuurt en later in de gehele Vergt toe te passen, zal het 

woningbezit van Woonlinie in De Vergt flexibel zijn. Dit leidt tot de volgende punten voor het 

programma van eisen voor de Staatsliedenbuurt: 

- Minimale kernvoorraad corporatiewoningen, met daaromheen een flexibele schil die naast 

sociale verhuur geschikt is voor: commerciële verhuur of verkoop onder voorwaarden 

Noot: De huidige wet- en regelgeving maakt de voorgestelde flexibele schil rondom de kernvoorraad 

van de woningcorporatie onmogelijk. Voor de toekomstbestendigheid van de wijk en de 

woningcorporatie is een flexibele schil wel van belang. Aangezien op dit vlak veranderingen in de 

wet- en regelgeving snel gaan en zelfs tegenstrijdig kunnen zijn, is deze maatregel wel opgenomen. 

8.1.7 Selectief toewijzingsbeleid door woningtoewijzing naar werk en/of inkomen 

Door in de Staatsliedenbuurt een selectief toewijzingsbeleid te voeren en te selecteren op werk en 

of/inkomen, ontstaat er een betere sociaal-economische samenstelling van de wijk. Toewijzing naar 

inkomen betekent dat bepaalde woningen niet worden toegewezen aan huishoudens met een 

inkomen boven of onder een bepaalde inkomensgrens. Door corporatiewoningen niet alleen aan 

huishoudens met een laag inkomen toe te wijzen (onder de €19.200 per jaar), maar ook aan 

inkomens met een inkomen tussen de €19.200 tot €33.000 en boven de €33.000 per jaar ontstaat er 

sociaal-economisch gezien een meer diverse wijk. Hierbij moet wel de regelgeving in acht worden 

genomen: maximaal 10% van de sociale huurwoningen mag worden toegewezen aan huishoudens 

met een inkomen boven de €33.000 per jaar. Door huurwoningen te creëren boven de sociale 

huurtoeslaggrens, of koopwoningen, kan ook de groep huishoudens met een inkomen tot €33.000 

per jaar huisvesting worden geboden zodat er toch een meer sociaal-economische diverse wijk kan 

ontstaan.  

In hoofdstuk 2, maar ook in hoofdstuk 5, is naar voren gekomen dat in herstructureringswijken vaak 

veel werkloosheid is. Een bovengemiddeld aantal huishoudens in herstructureringswijken ontvangt 

een uitkering via de werkloosheidswet of algemene bijstand. Daarnaast is in dergelijke wijken vaak 

de leefbaarheid ondermaats: er is sprake van overlast, criminaliteit, vandalisme, etc. Een oplossing 

voor problemen zoals aanwezig in herstructureringswijken, weergegeven in hoofdstuk 2, is de 

bevolkingssamenstelling wijzigen om een sociaal-economisch gezien meer diverse wijk te creëren. 

Wanneer dit rigoureus wordt gedaan, heeft dit negatieve effecten op de binding met de wijk. Door 

met het toewijzen van woningen te selecteren op werk of niet, en eventueel soort uitkering, kan 

daarmee de bevolkingssamenstelling van de wijk worden gewijzigd. Daarnaast kunnen sociale 

stijgers, mensen met een beter sociaal-economische positie gezien worden als rolmodel voor de wijk.  

Een selectief toewijzingsbeleid naar werk en/of inkomen kan het beste per straat worden toegepast: 

op deze manier wordt de groepering van bepaalde sociaal-economische klassen voorkomen, en vindt 

er daadwerkelijk spreiding plaats. Het selectieve toewijzingsbeleid voor sociale huurwoningen kan 
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worden toegepast door per straat een percentage of marge te bepalen van het maximaal toegestane 

aantal huishoudens met een uitkering of een bepaald inkomen. Per mutatie moet worden gekeken of 

toewijzing aan een huishouden met inkomen uit uitkering mogelijk is. Voor huishoudens met een 

inkomen uit uitkering ligt dit toewijzingspercentage rond de 7,5%: per straat kan maximaal 7,5% van 

de woningen verhuurd worden aan huishoudens met inkomen uit uitkering. Hierdoor komt de 

sociaal-economische structuur van de wijk dichter in de buurt bij het gemiddelde voor Nederland 

(6,9% huishoudens een uitkering, in De Vergt 8,9% (CBS, 2012k)). Het percentage van 7,5% moet als 

variabel worden gezien en afhankelijk van het landelijke gemiddelde. Het gaat er om dat het aantal 

huishoudens met inkomen uit uitkering in De Vergt niet oververtegenwoordigd is, maar in 

verhouding komt met het gemiddelde voor Nederland. Wanneer puur op inkomen wordt 

toegewezen, moet gekeken worden naar een maximaal percentage huishoudens dat een laag 

inkomen heeft: tot €19.200 per jaar, of een grens die daar net boven zit. 48% van de inwoners van 

De Vergt heeft een laag persoonlijk inkomen, een inkomen van maximaal €19.200 per jaar. In 

vergelijking met de stad Zaltbommel (37%), gemeente Zaltbommel (41%) en Nederland (40%) is dit 

percentage hoog (CBS, 2012i). Door in de Staatsliedenbuurt maximaal 40% van de woningen per 

straat toe te wijzen aan huishoudens met een laag persoonlijk inkomen, komt wat inkomen betreft 

de sociaal-economische positie van de wijk meer richting het gemiddelde. Een kanttekening hierbij is 

wel dat inkomensgegevens, zeker van zittende huurders, moeilijk zijn te verkrijgen in verband met 

privacy en er een discussie gaande is of het wel gewenst is op een dergelijke manier met inkomens 

om te gaan. Daarnaast moeten er in het overige bezit van de corporatie voldoende woningen 

beschikbaar zijn voor de doelgroep. Dit leidt tot de volgende punten voor het programma van eisen 

voor de Staatsliedenbuurt: 

- Bij toewijzing naar werk: per straat een maximaal percentage huishoudens met inkomen uit 

bijstands- of werkloosheidsuitkering 

- Bij toewijzing naar inkomen: per straat maximaal 40% van de woningen toewijzen aan 

huishoudens met een persoonlijk laag inkomen (inkomen tot €19.200 per jaar) 

8.2 De ruime en veilige openbare ruimte 
De ruime en veilige omgeving, die toekomstige ontwikkelingen op kan vangen en daardoor over 

vijftig jaar nog steeds voldoet, kan worden gecreëerd door rekening te houden met de volgende 

maatregelen, welke in deze paragraaf zullen worden uitgewerkt:  

- Objectieve en subjectieve veiligheid in het ontwerp door specifieke aandacht voor 

zichtbaarheid, eenduidigheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de omgeving 

- Creëren van een unieke en onvervangbare wijk 

- Binding met de wijk creëren door in te zetten op vrijetijdsvoorzieningen in de wijk 

- Ruimte voor toekomstige nieuwe vervoerssystemen 

- Fysieke ruimte reserveren voor initiatieven m.b.t. (gedeeltelijke) functieverandering van de 

openbare ruimte  

- Onderhoudsvrij materiaalgebruik bij vormgeving openbare ruimte 

8.2.1 Objectieve en subjectieve veiligheid in het ontwerp door specifieke aandacht voor 

zichtbaarheid, eenduidigheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de omgeving 

Veiligheid in het ontwerp kan worden toegevoegd door extra aandacht te schenken aan de 

zichtbaarheid, eenduidigheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de omgeving (Korthals Altes, 
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2011). Zichtbaarheid betreft het zien en gezien worden in de stad. Daarnaast zijn oriëntatie en 

identiteit van belang voor de beleving van de stad en de wijk. Een ander belangrijk aspect is de 

verlichting, waarmee vooral de gelijkmatigheid van de verlichting van de openbare ruimte bedoeld 

wordt. Dit hangt samen met schijnveiligheid, een fenomeen wat opgeroepen wordt door het 

plaatsen van camera’s en het verlichten van plekken waar men ’s avonds en ’s nachts niet hoeft te 

komen. Bij eenduidigheid in het ontwerp gaat het erom dat duidelijk is wat van wie is, wie waar mag 

komen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Het betreft de markering (onder andere 

erfafscheidingen), zonering en territorialiteit in de openbare ruimte. Toegankelijkheid gaat over de 

wijze waarop ergens gekomen kan worden, maar ook de mogelijkheden om te vluchten in geval van 

nood of dreiging. Daarnaast betreft het de levensloopbestendigheid van de wijk: de toegankelijkheid 

voor ouderen en andere mensen die slecht ter been zijn. De aantrekkelijkheid van de omgeving 

wordt bepaald door het inzetten van attractieve materialen, maar ook door een juiste afstemming 

tussen ontwerp en beheer (Woltendorp, 2010). Door met deze aspecten in het ontwerp voor de 

herstructurering van de Staatsliedenbuurt rekening te houden, zal er een veiligere omgeving 

ontstaan wat uiteindelijk leidt tot een toekomstbestendigere wijk. Dit leidt tot de volgende punten 

voor het programma van eisen voor de Staatsliedenbuurt: 

- Zichtbaarheid in het ontwerp: 
o Men ziet en kan gezien worden in de openbare ruimte 

o Er is sprake van oriëntatie in, en identiteit van de openbare ruimte 

o Voldoende, gelijkmatige verdeelde verlichting van de openbare ruimte 

o Schijnveiligheid vermijden 

- Eenduidigheid in het ontwerp, zodat duidelijk is wat van wie is, waar men mag komen en wie 

verantwoordelijk is.  

- Toegankelijkheid in het ontwerp: 

o Mogelijkheden tot vluchten in geval van nood of dreiging 

o Levensloopbestendig: toegankelijk voor ouderen en anderen die slecht ter been zijn 

- Aantrekkelijkheid in het ontwerp: 

o Gebruik van attractieve materialen 

o Afstemmen tussen ontwerp en beheer van de openbare ruimte 

8.2.2 Creëren van een unieke en onvervangbare wijk met aandacht voor architectuur en 

vormgeving 

Door in te zetten op een unieke en onvervangbare wijk wordt de binding met de wijk versterkt 

(Stroucken, 2006). Het gaat om de unieke waarde van een bepaalde plek. Het geeft aan dat 

bewoners nergens anders willen wonen en dat geen enkele andere wijk beter aan de behoeften van 

de bewoners voldoet (Stroucken, 2006). Om een unieke en onvervangbare buurt te creëren, moet de 

Staatsliedenbuurt zich onderscheiden van de overige wijken en buurten van Zaltbommel. Niet alleen 

de woningen, maar ook de woonomgeving (openbare ruimte, voorzieningen) moet voldoen aan de 

eisen en wensen van de bewoners. De eisen en wensen van de bewoners betreffen onder andere: 

een parkeergelegenheid binnen 100 meter van de woning, voorzieningen als medische zorg en 

boodschappen binnen 500-800 meter, een recreatieve voorziening op 800 meter afstand en goede 

verlichting van de openbare ruimte (Stichting kenniscentrum Opplussen, 2013). Deze eisen betreft de 

woonomgeving moeten op een unieke manier worden verwerkt in een plan voor de 
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Staatsliedenbuurt in De Vergt, waarbij niet de gebaande paden moeten worden gevolgd maar ‘out of 

the box’ gedacht. De woningen moeten op een soortgelijke manier worden vormgegeven. 

Voorwaarde is wel dat de woningen passen binnen de omgeving en een hoogwaardige uitstraling 

hebben. De vormgeving/architectuur van de woningen moet net als de wijk toekomstbestendig zijn: 

op zo een manier vormgegeven dat toekomstige generaties de woningen willen blijven bewonen. Dit 

kan worden bereikt door de architectuur aan te laten sluiten op de tendensen door de jaren heen, en 

dus de wijk en de woningen niet te excentriek vorm te geven.  Dit leidt tot de volgende punten voor 

het programma van eisen voor de Staatsliedenbuurt: 

- Inzetten op het creëren van een unieke en onvervangbare wijk met aandacht voor 

architectuur en vormgeving door:  

o Voldoen aan de behoeften van de bewoners wat betreft de woning en de 

woonomgeving 

o Het creëren van een unieke, onderscheidende, onvervangbare wijk door out of the 

box te denken bij het vormgeven van de woningen en de woonomgeving 

8.2.3 Binding met de wijk creëren door in te zetten op vrijetijdsvoorzieningen in de wijk 

De aanwezigheid van vrijetijdsvoorzieningen in de wijk versterkt de binding met de wijk. De 

vrijetijdsvoorzieningen zijn voorzieningen als sport, uitgaan (horeca-, bioscoopbezoek etc.), 

vrijwilligerswerk, lidmaatschap vereniging en jaarlijkse evenementen. Groenvoorzieningen vallen niet 

onder de vrijetijdsvoorzieningen in de wijk, speelplekken daarentegen wel. Naarmate mensen de 

mogelijkheid tot het gebruik maken van de vrijetijdsvoorzieningen in de wijk belangrijker vinden, 

stijgt de binding met de wijk (Stroucken, 2006). Dit is ook het geval naar mate mensen meer gebruik 

maken van de vrijetijdsvoorzieningen in de wijk: ook dan stijgt de binding met de wijk. De 

tevredenheid met de vrijetijdsvoorzieningen heeft geen effect op de binding met de wijk, al is het 

wel zo dat mensen die tevredener zijn met de vrijetijdsvoorzieningen hier ook meer in participeren. 

Door het inzetten op vrijetijdsvoorzieningen in de wijk, maar ook door het belang van het gebruik 

van de vrijetijdsvoorzieningen in de wijk te benadrukken kan er meer binding met de wijk worden 

gecreëerd (Stroucken, 2006). Door na de herstructurering bewoners van de Staatsliedenbuurt te 

stimuleren om van de voorzieningen in De Vergt gebruik te maken wordt er meer binding met de 

wijk gecreëerd en zal men uiteindelijk meer verantwoordelijkheid nemen voor de woonomgeving. Dit 

leidt tot de volgende punten voor het programma van eisen voor de Staatsliedenbuurt: 

- Inzetten op vrijetijdsvoorzieningen in de wijk door het behouden en stimuleren van de 

vrijetijdsvoorzieningen en daarnaast open staan voor nieuwe initiatieven 

8.2.4 Ruimte voor toekomstige nieuwe 

vervoerssystemen 

Bij de herontwikkeling/nieuwbouw van een 

woonwijk wordt rekening gehouden met de huidige 

eisen aan infrastructuur en openbaar vervoer. Maar 

een wijk gaat 50 jaar of langer mee, en ook op het 

gebied van infrastructuur en openbaar vervoer 

worden nieuwe concepten ontwikkeld.   
Figuur 8.3: De Segway,  
Bron: Segway, 2013 

Figuur 8.4: De Qugo,  
Bron: Qugo, 2013 
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Voorbeelden van compactere nieuwe vervoers-middelen zijn de elektrische Segway en de Qugo, zie 

afbeelding 8.3 en 8.4, maar ook robotauto’s of zelfrijdende bussen. Minder bekend is het Personal 

Rapid Transit (PRT) systeem: een energie-efficiënt, computergestuurd openbaar vervoerssysteem. 

Men verplaatst zich in kleine, lichte 2-4 persoonsvoertuigen over een magneetbaan, die 

ondergronds, op straat of verhoogd aangelegd kan worden, zie figuur 8.5. De route en het station 

van bestemming worden bepaald door de passagier, evenals het tijdstip van instappen (PRT, 2013). 

Een dergelijk concept geeft een vervaging van de tegenstelling tussen de begrippen privé vervoer en 

openbaar vervoer weer: het openbaar vervoerssysteem PRT is 

beschikbaar naar behoefte zoals privé vervoersmiddelen dit ook zijn, en 

het systeem is openbaar toegankelijk zoals openbaar vervoer dit is. In de 

toekomst zouden deze begrippen verder geïntegreerd kunnen worden: 

het is mogelijk dat er vervoersmiddelen worden ontwikkeld die zowel 

privé als openbaar gebruikt kunnen worden. Voorwaarde is wel dat dit 

systeem op een grotere schaal wordt geïmplementeerd, zodat het bereik 

voldoende is en andere vervoersmiddelen minder noodzakelijk zijn of 

zelfs voor een deel overbodig.  

Om een toekomstbestendige wijk te creëren, is het van belang dat dergelijke vervoerssystemen 

probleemloos in de Staatsliedenbuurt gerealiseerd kunnen worden. Door ruimte te reserveren in de 

Staatsliedenbuurt voor eventueel nieuwe vervoerssystemen, kunnen deze zonder al te hoge kosten 

grootschalig worden aangelegd of ingezet. Extra ruimte voor toekomstige nieuwe vervoerssystemen 

in een woonwijk kan gezien worden als extra brede straten, ruime parkeermogelijkheden maar ook 

als ruimte voor oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen. Brede straten moeten niet alleen 

worden aangelegd om bredere voertuigen de ruimte te geven, maar ook ander soort voertuigen als 

de Segway of de Qugo. De realisatie van brede straten betekent wel dat er minder grond bestemd 

kan worden voor ander ruimtegebruik. Parkeerplaatsen moeten niet alleen de auto´s zoals wij deze 

nu kennen een plek kunnen geven, maar ook de voertuigen van de toekomst kunnen faciliteren. Dit 

geldt ook voor de fietsparkeerplaatsen rondom de gebouwen, deze moeten ruim zijn zodat 

eventueel grotere soortelijke voertuigen als de fiets ook gestald kunnen worden zonder dat er over 

50 jaar sprake is van ruimtegebrek. Daarnaast moeten er voorzieningen worden aangelegd, zodat 

elektrische voortuigen gemakkelijk opgeladen worden, of kunnen worden voorzien van een ander 

soort brandstof. Dit leidt tot de volgende punten voor het programma van eisen voor de 

Staatsliedenbuurt: 

- Brede straten 

- Ruime auto- en fietsparkeermogelijkheden 

- Voorzieningen voor opladen/tanken (elektrische) voertuigen  

8.2.5 Fysieke ruimte reserveren voor initiatieven m.b.t. (gedeeltelijke) functieverandering van de 

openbare ruimte  

Door ruimte te reserveren voor initiatieven met betrekking tot eventuele gedeeltelijke 

functieverandering van de openbare ruimte, kunnen tegen de tijd dat daar behoefte aan is en er 

initiatieven ontstaan, deze ook zonder problemen worden gerealiseerd. Het gaat om initiatieven 

zoals het toevoegen van meer groen in de wijk en small scale-farming (kleinschalig boeren), waarbij 

er meer sprake is van interactie tussen de mens en de ruimtelijke omgeving. Maar het betreft ook 

Figuur 8.5: Een Personal Rapid 
Transit-systeem in werking, 
Bron: PRT, 2013 
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initiatieven als de transformatie van braakliggend terrein, parkeerplaatsen en ander openbaar terrein 

in speelplaatsen, achtertuinen, een gemeenschappelijke tuin of hondenuitlaatvelden. Een 

voorwaarde is dat de beschikbare ruimte geschikt is voor dergelijke initiatieven, niet alleen qua 

grootte en ligging, maar ook betreft de kwaliteit van de grond. De openbare ruimte moet op zo een 

dergelijke manier worden ontworpen, dat bepaalde functies kunnen worden omgevormd naar de 

functie zoals geïnitieerd door de bewoners. Ook de openbare ruimte vereist dus een zekere mate van 

flexibiliteit. Dit leidt tot de volgende punten voor het programma van eisen voor de 

Staatsliedenbuurt: 

- Flexibele openbare ruimte die mogelijkheden biedt voor initiatieven van bewoners  

8.2.6 Onderhoudsvrij materiaalgebruik bij vormgeving openbare ruimte 

Niet alleen het hergebruik, maar ook het onderhoud van materialen is van belang bij de keuze van de 

materialen. Door het toepassen van onderhoudsvrije materialen bij de vormgeving van de openbare 

ruimte in de Staatsliedenbuurt wordt verloedering van de wijk voorkomen. Het gaat om een 

robuuste vormgeving van de openbare ruimte, waarin verloedering, vandalisme en vervuiling geen 

kans krijgen. Maar het betreft ook bijvoorbeeld de aanleg van onderhoudsvrije verlichting, waarbij 

sprake is van zo min mogelijk storingen en onderhoud. Hierbij moet wel het esthetische aspect in 

ogenschouw worden genomen: de toepassing van onderhoudsvrije materialen moet bijdragen aan 

een kwalitatief hoogstaande omgeving, ook op architectonisch vlak. Dit leidt tot de volgende punten 

voor het programma van eisen voor de Staatsliedenbuurt: 

- Onderhoudsvrij materiaalgebruik bij vormgeving openbare ruimte 

8.3 Duurzaamheid 

Naast eisen betreft flexibiliteit, vorm, functie en ruimte worden er ook eisen gesteld betreffende de 

duurzaamheid van de wijk. De uitwerking hoe dit duurzaamheidsaspect het beste meegenomen kan 

worden in het ontwerp, volgt in deze paragraaf. De maatregelen die uitgewerkt worden en bijdragen 

aan de toekomstbestendigheid van de wijk, zijn als volgt: 

- Aansluitingen op hoogtechnologisch datacommunicatie netwerk  

- Realiseren energieneutrale/energiezuinige woningen 

- Toepassing hernieuwbare energie 

- Mogelijk maken hergebruik van materialen  

8.3.1 Aansluitingen op hoogtechnologisch datacommunicatie netwerk  

Het samenleven vindt ten dele plaats in een virtuele wereld, waarin technologieën de sociale 

interactie ondersteunen. Om het participeren in deze virtuele samenleving mogelijk te maken zijn er 

aansluitingen op een netwerk nodig, dat de snelheid en hoeveelheid van de informatie aankan. Van 

deze netwerken zijn veel soorten beschikbaar en nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Om 

de Staatsliedenbuurt toekomstbestendig te laten zijn, moet er een hoogtechnologisch 

datacommunicatienetwerk worden aangelegd, dat bestand is tegen een toenemend hoeveelheid 

dataverkeer en hoge eisen betreft snelheid waar kan maken. Het netwerk moet bestand zijn tegen 

toekomstige veranderingen. Daarnaast moet de buurt zo worden gerealiseerd dat er in elk gebouw 

aansluitingen op het netwerk mogelijk zijn, met voldoende dekking. Er is flexibiliteit vereist van de 

Staatsliedenbuurt, dit geldt ook voor het netwerk: bij uitbreiding van het aantal woningen, moeten 
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de toegevoegde woningen zonder problemen en zonder hoge, extra kosten aangesloten worden op 

het netwerk. Dit leidt tot de volgende punten voor het programma van eisen voor de 

Staatsliedenbuurt: 

- De aanleg van een hoogtechnologisch datacommunicatie netwerk dat: 

o Overal bereikbaar is 

o Bestand is tegen toekomstige veranderingen 

o Lage kosten met zich meebrengt bij latere, nieuwe aansluitingen.  

8.3.2 Realiseren energieneutrale/energiezuinige woningen 

In drie van de vier toekomstscenario’s wordt gesproken over stijgende energieprijzen. Om het wonen 

voor de doelgroep betaalbaar te houden, zal er iets gedaan moeten worden in de Staatsliedenbuurt: 

de woningen hebben een laag energielabel. Voor de toekomstbestendigheid van een wijk is het van 

belang dat de woningen energiezuinig, of zelfs energieneutraal zijn en onafhankelijk van het 

energienet kunnen functioneren. Dit wordt bereikt door het minimaliseren van het energiegebruik 

van de woningen. Door het toepassen van goede isolatie (inclusief 3-dubbelglas), een warmte- 

terugwininstallatie en een goede luchtdichtheid van de woning wordt het energiegebruik 

geminimaliseerd (nulwoning.nl, 2013; Vlooswijk, 2012). Dit leidt tot de volgende punten voor het 

programma van eisen voor de Staatsliedenbuurt: 

- De Staatsliedenbuurt moet onafhankelijk van het energienet kunnen functioneren 

- Minimaliseren energiegebruik door o.a: 

o Goede isolatie (EPC ruim onder norm in Bouwbesluit) 

o Warmte- terugwininstallatie 

o Luchtdichtheid, in combinatie met balansventilatie 

8.3.4 Toepassen hernieuwbare energie 

Ondanks het inzetten op het minimaliseren van het energiegebruik in de Staatsliedenbuurt zal er 

vraag blijven naar energie. Fossiele brandstoffen zijn eindig, uiteindelijk zal de schaarste daarvan 

toenemen en ook de prijzen, zoals genoemd in drie toekomstscenario’s. Daarom wordt er ingezet op 

de toepassing van hernieuwbare energie, waarmee gebruik wordt gemaakt van oneindige bronnen 

als zonne-, wind- en waterkracht. Van belang is dat er geen aanspraak meer gemaakt hoeft te 

worden op fossiele brandstoffen, zodat de Staatsliedenbuurt klaar is voor de verre toekomst waarin 

dat niet meer zal kúnnen. Hierbij moet geen rekening gehouden worden met het huidige gemiddelde 

energieverbruik van huishoudens, maar juist met het toekomstig gemiddeld gebruik zodat de wijk 

daarop berekend is, en dus toekomstbestendig. Gedacht kan worden aan het plaatsen van 

bijvoorbeeld zonnecellen en windmolens in de wijk, waarbij opgelet moet worden dat er niet wordt 

gekozen voor standaardoplossingen maar voor innovatieve concepten met een groter rendement en 

die langer meegaan. Het gaat erom dat er op een creatieve, vernieuwende manier wordt omgegaan 

met het inzetten van hernieuwbare energie, zodat ook dat aspect van de wijk toekomstbestendig is. 

Gedacht kan worden aan een gebouw van de wijk als dynamo, ‘Stad van de zon’ in Heerhugowaard, 

warmte- koudeopslag, zonnecellen geïntegreerd in de dakbedekking, etc. Van belang is dat het 

teveel aan opgewekte energie niet verloren gaat, maar behouden blijft voor perioden waarin er meer 

vraag is of minder wordt opgewekt. Dit kan worden gedaan door de toepassing van zeolieten (een 

alkalirijk mineraal dat warmte afgeeft als er water wordt toegevoegd), de zonneboiler, warmte-
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koude opslag, waterpompen of de splitsing van water in waterstof en zuurstof (Zonnepanelen 

informatiepunt, 2013). Dit leidt tot de volgende punten voor het programma van eisen voor de 

Staatsliedenbuurt: 

- Toepassen van hernieuwbare energie op een creatieve, vernieuwende manier 

- Onafhankelijkheid van het energienet door opslag energie in o.a.: 

o Zeolieten 

o Zonneboiler 

o Warmte-koudeopslag 

o Waterpompen 

o Splitsing van water in waterstof en zuurstof 

8.3.5 Mogelijk maken hergebruik van materialen  

Om herontwikkeling in de toekomst mogelijk te maken, in tijden van materiaal schaarste, moeten de 

nu gebruikte materialen hergebruikt kunnen worden. De Staatsliedenbuurt bestaat uit naoorlogse 

rijwoningen, die of waarvan de materialen grotendeels hergebruikt kunnen worden. Over het 

algemeen is 96% van de materialen te hergebruiken, met uitzondering van asbest en chemisch afval 

(Woonpunt, 2013). Maar bij deze werkwijze verliezen producten waarde: het puin kan verwerkt 

worden tot betongranulaat, wat niet verwerkt kan worden tot puin of stenen. Om dat te voorkomen 

kan gebruik worden gemaakt van het cradle-to-cradle concept, waarbij voorkomen wordt dat 

materialen waarde verliezen. Dit betekent dat de recyclingkringloop oneindig door moet kunnen 

gaan: afval dient als voedsel, waarbij het hergebruik niet mag leiden tot een laagwaardiger product 

(van Laarhoven Combinatie Architecten BV, 2013). Dit leidt tot de volgende punten voor het 

programma van eisen voor de Staatsliedenbuurt: 

- Hergebruik van materialen die vrijkomen bij sloop 

- Toepassing cradle-to-cradle-concept bij nieuwbouw en renovatie 

8.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn de maatregelen verder uitgewerkt tot onderdelen voor het programma van 

eisen voor De Staatsliedenbuurt. Dit programma van eisen is het antwoord op de deelvraag ‘Welke 

fysieke ingrepen maken de Staatsliedenbuurt tot een toekomstbestendige woonwijk, passend in de 

sociaal-economische situatie over vijftig jaar?’ Dit programma van eisen vormt in een latere fase de 

basis voor het stedebouwkundig- en architectonisch ontwerp en ziet er als volgt uit:  

De flexibele, gebouwde omgeving: 
- Flexibel stedebouwkundig kader waarbinnen woonwensen kunnen worden gerealiseerd 

- Flexibiliteit van de wijk door bewoners per levensfase passende huisvesting te bieden  

- Open ruimte in de wijk zodat er, wanneer er behoefte blijkt te zijn, functies kunnen worden 

toegevoegd of gewijzigd 

- Flexibiliteit in de wijk mogelijk maken door aanpasbaarheid van de woning aan een andere 

functie, levensfase of gebruiker 

o Vrij indeelbare plattegrond van de woning 

o Splitsbaarheid van de woning in beneden- en bovenwoning 

o Brede beukmaat van de woning (> 6 meter) 
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o Downgraden van de woning mogelijk zonder kapitaalvernietiging 

- Behouden of minimale terugkeer van het aantal woningen in de wijk (ca. 267 woningen), te 

verdelen over de volgende prijsklassen:  

o 39-49% goedkope huurwoningen met een prijs tot €422 per maand (excl. 

huurtoeslag) 

o 25-35% woningen met een huur tot €550 per maand (excl. huurtoeslag) 

o Woningen met meer kwaliteit een hogere huurprijs: 8-18% 652 euro per maand of 

hoger, tot max. €825 per maand 

o Evt. enkele huurwoningen voor de inkomensgroep >43.000 euro inkomen per jaar, 

met een huur boven de €825 per maand 

- 90 m2 GBO per woning moet minimaal realiseerbaar zijn, evt. na samenvoeging van 

woningen 

- Flexibiliteit invoegen zodat het samenvoegen/splitsen van woningen mogelijk is 

- Voorzieningen in de wijk realiseren in gebouwen waarvan eenvoudig de functie gewijzigd kan 

worden, die uitbreidbaar of zijn of kunnen inkrimpen 

- Minimale kernvoorraad corporatiewoningen, met daaromheen een flexibele schil die naast 

sociale verhuur geschikt is voor: commerciële verhuur of verkoop onder voorwaarden 
- Bij toewijzing naar werk: per straat een maximaal percentage huishoudens met inkomen uit 

bijstands- of werkloosheidsuitkering 

- Bij toewijzing naar inkomen: per straat maximaal 40% van de woningen toewijzen aan 

huishoudens met een persoonlijk laag inkomen (inkomen tot €19.200 per jaar) 

De ruime en veilige openbare ruimte: 
- Zichtbaarheid in het ontwerp: 

o Men ziet en kan gezien worden in de openbare ruimte 

o Er is sprake van oriëntatie in, en identiteit van de openbare ruimte 

o Voldoende, gelijkmatige verdeelde verlichting van de openbare ruimte 

o Schijnveiligheid vermijden 

- Eenduidigheid in het ontwerp, zodat duidelijk is wat van wie is, waar men mag komen en wie 

verantwoordelijk is.  

- Toegankelijkheid in het ontwerp: 

o Mogelijkheden tot vluchten in geval van nood of dreiging 

o Levensloopbestendig: toegankelijk voor ouderen en anderen die slecht ter been zijn 

- Aantrekkelijkheid in het ontwerp: 

o Gebruik van attractieve materialen 

o Afstemmen tussen ontwerp en beheer van de openbare ruimte 

- Inzetten op het creëren van een unieke en onvervangbare wijk met aandacht voor 

architectuur en vormgeving door:  

o Voldoen aan de behoeften van de bewoners wat betreft de woning en de 

woonomgeving 

o Het creëren van een unieke, onderscheidende, onvervangbare wijk door out of the 

box denken bij vormgeven van de woningen en de woonomgeving 

- Inzetten op vrijetijdsvoorzieningen in de wijk door het behouden en stimuleren van de 

vrijetijdsvoorzieningen en daarnaast open staan voor nieuwe initiatieven 
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- Brede straten 

- Ruime auto- en fietsparkeermogelijkheden 

- Voorzieningen voor opladen/tanken (elektrische) voertuigen  

- Flexibele openbare ruimte die mogelijkheden biedt voor initiatieven van bewoners  

- Onderhoudsvrij materiaalgebruik bij vormgeving openbare ruimte 

Duurzaamheid: 
- De aanleg van een hoogtechnologisch datacommunicatie netwerk dat: 

o Overal bereikbaar is 

o Bestand is tegen toekomstige veranderingen 

o Lage kosten met zich meebrengt bij latere, nieuwe aansluitingen.  

- De Staatsliedenbuurt moet onafhankelijk van het energienet kunnen functioneren. 

- Minimaliseren energiegebruik door o.a: 

o Goede isolatie (EPC ruim onder norm in Bouwbesluit) 

o Warmte-terugwininstallatie 

o Luchtdichtheid, in combinatie met balansventilatie 

- Toepassen van hernieuwbare energie op een creatieve, vernieuwende manier 

- Onafhankelijkheid van het energienet door opslag energie in o.a.: 

o Zeolieten 

o Zonneboiler 

o Warmte-koudeopslag 

o Waterpompen 

o Splitsing van water in waterstof en zuurstof 

- Hergebruik van materialen die vrijkomen bij sloop 

- Toepassing cradle-to-cradle concept bij nieuwbouw en renovatie 

Door het toepassen van dit programma van eisen wordt verondersteld dat de Staatsliedenbuurt na 

herstructurering een toekomstbestendige buurt is. Wanneer deze criteria in het ontwerp worden 

opgenomen, zal er een Staatsliedenbuurt ontstaan die toekomstbestendig is en past binnen de 

verschillende mogelijke sociaal-economische toekomsten zoals geschetst in hoofdstuk 6. De criteria 

dragen gezamenlijk zorg voor de toekomstbestendigheid van de Staatsliedenbuurt, maar per criteria 

verschilt de mate van deze bijdrage. In het programma van eisen komt naar voren dat vooral 

flexibiliteit van belang is: van de woningen en de voorzieningen, maar ook van de openbare ruimte. 

Functies moeten eenvoudig gewijzigd kunnen worden en gebouwen moeten aanpasbaar zijn, zelfs 

het bezit van de woningcorporatie moet een zekere flexibiliteit hebben wil het toekomstbestendig 

zijn. Daarnaast is het van belang dat er nagedacht is over de positionering van de gebouwen en de 

openbare ruimte, ruimte moet opengelaten worden, geschikt voor diverse functies. Alles onder de 

voorwaarde van zo duurzaam mogelijk: minimaliseren van het energiegebruik, maar ook hergebruik 

van materialen.  

Wanneer gekeken wordt naar de maatregelen, zijn deze allen te realiseren in de Staatsliedenbuurt. 

Maar in hoeverre passen de maatregelen in het opgestelde programma van eisen? En wat doet het 

programma van eisen met de Staatsliedenbuurt in de huidige vorm? Binnen de huidige (smalle) 

infrastructurele kaders van de Staatsliedenbuurt is weinig ruimte voor verbreding van de wegen, 

maar de ruimte daartussen biedt dit wel. Mogelijkheden zijn er tot het openbreken van de 
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bouwblokken, waardoor de grote achtertuinen anders kunnen worden ingezet. Veiligheid, maar ook 

ruimte voor toekomstige vervoerssystemen kunnen dan in het ontwerp worden ingepast. Binnenin of 

aan de rand van de bouwblokken kan gestapelde woningbouw worden gerealiseerd. Gebouwen 

kunnen flexibel worden uitgevoerd, een flexibele wijk kan worden gerealiseerd door ruimte open te 

laten voor eventuele latere toevoegingen aan de wijk. Door de flexibiliteit van de woningen kan er 

ook eenvoudig worden gedifferentieerd in kwaliteit, en dus prijs om een gemengde woningvoorraad 

te bereiken. Meer oppervlak creëren van de huidige woningen wordt lastiger, maar door het 

realiseren van flexibiliteit in de woningen zal dat ook mogelijk zijn. Door ook duurdere woningen toe 

te voegen in de Staatsliedenbuurt, ontstaat er niet alleen een meer gemengde woningvoorraad maar 

wordt ook de flexibele schil van de woningcorporatie mogelijk gemaakt. Praktisch gezien kunnen 

deze criteria worden toegepast op de Staatsliedenbuurt, maar een obstakel bij de uitvoering ervan is 

de huidige wet- en regelgeving. Deze verplicht woningcorporaties zich momenteel alleen te richten 

op de kerntaak, het verhuren van woningen met een huurprijs tot maximaal 662 euro per maand. 

Een deel van het programma van eisen kan hierdoor niet of maar gedeeltelijk worden uitgevoerd, 

wat afdoet aan de toekomstbestendigheid, en dus de toekomstige kwaliteit, van de wijk. In het 

opstellen van het onderzoek is hier geen rekening mee gehouden, omdat wet- en regelgeving politiek 

gevoelig is en dus geen toekomstbestendig karakter heeft. Hierop kan ingespeeld worden door 

duurdere huurwoningen tijdelijk te koop aan te bieden onder voorwaarden, of door een belegger te 

laten verhuren. Hierdoor wordt nog steeds aan het programma van eisen voldaan, én aan de wet- en 

regelgeving. Een selectief toewijzingsbeleid is wel mogelijk in de Staatsliedenbuurt: in sommige 

straten van de buurt geldt al een dergelijk beleid, dit kan doorgezet worden en aangevuld met de 

criteria zoals in dit onderzoek voorgesteld. Ook kan (in samenwerking met andere instanties) worden 

ingezet om het gebruik van voorzieningen te stimuleren. Ruimte kan worden gereserveerd voor de 

aanleg van een hoogtechnologisch datacommunicatie netwerk en een hernieuwde energiecentrale, 

de batterij van de wijk, welke de buurt voorziet in energie. Hierdoor worden de maatregelen betreft 

duurzaamheid gewaarborgd. Geconcludeerd kan worden dat de maatregelen passen binnen het 

geschetste programma van eisen, maar dat de uitvoering ingrijpend is. Om alle eisen volledig in het 

ontwerp te verwerken, zijn ingrijpende veranderingen nodig in de Staatsliedenbuurt maar ook in de 

wet- en regelgeving. Alleen op deze manier kan de buurt toekomstbestendig worden.  
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Deel 3 
Evaluatie en conclusie 
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9. Methode-evaluatie 
De aanpak zoals deze is gedefinieerd in hoofdstuk 3, het stappenplan, is voor elke 

herstructureringswijk van toepassing. Maar in hoeverre is de aanpak zoals deze is gedefinieerd voor 

De Vergt, algemeen uitvoerbaar? Met dit hoofdstuk zal er een antwoord worden gegeven op de 

laatste deelvraag: ‘In hoeverre is de gevolgde aanpak toepasbaar op herstructureringswoonwijken in 

het algemeen, zodat deze gaan passen binnen verschillende toekomstscenario’s?’ In hoofdstuk 3 is 

een stappenplan gedefinieerd, volgens dit stappenplan is in hoofdstuk 4-8 voor de wijk De Vergt de 

scenarioplanning uitgevoerd. Per stap zal aangegeven worden in hoeverre de gevolgde aanpak 

toepasbaar is voor herstructureringswijken in het algemeen.  

1. Bepalen doel en context van de scenarioplanning. 

Scenarioplanning is bedoeld om een beeld te vormen van de toekomst. Om een 

toekomstbeeld van een wijk te schetsen, is het noodzakelijk te weten welke toekomst het 

betreft: in welke ruimtelijke context gedacht moet worden en over welke termijn.  

Het doel voor scenarioplanning in het algemeen is breed toepasbaar: als basis voor een 

strategie, of als richting gever voor een organisatie, beleid of programma. Het doel van de 

scenarioplanning voor de wijk De Vergt is dat er een leefbare en veilige wijk ontstaat waar 

het goed wonen is, ook over 50 jaar en dat de wijk dan niet het predicaat ‘probleemwijk’ 

heeft. Of dit nu voor De Vergt is, of voor een andere herstructureringswijk, voor elke 

scenarioplanning kan dit het doel zijn gezien de kenmerken van een probleemwijk, genoemd 

in hoofdstuk 2. Dit past binnen het doel voor de scenarioplanning in het algemeen: het doel 

van een scenarioplanning voor een herstructureringswijk komt immers overeen, namelijk het 

opstellen van een strategie voor de wijk, als richtinggever voor het programma van eisen. 

Wat betreft het bepalen van het doel voor de scenarioplanning is de gevolgde aanpak dus 

toepasbaar voor De Vergt, en voor herstructureringswijken in het algemeen.  Dit geldt ook 

voor het bepalen van de termijn waarover nagedacht moet worden: de exploitatietermijn is 

voor elke woningcorporatie hetzelfde. De gekozen tijdshorizon kan per scenarioplanning 

verschillen, evenals de onderbouwing ervoor. Het gaat erom dat er een tijdstip ontstaat waar 

de toekomstscenario’s op kunnen richten, dat er een focus ontstaat. Of dit nu voor De Vergt 

is of voor een andere herstructureringswijk maakt geen verschil: het bepalen van een 

tijdshorizon moet voor elke scenarioplanning worden gedaan.  

Daarentegen wordt de context van de scenarioplanning geschetst specifiek voor de 

betreffende wijk. Deze context is het uitgangspunt voor de toekomstscenario’s, het nul-

scenario, en moet per situatie worden vastgelegd. De context voor De Vergt is geschetst 

middels een interne analyse van de wijk, met behulp van de lagenbenadering. Een eerste 

belangrijke aspect is de schaal waarover gedacht wordt. De gebruikte literatuurstudies voor 

het opstellen van de toekomstscenario’s beschrijven landelijke toekomstscenario’s en in een 

enkel geval zelfs wereldwijde scenario’s. Terwijl een herstructureringsproject juist lokaal 

gericht is, in de meeste gevallen op wijkniveau of op buurtniveau. De analyse van de context 

zal ook op deze schaal plaatsvinden. Door de vertaalslag te maken van landelijk niveau van 

de scenario’s naar wijkniveau wordt de inhoud van de toekomstscenario’s concreter. Door 

op wijkniveau te kijken, blijft er ruimte voor algemene aspecten die op buurtniveau minder 

aanwezig zijn, maar is er ook ruimte voor specifieke aspecten betreffende de wijk en de 

buurten (de context). Welke benadering of analysemethode wordt gebruik maakt geen 
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verschil, het gaat erom dat er een gedegen analyse van de wijk wordt geschetst waarop de 

toekomstscenario´s kunnen worden gebaseerd. Hoe specifieker de kenmerken van de wijk 

zijn die terugkomen in de toekomstscenario’s, hoe bruikbaarder de toekomstscenario’s zijn. 

Door een gedegen analyse van een herstructureringswijk, of dit nu De Vergt betreft of een 

andere wijk, kunnen de sterktes en zwaktes van de wijk worden vastgesteld waarop later de 

toekomstscenario’s worden gebaseerd. Want alleen door een goede analyse van de wijk kan 

er een passend plan worden bedacht.  

 

2. Identificatie sleutelfactoren en vorming scenarioruimtes 

Voor de uitvoer van de scenarioanalyse voor een herstructureringswijk worden eerst trends 

en ontwikkelingen onderscheiden die relevant zijn voor de herstructurering van een 

woonwijk. Deze worden onderscheiden vanuit een DESTEP-analyse van de te herstructureren 

wijk en vergeleken met trends en ontwikkelingen onderscheiden uit de literatuur. Om tot 

sleutelfactoren te komen, moeten deze trends en ontwikkelingen worden beoordeeld op 

impact en onzekerheid: de sleutelonzekerheden. Deze sleutelonzekerheden vormen de assen 

van de scenariomatrix.  

De trends en ontwikkelingen zijn ontleend aan de literatuur, vergeleken met trends en 

ontwikkelingen vanuit een DESTEP-analyse. De literatuur is van algemene aard, de trends en 

ontwikkelingen vanuit de literatuur zijn dat dus ook. De trends en ontwikkelingen vanuit de 

DESTEP-analyse zijn dit echter niet. Deze analyse is op landelijk niveau uitgevoerd, 

vergeleken met ontwikkelingen voor De Vergt en omgeving. De vraag is nu of de manier 

waarop de trends en ontwikkelingen uiteindelijk zijn ontstaan, niet alleen toepasbaar is voor 

De Vergt, maar ook in het algemeen. Vanuit de DESTEP-analyse zijn trends en ontwikkelingen 

gedestilleerd. Of dit een DESTEP-analyse is voor De Vergt of voor een andere 

herstructureringswijk maakt niet uit, het gaat erom dat er op macroniveau trends en 

ontwikkelingen worden onderscheiden in een DESTEP-analyse, en worden vergeleken met de 

ontwikkelingen ervan voor de betreffende context van de scenarioplanning, dus de wijk die 

de herstructureringsopgave betreft.  

De daaruit volgende trends en ontwikkelingen worden daarna vergeleken met trends en 

ontwikkelingen vanuit de literatuur. Dit kan voor een andere herstructureringswijk dan De 

Vergt op dezelfde manier worden gedaan als in deze scriptie: vergelijken en beredeneren 

waarom welke trends wel of niet worden meegenomen als basis voor de ontwikkeling van de 

toekomstscenario’s voor de betreffende herstructureringswijk. De input voor de 

beredenering, de trends en ontwikkelingen vanuit de literatuur en de trends en 

ontwikkelingen vanuit de DESTEP-analyse, is immers in dezelfde vorm als bij de vaststelling 

van de trends en ontwikkelingen voor De Vergt, afhankelijk van het deel van de uitkomsten 

van de DESTEP-analyse specifiek voor De Vergt.   

Wat betreft de sleutelfactoren is dit hetzelfde: de manier van het onderscheiden van de 

sleutelonzekerheden vanuit de literatuur is ook algemeen toepasbaar, aangezien deze 

ontleend zijn aan dezelfde literatuur en de algemeen toepasbare trends en ontwikkelingen.  

In het bepalen van de sleutelfactoren speelde de enquête ook een rol, maar deze is van 

ondergeschikt belang aan het literatuuronderzoek. Daarnaast is de enquête niet toegespitst 

specifiek voor De Vergt, maar voor een herstructureringswijk in het algemeen, met wel in het 

achterhoofd de problematiek in De Vergt. Deze is toch opgenomen, vanwege het karakter 
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specifiek voor een herstructureringswijk. De literatuur daarentegen is daar niet specifiek op 

gericht, maar op de gebouwde omgeving in Nederland in het algemeen. In principe zou in het 

bepalen van de sleutelfactoren voor een andere herstructureringswijk dan De Vergt de 

enquête weggelaten kunnen worden, wel onder voorwaarde dat de sleutelfactoren 

verkregen vanuit de literatuur kritisch bekeken worden door betrokkenen bij de betreffende 

herstructurering. Van belang is dat er vanuit de onderscheiden trends en ontwikkelingen 

sleutelonzekerheden worden gedestilleerd, die de randvoorwaarden kunnen vormen voor 

sociaal-economische toekomstscenario’s van de in de context vastgestelde 

herstructureringswijk en niet voor de bebouwde omgeving in het algemeen. Bij het 

vaststellen van de sleutelonzekerheden moet de cruciale rol ervan worden meegenomen: als 

basis voor de toekomstscenario’s, welke de basis vormen voor de maatregelen en het plan 

voor de wijk. Andere sleutelfactoren kunnen andere toekomstscenario’s betekenen en/of 

andere maatregelen.  

De vaststelling van sleutelfactoren zou ook kunnen geschieden door het houden van een 

uitgebreidere enquête, of een werksessie met betrokkenen bij de wijk, waarna er de 

afweging plaats kan vinden met de sleutelonzekerheden onderscheiden vanuit de literatuur. 

De sleutelfactoren vormen vervolgens de assen van de matrix. De scenariomatrix is een vast 

aspect van de scenarioplanningsmethode, deze geeft de assen weer waarlangs de 

toekomstscenario’s zijn opgebouwd. De invulling van deze assen, de sleutelonzekerheden, 

kan per situatie of wijk anders zijn, de vorm van de matrix en manier van invullen ervan blijft 

hetzelfde en is dus in elke toepassing van scenarioplanning een vast element.  

 

3. Ontwikkeling scenario’s door invulling factoren 

De toekomstscenario’s zijn de beschrijvingen van de kwadranten van de matrix. Deze 

verhaallijnen worden geschetst door het invullen van de trends en ontwikkelingen binnen de 

context van de sleutelfactoren. Door inzicht te bieden in de sociaal-economische situatie over 

vijftig jaar en daar nu al met fysieke maatregelen op in te spelen, zal een wijk ontstaan die 

over vijftig jaar fysiek gezien voldoet aan de dan heersende sociaal-economische situatie.  

Per trend en ontwikkeling is een toekomstbeeld geschetst gebaseerd op een combinatie van 

de uitersten van de sleutelonzekerheden. De scenario’s zijn opgesteld op basis van drie 

toekomstudies, maar ook op basis van een interne en externe analyse specifiek van De Vergt. 

De grove lijnen van de toekomstscenario’s zijn ontleend aan de literatuur, de verdere 

invulling ervan is ontleend aan de analyses van De Vergt. De vraag rest nu in hoeverre deze 

werkwijze voor het opstellen van toekomstscenario’s voor De Vergt ook toepasbaar is voor 

herstructureringswijken in het algemeen. De essentie van de toekomstscenario’s is 

gebaseerd op vier literatuurstudies, allen opgesteld met een ander doel en door andere 

partijen, grotendeels overeenkomend. Om een beter beeld van de toepasbaarheid van deze 

toekomstscenario’s te krijgen, moeten, als er meer toekomststudies beschikbaar komen, 

deze worden vergeleken met de toekomstscenario’s zoals deze er nu uitzien. Klopt het met 

wat anderen denken over de toekomst, naast de vier gebruikte studies? Hoe meer 

toekomststudies hetzelfde zeggen, hoe algemener toepasbaar de algemene toekomst-

scenario’s zijn. De manier van opstellen hoeft niet alleen specifiek voor De Vergt te worden 

toegepast, maar kan ook voor ander toekomstonderzoek betreft herstructureringswijken 

worden gebruikt. Diverse ten dele overeenkomende toekomst-studies kunnen dan worden 
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gecombineerd en vergeleken en aangevuld met de studies gebruikt voor De Vergt, waardoor 

uiteindelijk de resultaten betrouwbaarder zullen zijn dan in deze studie. De werkwijze zoals 

geschetst kan dus ook voor andere herstructureringswijken toegepast, en in principe alleen 

maar in positieve zin worden aangevuld.   

Nu rest nog de vraag in hoeverre de gevolgde aanpak voor het invullen van de details voor 

De Vergt in de toekomstscenario’s algemeen toepasbaar is. Er wordt uitgegaan van een 

nulscenario voor De Vergt, dat is de uitgangssituatie voor de ontwikkeling van de 

toekomstscenario’s naast de informatie uit de literatuur. Dit nulscenario is gebaseerd op de 

interne en externe analyse van De Vergt. Door van opvallende, kenmerkende factoren van de 

wijk zoals deze nu is beschrijvingen te geven hoe deze over 50 jaar zijn wordt gepoogd inzicht 

te geven in de toekomst van de wijk, zodat daarop geanticipeerd kan worden. Doordat 

inzicht wordt gegeven in de wijk over 50 jaar, kunnen er nu maatregelen worden opgesteld 

passend bij de situatie over 50 jaar, waardoor de wijk toekomstbestendig wordt en past 

binnen de dan geldende eisen en wensen. De kenmerken van de wijk zijn in elke situatie 

anders, waardoor ook per herstructureringswijk het gedetailleerde deel van de 

toekomstscenario’s er anders uitzien. De toekomstscenario’s zelf zijn ten dele niet algemeen 

toepasbaar, de manier van opstellen wel. Elke herstructureringswijk kent bepaalde 

verschillen maar ook overeenkomsten, en is geschikt om te analyseren en een nulscenario 

van te schetsen, als basis voor de toekomstscenario’s.  

 

4. Evaluatie en verwerking van de scenario’s  

De laatste stap in de uitvoer van de exploratieve scenariomethode voor de herstructurering 

van een woonwijk is de evaluatie en verwerking van de scenario’s. Met de evaluatie van de 

scenario’s wordt de validiteit (geldigheid) en de bruikbaarheid van de scenario’s ingeschat, 

zodat de verwerking op een juiste manier plaats kan vinden. De verwerking van de scenario’s 

houdt het ontwikkelen van fysiek-ruimtelijke maatregelen voor de herstructurering van een 

woonwijk in, zodat deze wijk toekomstbestendig wordt. 

De evaluatie van de toekomstscenario’s betreft een evaluatie van de manier van 

samenstellen van de scenario’s zoals vastgelegd in hoofdstuk 3. De inhoud hiervan doelt op 

de gebruikte werkwijze zoals gedefinieerd in hoofdstuk 3 en is dus algemeen. Wat betreft de 

verwerking van de scenario’s is het anders: in dit onderdeel van de scenarioplanning worden 

maatregelen opgesteld, specifiek voor De Vergt. Per trend en ontwikkeling zijn er 

overkoepelende fysieke maatregelen opgesteld, waarbinnen de vier toekomstscenario’s, 

specifiek voor De Vergt, passen. De maatregelen geven een oplossing voor de problematiek 

zoals geschetst in de scenario’s, en proberen de verscheidene problemen binnen de 

scenario’s het hoofd te bieden. Dat de maatregelen de vier toekomstscenario’s ook echt 

omvangen, is te zien in bijlage VII. Per maatregel is het effect per toekomstscenario bekeken. 

Daaruit kan geconcludeerd worden dat door toepassing van de maatregelen de situatie 

binnen de scenario’s leefbaarder wordt en minder extreem. Voor De Vergt is het mogelijk 

geweest scenario-overkoepelende maatregelen op te stellen, waarbinnen de vier mogelijke 

toekomstscenario’s zonder problemen werkelijkheid kunnen worden. Omdat de 

toekomstscenario’s per herstructureringswijk voor een deel verschillen, is het niet zeker te 

zeggen dat voor andere herstructureringswijken ook zonder problemen maatregelen kunnen 

worden opgesteld waarbinnen de vier toekomstscenario’s gevangen worden. Er zou sprake 
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van kunnen zijn dat de ontwikkelingsrichtingen per scenario dit onmogelijk maken. Dit 

betekend niet dat de manier van werken niet mogelijk is voor een andere herstructurering-

swijk dan De Vergt.  

Met de analyse van de stappen 1-4 is er een antwoord gegeven op de laatste deelvraag: ‘In hoeverre 

is de gevolgde aanpak toepasbaar op herstructureringswoonwijken in het algemeen, zodat deze gaan 

passen binnen verschillende toekomstscenario’s?’ Geconcludeerd kan worden dat de gevolgde 

aanpak algemeen toepasbaar is voor andere herstructureringswijken dan De Vergt. De methode is 

generiek, de uitkomsten zijn dit niet maar zijn specifiek voor de betreffende herstructureringswijk. 

De uitvoer van de interne analyse en het vaststellen van de sleutelonzekerheden kan ook op een 

andere manier worden vormgegeven, als dit maar gebeurt met de problematiek en kenmerken van 

een te herstructureren woonwijk in het achterhoofd. De methode is context-afhankelijk, de 

eindresultaten hangen af van de wijk en de omgeving waarin deze ligt, maar ook van de tijdsgeest. 

De sleutelfactoren hebben een bepalende rol in de methode: deze vormen de basis van de 

toekomstscenario’s, welke weer de basis vormen voor de maatregelen voor een toekomstbestendige 

woonwijk. Per situatie zijn de resultaten waarschijnlijk verschillend, omdat de sleutelfactoren kunnen 

verschillen. De werkwijze zoals deze voor De Vergt is aangehouden, hoeft niet noodzakelijk worden 

gevolgd om een zelfde soort onderzoek voor een herstructureringswijk anders dan De Vergt op juiste 

wijze te voltooien, maar de grove lijn zoals geschetst, het stappenplan, dient wel gevolgd te worden. 

Uiteindelijk draagt de kwaliteit van de uitvoer van het stappenplan, maar bovenal de interpretatie 

van de maatregelen in het stedebouwkundig ontwerp, bij aan de toekomstbestendigheid van de 

woonwijk.  
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10.  Conclusie en aanbevelingen 
Toekomstbestendig herstructureren lijkt een onmogelijk opgave: hoe de toekomst eruit ziet, weet 

niemand. Maar de herstructureringswijken van nu, zijn de wijken van de toekomst. Dit heeft geleid 

tot de hoofdvraag voor dit onderzoek, welke op te delen is in deelvragen. In dit hoofdstuk worden 

allereerst de deelvragen individueel beantwoord, wat leidt tot een conclusie van dit onderzoek. 

Daarna zullen aanbevelingen voor nader onderzoek volgen.  

10.1 Conclusie 

De hoofdvraag voor dit onderzoek was: ‘Welke fysieke ingrepen maken een te herstructureren 

woonwijk in het algemeen en de Staatsliedenbuurt te Zaltbommel in het bijzonder, 

toekomstbestendig?’ 

Herstructurering richt zich vooral op de aanpak van de eenzijdige bevolkingssamenstelling in de wijk 

en de woningvoorraad. Het betreft voornamelijk naoorlogse woonwijken gerealiseerd in de periode 

tussen 1950 en 1970, maar ook de vooroorlogse woonwijken. Er is gebleken dat de leefbaarheid en 

veiligheid van de herstructureringswijk er weinig tot niet op vooruit zijn gegaan door 

herstructurering. Hetzelfde geldt voor de sociale cohesie in de wijk (Platform31, 2013). Hiermee is 

een antwoord gegeven op de eerste deel vraag: ‘Wat is de herstructurering van een woonwijk, en zijn 

de tot nu toe gestelde herstructureringsdoelstellingen behaald?’.  

Door bij de herstructurering van woonwijken rekening te houden met mogelijke toekomstenbeelden, 

wordt een wijk gecreëerd die bestand is tegen diverse sociaal-economische ontwikkelingen. De 

toekomstbestendigheid van een herstructureringswijk kan bereikt worden door de wijk te laten 

passen in sociaal-economische toekomstscenario’s: door het schetsen van mogelijke toekomsten. 

Een toekomstbestendige wijk is een wijk die nu (her)ontwikkeld wordt voor de komende 50 tot 80 

jaar en voldoet aan de eisen en wensen van die toekomstige tijd. De toekomstscenario’s kunnen 

worden opgesteld met het volgende stappenplan:  

 Bepalen van het doel en de context van de scenarioplanning 

 Identificatie van sleutelfactoren en vorming van scenarioruimtes 

 Ontwikkeling van scenario’s door invulling van factoren 

 Evaluatie en verwerking van de scenario’s  

Dit stappenplan is het antwoord op de tweede deelvraag: ‘Welke aanpak waarborgt de 

toekomstbestendigheid van een woonwijk bij de herstructurering ervan?’ Niet de manier waarop de 

stappen worden uitgevoerd is bepalend voor de resultaten, van belang is dát de stappen worden 

uitgevoerd. Een interne en externe analyse van de wijk zijn noodzakelijk om de context in beeld te 

brengen en sleutelfactoren te identificeren. Dit geldt ook voor de waardering van de trends en 

ontwikkelingen op impact en onzekerheid voor de toekomst. De manier waarop deze aspecten 

worden ingevuld hoeft niet te worden vastgelegd, wel van belang is dat de invulling ervan op een 

wetenschappelijk gezien juiste manier gebeurd. Dit kan er wel toe leiden dat er wezenlijk andere 

resultaten ontstaan, van andere sleutelfactoren tot andere fysieke maatregelen.  

Uiteindelijk leidt de evaluatie en verwerking van de scenario’s tot ruimtelijke maatregelen voor de 

betreffende herstructureringswijk. Door met deze ruimtelijke ingrepen te anticiperen op de 
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toekomstscenario’s ontstaat er een fysieke omgeving in De Vergt die klaar is voor verschillende 

mogelijke sociaal-economische toekomsten. Door het creëren van een flexibele gebouwde omgeving 

en een ruim opgezette, veilige openbare ruimte kan de toekomstbestendigheid van een 

herstructureringswijk bereikt worden. Hierbij is duurzaamheid een belangrijke voorwaarde: 

hergebruik en energetische duurzaamheid is van groot belang voor de toekomstbestendigheid van 

de wijk. Deze ingrepen waarborgen de toekomstbestendigheid van De Vergt te Zaltbommel, voor een 

andere herstructureringswijk is het goed mogelijk dat deze aspecten anders zijn. Belangrijk is dat de 

maatregelen de ontwikkelingen binnen de vier toekomstscenario’s ook echt omvangen. Door het 

toepassen van deze maatregelen ontstaat er een toekomstbestendige wijk: een wijk die voldoet aan 

de eisen en wensen van vandaag, maar ook die over 50-80 jaar. Door het toepassen van de fysieke 

maatregelen in het ontwerp, ontstaan er in de toekomst een situatie die minder extreem is zoals 

geschetst, en meer leefbaar. Hiermee is een antwoord gegeven op de derde deelvraag: ‘Welke 

fysieke ingrepen maken de Staatsliedenbuurt tot een toekomstbestendige woonwijk, passend in de 

sociaal-economische situatie over vijftig jaar?’.  

De gevolgde aanpak is gedefinieerd specifiek voor de Staatsliedenbuurt in De Vergt, maar kan ook 

toegepast worden voor andere herstructureringswijken. Niet alle stappen zoals deze voor De Vergt 

zijn doorlopen zijn noodzakelijk om een zelfde soort onderzoek voor een herstructureringswijk 

anders dan De Vergt op juiste wijze te voltooien, maar de grove lijn zoals geschetst, het stappenplan, 

dient wel gevolgd te worden. De uitvoer van de interne analyse en het vaststellen van de 

sleutelonzekerheden kan ook op een andere manier worden vormgegeven, als dit maar gebeurt met 

de problematiek en kenmerken van een te herstructureren woonwijk in het achterhoofd. Hiermee is 

een antwoord gegeven op de laatste deelvraag: ‘In hoeverre is de gevolgde aanpak toepasbaar op 

herstructureringswoonwijken in het algemeen, zodat deze gaan passen binnen verschillende 

toekomstscenario’s?’  

Geconcludeerd kan worden dat de toekomstbestendigheid van een wijk bereikt kan worden door het 

opstellen van fysieke maatregelen of ingrepen voor de wijk en het integreren ervan in de plannen 

voor die wijk. Deze fysieke maatregelen moeten worden opgesteld volgens het in dit onderzoek 

gedefinieerde stappenplan en zijn per (herstructurerings)wijk verschillend. De ingrepen specifiek 

voor De Vergt zijn onder andere het toevoegen van flexibiliteit in de wijk en de woningen, het 

creëren van een ruime en veilige omgeving, alles binnen de randvoorwaarde van duurzaamheid. 

Hiermee is een antwoord gegeven op de hoofdvraag: ‘Welke fysieke ingrepen maakt een te 

herstructureren woonwijk in het algemeen en de Staatsliedenbuurt te Zaltbommel in het bijzonder, 

toekomstbestendig?’ 

10.2  Aanbevelingen  

Om verder met deze maatregelen en het opgestelde programma van eisen aan de slag te kunnen, 

worden er aanbevelingen gedaan. Deze zijn op te delen in aanbevelingen voor Woonlinie, 

aanbevelingen voor de (plaatselijke) overheid en aanbevelingen voor nader onderzoek. 

10.2.1 Aanbevelingen voor Woonlinie 

De maatregelen, uitgewerkt in een programma van eisen voor de Staatsliedenbuurt, dragen bij aan 

de toekomstbestendigheid van die buurt. Over 50 jaar voldoet de buurt nog steeds aan de eisen en 

wensen van de tijd, in plaats van dat deze verouderd is en toe aan sloop of grondige renovatie. Dit is 
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gunstig voor de financiële exploitatietermijn: deze is nu vijftig jaar omdat de woningen dan 

bouwtechnisch en functioneel gezien vaak toe zijn aan sloop of renovatie. De boekwaarde is dan nul 

euro. In het geval van een toekomstbestendige woonwijk is er na vijftig jaar nog een relatief goede 

woning over, die nog prima 20 jaar meekan. Hierdoor zou de exploitatietermijn van de 

Staatsliedenbuurt verlengd kunnen worden naar 60 of zelfs 70 jaar, waardoor de aflossing van de 

leningen dan plaats kan vinden over een langere termijn. De maandlasten zijn hierdoor lager (mits de 

investering door toekomstbestendigheid niet meer dan 20%-40% hoger is) waardoor er lagere 

huurprijzen gerealiseerd kunnen worden voor de doelgroep met hele lage inkomens (tot 22.000 euro 

per jaar), of er extra geld in de wijk kan worden gestoken.  

In de maatregelen komt flexibiliteit naar voren als een belangrijke voorwaarde voor een 

toekomstbestendige woonwijk. De aanpasbaarheid van de wijk en de woningen tijdens de 

exploitatieperiode is van belang voor de toekomstbestendigheid ervan. Dit geldt ook voor de kosten 

van de aanpasbaarheid. Als deze hoog zullen zijn, zal de aanpasbaarheid niet worden toegepast en 

zal de wijk alsnog niet toekomstbestendig zijn. Ook de snelheid van de aanpasbaarheid is van belang 

voor de woningcorporatie: hoe langer het uitvoeren van aanpassingen duurt, hoe meer 

huurinkomsten er worden misgelopen. Aanbevolen wordt om naast de implementatie van de criteria 

in het plan, nader onderzoek te doen naar mogelijkheden en kosten van flexibiliteit en 

aanpasbaarheid van de gebouwen tijdens de exploitatieperiode.  

Momenteel is de Staatsliedenbuurt een goed verhuurde buurt, evenals de rest van De Vergt. De 

woningen ogen prima, maar zijn vanbinnen verouderd: te klein en toe aan renovatie. De keus is nu: 

renoveren of slopen. Om een keus te kunnen maken zal er nader onderzoek gedaan moeten worden 

naar de toepasbaarheid van de criteria in het programma van eisen voor de huidige 

Staatsliedenbuurt. In hoeverre kunnen deze criteria worden toegepast door uitvoerende partijen, 

zonder dat de huidige woningen gesloopt hoeven te worden? Dit moet afgewogen worden tegen het 

feit dat bepaalde criteria meer bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de wijk dan andere 

criteria, en dat het weglaten van een criterium afdoet van aan de toekomstbestendigheid van het 

geheel.  

Om volledige toekomstbestendigheid van de wijk te bereiken, moet er bij de bouw of renovatie van 

de wijk rekening worden gehouden met diverse maatregelen. De wijk zal pas echt 

toekomstbestendig kunnen worden als deze maatregelen ook financieel mogelijk zijn en kunnen 

worden uitgevoerd. Daarom moet er voor de Staatsliedenbuurt eerst onderzoek gedaan worden naar 

het verschil tussen de kosten van nieuwbouw en/of renovatie bij traditionele en toekomstbestendige 

bouw, en wat dan de meer- of minder prijs van het toekomstbestendig bouwen is.  

Wanneer gekozen wordt om toekomstbestendigheid in de herstructureringswijk in te brengen, moet 

rekening gehouden worden met het spanningsveld tussen toekomstbestendigheid en architectuur: 

er wordt een onderhoudsvrije, robuuste omgeving voorgesteld. Een lelijk, maar onderhoudsvrij en 

duurzaam product wordt niet afgenomen, een mooi architectonisch vormgegeven gebouw 

daarentegen vaak wel. Aandacht voor vormgeving en design is dus ook zeer zeker van belang bij het 

creëren van een toekomstbestendige wijk, maar hierbij moet wel de betaalbaarheid van het ontwerp 

worden blijven gegarandeerd.  
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De maatregelen zoals voorgesteld zijn een toevoeging aan de bestaande regelgeving betreft de 

bouw. De eisen zoals hier voorgesteld, komen bovenop de minimumeisen zoals vastgelegd in het 

bouwbesluit. Tot nu toe is de trend geweest dat de eisen in het bouwbesluit, opgelegd van bovenaf, 

steeds strenger zijn geworden. Door daar nu al op in te spelen zijn de kosten om in de toekomst 

wijzigingen aan te brengen om aan de minimumkwaliteitseisen te voldoen lager. Belangrijk is dat 

degenen die met de maatregelen of het programma van eisen aan de slag gaan, inzien dat vooraf 

investeren in extra kwaliteit, hier dus toekomstbestendigheid, zich later terugbetaald in lagere 

onderhouds- en exploitatiekosten. Ook hoeven er geen hoge kosten meer worden gemaakt als er 

functieverandering of groottewijziging van de functie moet plaatsvinden vanwege veranderende 

vraag of leegstand. 

De resultaten zoals deze er nu liggen zijn specifiek voor de Staatsliedenbuurt in de wijk De Vergt te 

Zaltbommel. Door de maatregelen toe te passen, en na uitvoer van de plannen met daarin de 

toekomstbestendigheid gewaarborgd, de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te monitoren in 

aansluiting op de bestaande leefbaarheidsonderzoeken, kan pas definitief een oordeel worden 

gevestigd over de werking van de maatregelen betreft het oplossen van problematieken betreft een 

herstructureringswijk. Of de wijk ook daadwerkelijk toekomstbestendig zal zijn en deze manier van 

werken effect heeft gehad, komt pas naar voren wanneer de toekomstscenario’s werkelijkheid zijn 

geworden en de situatie in de wijk over 50 jaar wordt vergeleken met niet-toekomstbestendig 

opgezette wijken of buurten, gerealiseerd in dezelfde bouwperiode.  

10.2.2 Aanbevelingen voor de (plaatselijke) overheid 

Een aspect betreft de toepassing van de maatregelen is de huidige wet- en regelgeving waaraan 

woningcorporaties moeten voldoen. Woningcorporaties worden momenteel gedwongen zich te 

richten op de kerntaak, het verhuren van sociale huurwoningen aan huishoudens met een inkomen 

tot 34.000 euro per jaar. Middeninkomens vallen hierdoor buiten de boot voor betaalbare 

huisvesting. In de maatregelen komt naar voren dat deze middeninkomens wél gevestigd moeten 

worden in de wijk en dat er een flexibele schil is vereist in het woningbezit van de woningcorporatie, 

wil de wijk toekomstbestendig zijn. Voor de toekomstbestendigheid of de toekomstige kwaliteit van 

de wijk, die tevens bijdraagt aan de kwaliteit van de stad en zelfs gemeente in het geheel, is het van 

belang dat de rijksoverheid de woningcorporatie meer mogelijkheden geeft, onder andere met 

betrekking tot huisvesting van de middeninkomens. Aanbevolen wordt om hier bij de rijksoverheid 

gezamenlijk als corporatie en gemeente op aan te dringen. Daarnaast kan er samen met de 

gemeente worden gezocht naar oplossingen zodat de voorgestelde maatregelen wel kunnen worden 

toegepast.  

Een ander aspect betreft een toekomstbestendige woonwijk is niet alleen de flexibiliteit van de 

woningen, maar ook van de wijk. Dit vereist voor de gemeente een andere manier van denken 

betreft de inrichting van het bestemmingsplan. Momenteel worden bestemming, bebouwings-

contouren en goothoogtes strikt vastgelegd in het bestemmingsplan, en kost de 

vergunningsaanvraag voor de aanpassing van een bestaand object veel tijd. Wanneer dit blijft 

bestaan, zal dit af doen aan de flexibiliteit en dus toekomstbestendigheid van de wijk. Aanbevolen 

wordt om als gemeente nu vast te zoeken naar mogelijkheden voor flexibiliteit binnen de nu 

geldende wro, en bij de opstelling van de nieuwe wet omgevingsrecht ervoor te pleiten.  
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10.2.3 Aanbevelingen voor nader onderzoek 

In dit onderzoek is een methode gedefinieerd voor het inbrengen van toekomstbestendigheid bij de 

herstructurering van woonwijk. Deze methode is toegepast op de Staatsliedenbuurt. Wanneer de in 

dit onderzoek gedefinieerde manier van werken ook voor diverse andere herstructureringswijken 

wordt toegepast, kunnen de resultaten van verschillende onderzoeken worden vergeleken. Als dit 

voor voldoende woonwijken wordt gedaan, kan daar een conclusie uit worden getrokken in hoeverre 

de maatregelen overeenkomen en toepasbaar zijn voor andere (herstructurerings)wijken. Dit kan 

uiteindelijk leiden tot een volledige lijst maatregelen, die toegepast kan worden voor het creëren van 

een toekomstbestendige woonwijk. Toekomstbestendigheid zal dan niet beperkt blijven tot een 

enkele buurt of een wijk, maar een standaardcriteria worden bij de herstructurering van wijken.  

Deze scriptie bevat niet alleen maatregelen voor een levensloopbestendige wijk, maar het complete 

pakket voor een toekomstbestendige wijk. Vanuit de aanwezige losse onderdelen, waarmee een wijk 

wel ten dele toekomstbestendig kan worden opgezet, is een compleet pakket aan maatregelen 

opgesteld voor een toekomstbestendige wijk. Vanuit onderzoek naar de toekomstbestendigheid van 

herstructureringswijken is er een keuze gemaakt voor de toepassing van scenarioplanning. Dat is een 

methode niet specifiek voor herstructureringswijken. In dit onderzoek is de methode verder 

gedefinieerd, en is deze wel algemeen toepasbaar gebleken voor herstructureringswijken. Om de 

gedefinieerde methode breder toepasbaar te laten zijn, kan verder onderzoek worden gedaan in 

hoeverre de gevolgde aanpak ook van toepassing is voor andere wijken dan herstructureringswijken.  
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