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HERSTRUCTUREREN WOONWIJKEN LOON Tl I 

Voorwoord 

Voor u ligt het eindrapport van mijn afstudeeronderzoek; 'Herstructureren woonwijken 

loont!'. Het afstudeeronderzoek is ter afronding van de masteropleiding Construction 

Management and Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek is 

uitgevoerd bij ARCADIS te 's-Hertogenbosch . 

Mijn persoonlijke interesse in stedelijke vernieuwing vormde in september 2006 de basis 

voor de zoektocht naar een geschikt afstudeeronderwerp. Na veel leeswerk en gesprekken 

bij verschillende universiteiten en bedrijven heb ik gekozen voor een actueel onderwerp in 

de stedelijke vernieuwing: de waardeontwikkeling van woonwijken. In een gesprek met 

Paul Nouwen werd duidelijk dat dit onderwerp ook binnen ARCADIS leefde. Eind 

november ben ik gestart met het onderzoek naar de relatie tussen de fysieke investeringen 

en de economische waardeontwikkeling van woonwijken . 

Het is voor mij niet mogelijk geweest om dit onderzoek tot stand te brengen zonder de hulp 

van vele anderen. Daarom wil ik als eerste mijn dagelijkse begeleider vanuit de universiteit 

Hans Kleine bedanken voor de begeleiding van het gehele afstudeerproces. Zijn 

belangstelling en kritische blik op mijn onderzoek zorgden voor een fijne samenwerking . 

Daarnaast wil ik Bert van Eekelen van de Technische Universiteit Eindhoven bedanken voor 

de tijd en energie die hij gestoken heeft in het geven van feedback op mijn onderzoek. In 

deze gesprekken is er met een helicopterview naar het onderzoek gekeken, waardoor het 

einddoel altijd in zicht is gebleven. Naast de begeleiding vanuit de universiteit wil ik ook 

een woord van dank richten aan de begeleiding vanuit ARCADIS in de persoon van Paul 

Nouwen. Zijn ervaring en kijk op de stedelijke vernieuwing heeft me geholpen in mijn 

onderzoek . 

Naast mijn begeleiders wil ik ook de personen bedanken die ik heb mogen interviewen 

gedurende mijn onderzoek. Tot slot wil ik mijn ouders, familie, vrienden en medestudenten 

bedanken dat ik acht jaar Jang heb mogen genieten van het mooie studentenleven! 

Rest mij nog u veel leesplezier toe te wensen, 

Jasper Hagen 

's-Hertogenbosch, augustus 2007 
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HERSTRU CTUREREN WOONWIJKEN LOO NT ! I 

Samenvatting 

Dit onderzoek heeft geleid tot twee modellen waarin de relatie tussen de fysieke 

investeringen in een woonwijk en de economische waardeontwikkeling van deze woonwijk 

wordt aangetoond. De modellen tonen aan dat fysiek investeren een positieve invloed heeft 

op de economische waardeontwikkeling van een woonwijk. Het inzicht dat de modellen 

geven, kan gebruikt worden bij het nemen van investeringsbeslissingen door betrokken 

partijen bij stedelijke vemieuwingsopgaven . 

/nvesteren 

Bij stedelijke vemieuwing wordt onderscheid gemaakt tussen fysieke, sociale en 

economische investeringen. Dit onderzoek richt zich op de fysieke investeringen. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen ingrepen in de woningen en ingrepen in de 

woonomgeving. Gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen en de bewoners zijn de 

belangrijkste investeerders bij stedelijke vernieuwingsopgaven. De mate waarin deze 

partijen investeren is afhankelijk van de aard van de situatie (gaat het om een geheel te 

transformeren wijk of om kleine ingrepen), de aard van de interventies (liggen de beoogde 

interventies in de sfeer van 'schoon, heel en veilig', op het gebied van de socia]e cohesie of 

op het vlak van economische vitaliteit) en de aard en de belangen van de aanwezige partijen 

(gaat het om een wijk met veel corporatiebezit of betreft het een wijk met veel particuliere 

woningen). De belangrijkste effecten van de fysieke investeringen in relatie tot de 

economische waardeontwikkeling van een woonwijk zijn de verandering van de inteme 

wijkwaardering en het exteme imago. 

/nterne wijkwaardering 
Fysiek ingrijpen in de woningen van een wijk heeft een positieve invloed op de 

differentiatiefactoren. Gevolg hiervan is dat er een differentiatie optreedt van de 

woningvoorraad en de bevolking. Het samenvoegen van kleine woningen en een goede 

verhouding tussen huur- en koopwoningen zorgen voor een verbetering van de sociale 

opbouw van de wijk. Het fysiek ingrijpen in de woonomgeving leidt tot een afname van de 

storingsfactoren. De ingrepen in de infrastructuur en (groen)voorzieningen zorgen ervoor 

dat het gevoel van onveiligheid, de mate van overlast en de verloedering van de wijk 

worden teruggedrongen . 

Zowel de differentiatiefactoren als de afname van de storingsfactoren hebben een positieve 

invloed op de inteme wijkwaardering door de bewoners. De interne wijkwaardering zal 

stijgen op het moment dat er gestart wordt met het fysiek ingrijpen in de woonwijk . De 

inteme wijkwaardering is hierdoor het korte termijn effect van de fysieke ingrepen . 

Extern imago 
Naast het korte termijn effect op de interne wijkwaardering is er ook een lange termijn 

effect. Dit effect bestaat uit een verbetering van het externe imago die plaatsvindt in de 

realisatiefase van een project. Het imago wordt belnvloed door de rechtstreekse 

informatieoverdracht, de informatieoverdracht via (lokale) media en de 

informatieoverdracht via bewoners. De rechtstreekse informatieoverdracht bestaat uit het 

bezoeken van de wijk door buitenstaanders. Zij zien de fysieke vooruitgang van de wijk, 

waardoor hun beeld van de wijk verandert. De rol van de lokale media ligt in het oordeel 

wat zij geven over de veranderingen van storings- en differentiatiefactoren. Buitenstaanders 

I augustus 2007 ARCADIS I TU Eindhoven I V 
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die de wijk niet kennen, gaan af op de informatie die zij krijgen via de media. Er is hierdoor 

sprake van een onzuivere informatieoverdracht. Als laatste wordt het imago bei:nvloed door 

de bewoners zelf. Wanneer de wijkwaardering bij de bewoners stijgt en deze informatie 

naar buiten komt, zal dit zorgen voor een imagoverbetering. 

Economische waardeontwikkeling 
De economische waardeontwikkeling van een woonwijk wordt bepaald door het exteme 

imago en in mindere mate door de interne wijkwaardering. Door middel van de casestudy, 

waarin de Staatsliedenbuurt en Spaamdammerbuurt zijn vergeleken met de Arnsterdamse 

gordel, is er inzicht verkregen in de economische waardeontwikkeling als gevolg van fysiek 

ingrijpen. De Staatsliedenbuurt bevindt zich in een afrondende fase van de stedelijke 

vernieuwing. In de Spaarndammerbuurt is enkele jaren geleden gestart met het fysiek 

ingrijpen in de woningen en woonomgeving. 

De Staatsliedenbuurt laat een veel sterkere waardegroei zien tijdens de stedelijke 

vernieuwing in vergelijking tot de Spaamdammerbuurt en de Arnsterdamse gordel. In de 

eerste jaren van de stedelijke vernieuwing is het verschil minimaal. Daarna maakt de 

Staatsliedenbuurt een extreme waardeontwikkeling door. Deze waardeontwik.keling valt te 

verklaren door het goede imago wat de buurt heeft gekregen als gevolg van de fysieke 

investeringen in de wijk. Het fysiek ingrijpen in de woningen heeft gezorgd voor een 

gedifferentieerde woningvoorraad. Daarnaast hebben de investeringen in de fysieke 

woonorngeving gezorgd voor een afname van de storingsfactoren. Deze positieve effecten 

hebben ervoor gezorgd dat de Staatsliedenbuurt een aangename en mooie woonwijk is 

geworden. 

Herstructureren /oont! 
De casestudie laat zien dat de fysieke investeringen in een woonwijk een positieve invloed 

hebben op de economische waardeontwikkeling van deze wijk. Daarbij is geconcludeerd dat 

de interne wijkwaardering en het externe imago een grote rol spelen in de relatie tussen de 

fysieke investeringen en de waardeontwikkeling van de wijk. Dit inzicht kan gebruikt 

worden bij het nemen van investeringsbeslissingen door woningcorporaties, gemeenten en 

marktpartijen. Zij krijgen hiermee inzicht in de effecten van de fysieke investeringen. 

Aandachtspunten bij het nemen van investeringsbeslissingen zijn de 

eigendomsverhoudingen, het sociale klimaat, de woonomgeving en de aanwezigheid van 

bedrijfspanden. 

Met dit onderzoek is inzicht verkregen in de relatie tussen fysieke investeringen en de 

economische waardeontwikkeling van woonwijken. Op basis van de casestudie kan 

geconcludeerd worden dat de fysieke ingrepen zorgen voor een extra waardeontwikkeling 

van de wijk. Om grootschalige extrapolatie en generalisatie van de resultaten mogelijk te 

maken zal dit onderzoek in verschillende steden uitgevoerd moeten worden. Dan zal ook 

duidelijk worden in hoeverre de lokale factoren (krappe woningmarkt en gentrification) in 

Amsterdam zorgen voor een extra waardeontwikkeling ten opzichte van de overige steden. 
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HERSTRUCTUREREN WOONWIJKEN LOONT! I 

HOOFDSTUK 

lnleiding 

IN LEIDING 

Het eerste hoofdstuk van het eindrapport is een inleiding op het onderzoek. In paragraaf 1. 1 

staat de ontwikkeling van stedelijke vernieuwing in de afgelopen decennia beschreven . 

Vervolgens wordt in paragraaf 1.2 beschreven wat de aanleiding is voor dit onderzoek . Tot slot 

staat in de leeswijzer (paragraaf 1.3) vermeld op welke wijze het rapport is opgebouwd . 

=l=.1~------~A=CHTERGROND: STEDEllJKE VERNIEUWING 

Stadsvernieuwing 

Weinig aandacht voor 

woonomgeving 

Sociale vernieuwing 

Grotestedenbeleid (GSB) 

Nola Stedelijke Vernieuwing 

(NSV) 

In de jaren vijftig en zestig werd het beleid ter vernieuwing van steden gekenmerkt door 

sanering, krotopruiming en reconstructie. In de jaren zeventig veranderde het rijksbeleid . 

De Derde Nota Ruimtelijke Ordening introduceerde in 1973 de term stadsvemieuwing. De 

stadsvemieuwing richtte zich vooral op het herstel en de vernieuwing van bestaande 

woningen en het directe woonrnilieu. Het ging hierbij voornamelijk om woningen uit de 

periode rond 1900, die grondig gerenoveerd werden of werden vervangen door 

nieuwbouw. Het bouwen voor de buurt was een belangrijk thema bij stadsvernieuwing . 

Deze vernieuwing richtte zich op de 'zittende bewoners', metals gevolg dat de nieuwbouw 

uit een groot aandeel sociale woningen bestond. Er ontstond een lappendeken aan subsidies 

op het gebied van de stadsvernieuwing, welke in 1985 opging in het 

stadsvernieuwingsfonds. (Breejen et al., 2006) 

Eind jaren tachtig, begin jaren negentig kwam er steeds meer kritiek op de 

stadsvernieuwing. Ondanks de betere woningen was er geen aanzienlijke verbetering van 

de kwaliteit van de buurt. De wijken bevonden zich, ondanks de stadsvemieuwing, aan de 

onderkant van de woningmarkt. De woningkwaliteit verbeterde we!, maar er was weinig 

aandacht voor de woonomgeving, de openbare ruimte en voorzieningen. Ook de sociale 

problemen bleven bestaan in de vernieuwde wijken. Dit was de aanleiding voor een beleid 

voor 'sociale vernieuwing'. De aandacht verschoof van fysieke ingrepen in woningen en 

woonomgeving naar het beheer van de gebieden. De nadruk bij de sociale vernieuwing lag 

op het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij hun woonomgeving en op het 

versterken van de sociale cohesie. (Breejen et al., 2006) 

De brede erkenning voor de problemen in de stad leidde ertoe dat in 1995 de vier grote 

steden, 15 rniddelgrote steden en het kabinet een convenant ondertekenden dat de basis 

vormde voor het Grotestedenbeleid (GSB). Doe! van dit beleid was de versterking van de 

econornische en sociale (infra-)structuur van steden, met name gericht op de terreinen: 

werk, leefbaarheid en veiligheid van kansarme bewoners. Het beleid werd in 1997 verbreed 

met de vaststelling van de Nota Stedelijke Vernieuwing (NSV). Stedelijke vernieuwing is de 

opvolger van stadsvernieuwing en geeft invulling aan de fysieke pijler van het GSB. Het 

richt zich op alle Nederlandse gemeenten en niet alleen op de GSB-gemeenten . 

I augustus 2007 ARCA DIS I TU Eindhoven 11 
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Orie pijlerstructuur 

HERSTRUCTURER EN WOONWIJKEN LOONT! I 

De eerste periode van het GSB liep van 1995 tot 1999. Aan het einde van deze eerste periode 

werd er met alle 30 GSB-steden afspraken gemaakt voor de volgende periode 2000-2004. De 

steden moesten in de vorm van een meetjarenontwikkelingsprogramma (MOP) hrm visie en 

strategie voor de periode 2000-2004 formuleren en aangeven op welke wijze men het beleid 

wilde realiseren. Daarbij werd gekeken naar de drie pijlers: fysiek, sociaal en economisch 

(zie figuur 1.1). 

Fysieke pijler De fysieke pijler van stedelijke vernieuwing richt zich onder meer op het bouwen van 

grotere en betere woningen en het creeren van een aangename leefomgeving. Het GSB kent 

naast de fysieke vemieuwing van steden nog twee invalshoeken; de sociale en economische 

Sociale pijler pijler. De sociale pijler van het GSB omvat een grote diversiteit aan onderwerpen; jeugd, 

onderwijs, veiligheid, drugsoverlast, kinderopvang en sociaal-cultureel werk. De 

Economische pijler economische pijler beoogt de stedelijke bedrijvigheid te bevorderen, onder meer via ruimte 

voor bedrijvigheid, versterking economische structuur, werkgelegenheid, arbeidsmarkt en 

flankerend beleid (onderwijs, begeleiding). 

Wet stedel1Jke vernieuwing In 2000 werd de Wet stedelijke vemieuwing (Wsv) in het !even geroepen, waarin de 

(Wsv) wettelijke grondslag voor toewijzing van budgetten aan gemeenten is vastgesteld. In de 

Wsv is een vijfjaarscyclus opgenomen die gelijk loopt met de afspraken over het GSB. Vanaf 

lnvesteringsbudget Stedelijke 2000 ontvingen 30 grote steden rechtstreeks van het Rijk een Investeringsbudget Stedelijke 

Vernieuwing (ISV) Vernieuwing (ISV). Nog eens ruim honderd steden ontvingen ook ISV-geld. Dit werd via de 

provincie verstrekt, hoewel het van de rijksbegroting komt. In 2005 is de tweede periode ISV 

ingegaan (2005-2009). Voor de dertig GSB gemeenten is het beleidskader ISV-2 onderdeel 

gaan uitmaken van het GSB. De belangrijkste wijziging ten opzichte van ISV-1 is dat de 

prestatievelden scherper zijn geformuleerd, waardoor gemeenten beter weten waar ze aan 

toe zijn. Verder zijn de doelstellingen en middelen voor de fysieke stadseconomie 

overgeheveld naar de Brede Doeluitkering (BOU) en is er meer aandacht voor de relatie 

tussen de sociale en fysieke pijler. Wanneer projecten niet in aanmerking komen voor 

bovenstaande twee categorieen is het ook mogelijk om de projecten individueel voor te 

dragen voor subsidie. 
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Fysieke maatregelen 

Kwaliteit van de 

woonomgeving 

Wijken van waarde 

Prijs van het vastgoed 

Relatie tussen investeren en 

waardeontwikkeling 

HERSTRUCTUREREN WOONWIJKEN LOONT! I 

AANLEIDING 

Zoals in paragraaf 1.1 staat beschreven zijn er in het verleden bij de aanpak van wijken 

vooral fysieke maatregelen getroffen. De laatste jaren is dit uitgebreid met sociale 

maatregelen die gekoppeld zijn aan fysieke ingrepen, of fysieke ingrepen met een sociaal

maatschappelijk, cultureel of sociaal-economisch doe!. 

In het verkennende onderzoek 'Wijken van waarde' (Van Leent et al., 2006) heeft men het over 

een nieuw en belangrijk perspectief voor de stedelijke vemieuwing . 

"Goed wonen vraagt meer dan een goede woning; ook de sociale en fysieke kwaliteit 

1 
van de woonomgeving speelt een belangrijke rol." (Van Leent et al., 2006) 

Partijen uit verschillende sectoren (wonen, onderwijs, veiligheid, zorg en welzijn) hebben 

een groot belang bij de kwaliteit van de woonomgeving. Dat belang voelen ze niet alleen als 

maatschappelijk belang, maar dat belang voelen zij, op verschillende manieren, ook in hun 

portemonnee. Goed functionerende wijken, wijken die gewild en gezond zijn, genereren 

waarde voor deze partijen. Of ze leveren hogere revenuen op door hogere verhuur- en 

verkoopopbrengsten, of ze besparen kosten op zaken als beheer, toezicht en zorgverlening . 

Denk hierbij aan de inzet van politie of aan besparing op kosten van schade en herstel. 

Wijken van waarde genereren niet alleen profijt voor de bewoners, maar ook voor de 

gemeente, corpora ties en (maatschappelijke) dienstverleners. (Van Leent et al., 2006) 

De kwaliteit van de woonomgeving heeft invloed op de prijs van het vastgoed. In het 

onderzoek 'De prijs van de plek' van het Ruimtelijk Planbureau is dit nader onderzocht: 

"De kwaliteit van de woonomgeving heeft een belangrijke invloed op de prijs van 

koopwoningen. Met name in de stad, maar ook op het platteland, bepaalt de omgeving 

voor meer dan de helft de prijs van een woning per vierkante meter." (Van Darn en Visser, 

2006) 

Deze uitspraak moet we! gerelativeerd worden, omdat niet alle aspecten die de prijs van een 

woning bepalen zijn meegenomen in het onderzoek. Toch geeft het onderzoek we! aan dat 

er een duidelijk verband is tussen de kwaliteit van de woonomgeving en de prijs van 

woningen. Ook Martin Kromwijk, voorzitter Raad van Bestuur van Woonbron, erkent dater 

een relatie is tussen investeren in wijken, de wijkwaardering, het imago en de 

vastgoedwaarde. Hij stelt dat door het investeren buurten populairder worden en het imago 

sterk verbetert. Dit alles vertaalt zich weer in de vastgoedwaarde van het bezit van de 

corpora tie (Graaf en Lavennan, 2005) . 

De relatie tussen investeren in wijken en de waardeontwikkeling van het vastgoed vormt de 

aanleiding voor dit onderzoek. Bij de herstructurering van woonwijken moeten er vaak 

grote fysieke investeringen worden gedaan in wijken. Het is voor de partijen die deze grote 

investeringen doen niet alleen van belang te weten wat de maatschappelijke gevolgen zijn, 

maar ook dat ze inzicht hebben in de economische gevolgen van de fysieke investeringen . 

Wanneer deze partijen meer zekerheid hebben over de economische waarde die ontstaat, 

zullen ze eerder bereid zijn om grote investeringen te doen . 
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LEESWIJZER 

Het onderzoeksrapport is opgebouwd uit acht hoofdstukken. De bijbehorende bijlagen 

staan in een afzonderlijk rapport vermeld. In deze paragraaf wordt de hoofdstu..kindeling 

• • • • • 
van het rapport toegelicht. Vervolgens worden een aantal onderwerpen behandeld die • 

belangrijk zijn bij het lezen van het rapport. 

In de hoofdstukken 1 en 2 wordt ingegaan op het 

onderzoek. In hoofdstuk 1 wordt een inleiding 

gegeven op het onderzoek. Vervolgens wordt het 

kader van het onderzoek vastgesteld in hoofdstuk 2. 

De bevindingen vanuit het literatuuronderzoek zijn 

terug te vinden in hoofdstuk 3. In het theoretisch 

kader zal worden ingegaan op de investeringen en 

waardeontwikkeling bij stedelijke vemieuwing 

In de hoofdstukken 4 en 5 staat de verslaglegging van 

de uitgevoerde casestudy. De case staat beschreven in 

hoofdstuk 4. Waama de aanpak en de resultaten in 

hoofdstuk 5 staan vermeld. 

Het rapport wordt afgerond met de resultaten van het 

onderzoek. In hoofdstuk 6 wordt op basis van de 

analyse de onderzoeksmodellen gepresenteerd. De 

conclusie van het onderzoek met bijbehorend advies 

en aanbevelingen staan in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 

staan de discussie en de reflectie. 

Afkortingen en definities 

lnleiding 

Beschrijving ca5e 

Aanpok m raultalen CllMllud)I 

Analyse & Modellen 

In het onderzoeksrapport worden afkortingen gebruikt om de tekst overzichtelijker te 

houden. Mocht de lezer een betekenis van een afkorting willen nazoeken, kan dat in het 

hoofdstuk 'gehanteerde definities en afkortingen' dat achterin het onderzoeksrapport is 

opgenomen. Daarin staat ook een beschrijving van de belangrijkste definities die in het 

onderzoek gebruikt zijn. 

Figuren I Afbee/dingen I Tabe!len I Foto's 

De figuren, afbeeldingen, tabellen en foto's in dit onderzoeksrapport hebben een nummer 

en tekst die, in tegenstelling tot andere onderzoeksrapporten, in de linker kantlijn 

gepresenteerd worden. Dit heeft te maken met de gehanteerde lay-out voor rapporten 

binnen ARCADIS. Daarin geeft het eerste getal het hoofdstuk aan en het tweede getal het 

volgnummer in het rapport. 

Literatuur en interviews 
In hoofdstu..k 3 'theoretisch kader' worden veel verschillende bronnen uit de literatuur 

gebruikt. Al deze bronnen zijn terug te vinden in het hoofdstuk 'bronnen' achterin het 

rapport. Daamaast staat er in bijlage 1 een beschouwing van de belangrijkste bronnen. De 

uitwerkingen van de diepte-interviews zijn terug te vinden in bijlage 2. 

At 

82 

H3 

ff~ 

FIS 
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HS 
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2.1 

2.1.1 

2.1.2 

HERSTRUCTUREREN WOONWIJKEN LOONT! I 

HOOFDSTUK 

Onderzoekskader 

IN LEIDING 

In dit hoofdstuk wordt het probleem beschreven waarvoor het onderzoek een oplossing beoogt 

te geven. In paragraaf 2.1 warden allereerst de probleem-, doel- en vraagstelling van het 

onderzoek geformuleerd. Om tot de oplossing van het probleem te komen is er een lang proces 

doorlopen. De wijze waarop het onderzoek is aangepakt staat beschreven in paragraaf 2.2. Tot 

slot wordt in paragraaf 2.3 de resultaatverwachting beschreven . 

PROBLEEM EN DOEL VAN HET ONDERZOEK 

In deze paragraaf zal allereerst het probleem worden beschreven. Vervolgens worden de 

probleem-, doe!- en vraagstelling van het onderzoek geformuleerd. 

PROBLEEMBESCHRIJVING 

Er worden steeds meer vraagtekens gezet bij de huidige aanpak van binnenstedelijke 

herstructurering van woonwijken. Vee! projecten hebben te maken met een onrendabele top . 

Het is moeilijk om financiele investeringen in dergelijke projecten terug te verdienen. De 

potentiele waardegroei lijkt beperkt, terwijl de financiele investeringen aanzienlijk zijn. De 

fysieke planvorming zal beter aan moeten sluiten bij de behoefte van de bewoners om 

sociaal goed te kunnen functioneren. In de planfase van binnenstedelijke 

herstructureringsprojecten is er weinig zicht op het rendement van de fysieke investeringen. 

(Breejen et al., 2006; Van Leent et al., 2006) 

PROBLEEMSTELLING 

De beschrijving van het probleem heeft geresulteerd in de volgende probleemstelling: 

In de planfase van binnenstedelijke herstructureringsprojecten hebben betrokken 

partijen weinig inzicht in de relatie tussen de fysieke investeringen in een woonwijk en 

de economische waardeontwikkeling van deze wijk. 

Prob/eemhebber 

Voor het onderzoek is het belangrijk om te weten welke partijen probleemhebber zijn . 

• De probleemhebbers zijn de betrokken partijen die aandacht besteden aan het lange 

termijn denken bij herstructureren van woonwijken. 

• Woningcorporaties en gemeentes zijn hierbij de belangrijkste probleemhebbers, omdat zij 

degene zijn die uiteindelijk de investeringen moeten doen. Het is voor deze partijen van 

belang om te weten of de fysieke investeringen in een woonwijk over een langere termijn 

zorgen voor een verhoging van de economische waarde van de wijk. 

• Voor ARCADIS is het van belang om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen fysieke 

leefbaarheidsinvesteringen en de waardeontwikkeling van het vastgoed. Hiermee 
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kunnen betere strategische keuzes worden gemaakt bij herstructureringsprojecten. Ook 

kunnen de betrokken partijen overtuigd worden van het nut en de gevolgen van de 

fysieke investeringen. 

DOELSTELLING 

Naar aanleiding van de probleemstelling is de volgende doelstelling opgesteld: 

Het doe! van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de relatie tussen de fysieke 

investeringen in een woonwijk en de economische waardeontwikkeling van deze wijk. 

VRAAGSTELLING 

• • • • • • • • • 
• 

Om de doelstelling te bereiken is er een centrale onderzoeksvraag opgesteld met • 

bijbehorende deelvragen. 

De centrale onderzoeksvraag is: 

Welke invloed hebben de fysieke investeringen in een woonwijk op de economische 

waardeontwikkeling van deze wijk? 

In het volgende schema staan de deelvragen onderverdeeld in drie thema's die gezamenlijk 

een antwoord moeten geven op de centrale onderzoeksvraag. 

Deelvragen 

1. Fysieke investeringen in woonwijken 

• Wat zijn fysieke investeringen? . Wat zijn de verschijningsvormen van fysieke investeringen? . Welke partijen investeren en profiteren van de fysieke investeringen? 

2. Waardeontwlkkeling van woonwijken 

• Wat is waardeontwikkeling? . Welke factoren spelen een rol bij de waardeontwikkeling van woonwijken? . Op welke wijze kan de waardeontwikkeling van een woonwijk meetbaar worden 

gemaakt? 

3. De relatie tussen de fysieke investeringen en de waardeontwikkeling van woonwijken . Wat zijn de effecten van fysieke investeringen in een woonwijk op de 

waardeontwikkeling van de wijk? 

• Wanneer treden de effecten op? 
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=2=.2""--~~~~~~~0=N=D=E=RZOEKSAANPAK 

2.2.1 

Figuur 2.2 

Onderzoeksmodel 

Fase A 

In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze de doelstelling van het onderzoek 

bereikt is. In paragraaf 2.2.l is per fase een toelichting gegeven op het onderzoeksmodel. In 

paragraaf 2.2.2 staat de verantwoording van het onderzoeksmodel en de gekozen 

onderzoeksstrategieen. Tot slot staat in paragraaf 2.2.3 de afbakening van het onderzoek 

beschreven. Tevens worden hierbij de belangrijkste onderzoeksbegrippen toegelicht . 

ONDERZOEKSMODEL 

In figuur 2.2 is het onderzoeksmodel schematisch weergegeven. Hieronder staan de 

onderzoeksfasen A tot en met G van het onderzoeksmodel nader toegelicht. 

LITERA 11Jl.JR 

- - -

~ .. .:!. .. ~ ...... ~.L!.J :!_ !',. t • •, r :: • ' I, / f'! ', ' ' -;--~: r:, •'' 

VAUDEREN 
INTERN 

CASESTUOY 
WIJT< X 

VALIDEREN 
EXPERTS 

1• :n • •1'-·•:1:,•1 ,, 1:J·· :.J<k - ···• • . 

SELECTEREN 
CASES 

NULMETING 
WJJKY 

ANALYSE 
RESULT ATEN 

NTWBRP :,C._ " I• ... : ~· ••.:I\ H II·, 

VALIDEREN 
PARTIJBN 

-

-

In fase A is op basis van de onderzoeksopzet gestart met het zoeken naar het probleem. 

Tijdens deze 'problem finding' zijn verschillende bronnen geraadpleegd. Door middel van 

bureauonderzoek is de literatuur en de bedrijfsdocumentatie bestudeerd, waarmee de basis 

is gelegd voor de open interviews. Pase A is afgerond met het schrijven van het research 

proposal. 
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Fase C 

Fase D 

Fase E 

Fase F 

Fase G 
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De gevonden problematiek uit het research proposal vormde de input voor het 

literatuuronderzoek en de diepte-interviews van fase B. Op deze wijze is er specifiek 

gezocht naar de benodigde literatuur voor het onderzoek. Op basis van de bevindingen uit 

het literatuuronderzoek is er een tweede gespreksronde gehouden aan de hand van diepte

interviews met experts. Door middel van deze gespreksronde is er een goed beeld ontstaan 

van de problematiek en de factoren die daarbij een rol spelen. 

Op basis van het onderzoek in fase B, is in fase C gestart met het ontwerpen van het concept 

model. Het model geeft de relatie weer tussen de fysieke investeringen in woonwijken en de 

economische waardeontwikkeling van deze wijken. 

In fase D is het model gevalideerd door het te toetsen bij verschillende partijen; intern 

binnen ARCADIS, extern bij experts en betrokken partijen bij herstructureringsopgaven. De 

experts zijn onderzoekers of professoren op dit vakgebied. Naar aanleiding van deze 

gesprekken is het model aangepast in een tweede concept model (fase E). 

Het model is door middel van een casestudy in de praktijk getoetst (fase F). De cases zijn op 

basis van de opgestelde selectiecriteria geselecteerd. De resultaten van de casestudy zijn 

gebruikt voor het toetsen en verbeteren van het model. In fase G is uiteindelijk het 

definitieve model gepresenteerd en gevalideerd. 

2.2,Z _______ V~E=R~A~NTWOORDING 

In de vorige paragraaf is een beschrijving gegeven van het onderzoeksproces. In deze 

paragraaf wordt een verantwoording gegeven van de gekozen onderzoeksstrategieen. In het 

Bureauonderzoek en empirisch onderzoek is onderscheid gemaakt tussen het bureauonderzoek en het empirisch 

onderzoek onderzoek, zoals door Verschuren en Doorewaard (2005) beschreven is. De genoemde 

onderzoeksfasen zijn terug te vinden in het onderzoeksmodel (figuur 2.2). 

Literatuuronderzoek 

Secundair onderzoek 

Bureauonderzoek 
Het bureauonderzoek heeft plaatsgevonden in fase A en B van het onderzoek. Daarbij is 

onderscheid te maken tussen het literatuuronderzoek en het secundair onderzoek. 

In fase A is een orienterend literatuuronderzoek uitgevoerd, waarbij de algemene literatuur 

over het onderwerp, onderzoeksrapporten en bedrijfsdocumenten zijn bestudeerd. Om een 

goed beeld te krijgen van wat er al is gepubliceerd over de problematiek, is het 

literatuuronderzoek breed opgezet. 

In fase B van het onderzoek is aan de hand van de uitkomsten van de open interviews een 

diepgaand literatuuronderzoek uitgevoerd. Er is specifiek gezocht naar literatuur over de 

onderwerpen en problemen die uit de gesprekken naar voren waren gekomen. 

In fase B is naast het literatuuronderzoek ook een secundair onderzoek uitgevoerd. In dit 

onderzoek zijn de datagegevens en onderzoeksresultaten van andere onderzoekers opnieuw 

bestudeerd en geanalyseerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de kennis die is opgedaan in 

de afgenomen interviews uit fase A en B van het onderzoek. In het secundair onderzoek is 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
gebruik gemaakt van statistische gegevens die op een kwantitatieve wijze zijn verwerkt en • 

geanalyseerd. 
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Open interviews 

Diepte-interviews 

Vergelijkende casestudy 

Hierarchische methode 

2.2.3 

Verbeteren van de woon- en 

leefomgeving 
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Empirisch onderzoek 

Het bureauonderzoek vormde de basis van het onderzoek. Tijdens het bureauonderzoek is 

ook het empirische onderzoek van start gegaan. In fase A is na het orienterende 

literatuuronderzoek gestart met het afnemen van open interviews. In fase B zijn gelijktijdig 

met het literatuuronderzoek diepte-interviews gehouden. In fase F is ten slotte de 

vergelijkende casestudy uitgevoerd. De genoemde onderzoeksstrategieen worden hieronder 

verklaard . 

De open interviews in fase A van het onderzoek zijn bedoeld als verkenning van het 

probleem. Daarbij is ingegaan op de problematiek zoals deze in de literatuur staat 

beschreven. Er zijn gesprekken gevoerd met personen uit de wetenschap, het bedrijfsleven 

en de overheid. Vanuit de wetenschap zijn er gesprekken gevoerd met professoren en 

onderzoekers van de verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten. Vanuit het 

bedrijfsleven is er gesproken met werknemers van ARCADIS en woningcorporaties die 

betrokken zijn bij herstructureringsopgaven. Ten slotte zijn er ook nog gesprekken gevoerd 

met gemeenten die actief betrokken zijn bij stedelijke vernieuwing. Het doe! van de open 

interviews was om een duidelijk beeld te vromen van het probleem . 

In de diepte-interviews is ingegaan op een specifiek onderwerp of probleem. Per onderwerp 

of probleem is gekeken welk persoon het meest geschikt is om te interviewen. Met deze 

diepte-interviews is er meer inzicht verkregen in de relatie tussen de fysieke investeringen 

en de waardeontwikkeling van woonwijken. De diepte-interviews vormden samen met het 

literatuuronderzoek de input voor het onderzoeksmodel. 

In de vergelijkende casestudy in fase F van het onderzoek is een vergelijking gemaakt tussen 

de waardeontwikkelingen van twee cases en het stadsgemiddelde. Hierbij is gebruik 

gemaakt van de hierarchische methode. Dit betekent dat er in de eerste fase twee cases 

afzonderlijk zijn onderzocht. In de tweede fase hebben de onderzoeksresultaten uit beide 

cases als input gediend voor een vergelijkende analyse. Met deze casestudy is, naast de 

diepte-interviews, een extra diepgang in het onderzoek aangebracht. De casestudy bevat 

zowel een kwantitatief als een kwalitatief dee!. Allereerst zijn de datagegevens van de 

woningwaarden verwerkt en vervolgens zijn er interviews afgenomen bij de betrokken 

partijen van de herstructureringsprojecten . 

AFBAKENING EN BEGRIPPENKADER 

Om er voor te zorgen dat het onderzoek binnen de vastgestelde tijdsperiode uitgevoerd 

werd zijn er een aantal afbakeningen gemaakt. In deze paragraaf worden de belangrijkste 

keuzes nader toegelicht. Tevens worden de belangrijke begrippen uit het onderzoek nader 

toegelicht. 

Stedelijke vernieuwing 
Stedelijke vernieuwing richt zich op het verbeteren van de woon- en leefomgeving in 

stadswijken met een overwegend verouderde en goedkope woningvoorraad. In dit 

onderzoek wordt de indeling volgens de drie pijlerstructuur uit het GSB gehanteerd, waarbij 

de fysieke pijler gericht is op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van buurten en 

wijken. Het accent ligt hierbij op 'upgrading' van woningen en woonomgeving. De sociale 

pijler richt zich op het verbeteren van de sociale kwaliteit van het samenleven in een wijk. 

Hier ligt het accent op verbetering van de sociale cohesie, de sociale samenhang tussen 

bewoners in een wijk in relatie tot de verbetering van de leefbaarheid in wijken. De 
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Fys1eke pijler 

Maatschappelijke waarde 

Economische waarde 

Figuur 2.3 

Waardeontwikkeling van een 

woonwijk 
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economische pijler beoogt de stedelijke bedrijvigheid te bevorderen, onder meer via ruimte 

voor bedrijvigheid, versterking economische structuur, werkgelegenheid en arbeidsmarkt 

en flankerend beleid (onderwijs, begeleiding). 

Fysieke investeringen 

Dit onderzoek richt zich op de fysieke pijler van de stedelijke vemieuwing. Er wordt 

gekeken naar de stedelijke vemieuwing van wijken, waarbij het accent ligt op de fysieke 

aanpak van de woningen en woonomgeving. Onder fysiek investeren in woningen wordt in 

dit onderzoek verstaan; sloop en nieuwbouw, samenvoeging, herpositionering, uitponding 

van woningen. Onder het fysiek aanpakken van de woonomgeving wordt verstaan; 

ingrijpen in stedenbouwkundige structuur, fysiek ingrijpen in groen en het realiseren of 

verbeteren van voorzieningen. 

Planfase 

Omdat er bij de herstructurering van woonwijken grote fysieke investeringen gedaan 

moeten worden, is het van belang om in een vroeg stadium van het proces zicht te kunnen 

krijgen op de financiele gevolgen van de fysieke investeringen. Binnen ARCADIS worden 

de volgende fasen van een project gehanteerd: 

1. lnitia tief 

2. Plan ontwikkeling 

3. Plan realisatie 

4. Beheer 

Het is van belang om in fase 1 en fase 2 al inzicht te hebben in de effecten van de fysieke 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 

investeringen. Dit onderzoek zal het inzicht in deze eerste twee fasen (vanaf nu planfase) • 

moeten vergroten, waardoor er doelmatiger beslissingen genomen kunnen worden. 

Economische waardeontwikkeling 
Het primaire doe! van binnenstedelijke herstructurering van woonwijken is om 

maatschappelijke waarde te creeren. Het is echter voor veel betrokken partijen ook van 

belang om te weten wat voor economische waarde het uiteindelijk oplevert. Wanneer dit 

bekend is, is het voor betrokken partijen ook makkelijker om te besluiten tot investeren in 

een woonwijk. In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen maatschappelijke 

waardeontwikkeling en economische waardontwikkeling (figuur 2.3). 

Maatschappelljke 
waardeontwikkellng 

laugustus 2007 

Economische 
waardeontwikkeling 
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Laag schaalniveau 

Figuur 2.4 

Schaalniveaus van onderzoek 
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Dit onderzoek richt zich op de economische waardeontwikkeling van een woonwijk waar 

stedelijke vernieuwing heeft plaatsgevonden. Onder economische waardeontwikkeling van 

een woonwijk wordt verstaan: de ontwikkeling van de woningwaarden van alle woningen 

in een woonwijk. 

Omdat er veel relaties tussen de maatschappelijke en de economische waarde zijn . Zal er in 

het onderzoek ook kritisch gekeken worden naar maatschappelijke factoren die zorgen voor 

een economische waardeontwi.kkeling van een wijk . 

Schaalniveau 

Het onderzoek kan op verschillende schaalniveaus worden uitgevoerd (zie figuur 2.4) . Om 

erachter te komen welke factoren een rol spelen in de relatie is het noodzakelijk om op een 

laag schaalniveau te onderzoeken. Wanneer er op een groter schaalniveau onderzoek wordt 

gedaan, is het vrijwel onmogelijk om te achterhalen welke factoren hebben gezorgd voor 

een waardeontwikkeling. In de casestudy van dit onderzoek is dan ook gebruik gemaakt 

van gegevens waarbij de waardeontwikkeling per individuele woning zichtbaar is . 

Stedelijke vernieuwing vindt meestal plaats op buurt- of buurtcombinatieniveau. De 

resultaten van de casestudy worden daarom gepresenteerd op buurt- en 

buurtcombinatieniveau . 

=2=.3~· -------~R=E=S~U=LT. AATVERWACHTING 

2.3.1 

Bijdrage aa n de 

weten schappe lij ke 

onderbouwing 

Voorafgaand aan een wetenschappelijk onderzoek is het belangrijk om te weten wat het 

onderzoek voor waarde toevoegt aan de bestaande kennis over het onderwerp. In deze 

paragraaf wordt ingegaan op de bijdrage die het onderzoek wetenschappelijk, 

maatschappelijk en persoonlijk gezien levert. 

WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

De meningen over het rendement van stedelijke vemieuwing zijn verdeeld. 

Wetenschappelijk gezien is er nog te weinig onderzoek gedaan om goed onderbouwde 

uitspraken te kunnen doen over dit onderwerp. De volgende onderzoeken moeten bijdragen 

aan de kennis over dit onderwerp; 

• Wijken van waarde (2006) van Marc van Leent 

• Stedelijke vernieuwing: kosten en baten (2006) van Breejen et al. 

• Leefbaarheid- of imagoprobleem (2006) van Marnix Koopman 

• Waardeontwikkeling in herstructureringsgebieden (2006) van Cor Kool 

Al deze onderzoeken leveren een bijdrage aan de wetenschappelijke onderbouwing van het 

rendement van stedelijke vernieuwing. Dit onderzoek levert een bijdrage op het gebied van 

de economische waardeontwi.kkeling van woonwijken. 
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MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is dat er bij de betrokken partijen van 

herstructureringsopgaven behoefte is aan meer inzicht in de relatie tussen de fysieke 

investeringen in een woonwijk en de waardeontwikkeling van de woonwijk . Met name voor 

corporaties, gemeenten en projectontwikkelaars is het belangrijk dat ze bij het nemen van 

investeringsbeslissingen in de planfase van een project al inzicht hebben in de economische 

effecten. Met dit onderzoek zal getracht worden dit inzicht te geven door de resultaten van 

het onderzoek te visualiseren in een model. 

Ook voor adviesbureaus, zoals ARCADIS, die betrokken zijn bij de stedelijke vemieuwing 

van woonwijken is het van belang dat de kennis over dit onderwerp vergoot wordt. Op 

deze wijze kunnen zij de betrokken partijen beter adviseren en vooral overtuigen van het 

nut en de gevolgen van de fysieke investeringen. 

PERSOONLIJKE RELEVANTIE 

Naast de wetenschappelijke en de maatschappelijke relevantie van het onderzoek, is het ook 

van belang om te kijken wat het onderzoek bijdraagt aan de kennis en de ontwikkeling van 

de student. In de eerste fase van het afstudeeronderzoek is er veel aandacht besteed aan het 

analytisch benaderen van een probleem. Door middel van een uitgebreide 'problem finding' 

is onderzocht wat daadwerkelijk het probleem is bij de betrokken partijen. Vervolgens is de 

kennis op het gebied van binnenstedelijke ontwikkeling van woonwijken verder uitgebreid 

door het bestuderen van literatuur, houden van interviews, bijwonen van bijeenkomsten en 

tot slot de uitvoering van de casestudy. Door gesprekken te voeren met de verschmende 

partijen die betrokken zijn bij de projecten is er een totaalbeeld ontstaan van het belang van 

stedelijke vernieuwing voor alle partijen. Naast de kennis over de stedelijke vemieuwing 

heeft het onderzoek ook bijgedragen aan het structureel en analytisch kunnen oplossen van 

problemen. 
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3.1 

3.1.1 

Orie pijlerstructuur 

Focus op fysieke pijler 

Tabel 1.1 

Type ingrepen (bron Kool , 2006) 

HERSTRUCTUREREN WOONWIJKEN LOONT' I 

HOOFDSTUK 

Theoretisch kader 

INLEIDING 

In hoofdstuk 2 staan de begrippen 'investeringen' en 'waardeontwikkeling' centraal. In dit 

hoofdstuk wordt in paragraaf 3. 1 vanuit de literatuur een beschrijving gegeven van de 

investeringen in stedelijke vernieuwingsopgaven. In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de 

waardeontwikkeling van woonwij ken . In paragraaf 3.3 staan de samenvatting en de conclusies 

van het literatuuronderzoek vermeld . Deze conclusies vormden de uitgangspunten voor het 

verdere onderzoek . In bijlage 1 staat de literatuurbeschouwing, waarin de belangrijkste bronnen 

besproken worden . 

INVESTERINGEN 

Investeren betekent letterlijk "geld steken in iets" (www.vandale.nl, 2007) . Het 'iets' kan bij de 

herstructurering van woonwijken op verschillende wijzen worden ingevuld. In paragraaf 

3.1.1 wordt een overzicht gegeven van de type herstructureringen met bijbehorende 

investeringen. De partijen die geld steken in herstructureringsopgaven worden beschreven 

in paragraaf 3.1.2. Per partij wordt bekeken in welke mate deze bijdraagt aan de 

investeringen. Tot slot wordt er in paragraaf 3.1.3 een beschrijving gegeven van de effecten 

van de investeringen. 

TYPE INVESTERlNGEN 

In de literatuur staan verschillende verschijningsvormen van herstructurering beschreven . 

Om inzicht te kunnen krijgen in de verschillende investeringen is er onderscheid gemaakt 

tussen de verschillende type investeringen. In dit onderzoek is de indeling volgens de drie 

pijlerstructuur uit het GSB gehanteerd. Dit onderzoek richt zich vooral op de fysieke pijler. 

Kool (2006) heeft in zijn onderzoek de drie pijlers invulling gegeven met voorbeelden van 

ingrepen (tabel 1.1) . 

lngreep Voorbeelden van ingrepen 
Fysiek . sloop I nieuwbouw . ingrijpen stedenbouwkundige structuur . samenvoegen • fysiek ingrijpen groen . herpositioneren • realiseren I verbeteren voorzieningen . uitponden 
Socia al • jongerenprojecten • aanpak overlastgroepen . begeleiden kwetsbare groepen . stimuleren sociale cohesie . faciliteren onderwijs • wijzigen bevolkingssamenstelling . wiiziqen beheer 
Economisch • realiseren bedrijfsruimte • aantrekken hogere inkomens -- - --
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De indeling van type herstructureringen uit tabel 1.1 komt overeen met de indeling van 

kostenposten van fysieke ingrepen uit het onderzoek van Breejen et al. (2006). Breejen et al. 

noemt echter nog expliciet de investeringen in de infrastructuur. Van Leent et al. (2006) 

maakt voor een exploitatieberekening van een herstructureringsgebied onderscheid tussen 

woningen, fysieke infrastructuur en sociale infrastructuur. Van Dam en Visser (2006) 

verdelen de kenmerken van een woning in vier dimensies: 

• Fysieke woningkenmerken 

• Fysieke woonomgevingskenmerken 

Sociaal-culturele en sociaal-econornische woonomgevingskenmerken 

• Functionele woonomgevingskenrnerken 

Dit onderzoek richt zich op de fysieke herstructurering van woonwijken. In de literatuur 

wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen fysiek ingrijpen in woningen en in de 

woonomgeving, waaronder de infrastructuur valt. Deze indeling is ook in het gehele 

onderzoek gehanteerd. Hierdoor was het mogelijk om onderscheid te maken tussen de 

effecten als gevolg van de ingrepen in de woningen en de ingrepen in de woonomgeving. 

In bovenstaande tekst is duidelijk geworden in welke ingrepen gei:nvesteerd moet worden 

tijdens de stedelijke vernieuwing van woonwijken. Koopman (2006) maakt onderscheid in 

schaalniveaus van de fysieke investeringen. Daarbij wordt genoemd dat investeringen 

gedaan kunnen worden op woning-, woningcomplex-, straat-, buurt- of wijkniveau. De 

fysieke investeringen vinden vaak op hoog ruimtelijk schaalniveau van de wijk of buurt 

plaats, waarbij alleen de fasering van de aanpak per buurtdeel verschilt. 

In het kort 

Bij de stedelijke vernieuwing wordt onderscheid gemaakt tussen fysieke, sociale en 

econornische investeringen. Voor de fysieke investeringen kan onderscheid gemaakt 

worden tussen ingrepen in de woningen en ingrepen in de woonomgeving. Deze 

investeringen kunnen op verschillende schaalniveaus plaatsvinden. 

~3~.1~.2~------~BE~TROKKEN PARTIJEN 

Betrokken partijen bij 

herstructurering 

Belangen van de betrokken 

partij en 

Binnen de herstructurering zijn grosso modo vier partijen actief; gemeenten, bewoners, 

woningcorporaties en marktpartijen. De verantwoordelijkheid voor de grondexploitatie bij 

herstructurering lag traditioneel bij de gemeente. Maar tegenwoordig komen er in de 

herstructurering andere varianten voor. Meest gangbaar is dat de gemeente een 

samenwerkingsverband aangaat met corporaties en marktpartijen in de grondexploitatie 

(Apper!oo et al., 2003) . Woerkom (2004) stelt zelfs dat de gemeenten, woningcorporaties en 

marktpartijen van elkaar afhankelijk zijn bij een dergelijke lastige bouwopgave als 

herstructurering. In deze paragraaf staan de rollen van de betrokken partijen beschreven, 

zoals deze in de literatuur vermeld staan. In de casestudy is voor een aantal wijken gekeken 

hoe de rolverdeling in de praktijk eruit ziet. 

De gemeente heeft bij de herstructurering van woonwijken belang bij het verbeteren van de 

kwaliteit in de woonwijken (Algemene Rekenkamer, 2003) . De corporaties hebben als belang 

om hun woningbezit efficient te exploiteren (Sekender, 2006). Voor marktpartijen is het 

kunnen behalen van een 'normaal' marktconform rendement een voorwaarde voor 
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deelname aan de herstructurering (Conijn, 2002). Bewoners hebben belang bij een verbeterd 

leefklimaat en een toename van het woongenot (Breejen et al., 2006) . 

De verschillende belangen van de betrokken partijen bij herstructurering zijn duidelijk . 

Maar om inzicht te krijgen in welke mate de partijen investeren, spelen er nog een aantal 

andere zaken. Dit hangt sterk af van de: 

- Aard van de situatie. Gaat het om een geheel te transformeren wijk of om kleine 

ingrepen . 

• Aard van de interventies. Liggen de beoogde interventies bijvoorbeeld in de sfeer van 

'schoon, heel en veilig', op het gebied van de sociale cohesie of juist op het vlak van 

economische vitaliteit. 

• Aard en de belangen van de aanwezige partijen. Gaat het om een wijk met veel 

corporatiebezit of betreft het een wijk met particuliere woningen (Van Leent et al., 2006) . 

Het is dus sterk situatieafhankelijk om vast te kunnen stellen welke partij de investeringen 

doet. Priemus (2003) zegt hierover: "De kostenverdeling is in de praktijk vaak een twistappel, en 

het is zeer de vraag of hiervoor een algemeen, nationaal afsprakenkader kan warden ontwikkeld. 

Vennoedelijk gaat het hier vooral om maatwerk waarbij de afspraken van stad tot stad kunnen 

verschillen". De VROM-raad (2005) beaamt de twijfel van Priemus en stelt dat het opleggen 

van contractverplichting aan gemeenten en corporaties botst met de normale regels in dit 

land inzake contractvrijheid. De raad is we! voorstander van afspraken tussen gemeenten en 

corpora ties, maar ziet deze het liefst in een regionaal kader. In een aantal gemeenten zijn er 

al afspraken gemaakt tussen beide partijen over het doen van investeringen. Maar vaak 

wordt er nog per herstructureringsproject gekeken in welke mate de gemeente, corpora tie of 

eventuele marktpartijen inspringen. Naast de gemeenten en corporaties doen ook de 

bewoners zelf een investering door overlast in de wijk te accepteren en tijdelijk in een 

andere woning te gaan wonen. Vaak krijgt men hiervoor een vergoeding, maar de bewoners 

moeten zelf opdraaien voor de inrichtingskosten en een eventuele huurverhoging . 

Naast de vraag wie de investeringen in herstructureringsgebieden moeten doen, is er ook de 

vraag wie er profiteert van deze investeringen. Uit het onderzoek van Breejen et al. (2006) 

blijkt dat bewoners van zowel nieuwe als bestaande woningen profiteren van de woningen . 

De bewoners komen te wonen in een aangename en mooie woonomgeving. Naast de 

vooruitgang op sociaal vlak kunnen de bewoners (van koopwoningen) ook financieel gezien 

profiteren, doordat de waarde van hun woning stijgt. Door de verbeterde situatie stijgt niet 

alleen de waarde van woningen maar tevens de neiging van verhuurders om de woningen 

te verkopen. In dat geval profiteren corporaties, marktpartijen en particuliere eigenaren 

eveneens van de economische waardeontwikkeling. De gemeente behaalt met een 

succesvolle stedelijke vernieuwing 'politieke winst' . 

In het kort 

De gemeente, woningcorporaties, marktpartijen en de bewoners zijn de belangrijkste 

partijen voor het doen van investeringen in fysiek herstructureren. De mate waarin deze 

partijen investeren is afhankelijk van de aard van de situatie, de aard van de interventies 

en de aard en belangen van de partijen in het herstructureringsgebied. De bewoners 

profiteren het meest doordat ze in een aangename en mooie woonomgeving komen te 

wonen. De corporaties, marktpartijen en particuliere eigenaren kunnen ook financieel 

gezien profiteren, waar de gemeente vooral 'politieke winst' behaalt . 
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EFFECTEN 

De fysieke investeringen in herstructureringswijken hebben verschillende effecten tot 

gevolg voor deze wijken. In deze paragraaf worden de belangrijkste effecten genoemd in 

relatie tot de waardeontwikkeling van woonwijken. Kool (2006) noemt in dit verband de 

interne wijkwaardering en het externe imago als de twee belangrijkste factoren. Hieronder 

worden beide begrippen nader toegelicht. 

lnterne wijkwaardering 
Interne wijkwaardering is een belangrijk effect bij de herstructurering van woonwijken. 

Voor het onderzoek is het van belang om te weten welke factoren hierbij een rol spelen. 

Kool (2006) heeft de factoren die invloed hebben op de wijkwaardering in kaart gebracht in 

het volgende model; figuur 3.5. In <lit model is de term wijkwaardering gebruikt in plaats 

van de door Kool gehanteerde term tevredenheidsfactoren. 

Storingsfactoren Differentiatiefactoren 

- gevoel van onveiligheid - differentiatie woningvoorraad 
- mate van overlast - differentiatie bevolldng 
- verloedering 

Uit bovenstaand model wordt duidelijk dat de interne wijkwaardering wordt belnvloed 

door storingsfactoren en differentiatiefactoren. Kool stelt dat maatregelen als sloop en 

nieuwbouw een directe invloed hebben op de differentiatie van vastgoed. Deze ingrepen 

hebben een positieve invloed op de wijkwaardering. Ten aanzien van de storingsfactoren 

mag worden gesteld dat herstructurering zorgt voor een afname van de storingsfactoren. In 

de casestudy zijn deze factoren nader onderzocht, waardoor er meer inzicht is ontstaan in 

de invloed van de factoren en de onderlinge relaties. 

Naast de storings- en differentiatiefactoren speelt het schaalniveau ook een rol bij de interne 

wijkwaardering. Bewoners hanteren namelijk een lagere ruimtelijke schaal voor hun 

woonomgeving dan de gehele buurt of wijk (Keams en Parkinson, 2001; Goetgeluk en 

Wassenberg, 2005). De eigen straat en de belangrijkste verbindingsroutes naar school, haltes 

voor openbaar vervoer, winkels en andere belangrijke plekken in de wijk vormen hun 

referentiekader. De mening van de ene bewoner zegt dus vrij weinig over de beleving van 

een andere bewoner aan de andere kant van de wijk, zeker als de differentiatie in de 

omgevingskwaliteit erg groot is. Daarnaast kan de wijkwaardering per bewoner verschillen . 

led ere bewoner kijkt op een geheel eigen wijze tegen zijn omgeving aan. Dit komt omda t 

bewoners op een verschillende wijze gebruik maken van de omgeving (Reinders, 2004). 
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In he! kort 

De inteme wijkwaardering wordt belnvloed door een aantal factoren. Storingsfactoren 

en differentiatiefactoren hebben invloed op de inteme wijkwaardering van de bewoners . 

Bewoners beoordelen de wijk op een laag schaalniveau, waarbij de waardering per 

bewoner kan verschillen . 

Extern imago 

Naast het effect op de inteme wijkwaardering is er ook nog het effect op het externe imago . 

De beleving en waardering van een woonwijk door buitenstaanders is afhankelijk van het 

imago dat bij hen heerst over de betreffende wijk en soortgelijke concurrerende wijken (Kool, 

2006) . 

Een slecht imago zorgt ervoor dat waardeontwikkeling van de woonwijk maar beperkt 

mogelijk is. Het doet er niet toe of het slechte imago terecht is of niet. Een woning verkopen 

in een 'slechte' wijk voor een goede prijs is moeilijk (Van Dam en Visser, 2006). Bewoners uit 

andere buurten of mensen van buiten de stad zullen namelijk geen woning willen betrekken 

in een wijk met een slecht imago (Van Leent et al., 2006) . 

Een verbetering van het imago of vestigingsklimaat heeft een positief effect voor iedereen in 

dat gebied (Breejen et al., 2006). Imagoverbetering heeft een positieve invloed op de 

huizenprijzen in het gebied (Ruijgrok, 2005; Kleinhans en Westra, 2003; Breejen et al., 2006) . In het 

onderzoek van Van Dam en Visser (2004) wordt we! de kanttekening geplaatst dat er nog 

nauwelijks onderzoek is gedaan naar de invloed van het imago op de woningprijzen in 

Nederland . Het imago van een woonwijk is ook moeilijk meetbaar te maken. Toch is er 

tijdens de casestudy gekeken naar de invloed van het imago op de onderzochte wijken . 

In het kort 

Een slecht imago zorgt ervoor dat waardeontwikkeling van de woonwijk slechts beperkt 

mogelijk is. Een verbetering van het imago heeft een positieve invloed op de 

huizenprijzen in de wijk . 

WAARDEONTWIKKE NG 

De onderzoekers Pine en Gilmore (1999) geven voor waardecreatie een goede definitie; 

"Waardecreatie is het leveren van nieuwe waarde door uit oude en nieuwe bronnen te 

putten". Dat kan op vier manieren; 

• Origination - generating value from the new 

• Execution - generating value from the done 

• Correction - generating value from something improved 

• Application - generating value from something used 

Bij de herstructurering van woonwijken is er sprake van 'correction'. Door de wijk aan te 

pakken en te verbeteren wordt getracht waarde te creeren. Er zijn verschillende 

verschijningsvormen van waardecreatie (maatschappelijke-, culturele- en economische 

waarde). In paragraaf 3.2.l wordt het begrip economische waardeontwikkeling nader 

toegelicht. In dit onderzoek was het van belang om de economische waardeontwikkeling 

van een wijk meetbaar te maken. Daarom is er in paragraaf 3.2.2 een overzicht gegeven van 
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meetbare indicatoren en wordt er in paragraaf 3.3 een keuze gemaakt. Tot slot wordt in 

paragraaf 3.2.3 ingegaan op de waardeontwikkeling van woningen in 

herstructureringswijken. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt tussen de conclusies uit 

eerder gedane onderzoeken. 

ECONOMISCHE WAARDEONTWIKKELING 

In hoofdstuk 2 is het onderscheid gemaakt tussen maatschappelijke- en economische 

waardeontwikkeling. Daarin staat ook onderbouwd waarom er gekozen is voor de 

economische waardeontwikkeling tijdens de afbakening van dit onderzoek. Desondanks 

zullen een aantal maatschappelijke factoren toch meegenomen moeten worden in het 

onderzoek. In het onderzoek Van Dam en Visser (2006) wordt gesteld dat naast de fysieke 

woonomgevingskenmerken ook nog andere omgevingskenmerken van invloed zijn op de 

prijsvorming van woningen. Denk aan het imago, het aandeel sociale huurwoningen, de 

veiligheid in een buurt, de sociale status en de etnische achtergrond van de buurtbewoners. 

Kool (2006) maakt hierbij nog een duidelijk onderscheid tussen de interne wijkwaardering 

en het imago. De maatschappelijke waardeontwikkeling is afhankelijk van de inteme 

wijkwaardering. De economische waardeontwikkeling is juist veel meer afhankelijk van het 

externe imago. 

Martin Kromwijk, voorzitter Raad van Bestuur van Woonbron, erkent de relatie tussen 

investeren in wijken, de wijkwaardering, het imago en de vastgoedwaarde. Hij stelt dat 

door het investeren buurten populairder worden en het imago sterk verbetert. Dit alles 

vertaalt zich weer in de vastgoedwaarde van het bezit van de corpora tie (Graaf en Laverman, 

2005). Het onderzoek van SGS (2000) stelt dat consumenten bereid zijn extra huur te betalen 

voor de effecten (interne wijkwaardering en imago). 

Op het gebied van de economische waardeontwikkeling in herstructureringsgebieden zijn 

recentelijk een aantal onderzoeken uitgevoerd (Breejen et al., 2006; Van Dam en Visser, 2006; 

Kool, 2006). Breejen et al. (2006) stelt dat de verbetering van woningen, inclusief de 

woonomgeving, zal leiden tot toename van de woningprijs. Daarbij wordt we! de 

opmerking gemaakt dat de effecten van stedelijke vemieuwing mogelijk niet volledig in de 

prijs worden meegenomen. Ook worden de effecten van stedelijke vernieuwing vaak pas na 

enige tijd zichtbaar in de prijs van de woningen. Kool (2006) komt tot eenzelfde conclusie na 

zijn interviews. Hij zegt dat een meetbare waardestijging van een woning pas in de eindfase 

van een herstructureringsproject zichtbaar wordt. 

Maatschappelijke waardeontwikkeling is afhankelijk van de interne wijkwaardering. 

Economische waardeontwikkeling is juist meer afhankelijk van het externe imago. 

lnvesteren in de woningen en woonomgeving van herstructureringswijken heeft een 

positief effect op de prijs van de woningen. Deze waardeontwikkeling is echter pas vaak 

in de eindfase van een herstructurering zichtbaar. 
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3.2.2 MEETBARE INDICATOREN 

Om de waardeontwikkeling van een woonwijk vast te kunnen stellen zijn er meetbare 

Woningprijs is een belangrij ke indicatoren nodig. In het onderzoek van Breejen et al. (2006) staat dat de woningprijs een 

indicator voor belangrijke zo niet de belangrijkste indicator zal zijn voor de baten van stedelijke 

waardeontwikkeling vernieuwing. Overige indicatoren zijn onder andere leefbaarheidsindicatoren en 

criminaliteitscijfers. Er zijn verschillende manieren waarop de waarde van woningen 

gemonitoord kunnen worden. Breejen et al. (2006) stelt dat de woningwaarden bepaald 

kunnen worden via werkelijke transacties of eens per vijf jaar via vaststelling van de 

Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Er zijn duidelijke verschillen tussen het gebruik van 

transactiewaarden en taxatiewaarden. Beide begrippen worden hieronder nader toegelicht. 

Het Kadaster en NVM zij n de 

belangrijkste bronnen 

Het Kadaster is de meest 

betrouwbare bron voor 

onderzoek 

NVM-gegevens bevatten ook 

woningkenmerken 

Transactiewaarde (koopwoningen) 
Transactiewaarden kunnen gebruikt worden om de prijsontwikkeling van woningen in een 

herstructureringsgebied in beeld te brengen. Er zijn verschillende bronnen waar 

transactiewaarden geraadpleegd kunnen worden. Het onderzoek van Breejen et al. (2006) 

noemt het Kadaster en de transactiegegevens van de Nederlandse Vereniging van 

Makelaars (NVM) als belangrijkste bronnen. Ook Kool (2006) en Van Dam en Visser (2006) 

beschouwen genoemde twee bronnen als belangrijkste informatiebron voor het onderzoek . 

Het Kadaster registreert alle transacties in vastgoed . Daarbij registreert het Kadaster niet 

alleen de koper en verkoper, de grootte en de Jigging, maar ook de koopsom 

(www.kadaster.nl, 2007). De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en 

andere vastgoeddesku.ndigen en beschikt eveneens over woningprijzen van verkochte 

woningen. Gemiddeld genomen over de afgelopen vijf jaar in Nederland is 67 procent van 

alle woningverkopen tot stand gekomen via een NVM-makelaar (www.nvm.nl, 2007) . 

Zowel Van Dam en Visser (2006) als Breejen et al. (2006) stellen dat het Kadaster de meest 

betrouwbare bron is voor het onderzoeken van werkelijke woningprijzen. Het feit dat in het 

Kadaster alle woningtransacties worden geregistreerd is daarbij het belangrijkste argument. 

Kool (2006) beaamt deze stelling, maar kiest toch voor de NVM-gegevens voor zijn 

onderzoek. Hij beargumenteert deze keuze met het feit dat de gerealiseerde transacties uit 

het NVM-archief ongeveer 90 procent van alle transacties in zijn onderzoeksgebied 

bevatten . 

Het NVM-archief heeft ten opzichte van het Kadaster ook een voordeel. Het Kadaster 

registreert alleen de gegevens uit de notariele akte en heeft daardoor weinig informatie over 

de fysieke kenmerken van een woning (www.kadaster.nl, 2007). Van Dam en Visser (2006) 

zeggen hierover; "Een voordeel van de NVM-gegevens boven de Ktldastergegevens is dat ze meer 

informatie bevatten dan alleen woningprijzen . Ook de kenmerken van de woningen en enige 

infonnatie over de ligging van de woning zijn opgenomen in hun registers." 

Nadeel van transactiegegevens Een groot probleem van beide bestanden is dat ze alleen de verkochte woningen registreren. 

Juist in stedelijke vernieuwing is dit een heel specifiek marktsegment. Het gaat hierbij om 

een klein dee! van de voorraad in de particuliere huur- en koopsector, woningen die 

corporaties aan bewoners verkopen en nieuwe koopwoningen die ter vervanging zijn 

gebouwd (Breejen et al., 2006) . 
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In het kort 

Het Kadaster is de meest betrouwbare bron voor het onderzoeken van woningprijzen, 

doordat het alle transacties registreert. De NVM-gegevens registreren alleen de 

transacties van haar !eden, maar kunnen bij een hoog percentage een realistisch beeld 

geven. Het voordeel van het NVM is dat het ook informatie geeft over de kenmerken en 

de Jigging van de woning. Een groot probleem van beide bestanden is dat ze alleen 

koopwoningen registreren. In herstructureringswijken zijn koopwoningen een specifiek 

marktsegment, waarbij het gaat om een klein dee! van de woningvoorraad . 

Taxatiewaarde (koop- en huurwoningen) 
Naast de transactiewaarde kan er ook gebruik worden gemaakt van de taxatiewaarde van 

een woning. Daarbij kan er onderscheid gemaakt worden tussen de WOZ-waarde van een 

woning en een geschatte waarde van de woning door huiseigenaren of experts, zoals 

makelaars en taxateurs. Beide taxaties zijn volgens Van Dam en Visser (2006) minder 

geschikt dan de transactiewaarde om de waarde van een woning weer te geven. De WOZ

waarde ligt volgens Van Dam en Visser niet alleen een onbekend percentage onder de 

huidige marktwaarde, maar weerspiegelt vooral een waarde op basis van woningverkopen 

van soortgelijke woningen uit de omgeving. Hierdoor is het geen geheel realistische 

weergave van de werkelijke prijs die tot stand zou komen in een specifieke situatie van 

vraag en aanbod. Echter blijkt uit een recent onderzoek van het onderzoeksinstituut OTB 

(Vries et al., 2006) dat tegenwoordig de marktprijs en WOZ-waarde van wijken steeds beter 

overeen komen. In de meeste gevallen wijken beide waarden niet meer dan tien procent van 

elkaar af. 

Het nadeel van de WOZ-waarde is dat er anno 2007 geen jaarlijkse analyse van een 

herstructureringsproject van de afgelopen jaren beschikbaar is. In het verleden werd om de 

vier jaar de waarde van de woningen gepeild. Hiermee is het mogelijk om de 

waardeontwikkeling tijdens het proces van de stedelijke vernieuwing weer te geven. 

Tegenwoordig is deze wet gewijzigd en geldt de waarde nog maar voor een jaar. De WOZ

waarde van 2007 is bepaald naar de waarde van onroerende zaken op 1 januari 2005. 

(www.waarderingskamer.nl, 2007) 

Ondanks de genoemde nadelen van het gebruiken van de WOZ-waarde, gebruikt Breejen et 

al. (2006) de WOZ-gegevens als bron. De reden hiervoor is dat de gegevens alle woningen in 

de wijk meeneemen in tegenstelling tot de transactieprijzen. Ook zijn de gegevens goed 

vergelijkbaar omdat de waarde bepaald wordt op basis van een puntenstelsel. Toch 

benoemt Breejen et al. (2006) ook de risico's van het gebruik van de WOZ-waarde. Hij stelt 

dat het niet eenvoudig is om de WOZ-waarden te relateren aan stedelijke vernieuwing 

vanwege de invloed van bovenlokale ontwikkelingen. Met behulp van een vergelijking met 

regionale cijfers kan houvast worden verkregen voor de effecten van gemeentelijk beleid. 

Naast de WOZ-waarden als taxatiewaarde is er ook nog de Aedex/IPD Corporatie 

Vastgoedindex. De Aedex beschikt over informatie ten behoeve van vastgoedobjecten die in 

totaal zo'n 800.000 woningen omvatten, ruim een derde van de sociale woningvoorraad in 

Nederland. De resultaten van de Aedex worden jaarlijks bekend gemaakt. (Aedex, 2007) 

Kool (2006) merkt op dat de waarde-indicatie van de Aedex kan afwijken van de prijs die op 

• • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • 

enig moment in het kader van concrete aan- en verkooptransacties gerealiseerd kan worden. • 
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Hij geeft aan dat enig voorbehoud ten aanzien van de conclusies op basis van de Aedex op 

zijn plaats is, omdat de analyse mede afhankelijk is van de beoordeling van de taxateur. Er 

kan aan de hand van de Aedex geen analyse gemaakt worden op basis van geografische 

Jigging, omdat sommige complexen meerdere geografische gebieden overlappen. Om de 

relatie tussen fysieke ingrepen en de econornische waardeontwikkeling van woningen te 

onderzoeken is het interessant om te weten op welke afstand de huizen van de ingreep 

staan. Omdat de Aedex de geografische Jigging niet meeneemt is het niet mogelijk op een 

laag schaalniveau zicht te krijgen op de invloed van de fysieke ingrepen . 

In het kort 

Het risico van het gebruik van taxatiewaarden is dat deze afwijken van de 

daadwerkelijke transactieprijs. Het nadeel van de WOZ-waarde is dat deze tot 2007 niet 

jaarlijks is gemeten. De Aedex is niet geschikt voor een analyse op basis van geografische 

Jigging. Het voordeel van de WOZ-waarden is dat deze alle koop- en huurwoningen in 

een wijk meeneemt. 

3.2.3. _______ W~A~A~R~D~EO~N~TW.IKKELING VAN WONINGEN 

De waardeontwikkeling van de woningen speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de 

fysieke investeringen en de econornische waardeontwikkeling van de wijk. Het is dus 

belangrijk om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de woningprijzen in woonwijken 

waar herstructurering heeft plaatsgevonden. In deze paragraaf worden de conclusies uit 

eerdere onderzoeken behandeld en met elkaar vergeleken . 

Breejen et al. (2006) komt in zijn onderzoek tot de ontdekking dat de wijken waar stedelijke 

vernieuwing heeft plaatsgevonden gunstig afsteken tegen de gerniddelde ontwikkelingen 

van de stad. Wanneer een vergelijking wordt gemaakt met wijken waar nog geen stedelijke 

vernieuwing heeft plaatsgevonden, zijn de effecten nog groter. Breejen et al. (2006) kijkt in 

zijn onderzoek naar de WOZ-waarden van een drietal wijken (Zuilen, Hoogvliet, 

Vinkhuizen) in de periode 1999-2003 . 

Kool (2006) heeft een vergelijkbaar onderzoek gedaan in een drietal Groningse wijken, 

waaronder Vinkhuizen. Daarbij is in plaats van de WOZ-waarden gekeken naar de 

transactiewaarden. In tegenstelling tot de waardeontwikkeling die Breejen et al. (2006) 

• Geen gemiddeld hogere constateert, komt Kool tot de conclusie; "Herstructurering resulteert op wijkniveau in de drie 

woningwaarde op wijkniveau onderzoekswijken gedurende de onderzoeksperiode niet tot een gemiddeld hogere woningwaarde op 

• • • • • • • • • • 

het schaalniveau van een gehele wijk." Wanneer er op schaalniveau van de gehele wijk wordt 

Wei extra waardestijging dicht gekeken, ontwikkelt de herstructureringswijk zich gerniddeld ten opzichte van de stad en 

bij fysieke ingreep de vergelijkingswijken. Daarentegen constateerde Kool we! een extra waardestijging van het 

particuliere bezit op een lager schaalniveau dicht bij de fysieke ingreep. Hij concludeert dat 

deze waardestijging ontstaat in de eindfase van het project wanneer de resultaten zichtbaar 

zijn. Toch is het een interessante bevinding dat dicht bij de ingreep extra waardestijging 

ontstaat en bij de rest van de woningen niet. Er is dus mogelijk een verband tussen de 

omvang van de ingreep en de omvang van het effect van de ingreep . 

Onderzoeksfactoren 

Beide onderzoeken kijken op wijkniveau maar hebben verscrullende uitkornsten. Er zijn een 

aantal factoren die mogelijk het verscrul in uitkornsten be'invloeden . 
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• Ten eerste verschilt de onderzoeksperiode. Breejen et al. (2006) heeft de periode 1999-2003 

bekeken en Kool (2006) de periode 2000-2005. Beide onderzoeksperioden vallen binnen de 

herstructureringsperiode. In 2005 is de sloopopgave afgerond en bijna de helft van de 

• • • • • 
beoogde nieuwbouw is gerealiseerd of in uitvoering. Beide onderzoeken vonden in de • 

periode plaats toen er flink werd gesloopt en ingegrepen in de wijk. Dit heeft mogelijk 

effect gehad op de huizenprijzen. • 

• Een tweede aandachtspunt is het gebruik van meetbare indicatoren (zie paragraaf 3.2.2). 

Breejen et al. (2006) maakt gebruik van WOZ-waarden en Kool van transactiegegevens uit 

het NVM-archief. Kool (2006) heeft in zijn onderzoek gebruik gemaakt van de gegevens 

van 120 transacties gedurende de onderzoeksperiode. In deze transacties zijn ook 

uitpondtransacties verwerkt; dit betreft geen uitponding van een corporatie, maar van 

een commerciele belegger. Het opleveringsniveau en de verkoopwaarde van deze 

uitpondtransacties wordt vergelijkbaar geacht met die van de particulier transacties. De 

uitpondtransacties zijn meegenomen om voldoende gegevens te hebben om er een 

conclusie uit te trekken. Het !age aantal transacties en het gebruik maken van 

uitpondtransacties kunnen mogelijk een vertekend beeld geven voor de 

waardeontwikkeling van de gehele wijk. 

• De laatste, mogelijk de belangrijkste, oorzaak van het verschil is de samenstelling van de 

wijk. Vinkhuizen bestaat gedurende de onderzoeksperiode uit circa 5.000 woningen, 

waarvan 90% sociale huurwoningen zijn. Kool maakt gebruik van transactiegegevens van 

koopwoningen, die in principe maar een heel klein deel van de wijk vertegenwoordigen. 

Het is dus moeilijk om op basis van deze gegevens uitspraken te doen over de 

waardeontwikkeling van de gehele wijk. Breejen et al. (2006) maakt gebruik van de WOZ

waarden die wel gelden voor de gehele wijk. 

• Uit beide onderzoeken blijkt dat het moment van meten van de woningprijzen van 

essentieel belang is. Herstructurering van woonwijken is in de meeste gevallen een 

ingreep die meerdere jaren in beslag neemt. Potentiele kopers van woningen in 

herstructureringswijken zijn in de beginfase niet zeker van de toekomstige verbetering 

van de wijk (Breejen et al., 2006). Door de onzekerheid en de overlast tijdens de 

herstructurering kan het zijn dater geen waardeontwikkeling in de woningprijzen is te 

zien. Het onderzoek van Kool (2006) bevestigt deze gedachte doordat er in de wijk 

Lewenborg pas ten tijde van de realisatie van de eerste nieuwbouwprojecten een extra 

waardestijging is te zien nabij de fysieke ingrepen. Ook in de wijken Oosterpark en 

Vinkhuizen wordt de extra waardestijging grotendeels behaald in de laatste drie jaar 

(2003-2005) van het onderzoek. In deze periode werd een groot aantal projecten 

opgeleverd en is het daadwerkelijke resultaat van de herstructurering zichtbaar (Kool, 

2006) . 

In het kort 

In eerder gedane onderzoeken is er een verschil in waardeontwikkeling te zien van de 

woningen in herstructureringsgebieden. In dit onderzoek zullen tijdens het onderzoek 

de volgende factoren in acht genomen moeten worden; de onderzoeksperiode, de keuze 

van meetbare indicatoren, de samenstelling van de wijk en het moment van meten. 
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......,'-______ _,.SAMENVATIING EN CONCLUSIE THEOR_!:_TISCH KADER 

Fysieke investeringen 

Betrokken partijen 

In het theoretische kader is een overzicht gegeven van wat er in de literatuur staat 

beschreven over de onderwerpen 'investeren' en 'waardeontwikkeling' en de relatie tussen 

beiden. In deze paragraaf zal een samenvatting worden gegeven van de gevonden 

literatuur. Ook zijn er conclusies getrokken die als input hebben gediend voor het verdere 

onderzoek . 

In vesteringen 
Bij stedelijke vemieuwing wordt onderscheid gemaakt tussen fysieke-, sociale- en 

economische investeringen. Dit onderzoek zal zich focussen op de fysieke investeringen. Er 

zal daarbij onderscheid gemaakt worden tussen fysieke ingrepen in de woningen en de 

woonomgeving. De gemeente, de bewoners, de woningcorporatie en de marktpartijen zijn 

de belangrijkste partijen voor het doen van investeringen bij een fysieke herstructurering. 

De mate waarin deze partijen investeren is afhankelijk van de aard van de situatie, de aard 

van de interventies en de aard en belangen van de partijen in het herstructureringsgebied. 

De bewoners profiteren van de investeringen, maar ook de andere partijen kunnen 

profiteren van de waardestijging van de woningen. Tijdens de casestudy is bekeken welke 

belangen de betrokken partijen hebben en in welke mate zij profiteren van de 

herstructurering . 

Effecten van de investeringen De fysieke investeringen in herstructureringswijken hebben verschillende effecten als 

gevolg. De twee belangrijkste effecten zijn; inteme wijkwaardering bij de bewoners en het 

imago van de wijk bij buitenstaanders . 

lnterne wijkwaardering 

Imago 

Maatschappelijke en 

economische 

waardeontwikkeling 

Beide factoren, wijkwaardering en imago, spelen een belangrijke rol in het onderzoek naar 

de relatie tussen de fysieke investeringen en waardeontwikkeling van de woningen. 

Differentiatiefactoren en storingsfactoren hebben invloed op de interne wijkwaardering van 

de bewoners. Differentiatiefactoren (differentiatie woningvoorraad en bevolking) en het 

wegnemen van storingsfactoren (gevoel van onveiligheid, mate van overlast en 

verloedering) zorgen voor een hogere wijkwaardering door de bewoners . 

Een slecht imago van een wijk zorgt ervoor dat waardeontwikkeling van de woonwijk 

slechts in beperkte mate mogelijk is. Herstructurering van een woonwijk kan zorgen voor 

een imagoverbetering van de wijk. Deze verbetering van het imago heeft een positieve 

invloed op de huizenprijzen in het gebied. Tijdens de casestudy is gekeken welk imago de 

wijk had voordat de stedelijke vernieuwing begon. Daamaast is gekeken of er tijdens de 

stedelijke vernieuwing een imagoverbetering is opgetreden . 

Waardeontwikkeling 
Bij de waardeontwikkeling van woonwijken kan onderscheid worden gemaakt tussen de 

maatschappelijke- en economische waardeontwikkeling van de wijk. Maatschappelijke 

waardeontwikkeling is afhankelijk van de interne wijkwaardering. Economische 

waardeontwikkeling is juist meer afhankelijk van het imago. Dit onderzoek richt zich op de 

economische waardeontwikkeling van woonwijken. Daarbij is gekeken naar de 

waardeontwikkeling van de woningen in een herstructureringswijk. Uit de literatuur is 

gebleken dat investeren in de woningen en woonomgeving van herstructureringswijken een 

positief effect heeft op de woningprijzen. Deze waardeontwikkeling is vaak pas in de 

eindfase van een herstructurering zichtbaar. In de casestudy zijn daarom cases geselecteerd 

waarbij de stedelijke vernieuwing zich in een eindfase bevond . 
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Om de economische waardeontwikkeling van een herstructureringswijk te monitoren is er 

gekeken naar de woningwaarden. De prijs van een woning kan op verschillende manieren 

worden vastgesteld. Er kan gebruikt worden gemaakt van transactieprijzen (Kadaster en 

NVM-gegevens) of van taxatiewaarden (WOZ-waarden). 

Het Kadaster is de meest betrouwbare bron voor het onderzoeken van woningprijzen, 

doordat het alle transacties registreert. De NVM-gegevens registreren alleen de transacties 

van haar !eden, maar kunnen bij een hoog percentage een realistisch beeld geven. Het 

voordeel van het NVM is dat het ook informatie geeft over de kenmerken en de ligging van 

de woning. Een groot probleem van beide bestanden is dat ze alleen koopwoningen 

registreren. In veel herstructureringswijken in het percentage koopwoningen laag, waardoor 

je op basis van transactiegegevens geen uitspraken kunt doen over de gehele wijk. In dit 

onderzoek is daarom gekozen om geen transactieprijzen te gebruiken om uitspraken te 

kunnen doen op wijkniveau. 

De WOZ-waarden (taxatiewaarden) registreren zowel koop- als huurwoningen, waardoor 

ze informatie geven over alle woningen van een wijk. Het risico van het gebruik van WOZ

waarden is dat deze afwijken van de daadwerkelijke transactieprijs. Echter blijkt uit een 

recent onderzoek van het onderzoeksinstituut OTB (Vries et al., 2006) dat de marktprijs en 

WOZ-waarde van wijken nauwelijks meer van elkaar afwijken. 

Het doe! van dit onderzoek is om de cumulatieve waardeontwikkeling in een 

herstructureringswijk te monitoren, waardoor het verschil in waarde tussen de transactie

en taxatiewaarden minder van belang is. Het gaat dus vooral om de ontwikkeling van de 

waarde en in mindere mate om de hoogte van de woningwaarden. Met behulp van de 

WOZ-waarden is het mogelijk om een goed beeld van de waardeontwikkeling te krijgen. Er 

is in dit onderzoek daarom gekozen voor het gebruik van de WOZ-waarden. Daarbij was 

het we! belangrijk dater meerdere metingen van de WOZ-waarden beschikbaar waren. Om 

de waardeontwikkeling te monitoren moeten er zowel voor als na de ingreep metingen 

gedaan zijn van de woningwaarde. 

In eerder gedane onderzoeken is er een verschil in waardeontwikkeling te zien van de 

woningen in herstructureringsgebieden. In het onderzoek van Breejen et al. (2006) is op 

wijkniveau een duidelijke waardeontwikkeling te zien als gevolg van herstructurering. Kool 

(2006) constateert daarentegen geen waardeontwikkeling op wijkniveau als gevolg van 

herstructurering. Er zijn een aantal factoren die mogelijk het verschil verklaren; de 

onderzoeksperiode, de keuze van meetbare indicatoren en de samenstelling van de wijk. Bij 

het opstellen van de selectiecriteria voor casestudy is rekening gehouden met deze factoren. 

Er is gekeken naar een wijk, waarbij de herstructurering zich in een afrondende fase bevond. 

Er is onderzoek gedaan naar de WOZ-waarden van zowel de huur- als de koopwoningen, 

waardoor er uitspraken op wijkniveau gedaan konden worden. 
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HOOFDSTUK 

Beschrijving case 

INLEIDING 

In het voorgaande hoofdstuk is de theorie vanuit de literatuur beschreven. In dit hoofdstuk en in 

en hoofdstuk 5 wordt aan de hand van de casestudy gekeken naar de praktijk. In dit hoofdstuk 

staat een beschrijving van de case. In paragraaf 4.1 wordt een overzicht gegeven van de 

selectiecriteria waarmee de case is geselecteerd. In paragraaf 4.2 staat een beschrijving van de 

case en tot slot worden in paragraaf 4.3 en paragraaf 0 de onderzochte buurten beschreven . 

SELECTIE CASE 

Op basis van het literatuuronderzoek en de diepte-interviews (Van Dam, 2007; Koopman, 2007; 

De Wildt, 2007; Kool, 2007) zijn de selectiecriteria opgesteld. Deze selectiecriteria geven een 

onderbouwing voor de gekozen wijken als onderzoekswijken . 

Het gaat om de volgende vier criteria: 

1. Projectfase 
Een belangrijk criterium voor de casestudy was de fase van het project. In het theoretisch 

kader (paragraaf 3.2.3) is geconstateerd dat de waardeontwikkeling van een woonwijk 

zichtbaar wordt in de eindfase van de stedelijke vernieuwing. Om de waardeontwikkeling 

goed in beeld te brengen is er gezocht naar een wijk waarbij de stedelijke vernieuwing 

afgerond was of zich in de eindfase van de stedelijke vernieuwing bevond . 

2. Type ingreep 
Dit onderzoek richt zich op de fysieke ingrepen in woonwijken. Om de relatie tussen fysieke 

investeringen en de econornische waardeontwikkeling van woonwijken aan te kunnen 

tonen is er gezocht naar een wijk waarbij er fysiek is ingegrepen. Door een case te selecteren 

waarbij er op grote schaal is ingegrepen, kunnen de effecten hiervan beter meetbaar 

gemaakt worden. Onder fysieke ingrepen wordt verstaan; sloop/nieuwbouw woningen, 

samenvoegen woningen, herpositioneren woningen, verbeteren infrastructuur, fysiek 

ingrijpen woonomgeving en voorzieningen . 

3. Datagegevens 
In hoofdstuk 3 is op basis van literatuur geconcludeerd dat de WOZ-waarden van woningen 

het meest geschikt zijn om de waardeontwikkeling van een wijk te monitoren. Hiervoor 

moeten we! de WOZ-gegevens van alle woningen uit het onderzoeksgebied beschikbaar zijn 

over de gehele periode van herstructureren. Van elke woning moet ook het bouwjaar 

bekend zijn. Op deze wijze is het mogelijk om alle nieuwbouwwoningen die zorgen voor 

extra waardeontwikkeling op wijkniveau uit de datagegevens te verwijderen. Tevens is de 

mediaan en de gerniddelde WOZ-waarde van de stad nodig om een extreme 

waardeontwikkeling van de lokale markt eruit te halen . 
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Buurt- of 

buurtcombinatieniveau 

HERSTRUCTUREREN WOONWIJKEN LOONT! I 

4. Schaalniveau 

Om de waardeontwikkeling van een woonwijk goed te kunnen analyseren zijn er gegevens 

nodig op een laag schaalniveau. In hoofdstuk 2 is geconcludeerd dat een casestudy het best 

kan worden uitgevoerd op buurt- of buurtcombinatieniveau. Hierdoor is het mogelijk om 

de factoren te achterhalen die zorgen voor waardeontwikkeling van de buurt. Het was dus 

noodzakelijk dat zowel de WOZ-gegevens als informatie over de stedelijke vernieuwing op 

een laag schaalniveau verkrijgbaar waren. 

Op basis van de genoemde selectiecriteria is er gezocht naar een geschikte case voor het 

onderzoek. Er is gekeken naar de grote steden waar de stedelijke vernieuwing van 

woonwijken al langere tijd aan de gang is. Er is gekeken naar de stedelijke vernieuwing in 

de gemeente Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Utrecht en Amsterdam. 

Gemeente Eindhoven en ' s-Hertogenbosch kennen een aantal herstructureringswijken van 

een beperkte omvang. Beide gemeenten beschikten niet over een geschikte wijk, waarbij de 

stedelijke vernieuwing zich al in de eindfase bevond. Bovendien beschikte de gemeente 

Eindhoven niet over de benodigde datagegevens over een langere periode. De gemeente 

Utrecht en Amsterdam kennen wel een aantal grootschalige projecten die zich in de eindfase 

van de stedelijke vernieuwing bevinden. Beide steden kwamen in aanmerking om de 

Keuze gemeente Amsterdam casestudie uit te voeren. Uiteindelijk is er gekozen voor de gemeente Amsterdam, omdat de 

Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam bereid was om de benodigde 

datagegeven van de herstructureringswijken aan te leveren. 

Risico's 

Gentrification 

Gentrifie rs 

Op basis van de selectiecriteria is er gekozen voot stadsdeel Westerpark omdat deze aan alle 

gestelde criteria voldeed; 

• Het stadsdeel Westerpark kent buurten waarbij de stedelijke vernieuwing al is afgerond, 

maar ook buurten waar men nog moet starten; 

• Er wordt in alle woonwijken fysiek ingegrepen in de woningen en de woonomgeving; 

• De gemeente Amsterdam kan alle benodigde gegevens aanleveren; 

• Het is mogelijk om op buurtniveau de casestudy uit te voeren. 

Ondanks dat de geselecteerde case voldoet aan aUe gestelde eisen moet opgemerkt worden 

dat een casestudy in Amsterdam ook een aantal risico's met zich meebrengt. De 

Amsterdamse woningmarkt is volop in beweging. Er is sprake van een daling in het aanbod 

en een groeiende vraag, als gevolg van de economische groei in en rond Amsterdam. Deze 

stijgende vraag zal de transactieprijzen naar verwachting doen stijgen (Gemeente Amsterdam, 

2006) . Ook is er in Amsterdam sprake van de gentrification van oude stadswijken. 

Gentrification, ook wel veryuppen, is een Engelse term die gebruikt wordt om de 

opwaardering van een buurt of stadsdeel op sociaal, economisch of cultureel gebied aan te 

duiden. De herwaardering van een stadsdeel gaat gepaard met een stijging van de prijzen 

voor onroerend goed. Voorbeelden van gentrification zijn de Jordaan Garen '80) en de Oude 

Pijp (Geurtz, 2006). 

In een recent uitgevoerd onderzoek (Van der Togt, 2006) naar de gentrification van de Fanni us 

Scholtenbuurt in stadsdeel Westerpark is geconcludeerd dat er geen sprake is van een 

(overheids)gestuurde gentrification, maar van een natuurlijk proces. Waarbij de krakers van 

weleer uiteindelijk de 'gentrifiers' van de buurt zijn geworden. In hoofdstuk 5 zal er nader 

in worden gegaan op dit onderwerp. 
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4.2 

Vijftal buurtcombinaties 

Afbeelding 4.1 

Buurtcombinaties en buurten 

stadsdeel Westerpark (bron 

wwN os.amsterdarri .nl, 2007) 

HERSTRUCTUREREN WOONWIJKEN LOONT! I 

WESTERPARK, AMSTERDAM 

Stadsdeel Westerpark ligt ten westen van het centrum van Amsterdam en heeft circa 35 

duizend inwoners. In bijlage 3 is een overzichtskaart van Amsterdam weergegeven, waarop 

het stadsdeel Westerpark is aangegeven met de letter C. Westerpark ligt in het kruispunt 

van een aantal voor Amsterdam belangrijk waterwegen, zoals de Kostverlorenvaart en de 

Haarlemmervaart. 

De bouw in het Westerpark dateert wt de 19' eeuw of vroeg 20'tc eeuw en is voomamelijk 

Amsterdamse school. Ongeveer de helft van de bevolking is van allochtone afkomst. Het 

stadsdeelbestuur streeft naar een meer evenwichtige bevolkingssamenstelling om zo een 

goede afspiegeling van de samenleving te krijgen. Dit doet zij door de nieuwbouw en 

renovatie van woningen in verschillende huur- of koopsegmenten te realiseren. Een mooi 

voorbeeld hiervan is de grote graansilo aan het IJ die verbouwd is tot luxe 

appartementencomplex. Op deze wijze zijn er meer mogelijkheden voor een wooncarriere in 

het stadsdeel Westerpark . 

Het stadsdeel Westerpark is onderverdeeld in een vijftal buurtcombinaties. In afbeelding 4.1 

is de indeling te zien; Houthavens (Cl2), Spaamdammer- en Zeeheldenbuurt (C13), 

Staatsliedenbuurt (C14), Centrale Markt (ClS) en de Frederik Hendrikbuurt (C16) . 

Vergelijking Staatsliedenbuurt Er is gekozen voor een vergelijking van de Staatsliedenbuurt (C14) met de 

en Spaarndammerbuurt Spaamdammerbuurt (C13). Het belangrijkste argument bij deze keuze is de fase van 

stedelijke vemieuwing van beide buurten. De Staatsliedenbuurt is momenteel in de eindfase 

van de stedelijke vemieuwing. In de komende twee jaar worden de laatste projecten 

afgerond. In de Spaamdammerbuurt is men pas veel later gestart met de stedelijke 

vemieuwing van de wijk. Anno 2007 zijn er een aantal projecten afgerond, maar in de 

meeste delen is de stedelijke vemieuwing nog aan de gang of moet er zelfs nog gestart 

worden. Een ander belangrijk argument om deze twee buurten met elkaar te vergelijken 

was dat het type ingrepen met elkaar overeen komen. In paragraaf 4.3 en 0 wordt er dieper 

ingegaan op de hoofdkenmerken en de stedelijke vemieuwingsplannen van beide buurten . 
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4.3 

1.3.1 

'Koperen Knopenbuurt' 

4.3.2 

Fannius Scholtenbuurt 

Afbeelding 4.2 

lndel ing buurten in de 

Staatsliedenbuurt (links) (bran: 

www.os.amsterdam .nl, 2007), 

foto St aatsliedenbuurt (rechts) 

HERSTRUCTUREREN WOONWIJKEN LOONT! I 

ST AA TSLIEDENBUURT 

In deze paragraaf staat een korte beschrijving van de geschiedenis en de stedelijke 

vernieuwing van de Staatsliedenbuurt. De kemcijfers staan vermeld in bijlage 4. 

GESCHIEDENIS 

De Staatsliedenbuurt ontstond aan het einde van de 19e eeuw. In 1875 werd in de 

gemeenteraad een plan aangenomen wat als doe! had betere huisvesting te verzorgen voor 

mensen die in krotten in de Jordaan woonden. De panden werden door particulieren 

gebouwd. Er vestigden zich al snel mensen die werkten bij de gemeente, de post en de 

spoorwegen, waardoor de buurt de naam 'Koperen Knopenbuurt' kreeg. In de jaren 70 van 

de vorige eeuw was de Staatsliedenbuurt een echt krakersbolwerk . De woningnood was 

hoog in die jaren en de stadsvernieuwing stagneerde. Leegstaande huizen werden 'in 

gebruik genomen', evenals scholen en bedrijven. Veel krakers zijn in de buurt blijven wonen 

en zijn actief in de wijk. 

STEDELIJKE VERNIEUWING 

Het Stadsdeelbestuur heeft in de jaren '90 besloten tot stedelijke vernieuwing van de 

Staatsliedenbuurt over te gaan. De aanleiding voor dit besluit was dater aan de rand van de 

buurt grote nieuwbouwprojecten gepland waren. Door deze nieuwbouw zou er een groat 

contrast ontstaan met de oude buurt. In 1996 is gestart met het opknappen van de 

Staatsliedenbuurt. Midden in de Staatsliedenbuurt (C14) ligt de Fanni us Scholtenbuurt waar 

de stedelijke vemieuwing op grate schaal heeft plaatsgevonden. Er is een integraal buurt 

ontwikkelingsplan (IBOP) opgesteld, waarbij niet alleen de woningen verbeterd worden 

maar ook aandacht besteed wordt aan de openbare ruimtes, economie- en welzijnaspecten. 

De stedelijke vernieuwing vindt plaats in de buurten C14b, Cl4d, C14e en C14f, zoals is 

aangegeven in afbeelding 4.2. De buurten C14a en Cl4c zijn in de jaren '80 vernieuwd en 

zu1len opgeknapt worden nadat de stedelijke vernieuwing in de andere buurten is afgerond. 

In paragraaf 3.1.l is het onderscheid gemaakt tussen fysiek ingrijpen in woningen en het 

ingrijpen in de woonomgeving. Hieronder wordt ingegaan op de veranderingen in de 

woningen, woonomgeving en de bevolking van de Staatsliedenbuurt. 
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Kleine stapelwoningen 

Gevarieerder woonaanbod 

Verschuiving van de 

eigendomsverhoudingen 

Ta bel 4.2 

Eigendomsverhouding in de 

woningvoorraad (bron: Teune en 

Jeurissen , 2006 en 

'l'/WVV .os .arnsterda rn. nl) 

Tabel 4.3 

Woonoppervlakte (bron: Teune 

en Jeurissen, 2006) 

HERSTRUCTUREREN WOONWIJKEN LOO NT! I 

Woningen 
De Staatsliedenbuurt telde in 2006 circa 7600 woningen. De buurt kent, net als alle andere 

buurten in stadsdeel Westerpark, geen eengezinswoningen. De buurt bestaat enkel uit 

kleine stapelwoningen, die bestemd zijn voor een- en sorns tweepersoonshuishouden. De 

buurt kent van oudsher een hoog percentage huurwoningen. In 1999 bestond 90% van de 

woningvoorraad uit huurwoningen . 

Een van de doelstellingen van het IBOP was om een gevarieerder woonaanbod te 

verkrijgen. In de jaren '80 is ervoor gekozen om dit te doen door in de noord-oosthoek van 

de Staatsliedenbuurt (Cl4c en Cl4a) delen van wijken te slopen en een nieuwe wijk neer te 

zetten. De slechte ervaringen van deze vemieuwing zorgden ervoor dat men ditrnaal niet 

koos voor grootschalige sloop maar voor het renoveren van de wijk. Op deze wijze bleef ook 

het karakter van deze 19e eeuwse buurt behouden. 

Om de doelstelling van een gevarieerder woonaanbod te verkrijgen heeft er tijdens de 

stedelijke vernieuwing een verschuiving plaatsgevonden van de eigendornsverhoudingen 

en zijn er kleinere woningen samengevoegd tot ruimere woningen. In 1995 bestond slechts 

6% van de woningvoorraad uit koopwoningen, 57% uit corporatiewoningen en 37% uit 

particuliere huurwoningen. In tabel 4.2 is goed te zien dat het aantal koopwoningen is 

toegenomen en het aantal particuliere huurwoningen is afgenomen in de periode 1995- 2005 . 

Woningvoorraad 1995 1999 2003 2005 

Tota le woningvoorraad 7.092 7.440 7.481 7.419 

Koopwoningen 6% 11% 15% 20% 

Corporatie 57% 60% 59% 60% 

Particuliere huur 37% 30% 25% 21% 

Daamaast is het percentage woningen met een oppervlakte kleiner dan 40 m2 afgenomen 

van 40% in 1999 naar 32% in 2005. Het aantal woningen met een oppervlakte van boven de 

80 m2 is toegenomen tot 6 % in 2005 (zie tabel 4.3) . 

< 40 m2 40% 39% 32% - ---
40 m2 tot 60 m2 43% 44% 46% 

60 m2 tot 80 m2 16% 16% 16% 

> 80 m2 1% 1% 6% 

Naast een gevarieerder woonaanbod zijn ook de woningen zelf verbeterd. De aanpak ervan 

varieert van het verbeteren van de buitenkant tot aan de sloop en nieuwbouw van 

complexen. Dit laatste is slechts bij een aantal complexen toegepast. Bij het aanpakken van 

de wooncomplexen gaat het om achterstallig onderhoud wat wordt weggewerkt. De 

panden worden op een kwalitatief voldoende niveau gebracht voor een periode van 25 jaar. 

Woonomgeving 
Vernieuwen van de openbare Naast woningrenovatie wordt er ook veel aandacht besteed aan het vernieuwen van de 

ruimte openbare ruimte. Een van de centrale thema's voor de vernieuwing van de openbare ruimte 

is dat er meer ruimte komt voor voetgangers, fietsers en bomen. Zo zijn de trottoirs aan de 

zonzijde verbreed, waardoor het aantal parkeerplaatsen op straat afneemt. De weggehaalde 

parkeerplaatsen worden gecompenseerd met nieuw te bouwen parkeergarages. Bij de 

aanpak van de openbare ruimte is gebruik gemaakt van materialen van hoge kwaliteit. 
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Tabet 4.4 

Percentage niet westerse 

allochtonen (bran: statline.cbs nl) 

Tabet 4.5 

Bevolkingspercentage naar 

leeftijd (b ran: sta tline cbs.nl) 
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Van oudsher werd de Staatsliedenbuurt gekenmerkt door allerlei ambachtelijke bedrijfjes. 

Op iedere hoek van een wooncomplex bevond zich zo'n bedrijfje. In de jaren '90 is de 

bedrijvigheid verloren gegaan. Het beleid van het Stadsdeel was erop gericht om tijdens de 

stedelijke vemieuwing van de buurt de bedrijfsruimten te behouden en weer in gebruik te 

nemen. Het stimuleren van de bedrijvigheid door de gemeente heeft ervoor gezorgd dat de 

hoekpanden van de complexen weer in gebruik zijn genomen door kleine bedrijfjes. 

Bevo/king 

Naast de veranderingen in de woningen en de woonomgeving is er ook gekeken naar de 

veranderingen in de sociale opbouw van de bevolking. In bijlage 4 staan alle kerncijfers van 

de Staatsliedenbuurt vermeld. 

In de eerste periode (1995-1999) van de stedelijke vernieuwing is het percentage niet 

westerse allochtonen gestegen van 23 naar 31 procent (zie tabel 4.4). In de tweede periode 

(2000-2006) blijft dit percentage rond de 30 procent. Het verloop van de cijfers komen 

redelijk overeen met het verloop van de cijfers in het stadsdeel Westerpark en de stad 

Amsterdam. De cijfers tonen geen veranderingen aan als gevolg van de stedelijke 

vernieuwing van de Staatsliedenbuurt. 

Staatsliedenbuurt 23 22 31 30 30 30 30 29 

Stadsdeel Wester ark 24 22 31 31 31 30 30 29 
~~~~+-~~+-~~+-~~+-~~+--~~t--~~r-~---11--~-

A ms t er dam 22 21 30 32 33 34 34 34 

De stijging van het percentage grotere woningen maakt het voor gezinnen en mensen met 

een hoger inkomen interessant om zich in de Staatsliedenbuurt te vestigen. In tabel 4.5 is te 

zien dat het percentage kinderen van 0 tot 14 jaar gedurende de stedelijke vernieuwing is 

toegenomen van 11 naar 14 procent. Het percentage 15 tot 24 jaar en 25 tot 44 jaar is flink 

gedaald, terwijl het percentage ouderen (45-64 jaar) gestegen is. Op basis van deze cijfers is 

geen 'veryupping' van de Staatsliedenbuurt te constateren. 

Bevolking naar leeftijd [%] 0 - 14 15 - 24 25 - 44 45 - 64 ~ 65 

1995 11 15 53 15 6 

1997 11 13 54 16 6 

1999 12 11 55 17 6 

2001 12 10 53 18 6 -· 
2003 13 10 52 19 6 

2004 13 10 50 20 6 

2005 13 11 49 21 6 

2006 14 10 48 22 6 

Naast de veranderingen in leeftijdsopbouw is het ook interessant om de veranderingen in 

inkomensontvangers te zien. Er is daarbij onderscheid gemaakt tussen ' laag inkomen' en 

'hoog inkomen' (zie tabel 4.6). In bijlage 4 wordt de totstandkoming van de tabel nader 

toegelicht. De tabel laat een duidelijke verschuiving zien van inkomensontvangers met een 

laag inkomen naar inkomensontvangers met een hoog inkomen. Deze verschuiving is ook te 

zien in de stad Amsterdam. Maar zoals de cijfers laten zien is de verschuiving in de 

Staatsliedenbuurt veel extremer. De verschuiving is het gevolg van de verhoging van het 

percentage grate woningen, waardoor de wijk interessant is geworden voor mensen met een 
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Tabel 4.6 

I nkomensontvangers 

Staatsliedenbuurt en 

Amsterdam (bron: stat line.cbs.nl) 

4.4.1 

Kleine woningen 

Foto 4.1 

Woningcomplex van een van 

de architecten van de 

Amsterdamse school· Michel 

de Klerk 

HERSTRUCTUREREN WOONWIJKEN LOONT! I 

hoger inkomen. Daamaast is de Jeeftijdsgroep 45 tot 64 jaar flink toegenomen, wat over het 

algemeen een leeftijdsgroep is met een hoger inkomen dan de Jeeftijdsgroep 25 tot 44 jaar. 

lnkomensontvangers [%] Laag inkomen Hoog inkomen Niet actief 

1995 56 7 40 

1997 52 8 34 

1999 48 10 28 

2001 44 12 22 

2003 42 14 26 

2004 41 15 27 

2005 41 18 27 

In deze paragraaf staat een korte beschrijving van de geschiedenis van de 

Spaamdammerbuurt en de stedelijke vemieuwing die in de buurt heeft plaatsgevonden De 

kerncijfers staan vermeld in bijlage 4. 

GESCHIEDENIS 

De Spaamdammerbuurt is ontstaan door de aanleg van het Noordzeekanaal en het 

Westerkanaal aan het einde van de 19e eeuw. Deze twee kanalen zorgden namelijk voor een 

toevloed van nieuwe industrie, veelal gerelateerd aan de scheepvaart en houtindustrie, aan 

de westkant van de stad. Deze nieuwe industrie trok op haar beurt weer veel arbeiders aan, 

voorheen veelal werkzaam in de kwijnende landbouw. De architecten van de Amsterdamse 

school bouwden hier ware 'paleisjes voor arbeiders' (zie foto 4.1). Voor die tijd waren de 

robuuste bakstenen bouwwerken een hele verbetering als je uit de krotwoningen in de 

Jordaan kwam. Voor de allerarmsten waren de woningen helaas nog steeds niet betaalbaar, 

maar geschoolde arbeiders vonden er een goed onderkomen in de kleine woningen. In de 

loop van de 20' eeuw verdween de oorspronkelijke industrie en bedrijvigheid uit de buurt, 

wat nog eens werd versterkt door de stadsvernieuwing . 
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4.4.2~------~S~TE=Df_LIJKE VERNIEUWING 

Vanaf september 2001 is de stedelijke vernieuwing in de Spaamdammerbuurt op gang 

gekomen. De eerste jaren is er gestart met het opknappen van kleinschalige projecten. In 

• 
• • • 
• 

2004 is de stedelijke vernieuwing echt op gang gekomen door het opknappen van de • 

winkelstraat 'de Spaamdammerstraat'. De buurt wordt integraal aangepakt, waardoor er 

niet alleen aandacht is voor woningverbetering en woningdifferentiatie. Maar ook voor de 

economie, bedrijvigheid en voorzieningen voor de bewoners. Daamaast pakt het stadsdeel 

de wegen en de openbare ruimte aan. De stedelijke vemieuwing vindt voomamelijk plaats 

in de bui.lrten C13b, C13c, C13d, C13e en C13f. De Zeeheldenbuurt (C13a) is al in een eerder 

stadium aangepakt. In de buurt C13g zijn het Westerpark en de Westergasfabriek gesitueerd 

en in C13h is de Overbraker Binnenpolder gelegen. In beide buurten staat bijna geen 

woningbouw _ 

Aan de noordzijde van de Spaarndammerbuurt ligt de Houthaven (C12). Momenteel zijn 

hier tijdelijke voorzieningen, zoals studentenwoningen, gerealiseerd. Deze zullen echter 

verdwijnen als rond 2010 gestart wordt met de ontwikkeling van dit gebied. In de 

Nieuwe wijk In de Houthaven Houthaven wordt een nieuwe wijk van circa 1.700 woningen gerealiseerd met daarin 52.000 

m2 aan bedrijfsruimte. Uitgangspunt van de plannen is dat de Houthaven en de 

Spaarndammerbuurt in de toekomst een wijk gaan vormen. 

AfbeeJding 4.3 

lndeling buurten in de 

Spaarndammerbuurt (bron: 

www.cs.amsterdarn .ni, 2007) 

Woningen 

• 
• 
• • • 
• 
• • • • 
• • 
• • • • • 
• 

De Spaamdammerbuurt telt relatief veel kleine huurwoningen met een !age huur. De buurt • 

Slechts enkele koopwoningen kent geen grote woningen en er zijn slechts enkele koopwoningen. Tijdens de stedelijke 

vemieuwing van de buurt wordt er net als in de Staatsliedenbuurt getracht een grotere 

variatie aan woningtypen in de buurt te krijgen. De woningen worden opgeknapt, enkele 

worden samengevoegd en verkocht. 

In tabel 4.7 is de eigendomsverhouding van de woningvoorraad in 1995, 2001 en 2006 

weergegeven. Daarbij zijn de eerste resultaten van de stedelijke vernieuwing al te zien. Het 

percentage koopwoningen is in de eerste jaren van de stedelijke vemieuwing toegenomen 

van 3% naar 7% en het aandeel corporatiewoningen en particuliere huurwoningen is 

gedaald ten opzichte van 2001. In de tabel is ook een daling te zien van de totale 
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Tabel 4.7 

Eigendomsverhouding in de 

woningvoorraad (bron: Teune en 

Jeurissen, 2006 en 

www.os.amsterdani .nl) 

Veel corporatiebezit 

Spaa rndammerstraat 

Tabel 4.8 

Percentage niet w esterse 

allochtonen (bron: statline.cbs.nl) 
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woningvoorraad. Dit is het gevolg van de samenvoeging van kleine woningen tot grotere 

woningen . 

Etgendomsverhouding 1995 2001 2006 

Totale woningvoorraad 5.949 - 5.876 

Koopwoningen 4% 3% 7% 

Corporatie 77% 84% 81% 

Particu!iere huur 19% 13% 12% 

Het grootste dee! van de woningen in de Spaamdammerbuurt is in het bezit van drie 

corporaties, te weten; Ymere, De Key en Rochdale. Door het grote aandeel van deze 

corpora ties spelen ze een belangrijke rol bij de stedelijke vernieuwing van de buurt. 

Woonomgeving 
In 2004 is gestart met de aanpak van de openbare ruimte in de Spaardammerbuurt. Er is 

bewust voor gekozen om te starten met het opknappen van de Spaamdammerstraat. Deze 

straat is het hart van de buurt omdat alle winkels en bedrijven hier gevestigd zijn. Door de 

stedelijke vernieuwing in deze straat te laten starten werd er een signaal afgegeven aan de 

omgeving dat de buurt aangepakt ging warden. Sindsdien is de openbare ruimte ook op 

andere plaatsen, zoals het geheel vemieuwde Zaandammerplein, aangepakt . 

In 2005 is het Plan Openbare Ruimte SpaarndammerHout (PORS) vastgesteld, waarin een 

integraal beeld van de openbare ruimte is vastgelegd. Onderwerpen in dit plan zijn; 

• De buurt dichter bij het IJ brengen; 

• De Spaarndammerstraat als hart van de buurt; 

• Plezierige, verzorgde en veilige buitenruimtes; 

• Een buurt die veilig en goed bereikbaar is . 

Bevolking 
De stedelijke vemieuwing in de Spaarndammerbuurt is een aantal jaren aan de gang . 

Hieronder wordt gekeken naar de veranderingen in de sociale opbouw van de wijk 

gedurende deze periode. De overige kemcijfers van de Spaamdammerbuurt staan vermeld 

in bijlage 4 . 

In tabel 4.8 is de stijging van het percentage niet westerse allochtonen in de 

Spaamdammerbuurt te zien. Deze stijging is iets hoger dan de stijging van stadsdeel 

Westerpark en iets lager dan de stijging van de stad Amsterdam. Maar evenals de 

Staatsliedenbuurt tonen de cijfers geen bijzondere veranderingen aan als gevolg van de 

stedelijke vemieuwing . 

S aarndammerbuurt 

Stadsdeel Weste ark 

Amsterdam 

29 

24 

22 

27 39 

22 31 

21 30 

39 40 39 39 38 

31 31 30 30 29 

32 33 34 34 34 

De verschillende leeftijdsgroepen zijn in de afgelopen tien jaar ook vrijwel gelijk gebleven 

(zie tabel 4.9). Uitzondering daarop is de toename van het percentage bewoners van 45 tot 

64 jaar. In de jaren voor de stedelijke vemieuwing (1995-2001) en de beginjaren van de 

stedelijke vernieuwing (2002-2006) is dit percentage van 17 tot 24 procent opgelopen . 
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Bevolkingspercentage naar 

leeftijd (b ro n: statline cbs.n l) 

label 4.1 0 

Percentage 

inkomensontvangers (bron: 

statli ne cbs.nl) 
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Bevolking naar leeftijd {%) 0-14 15 - 24 25-44 45 - 64 ~ 65 

1995 17 14 42 17 10 

1997 17 13 42 18 10 

1999 16 13 42 20 9 

2001 16 12 42 20 9 

2003 16 12 41 22 9 

2004 15 12 41 22 9 

2005 15 12 40 23 9 

2006 15 12 40 24 9 

Tot slot is er gekeken naar het verloop van de inkomensontvangers (zie tabel 4.10). In de 

eerste jaren van de stedelijke vernieuwing (2002-2006) blijven de percentages gelijk. 

Opvallend is wel dat het percentage inkomensontvangers met een hoog inkomen in 2005 

met 11 procent beduidend lager is dan de 18 procent van de Staatsliedenbuurt. 

lnkomensontvangers {%) Laag inkomen Hoog inkomen Niet actief 

1995 52 9 41 

1997 52 8 38 

1999 50 9 33 

2001 44 10 27 

2003 42 11 32 

2004 44 10 32 ·---- -- -
2005 44 11 35 

De bovenstaande cijfers tonen geen bijzondere veranderingen aan in de sociale opbouw van 

de Spaarndammerbuurt in de eerste jaren van de stedelijke vernieuwing. Door de 

differentiatie van de woningvoorraad zal hier mogelijk ook een verschuiving plaatsvinden 

vergelijkbaar met de Staatsliedenbuurt. 

In het kort 

Het stadsdeel Westerpark in Amsterdam is op basis van de selectiecriteria gekozen als 

case voor de casestudy van het onderzoek. De selectiecriteria waren; projectfase, type 

ingreep, datagegevens en schaalniveau. Er is gekozen voor een vergelijking van de 

Staatsliedenbuurt met de Spaarndammerbuurt. De Staatsliedenbuurt bevindt zich in een 

afrondende fase van de stedelijke vernieuwing. Er is een gevarieerder woonaanbod 

ontstaan met meer koopwoningen. Daarnaast is de woonomgeving verbeterd en zijn er 

oude bedrijfspanden weer in gebruik genomen. Ook is het percentage bewoners met een 

hoog inkomen aanzienlijk toegenomen. 

In de Spaarndammerbuurt is men sinds enkele jaren ook gestart met het opknappen van 

de woningen en woonomgeving. De stedelijke vernieuwing in deze wijk is gestart met 

het opknappen van de winkelstraat die een belangrijke functie in de buurt vervult. Er is 

in de afgelopen jaren ook een duidelijke verschuiving te zien in de 

eigendomsverhoudingen. De wijk kende een zeer laag percentage koopwoningen wat de 

laatste jaren flink is toegenomen. Tot op heden zijn er nog geen bijzondere 

verschuivingen te zien in de sociale opbouw. 
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5.1 

5.1.1 

Econometrisch model 
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HOOFDSTUK 

Aanpak en resultaten 
casestudy 

INLEIDING 

In hoofdstuk 4 is een beschrijving gegeven van de Staatsliedenbuurt en de Spaarndammerbuurt 

die in de casestudy onderzocht zijn . In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 5.1 een beschrijving 

gegeven van de wijze waarop de casestudy is aangepakt. In paragraaf 5.2 worden de resultaten 

op buurt- en buurtcombinatieniveau gepresenteerd. Tot slot worden in paragraaf 5.3 de 

resultaten geanalyseerd en wordt er een verklaring gegeven voor de gevonden 

waardeontwikkeling . 

AANPAK CASESTU~'( 

Het doe] van de casestudy is om de bevindingen vanuit de literatuur en de interviews te 

toetsen in de praktijk. Voor de casestudy in het Westerpark in Amsterdam is gebruik 

gemaakt van de WOZ-gegevens, zoals deze bij de gemeente Amsterdam geregistreerd staan . 

In paragraaf 5.1.l zal een toelichting gegeven worden op de selecties die gemaakt zijn in het 

databestand. In paragraaf 5.1.2 staan de aandachtspW1ten die in acht genomen moeten 

worden bij het bestuderen van de datagegevens en de resultaten . 

DATAGEGEVENS 

De dataset van de WOZ-gegevens van het Westerpark bevat alle woningen van stadsdeel 

Westerpark, waarbij elke woning een objectnummer heeft. Deze gegevens zijn om 

privacyredenen niet opgenomen in het eindrapport en de bijlagen. Er is per objectnwruner 

gekeken naar de waardeontwikkeling van het object in de periode van 1992 tot 2005. De 

WOZ-waarden in de gemeente Amsterdam zijn vastgesteld met behulp van het 

econometrische model Ortax (www.ortax.nl). Dit model wordt gebruikt vanaf de 

prijspeildatum 2003, daarvoor werden de woningen gewaardeerd met behulp van Burotax . 

Burotax is een waarderingsprogramma dat in 1997 ontwikkeld is door de Dienst Belastingen 

van de gemeente Amsterdam. Voor 1997 werd er gebruik gemaakt van een voorloper van 

Burotax. Om de dataset van WOZ-gegevens bruikbaar te maken voor de casestudy zijn er 

een aantal selecties uitgevoerd . Deze staan hieronder nader toegelicht. 

Staatsliedenbuurt en Spaarndammerbuurt 
In hoofdstuk 4 is een beschrijving gegeven van de keuze om de Staatsliedenbuurt (C14) en 

de Spaarndammerbuurt (C13) met elkaar te vergelijken. De datagegevens van de 

buurtcombinaties C12, C15 en C16 zijn niet meegenomen in de casestudy. In de 

Spaarndammerbuurt zijn twee buurten, C13g en C13h, niet meegenomen in de berekening . 

In beide buurten zijn slechts een paar woningen, waardoor een meting van de 

waardeontwikkeling van de gehele wijk onbruikbaar is. In de buurt C13g zijn het 

Westerpark en de Westergasfabriek gesitueerd en in C13h is de Overbraker Binnenpolder 
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Afbeelding 5.4 

Onderzoeksgebieden 

Staatsl iedenbuurt en 

Spaarndammerbuurt (bran 

www.os.a msterdam .nl , 2007) 

Autonome 

waardeontwikkeling 

Viertal prijspeildata 

Tabel 5 .. 11 

Overzicht metingen (bron: 

be las t1nggegevens 1998, 2002, 

2006 en 2007 

www. os.amsterdam .nl , 2007) 
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gelegen. De selecties hebben ertoe geleid <lat er in de Spaarndammerbuurt 5.706 woningen 

en in de Staatsliedenbuurt 5.930 woningen zijn meegenomen in de berekening. In afbeelding 

5.4 zijn de onderzoeksgebieden weergegeven waarin de casestudy is uitgevoerd. Hierin is 

duidelijk te zien <lat het Westerpark (C13g) en de spoorlijn voor een scheiding van beide 

wijken zorgen. 

Amsterdamse garde/ 
Om de lokale invloed van de huizenmarkt op het onderzoek tot een minimum te beperken 

is ervoor gekozen om een vergelijking te maken met de lokale waardeontwikkeling van de 

stad. Hiermee wordt de autonome waardeontwikkeling van de stad als het ware uit de 

waardeontwikkeling van de wijken gehaald. Op deze wijze is er een waardeontwikkeling te 

zien die is ontstaan door andere factoren, zoals stedelijke vernieuwing. Omdat Amsterdam 

• 
• • • 
• • • • • 
• • • • 
• • • • 

een grote verscheidenheid aan stadsdelen kent is er voor gekozen om een vergelijking te • 

maken met de Amsterdamse gordel. De waardeontwikkeling van de in de gordel gelegen 

wijken, waaronder de Staatsliedenbuurt en Spaamdammerbuurt, kennen een gelijk verloop. • 

Pei/datum • 
De gemeente Amsterdam beschikt over de WOZ-gegevens vanaf 1990. Voor het onderzoek 

is de peildatum van de WOZ-gegevens van belang. Stadsdeel Westerpark kent voor de • 

taxatie van de woningen tot op heden vier prijspeildata, te weten; 1992, 1999, 2003 en 2005. 

Voor 1992 zijn er ook gegevens bekend, maar daarvan zijn de prijspeildata onbekend. Ook 

hanteerde men destijds nog geen doorlopend objectnurnmer, maar werd er gebruik gemaakt 

van adresgegevens. Er is voor gekozen om 1992 te hanteren als eerste meetpunt van de 

waardeontwikkeling van beide buurten. In tabel 5.11 is een overzicht gegeven van de vier 

meetpunten met bijbehorend jaartal van de prijspeildatum. 

Metingen Prijspei I datum 
1' meetpunt 1992 
2' meetpunt 1999 -
3' meetpunt 2003 
4' meetpunt 2005 -

De gebruikte meetpunten voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen in de selectiecriteria 

van de casestudy. In 1996 is men gestart met de stedelijke vernieuwing van de 

Staatsliedenbuurt, waardoor over een periode van tien jaar de waardeontwikkeling 

gemonitoord kan worden. Het eerste meetpunt in 1992 geeft een beeld van de waarde 

voordat de stedelijke vernieuwing op gang kwam. 
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Woningen na 1992 niet 

meegenomen 

Nulwaarden 

5.1.2 
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Bouwjaar 

In de dataset zijn de gegevens van alle woningen opgenomen, zowel de 19° eeuwse 

woningen als de woningen die tijdens de stedelijke vernieuwing nieuw zijn gebouwd. Uit 

de interviews (Van Dam, 2007; De Wildt, 2007; Kool, 2007) is geb!eken dat de 

nieuwbouwwoningen die tijdens de stedelijke vernieuwing gebouwd zijn zorgen voor een 

hoger gemiddelde woningwaarde op buurtniveau. Om dit te voorkomen zijn de 

nieuwbouwwoningen niet in de berekening meegenomen. Als startpunt voor de berekening 

is 1992 gekozen. Daarom is ervoor gekozen om alle woningen die na 1992 gebouwd zijn niet 

mee te nemen in de berekening. 

Nulwaarden 

In een aantal databestanden stonden enkele objecten met een nulwaarde. Waarschijnlijk was 

de waarde van het object in dat jaar niet bekend, waardoor er geen waarde of de waarde 0 is 

ingevuld. Deze nulwaarden kunnen van invloed zijn op de berekening van de gemiddelde 

waardeontwikkeling van de buurt. Er is voor gekozen om alle woningen met een waarde 

lager dan 5.000 euro uit het bestand te verwijderen. Net als extreem !age waarden, kunnen 

extreem hoge waarden ook zorgen voor een vertekend beeld. Na onderzoek bleek dat er 

geen objecten zaten in de databestanden met extreme waarden die van invloed zouden zijn 

op de berekening . 

AANDACHTSPUNTEN 

Bij het bestuderen van de datagegevens en de resultaten van de casestudy moeten een aantal 

aandachtspunten in acht genomen worden; 

• In het onderzoek is de waardeontwikkeling van de woningen over een periode van 13 

jaar onderzocht. In deze periode zijn een viertal prijspeilingen uitgevoerd, waardoor de 

waardeontwikkeling niet per jaar te monitoren is. In het onderzoek zijn de meetpunten 

met elkaar verbonden, waardoor een goed beeld ontstaat van de waardeontwikkeling . 

Extreme stijgingen of dalingen van de woningwaarden zijn echter in tussenliggende 

gebieden niet meegenomen . 

• In het onderzoek is geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende type woningen. In 

het stadsdeel Westerpark staan alleen gestapelde woningen en geen eengezinswoningen . 

Alie woningen in de berekening betreffen dus gestapelde woningen . 

• In de berekening van de waardeontwikkeling zijn geen nieuwbouwwoningen 

meegenomen (zie paragraaf 5.1.1). De complexen waar achterstallig onderhoud is 

uitgevoerd of kleine verbouwingen hebben plaatsgevonden zijn we! meegenomen. 

• De resultaten van de casestudy zijn gebaseerd op de WOZ-waarden van 5.706 woningen 

in de Spaamdammerbuurt en 5.930 woningen in de Staatsliedenbuurt. 

=5=.2=--______ __,_R=E=S=U=LT=A=T~EN <;ASESTUD'( 

Gekozen voor de mediaan 

De datagegevens van de Staatsliedenbuurt en Spaarndammerbuurt zijn met behulp van 

Microsoft Office Access verwerkt en vervolgens in Excel omgezet in grafieken. In deze 

paragraaf worden de resultaten weergegeven op buurt- en op buurtcombinatieniveau. Er is 

gekozen om de mediaan te gebruiken, omdat deze de meest realistische 

waardeontwikkeling van een wijk weergeeft. De mediaan neemt geen extreem !age en 

extreem hoge waarden mee in de berekening die zorgen voor een vertekend beeld van de 

waardeontwikkeling van de wijk. In bijlage 5 staan ook de grafieken met de gemiddelde 

waa.rden weergegeven. Hierin is duidelijk te zien dat het verloop van de 

waardeontwikkeling tussen het gemiddelde en de mediaan overeenkomen. Wei is er een 
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verschil in waarde te zien. De mediaan laat een lagere waarde zien dan de gemiddelde 

woningwaarde. 

5.2.1~------~V~E~R=G=EL=IJ~K=IN~G=-=O~P~B~U~U~R~TC=O=M=B~IN~A~T=IE~N~IV~E~A~U 

Tabel 5.12 

Mediaan WOZ-w aarden 

Figuur 5.6 

Mediaan WOZ-waarden 

Figuur 5.7 

Waardeontw ikkeling mediaan 

WOZ-waarden 

Allereerst is er een vergelijking gemaakt tussen de Spaamdammerbuurt (C13), de 

Staatsliedenbuurt (C14) en de Amsterdamse gordel. In tabel 5.12 is te zien dat de mediaan 

van zowel de Spaarndammerbuurt als de Staatsliedenbuurt ver onder de mediaan van de 

Amsterdamse gordel liggen. 

Mediaan WOZ-waarden 1992 1999 2003 2005 

Spaarndammerbuurt 36.756 98.924 152 .000 150.500 
·-

Staatsliedenbuurt 25.865 82.587 142.000 148.000 

Amsterdamse gordel 41 .748 111.176 175.500 174.500 

In het verloop van de waardeontwikkeling in figuur 5.6 is goed te zien dat de 

Staatsliedenbuurt vanaf 1999 sterker in waarde toeneemt dan de Spaarndammerbuurt. In 

2005 is de mediaan van beide buurten zelfs op gelijke hoogte. 
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Om een beter beeld te krijgen van de waardeontwikke!ing is de grafiek omgezet in een 

grafiek waarin de waardeontwikkeling in percentages is uitgedrukt (zie figuur 5.7). Daarbij 

wordt een percentage van 100% gehanteerd als startwaarde voor zowel de buurten als de 

Amsterdamse gordel. 
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Sterkere waardeontwikkeling 

5.2.2 

Figuur 5.8 

Waardeontwikkeling mediaan 

WOZ-waarden 

Spaarndammerbuurt 

Figuu r 5.9 

Waardeontwikkeling mediaan 

WOZ-waarden 

Staatsliedenbuurt 
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In de grafiek van figuur 5.7 is duidelijk te zien dat de Spaarndamrnerbuurt, waar de 

stedelijke vernieuwing grotendeels nog moet plaatsvinden, een waardeontwikkeling heeft 

die vergelijkbaar is met de Amsterdamse gordel. De Staatsliedenbuurt, waar de stedelijke 

vernieuwing al heeft plaatsgevonden, kent daarentegen een veel sterkere 

waardeontwikkeling. Met name in de periode 1999-2005 is er een zeer sterke groei te zien . 

Om meer inzicht te krijgen in de verschillen tussen beide buurten wordt in paragraaf 5.2.2 

een vergelijking gemaakt op buurtniveau . 

VERGELIJKING OP BUURTNIVEAU 

In deze paragraaf wordt gekeken naar de waardeontwikkeling per buurt in zowel de 

Spaarndamrnerbuurt als de Staatsliedenbuurt. In figuur 5.8 is te zien dat er in de 

Spaarndamrnerbuurt weinig verschillen zijn in waardeontwikkeling van de buurten. Het 

verloop is redelijk gelijk op een paar kleine uitschieters na. 
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Jaartal 

De Staatsliedenbuurt laat een veel groter verschil zien in de waardeontwikkelingen van de 

verschillende buurten (zie figuur 5.9) . 
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Bovengenoemde resultaten zijn geanalyseerd en er is gezocht naar verklaringen voor de 

grote verschillen in waardeontwikkeling van beide wijken. De verklaring voor de 

waardeontwikkeling van beide wijken staat in paragraaf 5.3 beschreven . 
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5.3.l 

Marktstijging in Amsterdam 

Extreme waardeontwikkeling 

gevolg van stedelijke 

vernieuwing 
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Afbeelding 5.5 

Ondersche id Staatsliedenbuurt : 

Oost en West (bron: 

w1Nw.os.amsterdam.nl, 2007) 
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ANALYSE RESULTATEN CASESTUDY 

In paragraaf 5.2 zijn de resultaten te zien van de casestudy. In deze paragraaf worden de 

resultaten geanalyseerd, waarbij ingegaan wordt op de extreme waardeontwikkeling van de 

Staatsliedenbuurt en de factoren die daarbij een rol spelen. 

WAARDEONTWIKKELING STAATSLIEDENBUURT 

Uit de resultaten blijkt dat de Staatsliedenbuurt in de periode 1992-2005 een veel sterkere 

waardeontwikkeling heeft doorgemaakt dan de Spaarndammerbuurt en de Amsterdamse 

gordel. Hieronder wordt een verklaring gegeven voor het verloop van de 

waardeontwikkeling in de verschillende grafieken (bijlage 5). 

AJlereerst is in alle grafieken een opvallende stijging te zien in de periode 1999-2003. Deze 

stijging is te verklaren als gevolg van de marktstijging in Amsterdam (interview Van Hinte, 

2007; interview Mulder, 2007). Toch is duidelijk te zien dat de Staatsliedenbuurt in deze periode 

sterker stijgt dan de Spaarndammerbuurt en de Amsterdamse gordel. Dit verschil is niet te 

verklaren als gevolg van de marktstijging in Amsterdam. In de interviews (interview Brink, 

2007; interview Mulder, 2007; interview Groen, 2007) kwam duidelijk naar voren dat de extreme 

waardeontwikkeling van de Staatsliedenbuurt het gevolg is van stedelijke vernieuwing. In 

paragraaf 0 wordt ingegaan op de factoren bij stedelijke vernieuwing die hierbij een 

belangrijke rol hebben gespeeld. 

Om erachter te komen hoe groot de invloed van stedelijke vernieuwing is op de 

waardeontwikkeling van de Staatsliedenbuurt is er ook op een lager schaalniveau gekeken. 

In de Staatsliedenbuurt is per buurt bekeken of en wanneer er is ingegrepen. Er is gekeken 

of er mogelijk verbanden zijn tussen de ingrepen in de buurten en de waardeontwikkeling. 

Daarbij zijn een aantal opvallende punten naar voren gekomen, die hieronder beschreven 

staan. 

In de Staatsliedenbuurt is een onderscheid te maken tussen oost (C14a en C14c) en west 

(C14b, C14d, C14e en C14f) . In afbeelding 5.5 is het onderscheid weergegeven. De twee 

buurten in het oosten van de Staatsliedenbuurt zijn in de jaren '80 vernieuwd. Er is destijds 

veel gesloopt en nieuwbouw voor in de plaats gekomen. Tijdens de huidige vernieuwing 

zijn deze twee buurten in eerste instantie nog niet aangepakt. Na de afronding van de 

buurten C14b, C14d, C14e en C14f zullen deze buurten alsnog een opknapbeurt krijgen. 
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Figuur 5.10 

Waardeontwikkeling mediaan 

WOZ-waarden 

Staatsliedenbuurt 
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Het onderscheid tussen Oost en West is ook duidelijk terug te zien in figuur 5.10. C14a en 

C14c tonen grotendeels hetzelfde verloop als de Amsterdamse gordel en de 

waardeontwikkeling van de Spaamdammerbuurt, terwijl de overige buurten ver boven de 

mediaan van de Amsterdamse gordel liggen. Mogelijk zijn er nog meer factoren van invloed 

op de spreiding van de waardeontwikkeling van de buurten. De woningen in C14a en C14c 

die in de jaren '80 zijn gebouwd zijn minder populair dan de oorspron.ke!ijke woningen die 

in de wijk stonden (interview Mulder, 2007) . Dit kan ervoor zorgen dat de waarde van deze 

nieuwbouwwoningen lager liggen dan de 19• eeuwse woningen Een ander opvallend punt 

is de sterke waardeontwikkeling van C14e. In een groot dee! van deze buurt was de 

stedelijke vernieuwing in verge!ijking tot andere buurten al in een vroeg stadium afgerond . 

100 +----<1""""----~~~~~~~~~~~~~~~~~~-l 
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--r- .PlnalttdamH gordel 
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Verhouding huur- en 

koopwoningen 

In de vorige paragraaf is een verklaring gegeven voor het verloop van de grafieken. Hierin 

is ook duidelijke geworden waarom bepaalde buurten sterker in waarde toenemen dan 

andere buurten. Er zijn verschillende factoren van stedelijke vernieuwing die van invloed 

zijn op de waardeontwikkeling in beide buurten. Op basis van de literatuur en de gehouden 

diepte-interviews zijn de volgende factoren naar voren gekomen; 

Eigendomsverhoudingen en sociaal klimaat 

In de Staatsliedenbuurt heeft tijdens de stedelijke vernieuwing een verschuiving 

plaatsgevonden van de eigendomsverhoudingen. Het percentage koopwoningen is van 

circa 10% gestegen naar 20%. Door deze stijging wordt er vraag gecreeerd. Deze vraag heeft 

ervoor gezorgd dat de prijs van de woningen omhoog is gegaan (interview Van den Brink, 

2007) . De verschuiving van eigendomsverhoudingen is ontstaan doordat er steeds meer 

gesplitste huurwoningen zijn gecreeerd. Op het moment dat de huurder uit de woning 

vertrekt wordt de woning verkocht (interview Mulder, 2007; interview Van den Brink, 2007) . 

De verhouding tussen huur- en koopwoningen is essentieel voor de waardeontwikkeling 

van een woonwijk (interview Van den Brink, 2007). In wijken met een goede verhouding tussen 

huur- en koopwoningen zijn relatief weinig problemen. De Pijp en de Jordaan zijn 

voorbeelden van wijken in Amsterdam met een goede samenstelling van huur en koop 

(interview De Wildt, 2007). Van Dam (interview Van Dam, 2007) zegt dat de 

eigendomsverhouding en het sociale klimaat aan elkaar gekoppeld zijn. Hij zegt dat een 

verandering in de verhouding huur- en koopwoningen door uitponding of sloop- en 

lnvloed op sociale leefklimaat nieuwbouw een positieve invloed heeft op het sociale leefklimaat in de wijk. Tegenwoordig 

zie je bij de stedelijke vemieuwing steeds vaker dater mensen uit de wijk vertrekken en er 

andere bewoners voor terug komen die zorgen voor een opwaardering van de wijk. 
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In de jaren 70 werden huizen gesloopt en na nieuwbouw kwamen dezelfde bewoners terug 

in de wijk, waardoor de oude problemen bleven (interview Koopman, 2007). Van der Togt 

(2006) komt tot de conclusie dat er in de Staatsliedenbuurt sprake is van een natuurlijke 

gentrification in de Staatsliedenbuurt. Er zijn dus geen grote veranderingen van de 

bevolkingssamenstelling maar de krakers uit het verleden hebben carriere gemaakt en zijn 

de huidige gentrifiers. Deze gentrifiers hebben een hoog inkomen en de mogelijkheid om de 

vernieuwde en duurdere woningen te kopen. 

Mooie woonomgeving 

De buurt kenmerkt zich door de goede locatie, net buiten het centrum en naast de Jordaan. 

Stedelijk wonen is de laatste jaren steeds populairder geworden en de mensen zijn op zoek 

naar een woning voor een goede prijs in een mooie woonomgeving en op een goede locatie 

(interview Mulder, 2007). De woningprijzen in de Staatsliedenbuurt zijn in verhouding met het 

centrum een stuk lager, terwijl de buurt wel dicht tegen het centrum aanligt. De stedelijke 

vernieuwing heeft ervoor gezorgd dat de woonomgeving flink is opgeknapt. Aan de rand 

van de wijk zijn een aantal mooie nieuwbouwprojecten gerealiseerd en er zijn diverse 

voorzieningen in de omgeving. Naast de Staatsliedenbuurt is het Westerpark in combinatie 

met de Westergasfabriek veranderd tot een cultuurpark. In de naaste omgeving van de 

Staatsliedenbuurt bevindt zich de Haarlemmerdijk. Deze levendige winkelstraat in de 

Jordaan heeft een groot verzorgingsgebied (interviews Mulder, 2007; interview Van den Brink, 

2007). 

Bedrijfspanden 

Naast de bedrijvigheid in de omgeving van de Staatsliedenbuurt is er ook in de buurt weer 

sprake van bedrijvigheid. Tijdens de stedelijke vernieuwing is er door de gemeente een 

bedrijfsmakelaar op de buurt gezet om op deze manier ondernemers te stimuleren de 

bedrijfspanden weer in gebruik te nemen. Ondernemers krijgen vanuit de gemeente 

subsidie en daarnaast zijn de bedrijfsruimten voordeliger dan in de Jordaan. Het stimuleren 

van bedrijvigheid heeft geresulteerd dat de hoekpanden van de complexen weer zijn 

ingenomen door kleine bedrijfjes. Deze bedrijfspanden zijn noodzakelijk om te zorgen voor 

waardeontwikkeling in een wijk (interview Van den Brink, 2007). 

Voor de casestudy in de Staatsliedenbuurt en Spaarndammerbuurt is gebruik gemaakt 

van de WOZ-gegevens zoals deze bij de gemeente Amsterdam geregistreerd staan. Om 

de datagegevens bruikbaar te maken voor het onderzoek zijn er een aantal selecties 

gemaakt. Er zijn selecties gemaakt op buurt, Amsterdamse gordel, peildatum, bouwjaar, 

nulwaarden en buurtcode. 

De resultaten die uit de casestudy volgden laten zien dat de Staatsliedenbuurt een veel 

sterkere waardeontwikkeling heeft doorgemaakt dan de Spaarndammerbuurt en de 

Amsterdamse gordel. De buurten die als eerste zijn aangepakt vertonen een grotere 

waardestijging dan de buurten die later of niet zijn aangepakt. De belangrijkste factoren 

die hebben gezorgd voor de extra waardeontwikkeling zijn; verandering in 

eigendomsverhoudingen, verandering in sociaal klimaat, aangename en mooie 

woonomgeving en de aanwezigheid van bedrijfspanden. 
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6.1.1 

Storings- en 

differentiatiefactoren 

HERSTRUCTUREREN WOONWIJKEN LOONT! I 

HOOFDSTUK 

Analyse & Modellen 

INLEIOING 

In de literatuur, interviews en casestudy is gezocht naar verklaringen voor de 

waardeontwikkeling van woonwijken. De factoren die daaruit naar voren zijn gekomen staan 

beschreven in paragraaf 6.1 . Vervolgens zijn de bevindingen vertaald in een tweetal modellen. 

Beide modellen warden in paragraaf 6.2 toegelicht en zijn tevens te zien in bijlage 6 . 

ANALYSE 

In hoofdstuk 5 is geconcludeerd dat de extreme waardeontwikkeling van de 

Staatsliedenbuurt een gevolg is van de stedelijke vernieuwing. In het literatuuronderzoek is 

geconcludeerd dat de interne wijkwaardering en het externe imago de belangrijkste effecten 

zijn van stedelijke vernieuwing in relatie tot de waardeontwikkeling van wijken. In deze 

paragraaf worden de factoren die in de literatuur, de interviews en tijdens de casestudy 

gevonden zijn geanalyseerd. Vervolgens worden er verbanden tussen de factoren gelegd 

wat de basis vormt voor de modellen in paragraaf 6.2 . 

INTERNE WIJKWAARDERING 

In het theoretisch kader (hoofdstuk 3) staat beschreven dat de interne wijkwaardering wordt 

bepaald door storingsfactoren en differentiatiefactoren. De storingsfactoren hebben 

betrekking op de woonomgeving. Als gevolg van het fysiek ingrijpen in de woonomgeving 

daalt het gevoel van onveiligheid, de mate van overlast en de verloedering van de buurt. De 

differentiatiefactoren zijn factoren waarbij er fysiek wordt ingegrepen in de woningen. 

Hierdoor ontstaat een differentiatie van de woningvoorraad en de bevolking. Beide type 

ingrepen hebben een positieve invloed op de interne wijkwaardering door de bewoners . 

In de analyse van de resultaten van de casestudy kwamen in de interviews een aantal 

factoren naar voren die invloed hebben op de waardeontwikkeling van de Staatsliedenbuurt 

(paragraaf 0). Hierbij ging het om de volgende factoren; 

• Eigendomsverhoudingen en sociaal klimaat 

• Aangename en mooie woonomgeving 

• Bedrijfsruimten 

Relatie casestudy met literatuur De gevonden factoren tijdens de casestudy vertonen relaties met de storings- en 

differentiatiefactoren vanuit de literatuur. De verandering in eigendomsverhoudingen en 

sociaal klimaat is het gevolg van de differentiatie van de woningvoorraad en de bewoners 

(differentiatiefactoren). Een aangename en mooie woonomgeving is het gevolg van het 

beheer en fysiek ingrijpen in de woonomgeving (wegnemen van de storingsfactoren) . 
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Naast deze factoren kwam in de casestudy ook naar voren <lat bedrijfsruimten in de 

Staatsliedenbuurt zorgen voor een waardeontwikkeling van de buurt. Deze factor is niet 

meegenomen in het model zoals deze in de literatuur beschreven staat, omdat het hierbij 

gaat om de econornische pijler van de stedelijke vemieuwing. In figuur 6.11 zijn de 

storingsfactoren in het rood en de differentiatiefactoren in het groen aangegeven. De 

storingsfactoren warden hierbij gezien als negatief en de differentiatiefactoren als positief. 

Naast de factoren die van invloed zijn op de inteme wijkwaardering door de bewoners zijn 

er nog een aantal interessante bevindingen gedaan tijdens de interviews. Sinds de stedelijke 

vernieuwing in de Spaarndammerbuurt in gang is gezet is de leefbaarheid in de buurt sterk 

toegenomen. Uit het onderzoek van Teune en Jeurissen (2006) blijkt <lat de leefbaarheid in de 

Spaarndammerbuurt in de periode 2003-2005 het sterkst is toegenomen van alle 

Amsterdamse buurten. Het leefbaarheidscijfer is van een 6,2 naar een 6,9 gestegen (zie 

bijlage 4). Teune en Jeurissen hebben de volgende leefbaarheidsaspecten bestudeerd: 

schoon, heel, mooi, veilig, prettig samenleven en de aanwezigheid van voorzieningen. 

Marnix Koopman (2007) stelt <lat een verbetering van de leefbaarheid geen absolute oorzaak 

is voor een stijging van de woningwaarde. Er spelen veel meer factoren een rol en met name 

het imago is daarbij van grate invloed. In de volgende paragraaf wordt er verder ingegaan 

op het externe imago van de wijk. 

EXTERN IMAGO 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 

Het imago van een wijk wordt in grate mate bepaald door de sociale gevolgen van stedelijke • 

vernieuwing (interview Van Dam, 2007) . De sociale gevolgen komen tot uitdrukking in de 

storings- en differentiatiefactoren. Daamaast zijn ook de bewoners zelf en de fysieke 

ingrepen van invloed op het imago. Een verandering van eigendomverhouding (meer 

koopwoningen) als gevolg van fysiek ingrijpen, zorgt voor een imagoverbetering van de 

wijk (interview Van den Brink, 2007). Een imagoverbetering heeft een positief effect op de 

woningwaarde en zorgt voor een betere verhuurbaarheid van de woning (interview 

Koopman, 2007). 

Naast de vraag waardoor het imago wordt beinvloed, is er ook nog de vraag wanneer het 

imago een rol gaat spelen in de relatie tussen fysiek investeren en de waardeontwikkeling 

van woonwijken. Uit de interviews (interview Mulder, 2007; interview Van den Brink, 2007) 

kwam naar voren <lat voor een goed imago er resultaten zichtbaar moeten zijn. De stedelijke 

vernieuwing hoeft niet afgerond te zijn, maar er moeten wel verbeteringen te zien zijn. 
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Imago Staatsliedenbuurt 

extreem verbeterd 

6.2 
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Het imago van de onderzochte buurten tijdens de casestudy zijn ook sterk verbeterd in de 

periode van stedelijke vernieuwing. Mulder (interview Mulder, 2007) zegt zelfs dat het imago 

van de Staatsliedenbuurt extreem verbeterd is tijdens de stedelijke vernieuwing. Van de 

Brink (interview Van den Brink, 2007) beaamt dit, maar voegt eraan toe dat de stijging er niet 

zou zijn geweest wanneer het eigen woningbezit gelijk zou zijn gebleven. Ook bij de 

Spaarndammerbuurt, waar men nu een aantal jaren bezig is, is nu al een verbetering te zien 

van het imago. Men heeft vertrouwen in de buurt en dit heeft zijn uitwerking op het imago 

(interview Mulder, 2007). Een aantal publiekstrekkers in de omgeving van de 

Spaarndammerbuurt, zoals strand West en bar restaurant Pont 13, hebben bijgedragen aan 

de verbetering van het imago. De verwachting is dat bij de afronding van de stedelijke 

vemieuwing en de start van de uitvoering van de Houthaven de Spaarndammerbuurt een 

gigantische imagoverbetering heeft ondergaan (interview Mulder, 2007) . 

MODELLEN 

De analyse van de factoren die van invloed zijn op de waardeontwikkeling van woonwijken 

heeft geresulteerd in een duidelijk beeld. In deze paragraaf wordt de relatie tussen het 

fysiek ingrijpen in woonwijken en de waardeontwikkeling van wijken visueel gemaakt door 

middel van een tweetal modellen . 

6.2.=-1 ______ ___,_TQ_ELIC:HTING MODELLEN 

Figuur 6.12 

Model I: 

Korte en lange termijn effect 

van fysiek ingrijpen 

Korte termijn effect 

Lange termijn effect 

In Model I zijn de effecten van de fysieke investeringen in een woonwijk in beeld gebracht. 

Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen het korte termijn effect en het lange termijn 

effect. In figuur 6.12 is het model weergegeven, hieronder zal een toelichting worden 

gegeven op het model. In bijlage 6 staat het model op groot formaat weergegeven . 

I : Reditstreeksc informaticov('rdracht 
IT : lnlormalieon•r<lracht via (JokaJe) media 
lD : Wormatieo\'e.rdracht via bcwoners 

In het model is te zien dat de fysieke investeringen van stedelijke vernieuwing op een korte 

termijn zorgen voor een verandering in de storings- en differentiatiefactoren. Deze 

verandering heeft al snel effect op de interne wijkwaardering door de bewoners van de wijk . 

Daamaast zorgen de positieve veranderingen van de storingsfactoren en 

differentiatiefactoren over een langere periode voor een verbetering van het imago. De 

belangrijkste oorzaak hiervan is de informatieoverdracht via de (lokale) media. Die besteden 

aandacht aan de positieve ontwikkeling van de wijk of een afname van negatieve incidenten 
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in de wijk. De cijfers over de leefbaarheid, criminaliteit en de sociale opbouw van de wijk 

spelen hierbij een belangrijke rol. De invloed van de (lokale) media is groter op 

buitenstaanders die op grote afstand van de buurt wonen dan op buitenstaanders die in de 

omgeving van de buurt wonen. 

Het imago wordt echter ook bepaald door de inteme wijkwaardering en de fysieke 

investeringen. Wanneer de bewoners hun eigen wijk waarderen wordt dit ook 

gecommuniceerd naar mensen van buiten de wijk. Het beeld van de wijk wordt op deze 

manier positief bei:nvloed wat terug is te zien in het imago. Buitenstaanders krijgen door het 

bezoeken van de wijk ook een beeldvorming van de wijk (rechtstreekse 

informatieoverdracht). Wanneer door de fysieke investeringen het straatbeeld d uidelijk 

verbeterd is zal dit een positieve invloed hebben op het imago bij buitenstaanders. 

In het lange termijn effect is met een korte verbinding tussen het imago en de huizenprijzen 

te zien dat het imago bepalend is voor de stijging van de woningwaarde. Daarnaast zorgt 

een stijging van de wijkwaardering in mindere mate ook voor een stijging van de 

woningprijzen. Dit speelt een rol bij de bewoners die zeer gehecht zijn aan hun eigen wijk en 

bereidt zijn extra te betalen om daar te blijven wonen, ongeacht het imago van de wijk. Aan 

de ontwikkeling van de woningwaarden in de wijk is te zien of er sprake is van een 

economische waardeontwikkeling van de wijk. 

In Model II (figuur 6.13) worden de effecten van stedelijke vernieuwing gewaardeerd en 

wordt er een tijdsfactor aan gekoppeld. Hierdoor ontstaat een goed beeld van het verloop 

van de effecten tijdens het gehele proces van stedelijke vemieuwing. 

Analyse
& Planfase 

Start realisatie Realisatie Op levering Beheer 

Tijd 

In het model zijn naast de fasen van het project ook de momenten weergegeven waarop er 

een verandering is te zien in de waardering. De waardering van de effecten is aangegeven 

van laag naar hoog met de kleuren rood, oranje en groen. In Model II is te zien dat in de 

analysefase en de planfase van een stedelijke vernieuwingsopgave zowel de 

wijkwaardering, het imago als de woningwaarde laag gewaardeerd worden. Het 

vertrouwen bij de bewoners gaat niet omhoog door gepresenteerde plannen. Men wil eerst 

zien dat er daadwerkelijk wat gaat gebeuren met de wijk. Op het moment dat de eerste 

schop de grond in gaat (start realisatie) vindt er een stijging plaats van de wijkwaardering. 
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Wanneer de realisatie van de wijk wat verder in het proces is en er al duidelijke 

verbeteringen te zien zijn in de wijk, zal de wijkwaardering verder toenemen. Dit heeft ook 

zijn effect op het imago, welke volgens het eerste model wordt belnvloed door de 

verandering van storings- en differentiatiefactoren, de wijkwaardering en de fysiek 

Verdwijnen negatief imago en ingrepen. Het negatieve imago van de wijk zal in deze fase dus langzaam verdwijnen. Vanaf 

stiJgi ng woni ngwaarde dat moment zal ook de woningwaarde gaan stijgen. In het model is het verloop van de 

woningwaarden met pijlen aangegeven. Er is goed te zien dat vanaf de realisatiefase tot aan 

de beheersfase er een stijging plaats zal vinden. Wanneer de stedelijke vernieuwing van de 

wijk is afgerond is te zien dat zowel de wijkwaardering, het imago als de woningwaarde 

een positieve waarde kennen. 

6.2.2 VERANTWOORDING MODEL 

Beide modellen (figuur 6.12 en figuur 6.13) zijn gebaseerd op een grote verscheidenheid aan 

bronnen. Model I is tot stand gekomen op basis van de literatuurstudie en de interviews 

(interview Van Dam, 2007; interview Koopman, 2007, interview Kool, 2007). De verschillende 

effecten van stedelijke vernieuwing zijn gebaseerd op het literatuuronderzoek. De relaties 

tussen de effecten zijn grotendeels tot stand gekomen op basis van de gehouden interviews. 

Dit alles heeft geresulteerd in een concept model. Het concept model is door middel van een 

casestudy getoetst en aangepast. Wat geresulteerd heeft in een definitief model. 

In Model I zijn de relaties gelegd tussen de verschillende effecten van stedelijke 

vernieuwing die een rol spelen bij de waardeontwikkeling van een woonwijk. Hierbij is 

echter niet gekeken naar de waarde van de effecten en de rol van de factor tijd. In Model II 

is met behulp van alle WOZ-gegevens van de onderzochte cases de ontwikkeling van de 

woningwaarde gedurende het proces in beeld gebracht. Met behulp van de interviews 

(interview Van Dam, 2007; interview Koopman, 2007; interview Kool, 2006; interview Mulder, 2007; 

interview Van den Brink, 2007) is inzicht verkregen in het verloop van de wijkwaardering en 

het imago in de verschillende fasen van stedelijke vemieuwing . 

=6=.3~-------T~O~E~T=Sl~NG MODEL 

De bevindingen uit de literatuurstudie en de casestudy zijn tijdens de interviews 

gevalideerd bij de verschillende gesprekspartners (interview Van den Brink, 2007; interview Van 

Dam, 2007; interview Kool, 2007; interview Mulder, 2007; interview De Wildt, 2007; interview 

Koopman, 2007; interview De Kam, 2007). Deze gesprekken hebben ervoor gezorgd dat de 

bevindingen steeds sterker onderbouwd werden wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een 

tweetal modellen. De definitieve modellen zijn ook nog apart gevalideerd in de gesprekken 

met een tweetal experts (interview Koopman, 2007; interview De Kam, 2007) . 

Tijdens de validatie werd duidelijk dat in de casestudy een duidelijk beeld is gegeven van 

de waardeontwikkeling van de Spaamdammerbuurt, de Staatsliedenbuurt en de 

Amsterdamse gordel. Wei werd gesteld dat de krapte op de Amsterdamse woningmarkt en 

de gentrification van oude stadswijken ervoor zorgen dat Amsterdam een moeilijke stad is 

voor onderzoeken naar de waardeontwikkeling van wijken. Door de Staatsliedenbuurt te 

vergelijken met de Spaarndammerbuurt en de Amsterdamse gordel is er rekening gehouden 

met de ontwikkelingen van de Amsterdamse woningmarkt. De rol van gentrification in de 

Staatsliedenbuurt is een stuk lastiger. De Staatsliedenbuurt vertoont we! kenmerken (grotere 

woningen en meer bewoners met een hoger inkomen) van gentrification. Maar er is niet 

sprake van een grootschalige gentrification, waarbij de !age sociale klasse massaal uit de 
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wijk trekt en ingenomen wordt door de hoge sociale klasse. Het onderzoek van Van der 

Togt (2006) toont aan dat de krakers van weleer de 'gentrifiers' van de buurt zijn geworden. 

In de validatie van Model I werd duidelijk dat de genoemde factoren en verbanden in 

Model I een goed beeld geven van de relatie. Echter waren er ook een tweetal verbanden in 

het concept model die volgens de experts sterker of juist minder sterk aangegeven konden 

worden. Het eerste verband dat gelegd was tussen fysieke ingrepen en imago 

(informatieoverdracht I) was in het conceptmodel minder sterk aangegeven. In de 

gesprekken werd duidelijk dat mensen van buiten de wijk we! degelijk beoordelen op wat 

ze in werkelijkheid zien. Door het bezoeken van een wijk wordt een beeld gevormd wat van 

invloed is op het imago van de wijk. In het conceptmodel werd duidelijk dat het de 

woningwaarde wordt bepaald door het imago en dat de wijkwaardering hierbij ook over 

een !anger termijn een rol speelt. In de gesprekken werd duidelijk dat de wijkwaardering 

maar een beperkte invloed heeft op de woningwaarde. Het gaat om een kleine groep 

bewoners die graag, vanwege familie of vrienden, willen blijven wonen in de buurt en ook 

bereid zijn meer te betalen. Maar dit staat niet in verhouding tot de invloed van het imago 

op de woningwaarde. De verbinding van de wijkwaardering en de woningwaarde is in het 

definitieve model minder sterk aangegeven. 

In de gesprekken met experts is ook model II gevalideerd. Hierbij kwam naar voren dat het 

model de waardeontwikkeling van de verschillende effecten duidelijk aangeeft. Met name 

de koppeling met de tijdsfactor geeft een duidelijk beeld van het proces. In Model II worden 

het imago en de woningwaarde los van elkaar gezien. Beide effecten kennen eenzelfde 

stijging, waarbij de woningwaarde de stijging van het imago volgt. In de 

validatiegesprekken werd duidelijk dat beide factoren, qua tijd, dicht bij elkaar liggen en 

misschien we] als een kunnen worden gezien. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan 

naar de meetbare indicatoren van het imago. Model II geeft een beeld van het verloop van 

de imagoverbetering. In dit onderzoek is de economische waardeontwikkeling meetbaar 

gemaakt. Het verdient de aanbeveling om nader onderzoek te doen naar de meetbare 

indicatoren van het imago. Hiermee kan de imagoverbetering van woonwijken 

nauwkeuriger worden gemonitoord. 

ln het kort 

Uit de analyse van het onderzoek is naar voren gekomen dat de interne wijkwaardering 

en het imago de belangrijkste effecten zijn van stedelijke vernieuwing in relatie tot de 

economische waardeontwikkeling van de wijk. De fysieke ingrepen in de wijk hebben 

op een korte termijn effect op de wijkwaardering van de bewoners. Imago is het lange 

termijn effect en heeft de grootste invloed op de waardeontwikkeling van de woningen. 

Het imago wordt be'invloed door de informatieoverdracht via (lokale) media, 

wijkbewoners en door het bezoeken van de wijk door buitenstaanders. 

De interne wijkwaardering stijgt op het moment dat er gestart wordt met het fysiek 

ingrijpen in de wijk. Het imago en vervolgens de woningwaarde gaan tijdens de 

realisatie ook in waarde stijgen. Wanneer de stedelijke vernieuwing van de wijk is 

afgerond is te zien dat zowel de wijkwaardering, het imago als de woningwaarde een 

positieve waarde kennen. 
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HOOFDSTUK 

Conclusie, advies en 
aanbevelingen 

IN LEIDING 

In dit onderzoek staat de vraag centraal welke invloed de fysieke investeringen hebben op de 

economische waardeontwikkeling van een wijk. In paragraaf 7.1 zal antwoord gegeven worden 

op deze vraag en de in paragraaf 2.1.4 geformuleerde deelvragen. Op basis van de conclusie zal 

er in paragraaf 7.2 een advies gegeven worden aan partijen die investeren in stedelijke 

vernieuwing. Tot slot word en in paragraaf 7.3 aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. 

CONCLUSIE 

Fysieke investeringen in woonwijken hebben een positieve invloed op de economische 

waardeontwikkeling van deze wijken. De fysieke ingrepen hebben een positief effect op de 

inteme wijkwaardering door bewoners en het externe imago die beiden in relatie staan tot 

de economische waardeontwikkeling van een wijk. Dit kan geconcludeerd worden op basis 

van het literatuuronderzoek, de gehouden interviews en de uitgevoerde casestudy . 

De gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen en de bewoners zijn de belangrijkste 

investeerders bij stedelijke vemieuwingsopgaven. Bij het fysiek investeren in een woonwijk 

moet onderscheid gemaakt worden tussen fysiek ingrijpen in de woningen en fysiek 

ingrijpen in de woonomgeving. Fysiek ingrijpen in de woningen heeft een positieve invloed 

op de differentiatiefactoren. Het veranderen van de eigendomsverhoudingen, de grootte 

van de woningen en de kwaliteit van de woningen zorgen voor een gedifferentieerde 

woningvoorraad en meer evenwicht in de sociale opbouw van de wijk. Het fysiek ingrijpen 

in de woonomgeving zorgt voor een afname van de storingsfactoren. Door een toename van 

de veiligheid en een afname van de overlast en verloedering ontstaat een aangename en 

mooie woonomgeving. Zowel de storings- als de differentiatiefactoren zijn bepalend voor 

Stijging interne wijkwaardering de inteme wijkwaardering door de bewoners. Op het moment dater gestart wordt met het 

Korte termijn effect 

Imago speelt belangrijke rol 

Lange termijn effect 

fysiek ingrijpen in de wijk is er een stijging te zien van de interne wijkwaardering. De 

interne wijkwaardering kan hierdoor gezien worden als het korte termijn effect van fysiek 

ingrijpen in een woonwijk . 

Naast de inteme wijkwaardering speelt het externe imago een belangrijke rol in de relatie 

tussen het fysiek ingrijpen en de economische waardeontwikkeling van een wijk. Het imago 

is daarin het lange termijn effect dat wordt bepaald door de verandering van storings- en 

differentiatiefactoren, de wijkwaardering en de fysieke ingrepen zelf. De veranderingen van 

storings- en differentiatiefactoren zorgen ervoor dat buitenstaanders via de (lokale) media 

een positiever beeld krijgen van de wijk. Daarnaast zorgen de bewoners zelf ook voor een 

verbetering van het imago. De stijging van de wijkwaardering wordt door de bewoners naar 
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buiten toe gecommuniceerd. Tot slot wordt het imago bepaald door buitenstaanders die de 

wijk bezoeken. Zij zien de fysieke vooruitgang van de wijk, waardoor hun beeld over de 

wijk verandert. 

Op basis van de uitgevoerde casestudy kan er geconcludeerd worden dat de fysieke 

investeringen zorgen voor een economische waardeontwikkeling van de wijk. De 

economische waardeontwikkeling is bepaald op basis van de mediaan van de WOZ

waarden van de woningen in een wijk. De Staatsliedenbuurt laat in de periode van 

stedelijke vemieuwing een veel sterkere waardeontwikkeling zien dan Spaarndammerbuurt 

en de Amsterdamse gordel. Op basis van deze vergelijking en de gehouden interviews kan 

geconcludeerd worden dat deze waardeontwikkeling het gevolg is van de fysieke ingrepen 

in de wijk. De economische waardeontwikkeling van een woonwijk wordt bepaald door het 

externe imago en in mindere mate door de inteme wijkwaardering. De imagoverbetering 

van de wijk zorgt tijdens de realisatiefase voor een stijging van de economische waarde van 

de wijk. Een mooie woonomgeving, een goede eigendomsverhouding en een verbeterde 

sociale opbouw zijn de belangrijkste effecten van fysiek ingrijpen die zorgen voor een 

economische waardeontwikkeling van de wijk. 

Met dit onderzoek is inzicht verkregen in de relatie tussen fysieke investeringen en de 

economische waardeontwikkeling van woonwijken. Op basis van de casestudie kan 

geconcludeerd worden dat de fysieke ingrepen zorgen voor een extra waardeontwikkeling 

Grootschalige extrapolatie en van de wijk. Om grootschalige extrapolatie en generalisatie van de resultaten mogelijk te 

generalisatie maken zal dit onderzoek in verschillende steden uitgevoerd moeten worden. Dan zal ook 

duidelijk worden in hoeverre de lokale factoren (krappe woningmarkt en gentrification) in 

Amsterdam zorgen voor een extra waardeontwikkeling ten opzichte van de overige steden. 

7.2 ADVIES 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Het verkregen inzicht in de relatie tussen investeren in fysiek ingrijpen en de economische • 

lnvesteri ngsbesl issi ngen 

Aandachtspunten 

Controleren op aspecten 

Beheersaspecten 

waardeontwikkeling van een wijk kan gebruikt worden bij het nemen van 

investeringsbeslissingen door woningcorporaties, gemeenten en marktpartijen. Deze 

betrokken partijen moeten naast de korte termijn effecten ook de lange termijn effecten 

meenemen in hun beslissingen. 

Bij het nemen van de investeringsbeslissingen kan gebruik gemaakt worden van het model 

dat staat weergegeven in figuur 7.14. Het gaat hierbij niet om een compleet stappenplan 

voor investeerders en beheerders, maar om een overzicht van aandachtspunten die van 

invloed zijn op de waardeontwikkeling van een wijk. Door in de analyse- en planfase een 

woonwijk te controleren op deze aspecten, kan inzichtelijk worden gemaakt welke aspecten 

aanwezig zijn in de wijk en welke aspecten nog ontbreken. Wanneer de stedelijke 

• • • • • • 
vernieuwing van een wijk is afgerond is het van belang dat de waarde van de wijk • 

behouden blijft. Bij het beheren van de woonwijk moet gelet worden op de duurzaamheid 

op de lange termijn. In het model staan de beheersaspecten vermeld die aandacht verdienen 

om de woonkwaliteit en de waarde van de wijk te handhaven. Een wijk kent een 

levencyc!us waarbij de woonkwaliteit in de loop der jaren achteruit gaat. Door aandacht te 

besteden aan de genoemde aspecten kan deze levenscyclus worden verlengd. In 

onderstaande tekst wordt een toelichting op het model gegeven. 
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In de analyse en planfase van de stedelijke vernieuwing van een woonwijk moet er 

gecontroleerd worden op de aanwezigheid van de genoemde waardeaspecten. Het 

ontbreken van aspecten, kan voor investeerders de reden zijn om hierin te investeren. Na de 

afronding van de stedelijke vernieuwing moet er aandacht besteedt worden aan de 

beheersaspecten ten behoeve van de waardehandhaving van de wijk . 

De belangrijkste aandachtspunten voor de investeerders en beheerders zijn; 

• Zorg voor een goede balans in de verhouding tussen huur- en koopwoningen. Dit heeft 

grote invloed op de sociale opbouw van de wijk. Deze positieve ontwikkeling zal op 

lange termijn effect hebben op de economische waarde van de wijk. In de onderzochte 

wijken hanteerden de corporaties een lange termijn strategie, waarbij bij het verlaten van 

een huurwoning in een aantal complexen de woning werd verkocht. Deze aanpak is zeer 

succesvol gebleken. De juiste verhouding tussen huur- en koopwoningen is niet 

onderzocht in <lit onderzoek en zal nader onderzocht moeten worden. 

• Investeer niet alleen in de woningen maar ook in de woonomgeving. Het imago van een 

wijk heeft grote invloed op de woningwaarden in een wijk. Een aangename en mooie 

woonomgeving heeft een positief effect op de wijkwaardering en het imago van de wijk. 

Op de lange termijn zal dit zorgen voor een stijging van de woningwaarde . 

• Investeer in het hart van de wijk. De effecten van stedelijke vernieuwing zijn pas in een 

later stadium duidelijk te zien. Dit proces kan versneld worden door te starten met het 

fysiek ingrijpen op een locatie die het hart van de wijk vormt. Dit kan bijvoorbeeld een 
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plein, winkelstraat of park zijn. In de Spaarndammerbuurt is gebleken dat het starten met 

het opknappen van de winkelstraat direct effect heeft op de interne wijkwaardering. 

• Onderzoek of er mogelijkheden zijn voor bedrijfsruimten in de wijk. Bedrijfsruimten 

zorgen ervoor dat een wijk weer tot !even komt. Dit zorgt voor een verhoging van de 

leefbaarheid van de wijk, wat zich vertaalt in de wijkwaardering en het imago van de 

wijk. In de Staatsliedenbuurt heeft de gemeente het initiatief genomen door het geven 

van subsidies aan ondememers, waardoor de bedrijvigheid snel op gang is gekomen. 

Zorg in de beheersfase ook dat de bedrijfsruimten behouden blijven voor de wijk. 

AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

Het onderzoek heeft gezorgd voor meer inzicht in de relatie tussen stedelijke vemieuwing 

en de economische waardeontwikkeling van woonwijken. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd 

in een tweetal modellen die de relatie inzichtelijk maken. Om grootschalige extrapolatie en 

generalisatie van de resultaten mogelijk te maken, zal er vervolgonderzoek moeten 

plaatsvinden. Hieronder worden een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. 

• Om de resultaten van dit onderzoek te kunnen generaliseren, zal er eenzelfde onderzoek 

moeten worden uitgevoerd in meerdere steden. Het is daarbij we! van belang dat het gaat 

om steden die beschikken over woonwijken waarbij de stedelijke vemieuwing zich al in 

een afrondende fase bevindt. Een ander aandachtspunt is dat deze gemeenten ook 

beschikken over de WOZ-gegevens van een langere periode. 

• De casestudy, zoals deze in Stadsdeel Westerpark in Amsterdam is uitgevoerd, zou ook 

in alle andere stadsdelen van Amsterdam waar stedelijke vemieuwing heeft 

plaatsgevonden, uitgevoerd moeten worden. 

• Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van de economische waardeontwikkeling van 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 
herstructureringswijken zou er een onderzoek uitgevoerd moeten worden naar de • 

succesfactoren die zorgen voor waardeontwikkeling. Daarbij moet extra aandacht 

besteed worden aan de juiste verhouding tussen huur- en koopwoningen. 

• In het onderzoek is met name de economische waardeontwikkeling van de onderzochte 

woonwijken bestudeerd. Het kan interessant zijn als er een vervolgonderzoek te doen 

naar de maatschappelijke waardeontwikkeling in hetzelfde onderzoeksgebied. Er kan 

dan ook gekeken worden naar de relatie tussen de maatschappelijke en economische 

waardeontwikkeling. 

• In het onderzoek is de economische waardeontwikkeling van een woonwijk meetbaar 

gemaakt. Daarbij is ook gekeken naar de rol van het imago. Het verdient de aanbeveling 

• • • • • 
om nader onderzoek te doen naar de meetbare indicatoren van het imago. Hiermee kan • 

de imagoverbetering van woonwijken nauwkeuriger worden gemonitoord. 

• Het verdient de aanbeveling om een vervolgonderzoek te doen naar wijken waarbij de 

stedelijke vemieuwing, in maatschappelijk opzicht, minder succesvol is geweest. In de 

onderzochte wijken van dit onderzoek was de stedelijke vemieuwing succesvol en waren 

de sociale gevolgen zeer positief. Het is interessant om in minder succesvolle wijken te 

onderzoeken of er dan alsnog sprake is van een economische waardeontwikkeling. 

• Tot slot verdient het de aanbeveling om de in dit onderzoek gevonden waardeaspecten 

uit te breiden, te verdiepen en te visualiseren tot een wijkwaarderingskaart. Met deze 

kaart is het mogelijk om een bestaande wijk te scannen op fysiek, sociaal en economisch 

vlak. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt over welke kwaliteiten een wijk beschikt en 

welke kwaliteiten nog ontbreken. 
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HOOFDSTUK 

Discussie en reflectie 

IN LEIDING 

In dit hoofdstuk zullen een aantal punten uit het onderzoek ter discussie worden gesteld. In 

paragraaf 8.1 zal er een toelichting worden gegeven op deze discussiepunten. Tot slot zal er in 

paragraaf 8.2 een reflectie gegeven worden op het onderzoek en de behaalde resultaten . 

DISCUSSIEPUNTEN 

Het is mogelijk dat er bepaalde aspecten binnen het onderzoek zijn die tot discussie kunnen 

leiden. Hierdoor kan men zich de vraag stellen welke waarde het onderzoek heeft. In deze 

paragraaf worden deze pun ten benoemd en toegelicht: 

• De waardeontwikkeling in dit onderzoek is gebaseerd op de ontwikkeling van de WOZ

waarden van de woningen. Dit zijn taxatiewaarden en geen daadwerkelijke 

transactieprijzen die betaald zijn in de situatie van vraag en aanbod. Het is dus mogelijk 

dat de genoemde waarden in de casestudy afwijken van de daadwerkelijke 

transactieprijzen . 

• In dit onderzoek is er een vergelijking gemaakt tussen twee woonwijken; de 

Staatsliedenbuurt en de Spaamdarnmerbuurt. Om een goede vergelijking te kunnen 

maken van waardeontwikkeling zijn twee identieke wijken nodig op dezelfde locatie in 

dezelfde stad, waarbij de fase van herstructurering verschilt. Dit is onmogelijk, vandaar 

dat er gekozen is voor twee wijken in hetzelfde stadsdeel. Het karakter van beide wijken 

is verschillend, wat mogelijk ook invloed heeft op de waardeontwikkeling . 

• De casestudy is uitgevoerd in Amsterdam. In de onderzochte periode zijn de prijzen op 

de huizenmarkt in Amsterdam extreem gestegen. Door een vergelijking te maken tussen 

de wijken en de Amsterdamse gordel, is er rekening gehouden met deze extreme groei . 

Toch is het mogelijk dat de vraag naar woningen in bepaalde wijken zorgt voor een 

positiever beeld van de waardeontwikkeling . 

• Er is gekeken naar de waardeontwikkeling als gevolg van de stedelijke vemieuwing van 

woonwijken. De totstandkorning van de waarde van een woning is een complex verhaal. 

Er spelen hierin vele factoren mee, die allemaal in meerdere of rnindere mate invloed 

hebben. In de interviews is duidelijk geworden dat de extreme waardeontwikkeling het 

gevolg is van de stedelijke vemieuwing. Maar de vraag zal altijd blijven of er niet andere 

factoren, in mindere mate, van invloed zijn geweest op deze waardeontwikkeling. Een 

voorbeeld hiervan is de natuurlijke gentrification in de Staatsliedenbuurt. 

• Vanuit de interviews is naar voren gekomen dat de onderzochte wijken een duidelijke 

imagoverbetering hebben ondergaan. Imago is een begrip dat moeilijk meetbaar te 

maken is. De verbetering is dus ook niet uitgedrukt in cijfers of percentages, maar is het 

beeld wat bij de gei'nterviewde personen is ontstaan als gevolg van de stedelijke 

vemieuwing . 
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REFLECTIE OP HET ONDERZOEK EN RESULTAAT 

Een afstudeeronderzoek is een proces op zich. Vooraf zet je een plan op papier met de 

stappen die doorlopen moeten worden. Dan zou je zeggen dat het alleen nog een kwestie is 

van de stappen stuk voor stuk doorlopen om 'vanzelf' te komen tot het eindresuJtaat. 

Tijdens het onderzoek ben ik erachter gekomen dat het allemaal toch wat minder 

vanzelfsprekend gaat; onderzoeken die elkaar tegenspreken, experts die geen tijd hebben, 

datagegevens die niet beschikbaar zijn of een afstudeerder die in zijn bekende 'afstudeerdip' 

zit. Allemaal momenten die ervoor zorgen dat de plannen of de planning gewijzigd moeten 

worden. Toch ben ik achteraf blij dat ik veel tijd en energie heb gestoken in het research 

proposal, voordat ik ben begonnen aan het 'echte' onderzoek. Het duidelijke kader wat 

destijds is neergezet is gedurende het gehele onderzoek blijven staan. Binnen het kader zijn 

er op een aantal punten aanpassingen noodzakelijk geweest. 

De zoektocht naar de 'gouden factor' die zorgt voor economische waardeontwikkeling van 

een wijk, was een stuk complexer dan vooraf ingeschat. Tijdens de interviews werd 

duidelijk dat de waarde van een woning door zeer veel factoren be·invloed kan worden. 

Hierdoor is er besloten om een overzicht te geven van de factoren die een belangrijke rol 

spelen bij de waardeontwikkeling. Door het benoemen van deze factoren krijgt de lezer 

meer 'gevoel' bij de relatie tussen het fysiek ingrijpen en de waardeontwikkeling van een 

wijk. 

Na een periode van bijna negen maanden is het onderzoek afgerond. De doelstelling van het 

onderzoek is bereikt en het resultaat draagt bij aan de discussie over de waardeontwikkeling 

van woonwijken. De casestudy toont cijfers die een duidelijk beeld geven vanuit de praktijk. 

De literatuur en interviews hebben bijgedragen aan de kennis die uiteindelijk heeft 

geresuJteerd in een tweetal modellen. Deze modellen maken de relatie tussen stedelijke 

vernieuwing en de waardeontwikkeling inzichtelijk. 

Om de resuJtaten te kunnen extrapoleren naar andere wijken, stadsdelen of steden is 

vervolgonderzoek nodig. Door meerdere wijken te onderzoeken en de resultaten met elkaar 

te vergelijken ontstaat een sterkere onderbouwing, waarin de invloed van stedelijke 

vernieuwing op de waardeontwikkeling van woonwijken wordt aangetoond. 
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Gehanteerde definities en 
afkortingen 

In dit onderzoek warden de volgende definities gehanteerd: 

" Arnsterdamse gordel 

" Buurtcombinatieniveau 

• Buurtniveau 

• Differentiatiefactoren 

• Economische waardeontwikkeling 

(van een wijk) 

• Economische pijler 

• Extern imago 

• Fysieke pijler 

• Gentrification 

• Gentrifiers 

• Leefbaarheid 

• Interne wijkwaardering 

I augustus 2007 

De gordel van Arnsterdarnse wijken die 

gelegen zijn om het centrum 

Een combinatie van meerdere buurtniveaus 

Een door de gemeente vastgesteld gebied 

aangegeven met een code 

Factoren die ontstaan door het fysiek 

ingrijpen in de woningen, zoals differentiatie 

van de woningvoorraad en de bevolking 

De ontwikkeling van de woningwaarden van 

alle woningen in een woonwijk 

Deze pijler beoogt de stedelijke bedrijvigheid 

te bevorderen 

Het imago dat een woonwijk heeft bij 

buitenstaanders die niet in de wijk wonen 

Deze pijler richt zich op het bouwen van 

grotere en betere woningen en het creeren 

van een mooie en aangename woonomgeving 

De overname van volkswijken door de 

middenklasse en het verdrijven van haar 

oorspronkelijke bewoners . 

De nieuwe middenklasse die de stad intrekt, 
vooral bestaande uit yuppies . 

De waardering van de woonomgeving door 

de bewoners, gelet op; fysieke- en sociale 

omgevingskwaliteit, veiligheid, 

bereikbaarheid en voorzieningen . 

De waardering van de wijk door de bewoners 

van de wijk zelf 
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• Maatschappelijke waardeontwikkeling De ontwikkeling van onderwerpen uit de 

sociale pijler 

• Planfase De fase voorafgaand aan de realisatie van een 

project, waarin het initiatief wordt genomen 

en de plannen ontwikkeld worden 

• Schaalniveau 

• Sociale pijler 

• Stadsvernieuwing 

• Stedelijke vemieuwing 

• Storingsfactoren 

• Taxatiewaarde 

• Transactiewaarde 

• Uitponden 

• Yuppen 

Het niveau waarop het onderzoek is 

uitgevoerd. In dit onderzoek wordt er 

onderzocht op buurt- en 

buurtcombinatieniveau 

Deze pijler richt zich op; jeugd, onderwijs, 

veiligheid, drugsoverlast, kinderopvang en 

sociaal-cultureel werk 

Vernieuwing van verpauperde stadswijken, 

voorganger van de stedelijke vernieuwing 

Het vernieuwen en verbeteren van de woon

en leefomgeving in een stad 

Factoren die ontstaan door het fysiek 

ingrijpen in de woonomgeving, zoals gevoel 

van onveiligheid, mate van overlast en 

verloedering 

De waarde van een woning die is vastgesteld 

door een taxateur 

De waarde van een woning die is vastgesteld 

bij de verkoop van de woning 

Het verkopen van (sociale) huurwoningen 

Young urban professionals 

In dit onderzoek worden de volgende afkortingen gebruikt: 

• BDU 

• GSB 

• IBOP 

• ISV 

• MOP 

• NSV 

• NVM 

• PORS 

• woz 
• Wsv 

I ~ugustus 2007 

Brede Doeluitkering 

Grote Steden Beleid 

Integraal Buurt Ontwikkelingsplan 

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 

Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 

Nota Stedelijke Vernieuwing 

Nederlandse Vereniging van Makelaars 

Plan Openbare Ruimte Spaamdammerhout 

Waardering Onroerende Zaken 

Wet Stedelijke Vernieuwing 
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