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VOORWOORD 
 
Dit onderzoeksverslag is geschreven ter afronding van mijn studie Real Estate Management & 
Development aan de Technische Universiteit Eindhoven. Vanwege mijn interesse naar de 
leefomgeving heb ik ervoor gekozen om de bijdrage van voorzieningen aan de leefbaarheid van 
Vinex-locaties te onderzoeken. De kwaliteit van Vinex-wijken staat immers al jaren ter discussie en 
vaak wordt het gebrek aan voorzieningen als een knelpunt genoemd. Er is bovendien nog weinig 
onderzoek verricht naar dit onderwerp, waardoor het voor mij de perfecte gelegenheid vormt om 
dit te onderzoeken.  
 
Tijdens het onderzoek ben ik veel meer te weten gekomen over de omvang van het Vinex-beleid en 
de complexiteit van leefbaarheid. Het Vinex-beleid is een radicale omslag geweest op het gebied van 
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in Nederland. Door deze omslag is de ontwikkeling van 
Vinex-wijken niet geheel zonder tegenslagen verlopen. Leefbaarheid is een ander belangrijk begrip 
in mijn onderzoek. Op het eerste gezicht lijkt leefbaarheid best simpel te zijn; iedereen heeft wel een 
idee over wat leefbaarheid inhoudt. Een exacte omschrijving van leefbaarheid is echter lastig te 
geven. De uitwerking van deze gegevens, evenals de verwerking van de resultaten, is zeer uitdagend 
en leerzaam gebleken.  
 
Graag wil ik mijn dank betuigen aan degenen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van 
deze scriptie. Ten eerste wil ik mijn begeleiders, Wim Heijs, Jos Smeets en Marieke Leussink, 
bedanken voor hun kritische kijk en feedback. Verder wil ik de geïnterviewden bedanken voor hun 
tijd en bijdrage aan dit onderzoek. Zonder hen is dit onderzoek niet mogelijk geweest. Tot slot wil ik 
mijn familie en vrienden bedanken voor hun steun.  
 
Ik wens u veel leesplezier. 

Eindhoven, 30 September 2013 
 
Wai Li 
 
 
 
   



 
 

SUMMARY 
 
Since the beginning of the Vinex policy, there has been a lot of criticism on the quality of Vinex 
locations. Experts deem that these extension areas, which are situated on the outskirts of existing 
cities, have little quality due to the monofunctionality, homogeneous composition of the population 
and lack of facilities. Moreover, the media publish many articles about the liveability of Vinex 
locations. The lack of facilities is often cited as a reason for the poor liveability of Vinex locations. 
There is some truth in the criticism on Vinex locations.  Residents of the Vinex locations are less 
satisfied with several aspects of the living environment, like the solidarity and the level of facilities. 
The facility level is possibly related to the liveability of Vinex locations. This leads to the assumption 
that the improvement of the facility level can contribute to the liveability of Vinex locations. The 
research problem is defined as: 
 
Which types of facilities contribute the most to the liveability of Vinex locations en how can the level 
of these facilities be improved? 
 
To answer this research problem, the following research questions have been formulated: 
 

 How can liveability be defined? 

 Which types of facilities are relevant for the liveability of Vinex locations? 

 Which of these facilities contributes the most to the liveability of Vinex locations? 

 Which differences are there concerning that matter between types of Vinex locations? 

 Which measures can be taken to improve the level of these facilities and therefore the 
liveability of Vinex locations? 

 
The research questions have been answered by means of literature review and interviews. The goal 
of the literature review is to acquire a general view on the problem areas in Vinex locations. It is also 
the basis for the operationalization of liveability. The goal of the field research is to confirm the 
findings of the literature review and to acquire more insight in the relation between facilities and 
liveability of Vinex locations. To achieve this objective, policy makers with knowledge about the 
problems areas in Vinex locations have been interviewed. These policy makers also work from the 
vision to create an attractive living environment. Lastly, a final assessment has been formulated 
about the problem areas in Vinex locations by connecting the findings from the literature review and 
the field research.  
 
Literature review Vinex 
Vinex stands for Fourth National Spatial Policy Plan Extra and was presented in 1990. The most 
important principles of this urbanization policy are guidance of mobility and spatial quality. The 
introduction of the Vinex policy has led to many changes in the area of public housing, spatial 
planning and land policy. In the covenants between the government and the conurbations, 
agreements have been made about the realization of housing, public transit, work locations, 
greenery connections, soil clean-up and relocation of glasshouse horticulture. The aim to reduce the 
housing shortage has been attained, but the ambitions regarding the urban clustering have been 
attained to a lesser degree. By realizing extension areas on the outskirts or in the vicinity of cities, 
also known as the realization of clustering of urbanization, the ambitions have mostly been 
achieved. These extension areas are currently known as Vinex neighbourhoods. In this study, Vinex 
locations are defined as the appointed extension areas that are situated in the so-called ‘Vinex-
prestatiegemeenten’. 

In the beginning of Vinex, there was a lot of criticism on the quality of Vinex locations. 
Experts deemed that the aims of the Vinex policy could not be fulfilled. The ‘compact city’ would not 
be realized. After the end of the Vinex era, Vinex locations have been once again evaluated from the 



 
 

perspectives of the residents and the experts. Generally, the satisfaction with the housing is high, 
but the satisfaction with the living environment is lower in comparison with other extension areas 
and infill areas. Several aspects of the living environment can be improved, like the solidarity in the 
neighbourhood and the level of facilities. Problem areas have been described with the shops, hotel 
and catering establishments, cultural facilities, sport facilities, parks and greens, schools, youth 
facilities, adolescent facilities, public transit and parking facilities. Other researches show that Vinex 
locations are not qualitatively less than reference neighbourhoods. However, the experts still have a 
few points of criticism concerning Vinex: the (lack of) urbanization of Vinex locations, the unrealistic 
planning of the facilities and the unilateral housebuilding.  

The type of Vinex location could possibly effect the relation between facilities and liveability. 
With regards to this interaction-effect, a typology of Vinex locations has been determined. In the 
literature, two typologies of Vinex locations are described: a typology based on the situation in the 
conurbation and a typology based on the urbanization. These two typologies are constructed from a 
number of variables, namely situation, independency, size, functional urbanization and visual 
urbanization. A part of these variables is not suitable for this study due to the overlap with the 
independent variables (facilities), but some of the indications of these variables are suitable for this 
study. The following environmental characteristics have a presumed effect on the relation between 
facilities and liveability: situation, size, compactness and functional blending. A typology of Vinex 
locations can be established based on these variables. 
 
Operationalization liveability 
For this study, liveability needs to be properly operationalized. Liveability is quite complex as it is an 
abstract and a diffuse concept. Due to the complexity of the concept, this study does not strive for a 
complete overview of all possible definitions and indicators of liveability, but some relevant 
approaches are described. In the first approach, liveability is indicated by the characteristics of the 
living environment. The living environment is deemed liveable if the environmental characteristics 
are valued positively. The emphasis in the second approach lies with the characteristics of the 
human. A liveable living environment contributes to the well-being of humans or the quality of life. 
The third approach is subjective liveability. The living environment is considered liveable if the 
people consider it as liveable. The fourth approach of liveability relates to the interaction between 
the person and the environment. It concerns the objective environmental characteristics as well as 
subjective perception of these characteristics. The last approach is the perceived, presumed and 
apparent liveability. These types of liveability all describe the relation between the person and the 
environment, but the perspective on this relation changes per type of liveability.  

It can be concluded that there are different views on the definition and indicators of 
liveability. An own definition of liveability should be derived which is relevant for this study. 
Liveability is defined as ‘the satisfaction of residents with the living environment’, as this study 
involves the residents of Vinex locations whom experience several problems with the facility level. 
These problems are possibly related to the satisfaction with the living environment. Other 
definitions are therefore less sufficient for this study. With this approach, liveability does not have to 
be indicated through the use of indicators, but it can be simply determined by asking the residents.   

 
Relation between facilities and liveability of Vinex locations 
A selection of Vinex locations has been studied for the field research. These locations have been 
chosen based on the situation in the larger municipalities in the Netherlands, the situation in the 
Wgr+ regions and the spread in physical characteristics. Policy makers from these locations have 
been asked about: the current level of facilities in the Vinex locations, the importance of facilities for 
the liveability of the Vinex locations, the differences concerning that matter between the types of 
Vinex locations and the possible measures to improve the facility level considering the liveability. In 
the end, policy makers from the following municipalities have been interviewed: Brandevoort, de 
Eschmarke, IJburg, Houten-Vinex, Nesselande en de Waalsprong 



 
 

According to the respondents, all types of facilities from the selection are relevant for the 
liveability of the Vinex locations. They have given scores indicating the importance of the facilities 
for the liveability of the Vinex locations. The importance varies considerably per type of facility and 
per Vinex location. In general, schools, parking facilities and sport facilities are considered the most 
important. Facilities are not only important due to their primary functions, but they can also affect 
the social cohesion, the liveliness in the neighbourhood and the image of the neighbourhood. 
Subsequently, the respondents explained the current level of facilities in more detail, after which the 
researcher assigned values to indicate the current level of facilities. These values have been 
determined on the basis of the relation between the presence of facilities and the requirements of 
the residents. It has been found that there is room for improvement of the current level of facilities. 
In the last couple of years, the facility level has been improved which is why it often scores above 
neutral. Schools, youth facilities and public transit have been valued as reasonably high. Most of the 
other types of facilities score somewhat above neutral. Only adolescent facilities score relatively low. 
In all of the selected Vinex locations, not many adolescent facilities have been developed. 
Furthermore, there are a few location specific problems with the facility level.  

By comparing the values between the importance of facilities and the level of facilities, the 
discrepancies have been determined. Solving these discrepancies can contribute to the liveability of 
the Vinex locations. The most important discrepancies are the sport facilities in Houten-Vinex and 
the parking facilities in de Eschmarke. Other important discrepancies are: the parking facilities, parks 
and gardens and adolescent facilities in IJburg and the adolescent facilities in de Waalsprong and de 
Eschmarke. Furthermore, each Vinex location has several lesser discrepancies.  
 
Differences between types of Vinex locations 
In the field research, the differences in the relation between facilities and liveability of Vinex 
locations are further examined. Respondents expect that the situation and size are relevant to 
establish the differences between the types of Vinex locations. Both variables indicate the autonomy 
of the location. Situation influences the accessibility of existing facilities and size influences the 
financial base of facilities. Generally, the importance of facilities is higher in autonomous residential 
areas. According to the respondents, there can be a distinction made between neighbourhood 
orientated facilities and urban facilities. Neighbourhood orientated facilities are necessary for the 
daily function of the households. Urban facilities like cultural facilities and hotel and catering 
establishments influence the liveliness in the environment and are only important for some types of 
Vinex locations. Compactness and functional blending are considered as not relevant. According to 
the respondents, it could be possible spurious relationships. 

The importance of facilities between the types of Vinex locations has been analyzed. This 
leads to the following tentative findings. The importance of facilities is relatively high in Vinex 
locations situated near the city. All types of facilities are of importance. The importance of facilities is 
also relatively high in Vinex locations situated outside the city. Neighbourhood orientated facilities 
are considered to be more of importance. The importance of facilities is relatively low in Vinex 
locations situated against the city. Especially urban facilities are considered to be less important. The 
importance of facilities grows as the size of the Vinex location increases. The importance of facilities 
is high in large Vinex locations. All types of facilities are important for the liveability of large Vinex 
locations. The importance of facilities is higher in middle-sized Vinex locations than in small Vinex 
locations. Urban facilities are considered less of importance in middle-sized VInex locations and are 
little of importance in small Vinex locations.  

On the basis of the views of the respondents and the analysis of the importance of facilities, 
a typology has been determined to explain the differences between the types of Vinex locations. The 
typology is shown in table 1. The first type of Vinex location is the autonomous urban district. This 
type functions autonomously due to the presence of hard barriers and a high financial base for 
facilities. Therefore, all types of facilities are important for the liveability. Both urban and 
neighbourhood orientated facilities are relevant. The second type of Vinex location is the urban 



 
 

district. This type is situated outside or against the city and is middle sized. Urban facilities are less 
important for the liveability and neighbourhood orientated facilities are somewhat more important 
than in other types of Vinex locations. The third type is the outlying district. The outlying district has 
characteristics like a situation against the city and a small size. Mainly neighbourhood orientated 
facilities influence the liveability. Due to the integration with the existing urban area, these facilities 
are not necessarily located within the borders of the Vinex location.  
 

Table 1 – Differences in relation facilities and liveability between types of Vinex locations 

  Type 1 Type 2 Type 3 

  
Autonomous urban 

district 
Urban district Outlying district 

Situation Near the city Against the city / Against the city 

    Outside the city   

Size Large Middle-sized Small 

Types of facilities  Urban and 
Neighbourhood 

orientated facilities  

Neighbourhood 
orientated facilities 

(Neighbourhood 
orientated facilities) 

of importance 

  

Examples of IJburg  Houten-Vinex de Eschmarke 

Vinex locations De Waalsprong Nesselande   

 
Final assessment problem areas Vinex locations 
A final assessment has been given on the problem areas with the level of facilities in Vinex locations. 
The problem areas with the sport facilities, youth facilities and parking facilities have been 
confirmed. The amount of these facilities does not suffice at the moment. The problem areas with 
the public transit have been partially confirmed. Initially, the public transit in many Vinex locations 
had not been realized in time, but currently this problem area is only present in de Waalsprong. 
Besides, the public transit is not always a suitable alternative for the automobile due to the 
convenience of the automobile. The problem areas with the parks and gardens, and stores have 
been partially confirmed. The lack of parks and gardens is present at this moment in IJburg and de 
Waalsprong. There are sufficient grocery stores developed, but other kinds of stores have been 
rarely developed. The level of stores in de Eschmarke and de Waalsprong has been scored as neutral 
and can be improved. Another problem area is the vacancy of retail in IJburg. The problem areas 
with the schools and youth facilities have initially been confirmed, but they are not relevant 
anymore at the moment. In the initial phase of the developments, the capacities of these facilities 
did not suffice, but the current level of schools and youth facilities are relatively high. The problem 
areas with the cultural facilities and hotel and catering establishments have been not confirmed. The 
level of these facilities can be improved, but there are no discrepancies between the importance and 
the level. It is possible that these problem areas occur in other Vinex locations.  
 
The following measures can be taken to improve the level of facilities in Vinex locations: 

 Financing social facilities by taxing a certain amount from on-going projects within the 
municipality. 

 Arrange a network of organizations to acquire better insights in the supply and demand of 
adolescent facilities. 

 The realization of more parking spaces at the expense of residual green, public space and 
private gardens . 

 The realization of a temporary shopping centre to bridge the gap until the definitive 
shopping centre has been realized. 

 The realization of temporary or flexible units for education and day care to better anticipate 
the changing demands. A concrete example are ‘school dwellings’.  



 
 

 The collective positioning and profiling of the specialized stores in IJburg. 

 The realization of (temporary) vegetable gardens and containers to compensate the lack of 
parks and gardens. 

 
Conclusions and recommendations 
Residents of Vinex locations experience several problem areas that are connected to the level of 
facility. By solving these problem areas, the liveability of Vinex locations can be improved. All types 
of facilities prove to be relevant to the liveability of Vinex locations and there is room for 
improvement of the current level of facilities. In practice, the most important discrepancies are the 
parking facilities and sport facilities. Other important discrepancies are the parks and gardens and 
adolescent facilities. By linking the findings from the literature review and field research, it has been 
proven that the problem areas with the sport facilities, adolescent facilities and parking facilities are 
relevant. However, the other problem areas have only been partially confirmed or not confirmed at 
all. It is possible that these problem areas occur in other Vinex locations.  
 
There are several items of consideration regarding the used research methods and attained research 
findings: 

 The choice for oral interviews has both pros and cons. A con is that this method is time 
consuming which led to the limited amount of interviews that has been conducted. It is 
possible that there is not a complete overview of the reasons why facilities are of 
importance. 

 A limited selection of Vinex locations has been researched due to the time constraint. For 
the representativeness of the study, a larger selection of Vinex locations can be researched. 

 The facility level is partially determined through the opinions of the experts. Residents of 
Vinex locations can be surveyed for the representativeness of the facility level. 

 The plans of Vinex locations are the results of the negotiations between the lower 
governments and market parties. By including both parties to the research, it is possible that 
new measures could be revealed. 

 
In light of the attained research findings, the following policy recommendations are made: 

 The literature review describes that liveability can be defined in several manners. It is 
advised that municipalities should pursue a uniform definition of liveability, so liveability can 
be used as a benchmark to compare neighbourhoods, districts and urban districts. 

 This research states that there is room for improvements of the level of facilities in Vinex 
locations. However, municipalities should not only focus on improving the level of facility, 
but also keep the importance of facilities in mind. It is advised to solve the largest 
discrepancies first with regard to the liveability of Vinex locations. 

 Since the beginning of the Vinex developments, the level of adolescent facilities has been 
considered to be less than optimal. It is advised to realize more of these facilities with 
attention due to growth of adolescents in the next couple of years.  

 The spatial plans of Vinex locations have been considered to be not so flexible concerning 
the expansion of facilities. If the prognoses are not accurate, there are little possibilities to 
adjust the amount of facilities. By incorporating the use of temporary or flexible facilities, 
the changing demands can be better anticipated. It is advised to heed more attention on the 
flexibility of the plans with regard to unexpected circumstances.  

 
The following recommendations for further research are made: 

 The relation between facilities and liveability can be further researched by use of 
quantitative data. Specifically, it can be determined whether there is a correlation between 
the amount of facilities and satisfaction with the living environment in Vinex locations.  



 
 

 Further research can be done on the completeness, effectiveness and feasibility of the 
measures to improve the level of facility in Vinex locations. In addition, additional research 
on the possibilities to finance social facilities is recommended due to the current 
developments in the housing market and the financial crisis. 

 
  



 
 

SAMENVATTING 
 
Sinds het begin van het Vinex-beleid is er veel kritiek geuit op de kwaliteit van Vinex-locaties. 
Deskundigen zijn van mening dat deze uitleglocaties, gelegen aan de rand van bestaande steden, 
weinig kwaliteit hebben vanwege de monofunctionaliteit, homogene bevolkingssamenstelling en het 
gebrek aan voorzieningen. Daarnaast publiceren de media vele artikelen over de leefbaarheid van 
Vinex-locaties. Veelal wordt het gebrek aan voorzieningen aangehaald als reden voor de slechte 
leefbaarheid van Vinex-locaties. Er blijkt een kern van waarheid te zitten in de kritiek op Vinex-
locaties. Bewoners zijn minder tevreden over diverse aspecten van de woonomgeving, zoals de 
saamhorigheid en het voorzieningenniveau. Het voorzieningenniveau houdt mogelijk verband met 
de leefbaarheid van Vinex-locaties. Dit leidt tot de veronderstelling dat het verbeteren van het 
voorzieningenniveau kan bijdragen aan de leefbaarheid van Vinex-locaties. De vraagstelling van dit 
onderzoek is als volgt:  
 
Welke typen voorzieningen dragen het meest bij aan de leefbaarheid van Vinex-uitleglocaties en hoe 
kan het niveau van deze typen voorzieningen worden verbeterd? 
 
Om deze vraagstelling te beantwoorden zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:  

 Hoe kan leefbaarheid worden gedefinieerd? 

 Welke typen voorzieningen zijn relevant voor de leefbaarheid van Vinex-uitleglocaties? 

 Welke van deze typen voorzieningen dragen het meest bij aan de leefbaarheid van Vinex-
uitleglocaties? 

 Welke verschillen zijn er wat dat betreft tussen typen Vinex-uitleglocaties? 

 Welke maatregelen kunnen er worden genomen om het niveau van deze voorzieningen en 
dus de leefbaarheid te verbeteren? 

 
Er is gekozen om de onderzoeksvragen te beantwoorden door middel van literatuurstudie en 
interviews. De literatuurstudie heeft als doel een algemeen beeld te schetsen van de 
probleemvelden in Vinex-locaties. Het vormt bovendien de basis voor de operationalisatie van het 
begrip leefbaarheid. Het veldonderzoek heeft als doel de bevindingen van de literatuurstudie te 
bevestigen en meer inzicht te verkrijgen in de relatie tussen voorzieningen en leefbaarheid van 
Vinex-locaties. Er zijn beleidsmedewerkers van diverse gemeenten geïnterviewd die kennis hebben 
over de problemen van Vinex-locaties. Zij werken bovendien vanuit de visie om een aantrekkelijke 
leefomgeving te creëren. Tot slot is een eindoordeel gevormd over de knelpunten in Vinex-locaties 
door de bevindingen van de literatuurstudie en het veldonderzoek te koppelen.  
 
Literatuurstudie Vinex 
Vinex staat voor Vierde Nota voor Ruimtelijke ordening Extra en is in 1990 gepresenteerd. De 
belangrijkste uitgangspunten van dit verstedelijkingsbeleid zijn mobiliteitsgeleiding en ruimtelijke 
kwaliteit. De intrede van het Vinex-beleid leidde tot vele wijzigingen op het gebied van 
volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en grondbeleid. In de convenanten tussen het rijk en de 
stadsgewesten zijn afspraken vastgesteld over de realisatie van woningbouw, openbaar vervoer, 
werklocaties, groenverbindingen, bodemsanering en verplaatsing van glastuinbouw. De doelstelling 
om het woningtekort te reduceren is behaald, maar de ambities betreffende de bundeling van 
verstedelijking zijn in mindere mate behaald. Door de aanleg van uitleglocaties aan de rand van of in 
de nabijheid van steden, oftewel de realisatie van gebundelde verstedelijking, zijn de ambities 
grotendeels bewerkstelligd. Deze uitleglocaties staan tegenwoordig bekend als Vinex-wijken. In dit 
onderzoek zijn Vinex-locaties gedefinieerd als de uitleglocaties die gelegen zijn in de Vinex-
prestatiegemeenten. 

In de beginfase van Vinex is veel kritiek geuit op de kwaliteit van de Vinex-locaties. 
Deskundigen waren van mening dat de doelstellingen van het Vinex-beleid niet waar werden 



 
 

gemaakt. Er zou immers geen sprake zijn van de ‘compacte stad’. Na de Vinex-periode zijn Vinex-
locaties wederom geëvalueerd vanuit de perspectieven van bewoners en van deskundigen. De 
evaluaties blijken erg wisselend te zijn. Over het algemeen is de tevredenheid van Vinex-bewoners 
over de woning hoog, maar de tevredenheid over de woonomgeving ligt lager in vergelijking met 
andere uitleglocaties en inbreidingslocaties. Een aantal aspecten van de woonomgeving is voor 
verbetering vatbaar, zoals de saamhorigheid en het voorzieningenniveau. Er zijn knelpunten 
geconstateerd met de winkelvoorzieningen, horeca, culturele voorzieningen, sportvoorzieningen, 
groenvoorzieningen, scholen, jeugdvoorzieningen, jongerenvoorzieningen, openbaar vervoer en 
parkeervoorzieningen. Andere onderzoeken tonen aan dat Vinex-locaties kwalitatief niet minder zijn 
dan referentiewijken. Deskundigen hebben echter diverse punten van kritiek op Vinex. De 
belangrijkste kritiekpunten zijn: (het gebrek aan) stedelijkheid van Vinex-locaties, de onrealistische 
planning van voorzieningen en de eenzijdigheid van de woningbouw.  

Het type Vinex-locatie heeft mogelijk invloed op de relatie tussen voorzieningen en 
leefbaarheid. Om rekening te houden met dit interactie-effect is er een typologie van Vinex-locatie 
vastgesteld. In de literatuur zijn twee typologieën van Vinex-locaties beschreven: een typologie op 
basis van de ligging in het stadsgewest en een typologie op basis van de stedelijkheid. Deze twee 
typologieën zijn opgebouwd uit een aantal variabelen, namelijk ligging, zelfstandigheid, omvang, 
functionele stedelijkheid en visuele stedelijkheid. Een deel van deze variabelen is niet bruikbaar 
wegens de overlap met de onafhankelijke variabelen (voorzieningen), maar sommige indicatoren 
van de variabelen zijn wel bruikbaar voor dit onderzoek. De volgende omgevingskenmerken hebben 
een verondersteld effect op de relatie tussen voorzieningen en leefbaarheid: ligging, omvang, 
compactheid en functiemenging. Op basis van deze variabelen is getracht een typologie van Vinex-
locaties op te stellen.  
 
Operationalisatie leefbaarheid 
Voor deze studie dient het begrip leefbaarheid nader te worden geoperationaliseerd. Leefbaarheid 
blijkt zeer complex te zijn. Het is namelijk een diffuus en abstract begrip. Vanwege de complexiteit is 
er niet naar gestreefd om een compleet overzicht te geven van alle mogelijk definities en 
indicatoren, maar worden er enkele relevante benaderingen van leefbaarheid omschreven. Bij de 
eerste benadering wordt leefbaarheid geïndiceerd door middel van kenmerken van de 
woonomgeving. De woonomgeving is leefbaar indien de omgevingskenmerken positief beoordeeld 
worden. Bij de tweede benadering van leefbaarheid ligt het accent op kenmerken van de mens. Een 
leefbare omgeving is een omgeving die bijdraagt aan het welbevinden van de mens of de kwaliteit 
van het leven. Subjectieve leefbaarheid is de derde benadering van leefbaarheid. Een leefbare 
omgeving is wanneer men deze als positief beschouwd. De vierde benadering van leefbaarheid heeft 
betrekking op het samenspel tussen mens en omgeving. Het betreft zowel de objectieve 
omgevingskenmerken als de subjectieve beleving van deze kenmerken. De laatste benadering van 
leefbaarheid is de gepercipieerde, veronderstelde en kennelijke leefbaarheid. Deze typen 
leefbaarheid beschrijven allen de relatie tussen mens en omgeving, maar het perspectief op deze 
relatie verschilt per type leefbaarheid. 

De conclusie is dat er uiteenlopende opvattingen zijn over de definities en indicatoren van 
leefbaarheid. Er dient een eigen definitie van leefbaarheid te worden afgeleid die relevant is voor dit 
onderzoek. Leefbaarheid is gedefinieerd als ‘de satisfactie van bewoners met de woonomgeving’, 
aangezien dit onderzoek de bewoners van Vinex-locaties betreft die diverse problemen met het 
voorzieningenniveau ervaren.  Deze problemen houden mogelijk verband met de tevredenheid over 
de woonomgeving. Andere definities van leefbaarheid zijn minder toereikend. Deze benadering van 
leefbaarheid hoeft niet door middel van indicatoren te worden geïndiceerd, maar kan simpelweg 
worden vastgesteld door het te vragen aan de bewoners. 
 
 
 



 
 

Relatie voorzieningen en leefbaarheid van Vinex-locaties 
Er is een selectie van Vinex-locaties uitgewerkt voor het veldonderzoek. De locaties zijn gekozen op 
basis van de ligging in de grotere gemeenten in Nederland, de ligging in de Wgr+ regio’s en de 
spreiding van fysieke kenmerken. Aan beleidsmedewerkers van de gekozen Vinex-locaties zijn 
vragen gesteld over: het huidige voorzieningenniveau van de Vinex-locaties, het belang van 
verschillende typen voorzieningen voor de leefbaarheid, de verschillen wat dat betreft tussen de 
typen Vinex-locaties en de mogelijke maatregelen om het voorzieningenniveau met het oog op 
leefbaarheid te verbeteren. Uiteindelijk zijn beleidsmedewerkers van de volgende gemeenten 
geïnterviewd: Brandevoort, de Eschmarke, IJburg, Houten-Vinex, Nesselande en de Waalsprong.  

Volgens de respondenten zijn alle typen voorzieningen uit de selectie relevant voor de 
leefbaarheid van de Vinex-locaties. Zij hebben een rapportcijfer gegeven ter aanduiding van het 
belang van voorzieningen voor de leefbaarheid van de Vinex-locaties. Het belang varieert beduidend 
per type voorziening en per Vinex-locatie. In het algemeen zijn scholen, parkeervoorzieningen en 
sportvoorzieningen het meest van belang bevonden. Voorzieningen hebben niet alleen effect op de 
leefbaarheid vanwege de primaire functies, maar ze kunnen ook de sociale cohesie, de levendigheid 
in het woongebied en de uitstraling van de woonomgeving beïnvloeden. Vervolgens hebben de 
respondenten het huidige niveau van voorzieningen nader toegelicht, waarna de onderzoeker zelf 
waarden heeft toegekend aan het voorzieningenniveau. Deze waarden zijn vastgesteld aan de hand 
van de relatie tussen de aanwezigheid van voorzieningen en de eisen van de bewoners. Het blijkt dat 
het huidige voorzieningenniveau voor verbetering vatbaar is. Er zijn in de afgelopen jaren 
verbeteringen aangebracht, waardoor het niveau veelal ten minste neutraal scoort. Scholen, 
jeugdvoorzieningen en openbaar vervoer zijn het hoogst beoordeeld. Andere typen voorzieningen 
scoren veelal enigszins boven neutraal. Alleen jongerenvoorzieningen scoren redelijk laag. In alle 
Vinex-locaties zijn weinig jongerenvoorzieningen aangelegd. Verder zijn er enkele locatiespecifieke 
knelpunten met het voorzieningenniveau.  

Tot slot zijn de discrepanties tussen het belang en het niveau van voorzieningen vastgesteld 
door de waarden van de twee gegevens te vergelijken. Het verhelpen van de discrepanties kan 
namelijk bijdragen aan de leefbaarheid van de desbetreffende Vinex-locaties. De voornaamste 
discrepanties zijn de sportvoorzieningen in Houten-Vinex en de parkeervoorzieningen in de 
Eschmarke. Andere belangrijke discrepanties zijn: de parkeer-, groen-, en jongerenvoorzieningen in 
IJburg en de jongerenvoorzieningen in de Waalsprong en de Eschmarke. Verder zijn in alle 
onderzochte Vinex-locaties nog enkele lichte discrepanties.  
 
Verschillen tussen typen Vinex-locaties 
In het veldonderzoek is nader ingegaan op de verschillen in de relatie tussen voorzieningen en 
leefbaarheid van Vinex-locaties. Respondenten verwachten dat de ligging en de omvang van belang 
zijn om de verschillen tussen de typen Vinex-locaties te verklaren. Beide variabelen indiceren de 
autonomie van de Vinex-locatie. De ligging heeft invloed op de toegankelijkheid van bestaande 
voorzieningen en de omvang heeft invloed op het draagvlak van voorzieningen. Over het algemeen 
ligt het belang van voorzieningen hoger in autonome woonlocaties. Volgens de respondenten kan er 
een onderscheid worden gemaakt tussen wijkgerichte voorzieningen en stedelijke voorzieningen. 
Wijkgerichte voorzieningen zijn nodig voor het dagelijks functioneren van de huishoudens. Stedelijke 
voorzieningen als culturele voorzieningen en horeca hebben invloed op de levendigheid van de 
omgeving en zijn van belang voor sommige typen Vinex-locaties. Compactheid en functiemenging 
zijn niet relevant bevonden. Het betreft volgens de respondenten mogelijk schijnverbanden.  

Het belang van voorzieningen tussen de typen Vinex-locaties is geanalyseerd. Dit leidt tot de 
volgende tentatieve bevindingen. Het belang van voorzieningen is relatief hoog in Vinex-locaties die 
bij de stad liggen. Alle typen voorzieningen zijn relevant. Het belang van voorzieningen is tevens 
relatief hoog in buiten de stad gelegen Vinex-locaties. Wijkgerichte voorzieningen zijn meer van 
belang. Het belang van voorzieningen is relatief laag in Vinex-locaties die tegen de stad liggen. 
Vooral stedelijke voorzieningen zijn minder belangrijk voor de leefbaarheid. Het belang van 



 
 

voorzieningen stijgt naarmate de omvang van de Vinex-locatie toeneemt. Zo is het belang van 
voorzieningen hoger in grote Vinex-locaties dan in middelgrote Vinex-locaties. Alle typen 
voorzieningen zijn van belang voor de leefbaarheid van grote Vinex-locaties. Het belang is hoger in 
middelgrote Vinex-locaties dan in kleine Vinex-locaties. Stedelijke voorzieningen zijn iets minder 
belangrijk bevonden voor de leefbaarheid van middelgrote Vinex-locaties. Het belang van 
voorzieningen is het laagst in kleine Vinex-locaties. Stedelijke voorzieningen zijn weinig relevant voor 
de leefbaarheid van kleine Vinex-locaties.  

 
Tabel 1 – Verschillen in samenhang voorzieningen en leefbaarheid tussen typen Vinex-locaties 

  Type 1 Type 2 Type 3 

  Autonoom stadsdeel Stadsdeel Buitenwijk 

Ligging Bij de stad Tegen de stad / Tegen de stad 

    Buiten de stad   

Omvang Groot Middelgroot Klein 

Typen voorzieningen  Stedelijke en 
wijkgerichte 

voorzieningen 

Wijkgerichte   
voorzieningen 

 

(Wijkgerichte) 
voorzieningen 

 
van belang 

  

Voorbeelden IJburg  Houten-Vinex de Eschmarke 

Vinex-locaties De Waalsprong Nesselande   

 
Op basis van de opvattingen van de respondenten en de analyse van het belang van voorzieningen is 
er een eigen typologie van Vinex-locaties vastgesteld waarin de verschillen tussen de typen Vinex-
locaties zijn verklaard. De typologie is in tabel 1 weergegeven. Het eerste type is het autonoom 
stadsdeel. Dit type Vinex-locaties fungeert autonoom door de aanwezigheid van harde barrières en 
veel draagvlak. Hierdoor zijn alle typen voorzieningen relevant voor de leefbaarheid. Zowel 
stedelijke voorzieningen als wijkgerichte voorzieningen zijn van belang voor de leefbaarheid. Het 
tweede type is het stadsdeel. Dit type heeft een ligging buiten of tegen de stad en een middelgrote 
omvang. Stedelijke voorzieningen zijn minder van belang voor de leefbaarheid, maar wijkgerichte 
voorzieningen zijn enigszins belangrijker dan in andere typen Vinex-locaties. Het derde type is de 
buitenwijk. De buitenwijk heeft een ligging tegen de stad en een kleine omvang. Het belang van 
voorzieningen is het laagst van alle typen Vinex-locaties. Voornamelijk wijkgerichte voorzieningen 
hebben invloed op de leefbaarheid. Door de integratie met de bestaande kern hoeven de 
voorzieningen niet per se binnen de wijkgrenzen te liggen. 
 
Eindoordeel knelpunten Vinex-locaties 
Er is een eindoordeel gegeven over de knelpunten met het voorzieningenniveau in Vinex-locaties. De 
knelpunten met sportvoorzieningen, jongerenvoorzieningen en parkeervoorzieningen zijn bevestigd. 
De hoeveelheid van deze typen voorzieningen voldoet momenteel niet. De knelpunten met het 
openbaar vervoer zijn deels bevestigd. In eerste instantie is het openbaar vervoer bij veel Vinex-
locaties niet tijdig gerealiseerd, maar momenteel heeft alleen de Waalsprong nog last van dit 
knelpunt. Het openbaar vervoer blijkt daarnaast niet altijd een geschikt alternatief te zijn voor de 
auto vanwege het gemak van de auto. De knelpunten met groenvoorzieningen en winkels zijn deels 
bevestigd. Het gebrek aan openbaar groen wordt op dit moment in IJburg en de Waalsprong 
ervaren. Er zijn veel winkels voor de dagelijkse boodschappen in de Vinex-locaties ontwikkeld, maar 
weinig winkels voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarnaast is het niveau van winkels in de 
Eschmarke en de Waalsprong neutraal bevonden en is dus voor verbetering vatbaar. Verder blijkt de 
leegstand van gespecialiseerde winkels in IJburg een knelpunt te zijn. De knelpunten met scholen en 
jeugdvoorzieningen zijn in eerste instantie bevestigd, maar zijn nu niet meer relevant. In de 
beginfase van de ontwikkelingen waren de capaciteiten onvoldoende, maar het niveau voldoet 



 
 

tegenwoordig. De knelpunten met culturele voorzieningen en horeca zijn niet bevestigd. Het niveau 
van deze typen voorzieningen is voor verbetering vatbaar, maar er zijn geen discrepanties tussen het 
belang en het niveau. Het is echter mogelijk dat deze knelpunten in andere Vinex-locaties worden 
ervaren.  
 
De volgende maatregelen kunnen worden genomen om het voorzieningenniveau in Vinex-locaties te 
bevorderen: 

 De financiering van maatschappelijke voorzieningen door een bepaald bedrag te alloceren 
van lopende projecten binnen de gemeente. 

 Het opstellen van een netwerk met andere organisaties voor het verkrijgen van een 
completer beeld in de vraag en het aanbod van jongerenvoorzieningen. 

 De aanleg van meer parkeerplaatsen ten koste van het snippergroen, de openbare ruimte of 
het privé groen. 

 De aanleg van een tijdelijk winkelcentrum ter overbrugging totdat het definitieve 
winkelcentrum is voltooid. 

 De aanleg van tijdelijke of flexibele units voor scholen en kinderopvang om beter in te spelen 
op de veranderende vraag. Een concreet voorbeeld hiervan zijn schoolwoningen. 

 Het collectief positioneren en profileren van de gespecialiseerde winkels in IJburg. 

 Het gebrek aan openbaar groen compenseren door de aanleg van (tijdelijke) moestuinen en 
moesbakken. 

 
Conclusies en aanbevelingen 
Bewoners van Vinex-locaties ervaren diverse knelpunten die verband houden met het 
voorzieningenniveau. De leefbaarheid van Vinex-locaties kan worden bevorderd door deze 
knelpunten met het voorzieningenniveau te verhelpen. Alle typen voorzieningen uit de selectie 
blijken van belang te zijn voor de leefbaarheid van Vinex-locaties. Het voorzieningenniveau is 
bovendien voor verbetering vatbaar. In de praktijk blijkt dat de voornaamste discrepanties de 
parkeervoorzieningen en sportvoorzieningen zijn. Andere voorname discrepanties zijn de 
groenvoorzieningen en jongerenvoorzieningen. De koppeling tussen de literatuurstudie en het 
veldonderzoek bewijst dat de knelpunten met de sportvoorzieningen, jongerenvoorzieningen en 
parkeervoorzieningen relevant zijn. Knelpunten met de andere typen voorzieningen zijn echter deels 
of niet bevestigd. Mogelijk worden deze knelpunten in andere Vinex-locaties ondervonden.  
 
Er zijn enkele aandachtspunten met betrekking tot de toegepaste onderzoeksmethoden en behaalde 
onderzoeksresultaten.  

 De keuze voor het mondeling interviewen kent zowel voor- als nadelen. Een nadeel is dat 
deze methode relatief veel tijd kost, waardoor een beperkt aantal interviews is uitgevoerd. 
Het is mogelijk dat er geen compleet beeld is gevormd over waarom voorzieningen van 
belang zijn voor de leefbaarheid.  

 Er is een beperkte selectie van Vinex-locaties behandeld in verband met de tijdsduur van dit 
onderzoek. Voor de representativiteit van de studie kan er een grotere selectie van Vinex-
locaties worden onderzocht.  

 Het voorzieningenniveau is vastgesteld aan de hand van de relatie tussen de aanwezigheid 
van de voorzieningen en de eisen van de bewoners. Voor de representativiteit van het 
gegeven ‘de eisen van de bewoners’ kunnen bewoners van Vinex-locaties worden 
geënquêteerd. 

 De plannen van Vinex-locaties zijn het resultaat van de onderhandelingen tussen de lagere 
overheden en marktpartijen. Door beide partijen te betrekken bij het onderzoek kunnen er 
eventueel nieuwe maatregelen aan het licht komen.  

 
 



 
 

Naar aanleiding van de behaalde onderzoeksresultaten worden de volgende beleidsmatige 
aanbevelingen gedaan: 

 De literatuurstudie stelt dat leefbaarheid op verschillende wijzen wordt gedefinieerd. Voor 
gemeenten is het raadzaam om een uniforme definitie van leefbaarheid aan te houden, 
zodat leefbaarheid als een benchmark kan worden gebruikt om buurten, wijken en 
stadsdelen met elkaar te vergelijken.  

 Dit onderzoek stelt dat het voorzieningenniveau in Vinex-locaties voor verbetering vatbaar 
is. Er dient echter niet alleen op het voorzieningenniveau te worden gelet, maar ook op het 
belang van voorzieningen. Het is verstandig om eerst de grootste discrepanties tussen het 
belang en het niveau te verhelpen met het oog op de leefbaarheid van Vinex-locaties.  

 Sinds de beginfase van de Vinex-ontwikkelingen is het niveau van jongerenvoorzieningen 
niet optimaal. Het is raadzaam om meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van 
jongerenvoorzieningen met betrekking tot het groeiende aantal jongeren in Vinex-locaties. 

 De plannen van Vinex-locaties zijn weinig flexibel gebleken betreffende de uitbreiding van 
voorzieningen. Indien de prognoses niet blijken te kloppen zijn er weinig mogelijkheden om 
de hoeveelheid voorzieningen aan te passen. Door meer tijdelijke of flexibele voorzieningen 
op te nemen in de plannen kan er beter worden ingespeeld op de veranderende vraag. Er 
wordt geadviseerd om aandacht te besteden aan de aanpasbaarheid van het ruimtelijk plan 
in verband met onvoorziene omstandigheden. 

 
De volgende aanbevelingen voor vervolg onderzoek worden gedaan: 

 Er kan nader onderzoek worden gedaan naar de relatie tussen voorzieningen en 
leefbaarheid van Vinex-locaties aan de hand van kwantitatieve gegevens. Zo kan er worden 
onderzocht of er correlatie is tussen de hoeveelheid voorzieningen en satisfactie van 
bewoners met de woonomgeving in Vinex-locaties. 

 Er kan nader onderzoek worden gedaan naar de maatregelen om het voorzieningenniveau in 
Vinex-locaties te verbeteren met het oog op de volledigheid, effectiviteit en haalbaarheid. 
Door de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt en de economische crisis is bovendien 
nader onderzoek aanbevolen naar de mogelijkheden om maatschappelijke voorzieningen te 
financieren. 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING  

1.1 AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK 
 
Sinds het begin van de Vinex-periode is er veel discussie gaande over de kwaliteit van Vinex-wijken. 
Nieuwe woningbouw aan de rand van stedelijke kernen moet de bestaande stad versterken door de 
variatie in het woningaanbod te vergroten, het draagvlak voor voorzieningen te verbeteren en de 
toename van automobiliteit te beperken. Bij de eerste inventarisatie van de kwaliteiten van Vinex-
locaties hebben deskundigen echter een negatief oordeel gevormd. Er zou te weinig aandacht zijn 
besteed aan het creëren van een aantrekkelijk, stedelijk woonmilieu met een diversiteit aan 
voorzieningen en een heterogene bevolkingsamenstelling. Critici zijn van mening dat het mono-
functionele woonwijken worden die bovendien vrijwel geen relaties met de bestaande stad hebben 
(Boeijenga & Mensink, 2008).  

Regelmatig publiceren de media artikelen over de leefbaarheid van Vinex-wijken.  
Krantenkoppen als ‘Leefbaarheid Vinex-wijken beroerd’ en ‘Vinex-wijk getto van de toekomst’ laten 
verder niets aan de verbeelding over (Rengers & van Uffelen, 2006; van der Mee, 2011). Volgens het 
eerste artikel besteedt de overheid te weinig aandacht aan de leefomgeving. De kwaliteit en de 
leefbaarheid van Vinex-wijken wordt aangetast door het schrappen van groenstroken, sociale 
voorzieningen en parkeerplaatsen. Om leegstand te voorkomen in de toekomst moet men 
investeren in de leefomgeving van Vinex-wijken. In het tweede artikel staat dat Vinex-wijken de 
toekomstige achterstandsbuurten worden als gemeenten niet flink investeren in veiligheid en 
jeugdvoorzieningen. Door het gebrek aan voorzieningen, de sociale spanningen en de criminaliteit in 
Vinex-wijken zijn bewoners ontevreden over de woonomgeving.  

1.2  PROBLEEMSCHETS  
 
De kritiek is niet geheel onterecht. Bewoners van Vinex-locaties waarderen de woonomgeving 
minder positief dan bewoners van inbreidings,- en andere uitleglocaties (van Dam et al., 2005). 
Onder meer wordt de gezelligheid en saamhorigheid van de omgeving als minder beoordeeld en 
over een aantal voorzieningen is men relatief ontevreden. De waardering voor de woning is 
nagenoeg gelijkwaardig, maar het aandeel verhuisgeneigden ligt hoger. Er kan worden gesteld dat 
diverse aspecten van de woonomgeving voor verbetering vatbaar zijn.  

Bedrijvigheid zou bijdragen aan het creëren van werkgelegenheid, economische groei en 
onderlinge solidariteit (Raspe et al., 2010). Bij de helft van de onderzochte Vinex-locaties waren geen 
winkelvoorzieningen opgenomen  (de Wilt, et al., 1999). Een recentere studie toont aan dat men nog 
steeds ontevreden is over de aanwezigheid van winkels en horeca (Ministerie van VROM, 2006). Een 
ander punt van kritiek is het gebrek aan sociale cohesie. In vele onderzoeken wordt het belang van 
sociale cohesie toegelicht en wordt een verband verondersteld met tevredenheid met de 
woonomgeving (de Klerk, 1995; de Hart et al., 2002). Het bevorderen van dagelijkse interacties 
tussen bewoners kan bijdragen aan de sociale samenhang, waarbij sport,- en culturele voorzieningen 
kunnen fungeren als ontmoetingsplaatsen (Rijkers & Westerlaken, 2009). In woonwijken met hogere 
dichtheden wordt relatief meer overlast ervaren. Een ander nadeel van bouwen in hoge dichtheden 
is dat het vaak ten koste gaat van groenvoorzieningen. Groen in de buurt is een van de bepalende 
factoren voor het oordeel over de omgeving (Ministerie van VROM, 2004). Het aandeel bewoners 
van Vinex-locaties dat ontevreden is over de aanwezigheid van groenvoorzieningen ligt aanzienlijk 
hoger dan het landelijk gemiddelde (Ministerie van VROM, 2006). Gezinnen hebben de voorkeur 
voor een rustige omgeving in de nabijheid van allerlei voorzieningen. Met name weegt de 
aanwezigheid van scholen en voorzieningen voor de jeugd en jongeren zwaar mee. Het probleem is 
dat deze voorzieningen veelal niet tijdig zijn gerealiseerd of volledig ontbreken (van Iersel & 
Marsman, 1999). In de afgelopen jaren is de tevredenheid over het niveau van jeugdvoorzieningen 
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toegenomen, alhoewel de tevredenheid over jongerenvoorzieningen nauwelijks is veranderd 
(Ministerie van VROM, 2006).  

Het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) zou een goed alternatief moeten vormen voor de 
auto. Echter in veel gevallen is het HOV te laat opgeleverd, waardoor huishoudens een tweede auto 
hebben aangeschaft (Boeijenga & Mensink, 2008). Bij sommige Vinex-locaties is de aansluiting op 
het HOV niet rendabel, waardoor men slechts de beschikking heeft over een busnet. Daarnaast 
waren in de beginfase lage parkeernormen aangehouden vanwege de ambities met betrekking tot 
het openbaar vervoer. Bewoners van Vinex-locaties beoordeelden de parkeervoorzieningen slechter 
dan bewoners van andere uitleglocaties (van Iersel & Marsman, 1999). In een later stadium zijn de 
parkeernormen aangescherpt, maar dit leidde veelal tot verslechterde kwaliteit van de fysieke 
omgeving door de vele aanpassingen in het ruimtelijk ontwerp (Ministerie van VROM, 2006).  

Hieruit is te concluderen dat het niveau van een aantal voorzieningen ondermaats is in 
Vinex-locaties en dat leidt tot onvrede onder de bewoners over de woonomgeving. Het verbeteren 
van het niveau van deze voorzieningen zal een positief effect kunnen hebben op de leefbaarheid van 
Vinex-locaties. In dit onderzoek wordt het belang van de volgende voorzieningen bestudeerd: 
winkelvoorzieningen, horeca, culturele voorzieningen, sportvoorzieningen, groenvoorzieningen, 
scholen, jeugdvoorzieningen, jongerenvoorzieningen, openbaar vervoer en parkeervoorzieningen. 

1.3  DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 
 
De doelstelling van dit onderzoek is als volgt gedefinieerd: 
 
Meer inzicht verkrijgen in de relatie tussen verschillende typen voorzieningen en leefbaarheid met als 
doel maatregelen vast te stellen voor belanghebbende partijen om de leefbaarheid van Vinex-
uitleglocaties te verbeteren. 
 
Om de doelstelling te behalen is de volgende vraagstelling geformuleerd:  

 

Welke typen voorzieningen dragen het meest bij aan de leefbaarheid van Vinex-uitleglocaties en hoe 
kan het niveau van deze voorzieningen worden verbeterd? 
 
De vraagstelling bestaat uit meerdere vraagstukken. Om de vraagstelling te beantwoorden moet er 
een aantal deelvragen worden uitgewerkt.  
 

 Hoe kan leefbaarheid worden gedefinieerd? 

 Welke typen voorzieningen zijn relevant voor de leefbaarheid van Vinex-uitleglocaties? 

 Welke van deze typen voorzieningen dragen het meest bij aan de leefbaarheid van Vinex-
uitleglocaties? 

 Welke verschillen zijn er wat dat betreft tussen typen Vinex-uitleglocaties? 

 Welke maatregelen kunnen er worden genomen om het niveau van deze voorzieningen en 
dus de leefbaarheid te verbeteren? 

 
Aan de hand van de probleemschets is er een selectie van de typen voorzieningen gemaakt. Deze 
selectie van voorzieningen is hieronder geoperationaliseerd: 
 
Winkelvoorzieningen:  Gebouwen met de functies detailhandel en dienstverlening 
Horeca:    Alle drink,- en eetgelegenheden inclusief hotels 
Culturele voorzieningen:  Musea, theaters, bibliotheken, muziekscholen, dansscholen en 

andere culturele centra. 
Sportvoorzieningen:  Sportaccommodaties excl. speelvelden voor jongeren 
Groenvoorzieningen  Openbaar groen 
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Scholen:   Scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs 
Jeugdvoorzieningen:  Crèches en speelgelegenheden voor kinderen tot ~12 jaar 
Jongerenvoorzieningen:  Jongerencentra en jongerenontmoetingsplaatsen 
Openbaar vervoer:  Collectief vervoer 
Parkeervoorzieningen:  Parkeerplaatsen en parkeergarages 

1.4  CONCEPTUEEL MODEL  
 
Zoals eerder beschreven is het waarschijnlijk dat er een samenhang is tussen voorzieningen en 
leefbaarheid. Hieronder is een conceptueel model weergegeven van de samenhang. De onderzoeks-
eenheid is Vinex-uitleglocaties. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptueel model 1 – Vermoedelijke samenhang voorzieningen en leefbaarheid  

Er is een selectie gemaakt van voorzieningen die zouden bijdragen aan de leefbaarheid van Vinex-
uitleglocaties. De samenhang wordt vermoedelijk beïnvloed door het type Vinex-uitleglocatie.  

1.5  RELEVANTIE ONDERZOEK 
 
Praktische relevantie 
Leefbaarheid van woonwijken is al jaren het onderwerp van discussie in zowel de politiek als de 
maatschappij. Uit de inventarisatie van de problemen in Vinex-locaties blijkt dat veel van de 
problemen gerelateerd zijn aan het niveau van voorzieningen. Door het gebrekkig niveau van 
bepaalde voorzieningen zijn sommige huishoudens niet tevreden over de woonomgeving. In dit 
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onderzoek wordt de relatie tussen voorzieningen en leefbaarheid van Vinex-locaties beschreven. Het 
wordt inzichtelijk hoe voorzieningen de leefbaarheid beïnvloeden en de voorzieningen die het meest 
bijdragen aan leefbaarheid worden nader toegelicht. Maatregelen worden vastgesteld om het 
niveau van deze voorzieningen te verbeteren. Gemeenten, woningcorporaties en andere 
belanghebbende partijen kunnen bepaalde typen voorzieningen ontwikkelen of verbeteren met het 
oog op leefbaarheidsproblemen in de woonwijken.  
 
Theoretische relevantie 
Het begrip leefbaarheid speelt een belangrijke rol in dit onderzoek. Er zijn discussies over de 
domeinen van het begrip, de indicatoren, de causaliteit, de contextgevoeligheid en het schaalniveau. 
Het toont de complexiteit van het begrip aan. Dit onderzoek richt zich op het verkrijgen van meer 
kennis van en inzicht in leefbaarheid met aandacht voor de bijdrage van voorzieningen aan de 
leefbaarheid.  

1.6 ONDERZOEKSOPZET 
 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden worden er twee dataverzamelingstechnieken toegepast, 
namelijk literatuurstudie en interviews. De literatuurstudie heeft als doel een algemeen beeld te 
schetsen van de probleemvelden in Vinex-locaties, het vaststellen van een typologie van Vinex-
locaties en het begrip leefbaarheid te operationaliseren. Met de verkregen kennis uit de 
literatuurstudie wordt de definitieve opzet en uitvoering van het veldonderzoek bepaald. De 
interviews dienen de bevindingen van de literatuurstudie te verifiëren en om nieuwe inzichten over 
voorzieningen en leefbaarheid van Vinex-locaties op te doen. Het veldonderzoek bestaat uit een 
serie van mondelinge interviews waarin wordt ingegaan op de onderwerpen: de bijdrage van 
voorzieningen aan de leefbaarheid van Vinex-locaties, de verschillen wat dat betreft tussen de typen 
Vinex-locaties en de mogelijk te nemen maatregelen om het voorzieningenniveau in Vinex-locaties 
te verbeteren. Vervolgens worden de bevindingen uit de literatuurstudie en het veldonderzoek 
gekoppeld om tot een eindoordeel te komen over de knelpunten met de voorzieningen in Vinex-
locaties. Daarnaast worden de mogelijk te nemen maatregelen ter verbetering van het 
voorzieningenniveau benoemd. Tot slot wordt er op basis van de behaalde onderzoeksresultaten 
antwoord gegeven op de vraagstelling. In figuur 1.6.1 is de onderzoeksopzet schematisch 
weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1.6.1 – Onderzoeksopzet   

Literatuurstudie 
HS 2 – Vinex 

HS 3 - Leefbaarheid 
 

Veldonderzoek 

§4.3 – Relatie tussen voorzieningen en leefbaarheid 

§4.4 – Verschillen tussen typen Vinex-locaties 

 

Koppeling literatuurstudie en veldonderzoek 
HS 5 – Eindoordeel knelpunten 

 

Antwoord op vraagstelling 
HS 6 – Conclusies en aanbevelingen 
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1.7  LEESWIJZER 
 
In het tweede hoofdstuk wordt Vinex nader toegelicht. Er wordt kort ingegaan op de geschiedenis 
en ontwikkeling van de Nota’s Ruimtelijke Ordening. Vervolgens wordt er toegelicht wat het Vinex-
beleid inhoudt en wordt de realisatie van de verstedelijkingsafspraken beschreven. Daarna volgt een 
beschrijving van de wijzigingen op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 
grondbeleid. Verder wordt er een aantal evaluaties van Vinex vanuit de perspectieven van bewoners 
en deskundigen besproken. Ten slotte worden bestaande typologieën geanalyseerd voor het 
vaststellen van relevante omgevingskenmerken om het interactie-effect tussen voorzieningen en 
leefbaarheid van Vinex-locaties te bepalen.  

In hoofdstuk drie wordt het begrip leefbaarheid nader omschreven. Er wordt een overzicht 
gegeven van enkele relevante definities van leefbaarheid. Vervolgens worden de indicatoren 
besproken die gerelateerd zijn aan de definities van leefbaarheid. De bevindingen vormen de basis 
voor het afleiden van een eigen definitie van leefbaarheid. Tot slot wordt het conceptueel model van 
de relatie tussen voorzieningen en leefbaarheid toegelicht waarin de verschillende concepten zijn 
geoperationaliseerd.  

Hoofdstuk vier behandelt de resultaten van het veldonderzoek. Eerst wordt de opzet en de 
uitvoering van de interviews beschreven. Vervolgens wordt de selectie van Vinex-locaties nader 
omschreven. De relatie tussen voorzieningen en leefbaarheid van Vinex-locaties wordt toegelicht, 
evenals de verschillen wat dat betreft tussen de typen Vinex-locaties.  

Hoofdstuk 5 dient als afsluiting van de bespreking over de knelpunten in Vinex-locaties. In de 
literatuurstudie zijn diverse knelpunten aan het licht gekomen en in het veldonderzoek zijn deze 
knelpunten wel dan niet bevestigd. Er wordt een eindoordeel van de knelpunten gegeven, waarna 
wordt ingegaan op de oorzaken van de knelpunten en de mogelijk te nemen maatregelen.  

In hoofdstuk zes worden de onderzoeksresultaten besproken. Op basis van de 
onderzoeksresultaten worden de onderzoeksvragen beantwoord. Verder worden de 
onderzoeksmethode en -resultaten geëvalueerd. Tot slot volgen de aanbevelingen voor beleid en 
vervolgonderzoek.  
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HOOFDSTUK 2  VINEX  

2.1  INLEIDING 
 
In dit hoofdstuk wordt de Vierde Nota over Ruimtelijke Ordening Extra nader toegelicht. Eerst zal de 
geschiedenis en ontwikkeling van de Nota’s Ruimtelijke Ordening worden beschreven. Vervolgens 
wordt toegelicht wat het Vinex-beleid inhoudt en wordt de realisatie van de verstedelijkings-
afspraken omschreven. Verder volgt de beschrijving van een aantal evaluaties van Vinex-locaties. Tot 
slot worden bestaande typologieën van Vinex-locaties geanalyseerd met als doel relevante 
omgevingskenmerken te bepalen om het interveniërend effect tussen voorzieningen en leefbaarheid 
van Vinex-locaties vast te stellen.  
 
Geschiedenis en ontwikkeling Nota Ruimtelijke Ordening 

De Nota’s Ruimtelijke Ordening behandelen planologische kernbeslissingen ten aanzien van 
de ruimtelijke structuur in Nederland. Er zijn tot op heden vijf nota’s over ruimtelijke ordening 
verschenen. Informatie over de Nota’s Ruimtelijke Ordening is verkregen door het bestuderen van 
twee bronnen (IKCRO, 2012; Parlement, 2012).  

De eerste Nota Ruimtelijke Ordening is in 1960 geïntroduceerd. Aanleiding voor het 
opstellen van de Nota was de vrees voor het aaneengroeien van Randstad door de ontplooiende 
steden in het Westen. De toenmalige regering zag het ontstaan van een grote stedelijke metropool 
als onwenselijk. Planvorming voor het Groene Hart is ontstaan om voor balans te zorgen in het sterk 
stedelijk gebied. Met de intentie om steden rondom het Groene Hart uit te breiden zou een veilige 
en schone omgeving worden gecreëerd.  

De tweede Nota is in 1966 vastgesteld na prognoses van het bevolkingsaantal in Nederland. 
Naar schatting zou Nederland in 2000 circa 20 miljoen inwoners hebben. Om de bevolkingsgroei op 
te vangen lag de nadruk van het ruimtelijk ordeningsbeleid op het realiseren van groeikernen buiten 
de bestaande steden. Dit staat bekend als ‘Gebundelde deconcentratie’. De verstedelijking vond 
voornamelijk plaats aan de randen van de Randstad om het Groene Hart te behouden. Daarnaast 
werd er aandacht besteed aan het vergroten van de capaciteit van het wegennet met het oog op de 
toenemende automobiliteit.  

De derde Nota volgde in 1976 en het gebundelde deconcentratiebeleid werd voortgezet met 
de aanwijzing van groeisteden en elf groeikernen. Overigens bleek de bevolkingsgroei mee te vallen, 
maar mede door het toenemend autobezit verhuisden veel huishoudens naar de groeikernen. De 
beslissing werd genomen om de ontwikkeling van kleinere kernen een halt toe te roepen. Om de 
aantrekkelijkheid van bestaande steden te verhogen werd er veel geïnvesteerd om de 
woonomstandigheden in oudere, stedelijke woonwijken te verbeteren.  

In 1988 is de Vierde Nota over Ruimtelijke Ordening tot stand gekomen. Het beleid richtte 
zich op versterking van de concurrentiepositie van Nederland binnen Europa door de ruimtelijke 
kwaliteit te verbeteren. Met name werd de aandacht gevestigd op de ontplooiing van mainports 
Rotterdam en Schiphol, zodat Nederland op de kaart werd gezet als een belangrijk distributieland. 
Het versterken van het economische gebied van de Randstad speelde uiteraard een belangrijke rol, 
alsmede het behouden van water-, en groenstructuren en het ontwikkelen van stedelijke 
knooppunten. Om aan de woningvraag te voldoen heeft het kabinet de opdracht gegeven om grote 
aantallen woningen te realiseren. Door de kabinetswisseling in 1989 was de vierde Nota een kort 
leven beschoren. In 1990 werd de nieuwe Nota gepresenteerd, genaamd Vierde Nota over 
Ruimtelijke Ordening Extra. Nadruk lag op het milieu en de uitvoerbaarheid van het beleid ten 
opzichte van de voorgaande nota. Dit heeft tot de ambitie geleid om de compacte stad te creëren, 
waar de bouw van zogenaamde Vinex-wijken een belangrijk onderdeel van is. Het Vinex-beleid bevat 
onder andere uitgangspunten voor de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties voor de jaren 
1995-2005. Voor de periode tot 2010 zijn er nieuwe afspraken gemaakt omtrent de 
woningbouwopgave en infrastructuur in de Actualisering Vinex (Vinac).   
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De Vijfde Nota over Ruimtelijke Ordening is niet definitief in werking gesteld door de val van 
het kabinet Kok II. De Nota had betrekking op de ruimtelijke contrasten van het land. Deze 
contrasten dienden de verschillen in stad en land aan te duiden en daarmee de beleving van ruimte. 
In de Nota werden tevens drie strategieën beschreven om efficiënt om te gaan met ruimte; 
intensiveren, combineren van functies en transformeren. Hoewel de Nota niet van definitief in 
werking is gesteld hebben provincies en gemeenten het gebruik van de zogenaamde rode en groene 
contouren wel overgenomen. Met de rode contouren werd de grens aangegeven waar gebouwd 
mocht worden. Groene contouren gaven zekerheid over het behoud en de kwaliteit van belangrijke 
groengebieden. Met de Nota Ruimte in 2004 is de beslissing genomen om af te zien van een centraal 
geregelde ruimtelijke ordening en dit te decentraliseren naar de provincies en gemeenten. 

2.2  VIERDE NOTA OVER RUIMTELIJKE ORDENING EXTRA 
 
Algemene doelstelling 
Jarenlang lag het accent van de ruimtelijke ordening in Nederland op de realisatie van gebundelde 
deconcentratie. Door de opkomst van groeikernen en groeisteden werd het steeds minder 
aantrekkelijk om in bestaande steden te wonen. Huishoudens verhuisden naar deze groeikernen 
maar bleven in de steden werken met de stijging in automobiliteit als gevolg. Met het oog op de 
versterking van de internationale concurrentiekracht van Nederland was de vitaliteit van bestaande 
steden van belang. Volgens het rijk zou het stedelijk leven zich afspelen op het schaalniveau van de 
stadsgewesten. De rijksoverheid beoogde op basis van deze twee uitgangspunten - 
mobiliteitsgeleiding en ruimtelijke kwaliteit - naar de realisatie van het bundelen van verstedelijking.  
Het bundelingsprincipe had als doel: ‘het stedelijk draagvlak te ondersteunen; de groei van de 
mobiliteit te beperken; en de woningen, werkgelegenheid en voorzieningen op zodanige afstand van 
elkaar te situeren dat de bereikbaarheid met fiets en openbaar vervoer optimaal is’ (Jókövi, Boon, & 
Tilius, 2006). 
 
Kernboodschap van Vinex 
Het rijk wilde met het Vinex-beleid de groei zoveel mogelijk opvangen in de stadsgewesten. Niet 
alleen ten gunste van de stedelijke vitaliteit, maar tevens om het milieu zo min mogelijk te belasten.  
Het stadsleven zou plaatsvinden op de schaal van het stadsgewest. Ontwikkelingsruimte moest eerst 
binnen de bestaande steden worden benut. Vervolgens werd er naar ruimte gezocht voor 
ontwikkelingen aan de rand van of in de nabijheid van steden. Woningen, werkgelegenheid en 
voorzieningen zouden zodanig gesitueerd worden dat de bereikbaarheid optimaal is met de fiets of 
het openbaar vervoer. Ontsluiting van uitbreidingslocaties zou door de realisatie van hoogwaardig 
openbaar vervoer van voldoende kwaliteit zijn. Met betrekking tot mobiliteitsgeleiding bood Vinex 
eveneens richtlijnen voor de situering van bedrijven met het ABC-locatiebeleid. Bedrijven met veel 
werknemers zouden bij knooppunten van openbaar vervoer moeten worden gerealiseerd en 
bedrijven met minder werknemers en veel goederenvervoer bij locaties aan de snelweg (Boeijenga 
& Mensink, 2008).  
 
Locatiecriteria 
Aangezien de Randstad een belangrijk rol speelt bij de economische ontwikkeling van het land, heeft 
het rijk haar voorkeurslocaties aangewezen in de vier grootste stadsgewesten in de Randstad. Ten 
aanzien van het bundelingsprincipe is een restrictief beleid opgesteld om het open landschap te 
sparen. Het rijk presenteerde vijf criteria voor het benoemen van locaties voor wonen, werken en 
recreëren. Stadsgewesten dienden deze vijf locatiecriteria in ogenschouw te nemen bij het 
benoemen van locaties (Jókövi, Boon, & Tilius, 2006):  

1. Nabijheid: ligging ten opzichte van het centrum, met als voorkeurs-volgorde eerst het 
benutten van mogelijkheden in het stedelijk gebied, vervolgens aan de rand daarvan, en pas 
daarna in verder weg gelegen zones in aansluiting op bestaande kernen. 
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2. Bereikbaarheid: ontsluiting door stedelijk/stadsgewestelijk openbaar vervoer en langzaam 
verkeer. 

3. Samenhang tussen wonen, werken, recreatievoorzieningen en groenstructuur. 
4. Open ruimte vrijwaren van verstedelijking, mede ten behoeve van natuur, 

openluchtrecreatie, en landbouw. 
5. Uitvoerbaarheid: financieel-economisch; milieuhygiënisch en bestuurlijk-maatschappelijk. 

 
Vinexuitvoeringsconvenanten 
Het rijk besloot om uitvoeringsconvenanten af te sluiten met 26 stadsgewesten. In de convenanten 
zijn afspraken gemaakt over prestaties die de stadsgewesten moesten leveren tijdens de periode 
1995 tot 2005. In ruil voor het afsluiten van de verstedelijkingsafspraken kregen de stadsgewesten 
als tegenprestatie een financiële bijdrage van het rijk om de tekorten op locatieontwikkelingen af te 
dekken. In tegenstelling tot wat velen denken zijn de woningbouwlocaties niet door het rijk 
opgelegd. De woonlocaties zijn in overleg met de provincies en de gemeenten bepaald. 
Tegenwoordig zijn de woonlocaties bekend als Vinex-locaties. Overigens staan in de convenanten 
niet alleen afspraken over de woningbouw. Ook werklocaties, infrastructuur, bodemsanering, 
verplaatsing van glastuinbouw en groene verbindingen worden behandeld (Boeijenga & Mensink, 
2008).  

Voor de uitvoering van het Vinex-beleid wilde het rijk geen afspraken maken met individuele 
gemeenten. Het stadsleven speelde immers zich af op het schaalniveau van de stadsgewesten en 
bovendien was er samenwerking op regionaal niveau nodig om de verstedelijking aan te sturen. De 
stadsgewesten hadden echter onvoldoende bevoegdheden om de verantwoordelijkheid op zich te 
nemen. Met de invoering van de Kaderwet1 in 1994 kregen de zeven grootste stadsregio’s een 
formele wettelijke status om op regionaal niveau beleid te kunnen maken. Deze zogenoemde 
Kaderwetgebieden zijn Regionaal Orgaan Amsterdam, Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest 
Haaglanden, Bestuur Regio Utrecht, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Stadsregio Arnhem-
Nijmegen en Regio Twente. Onderhandeling met de overige 19 stadsgewesten verliep via de 
provincies, aangezien het enkele jaren had gekost om tot definitieve afspraken te komen met de 
Kaderwetgebieden. Na het afsluiten van de uitvoeringsconvenanten trok het rijk zich terug en lag de 
regie van de uitvoering in handen van de 26 stadsgewesten (Boeijenga & Mensink, 2008). 
 
Definitie Vinex-locaties 
Er heerst veel onduidelijkheid over de term Vinex-locaties om een aantal redenen. In de volksmond 
wordt het begrip geassocieerd met alle woonwijken die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. In de 
vakliteratuur heeft men het over locaties die in de convenanten zijn benoemd. De definitie van 
Vinex-locatie is niet gegeven in de convenanten, waardoor diverse opvattingen van het begrip 
mogelijk zijn. Er zijn drie categorieën locaties te onderscheiden die in de convenanten zijn benoemd; 
binnenstedelijke locaties, uitleglocaties en overige locaties. Met de laatste categorie worden locaties 
bedoeld die niet binnen de Kaderwetgebieden en stadsgewesten zijn gelegen. Hoewel deze locaties 
in de convenanten zijn genoemd, vallen ze veelal niet onder de noemer Vinex-locaties (Boeijenga & 
Mensink, 2008).  

Sommige gemeenten binnen de Kaderwetgebieden hebben geen inspanningsverplichting 
met betrekking tot Vinex. Het betreft hier voornamelijk landelijk gelegen gemeenten die weinig 
kunnen bijdragen aan de verstedelijkingsopgave. Alleen de zogenaamde Vinex-prestatiegemeenten 
moeten meewerken aan het realiseren van gebundelde verstedelijking. Binnen deze 
prestatiegemeenten zijn nog twee categorieën locaties te onderscheiden; benoemde locaties en 
onbenoemde locaties. In de convenanten staat dat stadsgewesten de vrijheid hebben om te bepalen 
waar nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd, met als voorwaarde dat de locaties zich binnen de 

                                                           
1 De Kaderwet is komen te vervallen. Kaderwetgebieden vallen tegenwoordig onder de Wet 
gemeenschappelijke regelingen plus en worden aangeduid als Wgr+ regio’s. 
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grenzen van Vinex-prestatiegemeenten bevinden en aan de vijf locatiecriteria voldoen (Boeijenga & 
Mensink, 2008). Over het algemeen staat de definitie Vinex-locaties echter gelijk aan de benoemde 
locaties, welke zijn gelegen in Vinex-prestatiegemeenten. In dit onderzoek wordt die definitie 
gehanteerd en worden met Vinex-uitleglocaties de uitleglocaties bedoeld die zijn gelegen in Vinex-
prestatiegemeenten. In bijlage I is een overzicht van de uitleglocaties toegevoegd.  

Mede door het gebrek aan een eenduidige definitie van Vinex-locatie is het aantal Vinex-
locaties lastig te bepalen. In de loop der jaren is een aantal locaties toegevoegd of vervallen. 
Bovendien zijn sommige locaties als onderdeel van een locatieoverstijgende opgave genoemd. Bij 
zulke opgaven is er veel onduidelijkheid over welke wijk tot welk gebied behoort. Leidschenveen en 
Ypenburg liggen praktisch tegen elkaar aan, maar het is helder dat het om twee verschillende 
locaties gaat. Bij opgaven als Noordrand en Bergschenhoek kan er geen duidelijk onderscheid 
worden gemaakt. Wijken binnen deze locaties worden soms afzonderlijk benoemd, soms als geheel 
onder een overkoepelde naam. Ook is er onduidelijkheid over de ruimtelijke afbakening van 
onbenoemde uitleglocaties. Voor het verrekenen van het Besluit Locatiegebonden Subsidie (BLS) 
wordt er alleen een onderscheid gemaakt tussen binnenstedelijke locaties en uitleglocaties. Alle 
gerealiseerde eenheden van woningen tellen in principe mee als onbenoemde locaties, ongeacht de 
grootte van de eenheid. Alleen is de afbakening van deze locaties niet helder vastgelegd, waardoor 
het aantal Vinex-locaties kan variëren (Boeijenga & Mensink, 2008).  

2.3  REALISATIE VAN AFSPRAKEN 
 
Zoals eerder beschreven staan in de convenanten afspraken over woningbouw, openbaar vervoer, 
werklocaties,  groenverbindingen, bodemsanering en verplaatsing van glastuinbouw. Informatie over 
de afspraken zijn voor een aanzienlijk deel verkregen door het bestuderen van het 
onderzoeksrapport ‘Evaluatie Verstedelijking Vinex 1995 tot 2005’. Bij het bestuderen van andere 
bronnen blijkt dat er inconsistenties zijn in de gegevens over de doelstellingen en behaalde 
resultaten. Er is gekozen voor dit onderzoeksrapport, want het is geschreven door 
onderzoeksinstituten RIGO en OTB Delft in opdracht van het ministerie van VROM (2006). 
Bevindingen van dit onderzoek zullen meer betrouwbaar zijn.  
 
Woningbouw 
De woningvoorraad in Nederland moest aanzienlijk worden uitgebreid om de groei van de bevolking 
op te vangen. Het rijk ambieerde het woningtekort terug te dringen naar 2% door een uitbreiding 
van circa 650.000 woningen te realiseren in de periode van 1995 tot 2005. Met 7 Kaderwetgebieden 
en 19 stadsgewesten zijn afspraken gemaakt om circa 460.000 woningen te ontwikkelen. De 
taakstelling voor gebieden buiten de stadsgewesten was de realisatie van 190.000 woningen. Deze 
verhouding houdt verband met het bundelen van verstedelijking. Circa tweederde van de woningen 
zou binnen de stadsgewesten worden gerealiseerd en een derde buiten de stadsgewesten. Binnen 
de Vinex-regio’s zou een derde van de woningen op binnenstedelijke locaties worden ontwikkeld. 

De doelstelling om het woningtekort te reduceren is behaald. In de periode van 1995 tot 
2005 zijn landelijk meer dan 680.000 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. De 
woningproductie binnen de stadsgewesten is achtergebleven ten opzichte van locaties in de rest van 
Nederland. Er zijn 43.000 woningen minder gerealiseerd dan gepland binnen de stadsgewesten. Met 
name is in de Kaderwetgebieden minder geproduceerd. Alleen de Haaglanden heeft haar 
taakstelling behaald. Op binnenstedelijke locaties is er bovendien minder gerealiseerd dan voorzien. 
Op locaties in de rest van Nederland is er juist meer gerealiseerd. Buiten de stadsgewesten zijn 
73.000 woningen meer toegevoegd dan gepland. De beoogde ambities met betrekking tot het 
bundelen van verstedelijking zijn in mindere mate behaald. In figuur 2.3.1 is de woningproductie per 
jaar weergeven.  
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Figuur 2.3.1 – Netto woningproductie per jaar 

 
Bron:  Ministerie van VROM (2006) 

 
In de convenanten is een aantal afspraken beschreven over de voortgang van de woningproductie. 
Tweederde van de totale productie moest binnen de eerste periode van vijf jaar worden 
gerealiseerd. De rest diende na de tweede periode gereed te zijn. In de eerste drie jaren lag de 
productie goed op schema door de bouw op zogenaamde doorlooplocaties. Deze locaties dateren 
van voor de Vinex-periode, maar er was nog voldoende capaciteit voor het realiseren van 
additionele woningbouw. Met name waren er veel doorlooplocaties buiten de stadsgewesten. Het 
verklaart voor een aanzienlijk deel de behaalde woningproductie tijdens de eerste periode. In de 
tweede periode zijn minder woningen toegevoegd aan de woningvoorraad door diverse problemen. 

In hoofdzaak zijn er drie oorzaken te noemen voor de achtergebleven woningproductie 
(Jókövi, Boon, & Tilius, 2006). Ten eerste waren er veel wijzigingen op institutioneel gebied. Voor het 
eerst is het ruimtelijk ordeningsbeleid op een decentrale wijze uitgevoerd. Lokale overheden hadden 
nog weinig ervaring met de regierol en het duurde enige tijd voordat men voldoende kennis had 
opgedaan om met de nieuwe verantwoordelijkheden om te gaan. Ten tweede liggen economische 
factoren ten grondslag aan de vertragingen. Het bouwprogramma bestond voor een groot deel uit 
marktgerichte woningen en was sterk gevoelig voor conjunctuurschommelingen. Doordat de vraag 
naar duurdere koopwoningen afnam in 2002, moesten er aanpassingen worden gemaakt in het 
bouwprogramma. Daarnaast hadden de nieuwe koopwoningen een ongunstige prijs-
kwaliteitverhouding ten opzichte van bestaande woningen. Ten derde kenden veel grote Vinex-
uitleglocaties een lange aanloopperiode. Het ontwikkelingsproces van grote Vinex-uitleglocaties is 
aanzienlijk complexer dan kleine locaties en bovendien is er sprake van een oligopolistische 
marktstructuur rond grote woonlocaties. 

De woningbouwontwikkelingen konden voor de helft worden gesubsidieerd via het Besluit 
Locatiegebonden Subsidies (BLS). Het rijk achtte het plausibel om de andere helft van de kosten te 
verevenen met de exploitatie van winstgevende locaties. Subsidies werden per jaar en per 
stadsgewest uitgekeerd en het bedrag was afhankelijk van het aantal te realiseren woningen. 
Stadsgewesten werden na de Vinex-periode gecontroleerd of zij aan de verplichtingen hadden 
voldaan. Er werden overigens geen vorderingen gedaan op de subsidies indien de afspraken niet 
waren behaald. In totaal is er ongeveer 890 miljoen gulden aan BLS subsidie uitgekeerd. 
 
Openbaar vervoer 
De rijksoverheid heeft met vijf van de zeven Kaderwetgebieden onderhandeld over de realisatie van 
hoogwaardig openbaar vervoer, aangezien het beperken van de automobiliteit hoog op de 
prioriteitenlijst stond. In de convenanten staan gedetailleerde afspraken over de ontwikkeling van 
treinstations, lightrail verbindingen en vrije busbanen. De planning was om het hoogwaardig 
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openbaar vervoer in gebruik te nemen wanneer tweederde van de woningen was gerealiseerd. 
Tijdens de overbruggingsperiode kon men gebruik maken van regulier busvervoer.  

Circa driekwart van de in de convenanten genoemde OV-projecten is binnen de afgesproken 
periode opgeleverd of niet meer dan een jaar later. De onbenoemde projecten zijn voor iets meer 
dan de helft opgeleverd. Veelal is oplevering van OV-projecten gekoppeld aan de woningbouw. 
Indien de woningbouw was vertraagd, werd er gewacht met de aanleg van het openbaar vervoer tot 
tweederde van de woningen was gerealiseerd. Andere knelpunten bij de ontwikkeling van OV-
projecten waren de samenwerking tussen de overheden en de NS, onduidelijkheden bij de 
decentralisatie van de financiële rijksbijdrage en de afhankelijkheid van sommige OV-projecten van 
niet Vinex-gerelateerde projecten.  

Voor de aanleg van hoogwaardig openbaar vervoer stonden in de convenanten de bedragen 
vastgelegd die hiervoor zouden worden gereserveerd in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en 
Transport (MIT). In totaal is er een bedrag van ruim 3 miljard euro voor gereserveerd. De definitieve 
bijdrage van het ministerie van Verkeer en Waterstaat werd overigens pas later vastgesteld. Voor 
grootschalige projecten als de Noord-Zuidlijn, de metro Beneluxtunnel-Hoogvliet, en de Hofpleinlijn 
zijn in de convenanten aparte afspraken gemaakt. 

 
Werklocaties 
Het rijk heeft afspraken gemaakt met de 7 Kaderwetgebieden over de ontwikkeling van 
kantoorlocaties en bedrijventerreinen. Afspraak was om 7.769.000 m2 bvo aan kantoren en 4.262 
hectare aan bedrijventerrein te realiseren. Beide doelstellingen zijn niet behaald. De beoogde 
kantooroppervlakte is net niet behaald en het beoogde oppervlakte aan bedrijventerrein is voor 
ruim de helft gerealiseerd. De meeste werklocaties die met naam worden genoemd in de 
convenanten zijn gerealiseerd. Westelijke gelegen Kaderwetgebieden hebben meer gerealiseerd qua 
kantooroppervlakte. Vooral het Regionaal Orgaan Amsterdam heeft aanzienlijk meer geproduceerd 
dan gepland. Voor bedrijventerreinen geldt dat de oostelijk gelegen Kaderwetgebieden meer 
hebben ontwikkeld. Alleen Regio Twente heeft haar taakstelling behaald omtrent de te realiseren 
oppervlakte aan bedrijventerreinen. Er zijn twee knelpunten gebleken voor het achterblijven van de 
realisatie (Boeijenga & Mensink, 2008). Ten eerste vonden gemeenten dat er onvoldoende vraag 
was naar werklocaties. Ten tweede waren er geen financiële middelen beschikbaar voor de realisatie 
van deze werklocaties.  
 
Groenverbindingen 
Het rijk heeft met vier Kaderwetgebieden in de Randstad onderhandeld over de aanleg van 
groenverbindingen tussen Vinex-locaties en groengebieden. Deze vier Kaderwetgebieden zijn 
Regionaal Orgaan Amsterdam, StadsRegio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden en Bestuur Regio 
Utrecht. Groenverbindingen zouden bijdragen aan de kwaliteit van Vinex-locaties. Het doel was om 
een goede bereikbaarheid van deze groengebieden te realiseren voor bewoners van de Randstad. In 
de praktijk blijkt dat de groenverbindingen niet volledig zijn gerealiseerd. De meeste groengebieden 
zijn niet eens aangelegd, waardoor het onmogelijk is om de groenverbindingen te realiseren. Het 
was overigens ingecalculeerd door het rijk dat groenverbindingen niet binnen de Vinex-periode 
konden worden gerealiseerd. De afspraken over groenverbindingen zijn opgenomen in de 
convenanten, omdat deze prima paste in de uitvoeringsopzet. De verwachting was dat de meeste 
groenverbindingen in 2014 zouden zijn aangelegd, waarvan een klein deel later dan 2014 zou 
worden gerealiseerd. De rijksoverheid financiert de groengebieden volledig. Aanleg van 
groenverbindingen wordt gezamenlijk gefinancierd door het rijk, provincies en gemeenten.  
 
Ondersteunende afspraken 
Voor de realisatie van een aantal woningbouwlocaties zijn ondersteunende afspraken opgenomen in 
de convenanten. Het gaat hierbij om afspraken over de sanering van ernstig vervuilde gronden en 
verplaatsing van glastuinbouw. Het rijk vreesde dat er aanzienlijke vertragingen zouden komen in 
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verband met de hoge kosten met het verwerven en saneren van gronden. Hierdoor heeft het rijk 
een financiële bijdrage toegezegd, zodat de ontwikkelingskosten niet te hoog uitvallen.  

Bij zeven Kaderwetgebieden zijn locaties benoemd waar sprake is van ernstige 
bodemverontreiniging. Tijdens de Vinex-periode zijn er locaties bijgekomen in zowel de 
Kaderwetgebieden als overige stadsgewesten. Bodemsanering is voor het grootste deel van de 
aangewezen locaties voor het einde van de Vinex-periode uitgevoerd. Dit kwam moeilijk op gang 
door diverse redenen. De belangrijkste oorzaken zijn de als streng bevonden criteria voor het 
verkrijgen van Fonds Economische Structuurversterking (FES) gelden, de ervaren spanning tussen 
WRO en de Wet Bodembeheer, en de lange planprocedures. Vertraging van de sanering heeft over 
het algemeen weinig effect gehad op de voortgang van de woningbouw. Ten eerste bevindt een 
belangrijk deel van de woningbouw zich niet op locaties waar FES gelden beschikbaar waren gesteld. 
Ten tweede zijn de woningbouwontwikkelingen pas later op gang gekomen. Vertraging in de 
bodemsanering had weinig invloed op het totale ontwikkelingsproces. Het rijk heeft een bedrag van 
0,17 miljard euro gereserveerd voor de bodemsaneringsoperaties.  

De rijksoverheid heeft met Stadsregio Rotterdam, Bestuur Regio Utrecht, Stadsregio Arnhem 
Nijmegen en Stadsgewest Haaglanden afspraken gemaakt over de verplaatsing van glastuinbouw. De 
veronderstelling was dat het verplaatsen van glastuinbouw noodzakelijk was voor de bouw van een 
aantal woonlocaties. Na het verstrijken van de Vinex-periode blijkt dat de verplaatsing van 
glastuinbouw in de meeste gevallen nog niet volledig is gerealiseerd. Het Bestuur Regio Utrecht 
heeft dit voor het grootste gedeelte voltooid, en de andere drie stadsgewesten lopen aanzienlijk 
achter. In het planvormings,- en grondverwervingsproces deden de voornaamste problemen zich 
voor. De vertragingen hadden weinig invloed op de voortgang van de woningbouw. De 
woningbouwontwikkeling vond in het begin vooral plaats op andere locaties en vaak was de start 
van woningbouwontwikkelingen al vertraagd door andere redenen. 

2.4  INSTITUTIONELE WIJZIGINGEN  
 
Het rijk heeft met Vinex een radicale omslag gemaakt. Er zijn vele wijzigingen doorgevoerd op 
gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en grondbeleid. Aanleiding voor de wijzigingen 
was de aanhoudende kritiek in de jaren tachtig op de gesubsidieerde woningbouw. Het rijk zette zich 
in voor een ontwikkeling naar meer marktwerking, en voor decentralisatie en verzelfstandiging. Deze 
wijzigingen houden verband met de evaluaties van Vinex en zijn omschreven in het rapport van het 
Ruimtelijk Planbureau (Jókövi, Boon, & Tilius, 2006). Het is van belang om dit eerst nader toe te 
lichten, alvorens de evaluaties van Vinex worden beschreven.  
 
Marktwerking 
Het rijk wilde minder betrokkenheid hebben bij de uitvoering van lokale woningproductie. Twee 
redenen liggen ten grondslag aan deze ontwikkeling: het slechte imago van de subsidieregelingen 
voor woningbouw en de reductie van overheidsuitgaven. Met het afschaffen van algemene 
objectsubsidies zou de financiering van woningbouw voor een aanzienlijk deel via de markt 
verlopen. Slechts de helft van de exploitatietekort werd gedekt door het BLS. Gemeenten moesten 
de risico’s dragen voor een niet sluitende exploitatie. Het accent van de woningbouw lag voortaan 
bij de ontwikkeling van marktgerichte woningen in plaats van sociale woningen. De bouw van 
duurdere koopwoningen zou het eigenwoningbezit stimuleren. Gemeenten moesten door deze 
ontwikkeling met marktpartijen samenwerken bij de financiering van locatieontwikkelingen, 
waardoor de onderlinge machtsverhoudingen drastisch zijn veranderd.  
 
Decentralisatie  
In verband met de wijzigingen op het gebied van volkshuisvesting heeft de rijksoverheid besloten om 
een ander sturingsmodel in te zetten. Het rijk koos voor een decentrale uitvoering van het ruimtelijk 
ordeningsbeleid, waar in het verleden de sturing van de woningbouw centraal verliep. Met het 
afsluiten van uitvoeringsconvenanten lag de verantwoording van woningproductie bij de lagere 
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overheden. In de convenanten staan afspraken vastgelegd over verschillende terreinen, onder 
andere over de uitbreiding van de woningvoorraad, de ligging van uitleglocaties en het percentage 
marktgerichte woningen. De doelstelling was om minimaal 70% marktgerichte woningen te 
ontwikkelen op uitleglocaties. Het rijk heeft tevens een aantal tegenprestaties opgenomen om de 
voortgang van de ontwikkelingen te ondersteunen. Na het afsluiten van de convenanten nam de 
bemoeienis van het rijk af.  
 
Grondbeleidsinstrumentarium 
Gemeenten kozen veelal voor een actief grondbeleid tot eind jaren tachtig. Voordelen van actief 
grondbeleid zijn dat de regie over de planontwikkeling wordt behouden en dat de kosten 
makkelijker worden verhaald. Door de toetreding van marktpartijen op de grondmarkt, alsmede de 
wijzigingen op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, hadden gemeenten meer 
moeite met de aansturing van ruimtelijke ontwikkelingen. Het rijk heeft de voorkeur gegeven aan 
passief grondbeleid, zodat de overheid niet meer een dubbele rol zou vervullen als publieke en 
private partij. Actief grondbeleid bleef mogelijk wanneer de bouwopgave in kwalitatieve of 
kwantitatieve zin in gevaar zou komen.  
 In de praktijk bleek dat het grondbeleidsinstrumentarium niet naar behoren functioneerde. 
Bij passief grondbeleid was het verhalen van de ontwikkelingskosten moeilijker, omdat de 
marktpartijen de bouwgronden in eigendom hadden. Daarnaast deden zich problemen met het 
verwerven van de gronden en het verhalen van publieke kosten voor. Het rijk stelde een aantal 
verbeteringen voor in het grondbeleidsinstrumentarium. Het passief grondbeleid werd ondersteund 
door het aannemen van de Grondexploitatiewet. Voor actief grondbeleid zijn meerdere wijzigingen 
doorgevoerd in de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. 

2.5  EVALUATIE VAN VINEX 
 
In 1994 is het onderzoeksrapport ‘De Periferie Centraal’ gepubliceerd (de Vreeze, 1994). Op basis 
van de plannen is men tot de conclusie gekomen dat Vinex-wijken niet aan de verwachtingen 
kunnen voldoen. De kritiek luidde dat het monotone woonwijken zouden worden waar er sprake 
was van eenzijdig woningaanbod en homogene bevolkingssamenstelling. Door het ontbreken van 
zowel functionele als morfologische relaties met de binnenstad zouden de woonwijken een 
geïsoleerd karakter hebben. De bebouwing zou leiden tot een toename in het autogebruik en er was 
bovendien weinig aandacht besteed voor parkeervoorzieningen. De conclusie was dat twee 
doelstellingen van de Nota - beperking van automobiliteit en realisatie van gebundelde 
verstedelijking -  niet worden behaald. Ook na deze publicatie bleef de kritiek op de kwaliteit van 
Vinex aanhouden. De kritiek kwam in grote lijnen overeen: woonlocaties zouden voornamelijk uit 
rijtjeshuizen met tuin bestaan en de relatie met de binnenstad zou hooguit één van nabijheid zijn. In 
tegenstelling tot de ambities betreffende de compacte stad zou er sprake zijn van suburbanisatie die 
mobiliteit en segregatie stimuleert (Baljon, Visser, & Lubrecht, 1998; Duivesteijn, 1999). 

Het eerste onderzoeksrapport werd gepubliceerd toen de bouw van Vinex-wijken nog niet 
van start was gegaan. Ook bij de twee andere evaluaties waren de wijken nog weinig ontwikkeld. Als 
antwoord op de kritiek zijn er wederom evaluaties uitgevoerd naar Vinex-wijken met wisselende 
resultaten. Er kan een tweedeling worden gemaakt in de evaluaties van Vinex; een deel betrekt de 
bewoners van Vinex-locaties om tot een beoordeling te komen, bij het ander deel tracht men via 
een objectievere wijze de woonwijken te beoordelen. Hieronder worden eerst de evaluaties van 
bewoners besproken, waarna de evaluaties van deskundigen aan bod zullen komen.  
 
Evaluaties van bewoners  
De tevredenheid onder bewoners van Vinex-locaties is onderzocht (van Iersel & Marsman, 1999). Er 
is gekozen voor de volgende drie invalshoeken: de intenties waarmee men een woning betrekt, de 
motieven en woonwensenrealisatie en het kwaliteitsoordeel. Hiermee wordt een volledig beeld 
gevormd over de kwaliteit van Vinex, bekeken door de ogen van de bewoners. Het is gebleken dat 
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bewoners over het algemeen tevreden zijn met de woning en woonomgeving. De intentie om te 
verhuizen was relatief laag, er werd relatief weinig ingeleverd op de woonwensen en men 
beoordeelde de kwaliteit van Vinex-locaties relatief hoog. Er komt een minder positief beeld naar 
voren, als de tevredenheid over de woonomgeving wordt vergeleken met inbreidings,- en overige 
uitleglocaties (van Dam et al., 2005). Het blijkt dat bewoners van Vinex-uitleglocaties over het 
algemeen minder tevreden zijn. Zo wordt de gezelligheid en saamhorigheid van de buurt als minder 
beoordeeld en is men over een aantal voorzieningen ronduit ontevreden. Het aandeel 
verhuisgeneigden in Vinex-uitleglocaties ligt tevens hoger dan in andere woonlocaties. De 
tevredenheid over de woning is nagenoeg gelijkwaardig, dus er kan worden gesteld dat bepaalde 
aspecten van de woonomgeving voor verbetering vatbaar zijn.  

Zo wordt het gebrek aan winkelvoorzieningen en horeca In diverse rapporten aangehaald. In 
het rapport ‘Vinex-kwaliteit door de ogen van de bewoners’ staat dat winkelvoorzieningen in Vinex-
locaties als matig zijn beoordeeld in vergelijking met andere uitleglocaties (van Iersel & Marsman, 
1999). Een onderzoek naar de kwaliteit van Vinex-locaties toonde aan dat er bij de helft van de 
onderzochte Vinex-locaties geen winkelvoorzieningen waren opgenomen in de planvorming (de 
Wilt, et al., 1999). Daarnaast is in de ‘Evaluatie verstedelijking Vinex 1995-2005’ aangegeven dat 
slechts de helft van de bewoners tevreden is over de aanwezigheid van horeca en dat men vaker dan 
gemiddeld ontevreden is over de winkelvoorzieningen (Ministerie van VROM, 2006). Deze 
voorzieningen zouden bijdragen aan het creëren van werkgelegenheid, economische groei en 
onderlinge solidariteit (Raspe, et al., 2010). 

Een ander veelvoorkomend probleem in Vinex-locaties is het gebrek aan sociale samenhang. 
In de media wordt veelvuldig bericht over sociale spanningen in Vinex-wijken. Ook volgens de BZK 
Leefbaarometer scoren Vinex-locaties slechter op sociale samenhang (www.leefbaarometer.nl). In 
diverse onderzoeken wordt het belang van sociale cohesie in de wijk benadrukt (de Klerk, 1995; de 
Hart et al., 2002). Men heeft weinig contact met buurtbewoners en weinig binding met de 
omgeving. In sommige Vinex-locaties is er sprake van veel overlast en dat komt de sociale 
samenhang tevens niet ten goede. Door het stimuleren van alledaagse interacties tussen 
buurtbewoners krijgt men meer een gevoel van saamhorigheid. Het ontwikkelen van sport- en 
culturele voorzieningen kan hieraan bijdragen door als ontmoetingsplaatsen te fungeren (Rijkers & 
Westerlaken, 2009). Er zijn echter te weinig van deze voorzieningen gerealiseerd in Vinex-
uitleglocaties. Slechts circa de helft van de bewoners is tevreden over de aanwezigheid van sport,- 
en culturele voorzieningen (Ministerie van VROM, 2006). Sociale cohesie is bovendien een 
bepalende factor in de tevredenheid met de woonomgeving.  

Het rijk heeft als referentie een bebouwingsdichtheid van circa 30 woningen bruto per 
hectare gegeven voor het realiseren van stedelijke woonmilieus. Er zijn regionale verschillen in de 
dichtheid. Vooral in de Randstad is de bebouwingsdichtheid groter dan elders in het land. Er zijn 
bovendien verschillen binnen de wijken waarbij de netto dichtheid per deelplan sterk varieert van 10 
tot 100 woningen per hectare (Boeijenga & Mensink, 2008). Het bouwen in hoge dichtheden gaat 
veelal ten koste van groenvoorzieningen. Vaak ligt het groen en water buiten de eigen buurt in ruim 
opgezette openbare gebieden, hoewel het een bepalende factor is voor het oordeel over de 
woonomgeving (Ministerie van VROM, 2004). Het aandeel ontevreden huishoudens nabij grote 
steden is aanzienlijk hoger dan bij overige Vinex-locaties (Ministerie van VROM, 2006). Ook ervaart 
men vaker overlast in deze dichtbebouwde woonwijken dan bij andere uitleglocaties.  

Vinex-locaties worden als stedelijke uitleglocaties neergezet met een diversiteit aan 
voorzieningen. Voor huishoudens met kinderen lijkt het de ideale keuze om daar te gaan wonen. 
Voor een redelijke prijs kan er een grondgebonden woning worden aangeschaft met de verwachting 
dat de kinderen in alle rust kunnen opgroeien. Voorzieningen voor de jeugd en jongeren zijn dus een 
bepalende factor voor de verhuizing. Het probleem is echter dat deze voorzieningen of niet tijdig zijn 
gerealiseerd, of in hun geheel ontbreken. Bewoners beoordeelden de voorzieningen voor kinderen 
als matig (van Iersel & Marsman, 1999). Bij veel nieuwbouwlocaties zijn basisscholen en 
speelgelegenheden voor de jeugd niet tijdig gerealiseerd. In de afgelopen jaren is het niveau van 
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jeugdvoorzieningen aanzienlijk verbeterd. Er heerst echter nog ontevredenheid over voorzieningen 
voor jongeren, met name in de grote steden (Ministerie van VROM, 2006). 

Het terugdringen van de automobiliteit is één van de uitgangspunten van het Vinex-beleid. 
De gedachtegang was dat er met de realisatie van hoogwaardig openbaar vervoer een goed 
functionerend alternatief werd aangeboden om de groei van automobiliteit te beperken. Hierdoor 
heeft men een lage parkeernorm van tussen de 1 en 1,5 parkeerplaats per woning aangehouden. 
Het probleem is dat het openbaar vervoer vaak te laat is aangelegd met als gevolg dat de meeste 
huishoudens een tweede auto hebben aangeschaft. Bij sommige wijken wordt er geen hoogwaardig 
openbaar vervoer aangelegd vanwege de beperkte schaal van de wijk. Daardoor heeft men ‘slechts’ 
de beschikking over een busnet (Boeijenga & Mensink, 2008). Het openbaar vervoer is bovendien 
niet altijd een geschikt alternatief voor de auto gebleken. Huishoudens gebruiken liever de auto om 
de kinderen naar school te brengen of om boodschappen te doen (de Wilt, et al., 1999). 

Parkeervoorzieningen van Vinex-uitleglocaties zijn slechter beoordeeld dan van andere 
uitleglocaties (van Iersel & Marsman, 1999). De tevredenheid over dit type voorziening is overigens 
wel gestegen, maar dit is voornamelijk te danken aan de aangepaste parkeernormen in de nieuwere 
Vinex-locaties (Ministerie van VROM, 2006). Die aanpassingen hebben echter als consequentie dat 
de fysieke kwaliteit van de woonomgeving is aangetast. Groenstroken zijn verkleind en andere 
aanpassingen in het ruimtelijk plan zijn doorgevoerd om voldoende parkeerplaatsen te creëren 
(Boeijenga & Mensink, 2008).  

 
Evaluatie van deskundigen  
In een onderzoek naar de kwaliteit van Vinex-uitleglocaties zijn een vijftal kwaliteitscriteria 
geformuleerd om te verkennen of de kwaliteit van deze woonlocaties daadwerkelijk slecht scoort, 
vergeleken met voorafgaande uitbreidingslocaties (de Wilt, et al., 1999). De kwaliteitscriteria zijn 
duurzaamheid, woningmarkt, emancipatie, cultuurlandschap en compacte stad. Duurzaamheid heeft 
niet alleen betrekking op de woningen, maar ook op de woonomgeving en stedebouw. Hierbij is 
tevens gekeken naar de toekomstige positie van de wijk. Woningmarkt behandelt de aansluiting 
tussen vraag en aanbod. Een woonlocatie die aansluit op huidige en toekomstige woningvraag 
scoort hoog. Met emancipatie wordt gedoeld op de invloed van consumenten op de te realiseren 
woningbouw. Het gaat onder meer over het realiseren van variatie in woonmilieus, waarmee wordt 
ingespeeld op de woonwensen en leefstijlen van consumenten. Bij cultuurlandschap is gekeken naar 
het effect van de ontwikkeling van de woonwijk op het landschap en de aansluiting tussen 
nieuwbouw en landschap. Het laatste criterium is het realiseren van de  compacte stad, een van de 
speerpunten van het Vinex-beleid. In het onderzoek zijn Vinex-uitleglocaties vergeleken met 
referentieplannen die als succesvolle uitbreidingslocaties worden beschouwd. De conclusie luidt: 
Vinex-uitleglocaties scoren gemiddeld beter bij vier van de vijf kwaliteitscriteria, alleen de score van 
compacte stad blijft achter op de referentieplannen.  

Ook in ‘Stad in uitersten. Verkenningstocht naar Vinex-land’ is men tot de conclusie 
gekomen dat de kwaliteit van Vinex-locaties niet tegenvalt (van Rossum, van Wijk, & Baljon, 2001). 
Daarnaast pleitte Bernard Hulsman voor de realisatie van meer suburbane woonwijken. Net als de 
groeikernen van de jaren zeventig zouden werkgelegenheid en stedelijke voorzieningen toenemen 
na verloop van tijd. Hulsman concludeerde dat Vinex-locaties juist meer ruimte nodig hebben, zodat 
de woonwijken over flexibiliteit kunnen beschikken.  

Recentere evaluaties geven een overeenkomstig beeld over Vinex (Lörzing et al., 2006; 
Ministerie van VROM, 2006; Boeijenga & Mensink, 2008). De kwaliteit van Vinex-locaties valt niet 
tegen als het wordt vergeleken met ‘traditionele’ woonwijken, maar deze nieuwe generatie 
woonwijken heeft toch niet helemaal aan de torenhoge verwachtingen kunnen voldoen. Over de 
volgende aspecten van Vinex hebben deskundigen nog een en ander op te merken: het beleid, de 
planning en de esthetiek van de woningbouw. 
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Kritiek op het beleid 
De stedelijkheid van Vinex-uitleglocaties is een onderwerp van discussie. Met uitspraken als ‘het is 
vlees noch vis’ en ‘stad noch dorp’ uiten vele critici ongenoegen over de stedelijkheid van de 
woonlocaties. Enerzijds zouden de locaties door het gebrek aan functiemenging en stedelijke 
uitstraling niet als stedelijk kunnen worden beschouwd. Anderzijds zou de bebouwingsdichtheid te 
hoog zijn en zouden de kavels van de woningen te klein zijn om het als suburbaan te bestempelen. 
Voor velen is het gebrek aan voorzieningen een doorn in het oog (Karsten & de Stigter-Speksnijder, 
2006). In de praktijk zijn de dichtheden bepaald in de onderhandelingen tussen gemeenten en 
marktpartijen en niet berekend door middel van studies. Veelal liggen de dichtheden lager dan de 
gegeven richtlijnen (Boeijenga & Mensink, 2008). Er bestaat een tweedeling in de voorkeur voor 
stedelijkheid. Sommige deskundigen hebben voorkeur voor de handhaving van de kernpunten van 
het Vinex-beleid. Er moeten stedelijke woonwijken komen met hoge dichtheden en een 
multifunctioneel programma, waar voorzieningen als cafés, winkels en scholen op loopafstand 
aanwezig zijn. Anderen zijn van mening dat de nadruk moet liggen op het realiseren van suburbane 
woonwijken met ruime kavels voor degenen die over meer geld beschikken en meer landelijk willen 
wonen (Karsten & de Stigter-Speksnijder, 2006).  
 Een ander punt van kritiek op Vinex is de prijs-kwaliteitverhouding van de woningen. Dit 
wordt toegeschreven aan de gebrekkige werking van de grondmarkt. De stijgende grondkosten 
hebben tot gevolg dat verkoopprijzen van nieuwbouwwoningen aanzienlijk hoger liggen dan 
bestaande woningen. Kopers prefereren in dergelijke situaties kwalitatief gelijkwaardige bestaande 
woningen, waardoor nieuwbouwwoningen moeizaam worden verkocht (Jókövi, Boon, & Tilius, 
2006). Dit is deels te verklaren door de opkomst van de residuele grondwaardemethodiek. Bij de 
residuele grondwaardemethode wordt de waarde van de grond gelijk gesteld aan de verkoopwaarde 
van de nieuwbouwwoning minus de bouwkosten en overige kosten. De verkoopwaarde van de 
nieuwbouwwoning wordt afgestemd op de verkoopwaarden van bestaande woningen. In de jaren 
negentig stegen de woningwaarden aanzienlijk door de groei van de vraag naar duurdere 
koopwoningen. Met de stijgende woningwaarden was er tevens voldoende ruimte om stijgende 
bouwkosten en grondwaarden op te vangen. Vanaf 2001 steeg de prijsontwikkeling van de 
koopwoningen minder sterk dan verwacht. Er werden te hoge schattingen gemaakt van de 
woningwaarden, en daaraan gekoppeld de grondwaarden. De problemen werden pas zichtbaar bij 
de verkoop van de woningen. Verlaging van de verkoopprijzen was onaantrekkelijk voor de 
ontwikkelaars, tenzij de kosten konden worden verhaald bij de gemeenten. Voor de gemeenten was 
dit geen optie. De winsten waren van belang voor het verevenen van de kosten van 
locatieontwikkelingen. Door deze ontwikkeling was er een periode waarin de prijs-
kwaliteitverhouding van de woningen niet gunstig werd bevonden (Jókövi, Boon, & Tilius, 2006). 
 Er zou sprake zijn van een aanbodmarkt en een oligopolie van projectontwikkelaars. Bij de 
ontwikkeling van grote woonlocaties worden voornamelijk grotere projectontwikkelaars betrokken. 
Alleen marktpartijen die de financiële middelen hebben, zijn bereid om zulke forse investeringen te 
doen. Het is mogelijk dat ze enige mate van marktmacht op de locaties hebben uitgeoefend. Om 
schaarste te creëren zouden projectontwikkelaars de woningproductie hebben vertraagd met als 
gevolg een stijging in woningprijzen, waardoor zij meer winsten kunnen behalen. (Jókövi, Boon, & 
Tilius, 2006; Boeijenga & Mensink, 2008). In de periode tussen 2000 en 2004 zijn er meer woningen 
toegevoegd op grote Vinex-locaties dan tussen 1995 en 1999. Het idee dat projectontwikkelaars met 
opzet de woningproductie hebben vertraagd blijkt dus niet gegrond te zijn (Jókövi, Boon, & Tilius, 
2006). 
 
Kritiek op de planning 
Een van de kritiekpunten op Vinex is de inflexibiliteit om het woonprogramma aan te passen 
(Karsten & de Stigter-Speksnijder, 2006). De programmapunten staan al jaren van te voren vast en 
ruimte voor aanpassingen zou zeer beperkt zijn. De woningvraag is sterk afhankelijk van de 
economische conjunctuur. In de jaren tachtig ging het economisch minder en was voorzichtigheid 
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geboden ten aanzien van de ontwikkeling van duurdere woningen. Eind jaren negentig was er een 
stijgende vraag naar middeldure en dure koopwoningen. Na 2002 nam de vraag echter weer af en 
moesten er meer betaalbare woningen worden gerealiseerd. De kritiek luidt dat het 
woonprogramma niet flexibel kon worden aangepast aan de economische schommelingen.  

Het ministerie van VROM antwoordt dat het woonprogramma flexibeler is dan menigeen 
denkt. Enkele regels worden als dwingend gehanteerd, terwijl ze in de praktijk meer richtlijnen zijn. 
Zo is de realisatie van 30% sociale woningen niet verplicht. Het percentage is als maximum 
gehanteerd en bij sommige uitleglocaties kan dat aandeel minder zijn. De bouwdichtheid van 30 á 33 
woningen is tevens niet vereist. De verantwoording ligt bij de uitvoerende partijen en zij moeten 
creatiever omgaan met de veranderende vraag. Als voorbeeld wordt de ontwikkeling in IJburg 
gegeven. Na de realisatie van de bouwblokken wordt er pas besloten of het koop,- of huurwoningen 
moeten worden, zodat er flexibel op de vraag wordt ingespeeld (Karsten & de Stigter-Speksnijder, 
2006).  

Het uitgangspunt was om de bouw van woningen en voorzieningen gelijk op te laten gaan. 
Problemen van technische, bestuurlijke en voornamelijk financiële aard hebben tot vertragingen 
geleid. Niet alleen was de oplevering van het openbaar vervoer later dan gepland, in een aantal 
gevallen zijn zowel commerciële als non-commerciële voorzieningen niet tijdig gerealiseerd. Voor de 
binding met de wijk is het van belang dat huishoudens in de eigen wijk terecht kunnen voor 
voorzieningen als openbaar vervoer, winkels en kinderopvang (Karsten & de Stigter-Speksnijder, 
2006).  

De planning wat betreft de ontwikkeling van hoogwaardig openbaar vervoer is niet 
realistisch gebleken. Om de ontwikkeling van het openbaar vervoer op gang te brengen zijn 
startinvesteringen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat noodzakelijk. Als de OV-projecten 
meer dan 25 miljoen gulden kosten verloopt de financiering via de toetsingsprocedure van het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). Gemiddeld duurt het zeven jaar om deze 
procedure te doorlopen, waardoor een deel van de projecten vertraging heeft opgelopen. Een ander 
probleem is de kostendekking bij het exploiteren van hoogwaardig openbaar vervoer. Locaties met 
een bouwdichtheid van 30 a 33 woningen hebben veelal onvoldoende draagvlak voor de exploitatie. 
Goedkeuring van de plannen heeft aanzienlijk meer tijd gekost (Karsten & de Stigter-Speksnijder, 
2006).  

De achtergebleven woningproductie heeft waarschijnlijk invloed gehad op de oplevering van 
sommige voorzieningen. De ontwikkeling van woonlocaties gebeurt in deelfasen. Normaliter wordt 
er pas begonnen met de bouw van een deelplan, wanneer de meerderheid van de koopwoningen is 
verkocht. Voorzieningen worden gerealiseerd aan het einde van het ontwikkelingstraject in verband 
met het benodigd draagvlak. Het heeft als consequentie dat de oplevering van sommige 
voorzieningen later dan gewenst is door de vertraagde woningbouw.  
 
Kritiek op de esthetiek van de woningbouw 
De massaliteit en de eenzijdigheid van de woningbouw wordt hevig bekritiseerd door deskundigen. 
Vinex-locaties zouden saaie, monotone woonwijken zijn. Het gros van de woningproductie zou 
bestaan uit eenvoudige rijwoningen met een beukmaat van 5,4m. Er is weinig variatie te vinden in 
de gevels en de plattegrondindeling wordt te traditioneel bevonden (Boeijenga & Mensink, 2008). 
Daarnaast zou het aanbod niet aansluiten op de vraag. In plaats van nadruk te leggen op de 
realisatie van vrijstaande woningen richtte men zich op de productie van rijwoningen met een tuin. 
Mede door de eis om 70% marktgerichte woningen te bouwen zouden er uniforme 
woonomgevingen zijn ontwikkeld. Bovendien zou er te weinig rekening zijn gehouden met de wens 
van de consument met betrekking tot individualisme (Karsten & de Stigter-Speksnijder, 2006). 

Het rijk heeft geen criteria voor de kwaliteit van de woningbouw vastgelegd. Met aandacht 
voor verzelfstandiging is er besloten dat gemeenten en marktpartijen verantwoordelijk zijn voor de 
kwaliteit van de woonomgeving. Afspraken over woningtypen, woningdifferentiatie en dergelijke zijn 
door deze partijen vastgesteld. Het rijk trachtte een indicatie te geven van kwaliteit op lokaal niveau 
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door middel van het project ‘Kwaliteit op locatie’ en enkele voorbeeldplannen. Deze projecten zijn 
als communicatiemiddelen bedoeld om kennis en ervaring te delen onder lokale partijen over het 
ontwikkelingsproces. De randvoorwaarden die gesteld zijn, zoals dichtheid en zuinig ruimtegebruik, 
zijn geen verplichtingen, maar eerder richtlijnen (Jókövi, Boon, & Tilius, 2006; Ministerie van VROM, 
2006).  

Een van de oorzaken voor de eenzijdigheid van de woningbouw komt door het toepassen 
van de grondquote methode (Boeijenga & Mensink, 2008). Bij de grondquote methode wordt er een 
hogere grondprijs vastgesteld naarmate de nieuwbouwwoning meer waard is. Een grotere woning 
betekent dus dat consumenten meer bouwkosten en meer grondkosten betalen. In combinatie met 
de marktvraag en de vaststelde woningdichtheid gaf dat projectontwikkelaars weinig stimulans om 
kwalitatief betere woningen en woondifferentiatie te realiseren. 

2.6 TYPOLOGIE VINEX-LOCATIES  
 
De relatie tussen voorzieningen en leefbaarheid wordt vermoedelijk beïnvloed door het type Vinex-
locatie. Dit vermoeden komt voort uit het feit dat er meer dan 100 Vinex-locaties zijn en dat er een 
enorme variëteit is in de karakteristieken. Om een voorbeeld te geven: in een suburbane woonwijk 
kan het belang van voorzieningen lager liggen dan in een stedelijke woonwijk, maar er hoeft geen 
verschil te zijn in de leefbaarheid. Het verwachtingspatroon ligt immers hoger bij een stedelijke 
woonwijk. Om rekening te houden met dit interactie-effect worden er verschillende typen Vinex-
locaties onderscheiden. Bestaande typologieën van Vinex-locaties worden geanalyseerd om te 
bepalen welke omgevingskenmerken geschikt zijn om deze woonwijken te karakteriseren. 
Vervolgens wordt een typologie vastgesteld op basis van de kenmerken waarvan wordt 
verondersteld dat ze invloed hebben op de relatie tussen voorzieningen en leefbaarheid.  
 
Bestaande typologieën  
In het onderzoeksrapport ‘Vinex! Een morfologische verkenning’ zijn Vinex-uitleglocaties geanaly-
seerd aan de hand van vier thema’s: ligging, stedelijkheid, identiteit en vormgeving (Lörzing, Klemm, 
van Leeuwen, & Soekimin, 2006). Het doel is om de bepalende morfologische kenmerken van Vinex-
wijken vast te stellen. De auteurs hebben getracht Vinex-uitleglocaties te bestuderen door middel 
een representatieve selectie van 13 Vinex-wijken, waarna twee typologieën van Vinex-locaties zijn 
onderscheiden: een typologie op basis van de ligging binnen het stadsgewest en een typologie op 
basis van stedelijkheid.  

Het rijk heeft een aantal criteria opgelegd voor de ligging van de uitleglocaties met als 
belangrijkste criterium de nabijheid ten opzichte van het bestaand stadscentra. In de praktijk is dit 
niet altijd haalbaar gebleken. Er zijn diverse oorzaken die een directe ligging bij de stad 
tegenhouden. In sommige gevallen komt dit door de aanwezigheid van natuurgebieden, in andere 
gevallen zijn de aanschafkosten van gronden of de aanleg van het snelwegennet van belang. 
Vanwege deze factoren zijn Vinex-locaties niet altijd direct gelegen tegen de stad en kunnen ze 
worden getypeerd op basis van de ligging binnen het stadsgewest. Ten eerste kan er een 
onderscheid worden gemaakt in de ligging tegen de stad, ligging bij de stad en ligging ‘buiten de 
stad’. Met het eerste wordt bedoeld dat de wijk aansluit op het bestaand stedelijk gebied, de 
tweede categorie duidt aan dat er een scheiding is door de infrastructuur en met de laatstgenoemde 
worden de wijken bedoeld die op ruime afstand van het bestaand stedelijk gebied zijn gelegen. 
Vervolgens is er gekeken naar de zelfstandigheid van de wijken welke wordt geïndiceerd door de 
afwijking in het stedenbouwkundig opzet en de aanwezigheid van een eigen wijkcentrum. Wijken die 
tegen en bij de stad zijn gelegen hebben veel variatie in zelfstandigheid. De laatste verfijning is de 
onderverdeling in de omvang van de Vinex-wijk (aantal woningen), aangezien dit invloed heeft op 
het functioneren in de stadsgewestelijke omgeving met betrekking tot het draagvlak van 
voorzieningen. Deze verfijning is voornamelijk van belang voor de categorie ‘ligging bij de stad’. Bij 
de andere categorieën heeft een verdere verfijning weinig relevantie. Aan de hand van ligging, 
zelfstandigheid en omvang zijn er vijf typen Vinex-wijken geconstrueerd (tabel 2.6.1):  
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Tabel 2.6.1 – Typologie op basis van de ligging binnen het stadsgewest (Lörzing et al., 2006) 

Type Vinex-locatie Ligging Zelfstandigheid Omvang Voorbeelden wijken 

Het stadsdeel Tegen de stad Zelfstandige 
eenheid 

Variabel Brandevoort, Nesselande, De 
vijfhoek, Meerhoven, Stadshagen 

De nieuwe stedelijke 
eenheid 

Tegen de stad Geïntegreerd met 
stedelijk gebied 

Groot IJburg, Ypenburg 

De buitenwijk Bij de stad Zelfstandige 
eenheid 

Variabel Almere - Buiten Vinex, Zuiderburen, 
Haverleij 

De uitbreiding 
groeikern 

Buiten de stad Sluit aan op 
bestaande kern 

Variabel Houten Vinex 

De dorpsuitbreiding Buiten de stad - Klein Bergschenhoek Vinex, Stellinghof 

 
Het stadsdeel onderscheidt zich door de herkenbare eenheid in morfologie met het bestaand 
stedelijk gebied, en door de zelfstandigheid wat te danken is door een omvangrijk centrumgebied. 
De nieuwe stedelijke eenheid is vergelijkbaar met een groot stadsdeel dat door een harde barrière 
gescheiden is. Dit type heeft een diversiteit aan voorzieningen die mensen op een regionale schaal 
kan aantrekken en kan zowel tegen als bij de stad liggen. De buitenwijk is net als het stadsdeel 
variabel van omvang en ligt tegen of bij de stad, hoewel de zelfstandigheid zeer gering is. Zo 
ontbreekt er een beduidend centrumgebied, is het formaat van de woonwijk beperkt en is er weinig 
eenheid met de omringende bebouwing. De uitbreiding groeikern verschilt morfologisch niet zoveel 
van het stadsdeel of de buitenwijk, maar het wordt getypeerd door de ligging bij een groeikern. De 
dorpsuitbreiding sluit direct aan op een stedelijke kern van kleine omvang, maar heeft geen 
noemenswaardig centrumgebied.  

De discussie rond de stedelijkheid van Vinex-wijken is eerder aan bod gekomen. Ook in de 
studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat er een sterke variatie is in de 
stedelijkheid. De stedelijkheid kan worden bepaald aan de hand van functionele stedelijkheid en 
visuele stedelijkheid. Bij functionele stedelijkheid betreft het ‘de (beoogde) aanwezigheid van 
voorzieningen die het functioneren van de wijk binnen zijn stedelijke context mogelijk maakt’. Een 
sterke indicator van functionele stedelijkheid is de menging van functies. Bij visuele stedelijkheid 
gaat het om het stedenbouwkundig opzet van het woongebied dat de uitstraling bepaald. Dit wordt 
onder andere afgeleid uit de bebouwingsdichtheid, beslotenheid, levendigheid en visuele 
aantrekkelijkheid. Er worden vier typen onderscheiden op basis van functionele en visuele 
stedelijkheid: 
 
Tabel 2.6.2 – Typologie op basis van stedelijkheid (Lörzing et al., 2006) 

Type Vinex-locatie Functionele 
stedelijkheid 

Visuele stedelijkheid Voorbeelden wijken 

Stedelijk gebied Hoog 
voorzieningenniveau 

Geheel of grotendeels 
stedelijk 

IJburg 

Gebied met stedelijke 
kenmerken 

Beperkt - hoog 
voorzieningenniveau 

Voornamelijk 
centrumgebied 
stedelijk 

Ypenburg, Nesselande, 
Brandevoort, Meerhoven en 
Stadshagen 

Gebied met stedelijke 
accenten 

Laag - beperkt 
voorzieningenniveau 

Verspreide stedelijke 
elementen 

Houten Vinex, Almere-Buiten 
Vinex, de Vijfhoek en Haverleij 

Gebied zonder 
noemenswaardige 
stedelijke kenmerken 

Geen - laag aantal 
voorzieningen 

Geen stedelijke 
elementen 

Zuiderburen, Bergschenhoek 
Vinex en Stellinghof 

 
Functionele stedelijkheid en visuele stedelijkheid sluiten elkaar niet uit. Een visueel stedelijke 
omgeving heeft niet altijd veel functionele stedelijkheid met als voorbeeld de kantoorlocaties die in 
de jaren tachtig en negentig zijn ontwikkeld aan de rand van steden. Functionele stedelijkheid kan in 
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drie categorieën worden opgesplitst. Een hoog voorzieningenniveau bevat meer dan 10.000 m² aan 
winkeloppervlakte en kan geconcentreerd in het centrumgebied voorkomen of verspreid over de 
wijk. Bij een beperkt voorzieningenniveau is er sprake van een winkelgebied kleiner dan 10.000 m². 
De laatste categorie heeft weinig tot geen voorzieningen. Visuele stedelijkheid wordt bepaald door 
twee aspecten: compactheid en variatie. Compactheid houdt in de dichtheid, bebouwingshoogte en 
dominantie van de bouwblokvorm in het gebied. Variatie heeft betrekking op de visuele variatie als 
verspringingen in de gevellijn en het kleur,- en materiaalgebruik, en de afwisseling in stedelijke 
uitstraling door functiemenging.  

Een stedelijk gebied kenmerkt zich door de grote mate van stedelijk karakter dat ook buiten 
het centrumgebied kan worden waargenomen. De voorzieningen hebben een reikwijdte tot buiten 
de wijk. Het tweede type heeft een beperkt tot hoog voorzieningenniveau. Veelal heeft alleen het 
centrumgebied een stedelijke uitstraling. Bij een gebied met stedelijke accenten zijn er kleine 
concentraties van stedelijke bebouwing en is er een beperkt niveau van voorzieningen. Het laatste 
type kent weinig tot geen voorzieningen en heeft vooral een groene, suburbane uitstraling. 
 
Veronderstelde invloed op de relatie tussen voorzieningen en leefbaarheid  
De bestaande typologieën van Vinex-locaties zijn geconstrueerd aan de hand van vijf fysieke 
kenmerken: ligging, zelfstandigheid, omvang, functionele stedelijkheid en visuele stedelijkheid. Als 
deze kenmerken een verondersteld effect hebben op voorzieningen of leefbaarheid kunnen ze als 
interactie-variabele fungeren. De ligging zoals hier bedoeld is de mate van aansluiting op het 
bestaand stedelijk gebied. Een geïsoleerde woonwijk heeft een grotere kans om een eigen identiteit 
te hebben, autonoom te fungeren en daarmee de levensvatbaarheid van wijkgerichte voorzieningen 
te vergroten. Zelfstandigheid wordt afgeleid van de morfologische eenheid met de omringende 
bebouwing en de aanwezigheid van een wijkcentrum. De variabele is niet bruikbaar in deze studie. 
Het geeft immers een indicatie van het voorzieningenniveau, waardoor er een overlap bestaat met 
de onafhankelijke variabelen. De omvang wordt gemeten via het aantal woningen in de wijk. Een 
grotere woonwijk heeft meer draagvlak voor de voorzieningen die de autonomie van de wijk 
beïnvloed en daarmee het functioneren binnen het stedelijk netwerk. Functionele stedelijkheid is ‘de 
(beoogde) aanwezigheid van voorzieningen die het functioneren van de wijk binnen zijn stedelijke 
context mogelijk maakt’. Het heeft net als zelfstandigheid raakvlakken met de onafhankelijke 
variabelen en is daardoor ongeschikt voor dit onderzoek. Functiemenging kan daarentegen wel 
worden toegepast. Deze indicator van functionele stedelijkheid heeft mogelijk effect op het verband 
tussen voorzieningen en leefbaarheid (Pols, van Amsterdam, Harbers, Kronberger, & Buitelaar, 
2009). Het draagvlak voor voorzieningen wordt vergroot, doordat bewoners, werknemers en 
bezoekers gebruik maken van dezelfde voorzieningen. Visuele stedelijkheid wordt afgeleid uit 
compactheid en variatie. Variatie heeft geen verondersteld of aangetoond effect op voorzieningen 
of leefbaarheid, maar compactheid wel. Diverse onderzoeken tonen aan dat dichtheid invloed heeft 
op leefbaarheid (Ministerie van VROM, 2006; Ministerie van BZK, 2011). Zo wordt er over het 
algemeen meer overlast ervaren in dichtbebouwde gebieden. Dichtheid vergroot het draagvlak voor 
(stedelijke) voorzieningen, zoals HOV, wat de leefbaarheid ten goede kan komen. Tevens hebben 
bepaalde voorzieningen meer of minder effect op de tevredenheid van bewoners, afhankelijk van de 
dichtheid (Keers et al., 2004; Ministerie van VROM, 2004).  
 
Typologie Vinex-locaties 
Er blijken vier relevante omgevingskenmerken te zijn met betrekking tot het karakteriseren van 
Vinex-locaties. De variabelen ligging, omvang, compactheid en functiemenging hebben een 
verondersteld effect op de relatie tussen voorzieningen en leefbaarheid. Op basis van die variabelen 
kan er een typologie worden opgesteld. In tabel 2.6.3 zijn de variabelen en waarden weergegeven. 
Voor het veldonderzoek is het praktischer om de afzonderlijke kenmerken te gebruiken om het 
interactie-effect te bepalen. 
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Tabel 2.6.3 – Typologie op basis van ligging, omvang, compactheid en functiemenging 

Ligging Omvang Compactheid Functiemenging 

Tegen de stad Groot (≥ 10.000) Sterk stedelijk Gespreid 

Bij de stad Middel (5.000 – 10.000)  Matig stedelijk Geconcentreerd 

Buiten de stad Klein (≤ 5.000) Weinig stedelijk 
 

2.7  RESUME 
 
In 1990 is de Vierde Nota over Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) gepresenteerd. De belangrijkste 
speerpunten zijn de realisatie van bundeling van verstedelijking en beperking van de groei van 
automobiliteit. Ambities van de nota zijn voor een aanzienlijk deel bewerkstelligd door de 
ontwikkeling van uitleglocaties aan de rand of in de nabijheid van steden. Er bestaat veel 
onduidelijkheid over Vinex-locaties. Het rijk heeft geen eenduidige definitie gegeven en dat verklaart 
deels de misvattingen over de ruimtelijke afbakening. In dit onderzoek zijn Vinex-locaties 
gedefinieerd als de benoemde uitleglocaties die in de Vinex-prestatiegemeenten gelegen zijn.  

Er zijn sinds de intrede van Vinex vele wijzigingen doorgevoerd op gebied van 
volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en grondbeleid. Subsidies voor sociale woningbouw zijn 
aanzienlijk verminderd en de nadruk ligt voortaan op de realisatie van marktgerichte woningen. 
Stadsgewesten hebben de regie overgenomen over de uitvoering van verstedelijkingsafspraken die 
in de convenanten zijn vastgelegd. Het rijk heeft als tegenprestatie een financiële bijdrage 
toegezegd.  

De doelstelling om het woningtekort naar 2% te reduceren is behaald. In de stadsgewesten 
zijn minder woningen toegevoegd dan beoogd, met name is er op binnenstedelijk locaties minder 
gerealiseerd. In de rest van Nederland zijn meer woningen toegevoegd dan voorzien. Ambities met 
betrekking tot het bundelen van verstedelijking zijn in mindere mate behaald. In de eerste periode 
van vijf jaar lag de woningproductie op schema. In de tweede periode zijn er minder woningen 
toegevoegd dan beoogd. De planning was om het hoogwaardig openbaar vervoer in gebruik te 
nemen wanneer tweederde van de woningen is gerealiseerd. Circa driekwart van de benoemde OV-
projecten is binnen de afgesproken periode of niet later dan een jaar opgeleverd. 

Er is veel kritiek geuit op de kwaliteit van Vinex-locaties. In de beginfase was men van 
mening dat de doelstellingen van het verstedelijkingsbeleid niet werden waargemaakt. Als antwoord 
op de kritiek zijn Vinex-locaties nogmaals geëvalueerd vanuit het perspectief van bewoners en 
deskundigen. De resultaten van de evaluaties blijken erg wisselend te zijn. In het algemeen zijn 
bewoners van Vinex-uitleglocaties minder tevreden over een aantal aspecten van de 
woonomgeving. Deze aspecten hangen samen met het niveau van voorzieningen. Anderszins blijkt 
uit de meeste evaluaties dat Vinex-locaties kwalitatief niet minder zijn dan de referentiewijken. 
Deskundigen hebben nog een en ander op te merken over Vinex. De belangrijkste kritiekpunten zijn: 
(het gebrek aan) stedelijkheid van de woonwijken, de onrealistische planning van voorzieningen en 
de eenzijdigheid van de woningbouw.  

Er zijn twee bestaande typologieën van Vinex-locaties die zijn vastgesteld op basis van de 
ligging binnen het stadsgewest en de stedelijkheid. Het blijkt dat Vinex-locaties kunnen worden 
getypeerd door middel van omgevingskenmerken als ligging, zelfstandigheid, omvang, functionele 
stedelijkheid en visuele stedelijkheid. Sommige kenmerken zijn niet bruikbaar voor deze studie 
wegens de overlap met de onafhankelijke variabelen, maar de indicatoren van deze kenmerken zijn 
wel geschikt. De volgende kenmerken hebben een verondersteld effect op de relatie tussen 
voorzieningen en leefbaarheid: ligging, omvang, compactheid en functiemenging.  
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HOOFDSTUK 3  LEEFBAARHEID  

3.1 INLEIDING 
 
In het vorig hoofdstuk is geconstateerd dat er verschillende opvattingen zijn over Vinex-locaties. 
Bewoners van deze woonwijken ervaren diverse problemen die verband houden met het niveau van 
voorzieningen. Vanwege deze problemen worden Vinex-wijken minder leefbaar bevonden. Om het 
verband tussen voorzieningen en leefbaarheid te bestuderen dient het begrip leefbaarheid eerst te 
worden geoperationaliseerd. Ieder persoon heeft een eigen invulling van leefbaarheid en ook in de 
literatuur bestaat geen eenduidigheid over de definitie. Het begrip wordt in meerdere disciplines 
gebruikt en kan vanuit verschillende invalshoeken worden beschouwd. Daarnaast kan leefbaarheid 
niet rechtstreeks worden gemeten, maar het wordt afgeleid aan de hand van indicatoren. Evenals bij 
de definitie bestaat er een discrepantie over de indicatoren die leefbaarheid constitueren.  

In dit hoofdstuk wordt leefbaarheid nader omschreven. Ten eerste wordt er een overzicht 
gegeven van enkele relevante definities van leefbaarheid die de basis vormen voor het afleiden van 
een eigen definitie. Daaraan gekoppeld worden de indicatoren besproken die verband houden met 
leefbaarheid, zodat het concept meetbaar kan worden gemaakt. Als laatste wordt het nader 
ingevuld conceptueel model van leefbaarheid toegelicht waarin de verschillende concepten zijn 
geoperationaliseerd.  

3.2 OPERATIONALISATIE LEEFBAARHEID  
 
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verschillende definities van leefbaarheid en 
de indicatoren die leefbaarheid constitueren. Het is niet de intentie om alle mogelijke definities en 
indicatoren te benoemen, maar enkele relevante definities van leefbaarheid worden gegeven. Dit 
dient ter illustratie hoe complex het karakter is van leefbaarheid. Uit de literatuur blijkt dat 
leefbaarheid op verschillende manieren kan worden benaderd en dat er diverse definities en 
indicatoren aan zijn gekoppeld. Deze benaderingen worden met de bijhorende indicatoren per 
benadering toegelicht.  
 
Benadering 1. Kenmerken van de omgeving 
Bij deze benadering van leefbaarheid staan de kenmerken van de omgeving centraal. Als de 
omgevingskenmerken positief worden beoordeeld dan beschouwt men de woonomgeving als 
leefbaar. De Klerk (1995) is van mening dat veiligheid en sociale homogeniteit bepalend zijn voor de 
omgeving: ‘leefbaar is die omgeving waar het individu zich kan ontplooien omdat het zich geborgen 
weet in een veilige thuishaven waarvan een gewaarborgde privacy en een sociaal homogene buurt 
de twee pijlers vormen’. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) stelt dat het bij leefbaarheid gaat om 
‘het samenspel tussen de fysieke kwaliteit, de sociale kenmerken en de veiligheid van de 
woonomgeving’ (de Hart et al., 2002). De volgende factoren indiceren leefbaarheid: 
‘Vrijwilligerswerk, Informele zorgverlening en verenigingsleven, Integratie, Betrokkenheid bij buurt en 
samenleving, Onderlinge betrokkenheid en interactie, Aantal en niveau van voorzieningen, 
Woningvoorraad, Kwaliteit woonomgeving, Criminaliteit en slachtofferrisico, Onveiligheidsbeleving 
en Verkeersoverlast’.  
 
Benadering 2. Kenmerken van de mens  
Bij andere studies ligt de nadruk op de mens. Zo schrijft Newman (1999): ‘liveability is about the 
human requirement for social amenity, health and well-being and includes both individual and 
community well-being’. Het welbevinden van de mens kan worden gesplitst in een aantal domeinen. 
Volgens Hagerty et al (2001) dienen bijvoorbeeld de volgende domeinen in ogenschouw worden 
genomen: ‘Family and Friends, Emotional well-being, Material well-being, Health, Work and 
productive activity, Local community en Personal safety’. Felce en Perry (2005) noemen vijf 
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categorieën: ‘Fysiek welbevinden, Materieel welbevinden, Sociaal welbevinden, Ontwikkeling en 
arbeid en Emotioneel welbevinden.’ 
 Volgens Williams (1993) kan leefbaarheid tevens worden benaderd door het vaststellen van: 
‘the Quality of Life in a city’. Over de domeinen van de kwaliteit van leven bestaan vele opvattingen. 
Michalos (1996) beschrijft in zijn onderzoek de volgende domeinen: ‘Health, Finances, Job, Family, 
Friends, Living partner, Education, Recreation, Housing, Transportation, Government services, 
Human-made and Natural environments.’ Een aantal domeinen kan worden onderverdeeld in 
subdomeinen, zoals een onderverdeling van Natural environments in Air, Land and Aquatic 
environments. Mitchell (2000) maakt de onderscheid tussen de volgende indicatoren: ‘Health, 
Physical environment, Natural resources, Goods and services, Community development, Personal 
development, Security’. Dissart en Deller (2000) noemen acht domeinen in hun onderzoek naar de 
kwaliteit van leven: ‘Personality, Social support, Personal satisfaction with several domains (e.g. 
employment or marital life), Personal skills, Environmental factors, Economic factors, Health and 
Stressful events’. In vele onderzoeken worden de volgende zeven domeinen gebruikt om de kwaliteit 
van leven te meten (Maran & Stimson, 2011): ‘Life as a whole, Friends, Standard of living, Family life, 
Health, Leisure en Job/School’. Standard of living duidt de mate van rijkdom en materieel bezit van 
een persoon aan.  
 
Benadering 3. Subjectieve leefbaarheid  
In sommige onderzoeken wordt vooral ingegaan op de subjectieve beleving van de omgeving. 
Marsman en Leidelmeijer (2001) definiëren leefbaarheid als ‘de waardering van de woonomgeving 
door de bewoners’. De indicatoren voor de waardering van de woonomgeving kunnen in vier 
categorieën worden verdeeld: ‘Fysieke kenmerken woning, Fysieke kenmerken woonomgeving, 
Sociale kenmerken woonomgeving en Milieukenmerken’. Onder fysieke kenmerken woonomgeving 
vallen onder meer de woningdichtheid en het voorzieningenniveau. Het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft een soortgelijke definitie: ‘de beleving van de dagelijkse 
leefomgeving’ (2001). De volgende indicatoren spelen een bepalende rol in het bepalen van de 
beleving van de leefomgeving: ‘Kwaliteit van de woning, Uiterlijk en aanzien buurt, Ruimte en groen, 
Buren en sociale binding, Veiligheid, Milieuoverlast, Niveau van voorzieningen en Milieukwaliteit 
(lucht, bodem).  

Subjectieve leefbaarheid kan eveneens worden vastgesteld via het meten van satisfactie met 
de woonomgeving. Veel Nederlandse gemeenten maken gebruik van de leefbaarheidsmonitor, 
genaamd Lemon. In de monitor wordt leefbaarheid op buurt,- en wijkniveau weergegeven door het 
oordeel over verschillende aspecten van de omgeving te tonen (den Herder & Nijland, 2011). Deze 
aspecten van leefbaarheid kunnen in de volgende vijf thema’s worden gesorteerd: ‘Fysieke 
omgeving, Sociale omgeving, Veiligheid, Ongenoegens en Totaaloordeel.‘ Binnen het thema ‘Fysieke 
omgeving’ kan een onderverdeling worden gemaakt in kwaliteit van de woning, kwaliteit van de 
woonomgeving en kwaliteit van diverse voorzieningen. Bij het totaaloordeel worden vragen gesteld 
over de ontwikkeling van leefbaarheid in de afgelopen jaren en over welke aspecten men belangrijk 
vindt. Rijkers & Haarmann (2008) gebruiken de volgende indicatoren om tevredenheid over de 
woonomgeving te meten: ‘Kwaliteit woning, Veiligheid, Brabants landschap, Aanwezigheid groen, 
Ontspanningsmogelijkheden, Gemeenschapszin, Aanwezigheid voorzieningen, Werkgelegenheid en 
Openbaar vervoer.’ Aangezien het onderzoek in Noord-Brabant is uitgevoerd heeft men specifiek 
naar het oordeel over het Brabants landschap gevraagd.   
 
Benadering 4. Samenspel tussen mens en omgeving  
In de wetenschappelijke wereld ontwikkelt de notie zich steeds verder dat leefbaarheid betrekking 
heeft op de interactie tussen mens en omgeving. Pacione (1990) beschrijft leefbaarheid als: “a 
quality that is not an attribute inherent in the environment, but is a behaviour related function of the 
interaction between environmental characteristics and personal characteristics”. Thorborg, 
Leidelmeijer en Dassen (2006) hebben dezelfde opvatting over leefbaarheid: ‘het gaat bijvoorbeeld 
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altijd om een samenspel tussen mensen en hun omgeving. Het omvat zowel de materiële en 
immateriële omstandigheden waarin mensen zich bevinden (objectief) als hoe zij deze ervaren 
(subjectief)’. Kennisinstituut PON beschrijft leefbaarheid als volgt (Cox et al, 2009): ‘Kernachtig 
gezegd wordt met leefbaarheid gedoeld op de kwaliteit van de woon,- en leefomgeving in de meest 
brede zin van het woord. Leefbaarheid bestaat uit een meetbare, objectieve kant en een subjectieve: 
wat voor de ene bewoner een leefbaar dorp of leefbare wijk is, hoeft dat voor een ander niet te zijn’.  
 Leidelmeijer en van Kamp (2003) hebben een literatuurstudie uitgevoerd naar het begrip 
leefbaarheid. Zij concluderen dat leefbaarheid raakvlakken heeft met verwante begrippen als 
kwaliteit van leven en duurzaamheid en hanteren de volgende definitie: ‘de mate waarin de 
omgeving aansluit bij wensen en behoeften van de mens’. In beginsel kunnen de domeinen van de 
mens en omgeving niet worden uitgesloten, stellen zij. Afhankelijk van het doel van de studie is het 
mogelijk dat alle domeinen van toepassing zijn. Op basis van hun bevindingen zijn de volgende 
domeinen relevant bevonden: ‘Person characteristics, Lifestyle, Culture, Community, Safety & 
security, Natural environment, Natural resources, Built environment, (Public) services accessibility, 
Economy en Health.’   
 Bij de ontwikkeling van de Leefbaarometer zijn deze uitgangspunten overgenomen. Dit 
instrument is ontwikkeld om de leefbaarheid van buurten en wijken in Nederland vast te stellen 
(Leidelmeijer et al., 2008). Leefbaarheid is gedefinieerd als: “de mate is waarin de leefomgeving 
aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld”. Na het 
analyseren van het oordeel en woongedrag van huishoudens zijn 49 indicatoren van leefbaarheid 
bepaald. Deze indicatoren kunnen worden onderverdeeld in een aantal (sub)dimensies:  
 
Fysiek: Ruimte en groen, Samenstelling en kwaliteit van de woningvoorraad, 

Kwaliteit van de publieke ruimte, Voorzieningen  
Sociaal:  Sociaal-culturele samenstelling van de wijk, Sociaal-economische positie van 

de bevolking, Sociale samenhang 
Veiligheid en overlast: Geweld, Diefstal, Vernieling en vervuiling, Overlast  
 
Benadering 5. Gepercipieerde, veronderstelde en kennelijke leefbaarheid  
Van Dorst (2005) omschrijft drie typen leefbaarheid in zijn onderzoek naar ontwerpaanbevelingen 
voor een duurzaam, leefbare woonomgeving.  
 
Gepercipieerde leefbaarheid: ‘de waardering van het individu voor zijn of haar woonomgeving’. 
Veronderstelde leefbaarheid: de mate waarin de leefomgeving voldoet aan de voorwaarden voor 

kennelijke leefbaarheid’. 
Kennelijke leefbaarheid: de mate waarin de leefomgeving aansluit op het adaptief repertoire 

van een individu’. 
 
Bij gepercipieerde leefbaarheid staat de subjectieve beleving van het individu centraal en niet de 
interactie tussen mens en omgeving. Om een voorbeeld te geven; een maatregel kan de kennelijke 
leefbaarheid verbeteren, maar hoeft geen effect te hebben op gepercipieerde leefbaarheid. Het 
individu moet de maatregel kunnen percipiëren om die te kunnen waarderen, waarbij de waardering 
bovendien afhankelijk is van persoonskenmerken, levenservaring en context. Een studie in het kader 
van het GroteStedenbeleid toont aan dat de volgende indicatoren van invloed zijn op gepercipieerde 
leefbaarheid: ‘Percentage werklozen dat in een buurt woont, Kwaliteit sociale relaties, 
Gepercipieerde hoeveelheid vermogensdelicten, Evaluatie woning.’ 

Veronderstelde leefbaarheid betreft de mate waarin de leefomgeving voldoet aan de 
veronderstelde voorwaarden voor kennelijke leefbaarheid. In het bijzonder wordt er ingegaan op de 
indicatoren die beschrijven waarom een omgeving leefbaar is. De volgende facetten van de 
omgeving worden gebruikt om veronderstelde leefbaarheid te meten: ‘Parkeervoorzieningen, Groen 
(van snippergroen tot park) en water in de wijk, Woningdichtheid en bevolkingsdichtheid, 
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Levendigheid en aantrekkelijkheid, Criminaliteit en vandalisme, Sociale veiligheid en 
verkeersveiligheid, Vuil op straat en verkeerslawaai, Bodemverontreiniging, Aantal 
verhuisbewegingen per jaar, Percentage eigen woningbezit, Gemiddeld besteedbaar inkomen en 
inkomensontwikkeling, Bevolkingssamenstelling, Aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van 
voorzieningen en Kwaliteit van de woning.’ 

Met adaptief repertoire wordt bedoeld ‘de mogelijkheden van een organisme waarmee het 
kan reageren op de omgeving’. Bij kennelijke leefbaarheid dient de omgeving aan te sluiten op de 
mogelijkheden van de mens waarmee die kan reageren op de omgeving. Het gaat om een goede 
afstemming tussen mens en omgeving. Volgens Veenhoven (2000) kan kennelijke leefbaarheid 
alleen achteraf worden gemeten uit hoe lang en gelukkig men er leeft. Hierdoor wordt in de praktijk 
alleen gepercipieerde leefbaarheid en veronderstelde leefbaarheid toegepast. 

 
Conclusie operationalisatie leefbaarheid  
Er kan worden geconcludeerd dat er discrepanties zijn tussen de definities van leefbaarheid. De 
Klerk en het SCP definiëren leefbaarheid als een bundeling van omgevingskenmerken. Zij 
beschouwen een leefbare omgeving als een veilige omgeving met voldoende fysieke kwaliteit en 
sociale cohesie. Newman en Williams omschrijven leefbaarheid als de bijdrage van de omgeving aan 
de mens. Het gaat in het bijzonder over de bijdrage op het welzijn en de kwaliteit van leven. Het 
RIVM en Marsman & Leidelmeijer stellen dat als bewoners zich positief over de woonomgeving 
uitlaten, deze leefbaar wordt bevonden. Andere definities houden in dat leefbaarheid betrekking 
heeft op de interactie tussen mens en omgeving. Er bestaat eveneens geen overeenstemming over 
indicatoren van leefbaarheid. Afhankelijk van hoe leefbaarheid wordt benaderd hebben indicatoren 
betrekking op de omgeving, het welzijn of de kwaliteit van leven van de mens, of het samenspel 
tussen mens en omgeving. Zelfs binnen een bepaalde benadering hebben onderzoekers een eigen 
opvatting over het gebruik van een definitieve set aan indicatoren.  

In dit onderzoek heeft leefbaarheid vooral betrekking op de beleving/waardering van de 
woonomgeving. Het gaat ten slotte om de gebruikers van de woonwijken die diverse problemen 
ervaren. Door deze problemen, die mogelijk gerelateerd zijn aan het voorzieningenniveau, 
waarderen bewoners de woonomgeving minder positief. Het doel van deze studie is meer inzicht 
verkrijgen in de bijdrage van voorzieningen aan leefbaarheid, waarbij de veronderstelling is dat het 
bevorderen van het voorzieningenniveau zal leiden tot een toename in tevredenheid over de 
woonomgeving. Er is gekozen om leefbaarheid te definiëren als: ‘de satisfactie van bewoners met de 
woonomgeving’. Het is afgeleid van de definities van het RIVM en Marsman & Leidelmeijer. Andere 
definities van leefbaarheid zijn minder toepasselijk voor dit onderzoek. Satisfactie is een specifieke 
vorm van waardering die toereikend is voor het definiëren van leefbaarheid. Marsman & 
Leidelmeijer (2001) en Van Dorst (2005) stellen dat satisfactie rechtstreeks kan worden bepaald door 
het te vragen aan de bewoners. Het voordeel van deze manier is dat de satisfactie niet afhankelijk is 
van de validiteit van de gebruikte indicatoren. Hierdoor wordt de voorkeur gegeven aan het 
rechtstreeks meten van satisfactie. 
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3.3 NADER INGEVULDE CONCEPTUEEL MODEL 
 
In de inleiding is het conceptueel model van de relatie tussen voorzieningen en leefbaarheid 
toegelicht waarin de concepten abstract zijn weergegeven. Deze concepten zijn inmiddels 
geoperationaliseerd, waardoor het conceptueel model nader kan worden ingevuld. Hieronder is dit 
conceptueel model afgebeeld.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conceptueel model 2 – Samenhang voorzieningen met leefbaarheid 

 
In dit onderzoek bestaat de onderzoekspopulatie uit de uitleglocaties die zijn gelegen in Vinex-
prestatiegemeenten, afgekort Vinex-locaties. Uit de literatuurstudie blijkt dat de problemen in 
Vinex-locaties gerelateerd zijn aan tien typen voorzieningen. In het gros van de leefbaarheids-
onderzoeken worden voorzieningen gezien als een mede bepalende factor voor leefbaarheid. Het 
betreft veelal de hoeveelheid (aanwezigheid) van voorzieningen. De afhankelijke variabele 
leefbaarheid is gedefinieerd als de gemiddelde satisfactie van bewoners met de woonomgeving. Het 
type Vinex-locatie heeft vermoedelijk een interactie-effect op de samenhang tussen voorzieningen 
en leefbaarheid. De woonwijken kunnen worden getypeerd door variabelen als ligging, omvang, 
compactheid en functiemenging.  
  

Gemiddelde satisfactie 
van bewoners met de 

woonomgeving 

- Ligging 
- Omvang 
- Compactheid 
- Functiemenging 

Hoeveelheid  
openbaar groen 

Hoeveelheid scholen voor primair, 
voortgezet en speciaal onderwijs 

Hoeveelheid  
crèches en speelgelegenheden 

Hoeveelheid  
jongerenontmoetingsplaatsen 

Hoeveelheid  
detailhandel en dienstverlening 

Hoeveelheid  
drink,- en eetgelegenheden 

Hoeveelheid  
musea, theaters, bibliotheken etc. 

Hoeveelheid  
sportaccommodaties etc. 

Hoeveelheid  
collectief vervoer 

Hoeveelheid  
parkeerplaatsen en garages 



 

27 
 

HOOFDSTUK 4  VELDONDERZOEK 
 
In dit hoofdstuk wordt het praktijkgedeelte van het onderzoek toegelicht. Het doel van het 
veldonderzoek is het verkrijgen van kwalitatieve informatie over voorzieningen en leefbaarheid van 
Vinex-locaties. Beleidsmedewerkers van verschillende gemeenten zijn ondervraagd met als doel 
bevindingen van de literatuurstudie te verifiëren en nieuwe inzichten op te doen over voorzieningen 
en leefbaarheid. Allereerst worden de opzet en uitvoering van de interviews besproken. Vervolgens 
wordt de selectie van Vinex-locaties nader beschreven, waarna de resultaten van de interviews 
worden behandeld. 

4.1 OPZET EN UITVOERING INTERVIEWS 
Er is in dit onderzoek gebruik gemaakt van twee dataverzamelingstechnieken: literatuurstudie en 
interviews. Het doel van de interviews is om meer inzichten te verkrijgen in het huidige niveau van 
voorzieningen in Vinex-locaties en het belang van voorzieningen voor leefbaarheid. Hierbij gaat het 
voornamelijk om de opvattingen van de respondenten en niet om het verkrijgen van kwantitatieve 
gegevens. Het gaat vooral om wat er gezegd wordt, en minder om hoe vaak het gezegd wordt. Er is 
gekozen voor het gedeeltelijk gestructureerde interview, waarbij de vragen en vraagvolgorde van 
tevoren zijn vastgelegd. Gezien de diepte van de materie is er gekozen voor een mondeling 
interview. Zodoende kan er worden doorgevraagd indien het antwoord niet geheel duidelijk is.  

Er is gekozen om beleidsmedewerkers van de grotere gemeenten in Nederland te 
interviewen, aangezien leefbaarheidsproblemen vaker voorkomen in stedelijke gebieden. Verder is 
er getracht om een redelijke spreiding te hebben in de regionale ligging van Vinex-locaties voor de 
representativiteit van de studie. Om deze reden is er besloten om in elke Wgr+ regio een 
beleidsmedewerker te betrekken bij dit onderzoek. Daarnaast is er rekening gehouden met de 
fysieke kenmerken van de Vinex-locaties. In paragraaf 2.6 is ingegaan op de typologie van Vinex-
locaties. Er is vastgesteld dat het type Vinex-locatie kan worden bepaald aan de hand van 
kenmerken als ligging, omvang, compactheid en functiemenging. Het is tevens van belang om een 
redelijke spreiding in deze kenmerken te hebben om de verschillen in de relatie tussen 
voorzieningen en leefbaarheid tussen typen Vinex-locaties te bestuderen. Met aandacht voor deze 
gestelde criteria zijn beleidsmedewerkers bij de volgende Vinex-locaties geïnterviewd (tabel 4.1.1.): 
 
Tabel 4.1.1. – Overzicht interviewden 

Functienaam Vinex-locatie Gemeente Wgr+ regio 

Projectmanager Brandevoort Helmond Samenwerkingsverband regio Eindhoven 

Stadsplanoloog De Eschmarke Enschede Regio Twente 

Projectleider Houten-Vinex Houten Bestuur regio Utrecht 

Gebiedsmanager IJburg Amsterdam  Stadsregio Amsterdam 

Projectmanager Nesselande Rotterdam Stadsregio Rotterdam 

Projectmanager De Waalsprong Nijmegen Stadsregio Arnhem Nijmegen 

 
Aan deze beleidsmedewerkers is van tevoren informatie over dit onderzoek gegeven, waaronder de 
vragenlijst en het conceptueel model van leefbaarheid. In de bijlagen is de vragenlijst te zien. Het 
interview is in vier delen gesplitst. Ten eerste zijn bevindingen uit de literatuurstudie geverifieerd. 
Het betreft hier de volledigheid van de typen voorzieningen die aan de leefbaarheid van Vinex-
locaties kunnen bijdragen en het huidige voorzieningenniveau van Vinex-locaties. Ten tweede is de 
relatie tussen verschillende typen voorzieningen en de leefbaarheid van Vinex-locaties besproken. Er 
is ingegaan op het belang van verschillende typen voorzieningen voor de leefbaarheid van Vinex-
locaties, waarbij een rapportcijfer gegeven is om het belang aan te duiden. Ten derde is er gevraagd 
of het voorzieningenniveau van Vinex-locaties moet worden verbeterd met het oog op leefbaarheid. 
Indien het niveau van voorzieningen voor verbetering vatbaar is, is er gevraagd welke maatregelen 
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kunnen worden getroffen. Tot slot is er ingegaan op de verschillen tussen typen Vinex-locaties in de 
bijdrage van voorzieningen aan leefbaarheid. Dit wordt aan de hand van vier variabelen toegelicht 
(tabel 4.1.2.). 
 
Tabel 4.1.2. – Fysieke kenmerken van selectie Vinex-locaties  

Vinex-locatie Ligging Omvang Compactheid Functiemenging 

Brandevoort Buiten de stad Middel Matig stedelijk Geconcentreerd  

De Eschmarke Tegen de stad Klein Weinig stedelijk Geconcentreerd 

Houten-Vinex Buiten de stad Middel Matig stedelijk Geconcentreerd 

IJburg Bij de stad Groot Sterk stedelijk Gespreid 

Nesselande Tegen de stad Middel Matig stedelijk Geconcentreerd 

De Waalsprong Bij de stad Groot Matig stedelijk Geconcentreerd 

 
Tabel 4.1.2 toont de fysieke kenmerken van de geselecteerde Vinex-locaties. Er is een redelijke 
spreiding in de kenmerken te zien. In tegenstelling tot de analyse van het PBL (2006) is Brandevoort 
in dit onderzoek beschouwd als een Vinex-locatie die buiten de stad ligt. In dat rapport is 
aangegeven dat de plaatsing van een aantal locaties enigszins arbitrair is, aangezien die op een paar 
details gebaseerd is. Zo is de plaatsing van Nesselande (tegen de stad) en Stadshagen (bij de stad) 
gebaseerd op de aanwezigheid van een harde barrière bij Stadshagen in de vorm van de rivier het 
Zwarte Water. Er zijn inmiddels twee bruggen aangelegd bij de rivier, waardoor sommigen vinden 
dat er geen sprake is van een harde barrière. Brandevoort sluit niet direct aan op het bestaand 
stedelijk gebied van Eindhoven en is bovendien een uitleglocatie van de groeikern Helmond. Deze 
kenschets sluit zo beter aan op de typologie van Vinex-locaties.  
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4.2 BESCHRIJVING SELECTIE VINEX-LOCATIES 
 
In deze paragraaf worden de Vinex-locaties uit de selectie omschreven. Er wordt kort ingegaan op de 
stadsgewestelijke ligging en de ruimtelijke structuur van de Vinex-locaties. Daarnaast wordt er 
informatie gegeven over de woningbouw en de voorzieningen. De informatie is deels van de 
respondenten verkregen en is deels aangevuld via de gemeentelijke websites.  
 
4.2.1 Brandevoort 
 
Algemeen 
Brandevoort is één van de bekendere Vinex-locaties vanwege de opvallende architectuur en 
stedenbouw. Door de unieke combinatie van variatie in gevelbeelden, vrij smalle straten en 
compacte bebouwing is Brandevoort door velen geprezen als één van de voorbeeldwijken van het 
Vinex-beleid. Brandevoort is een uitleglocatie van de gemeente Helmond die een inwonersaantal 
heeft van circa 89.000. Daarmee is Helmond de tweede grootste stedelijke kern in het 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. De Vinex-locatie ligt in het westen van Helmond en sluit 
aan op de bestaande stedelijke kern van Helmond (zie figuur 4.2.1.1). Aangezien Helmond zich op 
enige afstand bevindt van het stedelijk gebied van Eindhoven, wordt Brandevoort als een Vinex-
locatie buiten de stad beschouwd. Andere stedelijke kernen als Nuenen, Geldorp, Veldhoven en Best 
zijn dichter bij Eindhoven gelegen en behoren wel tot het bestaand stedelijk gebied van Eindhoven.  
 De stedenbouwkundige opzet van Brandevoort is afgeleid van een aantal historische 
Brabantse steden en dorpen. Het centrumgebied de Veste is, vergelijkbaar met een vestingstad, 
omringd door een aantal woonbuurten. Daarbij zijn de Schootense Loop en Papenvoortse Loop 
bepalend geweest voor de ruimtelijke structuur van Brandevoort. De wijk ligt namelijk aan de 
ecologische verbindingszone van deze rivieren. Hierbij is de Schootense Loop omgevormd tot een 
groenzone rondom de Veste. Deze groenstructuur vormt een natuurlijke overloop van het stedelijk 
centrumgebied naar de suburbane woonbuurten.  
 

 
 
Figuur 4.2.1.1 – Kaart stadsgewestelijke ligging Brandevoort (Google Maps, 2013) 
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Woningbouw 
In totaal zijn circa 6.000 woningen gepland in Brandevoort. De ontwikkeling is in twee fasen 
opgesplitst, waarvan de eerste fase inmiddels is voltooid. Deze fase bestaat uit drie woonbuurten 
Schutsboom, Brand en Stepekolk, en het centrumgebied de Veste. Schutsboom en Brand zijn in het 
oosten gelegen van de Veste en Stepekolk ligt meer in het zuiden. Deze woonbuurten hebben een 
veel lagere woningdichtheid dan de Veste. De gemiddelde woningdichtheid varieert van 20 
woningen per hectare in de woonbuurten tot 50 woningen per hectare in de Veste. Hierdoor is op 
buurtniveau relatief veel ruimte voor groenvoorzieningen en speelgelegenheden voor de jeugd. In 
de woonbuurten zijn voornamelijk woningen in het middeldure tot dure segment gerealiseerd, 
waarbij een groot deel tot het type twee onder één kap woningen behoort. De parkeernormen 
liggen gemiddeld hoger dan 1,5 pp per woning. Het aantal parkeerplaatsen is namelijk gekoppeld 
aan de inhoud van de woningen, waardoor er gemiddeld meer parkeerplaatsen aangelegd zijn dan 
bij andere Vinex-locaties. De tweede fase van Brandevoort bestaat uit de Marke, Berenbroek, 
Kranenbroek, Liverdonk en Hazenwinkel. Deze deelgebieden worden ten westen en ten noorden van 
de Veste ontwikkeld en bieden gezamenlijk plaats voor circa 3.000 woningen. Onlangs is de tweede 
fase van start gegaan.  
 

 
 
Figuur 4.2.1.2 – Kaart globaal beeld van voorzieningen in Brandevoort (Google Maps, 2013) 

 
Voorzieningen 
In figuur 4.2.1.2 is een globaal beeld te zien van de voorzieningen gelegen in Brandevoort. De Veste 
is het centraal gelegen voorzieningengebied in Brandevoort. Het winkelcentrum is circa 8.000 m² 
groot en bevat naast winkels voor de dagelijkse boodschappen ook enkele eetgelegenheden. Andere 
belangrijke voorzieningen die in de Veste liggen zijn: MFA De Veste, wijkhuis ’t Brandpunt en station 
Helmond Brandevoort. MFA De Veste is een multifunctioneel centrum van circa 17.000 m² groot. Dit 
bouwblok bevat onder meer een brede school, kinderopvang, sociaal-cultureel centrum, sportzaal 
en jongerenzolder. Daarnaast worden in het wijkhuis ‘t Brandpunt veel culturele activiteiten en 
workshops georganiseerd voor de bewoners. Station Helmond Brandevoort ligt ten noorden van De 
Veste en maakt deel uit van de lijn Eindhoven-Venlo. Het werd eind 2006 in gebruik genomen, al was 
het station toen nog niet helemaal af. Verder wordt het gebouw voor het voortgezet onderwijs naar 
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verwachting in 2014 opgeleverd. Het Carolus Borromeus College zal onderdak bieden aan zo’n 1.400 
leerlingen vanuit de regio. 

Buiten De Veste liggen nog diverse voorzieningen. Het primair onderwijs is in de nabijheid 
van de woningen gebouwd. In 2000 waren de eerste basisscholen gereed voor gebruik en sindsdien 
zijn er tijdelijke en semipermanente gebouwen aangelegd om aan de vraag te voldoen. De 
basisscholen hebben daarnaast regelingen getroffen voor buitenschoolse opvang. Het sportpark, 
gelegen aan de rand van het woongebied, is nog in ontwikkeling. Het gebouw wordt naar 
verwachting eind mei opgeleverd, maar bewoners kunnen al gebruik maken van de sportvelden. In 
de toekomst wordt bij het sportpark een skatebaan en BMX-baan aangelegd voor de jongeren.  
 
4.2.2 De Eschmarke 
 
Algemeen  
Enschede is de grootste gemeente in Regio Twente met circa 159.000 inwoners. In het oosten van 
Enschede ligt de Vinex-locatie de Eschmarke die momenteel nog in ontwikkeling is. Opvallend is dat 
de Eschmarke direct tegen het dorp Glanerbrug gelegen is, waardoor de grenzen tussen Enschede en 
Glanerbrug niet duidelijk gedefinieerd zijn. Aangezien de Vinex-locatie onderdeel uitmaakt van het 
bestaand stedelijk gebied valt het onder de categorie ‘tegen de stad’. De stadsgewestelijke ligging 
van de Eschmarke is in figuur 4.2.2.1 te zien.  

Het belangrijkste uitgangspunt voor het stedenbouwkundige opzet van de Eschmarke is het 
behoud van het huidige landschap. Er zijn drie ecologische verbindingszones aangelegd die de 
noordkant met de zuidkant van de locatie verbindt. In het westen ligt een boszone, in het midden 
een heidezone en in het oosten een beekzone. Deze eco-zones zijn van belang voor de 
instandhouding van flora en fauna in het gebied. Met de aanleg van wadi’s wordt bovendien de 
verdroging van omliggende natuurgebieden tegengegaan.  

 

 
 
Figuur 4.2.2.1 – Kaart stadsgewestelijke ligging de Eschmarke (Google Maps, 2013) 
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Woningbouw  
De Eschmarke kent momenteel zeven deelgebieden: Oikos, Beekveld, Eilermarke, Eekmaat-West, 
Leuriks-West, Cascade en het Schild. Momenteel zijn binnen deze deelgebieden rond de 2.850 
woningen gebouwd. Vanwege de beperkte vraag op lange termijn is echter besloten om de 
woningbouw gefaseerd af te ronden, waarbij de plandelen ten noorden van de Gronausestraat 
(Eschmarkerveld, Deelgebied 16 en Boswonen-Noord) niet meer worden ontwikkeld. Oorspronkelijk 
zijn circa 4.250 woningen gepland in de Eschmarke, maar er wordt nu uitgegaan van een 
vermindering van 1.500 woningen. In de deelgebieden Leuriks-Oost, Driehoek en Beekveld worden 
nog circa 150 woningen ontwikkeld.  

In de Eschmarke ligt het accent op de realisatie van suburbane woonomgevingen. Er is een 
gemiddelde woningdichtheid van 22 woningen per hectare en er zijn veel twee onder één kap 
woningen gebouwd. De woningbouw bestaat voor 85% uit laagbouw. Ieder deelgebied heeft zijn 
eigen kenmerken en kent veel variatie in het woningtype, materiaalgebruik en straatbeeld. 
Aanvankelijk zijn in de eerste deelgebieden relatief lage parkeernormen van 1,3 pp per woning 
aangehouden. Na evaluatie is er besloten om meer parkeerplaatsen aan te leggen door het 
snippergroen in de buurt te schrappen. Bij later ontwikkelde deelgebieden heeft men hogere 
parkeernormen aangehouden. 

 

 
 
Figuur 4.2.2.2 – Kaart globaal beeld van voorzieningen in de Eschmarke (Google Maps, 2013) 

 
Voorzieningen  
In figuur 4.2.2.2. is een globaal beeld te zien van de voorzieningen gelegen in de Eschmarke. In het 
hart van de Eschmarke ligt een bescheiden winkelcentrum van circa 2.400 m² groot. Het 
winkelcentrum bevat onder andere winkels voor de dagelijkse boodschappen, medische 
voorzieningen en een multifunctionele accommodatie. Binnen de MFA zijn twee basisscholen en een 
kinderdagverblijf te vinden en zijn ruimten gereserveerd voor sport, muziek en andere culturele 
activiteiten. Ten noorden van het centrumgebied ligt het station Enschede de Eschmarke. Het 
treinstation is volgens planning in 2001 opgeleverd, maar is naar verluidt het minst gebruikte station 
in Nederland. De infrastructuur van het woongebied naar het station schijnt nog niet aangelegd te 
zijn, waardoor het station weinig toegankelijk is. Naast de treinverbinding is de woonwijk ontsloten 
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door middel van een HOV busverbinding. Eind 2005 zijn er aparte busbanen aangelegd, waardoor 
bussen afgezonderd van het autoverkeer kunnen rijden. 

Voor andere voorzieningen kunnen bewoners van de Eschmarke terecht in Enschede of 
Glanerbrug. In het oosten van het centrumgebied liggen het sportpark Zoutendijk en de sporthal De 
Brug. Vlakbij het deelgebied Leuriks-West liggen nog diverse sportaccommodaties. De middelbare 
scholen zijn in Enschede gelegen. Er zijn geen voorzieningen voor jongeren ontwikkeld binnen de 
wijkgrenzen, maar sinds kort is een jeugdhonk in Glanerbrug aangelegd dat de behoefte uit de 
Eschmarke vervuld. Verder ligt de horeca in het stadscentrum van Enschede en Glanerbrug.  

 
4.2.3 Houten-Vinex 
 
Algemeen 
Houten-Vinex is een uitbreidingslocatie van de gemeente Houten. Houten is één van de grotere 
gemeenten in Bestuur Regio Utrecht. Er wonen naar schatting 48.000 inwoners. Door de ligging 
buiten het bestaand stedelijk gebied van Utrecht valt Houten-Vinex onder de categorie ‘buiten de 
stad’. In figuur 4.2.3.1 is te zien dat de Vinex-locatie direct tegen de bestaande kern van Houten 
gelegen is. 

De stedenbouwkundige opzet van Houten-Vinex is gebaseerd op de opzet van Houten-
Noord. Er is besloten om de woongebieden te ontsluiten door de Rondweg. Bewoners kunnen met 
de auto niet direct de andere wijken bereiken, maar ze moeten via de Rondweg rijden. Hierdoor zijn 
er veel autoluwe woongebieden gecreëerd binnen Houten-Vinex en wordt het gebruik van de fiets 
gestimuleerd. Een ander voordeel is dat de woonomgeving groener oogt, doordat er minder 
verharde wegen zijn aangelegd. De Vijfwal is een ander bepalend element in de ruimtelijke opzet. 
Deze groenstructuur bestaat uit vijf dijken van gemiddeld 35 m breed en heeft de vorm van een 
vijfhoek. De Vijfwal is bovendien een verbindend element tussen de woongebieden en is een 
belangrijk oriëntatiepunt in de woonwijk. Castellum is het stedelijk centrumgebied van Houten-
Vinex. Zoals de naam doet vermoeden is de uitstraling van het centrumgebied afgeleid van 
mediterrane kasteelsteden. Er is met name veel gebruikt gemaakt van poorten en smalle straten. 

 

 
 

Figuur 4.2.3.1 – Kaart stadsgewestelijke ligging Houten-Vinex (Google Maps, 2013) 



 

34 
 

Woningbouw 
Houten-Vinex heeft in totaal zo’n 6.400 woningen. De ontwikkeling van de locatie is grotendeels 
afgerond; er zijn nog enkele kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen en in het centrumgebied 
worden de laatste woningen opgeleverd. De zes woongebieden zijn de Hoon, Schonauen, Hofdstad, 
Overdam, Loerik en Leebrug. De Schaft is een oud bedrijventerrein dat momenteel gerevitaliseerd 
wordt. Er is een gemiddelde woningdichtheid van 35 woningen per hectare, waarbij deze per 
woongebied varieert tussen de 30 tot 50 woningen per hectare. Daarnaast kent elk woongebied een 
eigen architectuurstijl, waardoor de woonbuurten een eigen identiteit hebben. In eerste instantie 
zijn relatieve lage parkeernormen van tussen de 1,3 en 1,5 pp per woning vastgesteld. Er is echter 
rekening gehouden met een reservecapaciteit in het stedenbouwkundig plan. Afhankelijk van het 
deelgebied bedraagt de reservecapaciteit van 0,15 tot 0,3 pp per woning. Daarnaast zijn bij de 
nieuwere deelgebieden hogere parkeernormen aangehouden.  
 

 
 

Figuur 4.2.3.2 – Kaart globaal beeld van voorzieningen in Houten-Vinex (Google Maps, 2013) 

 
Voorzieningen 
In figuur 4.2.3.2 is een globaal beeld te zien van de voorzieningen gelegen in Houten-Vinex. In het 
centrumgebied Castellum is het winkelcentrum van circa 6.000m² gelegen. Het is voornamelijk 
bedoeld voor de dagelijkse boodschappen, hoewel er enkele winkels voor niet-dagelijkse 
boodschappen gevestigd zijn. Verder ligt het station Houten Castellum in dit gebied. Oorspronkelijk 
zou het in 2009 worden opgeleverd, maar het station is na een jaar vertraging in gebruik genomen. 
In de periode 2001 tot 2009 was een tijdelijke tramverbinding aanwezig tussen Houten-Vinex naar 
Houten-Noord. Deze verbinding bleek niet optimaal te functioneren vanwege regelmatige uitval van 
de tram.  

Naast het centrumgebied hebben bewoners van Houten-Vinex de beschikking over twee 
voorzieningengebieden die in de inhammen tussen Houten-Noord en Houten-Vinex liggen. In het 
noordoosten ligt het voorzieningengebied de Kruisboog en in het westen ligt de Weteringhoek. In de 
Kruisboog zijn onder andere de sporthal, een middelbare school, voorzieningen voor jongeren en 
zorgvoorzieningen gelegen. In Weteringhoek ligt onder meer een sporthal en kinderopvang. Ten 
zuiden van Weteringhoek bevindt zich een aantal sportvelden voor hockey en wordt een nieuwe 
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multifunctionele accommodatie genaamd MFA De Meerpaal ontwikkeld. Deze biedt ruimte voor 
naschoolse opvang en additionele velden voor hockey en andere sport. 

Binnen de woongebieden zijn nog diverse voorzieningen aangelegd. Bij de noordelijke 
wijkgrens ligt de sporthal Molenwiek. In Leebrug ligt het wijkhuis de Schoneveld. Het bevat een 
jongerenbibliotheek, jeugdhonk, kinderdagverblijf en muziekschool. In Hofstad is het sociaal-
cultureel centrum de Vuurtoren gelegen waar bewoners aan culturele activiteiten kunnen 
deelnemen. Verder is in park Schoneveld een aantal sport- en spelvelden aangelegd voor jongeren. 
Het primair onderwijs ligt tamelijk verspreid in de woongebieden. Er bevindt zich een brede school 
in het oostelijk deel van het woongebied waar vijf basisscholen en crèches geclusterd zijn. In het 
westen zijn drie basisscholen en diverse kinderopvangcentra gerealiseerd. De speelgelegenheden 
voor de jeugd liggen op buurtniveau verspreid door de wijk.  
 
4.2.4 IJburg 
 
Algemeen 
Amsterdam is de hoofdstad van Nederland en telt een inwonersaantal van circa 802.000 inwoners. 
Binnen Stadsregio Amsterdam is de gemeente Amsterdam met afstand de grootste stedelijk kern, 
gevolgd door Zaanstad en Haarlemmermeer. De Vinex-locatie IJburg ligt ten oosten van het 
stadscentrum van Amsterdam. IJburg bestaat uit een aantal eilanden dat kunstmatig in het IJmeer 
zijn opgespoten. Door de geïsoleerde ligging behoort IJburg tot de categorie ‘bij de stad’. De 
stadsgewestelijke ligging van IJburg is in figuur 4.2.4.1 te zien.  

IJburg is opgebouwd uit diverse eilanden. De eerste fase bestaat uit het Steigereiland, het 
Haveneiland en de Rieteilanden die inmiddels gerealiseerd zijn. In de tweede fase zijn het 
Centrumeiland, het Strandeiland, het Middeneiland en het Buiteneiland gepland. Na enkele jaren 
vertraging is men momenteel bezig met de aanleg van het Centrumeiland, waarna op den duur de 
andere eilanden worden ontwikkeld. De kavels in IJburg zijn volgens een simpele gridstructuur 
geordend, al is er veel variatie binnen het grid vanwege de vorm van de eilanden en verspringingen 
in straatprofielen. Verder valt op dat de hoogte van de bouwblokken steeds verschillen, waardoor 
het straatbeeld veel variatie kent. 

 

 
 
Figuur 4.2.4.1 – Kaart stadsgewestelijke ligging IJburg (Google Maps, 2013) 
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Woningbouw 
De eerste fase van IJburg bestaat uit het Steigereiland, het Haveneiland en de Rieteilanden die 
grotendeels voltooid zijn. In deze fase zijn zo’n 8.900 woningen gebouwd. Op de Rieteilanden zijn 
voornamelijk woningen in het duurdere segment ontwikkeld. Het thema is wonen in het groen. 
Aansluitend op het thema zijn veel villa’s met ruime tuinen aan het water gepositioneerd. De 
woningen op het Steigereilanden Haveneiland zijn veel compacter gebouwd dan de Rieteilanden. Op 
het Steigereiland heerst het thema wonen aan het water. Het woningtype varieert sterk; van 
dijkwoningen tot drijvende woningen, en er is zelfs ruimte aangewezen voor de aanleg van 
woonboten. Het Haveneiland is een stuk levendiger door de menging van kantoren, woningen en 
voorzieningen. De eerste fase van IJburg heeft een gemiddelde dichtheid van circa 60 woningen per 
hectare. Naar verwachting ligt het woningaantal rond de 18.000 wanneer de tweede fase voltooid is. 
In IJburg is een parkeernorm van maximaal 1,25 parkeerplaats per woning gehanteerd. Er zijn veel 
parkeergarages gerealiseerd door het gebrek aan ruimte op maaiveldniveau.  
 

 
 
Figuur 4.2.4.2 – Kaart globaal beeld voorzieningen in IJburg (Google Maps, 2013) 

 
Voorzieningen 
In figuur 4.2.4.2 zijn de verschillende voorzieningen in IJburg op een globaal niveau weergegeven. In 
tegenstelling tot andere Vinex-locaties liggen de voorzieningen tamelijk verspreid door IJburg. De 
belangrijkste voorzieningen liggen echter op het Haveneiland. Het winkelcentrum van IJburg ligt in 
het westelijk gedeelte van Haveneiland en heeft een oppervlakte van 7.700 m². Daarnaast zijn aan 
de IJburglaan veel winkels en horeca gevestigd. Oorspronkelijk zou op het Centrumeiland een 
tweede winkelcentrum worden aangelegd, maar het draagvlak ontbreekt daarvoor. In Theatraal 
IJburg worden verschillende activiteiten beoefend op het gebied van kunst, cultuur en media. Verder 
zijn op het Haveneiland de groenvoorzieningen Ed Pelsterpark, Brand Dirk Ochsepark en Theo van 
Goghpark gelegen. Aan de overkant van het IJmeer loopt het Diemerpark evenwijdig aan het 
Haveneiland.  

Andere typen voorzieningen liggen meer verspreid door IJburg. Er zijn hoofdzakelijk vier 
sportaccommodaties aangelegd in IJburg: een tennispark op het Rieteiland-Oost, een sportpark in 
het Diemerpark, een sporthal bij het IJburg College en een verenigingshaven op het Haveneiland. De 
scholen en jeugdvoorzieningen liggen tevens verspreid door de woonbuurten. In IJburg zijn totaal 11 
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basisscholen en 7 kinderdagverblijven gevestigd. Verder is er voortgezet onderwijs genaamd het 
IJburg College. In sommige gebieden is de openbare ruimte nog niet helemaal afgerond, waaronder 
de speelgelegenheden voor de jeugd. Die worden momenteel ontwikkeld in samenspraak met de 
bewoners, aangezien de inrichting van de speelplekken niet geheel naar wens blijkt te zijn. Op 
meerdere plekken zijn kleine sport- en speelvelden aangelegd voor jongeren. Daarnaast is er een 
jongerenproductiehuis ontwikkeld waar jongeren gezamenlijk aan verschillende ideeën op het 
gebied van kunst, cultuur en media werken. Momenteel werkt het stadsdeel aan de realisatie van 
meer voorzieningen voor jongeren.  

Aanvankelijk was de intentie om de metrolijn door te trekken naar IJburg. Vanwege de te 
hoge kosten en het ontbreken van voldoende draagvlak is er een tramlijn als alternatief gerealiseerd. 
De IJtram is met een vertraging van een jaar in 2005 opgeleverd en verbindt IJburg met het centraal 
station Amsterdam. In de beginfase heeft men regelmatig hinder ondervonden door uitval en 
vertragingen van de IJtram. 

 
4.2.5 Nesselande 
 
Algemeen 
Rotterdam is de grootste stedelijke kern in Stadsregio Rotterdam met circa 616.000 inwoners. In het 
noordoosten van Rotterdam is de Vinex-locatie Nesselande ontwikkeld. Deze uitleglocatie ligt tegen 
het bestaand stedelijk gebied van Rotterdam aan. Hoewel de snelweg A20 aan het zuiden van het 
industrieterrein van Nesselande grenst, is het woongebied direct tegen de woonwijk Zevenkamp 
gelegen. Hierdoor valt de woonlocatie onder de categorie ‘tegen de stad’ ondanks de aanwezigheid 
van een harde barrière. Hieronder is in figuur 4.2.5.1 de stadsgewestelijke ligging van Nesselande te 
zien. 
 

 
 
Figuur 4.2.5.1 – Kaart stadsgewestelijke ligging Nesselande (Google Maps, 2013) 

 
De structuur van Nesselande is vastgesteld door het behouden van elementen van het 

bestaande landschap. De oostelijke grenzen van het woongebied zijn bepaald door de ligging van 
bestaande ringdijken en poldervaarten. Verder heeft men geopteerd voor de handhaving van een 
oude boerderijweg, genaamd de Wollefoppenweg die van oost naar west loopt. Door de 
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aanwezigheid van deze belangrijke structuurlijnen en door de aanwezigheid van een 
hoogspanningsleiding die van noord naar zuid loopt, is er gekozen voor het toepassen van een 
gridsysteem voor de verdere indeling van de woonwijk. Grofweg kan Nesselande in drie 
deelgebieden worden onderverdeeld: het westelijk gelegen deel de Badplaats, het oostelijk gelegen 
deel genaamd de Tuinstad en het noordelijk gelegen deel de Waterwijk.  

 
Woningbouw 
Binnen de grenzen van Nesselande zijn circa 5.100 woningen gerealiseerd. De woningdichtheid is 
gemiddeld 30 woningen per hectare, maar varieert sterk per buurt. Zo is het winkel- en 
wooncomplex Newport Nesselande, dat drie woontorens heeft van 65m hoog, zeer dichtbebouwd 
met 75 woningen per hectare. Daarentegen heeft een deelgebied in de Waterwijk een dichtheid van 
slechts 15 woningen per hectare. 

De thema’s van de woonwijken spreken voor zich. Door de ligging tegen de Zevenhuizerplas 
hebben veel woningen in de Badplaats uitzicht over het strand en de boulevard. De Tuinstad is een 
ruim opgezette woonwijk met veel rijtjeswoningen. De Waterwijk kent veel ruime kavels met een 
ligging aan het water. In het algemeen zijn de parkeernormen hoger dan andere Vinex-locaties. 
Vrijwel in elk deelgebied is een parkeernorm van 2 pp per woning gehanteerd. Dit komt doordat de 
ontwikkeling van deze locatie later is gestart dan andere Vinex-locaties. Ten tweede is het gebied 
integraal ontwikkeld met marktpartijen die voor meer parkeerplaatsen opteerden. 

 

 
 
Figuur 4.2.5.2 – Kaart globaal beeld voorzieningen in Nesselande (Google Maps, 2013) 

 
Voorzieningen 
In figuur 4.2.5.2 is een globaal beeld van de voorzieningen gelegen in Nesselande te zien. Het 
winkelcentrum Boulevard Nesselande heeft een oppervlakte van 10.000 m² en ligt in het zuiden van 
de Badplaats. In het winkelcentrum zijn winkels voor de dagelijkse boodschappen te vinden, maar 
een groot deel van de oppervlakte is gereserveerd voor horeca. Het centrumgebied moet op 
stadsniveau veel toerisme aantrekken met het strand en diverse recreatievoorzieningen. Voor 
andere winkels kunnen Nesselanders terecht bij het nabijgelegen winkelcentrum Alexandrium dat 
het grootste winkelcentrum van Rotterdam is. Verder ligt in het centrumgebied een MFA genaamd 
De Kristal waar verschillende organisaties op het vlak van zorg en cultuur samenwerken. Daarbinnen 
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bevindt zich onder andere een zorgpost, een bibliotheek, ruimte voor jongerenwerk en ruimte voor 
andere sociaal-culturele activiteiten. 

In het hart van de wijk zijn twee kindclusters gelegen die voornamelijk functies voor 
kinderen bevatten. Binnen deze kindclusters zijn twee brede scholen gevestigd met buitenschoolse 
opvang en een sporthal met enkele sportvelden. De eerste kindcluster is tijdig gerealiseerd en heeft 
haar deuren in 2004 geopend. Daarentegen kampte kindcluster 2 met diverse vertragingen, 
waardoor dit gefaseerd in 2010 is opgeleverd. Aanvankelijk is er voortgezet onderwijs gepland in het 
gebied, maar achteraf blijkt dat er te weinig draagvlak voor is. De metrohalte ligt tussen het 
centrumgebied en de kindclusters. Nesselande is enige Vinex-locatie die ontsloten is door middel 
van een metroverbinding. Het metrostation is in 2005 tijdig opgeleverd.  

Het ruime opzet van Nesselande biedt veel ruimte voor de aanleg van buurtgroen. Het 
Rietveldtpark ligt in het midden van de wijk langs de hoogspanningsleiding. De groenstructuur van 
150 m bij 2 km loopt door de gehele lengte van het woongebied. Verder ligt het Oeverpark aan de 
Zevenhuizerplas. Daar worden verschillende voorzieningen voor de jeugd en jongeren aangelegd. 
Het nieuwe clubgebouw van de scouting is in 2012 geopend en biedt diverse activiteiten aan voor 
kinderen van 5 tot 18 jaar. Daarnaast is men bezig met de aanleg van een skatepark en sport- en 
speelvelden. Verder zijn er speelgelegenheden aangelegd voor de jeugd op buurtniveau.  
 
4.2.6 De Waalsprong 
 
Algemeen 
De Waalsprong is een uitbreidingslocatie van de stad Nijmegen. Nijmegen is de grootste stedelijke 
kern van Stadsregio Arnhem-Nijmegen met een inwonersaantal van circa 166.000. Ten noorden van 
Nijmegen wordt een nieuw stadsdeel ontwikkeld waar circa 10.400 woningen zijn gepland. De 
dorpen Oosterhout, Lent en Ressen zijn meegenomen in de ontwikkeling van de Waalsprong en 
vormen een integraal onderdeel van de plannen. De uitleglocatie is van de stad gescheiden door 
rivier de Waal, maar de locatie ligt op relatief korte afstand van het stadscentrum. Hierdoor kan het 
als een locatie ‘bij de stad’ worden beschouwd. In figuur 4.2.6.1 is de ligging van de Waalspong ten 
opzichte van Nijmegen weergegeven.  

 
Figuur 4.2.6.1. – Kaart stadsgewestelijke ligging de Waalsprong (Google Maps, 2013) 
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De Waalsprong kan in vier gebieden worden onderverdeeld: Oosterhout, de Citadel, Lent en de 
Waaijer. Respectievelijk liggen deze gebieden in het noordwesten, zuidwesten, zuidoosten en 
noordoosten van het plangebied. In Oosterhout streeft men naar de realisatie van een suburbane 
woonomgeving. Lent heeft een meer dorps karakter. De Waaijer is een natuur- en recreatiegebied 
van circa 60 hectare groot. Deze landschapszone vormt in de toekomst een buffer tussen de 
woongebieden. Bovendien moet het op een regionaal schaalniveau aantrekkingskracht uitoefenen 
door de aanwezigheid van drie recreatieplassen en diverse recreatievoorzieningen. De Citadel moet 
het levendig centrumgebied van de Waalsprong worden door de concentratie van veel 
voorzieningen.  

De ontwikkeling van de Waalsprong kende aanzienlijke vertragingen door onder andere 
problemen met het doorlopen van de milieueffectrapportage en de samenwerking met 
marktpartijen. Momenteel zijn er drie nieuwe woongebieden in Oosterhout en Lent ontwikkeld, 
namelijk de Boomgaard, de Elten en Visveld waar circa 3.500 woningen zijn gebouwd. Naar 
verwachting is de Waalsprong rond 2025 voltooid. 

 
Woningbouw 
De woonbuurten in Oosterhout zijn: de Boomgaard, de Elten, het Nijland, Zuiderveld en Grote Boel. 
De Boomgaard en de Elten zijn inmiddels afgerond en het Nijland is voor een deel gebouwd. Op den 
duur worden Zuiderveld en Grote Boel ontwikkeld, waarna zo’n 4.000 nieuwe woningen worden 
gebouwd in Oosterhout. Lent kent twee nieuwe woonbuurten: Visveld en Laauwik. Naar schatting 
worden in Lent rond de 4.000 woningen gerealiseerd. In de Citadel zijn circa 2.500 woningen 
gepland. De woningdichtheid in de Waalsprong varieert tussen 20 en 30 woningen per hectare, 
waarbij het centrumgebied een aanzienlijk hogere dichtheid zal kennen.  

Bij de gerealiseerde woongebieden zijn parkeernormen volgens de richtlijnen van CROW 
aangehouden. CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en 
openbare ruimte. De parkeernormen zijn aan de hand van de stedelijkheid van het gebied en de 
woningklasse bepaald, waardoor het aantal parkeerplaatsen hoger ligt dan gemiddeld. 

 

 
 
Figuur 4.2.6.2 – Kaart globaal beeld voorzieningen in de Waalsprong (Google Maps, 2013) 
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Voorzieningen 
De Waalsprong biedt uiteindelijk huisvesting aan zo’n 30.000 inwoners. Hierdoor is een groot 
voorzieningengebied gepland om de behoeften van de bewoners te kunnen vervullen. De Citadel zal 
een grote diversiteit aan voorzieningen kennen. Het programma is nog niet definitief vastgesteld, 
maar voorlopig zijn de volgende functies gepland in het centrumgebied: 

 2.500 woningen 

 30.000m² maatschappelijke voorzieningen 

 20.000 m² winkels 

 10.000 m² grootschalige detailhandel 

 5.000 m² horeca 

 15.000 m² commerciële dienstverlening 

 65.000 m² kantoren 

 7.000 m² speelplekken 

 Waalpark 10 ha 
 
In figuur 4.2.6.2 is een globaal beeld weergegeven van de voorzieningen in de Waalsprong. 
Bewoners van de Waalsprong hebben voorlopig alleen de beschikking over winkels voor de 
dagelijkse boodschappen. Het bestaande winkelcentrum in de Jonagoldstraat te Oosterhout en de 
bestaande winkelstrip in Lent hebben een relatief kleine oppervlakte. De realisatie van een 
buurtsteunpunt in Lent in uitvoering en er is een buurtwinkelcentrum in Groot Oosterhout gepland. 
Het aanbod van horeca is het grootst in het stadscentrum, maar in de Waalsprong zijn enkele 
horecagelegenheden te vinden. In de toekomst moet de Citadel de behoefte van bewoners aan 
winkels en horeca vervullen. 

Bij de Waalsprong zijn diverse clusters ontwikkeld met een educatieve functie, zogenoemde 
voorzieningenharten. Het voorzieningenhart De Klif in Oosterhout biedt ruimte aan onder andere 
een basisschool, kinderopvang, bibliotheek en theaterzaal. Voorzieningenhart De Ster ligt in Lent en 
heeft een vergelijkbaar programma. Bewoners kunnen voor laagdrempelige culturele activiteiten 
terecht bij deze voorzieningenharten. Beide voorzieningenharten bevatten ook een sportzaal. In Lent 
ligt nog een sporthal genaamd de Spil. In de toekomst wordt de sporthal van het Citadel College 
beschikbaar gesteld in de avonduren en in het weekend. De buitensportaccommodaties liggen in 
Oosterhout (sportpark Nieuw Balveren) en in Lent (sportpark Vossenpels) 

In de toekomst worden nieuwe basisscholen ontwikkeld in Laauwik te Lent en in Groot 
Oosterhout. Verder is er een bestaande basisschool De Geldershof gelegen in Lent. Het nieuwe 
gebouw van het Citadel College is onlangs in gebruik genomen. Oorspronkelijk zou het in 2012 klaar 
zijn. De crèches bevinden zich bij de voorzieningenharten en in de toekomst bij de kindclusters. 
Speelgelegenheden voor de jeugd liggen tamelijk verspreid door de wijk. In de Waalsprong bevinden 
zich nauwelijks voorzieningen voor jongeren met uitzondering van een jongerensoos in De Klif en 
enkele ontmoetingsplaatsen. Er wordt momenteel gekeken naar mogelijkheden voor de realisatie 
van skateplekken en andere sport- en spelvelden in de nabijheid van voorzieningenharten.   

Het tijdelijke station Nijmegen Lent is in 2002 geopend. Het definitieve station wordt nu 
ontwikkeld, nadat in 2012 het beroep tegen het bestemmingsplan ongegrond is verklaard. Naast de 
treinverbinding wordt er overwogen om de Vinex-locatie te laten ontsluiten door middel van een 
hoogwaardige busverbinding of tramverbinding, maar er wordt nog onderzoek gedaan naar de 
haalbaarheid van deze plannen.  
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4.3 RESULTATEN RELATIE VOORZIENINGEN EN LEEFBAARHEID 
 
In deze paragraaf wordt de samenhang tussen voorzieningen en leefbaarheid besproken. Eerst 
wordt er beschreven wat het belang is van diverse typen voorzieningen voor de leefbaarheid. 
Vervolgens wordt er nader ingegaan op het huidige niveau van voorzieningen. Tot slot wordt de 
leefbaarheid van de Vinex-locaties gerelateerd aan deze twee gegevens. 
 
Volledigheid onderzochte voorzieningen 
Aan de respondenten is gevraagd of de voorzieningen uit de selectie invloed hebben op de 
leefbaarheid van Vinex-locaties. Vervolgens is er gevraagd of er andere typen voorzieningen zijn die 
de leefbaarheid beïnvloeden. Respondenten zijn van mening dat alle typen voorzieningen uit de 
selectie invloed hebben op de leefbaarheid van Vinex-locaties, hoewel de invloed varieert tussen de 
typen voorzieningen. Een aantal respondenten vindt dat verder de aanwezigheid van recreatie-
voorzieningen effect heeft op de leefbaarheid van Vinex-locaties. Onder recreatievoorzieningen 
wordt onder andere het strand, het zwembad en de recreatieplas verstaan. Dit type voorziening 
heeft overigens een grotere reikwijdte dan alleen de Vinex-locatie, en heeft op stadsdeelniveau of 
zelfs stadsniveau invloed op de tevredenheid van bewoners. Het belang van recreatievoorzieningen 
is verder niet onderzocht, aangezien in de literatuurstudie geen problemen ondervonden zijn met de 
recreatievoorzieningen in Vinex-locaties. 
 
Belang van voorzieningen 
Aan de respondenten is gevraagd naar het belang van diverse typen voorzieningen voor de 
leefbaarheid van de Vinex-locaties. Er is per type voorziening een rapportcijfer gegeven om het 
belang van dat type voorziening voor de leefbaarheid van de Vinex-locatie aan te duiden. Een zes of 
hoger geeft aan dat het type voorziening relevant is bevonden voor de leefbaarheid. Vervolgens zijn 
de redenen voor de weging van de typen voorzieningen besproken. Uit het interview konden geen 
gegevens over het belang van voorzieningen in Brandevoort worden ontleend. 
 
Tabel 4.3.1 – Belang van typen voorzieningen voor leefbaarheid van Vinex-locaties (tienpuntsschaal) 

Type voorziening Brande-
voort 

de Esch-
marke 

Houten-
Vinex 

IJburg Nesse-
lande 

de Waal-
sprong 

Gem. 

Scholen - 10 9 8 10 8 9,0 

Parkeer - 9 8 8 10 8 8,6 

Sport - 10 9 8 6 8 8,2 

Winkels - 8 8 8 7 8 7,8 

Groen - 7 9 8 7 8 7,8 

Jeugd - 7 9 8 6 8 7,6 

Openbaar vervoer - 5 7 8 7 7 7,6 

Jongeren - 7 5 8 4 8 6,4 

Culturele  - 4 7 8 5 6 6,0 

Horeca - 2 6 8 7 6 5,8 

 
In tabel 4.3.1 is het belang van de typen voorzieningen voor de leefbaarheid van de Vinex-locaties te 
zien. In het algemeen zijn alle typen voorzieningen van belang bevonden voor de leefbaarheid van 
de Vinex-locaties, hoewel bij sommige locaties enkele typen voorzieningen niet relevant bevonden 
zijn. Scholen, parkeer- en sportvoorzieningen zijn noodzakelijk voor de leefbaarheid van de Vinex-
locaties. Verder zijn winkels, groenvoorzieningen, jeugdvoorzieningen en openbaar vervoer vrij 
belangrijk bevonden. Jongeren- en culturele voorzieningen zijn minder van belang bevonden. Tot 
slot is horeca van alle typen voorzieningen het minst belangrijk bevonden.  
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 Het valt op dat het belang van voorzieningen sterk varieert in de Eschmarke en Nesselande, 
terwijl dit in IJburg en de Waalsprong redelijk overeenkomen. Houten-Vinex kent eveneens een 
variatie in het belang van voorzieningen, maar deze verschilt minder sterk dan in de Eschmarke en 
Nesselande.  
 Er zijn verder nog enkele opvallende verschillen in het belang van voorzieningen tussen de 
Vinex-locaties. De sportvoorzieningen zijn in Nesselande relatief laag beoordeeld. In tegenstelling tot 
andere Vinex-locaties dragen de sportvoorzieningen niet zoveel bij aan de leefbaarheid. Slechts 
bepaalde groepen (bijv. hockeyverenigingen) maken veelvuldig gebruik van deze voorzieningen. 
Andere bewoners vinden de sportvoorzieningen minder belangrijk. Het openbaar vervoer is 
beduidend lager beoordeeld in de Eschmarke. Er is weinig sprake van filedruk in de omgeving van de 
Eschmarke en de bereikbaarheid van de Eschmarke is dermate goed door de aansluiting op de 
snelweg N35 dat veel huishoudens het gemak van de eigen auto niet willen missen. De 
jeugdvoorzieningen scoren minder hoog in Nesselande. Jeugdvoorzieningen zijn evenals scholen 
vooral van belang voor de gezinnen, maar gezinnen maken niet altijd veel gebruik van de crèches. 
Culturele voorzieningen zijn aanzienlijk lager beoordeeld in de Eschmarke en Nesselande. In deze 
locaties zijn alleen het cultureel centra van belang. Andere culturele voorzieningen dragen weinig bij 
aan de leefbaarheid. Het belang van de horeca is opzienbarend laag in de Eschmarke. In vergelijking 
met andere Vinex-locaties zouden huishoudens in de Eschmarke een sterkere voorkeur hebben voor 
een rustige woonomgeving. Hierdoor heeft de aanwezigheid van horeca weinig meerwaarde voor de 
leefbaarheid.  
 
Toelichting belang voorzieningen voor leefbaarheid 
Volgens de respondenten is het belang van scholen ontzettend groot voor de leefbaarheid van 
Vinex-locaties. Deze typen voorzieningen zijn gemiddeld met een negen beoordeeld vanwege het 
gezinsleven in Vinex-locaties. Er wonen relatief veel gezinnen met jonge kinderen, waardoor 
voorzieningen voor de kinderen zwaar meewegen bij leefbaarheid. Hierbij moet er een onderscheid 
worden gemaakt in het primair onderwijs, en het voortgezet en speciaal onderwijs. Het primair 
onderwijs heeft veel invloed op de leefbaarheid. Voor gezinnen geldt de voorwaarde dat 
basisscholen in de directe nabijheid moeten liggen, zodat de kinderen veilig naar school kunnen 
fietsen. Deze voorzieningen zijn veelal ontwikkeld in de vorm van brede scholen, waarbij onderwijs, 
kinderopvang, sport en cultuur geclusterd zijn in een multifunctionele accommodatie. Het verschilt 
overigens per brede school welke activiteiten worden aangeboden. Door deze clustering van 
activiteiten zijn brede scholen belangrijke ontmoetingsplaatsen in de wijk. Het belang van voortgezet 
en speciaal onderwijs is minder groot dan primair onderwijs. Jongeren kunnen zelfstandig de 
middelbare school bereiken met de fiets of het openbaar vervoer. Speciaal onderwijs is alleen van 
belang voor kleine, selecte doelgroepen.  

Respondenten vinden dat parkeervoorzieningen belangrijk zijn voor de leefbaarheid. In het 
algemeen scoren deze voorzieningen een 8,6. Bij een aantal Vinex-locaties is er al sprake van 
parkeerdruk, doordat er te weinig parkeerplaatsen gerealiseerd zijn en de beschikbaarheid van 
parkeerplaatsen te wensen over laat. Bovendien is de verwachting dat het gemiddelde autobezit per 
huishouden zal stijgen, waardoor de parkeerdruk in de komende jaren zal toenemen. Bewoners 
ondervinden veel overlast van het gebrek aan parkeerplaatsen. Het is namelijk een dagelijkse bron 
van irritatie als er geen parkeerplaats in de straat wordt gevonden. Het gebrek aan parkeerplaatsen 
kan ook tot onveilige situaties in de woonomgeving leiden. Doordat auto’s op de stoep worden 
geparkeerd moeten de voetgangers hiervoor uitwijken. Dit wordt met name in stedelijke 
omgevingen als een knelpunt ervaren. Daarnaast heeft dit een negatieve impact op de netheid van 
de straat. Veel bewoners vinden de visuele uitstraling van de woonomgeving belangrijk. 

Sportvoorzieningen dragen volgens de respondenten veel bij aan leefbaarheid. Dit type 
voorzieningen is met een 8,3 gewaardeerd. In het algemeen ligt de sportparticipatie onder bewoners 
van Vinex-locaties aanzienlijk hoger dan voorzien. In tegenstelling tot andere typen voorzieningen 
zijn sportvoorzieningen relevant voor alle leeftijdsgroepen, aangezien sport een hobby is die door 
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jong en oud wordt beoefend. Met name besteden jongeren relatief veel tijd aan sportgerelateerde 
activiteiten. Met het aanbieden van een breed scala aan sport wordt er ingespeeld op jongeren die 
zich vervelen. Sportvoorzieningen kunnen een belangrijke rol spelen om de overlast van jongeren in 
te perken. Sportverenigingen organiseren relatief veel activiteiten om de ontwikkeling van jongeren 
te stimuleren en om een sociale bijdrage te leveren aan de problematiek op buurtniveau. Hierdoor 
raken jongeren meer betrokken bij de huidige situatie van de woonomgeving. 

Respondenten zijn van mening dat ook winkels veel bijdragen aan de leefbaarheid van 
Vinex-locaties. Met winkelvoorzieningen worden voornamelijk de winkels voor de dagelijkse 
boodschappen bedoeld. Het belang van winkelvoorzieningen is beoordeeld met een 7,8. Winkels 
voor de dagelijkse boodschappen zijn noodzakelijk in de directe woonomgeving, zodat huishoudens 
gemakkelijk de boodschappen kunnen doen. Bewoners zijn weinig bereid om hiervoor naar andere 
wijken te reizen. Dit verklaart deels de ergernis in nieuwe woonlocaties waar geen tijdelijke 
winkelvoorzieningen aanwezig zijn. Andere typen winkels hebben minder invloed op de 
leefbaarheid, zoals winkels voor doelgerichte aankopen, leisure en winkeltoerisme. Het aanbod van 
deze soorten winkels is te beperkt in een buurt- of wijkcentrum en daarnaast bezoeken bewoners 
deze winkels niet dagelijks. Deze winkels hebben wel invloed op de levendigheid in de 
woonomgeving. Afhankelijk van het type Vinex-locatie hebben sommige bewoners veel behoefte 
naar levendigheid. Bovendien hebben winkels invloed op de sociale cohesie van de wijk, aangezien 
de wijkcentra als ontmoetingsplaatsen fungeren.  

Ook groenvoorzieningen vinden respondenten bepalend voor de leefbaarheid. Dit type 
voorziening scoort gemiddeld een 7,8. De parken en andere groenstructuren moeten zich op buurt- 
of wijkniveau bevinden. Het openbaar groen biedt bewoners de gelegenheid voor recreatie. Denk 
hierbij aan activiteiten als hardlopen, de hond uitlaten, spelen en meer. Daarnaast komt het 
openbaar groen de uitstraling van de woonomgeving ten goede. Het beïnvloedt hoe bewoners de 
woonomgeving beleven en daarmee hoe bewoners onder andere veiligheid percipiëren. Het belang 
van openbaar groen wordt minder naarmate men meer beschikking heeft over privé groen, al wil dat 
niet zeggen dat men weinig waarde hecht aan het openbaar groen in suburbane woongebieden.  

Het belang van jeugdvoorzieningen is redelijk hoog in Vinex-locaties. Deze voorzieningen 
scoren gemiddeld een 7,6. Er wonen relatief veel gezinnen in Vinex-locaties, waardoor bewoners 
veel waarde hechten aan voorzieningen voor de jeugd. Jeugdvoorzieningen kunnen worden 
onderverdeeld in speelgelegenheden voor kinderen en crèches. Speelgelegenheden voor de jeugd 
moeten zich op buurtniveau bevinden. De crèches moeten in de eigen wijk zich bevinden. Vooral 
tweeverdieners hebben veel behoefte hieraan.  

Het belang van openbaar vervoer voor leefbaarheid is volgens respondenten redelijk groot. 
Openbaar vervoer is met een 7,6 gewaardeerd. Het openbaar vervoer heeft uiteraard effect op de 
mobiliteit van huishoudens en is vooral belangrijk voor groepen als scholieren, studenten, ouderen 
en forenzen. Scholieren en studenten gebruiken het openbaar vervoer om naar school te gaan, met 
name wanneer de afstanden te groot worden bevonden. Voor ouderen geldt dat zij minder mobiel 
zijn dan andere groepen, waardoor de aanwezigheid van openbaar vervoer erg gewaardeerd wordt. 
Met de aanleg van hoogwaardig openbaar vervoer is er een alternatief voor de auto gecreëerd en 
een deel van de forenzen maakt veelvuldig gebruik hiervan. Desondanks geeft de meerderheid van 
de huishoudens toch de voorkeur aan de auto, omdat het gemakkelijker is om te reizen met privé 
vervoer.  

Op dit moment hebben jongerenvoorzieningen nog niet zoveel invloed op de leefbaarheid, 
maar respondenten denken dat jongerenvoorzieningen wel enigszins van belang zijn (6,4). In de 
komende jaren zal het aantal jongeren in Vinex-locaties aanzienlijk toenemen. Enerzijds hebben 
jongeren soms te weinig te doen, en dienen deze voorzieningen de creativiteit en ontwikkeling van 
jongeren te stimuleren. Naast een breed aanbod aan sport- en culturele voorzieningen wordt er een 
alternatief gegeven aan jongeren voor vrijetijdsbesteding. Verschillende instanties spelen hierop in 
door verschillende activiteiten te organiseren in jongerencentra. Anderzijds veroorzaken bepaalde 
jongeren overlast in de woonomgeving en dient het realiseren van deze voorzieningen om verdere 
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overlast in te perken, zoals het inrichten van jongerenontmoetingsplaatsen op locaties waar 
omwonenden minder overlast ervaren. Kanttekening is dat de aanleg van jongerenvoorzieningen 
niet altijd betekent dat er minder overlast komt in de wijk, want een deel van de probleemjongeren 
zal toch geen gebruik maken van deze voorzieningen.  

Het belang van culturele voorzieningen voor leefbaarheid is redelijk beperkt bevonden. 
Culturele voorzieningen scoren slechts een 6,0 gemiddeld. Musea, theaters en andere grootschalige 
culturele voorzieningen vindt men niet zo nodig in Vinex-locaties, aangezien bewoners deze 
voorzieningen niet frequent bezoeken. Bewoners zijn bereid om naar het stadscentrum of zelfs 
andere steden te reizen voor kwalitatief goed cultureel aanbod, waardoor het niet noodzakelijk is 
om deze voorzieningen in Vinex-locaties te realiseren. Het faciliteren van laagdrempelige culturele 
activiteiten is wel belangrijk voor de leefbaarheid. Activiteiten als dans, theater, kunst en muziek 
moeten zich op wijkniveau bevinden. Deze laagdrempelige activiteiten vinden voornamelijk plaats in 
multifunctionele accommodaties waar meerdere functies geclusterd zijn voor de jeugd. Door deze 
clustering worden de sociale interacties tussen bewoners gestimuleerd. In de afgelopen jaren is de 
interesse in het lezen sterk gedaald, mede door de technologische ontwikkeling. Hierdoor is de 
bibliotheek minder van belang bevonden voor de leefbaarheid van Vinex-locaties. 

Respondenten geven aan dat horeca niet zo belangrijk is voor de leefbaarheid van Vinex-
locaties. De gemiddelde waarde is slechts een 5,8. Er is een tweedeling te zien in de opvattingen 
over het belang van horeca. Enerzijds vindt een aantal respondenten dat horeca veel bijdraagt aan 
de levendigheid in de woonomgeving. Met de realisatie van horeca stuurt men aan op het creëren 
een levendige omgeving in de avonduren wanneer de winkels dicht zijn. Zowel de winkels als horeca 
fungeren dan als ontmoetingsplaatsen voor de bewoners wat de sociale cohesie van de wijk ten 
goede kan komen. Anderzijds vinden enkele respondenten dat het wonen voorop staat in Vinex-
locaties. Bij een rustige woonomgeving past de aanwezigheid van horeca niet in het gebied, 
uitgezonderd enkele eetgelegenheden in het wijkcentrum. Dit zijn voornamelijk de zaken waar men 
eten kan afhalen. Vooral tweeverdieners die relatief weinig tijd hebben, waarderen de aanwezigheid 
van deze eetgelegenheden. Het stadscentrum bevindt zich op een relatief korte afstand voor 
degenen die de levendigheid willen opzoeken. Bovendien kan avondhoreca voor overlast zorgen 
voor degenen die in de nabijheid van de horeca wonen.  
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Huidige niveau van voorzieningen 
Uit de literatuurstudie is op te maken dat de leefbaarheid in Vinex-locaties gerelateerd is aan het 
niveau van voorzieningen. Aangezien de bronnen van de literatuurstudie van een aantal jaren 
geleden zijn, is er besloten om aan de respondenten te vragen hoe het gesteld is met het huidige 
voorzieningenniveau in de Vinex-locaties. Normaliter wordt het niveau van voorzieningen 
vastgesteld door de absolute eenheden met elkaar te vergelijken. IJburg en de Eschmarke hebben 
respectievelijk circa 9.000 m² en 2.400 m² winkeloppervlakte. Dit leidt al snel tot de conclusie dat 
het niveau van winkelvoorzieningen in de Eschmarke laag is, terwijl de mogelijkheid bestaat dat de 
Eschmarke voldoende winkels heeft om te kunnen functioneren. Deze benadering heeft dus in dit 
onderzoek weinig betekenis, omdat de Vinex-locaties onderling te sterk verschillen. Hierdoor is er 
gekozen om het voorzieningenniveau te bepalen aan de hand van de relatie tussen de aanwezigheid 
van de voorzieningen en de eisen van de bewoners. Dit heeft als voordeel dat het niveau van 
winkelvoorzieningen in de Eschmarke hoog kan worden beoordeeld als de voorziening aanwezig is 
en voldoet aan de eisen van de bewoners. Er is gekozen om de opvattingen over het niveau van 
voorzieningen te ordenen door middel van een vijfpuntsschaal. De waarden zijn achteraf door de 
onderzoeker afgeleid uit de interviews van de respondenten. De mogelijke waarden zijn 
respectievelijk: laag (1), redelijk laag (2), neutraal (3), redelijk hoog (4) en hoog (5). 
 
Tabel 4.3.2.–Huidig voorzieningenniveau in Vinex-locaties (vijfpuntsschaal) 

Type voorziening 
Brande-

voort 
Nesse-   
lande 

Houten-
Vinex 

IJburg 
de Waal-
sprong 

de Esch-
marke 

Gem. 

Scholen 4 4 4 5 4 4 4.2 

Jeugd 5 4 4 3 4 4 4.0 

Openbaar vervoer 4 5 4 5 3 3 4.0 

Winkels 4 4 4 4 3 3 3.7 

Groen 5 4 5 2 3 3 3.7 

Parkeer 4 4 4 2 5 3 3.7 

Cultuur 4 3 4 4 3 3 3.5 

Horeca 3 4 3 5 3 1 3.2 

Sport 3 3 2 3 4 4 3.2 

Jongeren 2 2 2 2 2 2 2.0 

Som 38 37 36 35 34 30   

 

 In tabel 4.3.2 is het huidige niveau van voorzieningen in de Vinex-locaties te zien. Het niveau van 
scholen, jeugdvoorzieningen en openbaar vervoer is redelijk hoog bevonden. Winkels, 
groenvoorzieningen en parkeervoorzieningen scoren iets minder, maar zijn afgerond ook redelijk 
hoog beoordeeld. Culturele voorzieningen, horeca en sportvoorzieningen scoren net boven neutraal. 
Jongerenvoorzieningen scoren het laagst van alle typen voorzieningen. Bij alle onderzochte Vinex-
locaties is het niveau van jongerenvoorzieningen redelijk laag bevonden.  
 Er zijn enkele opvallendheden in het niveau van voorzieningen tussen de verschillende 
Vinex-locaties. De jeugdvoorzieningen in IJburg zijn neutraal beoordeeld. Een deel van de openbare 
ruimte in IJburg is nog niet voltooid, waaronder de speelgelegenheden voor kinderen. Het openbaar 
vervoer is in de Waalsprong en de Eschmarke als neutraal beoordeeld. Het hoogwaardig openbaar 
vervoer in de Waalsprong is nog in ontwikkeling en het treinstation in de Eschmarke is weinig 
toegankelijk. De groen- en parkeervoorzieningen in IJburg scoren beide redelijk laag. Er bevindt zich 
slechts een aantal kleine buurtparken in IJburg. Daarnaast zijn de parkeernormen aan de lage kant 
vastgesteld. IJburg scoort op het gebied van horeca hoog, terwijl de Eschmarke laag scoort. IJburg 
heeft naast de grootste oppervlakte aan horeca ook diverse soorten horecagelegenheden. In de 
Eschmarke is vrijwel geen horeca gelegen. De sportvoorzieningen in Houten-Vinex scoren redelijk 
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laag. De vraag naar sportaccommodaties blijkt sterk onderschat te zijn. Op dit moment is een nieuwe 
sportaccommodatie in ontwikkeling.  

Het is opmerkelijk dat er weinig typen voorzieningen zijn die laag of redelijk laag scoren. Dit 
is te verklaren uit het feit dat er in de afgelopen jaren verbeteringen zijn aangebracht, waardoor het 
gemiddeld niveau tenminste neutraal scoort. Zo heeft een respondent aangegeven dat het 
verhelpen van knelpunten met voorzieningen een hoge prioriteit heeft met het oog op de 
leefbaarheid. 

Brandevoort scoort het hoogst op het huidige voorzieningenniveau van de onderzochte 
Vinex-locaties, gevolgd door Nesselande en Houten-Vinex. Het is opvallend dat in deze Vinex-locaties 
de horeca, sport- en jongerenvoorzieningen lager beoordeeld zijn dan andere typen voorzieningen. 
IJburg en de Waalsprong bevinden zich in de middenklasse qua voorzieningenniveau. Het is 
opmerkelijk dat het niveau van voorzieningen sterk varieert in IJburg, terwijl het niveau in de 
Waalsprong veelal neutraal scoort. Dit komt voornamelijk doordat de ontwikkeling van de 
Waalsprong later van start is gegaan. Hierdoor heeft het voorzieningenniveau zich minder ver 
kunnen ontwikkelen dan bij andere Vinex-locaties en scoort veel voorzieningen slechts neutraal. De 
Eschmarke scoort het laagst op het gebied van voorzieningenniveau. Hieronder wordt het huidige 
niveau van voorzieningen nader toegelicht. 
 
Toelichting huidige voorzieningenniveau 
Bij de onderzochte Vinex-locaties is het niveau van scholen vrij hoog bevonden. Dit is gemiddeld met 
een 4,2 beoordeeld. Aanvankelijk waren er problemen met de capaciteiten van de basisscholen. Bij 
locaties als de Eschmarke, Nesselande en IJburg had men wat drukte ervaren door de sterke 
toename in het aantal leerlingen. Inmiddels voldoet het aanbod van de basisscholen bij alle Vinex-
locaties. Bij sommige locaties is echter geen voortgezet onderwijs aanwezig. Momenteel is IJburg de 
enige Vinex-locatie waar zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs aan de vraag 
voldoen. In de Waalsprong is het nieuwe gebouw van het Citadel College onlangs opgeleverd. In de 
komende jaren moet blijken of het gebouw voldoende capaciteit heeft voor bewoners van de 
Waalsprong. Ook in Brandevoort is men bezig met de realisatie van het voortgezet onderwijs. Naar 
verwachting is het nieuwe gebouw van het Carolus Borromeus College in 2014 klaar. Bij de overige 
locaties zijn geen plannen voor het voortgezet onderwijs. Aanvankelijk heeft men in Nesselande 
overwogen om een middelbare school aan te leggen, maar er blijkt onvoldoende draagvlak te zijn. 
Hierdoor zijn bewoners van Nesselande, Houten-Vinex en de Eschmarke afhankelijk van middelbare 
scholen in de bestaande kernen. Het primair onderwijs voldoet echter in alle locaties, waardoor het 
niveau van scholen tamelijk hoog is beoordeeld.  

Het niveau van jeugdvoorzieningen in Vinex-locaties scoort gemiddeld een vier. 
Speelgelegenheden voor de jeugd zijn in het algemeen in voldoende mate aangelegd. Veelal is er 
met een opzet gewerkt waarbij speelvelden voor de allerkleinsten zich binnen een kleine straal van 
de woningen bevinden. Sport- en speelvelden voor de oudere jeugd zijn wat verder van de woningen 
gelegen. In Brandevoort bevindt zich voldoende speelgelegenheden op buurtniveau. Ook in de 
Eschmarke, Houten-Vinex, Nesselande en de Waalsprong zijn voldoende speelgelegenheden voor de 
jeugd aangelegd. In IJburg is de openbare ruimte nog niet helemaal afgerond, waaronder de 
speelgelegenheden voor de jeugd. Deze worden in samenspraak met de bewoners aangelegd, 
aangezien de inrichting van de speelplekken niet geheel naar wens blijkt te zijn. Verder is de 
hoeveelheid kinderdagverblijven goed bevonden in alle Vinex-locaties. Sinds de invoering van de 
Wet Buitenschoolse Opvang (BSO) in 2007 zijn basisscholen verplicht om buitenschoolse opvang te 
regelen indien ouders dat wensen. In de praktijk blijkt dat er veel brede scholen zijn ontwikkeld, 
waardoor er geen aparte regelingen voor kinderopvang hoeven te worden getroffen.  

Het niveau van het openbaar vervoer is gemiddeld met een vier beoordeeld. Bij alle Vinex-
locaties zijn de busverbindingen in een vroeg stadium gerealiseerd. Daarentegen kampte het 
(hoogwaardig) openbaar vervoer met diverse opstartproblemen. Zo is de oplevering van de IJtram 
en het treinstation in Houten-Vinex met een jaar vertraagd, en moet het hoogwaardig openbaar 
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vervoer in de Waalsprong nog worden aangelegd. Het niveau in IJburg en Nesselande is hoog 
bevonden door de aanwezigheid van hoogfrequente verbindingen. Men heeft de beschikking over 
respectievelijk een tram- en metroverbinding. Zowel Brandevoort als Houten-Vinex scoren redelijk 
hoog op het gebied van openbaar vervoer door de aanwezigheid van een trein- en busverbinding. 
Deze verbindingen zijn tevens aanwezig in de Eschmarke, maar de toegankelijkheid van het 
treinstation is vrij beroerd wegens de weinig ontwikkelde infrastructuur rondom het station. De 
Waalsprong heeft momenteel een tijdelijke treinverbinding. Het definitieve treinstation is in 
ontwikkeling. Daarnaast wordt er nog overwogen om een tramverbinding of HOV busverbinding aan 
te leggen, maar het is niet duidelijk in hoeverre deze plannen haalbaar zijn. Hierdoor is het niveau 
van de Eschmarke en de Waalsprong neutraal bevonden, maar dit kan in de komende jaren nog 
stijgen.  

De winkels in de Vinex-locaties scoren gemiddeld een 3,7. In de meerderheid van de Vinex-
locaties is een winkelcentrum ontwikkeld en kunnen bewoners voor de dagelijkse boodschappen 
terecht in de eigen wijk. Echter is het aanbod van winkels voor niet-dagelijkse boodschappen vrij 
beperkt. De detailhandel in IJburg kent momenteel relatief veel leegstand door kwantitatieve en 
kwalitatieve mismatch, en door de economische crisis. Ondanks de leegstand is het niveau in IJburg 
als redelijk hoog beoordeeld door de aanwezigheid van winkels voor dagelijkse en niet-dagelijkse 
boodschappen. Er zijn inmiddels diverse maatregelen getroffen om de detailhandel te stimuleren, 
waardoor het niveau kan stijgen in de komende jaren. Het winkelcentra in Brandevoort, Houten-
Vinex en Nesselande zijn voornamelijk bedoeld voor de dagelijkse boodschappen. Het niveau van 
deze winkelvoorzieningen is redelijk hoog bevonden, mede doordat dit naar behoren functioneert 
volgens de respondenten. Het winkelcentrum van de Eschmarke is met een oppervlakte van 2.400 
m² aanzienlijk kleiner en loopt bovendien minder goed dan men had gehoopt. Hierdoor is het niveau 
in de Eschmarke als neutraal beoordeeld. Evenals de Eschmarke kent de Waalsprong een neutraal 
niveau van winkelvoorzieningen. De voornaamste reden is dat het centrumgebied De Citadel nog 
niet in uitvoering is. Bewoners kunnen nu boodschappen doen bij het bestaande winkelcentra in 
Oosterhout en Lent. Met het oog op de toekomst is de aanleg van een buurtsteunpunt in Lent in 
uitvoering en is een buurtwinkelcentrum in Groot Oosterhout gepland. Hierdoor kan het niveau in 
de Waalsprong nog sterk stijgen in de komende jaren.  

Groenvoorzieningen in de Vinex-locaties scoren enigszins boven neutraal en zijn gemiddeld 
met een 3,6 beoordeeld. Brandevoort en Houten-Vinex scoren beide hoog op het gebied van 
groenvoorzieningen. Het niveau in Brandevoort is vooral door de aanwezigheid van de Schootense 
Loopals hoog beoordeeld. Deze groenstructuur is rondom de Veste gelegen, waardoor vrijwel alle 
woonbuurten zich in de nabijheid van het groen bevinden. In Houten-Vinex is de Vijfwal de 
belangrijkste groenstructuur. Net als de Schootense Loop is de Vijfwal het verbindend element 
tussen de woongebieden. Nesselande scoort iets minder op het vlak van het openbaar groen. Er is 
relatief veel groen te vinden in Nesselande, maar dit ligt voornamelijk centraal in het Rietveldtpark. 
Met name is de Waterwijk wat verder van het groen gelegen dan de andere buurten. Het niveau in 
de Eschmarke en de Waalsprong is als neutraal beoordeeld. Er was in eerste instantie teveel 
kijkgroen in de woongebieden van de Eschmarke aangelegd en te weinig bruikbaar groen. Na overleg 
met de bewoners zijn er stapsgewijs verbeteringen aangebracht en zijn er tegenwoordig geen 
klachten meer over bekend. In de Waalsprong zijn diverse buurtparken aangelegd, maar de aanleg 
van het natuur- en recreatiegebied de Waaijer is nog in uitvoering. In de toekomst vormt deze 
landschapszone een natuurlijke buffer tussen de gebieden Lent, Oosterhout en de Citadel. Daarmee 
is dit gebied bepalend voor de structuur van de Waalsprong. Het niveau van groenvoorzieningen zal 
dan redelijk hoog tot hoog kunnen liggen. In IJburg zijn de groenvoorzieningen redelijk slecht 
bevonden. Het openbaar groen bevindt zich met uitzondering van enkele kleine buurtparken niet op 
buurtniveau. De voornaamste groenvoorziening ligt aan de overkant van het IJmeer, namelijk het 
Diemerpark van 90 hectare groot. Bewoners hebben meer behoefte aan buurtgroen, waardoor ze in 
samenspraak met de gemeente (tijdelijke) moestuinen hebben aangelegd bij braakliggende kavels.  
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In het algemeen zijn de parkeervoorzieningen in Vinex-locaties enigszins boven neutraal 
gewaardeerd. Dit type voorziening scoort gemiddeld een 3,6. De parkeernormen in de Waalsprong 
zijn volgens richtlijnen van CROW vastgesteld. Het aantal parkeerplaatsen is bepaald aan de hand 
van de prijsklasse van de woning en de stedelijkheid van het gebied, waardoor de gemiddelde 
parkeernorm hoger ligt dan gesteld is in het Vinex-beleid. Ook in Brandevoort, Nesselande en 
Houten-Vinex zijn hogere parkeernormen gehanteerd. Het aantal parkeerplaatsen in Brandevoort 
ligt hoger dan gemiddeld, doordat er veel woningen in het middeldure tot dure segment zijn 
gerealiseerd. Het aantal parkeerplaatsen is gekoppeld aan de inhoud van de woningen. De plannen 
van Nesselande zijn integraal ontwikkeld met marktpartijen, waardoor vrijwel in alle deelgebieden 
twee parkeerplaatsen per woning zijn gerealiseerd. In Houten-Vinex heeft men in het begin lage 
parkeernormen aangehouden, maar er is een reserve capaciteit ingepland in het stedenbouwkundig 
opzet. Tijdens de ontwikkelingsfase is er besloten om gebruik te maken van de reserve capaciteit, 
waardoor het aantal parkeerplaatsen hoger ligt dan gemiddeld. Respondenten van deze Vinex-
locaties denken dat het aantal parkeerplaatsen kan worden uitgebreid in verband met het 
toenemend autobezit. Hierdoor is het huidige niveau van parkeervoorzieningen redelijk hoog 
beoordeeld. In de Eschmarke zijn aanvankelijk parkeernormen van het Vinex-beleid gehandhaafd. 
Destijds gold een parkeernorm van 1,3 parkeerplaatsen per woning. Na kritiek van bewoners zijn er 
verbeteringen aangebracht door meer parkeerplaatsen aan te leggen ten koste van het 
snippergroen. Bij later ontwikkelde plandelen heeft men hogere parkeernormen aangehouden. 
Hoewel het niveau in de afgelopen jaren gestegen is, liggen de gemiddelde parkeernormen toch 
lager dan de eerder genoemde Vinex-locaties. Om deze reden is het niveau als neutraal beoordeeld. 
In IJburg is een parkeernorm van maximaal 1,25 parkeerplaats per woning gehanteerd. Het 
voornaamst knelpunt is echter dat er relatief veel parkeerplaatsen in de parkeergarages beschikbaar 
zijn, terwijl bewoners de voorkeur geven aan parkeren op maaiveld. Het is namelijk goedkoper om 
een parkeervergunning aan te vragen dan een parkeerplaats in de parkeergarage te huren of te 
kopen. Er worden geen nieuwe parkeervergunningen meer uitgegeven aan bewoners als zij een 
parkeerplaats in de garage kunnen huren of kopen om de parkeerdruk op maaiveldniveau te 
reduceren 

Culturele voorzieningen in de Vinex-locaties zijn enigszins boven neutraal bevonden en 
scoren gemiddeld een 3,4. Grootschalige culturele voorzieningen zijn nog niet ontwikkeld in de 
Vinex-locaties. Er zijn wel plannen om zulke voorzieningen in IJburg en de Waalsprong te 
ontwikkelen wanneer de woningbouw grotendeels voltooid is. Veelal zijn er kleinschalige culturele 
centra binnen multifunctionele accommodaties gerealiseerd. Het niveau van culturele voorzieningen 
is in Brandevoort, Houten-Vinex en IJburg redelijk goed bevonden. Het wijkhuis in Brandevoort 
functioneert prima volgens de respondent. Ook het wijkhuis Schoneveld en het sociaal-cultureel 
centrum de Vuurtoren zijn voldoende gebleken voor de bewoners van Houten-Vinex. In IJburg kan 
men terecht bij Theatraal IJburg om verschillende activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en 
media te beoefenen. Bij de overige Vinex-locaties is het niveau van culturele voorzieningen neutraal 
bevonden. MFA De Eschmarke bevat enkele zalen voor culturele activiteiten. In Nesselande ligt de 
MFA De Kristal waarin ruimte is voor sociaal-culturele activiteiten en een bibliotheek. De 
Waalsprong kent twee voorzieningenharten waar laagdrempelige culturele activiteiten worden 
beoefend.  

De hoeveelheid horeca in de Vinex-locaties is neutraal bevonden en scoort gemiddeld een 
3,2. Het niveau van horeca is in IJburg is het hoogst gewaardeerd. IJburg heeft de grootste 
oppervlakte aan horeca van de onderzochte Vinex-locaties. Daarnaast zijn binnen de wijkgrenzen 
veel cafés en restaurants te vinden in tegenstelling tot de andere locaties. Ook Nesselande kent 
relatief veel horeca. In het deelgebied De Badplaats zijn veel horecagelegenheden gevestigd en in 
het Oeverpark wordt in de toekomst meer horeca ontwikkeld in verband met het aantrekken van 
toeristen. Brandevoort, Houten-Vinex en de Waalsprong kennen een neutraal niveau aan horeca. Er 
zijn enkele eetgelegenheden gelegen in deze Vinex-locaties, veelal in het winkelcentra. Bewoners 
kunnen voor avondhoreca terecht bij het stadscentrum. Er is veel ruimte gereserveerd voor horeca 
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in het centrumgebied van de Waalsprong. Waarschijnlijk zal het niveau in de toekomst te vergelijken 
zijn met Nesselande of zelfs IJburg. Er is vrijwel geen horeca gelegen in de Eschmarke. Bewoners 
gaan voor het horeca-aanbod naar het centrum van Enschede en Glanerbrug.  

Het niveau van sportvoorzieningen varieert van redelijk laag tot redelijk hoog. Dit type 
voorziening scoort gemiddeld een 3,2. Bij de meerderheid van de locaties zijn bestaande 
sportaccommodaties flink uitgebreid of worden er nieuwe sportaccommodaties aangelegd om aan 
de vraag te voldoen. In het algemeen zijn de sportzalen van de basisscholen beschikbaar voor 
verhuur in de avonduren en in het weekend. De Eschmarke en de Waalsprong hebben een redelijk 
hoog niveau van sportvoorzieningen. Voor de bewoners van de Eschmarke zijn de bestaande 
sportaccommodaties in Enschede en Glanerbrug flink uitgebreid. Bovendien ligt in MFA De 
Eschmarke nog een sportzaal. In de Waalsprong liggen ook vrij veel sportvoorzieningen, namelijk 
twee sportparken, twee voorzieningenharten en sporthal De Spil. In de toekomst wordt het 
sportpark Nieuwe Balveren uitgebreid met een nieuw sportveld. Daarnaast zullen de sporthallen van 
nieuwe basisscholen en het Citadel College beschikbaar worden gesteld in de avonduren en het 
weekend. Het niveau van sportvoorzieningen in Brandevoort, Nesselande en IJburg is als neutraal 
beoordeeld. Brandevoort kent momenteel weinig sportvoorzieningen, maar het sportpark wordt 
binnenkort opgeleverd. Na de oplevering van dit sportpark kan het niveau in Brandevoort naar 
redelijk hoog stijgen. In het hart van Nesselande zijn een sporthal en enkele sportvelden gelegen. 
Destijds is er gekozen voor de aanleg van hockeyvelden, maar een deel van de bewoners heeft ook 
behoefte aan velden voor voetbal. Binnen de wijkgrenzen is echter weinig ruimte beschikbaar voor 
de aanleg van meer sportvelden. Houten-Vinex heeft een redelijk laag niveau van 
sportvoorzieningen. De belangrijkste sportvoorzieningen liggen in de voorzieningengebieden. 
Daarnaast liggen in Houten-Noord nog enkele sporthallen. Volgens de respondent is de vraag naar 
sportaccommodaties sterk onderschat. Ten zuiden van De Weteringhoek wordt een nieuwe 
multifunctionele sportaccommodatie aangelegd, genaamd MFA De Meerpaal. Vermoedelijk zal het 
niveau van sportvoorzieningen dan sterk stijgen.  

Het huidige niveau van jongerenvoorzieningen in de Vinex-locaties is redelijk laag 
beoordeeld. Dit type voorziening scoort gemiddeld een twee. Er zijn relatief weinig voorzieningen 
voor jongeren ontwikkeld, maar de aanleg van nieuwe jongerenvoorzieningen is in uitvoering. De 
belangrijkste reden voor het niveau van jongerenvoorzieningen is dat het aantal jongeren in de 
Vinex-locaties relatief laag zou zijn. Volgens de respondenten zal dit aantal in de komende jaren pas 
sterk stijgen. Brandevoort kent slechts een jongerenzolder in MFA De Veste. In de toekomst wordt 
een skatebaan en BMX-baan aangelegd bij het sportpark. In de Eschmarke waren geen 
voorzieningen voor jongeren ontwikkeld. Er is nu in Glanerbrug een definitief jeugdhonk 
gerealiseerd, nadat in de afgelopen jaren de vraag sterk is gestegen. Houten-Vinex heeft een aantal 
voorzieningen voor jongeren aangelegd in de voorzieningengebieden. Daarnaast zijn in het wijkhuis 
en het park Schoneveld een jongerenbibliotheek, een jeugdhonk, en een aantal sport- en 
speelvelden gelegen. In IJburg liggen een jongerenproductiehuis en enkele 
jongerenontmoetingsplaatsen verspreid door het gebied. Momenteel wordt er gekeken naar de 
aanleg van additionele jongerenvoorzieningen. Er zijn in Nesselande tevens weinig voorzieningen 
voor jongeren. In MFA de Kristal bevindt zich ruimte voor jongerenwerk en in de scouting worden 
diverse activiteiten georganiseerd voor kinderen van 5 tot 18 jaar. In de komende jaren wordt in het 
Oeverpark een skatepark, en sport- en speelvelden aangelegd. In de Waalsprong bevindt zich 
nauwelijks voorzieningen voor jongeren. De voorzieningenhart De Klif bevat een jongerensoos. 
Verder zijn er nog enkele ontmoetingsplaatsen verspreid gelegen in het stadsdeel. Er wordt nu 
gekeken naar mogelijkheden voor uitbreidingen van de voorzieningenharten en het gebruik van 
bestaande, maatschappelijke vastgoed in de avonduren en weekenden als ontmoetingsruimte voor 
jongeren.  
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Leefbaarheid van Vinex-locaties  
Hiervoor zijn het belang en het huidige niveau van voorzieningen van de Vinex-locaties behandeld. 
Deze gegevens indiceren samen de bijdrage van de voorzieningen aan de leefbaarheid van de 
onderzochte Vinex-locaties. Het huidige niveau van een type voorziening kan hoog beoordeeld zijn, 
maar als het belang van dit type voorziening laag bevonden is, dan voegt dit alsnog weinig toe aan 
de leefbaarheid van de Vinex-locatie. Een type voorziening draagt dus bij aan de leefbaarheid van de 
Vinex-locatie als het belang en het niveau hoog liggen. In tabel 4.3.3 zijn het belang en het niveau 
van voorzieningen van de onderzochte Vinex-locaties te zien. Hierbij zijn de waarden van het belang 
(tienpuntsschaal) naar een vijfpuntsschaal omgeschaald, zodat de waarden beter met elkaar kunnen 
worden vergeleken. De letters B en N staan voor het belang en het niveau van voorzieningen.  
 
Tabel 4.3.3 – Bijdrage van voorzieningen aan leefbaarheid van Vinex-locaties (vijfpuntsschaal) 

Type voorziening Brande-  
voort 

Nesse-   
lande 

Houten-
Vinex 

IJburg 
de Waal-
sprong 

de Esch-
marke   

  B* N B N B N B N B N B N 

Scholen 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 

Parkeer 4 4 5 4 4 4 4 2 4 5 5 3 

Sport 4 3 3 3 5 2 4 3 4 4 5 4 

Winkels 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 

Groen 4 5 4 4 5 5 4 2 4 3 4 3 

Jeugd 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 

OV 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 3 

Jongeren 3 2 2 2 3 2 4 2 4 2 4 2 

Culturele 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 

Horeca 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 1 1 

Som   38   37   36   35   34   30 

*Aangezien het belang van voorzieningen in Brandevoort niet bekend is, is er besloten om het gemiddeld 
belang te gebruiken voor het verkrijgen van een algemeen beeld.  

 
De voornaamste discrepanties tussen het belang en het niveau van voorzieningen zijn aangegeven in 
het donkerblauw. Het belang van deze voorzieningen is als hoog (5) beoordeeld, maar het niveau 
scoort minstens twee punten lager. Het verhelpen van deze discrepanties kan bijdragen aan de 
verbetering van de leefbaarheid van de desbetreffende Vinex-locaties. In Houten-Vinex is het niveau 
van sportvoorzieningen aanzienlijk lager beoordeeld dan het belang. Met de ontwikkeling van MFA 
de Meerpaal is er echter aangestuurd op de verbetering van de leefbaarheid van Houten-Vinex. De 
Eschmarke kent één belangrijke discrepantie tussen het belang en het niveau: de 
parkeervoorzieningen. Het verhogen van het aantal parkeerplaatsen kan veel bijdragen aan de 
leefbaarheid van de Eschmarke, maar er zijn vooralsnog geen maatregelen genomen om de 
parkeervoorzieningen te verbeteren.  

Vervolgens zijn de andere grote discrepanties tussen het belang en het niveau aangegeven 
in het middenblauw. Het belang van deze voorzieningen scoort redelijk hoog (4), maar het niveau is 
met minimaal twee punten lager bevonden. Het verhelpen van deze discrepanties kan tevens 
bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid van de desbetreffende Vinex-locaties. IJburg kent 
drie verschillen tussen het belang en het niveau van voorzieningen, namelijk de 
parkeervoorzieningen, de groenvoorzieningen en de jongerenvoorzieningen. Er zijn 
(nood)maatregelen genomen om het niveau van deze voorzieningen te verbeteren, maar het moet 
nog blijken hoe effectief deze maatregelen zijn. De Waalsprong heeft één discrepantie; de 
jongerenvoorzieningen. Er wordt momenteel gekeken naar mogelijkheden om meer voorzieningen 
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voor jongeren aan te leggen bij de voorzieningenharten. Verder wordt er gekeken naar het 
bestaande maatschappelijke vastgoed voor het gebruik als ontmoetingsruimte in de avonduren en in 
het weekend. Dit zal vermoedelijk leiden tot een verbetering in de leefbaarheid van de Waalsprong. 
De Eschmarke heeft tevens één discrepantie, namelijk de jongerenvoorzieningen. Er is van de 
respondent vernomen dat het huidige niveau van voorzieningen voldoet, maar ter bevordering van 
de leefbaarheid van de Eschmarke is het belangrijk om meer jongerenvoorzieningen aan te leggen.  

Ten slotte zijn de lichte discrepanties tussen het belang en het niveau aangeduid in het 
lichtblauw. Het verbeteren van deze verschillen kan in mindere mate bijdragen aan de leefbaarheid 
van de betreffende Vinex-locaties. Brandevoort kent drie lichte verschillen tussen het belang en het 
niveau van voorzieningen, namelijk de scholen, sportvoorzieningen en jongerenvoorzieningen. Het 
niveau van deze drie typen voorzieningen is nog in ontwikkeling, waardoor naar verwachting de 
leefbaarheid van Brandevoort zal verbeteren. De lichte discrepanties in Nesselande zijn de scholen 
en de parkeervoorzieningen. Er worden geen maatregelen genomen ter verbetering van deze typen 
voorzieningen. Bij Houten-Vinex zijn drie lichte verschillen tussen het belang en het niveau te zien. 
Met betrekking tot de leefbaarheid van Houten-Vinex kunnen de scholen, de jeugdvoorzieningen en 
de jongerenvoorzieningen worden verbeterd. Er zijn vooralsnog geen maatregelen genomen om het 
niveau van deze voorzieningen te verbeteren. In IJburg zijn de sportvoorzieningen en 
jeugdvoorzieningen voor verbetering vatbaar ten aanzien van de leefbaarheid. Het sportpark IJburg 
wordt op dit moment uitgebreid en de openbare ruimten worden in samenspraak met de bewoners 
ingericht, waardoor de leefbaarheid van IJburg licht zal toenemen. De Waalsprong kent drie lichte 
discrepanties tussen het belang en het niveau van voorzieningen; de winkelvoorzieningen, het 
openbaar groen en het openbaar vervoer. Er zijn plannen gevormd om het niveau van deze 
voorzieningen te verbeteren, maar de ontwikkelingen zullen volgens planning in 2025 voltooid zijn. 
Er kan worden vastgesteld dat de leefbaarheid van de Waalsprong niet optimaal is, totdat deze 
voorzieningen definitief aangelegd zijn. Bij de Eschmarke zijn vier lichte verschillen te zien tussen het 
belang en het niveau van voorzieningen. Het niveau van de scholen, sport-, winkel- en 
groenvoorzieningen is lager dan het belang gewaardeerd. De leefbaarheid van de Eschmarke kan 
worden verbeterd door het aanpassen van deze voorzieningen, maar er zijn vooralsnog geen 
plannen om dit te doen. 

4.4 RESULTATEN VERSCHILLEN TUSSEN TYPEN VINEX-LOCATIES 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de invloed van het type Vinex-locatie op de relatie tussen 
voorzieningen en leefbaarheid van Vinex-locaties. Het type Vinex-locatie wordt gekenmerkt door 
vier variabelen: ligging, omvang, compactheid en functiemenging. Er is van tevoren informatie 
gegeven aan de respondenten over de veronderstelde samenhang tussen voorzieningen en 
leefbaarheid. Vervolgens is er gevraagd of de variabelen invloed hebben op de relatie tussen 
voorzieningen en leefbaarheid. Als eerste wordt er beschreven wat de verwachtingen van de 
respondenten zijn over het interveniërende effect. Vervolgens wordt het belang van voorzieningen 
geanalyseerd om de verschillen tussen de typen Vinex-locaties vast te stellen. Verder wordt er 
beschreven of deze bevindingen op de verwachtingen van de respondenten aansluiten. Op basis van 
deze twee invalshoeken wordt de relevantie van de variabelen bepaald. Tot slot wordt een typologie 
van Vinex-locaties gegeven om de verschillen in de samenhang tussen voorzieningen en leefbaarheid 
aan te duiden.  
 
Ligging 
Respondenten zijn van mening dat de variabele ‘ligging’ invloed heeft op de relatie tussen 
voorzieningen en leefbaarheid. Deze variabele heeft betrekking op de toegankelijkheid van 
bestaande voorzieningen. Bepaalde Vinex-locaties moeten autonoom fungeren, mede doordat 
voorzieningen in de bestaande kern weinig toegankelijk zijn voor Vinex-bewoners. Vooral voor bij de 
stad gelegen Vinex-locaties is de noodzaak om autonoom te fungeren groter dan voor andere Vinex-
locaties. Door het isolement van het bestaand stedelijke gebied is er een compleet aanbod van 
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voorzieningen nodig voor de leefbaarheid. Het belang van voorzieningen zal in deze Vinex-locaties 
hoger liggen. Buiten de stad gelegen Vinex-locaties hebben slechts een bepaalde mate van 
autonomie. Deze locaties zijn veelal uitbreidingslocaties van groeikernen en hebben een eigen 
centrumgebied met voorzieningen. De gemiddelde afstand naar het stadscentrum is relatief kort, 
waardoor het belang van bepaalde voorzieningen lager zal liggen. Als een Vinex-locatie direct tegen 
de stad gelegen is, kan men gebruik maken van voorzieningen die in de stad liggen. Hierdoor is men 
minder afhankelijk van voorzieningen die in de Vinex-locatie zijn ontwikkeld en ligt het belang van 
voorzieningen lager.  
 
Tabel 4.4.1 – Gemiddelde belang van voorzieningen voor leefbaarheid van Vinex-locaties, gesorteerd op ligging 

Ligging Bij de stad Buiten de stad Tegen de stad 

Locaties IJburg en Houten-Vinex de Eschmarke en 

  de Waalsprong   Nesselande 

Scholen 8.0 9.0 10.0 

Parkeer 8.0 8.0 9.5 

Sport 8.0 9.0 8.0 

Winkels 8.0 8.0 7.5 

Groen 8.0 9.0 7.0 

Jeugd 8.0 9.0 6.5 

Openbaar vervoer 7.5 7.0 6.0 

Jongeren 8.0 5.0 5.5 

Culturele  7.0 7.0 4.5 

Horeca 7.0 6.0 4.5 

Som 77.5 77.0 69.0 

 
Tabel 4.4.1 weergeeft per categorie het gemiddelde belang van voorzieningen voor de leefbaarheid 
van de Vinex-locaties. Bevindingen op basis van deze gegevens zijn tentatief vanwege de geringe 
selectie van Vinex-locaties en de categorie ‘buiten de stad’ één Vinex-locatie bevat.  

Het belang van voorzieningen is het hoogst in de categorie ‘bij de stad’, gevolgd door 
respectievelijk ‘buiten de stad’ en ‘tegen de stad’. Alle typen voorzieningen zijn van belang bevonden 
voor de leefbaarheid van Vinex-locaties die bij de stad liggen, waarbij de meerderheid van de 
voorzieningen een acht scoort. De categorie ‘buiten de stad’ is vergelijkbaar met de eerste categorie 
‘bij de stad’. De som van het belang van voorzieningen verschilt immers maar een halve punt. 
Daarnaast zijn alle typen voorzieningen relevant bevonden voor de leefbaarheid met uitzondering 
van jongerenvoorzieningen. Dit type voorziening scoort slechts een vijf. Verder is het opvallend dat 
voorzieningen die het gezinsleven ondersteunen met een negen gewaardeerd zijn, zoals scholen, 
sportvoorzieningen, groenvoorzieningen en jeugdvoorzieningen. De derde categorie ‘tegen de stad’ 
kent een lagere som van het belang van voorzieningen. In deze categorie varieert het belang van 
voorzieningen zeer sterk. Scholen, parkeervoorzieningen en sportvoorzieningen zijn het belangrijkst 
bevonden en scoren gelijk aan of hoger dan een acht. Er zijn drie typen voorzieningen niet van 
belang bevonden voor de leefbaarheid van tegen de stad gelegen Vinex-locaties, namelijk 
jongerenvoorzieningen, culturele voorzieningen en horeca. Deze typen voorzieningen scoren tussen 
de 4,5 en 5,5.  
 Er is een aantal verschillen in het belang van voorzieningen tussen de categorieën te zien. 
Het voornaamste verschil tussen de categorieën ‘bij de stad’ en ‘buiten de stad’ is het belang van 
jongerenvoorzieningen. Verder zijn er vier voorname verschillen te zien tussen de categorieën ‘bij de 
stad’ en ‘tegen de stad’. Het belang van scholen ligt hoger in tegen de stad gelegen Vinex-locaties, 
maar het belang van jongerenvoorzieningen, culturele voorzieningen en horeca ligt hoger in bij de 
stad gelegen Vinex-locaties. Dit komt vermoedelijk door de toegankelijkheid van bestaande 
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voorzieningen in de stad. De grootste verschillen tussen de categorieën ‘buiten de stad’ en ‘tegen de 
stad’ zijn jeugdvoorzieningen, culturele voorzieningen en horeca. In buiten de stad gelegen Vinex-
locaties zijn jeugdvoorzieningen aanzienlijk belangrijker bevonden dan Vinex-locaties die tegen de 
stad liggen. Dit is ook mogelijk te verklaren door de toegankelijkheid van bestaande voorzieningen.  
 De bevindingen uit de tabel sluiten gedeeltelijk aan op de verwachtingen van de 
respondenten. Op het eerste gezicht is het belang van voorzieningen is het hoogst bij de categorie 
‘bij de stad’ met als reden dat de noodzaak groter is om autonoom te fungeren. Het verschil met de 
tweede categorie lijkt echter verwaarloosbaar te zijn. Ondanks dat in de categorie ‘buiten de stad’ 
twee typen voorzieningen niet relevant bevonden zijn, bedraagt het verschil maar een halve punt. 
Het is aannemelijk dat het verschil tussen de categorieën ‘bij de stad’ en ‘buiten de stad’ niet te 
verklaren is door de som van het belang van voorzieningen, maar wel door de relevantie van de 
typen voorzieningen. De categorie ‘tegen de stad’ lijkt wel lager te scoren dan de andere 
categorieën. Alleen het belang van scholen, parkeervoorzieningen en sportvoorzieningen lijkt 
overeen te komen met de andere categorieën. Andere typen voorzieningen zijn vermoedelijk minder 
belangrijk in Vinex-locaties die tegen de stad liggen.  
 
Omvang 
Respondenten vinden dat de variabele ‘omvang’ invloed heeft op de samenhang tussen 
voorzieningen en leefbaarheid. Deze variabele heeft effect op het draagvlak voor voorzieningen en 
geeft daarmee de mogelijkheid van een Vinex-locatie aan om autonoom te kunnen fungeren. Er kan 
een onderscheid worden gemaakt tussen wijkgerichte voorzieningen en stedelijke voorzieningen. 
Wijkgerichte voorzieningen zijn nodig voor het dagelijks functioneren van het huishouden en zijn dus 
onmisbaar voor alle typen Vinex-locaties. Stedelijke voorzieningen hebben invloed op de 
levendigheid van het woongebied en zijn daarmee alleen van belang voor bepaalde typen Vinex-
locaties. In grote Vinex-locaties is voldoende draagvlak voor stedelijke voorzieningen, waardoor het 
belang van voorzieningen hoger zal liggen. Middelgrote Vinex-locaties zal een lager belang van 
voorzieningen kennen en in kleine Vinex-locaties zal het belang van voorzieningen het laagst zijn.  
 
Tabel 4.4.2 – Gemiddelde belang van typen voorzieningen voor leefbaarheid, gesorteerd op omvang 

Omvang Groot Middelgroot Klein 

Locaties IJburg en Houten-Vinex en de Eschmarke 

  de Waalsprong Nesselande   

Scholen 8.0 9.5 10.0 

Parkeer 8.0 9.0 9.0 

Sport 8.0 7.5 10.0 

Winkels 8.0 7.5 8.0 

Groen 8.0 8.0 7.0 

Jeugd 8.0 7.5 7.0 

Openbaar vervoer 7.5 7.0 5.0 

Jongeren 8.0 4.5 7.0 

Culturele  7.0 6.0 4.0 

Horeca 7.0 6.5 2.0 

Som 77.5 73.0 69.0 

 
Tabel 4.4.2 weergeeft per categorie het gemiddelde belang van voorzieningen voor de leefbaarheid 
van de Vinex-locaties. Ook hier geldt dat de bevindingen tentatief zijn door de geringe selectie van 
Vinex-locaties en doordat de categorie ‘klein’ één Vinex-locatie bevat.  

Het belang van voorzieningen is het hoogst in de categorie ‘groot’, gevolgd door 
respectievelijk ‘middelgroot’ en ‘klein’. Alle typen voorzieningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid 
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van grote Vinex-locaties. De tweede categorie ‘middelgroot’ kent een sterke variatie in het belang 
van voorzieningen. Scholen, parkeervoorzieningen en groenvoorzieningen wegen zwaar mee aan de 
leefbaarheid van middelgrote Vinex-locaties, terwijl jongerenvoorzieningen weinig van belang zijn. 
De derde categorie ‘klein‘ kent een nog sterkere variatie in het belang van voorzieningen. Er zijn 
twee typen voorzieningen met een tien gewaardeerd, namelijk scholen en sportvoorzieningen. 
Voorzieningen als parkeervoorzieningen en winkelvoorzieningen zijn belangrijk bevonden voor de 
leefbaarheid en scoren een negen en een acht. Drie typen voorzieningen zijn weinig tot niet relevant 
bevonden voor de leefbaarheid, namelijk het openbaar vervoer, de culturele voorzieningen en de 
horeca. Respectievelijk scoren deze typen voorzieningen een vijf, een vier en een twee.  
 De voornaamste verschillen tussen de categorieën worden hieronder benoemd. Er is slechts 
een groot verschil te zien tussen grote en middelgrote Vinex-locaties. In middelgrote Vinex-locaties 
zijn jongerenvoorzieningen weinig van belang bevonden voor de leefbaarheid. Dit is merkwaardig te 
noemen aangezien het belang van jongerenvoorzieningen hoger ligt in zowel grote als kleine Vinex-
locaties. De belangrijkste verschillen tussen middelgrote en kleine Vinex-locaties zijn: 
sportvoorzieningen, openbaar vervoer, culturele voorzieningen en horeca. Dit is mogelijk te 
verklaren door het beperkte draagvlak in kleine Vinex-locaties, waardoor sommige voorzieningen 
minder van belang zijn in kleine Vinex-locaties. De voornaamste verschillen tussen de categorie 
‘groot’ en ‘klein’ zijn scholen, sportvoorzieningen, openbaar vervoer, culturele voorzieningen en 
horeca. Opvallend is dat het belang van openbaar vervoer, culturele voorzieningen en horeca daalt 
naarmate de omvang van de Vinex-locatie afneemt. Daarentegen stijgt het belang van scholen 
naarmate de omvang van de Vinex-locatie afneemt.  
 De bevindingen uit de tabel komen redelijk overeen met de verwachtingen van de 
respondenten. Het lijkt erop dat grote Vinex-locaties een brede diversiteit aan voorzieningen nodig 
hebben om autonoom te kunnen fungeren. In deze categorie lijkt het belang van voorzieningen het 
hoogst te zijn. Het belang van voorzieningen lijkt in middelgrote Vinex-locaties lager te zijn dan in 
grote Vinex-locaties. Jongerenvoorzieningen, culturele voorzieningen en horeca zijn vermoedelijk 
minder belangrijk in middelgrote Vinex-locaties dan in grote Vinex-locaties. Het belang van 
voorzieningen lijkt in kleine Vinex-locaties het laagst te zijn. Deze bevindingen komen overeen met 
de opvatting dat het belang van stedelijke voorzieningen hoger is in grotere Vinex-locaties. Het 
belang van culturele voorzieningen en horeca stijgt immers naarmate de omvang van de Vinex-
locatie toeneemt. Dit zijn bijvoorbeeld de theaters en bioscopen, en cafés en restaurants die 
voornamelijk in grotere Vinex-locaties zijn gelegen.  
 
Compactheid en functiemenging 
Respondenten hebben uiteenlopende opvattingen over de invloed van compactheid en 
functiemenging op de relatie tussen voorzieningen en leefbaarheid. Sommige respondenten vinden 
dat compactheid en functiemenging de stedelijkheid van een locatie indiceren. Het zijn immers 
kenmerken van een stedelijk woongebied. Huishoudens hebben over het algemeen hogere 
verwachtingen van het voorzieningenaanbod van een stedelijk woongebied dan van een suburbaan 
woongebied. Een deel van de respondenten vindt dus dat deze variabelen wel invloed hebben op de 
relatie tussen voorzieningen en leefbaarheid. Andere respondenten zijn van mening dat de invloed 
van deze variabelen bedrieglijk is. In de praktijk komt het namelijk voor dat bewoners van een 
stedelijke woonomgeving minder behoefte hebben aan voorzieningen dan bewoners van een 
suburbane woonomgeving. Vermoedelijk wordt het belang van voorzieningen dus niet beïnvloed 
door compactheid en functiemenging.  
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Tabel 4.4.3  – Gemiddelde belang van typen voorzieningen voor leefbaarheid, gesorteerd op compactheid 

Compactheid Sterk stedelijk Matig stedelijk Weinig stedelijk 

Locaties IJburg Nesselande, Houten- de Eschmarke 

    Vinex en de Waalsprong   

Scholen 8.0 9.0 10.0 

Parkeer 8.0 8.7 9.0 

Sport 8.0 7.7 10.0 

Winkels 8.0 7.7 8.0 

Groen 8.0 8.0 7.0 

Jeugd 8.0 7.7 7.0 

Openbaar vervoer 8.0 7.0 5.0 

Jongeren 8.0 5.7 7.0 

Culturele  8.0 6.0 4.0 

Horeca 8.0 6.3 2.0 

Som 80.0 73.7 69.0 

 
Tabel 4.4.3 toont per categorie het gemiddelde belang van voorzieningen voor de leefbaarheid van 
de Vinex-locaties. Bevindingen op basis van deze gegevens zijn tentatief vanwege de beperkte 
selectie van Vinex-locaties en doordat de categorieën ‘sterk stedelijk’ en ‘weinig stedelijk’ één 
locatie bevatten.  

Het belang van voorzieningen is in de categorie ‘sterk stedelijk’ het hoogst, gevolgd door 
respectievelijk ‘matig stedelijk’ en ‘weinig stedelijk’. Alle typen voorzieningen hebben invloed op de 
leefbaarheid en scoren gemiddeld een acht. De categorie ‘matig stedelijk’ kent een beduidend lagere 
som van het belang van voorzieningen. De meerderheid van de voorzieningen is relevant bevonden 
voor de leefbaarheid uitgezonderd jongerenvoorzieningen. De belangrijkste voorzieningen voor 
matig stedelijke Vinex-locaties zijn scholen, parkeervoorzieningen en groenvoorzieningen. Deze 
typen voorzieningen scoren allen boven of gelijk aan een acht. Jongerenvoorzieningen, culturele 
voorzieningen en horeca zijn weinig belangrijk bevonden voor de leefbaarheid en scoren afgerond 
een zes. De laatste categorie kent een lagere som van het belang van voorzieningen. Scholen en 
sportvoorzieningen zijn met een tien beoordeeld. Vervolgens zijn parkeervoorzieningen (9) en 
winkelvoorzieningen (8) erg belangrijk bevonden voor de leefbaarheid van weinig stedelijke locaties. 
Drie typen voorzieningen zijn niet van belang bevonden; openbaar vervoer, culturele voorzieningen 
en horeca. Deze scoren respectievelijk een vijf, een vier en een twee. 
 De belangrijkste verschillen tussen de categorieën zijn nader beschreven. Er zijn twee 
voorname verschillen tussen ‘sterk stedelijk’ en ‘matig stedelijk’, namelijk jongerenvoorzieningen en 
culturele voorzieningen. Het is opvallend dat de andere typen voorzieningen overeenkomstig zijn. De 
grootste verschillen tussen matig stedelijke locaties en weinig stedelijke locaties zijn 
sportvoorzieningen, openbaar vervoer, culturele voorzieningen en horeca. Deze verschillen zijn 
tevens waarneembaar tussen de categorieën ‘sterk stedelijk’ en ‘weinig stedelijk’. Daarnaast zijn 
scholen essentiëler bevonden voor de leefbaarheid van weinig stedelijke locaties. Opvallendheid is 
dat het belang van scholen en parkeervoorzieningen oploopt naarmate de compactheid van de 
Vinex-locatie stijgt, terwijl het belang van jeugdvoorzieningen, openbaar vervoer, culturele 
voorzieningen en horeca afneemt.  
 De bevindingen uit de tabel komen overeen met de verwachtingen van de respondenten. Er 
lijkt een onderscheid te zijn in het belang van voorzieningen gerelateerd aan de compactheid van de 
Vinex-locatie. Het belang van voorzieningen lijkt hoger te liggen in stedelijke locaties. Het is echter 
onduidelijk of dit een schijnverband is.  
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Tabel 4.4.4 – Gemiddelde belang van typen voorzieningen voor leefbaarheid, gesorteerd op functiemenging 

Functiemenging Gespreid Geconcentreerd 

Locaties IJburg de Eschmarke, Nesselande, 

    Houten-Vinex en de Waalsprong 

Scholen 8.0 9.3 

Parkeer 8.0 8.8 

Sport 8.0 8.3 

Winkels 8.0 7.8 

Groen 8.0 7.8 

Jeugd 8.0 7.5 

Openbaar vervoer 8.0 6.5 

Jongeren 8.0 6.0 

Culturele  8.0 5.5 

Horeca 8.0 5.3 

Som 80.0 72.5 

 

Tabel 4.4.4 toont per categorie het gemiddelde belang van voorzieningen voor de leefbaarheid van 
de Vinex-locaties te zien. Ook hier moet er worden benadrukt dat de bevindingen aan de hand van 
deze tabel tentatief zijn door de geringe selectie van Vinex-locaties en doordat de categorie 
‘gespreid’ één locatie bevat.  

In de eerste categorie zijn alle typen voorzieningen relevant voor de leefbaarheid en wegen 
deze voorzieningen even zwaar mee. In de tweede categorie is een aflopende lijn te zien in het 
belang van voorzieningen. Scholen, parkeervoorzieningen en sportvoorzieningen zijn het meest 
belangrijk voor de leefbaarheid. Deze voorzieningen scoren gemiddeld hoger dan een acht. Culturele 
voorzieningen en horeca scoren lager dan een zes, en zijn daarmee minder relevant voor de 
leefbaarheid.  
 De bevindingen uit de tabel komen overeen met de verwachtingen van de respondenten. 
Het belang van voorzieningen in een gebied met gespreide voorzieningen lijkt hoger te zijn dan in 
een gebied met geconcentreerde voorzieningen. Het is tevens niet duidelijk of dit een schijnverband 
is.  
 
Relevantie variabelen 
Volgens Lörzing et al. (2006) hebben Vinex-locaties die tegen de stad liggen over het algemeen 
weinig zelfstandigheid. Binnen deze categorie kunnen er echter twee subtypen worden 
onderscheiden: locaties die als zelfstandig eenheid herkenbaar zijn, zoals Nesselande en de Vijfhoek, 
en locaties als Almere Buiten-Vinex die geïntegreerd zijn in het stedelijk gebied. Bij deze categorie is 
de omvang van de locatie niet relevant. Locaties die onder de tweede categorie ‘bij de stad’ vallen, 
hebben allemaal een mate van zelfstandigheid vanwege het isolement van de stad door een harde 
barrière. De omvang van de locatie geeft aan of er een eigen centrumgebied aanwezig is, waarbij 
kleinere locaties geen herkenbare centrumgebied hebben. Middelgrote Vinex-locaties hebben een 
eigen winkelcentrum waarmee de woonwijk zelfstandig kan functioneren. Grote Vinex-locaties 
kunnen als nieuwe stedelijke eenheden worden beschouwd, waarbij de voorzieningen zelfs op 
stadsgewestelijk niveau aantrekking kunnen uitoefenen. Buiten de stad gelegen Vinex-locaties 
sluiten aan of op een groeikern of op een kern van kleinere omvang. Het eerste type ‘uitbreiding 
groeikern’ heeft enige mate van zelfstandigheid door de realisatie van een eigen centrumgebied, 
maar het sluit aan op de bestaande kern. De omvang kan variëren. Het tweede type 
‘dorpsuitbreiding’ is afhankelijk van voorzieningen in de bestaande kern en heeft een omvang onder 
de 1.500 woningen.  
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 De bevindingen uit de tabellen sluiten aan op de bevindingen van Lörzing et al. Er lijkt 
inderdaad een subindeling mogelijk voor locaties die tegen de stad liggen; het belang van 
voorzieningen verschilt redelijk sterk tussen Nesselande en de Eschmarke. Het belang tussen IJburg 
en de Waalsprong is overeenkomstig, maar deze twee locaties hebben naast een soortgelijke ligging 
ook een vergelijkbare omvang. Verder komt het belang van voorzieningen tussen Nesselande en 
Houten-Vinex op vele fronten overeen. Deze gebieden hebben beide een middelgrote omvang, maar 
hebben afwijkende ligging in het stadsgewest.  

De ligging van de Vinex-locatie lijkt relevant te zijn voor het verklaren van de verschillen 
tussen leefbaarheid en voorzieningen. In de categorieën ‘bij de stad’ en ‘buiten de stad’ is het belang 
van voorzieningen relatief hoog te noemen. Verder is het opvallend dat alle typen voorzieningen 
relevant lijken te zijn voor de leefbaarheid van bij de stad gelegen Vinex-locaties, terwijl enkele 
typen voorzieningen weinig relevant lijken te zijn voor buiten de stad gelegen Vinex-locaties. In de 
categorie ‘tegen de stad’ lijkt het belang van voorzieningen lager te liggen. Met name zijn 
jongerenvoorzieningen, culturele voorzieningen en horeca beduidend lager beoordeeld. De omvang 
van de Vinex-locatie lijkt tevens relevant te zijn. Vermoedelijk is het belang van voorzieningen het 
grootst in grote Vinex-locaties. Alle typen voorzieningen zijn relevant bevonden voor de leefbaarheid 
van grote Vinex-locaties. Het belang van voorzieningen lijkt lager te liggen in middelgrote Vinex-
locaties. Voornamelijk jongerenvoorzieningen, culturele voorzieningen en horeca lijken minder van 
belang te zijn voor de leefbaarheid van middelgrote Vinex-locaties. Het belang van voorzieningen 
lijkt het laagst te zijn in kleine Vinex-locaties. Culturele voorzieningen en horeca zijn vermoedelijk 
weinig relevant voor de leefbaarheid. De invloed van de variabelen ‘compactheid’ en 
‘functiemenging’ op de relatie tussen leefbaarheid en voorzieningen is onzeker. De tabellen geven 
aan dat deze variabelen mogelijk invloed hebben op het belang van voorzieningen. Een deel van de 
respondenten vindt echter dat het een schijnverband betreft, aangezien er diverse stedelijke 
woongebieden te noemen zijn waarin bewoners weinig behoefte hebben aan voorzieningen. 
Hierdoor is er besloten om deze variabelen buiten beschouwing te laten in het gevolg van dit 
onderzoek. 
 
Typologie verschillen in belang van voorzieningen 
Op basis van de opvattingen van de respondenten en de analyses van het belang van voorzieningen 
kunnen er drie typen Vinex-locaties worden onderscheiden om de verschillen in de relatie tussen 
voorzieningen en leefbaarheid te verklaren. Deze typen Vinex-locaties zijn in tabel 4.4.5 
weergegeven. 
 
Tabel 4.4.5. – Verschillen in samenhang voorzieningen en leefbaarheid tussen typen Vinex-locaties 

  Type 1 Type 2 Type 3 

  Autonoom stadsdeel Stadsdeel Buitenwijk 

Ligging Bij de stad Tegen de stad / Tegen de stad 

    Buiten de stad   

Omvang Groot Middelgroot Klein 

Typen voorzieningen  Stedelijke en 
wijkgerichte 

voorzieningen 

Wijkgerichte   
voorzieningen 

 

(Wijkgerichte) 
voorzieningen 

 
van belang 

  

Voorbeelden IJburg  Houten-Vinex de Eschmarke 

Vinex-locaties De Waalsprong Nesselande   

 
Het eerste type ‘autonoom stadsdeel’ heeft als fysieke kenmerken dat het bij de stad gelegen is en 
dat het een grote omvang heeft. Het is een volledig autonoom fungerend woongebied, waardoor 
het belang van voorzieningen aanzienlijk hoger ligt dan bij andere typen Vinex-locaties. Volgens de 
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ambitie van het Vinex-beleid streeft men naar een levendig woongebied met een diversiteit aan 
zowel wijkgerichte als stedelijke voorzieningen. Onder stedelijke voorzieningen vallen onder andere 
winkels voor niet-dagelijkse boodschappen, cafés en restaurants, bioscopen en voortgezet 
onderwijs. Kortom, voorzieningen die invloed hebben op de levendigheid van het woongebied. Alle 
typen voorzieningen wegen even zwaar mee aan de leefbaarheid van dit type Vinex-locatie. Locaties 
als IJburg en de Waalsprong kunnen worden geclassificeerd als autonome stadsdelen.  

Kenmerken van het tweede type ‘stadsdeel’ zijn dat het tegen / buiten de stad ligt en dat het 
een middelgrote omvang heeft. De nadruk bij het tweede type Vinex-locatie ligt op het wonen, 
waarbij voornamelijk wijkgerichte voorzieningen van belang zijn. Naast de voorzieningen voor de 
kinderen zijn voorzieningen als parkeervoorzieningen, winkels voor de dagelijkse boodschappen en 
groenvoorzieningen belangrijk voor de leefbaarheid van dit type Vinex-locatie. Het belang van 
stedelijke voorzieningen ligt niet zo hoog als bij het eerste type. Bewoners die de levendigheid willen 
opzoeken kunnen terecht bij het stadsdeelcentrum of stadscentrum. Deze liggen op een relatief 
korte afstand van de Vinex-locaties, en zijn mede door de realisatie van (hoogwaardig) openbaar 
vervoer goed te bereiken. Houten-Vinex en Nesselande zijn voorbeelden van Vinex-locaties die tot 
de tweede categorie behoren. 

Het derde type ‘buitenwijk’ kenmerkt zich door de ligging tegen de stad en door de kleine 
omvang. Net als het tweede type zijn vooral wijkgerichte voorzieningen van belang voor de 
leefbaarheid. Deze voorzieningen liggen echter niet altijd binnen de wijkgrenzen van de Vinex-
locatie. Door het beperkte draagvlak voor voorzieningen en door de integratie met stedelijke 
kern(en) kunnen bewoners gebruik maken van voorzieningen die rondom het woongebied liggen. 
Het belang van stedelijke voorzieningen ligt nog lager dan bij tweede type. Dit type Vinex-locatie is 
voornamelijk bedoeld als een rustig woongebied met veel groen. De Eschmarke valt onder deze 
categorie. 

4.5 RESUME 
 
Het uitvoeren van interviews had als doel bevindingen uit de literatuurstudie te bevestigen en 
nieuwe inzichten te verkrijgen over de relatie tussen voorzieningen en leefbaarheid van Vinex-
locaties. De Vinex-locaties zijn gekozen op basis van: de ligging in de grotere gemeenten in 
Nederland, de ligging in de Wgr+ regio’s, en de spreiding in fysieke kenmerken. Aan 
beleidsmedewerkers van de gekozen Vinex-locaties zijn vragen gesteld over het huidige 
voorzieningenniveau van de Vinex-locaties, het belang van verschillende typen voorzieningen voor 
de leefbaarheid, de verschillen wat dat betreft tussen de typen Vinex-locaties en de mogelijke 
maatregelen om het voorzieningenniveau met het oog op leefbaarheid te verbeteren. Uiteindelijk 
zijn beleidsmedewerkers van de volgende Vinex-locaties geïnterviewd: Brandevoort, de Eschmarke, 
Houten-Vinex, Nesselande, IJburg en de Waalsprong.  

In de interviews zijn het belang en het niveau van voorzieningen in de Vinex-locaties 
vastgesteld. Respondenten hebben een rapportcijfer gegeven ter aanduiding van het belang van 
voorzieningen voor de leefbaarheid van de Vinex-locaties. Het blijkt dat alle typen voorzieningen uit 
de selectie relevant zijn voor de leefbaarheid van de Vinex-locaties, al varieert dit sterk per type 
voorziening en per Vinex-locatie. Vervolgens hebben de respondenten het niveau van de 
voorzieningen nader toegelicht. Aan de hand van deze opvattingen heeft de onderzoeker zelf 
waarden toegekend ter indicatie van het huidige voorzieningenniveau in de Vinex-locaties. Het blijkt 
dat de meeste typen voorzieningen neutraal tot redelijk hoog scoren. Alleen jongerenvoorzieningen 
scoren in alle onderzochte Vinex-locaties redelijk laag. Verder zijn er enkele locatiegebonden 
knelpunten met het huidige voorzieningenniveau.  

De bijdrage van voorzieningen aan de leefbaarheid van de Vinex-locaties is gerelateerd aan 
het belang en het niveau van voorzieningen. De discrepanties tussen deze twee gegevens zijn per 
Vinex-locatie aangeduid met als doel het vaststellen van de typen voorzieningen die voor 
verbetering vatbaar zijn met het oog op de leefbaarheid. De belangrijkste discrepanties zijn de 
sportvoorzieningen in Houten-Vinex en de parkeervoorzieningen in de Eschmarke. Andere 
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belangrijke discrepanties zijn: de parkeer-, groen- en jongerenvoorzieningen in IJburg en de 
jongerenvoorzieningen in de Waalsprong en de Eschmarke. Het verbeteren van deze voorzieningen 
kan bijdragen aan de leefbaarheid van de Vinex-locaties 

Het type Vinex-locatie kan worden bepaald door middel van variabelen als ligging, omvang, 
compactheid en functiemenging. Volgens de respondenten hebben de variabelen ‘ligging’ en 
‘omvang’ invloed op de relatie tussen voorzieningen en leefbaarheid van Vinex-locaties. Maar de 
invloed van de variabelen ‘compactheid’ en ‘functiemenging’ is waarschijnlijk bedrieglijk. De ligging 
heeft invloed op de toegankelijkheid van bestaande voorzieningen. Het belang van voorzieningen ligt 
aanzienlijk lager in Vinex-locaties die tegen de stad liggen dan bij de andere Vinex-locaties. De 
omvang heeft invloed op het draagvlak van voorzieningen. In grote Vinex-locaties zijn alle typen 
voorzieningen van belang voor de leefbaarheid. In middelgrote en kleine Vinex-locaties zijn 
voornamelijk culturele voorzieningen en horeca minder van belang bevonden voor de leefbaarheid. 
Er is gekozen om de compactheid en functiemenging buiten beschouwing te laten voor het gevolg 
van dit onderzoek, omdat het mogelijk een schijnverband betreft. 
 Op basis van de verwachtingen van de respondenten en de analyses van het belang van 
voorzieningen zijn er drie typen Vinex-locaties onderscheiden om de verschillen tussen in de relatie 
tussen voorzieningen en leefbaarheid te verklaren. Het eerste type ‘autonoom stadsdeel’ heeft als 
fysieke kenmerken dat het bij de stad is gelegen en een groot omvang heeft. Vanwege de fysieke 
kenmerken fungeren deze Vinex-locaties vrijwel autonoom. Hierdoor wegen alle typen 
voorzieningen even zwaar mee aan de leefbaarheid van dit type Vinex-locatie. Het tweede type 
‘stadsdeel’ heeft een ligging buiten of tegen de stad en een middelgrote omvang. Voornamelijk 
wijkgerichte voorzieningen zijn van belang voor de leefbaarheid van dit type Vinex-locaties. Culturele 
voorzieningen en horeca zijn minder van belang bevonden. Het derde type ‘buitenwijk’ kenmerkt 
zich door de ligging tegen de stad en door de kleine omvang. Net als het tweede type zijn 
voornamelijk wijkgerichte voorzieningen belangrijk voor de leefbaarheid. Culturele voorzieningen en 
horeca zijn nog minder van belang voor de leefbaarheid. De wijkgerichte voorzieningen zijn echter 
niet altijd binnen de wijkgrenzen gelegen. Door de integratie met de bestaande kern kunnen 
bewoners gebruik maken van bestaande voorzieningen die rondom het woongebied liggen.  
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HOOFDSTUK 5  KNELPUNTEN IN VINEX-LOCATIES 

5.1 INLEIDING 
 
In hoofdstuk twee is een algemeen beeld gevormd over Vinex-locaties. Vanuit de perspectieven van 
de bewoners en van deskundigen is er geconstateerd dat zich in Vinex-locaties bepaalde knelpunten 
voordoen. In hoofdstuk vier zijn de knelpunten van een selectie van Vinex-locaties vanuit het 
perspectief van beleidsmedewerkers nader besproken. In dit hoofdstuk wordt een eindoordeel 
gegeven over de knelpunten in Vinex-locaties. Vervolgens worden de oorzaken van de knelpunten 
en de mogelijk te nemen maatregelen om deze knelpunten te verhelpen behandeld. 

5.2 EINDOORDEEL KNELPUNTEN 
 
In de literatuurstudie zijn diverse knelpunten met het voorzieningenniveau in Vinex-locaties 
beschreven. Een deel van deze knelpunten is ondervonden tijdens het veldonderzoek. In deze 
paragraaf wordt een eindoordeel gegeven over de knelpunten in Vinex-locaties, waarbij de 
knelpunten wel dan niet worden bevestigd. Vervolgens worden de oorzaken van de knelpunten en 
de mogelijk te nemen maatregelen ter verbetering van het voorzieningenniveau beschreven.  
 
5.2.1 Problematiek winkels 
Volgens de literatuurstudie zijn bewoners van Vinex-locaties niet tevreden over de aanwezigheid van 
winkelvoorzieningen. Bovendien zijn bij de helft van de locaties geen winkelvoorzieningen 
opgenomen in de plannen. Deze knelpunten zijn deels ondervonden in de onderzochte Vinex-
locaties en er is een ander knelpunt aan het licht gekomen.  

Uit het veldonderzoek blijkt dat het huidige niveau van winkels in de onderzochte Vinex-
locaties neutraal tot redelijk goed is. De Eschmarke en de Waalsprong scoren minder hoog door het 
beperkt centrumgebied en het ontbreken van een centrumgebied. Bij de andere Vinex-locaties zijn 
de winkelvoorzieningen redelijk hoog beoordeeld. Er zijn lichte discrepanties tussen het belang en 
het niveau in de genoemde locaties. Het knelpunt is deels bevestigd. Van Hoef en van Rijn (2010) 
hebben een soortgelijke opvatting over de ontevredenheid van Vinex-bewoners. Zij beamen dat bij 
veel Vinex-locaties het definitieve winkelcentra is vertraagd en dat huishoudens minder tevreden 
zijn over de tijdelijke winkelvoorzieningen dan over de definitieve winkelvoorzieningen. In de 
periode tussen 2006 en 2011 zijn het winkelcentra van de onderzochte Vinex-locaties opgeleverd. 
Het is aannemelijk dat de tevredenheid over winkelvoorzieningen is gestegen door de oplevering 
van definitieve winkelcentra.  

Het veldonderzoek toont aan dat de onderzochte Vinex-locaties wel winkels voor de 
dagelijkse boodschappen bevatten, maar nauwelijks winkels voor de niet-dagelijkse boodschappen 
(uitgezonderd IJburg). Voor de meeste Vinex-locaties voldoet de aanwezigheid van winkels voor de 
dagelijkse boodschappen. Alleen voor het type ‘autonoom stadsdeel’ kunnen winkels voor de niet-
dagelijkse boodschappen bijdragen aan de leefbaarheid. Het is echter mogelijk dat andere Vinex-
locaties geen winkelvoorzieningen bevatten, aangezien het veldonderzoek gebaseerd is op een 
geringe selectie van Vinex-locaties. Dit knelpunt is niet bevestigd.  
 Het derde knelpunt met de winkelvoorzieningen is dat de detailhandel in IJburg relatief veel 
leegstand kent (van Duren et al., 2010). De leegstand van de winkelpanden is goed zichtbaar omdat 
deze in de plint van de bouwblokken zijn gelegen. Het betreft hier voornamelijk de winkels voor de 
niet-dagelijkse boodschappen. Dit knelpunt komt in de andere Vinex-locaties niet voor, aangezien er 
geen winkels voor de niet-dagelijkse boodschappen zijn ontwikkeld.  
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Oorzaken knelpunten  
De relatieve ontevredenheid over winkels is deels te verklaren door de vertraging van definitieve 
winkelcentra. Volgens van Hoef en van Rijn zijn er diverse oorzaken voor de vertraging van 
winkelcentra. De belangrijkste oorzaken zijn de vertraagde woningbouw, de problemen met de 
financiering en de huidige economische crisis. Door deze vertraging moesten bewoners langer 
gebruik maken van de tijdelijke voorzieningen. De totstandkoming van tijdelijke voorzieningen is 
echter een moeizaam proces, doordat de belangen tussen publieke en private partijen elkaar 
kruisen. Voor private partijen is dit niet interessant vanwege het ontbreken van het draagvlak bij 
aanvang, hoge investeringskosten en beperkte gebruiksduur (van Hoef en van Rijn, 2010).  
 De afwezigheid van winkels in Vinex-locaties is vermoedelijk te wijten aan het gebrek aan 
draagvlak. Dit vermoeden is gebaseerd op het feit dat het winkelcentrum in de Eschmarke minder 
goed loopt dan beoogd. Dit is deels te wijten aan de vermindering van het woningaantal. Het 
draagvlak voor de aanleg van een wijkwinkelcentrum lijkt zeer beperkt te zijn in Vinex-locaties met 
een woningaantal lager dan 3.000.  

Van Duren et al. noemen de volgende oorzaken van de leegstand in IJburg: de lage 
levensvatbaarheid van de gespecialiseerde winkels, het toenemend belang van het internet als 
aankoopkanaal en de gevolgen van de economische crisis. In IJburg zijn veel gespecialiseerde winkels 
gelegen die een groot draagvlak vereisen. Ondernemers overschatten zowel het huidige draagvlak 
van IJburg als hun eigen, solitaire aantrekkingskracht. Solitaire winkels zijn over het algemeen pas 
succesvol wanneer zij een uniek aanbod hebben, voldoende kritische massa kennen en in een gebied 
met veel passanten gevestigd zijn. IJburg voldoet aan deze voorwaarden (nog) niet (van Duren et al., 
2010).  
 
Mogelijk te nemen maatregelen  
De aanwezigheid van een tijdelijk winkelcentrum heeft invloed op de tevredenheid van bewoners. 
Bewoners kunnen in de eigen wijk terecht voor de dagelijkse boodschappen wat de sociale cohesie 
ten goede kan komen. Een mogelijke maatregel is dat de ontwikkelaar de verantwoording op zich 
moet nemen voor de aanleg van zowel het tijdelijke winkelcentrum als het definitieve 
winkelcentrum. Dit kan als randvoorwaarde worden gesteld bij de aanbestedingsopdracht (van Hoef 
en van Rijn, 2010). 

Een mogelijke maatregel om de leegstand in IJburg te verhelpen is de collectieve 
positionering en profilering van de winkels ter bevordering van de attractiviteit. De gemeente moet 
de regie in handen nemen om gericht keuzes te maken waar deze clusters van winkels zullen 
plaatsvinden (van Duren et al., 2010).  
 
5.2.2. Problematiek horeca 
De literatuurstudie beschrijft dat bewoners ontevreden zijn over de aanwezigheid van horeca in 
Vinex-locaties. Het veldonderzoek toont aan dat het gemiddelde niveau van horeca in Vinex-locaties 
enigszins boven neutraal scoort. Nesselande en IJburg scoren op het gebied van horeca vrij hoog ten 
opzichte van de andere Vinex-locaties. Andere locaties zijn qua niveau van horeca minder 
beoordeeld. Er liggen slechts enkele horecagelegenheden in Brandevoort, Houten-Vinex en de 
Waalsprong. De Eschmarke bevat vrijwel geen horeca. Hoewel het niveau voor verbetering vatbaar 
is, zijn er geen discrepanties vastgesteld tussen het belang en het niveau van horeca. Het knelpunt is 
niet bevestigd.  
 
Oorzaken knelpunten  
Een mogelijke oorzaak voor de ontevredenheid met de horeca is de vertraging van winkelcentra. 
Zoals eerder vermeld is het winkelcentra veelal vertraagd opgeleverd. Aangezien de meerderheid 
van de horeca in het winkelcentra ligt, is vermoedelijk de tevredenheid in de afgelopen jaren 
gestegen. Een andere mogelijke verklaring is dat andere Vinex-locaties wel discrepanties kennen 
tussen het belang en het niveau. Nogmaals, het veldonderzoek is gebaseerd op een beperkte 
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selectie van Vinex-locaties. Horeca blijkt vooral van belang is voor de typen ‘autonoom stadsdeel’ en 
‘stadsdeel’. Mogelijk zijn bewoners van deze typen Vinex-locaties minder tevreden over de horeca.  
 
Mogelijk te nemen maatregelen 
In Nesselande en de Waalsprong wordt momenteel afgewacht totdat de economie zich enigszins 
heeft hersteld. Er zijn verder geen maatregelen beschikbaar. 
 
5.2.3. Problematiek culturele voorzieningen 
Uit de literatuurstudie blijkt dat bewoners ontevreden over de aanwezigheid van culturele 
voorzieningen. Het veldonderzoek toont aan dat het gemiddelde niveau van culturele voorzieningen 
enigszins boven neutraal is beoordeeld. Brandevoort, Houten-Vinex en IJburg scoren redelijk hoog 
op het gebied van culturele voorzieningen, terwijl Nesselande, de Waalsprong en de Eschmarke 
neutraal scoren. Echter, het belang van culturele voorzieningen is niet hoog bevonden en er zijn 
geen discrepanties tussen het belang en het niveau. Culturele voorzieningen lijken vooral van belang 
te zijn voor de typen ‘autonoom stadsdeel’ en ‘stadsdeel’. Dit knelpunt is niet bevestigd 
 
Oorzaken knelpunten 
Mogelijk sluit het niveau van culturele voorzieningen onvoldoende aan op het belang in andere 
Vinex-locaties. 
 
Mogelijk te nemen maatregelen 
Culturele voorzieningen vallen onder de categorie maatschappelijke voorzieningen. De ontwikkeling 
van maatschappelijke voorzieningen werd eerst gefinancierd door de opbrengsten van de 
gronduitgifte. Door de huidige ontwikkelingen in de woningmarkt en de economische crisis is deze 
vorm van financiering niet meer gewaarborgd. Gemeenten kunnen als tijdelijke maatregel een 
bepaald bedrag van lopende projecten afdragen voor de financiering van maatschappelijke 
voorzieningen.  
 
5.2.4. Problematiek sportvoorzieningen 
De literatuurstudie toont aan dat bewoners ontevreden zijn over de aanwezigheid van 
sportvoorzieningen. Het veldonderzoek bevestigt dat de sportaccommodaties voor verbetering 
vatbaar zijn in de meerderheid van de onderzochte Vinex-locaties. Het niveau van 
sportvoorzieningen scoort in het algemeen enigszins boven neutraal. Er zijn bovendien veel 
discrepanties tussen het belang en het niveau van sportvoorzieningen. Brandevoort, Houten-Vinex 
en IJburg kennen allemaal discrepanties in de sportvoorzieningen. Sportvoorzieningen zijn op 
scholen na de belangrijkste voorzieningen volgens de respondenten. Bestaande 
sportaccommodaties zijn uitgebreid en nieuwe sportaccommodaties worden momenteel ontwikkeld 
om aan de vraag te voldoen. Dit knelpunt is bevestigd.  
 
Oorzaken knelpunten 
De huidige sportaccommodaties voldoen niet geheel aan de eisen van de bewoners. Volgens de 
respondenten zijn er verkeerde prognoses gesteld over de behoefte van sportvoorzieningen. De 
sportparticipatie onder bewoners van Vinex-locaties blijkt veelal hoger te zijn dan verwacht, 
waardoor de huidige capaciteiten van sportaccommodaties tekort schieten.  
 
Mogelijk te nemen maatregelen 
Sportvoorzieningen vallen tevens onder de noemer maatschappelijke voorzieningen. Zoals eerder 
besproken kunnen gemeenten als tijdelijke maatregel een bepaald bedrag afdragen van lopende 
projecten voor de financiering van maatschappelijke voorzieningen.  
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5.2.5. Problematiek groenvoorzieningen 
Volgens de literatuurstudie zijn bewoners van Vinex-locaties ontevreden over de aanwezigheid van 
groenvoorzieningen. Het rijk heeft een referentiedichtheid meegegeven van circa 30 tot 35 
woningen per hectare. Door de handhaving van deze dichtheden is er te weinig ruimte voor de 
aanleg van openbaar groen op buurtniveau. Het veldonderzoek toont aan dat het gemiddeld niveau 
van groenvoorzieningen enigszins boven neutraal scoort. De Eschmarke en de Waalsprong scoren 
neutraal door de bruikbaarheid van het openbaar groen en de vertraging van de groenstructuur de 
Waaijer. In IJburg is de hoeveelheid openbaar groen onvoldoende bevonden. In de overige locaties 
zijn weinig problemen ondervonden met het openbaar groen. Op dit moment komt het gebrek aan 
openbaar groen voor in IJburg en de Waalsprong.  
 
Oorzaken knelpunten  
De gemeente Amsterdam had de ambitie om een zeer stedelijk woonmilieu te creëren volgens het 
Vinex-beleid. IJburg heeft een gemiddelde dichtheid van 60 woningen per hectare, hoewel de 
referentiedichtheid van Vinex slechts 30 tot 35 woningen per hectare bedraagt. Door het hanteren 
van een hoge dichtheid is er op buurtniveau te weinig openbaar groen gelegen.  

De ontwikkeling van de Waalsprong is vertraagd door onder meer het doorlopen van de 
MER en de samenwerking met marktpartijen.  
 
Mogelijk te nemen maatregelen 
Het knelpunt met het openbaar groen in IJburg is lastig op te lossen. Bewoners stellen voor om 
bepaalde percelen te behouden voor de aanleg van meer groen, maar dit heeft voor de gemeente 
echter grote financiële consequenties. In verband met de balans van de grondexploitatie is het 
noodzakelijk om de kavels uit te geven. Hierdoor kunnen er slechts noodmaatregelen worden 
genomen om dit knelpunt te verlichten. Er worden moesbakken en (tijdelijke) moestuinen aangelegd 
om de woonomgeving wat groener te laten ogen. Het is essentieel gebleken dat men in de 
planvormingsfase voldoende ruimte reserveert voor buurtgroen.  
 
5.2.6. Problematiek scholen en jeugdvoorzieningen  
De literatuurstudie geeft aan dat bewoners ontevreden zijn over het tijdig realiseren van scholen en 
jeugdvoorzieningen. Uit de interviews blijkt dat in sommige Vinex-locaties deze voorzieningen 
inderdaad te laat gerealiseerd zijn. De Eschmarke, IJburg en Nesselande kenden vertragingen in de 
oplevering van deze voorzieningen. Hierdoor waren bewoners niet tevreden over de capaciteiten 
van deze voorzieningen. Inmiddels is het niveau van deze voorzieningen sterk gestegen en zijn er 
verder geen problemen ondervonden. De knelpunten met de scholen en jeugdvoorzieningen in 
Vinex-locaties zijn in eerste instantie bevestigd, maar deze blijken niet meer relevant te zijn.  
 
Oorzaken knelpunten 
De knelpunten met de scholen en jeugdvoorzieningen zijn te wijten aan de ondermaatse 
capaciteiten in de beginfase. Nieuwe uitleglocaties trekken vooral veel gezinnen met jonge kinderen 
aan. Er wordt in de beginfase een piek in het aantal kinderen ervaren die na verloop van tijd 
geleidelijk weer afneemt. Men heeft echter onvoldoende rekening gehouden met deze piek wat 
resulteerde in de ontevredenheid over deze typen voorzieningen. Daarnaast waren de foutieve 
prognoses over het aantal kinderen een andere oorzaak van de ondermaatse capaciteiten (van Rijn 
en van Hoef, 2010).  
 
Mogelijk te nemen maatregelen 
Om aan de piek in de vraag te voldoen kunnen er tijdelijke of flexibele units voor onderwijs en 
kinderopvang worden aangelegd. In sommige Vinex-locaties zijn tijdelijke of semipermanente 
gebouwen aangelegd ter overbrugging van de piek in het aantal kinderen, zoals in Brandevoort. Een 
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concreet voorbeeld hiervan zijn schoolwoningen, waarbij de lokalen vrij gemakkelijk tot woningen 
kunnen worden omgevormd wanneer de vraag daalt. 
 
5.2.7. Problematiek jongerenvoorzieningen 
De literatuurstudie stelt dat bewoners ontevreden zijn over de jongerenvoorzieningen en dat deze 
vrijwel volledig ontbreken. Het veldonderzoek bevestigt dat het gemiddelde niveau van 
jongerenvoorzieningen vrij laag is. Alle onderzochte Vinex-locaties bevatten relatief weinig 
voorzieningen voor jongeren. Verder blijken er grote discrepanties te zijn tussen het belang en het 
niveau van jongerenvoorzieningen. In de meerderheid van de Vinex-locaties sluit het niveau van 
jongerenvoorzieningen onvoldoende aan op het belang. Dit knelpunt is bevestigd. 
 
Oorzaken knelpunten 
Er is weinig aandacht besteed aan de ontwikkeling van deze voorzieningen, ondanks dat 
jongerenvoorzieningen relevant zijn bevonden voor de leefbaarheid. In de literatuurstudie is 
beschreven dat er vrijwel geen jongerenvoorzieningen zijn aangelegd. Sindsdien is de hoeveelheid 
jongerenvoorzieningen maar licht gestegen. Het aantal jongeren zal volgens de respondenten pas in 
de komende jaren sterk groeien. Met het oog hierop worden momenteel meer 
jongerenvoorzieningen aangelegd, waardoor het niveau in de komende jaren zal stijgen.  
 
Mogelijk te nemen maatregelen 
Er is gesuggereerd om een netwerk op te stellen om meer inzicht te krijgen in de 
jongerenproblematiek. Dit netwerk bestaat uit partijen als organisaties die bij jongerenwerk 
betrokken zijn, de gemeente, woningcorporaties en scholen. Elke belanghebbende partij kan het 
initiatief nemen om zo’n netwerk op te stellen. Het gaat erom dat bestaande kennis en ideeën 
worden gedeeld. Deze netwerkbijeenkomsten worden bijgewoond door jongeren, ouderen en 
andere bewoners met als doel informatie onderling uit te wisselen. Er wordt zodoende inzicht 
verkregen in de vraag en aanbod van jongerenvoorzieningen, waarna nieuwe plannen kunnen 
worden gevormd om de jongerenproblematiek aan te pakken. 
 
5.2.8. Problematiek openbaar vervoer 
In de literatuurstudie zijn twee knelpunten met het openbaar vervoer beschreven. Het eerste 
knelpunt is dat het niveau van het openbaar vervoer onder de maat werd bevonden. Het 
hoogwaardig openbaar vervoer is in veel gevallen te laat opgeleverd. In sommige Vinex-locaties 
ontbreekt het draagvlak voor de aanleg van hoogwaardig openbaar vervoer en zijn hierdoor slechts 
ontsloten door een busverbinding. Het tweede knelpunt is dat het HOV niet altijd een geschikt 
alternatief is voor de auto. Huishoudens gebruiken liever de auto om bijvoorbeeld de kinderen naar 
school te brengen of om boodschappen te doen. Bovendien hebben veel huishoudens een tweede 
auto aangeschaft door de vertraging van het HOV, waardoor ze weinig gebruik maken van het 
openbaar vervoer. 

Het veldonderzoek bevestigt dat het openbaar vervoer bij een aantal Vinex-locaties niet 
tijdig is gerealiseerd. IJburg en Houten-Vinex kenden minimaal een jaar vertraging in de oplevering 
van de tram- en treinverbinding. In de Waalsprong wordt het definitieve treinstation ontwikkeld en 
wordt de haalbaarheid van een tramverbinding of HOV-busverbinding nog onderzocht. In het 
algemeen is het huidige niveau van openbaar vervoer echter redelijk hoog bevonden. IJburg en 
Nesselande scoren het hoogst door de aanwezigheid van de tram of de metro. Brandevoort en 
Houten-Vinex zijn ontsloten door een treinverbinding en busverbinding. Het niveau in de Eschmarke 
en de Waalsprong is wel voor verbetering vatbaar. Het klopt dat het openbaar vervoer in sommige 
Vinex-locaties niet tijdig is aangelegd, maar op dit moment komt het knelpunt alleen voor in de 
Waalsprong. Er zijn verder geen discrepanties tussen het belang en het niveau.  

Volgens de respondenten geven huishoudens de voorkeur aan het gemak van de auto. 
(H)OV wordt door een deel van de forenzen gebruikt, maar de auto blijft voor de meerderheid van 
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de forenzen de aantrekkelijkere keuze. Een groot deel van de onderzochte Vinex-locaties is namelijk 
goed toegankelijk door de directe aansluiting op de snelweg. (H)OV lijkt voornamelijk van belang te 
zijn voor groepen die geen beschikking hebben over de auto, zoals scholieren en studenten. 
Daarnaast zijn ouderen in vergelijking met andere leeftijdsgroepen minder mobiel, waardoor zij veel 
waarde hechten aan het openbaar vervoer. Dit knelpunt is dus bevestigd.  
 
Oorzaken knelpunten 
De oplevering van (hoogwaardig) openbaar vervoer is in sommige Vinex-locaties vertraagd. De 
belangrijkste oorzaken voor de vertraging zijn: de vertraging van de woningbouw, de samenwerking 
tussen overheden en de NS, en de onduidelijkheden bij de decentralisatie van de rijksbijdrage. De 
oplevering van HOV is gekoppeld aan de woningbouw. Wanneer tweederde van de woningbouw 
voltooid is, zou het HOV in gebruik worden genomen. In veel gevallen is de woningbouw vertraagd, 
waardoor het HOV tevens later is opgeleverd. De samenwerking tussen de lagere overheden en de 
NS verliep niet goed wat betreft de planning van voorstadhaltes. De financiering van HOV-projecten 
verliep via de toetingsprocedure van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) 
wanneer de kosten hoger dan 25 miljoen gulden bedroegen. Het doorlopen van deze procedure 
duurde gemiddeld zeven jaren, waardoor een deel van het hoogwaardig openbaar vervoer is 
vertraagd. Bovendien zijn de mogelijkheden om HOV te exploiteren zeer beperkt in woonlocaties 
met dichtheden van 30 á 35 woningen per hectare. Hierdoor heeft de goedkeuring van de plannen 
de nodige tijd gekost.  
 
Mogelijk te nemen maatregelen 
De knelpunten met het openbaar vervoer zijn deels opgelost. Zo is de samenwerking tussen de 
lagere overheden en de NS verbeterd en zijn de onduidelijkheden bij de decentralisatie van de 
rijksbijdrage niet meer relevant. De koppeling tussen de woningbouw en het HOV blijft noodzakelijk 
vanwege de beperkte exploitatiemogelijkheden in de beginfase. Er zijn verder geen maatregelen 
bekend om dit knelpunt te verhelpen.  
 
5.2.9 Problematiek parkeervoorzieningen 
De literatuurstudie beschrijft dat bewoners van Vinex-locaties niet tevreden zijn over de 
parkeervoorzieningen. Bewoners hekelen de relatief lage parkeernorm. Om het aantal 
parkeerplaatsen te verhogen zijn er aanpassingen gemaakt in het ruimtelijk plan ten koste van de 
kwaliteit van de woonomgeving.  

In het veldonderzoek is het gemiddelde niveau van parkeervoorzieningen enigszins boven 
neutraal gewaardeerd. De Eschmarke en IJburg scoren minder op het gebied van 
parkeervoorzieningen. In deze locaties zijn de parkeernormen volgens het Vinex-beleid vastgesteld. 
Het blijkt dat deze parkeernormen niet voldoen aan de eisen van de bewoners. In de Eschmarke is 
het aantal parkeerplaatsen verhoogd ten koste van het snippergroen. IJburg kent relatief veel 
parkeerdruk op maaiveldniveau. In Vinex-locaties waar hogere parkeernormen zijn gehandhaafd, 
zijn minder problemen ervaren met de parkeervoorzieningen. Het knelpunt met de 
parkeervoorzieningen is bevestigd.  

Er is een ander knelpunt met de parkeervoorzieningen naar voren gekomen. Bewoners 
kunnen op eigen terrein of in de openbare ruimte parkeren. Voor de bezoekers zijn alleen de 
parkeerplaatsen in de openbare ruimte beschikbaar, want parkeren op andermans terrein is immers 
niet wenselijk. Het probleem is dat sommige bewoners in de openbare ruimte parkeren, terwijl de 
parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar zijn. Hierdoor kunnen sommige bezoekers niet in de 
nabijheid parkeren, en ervaart men een hogere parkeerdruk dan wat werkelijk is.  
 
Oorzaken knelpunten 
Het voornaamste knelpunt met de parkeervoorzieningen is de lage parkeernorm. Er zijn 
overeenstemmend met het Vinex-beleid lage parkeernormen gehanteerd om de automobiliteit te 
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beperken. Het gemiddelde autobezit is echter hoger dan beoogd door de vertraging van het HOV en 
doordat huishoudens het gemak van de auto niet willen missen. Om deze redenen voldoen de lage 
parkeernormen niet en is in sommige Vinex-locaties het aantal parkeerplaatsen verhoogd ten koste 
van het snippergroen.  
 
Mogelijk te nemen maatregelen 
Er zijn slechts noodmaatregelen beschikbaar om het aantal parkeerplaatsen te verhogen. Enkele 
mogelijkheden zijn: het schrappen van het snippergroen, de openbare ruimte, of het privé groen om 
meer parkeerplaatsen aan te leggen, en het realiseren van dwarsparkeren in plaats van 
langsparkeren. Om knelpunten met parkeren te voorkomen moet men meer aandacht besteden in 
de planvormingsfase. Door te kiezen voor parkeeroplossingen als half verdiept parkeren of de aanleg 
van collectief groen in plaats van privé groen is het mogelijk om meer parkeerplaatsen te realiseren 
met minder grote consequenties voor de kwaliteit van de woonomgeving (Mensink & Boeijenga, 
2010). 

Een maatregel om het knelpunt in IJburg te verhelpen is het beperken van de uitgifte van 
nieuwe parkeervergunningen. Bewoners krijgen geen nieuwe parkeervergunning wanneer zij een 
eigen parkeerplaats in de parkeergarage kunnen huren of kopen. Met deze maatregel streeft men 
naar de reductie van de parkeerdruk op maaiveldniveau. 
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HOOFDSTUK 6  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
In dit hoofdstuk wordt op basis van de onderzoeksresultaten antwoord gegeven op de 
onderzoeksvragen. Vervolgens wordt een evaluatie gegeven van het onderzoek. Tot slot worden 
enkele aanbevelingen gegeven voor beleid en vervolgonderzoek.  

6.1 CONCLUSIES 
 
De vraagstelling van dit onderzoek is: 
 
Welke typen voorzieningen dragen het meest bij aan de leefbaarheid van Vinex-uitleglocaties en hoe 
kan het niveau van deze voorzieningen worden verbeterd? 
 
De vraagstelling valt onder te verdelen in de volgende deelvragen: 

 Hoe kan leefbaarheid worden gedefinieerd? 

 Welke typen voorzieningen zijn relevant voor de leefbaarheid van Vinex-uitleglocaties? 

 Welke van deze typen voorzieningen dragen het meest bij aan de leefbaarheid van Vinex-
uitleglocaties? 

 Welke verschillen zijn er wat dat betreft tussen typen Vinex-uitleglocaties? 

 Welke maatregelen kunnen er worden genomen om het niveau van deze voorzieningen en 
dus de leefbaarheid te verbeteren? 

 
In de literatuurstudie is een globaal beeld geschetst over het Vinex-beleid, waarbij een aantal 
evaluaties van Vinex-locaties nader is omschreven. Deskundigen concluderen dat Vinex-locaties 
kwalitatief niet minder zijn dan referentiewijken, maar bewoners blijken minder tevreden te zijn 
over de woonomgeving. Het voorzieningenniveau is als een veelvoorkomend knelpunt genoemd. In 
vele onderzoeken wordt het voorzieningenniveau als een indicator van leefbaarheid beschouwd. 
Voorzieningen kunnen onder meer bijdragen aan de sociale cohesie en de ruimtelijke kwaliteit van 
de woonomgeving, en houden dus vermoedelijk verband met de leefbaarheid van Vinex-locaties.  

Leefbaarheid is een diffuus en abstract begrip. Er bestaat geen consensus over de definitie 
en indicatoren van leefbaarheid. In de literatuur zijn verschillende benaderingen van leefbaarheid 
omschreven. De benaderingen hebben betrekking op de kenmerken van de mens, de kenmerken 
van de woonomgeving of het samenspel tussen mens en omgeving. Daarnaast kan leefbaarheid op 
objectieve of subjectieve wijze worden benaderd. Er dient per studie of onderzoek een eigen 
opvatting worden gegeven over de definitie en indicatoren van leefbaarheid. Dit onderzoek betreft 
de bewoners van Vinex-locatie die diverse problemen ervaren met het voorzieningenniveau. Deze 
problemen houden mogelijk verband met de tevredenheid met de woonomgeving. Dit heeft geleid 
tot de volgende definitie van leefbaarheid: ‘satisfactie van bewoners met de woonomgeving’. Deze 
benadering van leefbaarheid kan wel rechtstreeks worden gemeten door het te vragen aan de 
bewoners.  

Het veldonderzoek toont aan dat alle typen voorzieningen uit de selectie relevant zijn voor 
de leefbaarheid van Vinex-locaties. Het belang verschilt beduidend per type voorziening en per type 
Vinex-locatie. Uit de selectie zijn scholen, parkeervoorzieningen en sportvoorzieningen het 
belangrijkst bevonden. Het blijkt dat voorzieningen niet alleen van belang zijn vanwege de primaire 
functies, maar zij kunnen ook invloed hebben op de sociale cohesie, de levendigheid in het 
woongebied en de uitstraling van de woonomgeving. Verder blijkt dat het voorzieningenniveau in de 
Vinex-locaties zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, maar het niveau blijft nog voor 
verbetering vatbaar. Het niveau van de onderzochte voorzieningen varieert van redelijk laag tot 
redelijk hoog. Scholen, jeugdvoorzieningen en openbaar vervoer scoren in het algemeen het hoogst 
en jongerenvoorzieningen scoren het laagst. In alle onderzochte Vinex-locaties is het niveau van 
jongerenvoorzieningen redelijk laag bevonden. Verder zijn er enkele locatiespecifieke knelpunten 
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met het voorzieningenniveau. De bijdrage van voorzieningen aan de leefbaarheid Vinex-locaties is 
gerelateerd aan het belang en het niveau van voorzieningen. Het verhelpen van deze discrepanties 
kan bijdragen aan de leefbaarheid van Vinex-locaties. De voornaamste discrepanties zijn de 
sportvoorzieningen in Houten-Vinex, en de parkeervoorzieningen in de Eschmarke. Andere 
belangrijke discrepanties zijn de parkeer-, groen-, en jongerenvoorzieningen in IJburg, en de 
jongerenvoorzieningen in de Waalsprong en de Eschmarke. Verder kennen alle onderzochte Vinex-
locaties nog enkele lichte discrepanties.  

In dit onderzoek is verondersteld dat de relatie tussen voorzieningen en leefbaarheid wordt 
beïnvloed door het type Vinex-locatie. De literatuurstudie beschrijft dat het type Vinex-locatie kan 
worden vastgesteld door middel van omgevingskenmerken als ligging, omvang, compactheid en 
functiemenging. Deze variabelen zijn afgeleid van bestaande typologieën en hebben een 
verondersteld effect op de relatie tussen voorzieningen en leefbaarheid. Volgens de respondenten 
zijn de ligging en de omvang relevant om de verschillen tussen de typen Vinex-locaties te verklaren. 
Beide variabelen indiceren de autonomie van het woongebied. Over het algemeen is het belang van 
voorzieningen relatief hoog in autonome woonlocaties, want bestaande voorzieningen zijn minder 
toegankelijk en het draagvlak voor voorzieningen is groter. Er kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen stedelijke voorzieningen en wijkgerichte voorzieningen. Wijkgerichte voorzieningen zijn van 
belang voor alle typen Vinex-locaties met betrekking tot het dagelijks functioneren van de 
huishoudens. Stedelijke voorzieningen hebben invloed op de levendigheid van het woongebied en 
zijn van belang voor bepaalde typen Vinex-locaties.  

De analyse van het belang van voorzieningen tussen de typen Vinex-locaties leidt tot de 
volgende tentatieve bevindingen. Het belang van voorzieningen is in bij de stad gelegen Vinex-
locaties relatief hoog. Alle typen voorzieningen zijn relevant bevonden. Het belang in Vinex-locaties  
die buiten de stad liggen is tevens relatief hoog. Wijkgerichte voorzieningen zijn meer van belang 
bevonden. Het belang in tegen de stad gelegen Vinex-locaties is relatief laag. Met name wegen 
stedelijke voorzieningen minder zwaar mee aan de leefbaarheid. Verder blijkt het belang van 
voorzieningen te stijgen naarmate de omvang van de Vinex-locatie toeneemt. In grote Vinex-locaties 
zijn alle typen voorzieningen van belang. In middelgrote Vinex-locaties zijn wijkgerichte 
voorzieningen meer van belang en stedelijke voorzieningen iets minder van belang. In kleine Vinex-
locaties zijn voornamelijk wijkgerichte voorzieningen van belang voor de leefbaarheid en zijn 
stedelijke voorzieningen weinig relevant. 

Op basis van de opvattingen van de respondenten en de analyse van het belang van 
voorzieningen is er een eigen typologie vastgesteld waarin de verschillen in de leefbaarheid zijn 
verklaard. Het eerste type is ‘autonoom stadsdeel’. Dit type Vinex-locatie heeft als fysieke 
kenmerken een ligging bij de stad en een grote omvang. Wegens de autonomie zijn alle typen 
voorzieningen van belang voor de leefbaarheid. Het tweede type is ‘stadsdeel’. Dit type heeft een 
ligging buiten of tegen de stad en een middelgrote omvang. Voornamelijk wijkgerichte 
voorzieningen zijn van belang. Het derde type is ‘buitenwijk’. De fysieke kenmerken zijn de ligging 
tegen de stad en de kleine omvang. Stedelijke voorzieningen zijn weinig relevant bevonden en de 
nadruk ligt op de hoeveelheid wijkgerichte voorzieningen. Door de integratie met de bestaande stad 
liggen de voorzieningen niet per se binnen de wijkgrenzen.  

Er is een eindoordeel gegeven over de knelpunten in Vinex-locaties door de bevindingen van 
de literatuurstudie en het veldonderzoek te koppelen. De knelpunten met sportvoorzieningen, 
jongerenvoorzieningen en parkeervoorzieningen zijn bevestigd. Er zijn te weinig van deze typen 
voorzieningen aangelegd, waardoor de huidige capaciteiten niet voldoen aan de eisen van de 
bewoners. Gemeenten kunnen als tijdelijke maatregel een bepaald bedrag afdragen van lopende 
projecten voor de financiering van deze maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast is er 
gesuggereerd om een netwerk op te stellen met andere partijen voor het verkrijgen van meer inzicht 
in de vraag en het aanbod van jongerenvoorzieningen. Er kunnen meer parkeerplaatsen worden 
aangelegd ten koste van het snippergroen, de openbare ruimte of het privé groen.  
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De knelpunten met het openbaar vervoer zijn deels bevestigd. In sommige Vinex-locaties is 
het openbaar vervoer niet tijdig gerealiseerd, maar momenteel komt dit knelpunt alleen voor in de 
Waalsprong. Verder blijkt het openbaar vervoer niet altijd een geschikt alternatief voor de auto te 
zijn wegens het gemak van de auto. De knelpunten met de groenvoorzieningen en 
winkelvoorzieningen zijn deels bevestigd. Het gebrek aan openbaar groen komt op dit moment voor 
in IJburg en de Waalsprong. Als noodmaatregel kunnen er (tijdelijke) moestuinen en moesbakken 
worden aangelegd om de uitstraling van de woonomgeving te bevorderen. De onderzochte Vinex-
locaties bevatten voldoende winkels voor de dagelijkse boodschappen, maar weinig winkels voor 
niet-dagelijkse boodschappen. De winkels in de Eschmarke en de Waalsprong zijn voor verbetering 
vatbaar. Een mogelijk te nemen maatregel is de aanleg van een tijdelijk winkelcentrum totdat het 
definitieve winkelcentrum is voltooid, zodat bewoners in de eigen wijk boodschappen kunnen doen. 
De ontwikkelaar dient zowel het tijdelijke als het definitieve winkelcentrum te realiseren. De 
leegstand van gespecialiseerde winkels in IJburg blijkt een ander knelpunt te zijn. Ter bevordering 
van de attractiviteit dient de gemeente de gespecialiseerde winkels collectief te positioneren en 
profileren.  

De knelpunten met scholen en jeugdvoorzieningen zijn in eerste instantie bevestigd, maar 
blijken niet langer relevant te zijn. Aanvankelijk waren de capaciteiten van de scholen en 
jeugdvoorzieningen onder de maat, maar deze zijn inmiddels verbeterd. Met de aanleg van tijdelijke 
of flexibele units kan er beter worden ingespeeld op de veranderende vraag. Een concreet voorbeeld 
hiervan zijn schoolwoningen. De knelpunten met culturele voorzieningen en horeca zijn in dit 
onderzoek niet bevestigd. Het niveau is niet optimaal, maar er zijn geen discrepanties tussen het 
belang en het niveau. Mogelijk worden deze knelpunten in andere Vinex-locaties ervaren.  

6.2 EVALUATIE ONDERZOEK 
 
In verband met de uitvoerbaarheid van dit onderzoek zijn er voor bepaalde methoden gekozen. In 
deze paragraaf worden de onderzoeksmethoden en -resultaten geëvalueerd. 
 
Geschiktheid mondeling Interview 
Er is gekozen voor het afnemen van mondelinge interviews. Deze dataverzamelingstechniek heeft 
zowel voor- als nadelen. Het voordeel is dat er dieper op de materie kan worden ingegaan. Een 
nadeel is dat deze methode relatief veel tijd in beslag neemt, waardoor een beperkt aantal 
interviews is afgenomen. Het is mogelijk dat er geen compleet beeld is gevormd over de redenen 
waarom voorzieningen van belang zijn voor de leefbaarheid van Vinex-locaties.  
 
Representativiteit selectie Vinex-locaties 
Er is een geringe selectie van Vinex-locaties behandeld in verband met de tijdsduur van dit 
onderzoek. De bevindingen over de verschillen tussen de typen Vinex-locaties zijn tentatief en 
enkele knelpunten met de voorzieningen zijn niet bevestigd. Mogelijk worden deze knelpunten in 
andere Vinex-locaties ondervonden. Met een grotere selectie van Vinex-locaties kunnen er meer 
definitieve uitspraken worden gedaan over de verschillen tussen de typen Vinex-locaties en de 
knelpunten met het voorzieningenniveau.  
 
Representativiteit niveau voorzieningen 
Het huidige voorzieningenniveau is vastgesteld aan de hand van de relatie tussen de aanwezigheid 
van de voorzieningen en de eisen van de bewoners. Voor de representativiteit van het gegeven ‘de 
eisen van de bewoners’ kunnen er enquêtes worden gehouden onder bewoners van Vinex-locaties. 
Om statistische betrouwbare uitspraken te kunnen doen moeten enkele honderden bewoners 
worden geënquêteerd.  
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Volledigheid maatregelen 
De mogelijk te nemen maatregelen zijn bepaald aan de hand van de literatuurstudie en het 
veldonderzoek. Het is mogelijk dat deze lijst van maatregelen niet volledig is. De problematiek met 
het voorzieningenniveau blijkt zeer omvangrijk te zijn. Er zijn meerdere partijen betrokken bij de 
ontwikkeling van Vinex-locaties. Met betrekking tot de volledigheid van de maatregelen kunnen 
partijen als ontwikkelaars en woningcorporaties worden geïnterviewd.  

6.3 BELEIDSMATIGE AANBEVELINGEN  
 
Aan de hand van de behaalde onderzoeksresultaten worden de volgende beleidsmatige 
aanbevelingen gegeven: 
 

 In de onderzoeksrapporten van gemeenten wordt leefbaarheid op verschillende wijzen 
gedefinieerd. Het is raadzaam voor gemeenten om een uniforme definitie van leefbaarheid 
aan te houden, zodat leefbaarheid als een benchmark kan worden gebruikt om de buurten, 
wijken en stadsdelen met elkaar te vergeleken.  
 

 Dit onderzoek toont aan dat alle typen voorzieningen van belang zijn voor de leefbaarheid 
van Vinex-locaties en dat het voorzieningenniveau voor verbetering vatbaar is. Met het oog 
op de leefbaarheid is het raadzaam om eerst de grootste discrepanties tussen het belang en 
het niveau van voorzieningen te verhelpen. Vervolgens kan er aandacht worden besteed aan 
de voorzieningen met een laag niveau.  

 

 Er dient meer aandacht te worden besteed aan de ontwikkeling van jongerenvoorzieningen 
in Vinex-locaties. In de literatuurstudie is beschreven dat deze voorzieningen vrijwel volledig 
ontbreken en ook in het veldonderzoek is het niveau ondermaats bevonden. Met het oog op 
het groeiende aantal jongeren in Vinex-locaties is de aanleg van meer 
jongerenvoorzieningen aanbevolen.  
 

 De plannen van Vinex-locaties zijn weinig flexibel gebleken wat betreft de uitbreiding van 
voorzieningen. Indien de prognoses niet blijken te kloppen zijn er weinig mogelijkheden om 
de hoeveelheid voorzieningen aan te passen. Met het gebruik van tijdelijke of flexibele 
voorzieningen kan er beter worden ingespeeld op de veranderende vraag. Er wordt 
geadviseerd om aandacht te besteden aan de aanpasbaarheid van het ruimtelijk plan in 
verband met onvoorziene omstandigheden.  

6.4 AANBEVELINGEN VERVOLGONDERZOEK 
 
Tijdens het onderzoek zijn enkele onderwerpen behandeld die nader onderzocht kunnen worden. 
Daarnaast zijn er nieuwe vragen aan het licht gekomen betreffende de relatie tussen voorzieningen 
en leefbaarheid van Vinex-locaties. Met het oog hierop worden de volgende suggesties gegeven 
voor verder onderzoek: 
 

 Dit onderzoek is gericht om kwalitatieve informatie te verkrijgen over de relatie tussen 
voorzieningen en leefbaarheid van Vinex-locaties. De volgende stap voor het bepalen van 
deze relatie is het vaststellen van deze relatie aan de hand van kwantitatieve data. Hierbij 
kan er worden onderzocht of er een correlatie is tussen de hoeveelheid voorzieningen en de 
gemiddelde satisfactie van bewoners met de woonomgeving in Vinex-locaties.  

 

 In dit onderzoek is een aantal maatregelen genoemd om het niveau van voorzieningen te 
verbeteren. Er kan nader onderzoek worden gegaan naar de volledigheid van de 
maatregelen door zowel publieke als private partijen te betrekken bij het onderzoek. 
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Daarnaast kunnen deze maatregelen worden getoetst op de effecten en de haalbaarheid. 
Een andere vraag is de financiering van maatschappelijke voorzieningen. Door de huidige 
ontwikkelingen op de woningmarkt en de economische crisis moeten er nieuwe manieren 
worden gezocht voor de financiering van maatschappelijke voorzieningen.  
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BIJLAGE I  OVERZICHT BENOEMDE VINEX-UITLEGLOCATIES IN VINEX-PRESTATIEGEMEENTEN 
 

Benoemde Vinex-
uitleglocatie Gemeente 

Benoemde Vinex-
uitleglocatie Gemeente 

De Waterhoven Alblasserdam Hoge Neerstraat Etten-leur 

Portland-Carnisselande 
Albrandswaard & 
Barendrecht Schoenmakershoek Etten-leur 

Vroonermeer Alkmaar Gijzenrooi Geldrop-Mierlo 

Daalmeer Alkmaar Boschkens Goirle 

Markgraven Almelo De Held Groningen 

Kollenveld Almelo Meerstad Groningen 

Nijrees Almelo Ruskenveen Groningen 

Windmolenbroek Almelo Floriande Haarlemmermeer 

Almere Buiten-oost Almere Getsewoud Haarlemmermeer 

Nieuwland Amersfoort Stellinghof Haarlemmermeer 

Vathorst Amersfoort Waterakkers Heemskerk 

Ijburg Amsterdam Oostertocht Heerhugowaard 

De Aker Amsterdam Zuid-wijk-Huygenhoek Heerhugowaard 

Osseveld-Oost Apeldoorn Stad van de Zon Heerhugowaard 

Woudhuis Apeldoorn Beveland Heerhugowaard 

Zuidbroek Apeldoorn Broekhorn Heerhugowaard 

Stadsblokken Arnhem Hoogveld-Heerlerbaan Heerlen 

Heivelden Best Akkers Helmond 

Winssen-zuid Beuningen Brandevoort Helmond 

Broekpolder Beverwijk & Heemskerk Volgerlanden Hendrik-Ido-Ambacht 

Bavel-Dorst Breda Vossenbelt Hengelo 

De Kroeten Breda Heumen-noord Heumen 

Nieuw Wolfslaar Breda Overasselt Heumen 

Teteringen Breda Houten-zuid Houten 

Westerpark Breda Vierde Kwadrant Huizen 

Haverleij Den Bosch Bergschenhoek Vinex Lansingerland 

Empel Den Bosch Zuiderburen Leeuwarden 

De Groote Wielen Den Bosch Boterhuispolder Leiderdorp 

Leidscheveen Den Haag Ruigekade Leiderdorp 

Wateringse Veld Den Haag Essenpas Lingewaard 

Ypenburg Den Haag Klaverkamp Lingewaard 

De Vijfhoek Deventer Caberg-Lanakerveld Maastricht 

Buitenstad Dordrecht Mortiere Middelburg 

Blixembosch Eindhoven Veersepoort Middelburg 

Meerhoven Eindhoven Waalsprong Nijmegen 

Rietlanden Emmen Vrachelen Oosterhout 

Delftlanden Emmen Westeraam Overbetuwe 

Erica Emmen Wuurdseplas Overbetuwe 

De Eschmarke Enschede Melkweide Overbetuwe 

De Keen Etten-leur Schuytgraaf Overbetuwe 
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Benoemde Vinex-
uitleglocatie Gemeente 

Oostpolder Papendrecht 

Stuno Pijnacker-Nootdorp 

Emerald Pijnacker-Nootdorp 

Pijnacker Zuid Pijnacker-Nootdorp 

Weidevenne Purmerend 

Noordrand I Rotterdam 

Nesselande Rotterdam 

Sveaparken Schiedam 

Hoogveld Sittard 

Sittard-west Sittard 

Baanhoek-West Sliedrecht 

t Zand Son en Breugel 

Hooghkamer Teijlingen 

Hoogh Teylingen Teijlingen 

Nieuw Boekhorst Teijlingen 

Reeshof Tilburg 

Reeshof De Wijk Tilburg 

Noord-Oost Tilburg 

Drijflanen Tilburg 

De Mortel Udenhout 

Leidsche Rijn Utrecht 

Zetten-zuid Valburg 

Velserbroek Velsen 

Nieuwe Munt Venlo 

Lammerenburg Vlissingen 
Frederik Hendrik 
Kazerne Vught 

Hoevensestraat Vught 

Landgoed Driessen Waalwijk 

Bloemendalerpolder Weesp 

Hamersestraat Westervoort 

Saendelft Zaanstad 

Oosterheem Zoetermeer 

Leesten Oost en West Zutphen 

Stadshagen Zwolle 
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BIJLAGE II  VRAGENLIJST BELEIDSMEDEWERKERS 
 
Voorzieningen (geschatte tijdsduur: 10 min) 
 

1. Welke typen voorzieningen uit de selectie hebben invloed op de gemiddelde satisfactie van 
bewoners van Vinex-locaties van Vinex-locatie X?  

 
2. Zijn er andere typen voorzieningen die invloed hebben op de gemiddelde satisfactie van 

bewoners van Vinex-locaties van Vinex-locatie X? Zo ja, welke voorzieningen?  
 

3. Hoe is het gesteld met de hoeveelheid voorziening X in Vinex-locatie X? 
 
Relatie tussen voorziening en leefbaarheid (geschatte tijdsduur: 15 min) 
 

4. Hoe groot is de invloed van voorziening X op de gemiddelde satisfactie van bewoners van 
Vinex-locaties van Vinex-locatie X? (10 puntsschaal) 

 
5. Om welke redenen heeft voorziening X invloed op de gemiddelde satisfactie van bewoners 

van Vinex-locaties van Vinex-locatie X? 
 
Maatregelen verbeteren voorzieningen (geschatte tijdsduur: 20 min) 
 

1. Bent u van mening dat de hoeveelheid voorziening X moet worden verbeterd ter 
bevordering van de gemiddelde satisfactie van bewoners van Vinex-locatie X? 

 
2. Wat zijn de redenen voor het wel dan niet verbeteren van de hoeveelheid voorziening X in 

Vinex-locatie X? 
 

3. Welke maatregelen kunnen er worden getroffen om de hoeveelheid voorziening X in Vinex-
locatie X te verbeteren?  

 
Invloed variabelen op relatie tussen voorziening en leefbaarheid (geschatte tijdsduur: 30 min) 
 

1. Hoe groot is de invloed van het type Vinex-locatie op de relatie tussen voorzieningen en 
gemiddelde satisfactie van bewoners van Vinex-locaties?  

 
2. Om welke redenen beïnvloedt variabele X de relatie tussen voorzieningen en gemiddelde 

satisfactie van bewoners van Vinex-locaties? 
 


