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Methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek (denk aan 

sociologie of sociale geografie) 

 

 

 

 

Kwantitatief: onderzoeksvraag: HOE (correlatie)? 

  Voorbeeld: verhuisgedrag, mobiliteit, segregatiepatroon 

     

 

Kwalitatief: onderzoeksvraag: HOE   WAAROM (iteratief proces) 

  Voorbeeld: keuze voor een plaats van binnenuit  

      

 

 



Mijn onderzoek naar themawijken:  

 

 

 

 

Kwalitatief:  WAT  en HOE     (welk soort fenomeen?) 

 

   WAAROM  (zijn er themawijken, waarom  

    aantrekkelijk voor wie?) 

 

   WIE  (vindt ze waarom aantrekkelijk?) 

 

 



Kwalitatief onderzoek 



Observatie 
Observatie: 

 

Concreet fenomeen:  

Steeds meer woningbouwprojecten 

krijgen thema’s mee en worden 

uitgewerkt met concrete, figuratieve 

symboliek. 

 

 

Woningbouwarchitectuur wordt 

blijkbaar steeds meer postmodern 

(theoretische kennis: masterscriptie) 

 

 

(Werk)ervaring: door het werk in 

architectenbureaus zag ik een shift 

 

 

 



 Observatie      thema historie: burgerhuis en middeleeuws vestigingsstadje 



thema historie: burgerhuis en middeleeuws vestigingsstadje 



thema historie en enclave; verkoopbrochure: “intieme woonwijk” 



thema historie: de jaren dertig 



thema: mediterraan wonen: Arabische Kasbah; oase van rust 



thema: mediterraan wonen: Arabische Kasbah; oase van rust 



thema: Wonen in de Oriënt 



thema: Wonen op een kasteel 



thema: Wonen op een kasteel 



thema: Wonen op een kasteel 



Verwondering  

Wat zie ik eigenlijk ??? 

Verwondering 



Wat kenmerkt de thematisering van  

woningbouwarchitectuur? 

 

 

…het stellen van de goede vragen. 

 

 

Wat is een architectonisch en stedenbouwkundig thema? 

 

 
 

 

 



 

Antwoord:  

 

Thema’s waren en zijn inspiratiebronnen voor 

stedenbouwers en architecten 

 

..en worden tijdens het planproces benut 

 

.. maar zijn deze thema’s ook in architectuur 

zichtbaar? 

 



 

 

Kasbah van Piet Blom 1967-1974                Kasbah van Geurst en Schulze architekten 2003-2008 

Hengelo                                                        Rotterdam 



 

 



 

 

Oude kasbah (8e tot 11e eeuw, Malaga,Spanje) 



Poort Bab Mansour, Meknes, Marokko 



Wat kenmerkt de thematisering van  

woningbouwarchitectuur? 

 

 

‘Vroeger’: 

Kasbah Piet Blom: functionele referentie 

 

 

Nu:  

Le Medi: het beeld: symbolische referentie 

 



Wat kenmerkt de thematisering van  

woningbouwarchitectuur? 

 

 

 

Observatie 1: verschuiving van functie naar beeld 

 

Waarom?  

 

Observatie 1 is niet voldoende om het sociaal-ruimtelijk 

fenomeen te verklaren 

 

Verwondering 

Empirie 



 

Conclusie: achter het architectonische en stedenbouwkundige 

fenomeen kijken: nieuwe, meer specifieke onderzoeksvraag 

 

 

 Thematisering is een sociaal-economisch  

en cultureel proces waarvan architectuur het resulaat is.  

Verwondering 

Empirie 



 

WIE: Welke spelers zijn bij dit sociaal-economisch  

en cultureel proces betrokken?  

 

Waarom thematiseren zij architectuur en stedenbouw?  

Verwondering 

Empirie 



 

Antwoord in de theorie 

Theorie 



Theorieën van de consumptiemaatschappij 

op 

woningbouw betrekken: 

 

 

verschuiving van functionele waarde  

naar 

symbolische waarde 

 

 
Theorie 



Woning voor de ‘massa’ 

het prille begin:  

 

bron:  

Junghanns, Kurt (1994) Ein Haus für alle 

Theorie 



Woning voor de ‘massa’ 

 

het prille begin:  

 

bron:  

Junghanns, Kurt (1994) Ein Haus für alle 



Woning voor de ‘massa’ 

 

Suburbanisatie 50er jaren: de functionele stedenbouw  

 

bron:  

Gottdiener, Marc (1997) 

Theming America 



Woning voor de 

‘massa’ 

Nederland:  

wederopbouw 

  

 

bron:  

Stadsplan Amsterdam (2003) 



Woning voor de 

‘massa’ 

Nederland:  

na 1960 tot 1980er  

jaren 

schaalvergroting 

 

bron:  

Vreeze, Noud de (ed.) (2001) 6,5 miljoen woningen 



1989 Nota van de volkshuisvesting 

 

 

…naar ‘meer markt’: 

 

 

 

1991 Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra 

(VINEX) 

 

 

 

 

 



….‘meer markt’: 

 

 

Mensen worden gezien als consumenten:  

we zijn niet meer bewoners maar woonconsumenten 

 

 

 

 

Steden en projectontwikkelaars concurreren met elkaar 

om de koopkrachtige ‘woonconsumenten’ 

 

 

 

 

 



Woning voor de 

‘massa’ 

Nederland:  

vanaf de 1990er 

jaren:  

verdere 

suburbanisatie: 

VINEX-beleid 

bron:  

Vreeze, Noud de (ed.) (2001) 6,5 miljoen woningen 



Theorie van de consumptiemaatschappij 

op 

woningbouw betrekken: 

 

 

voorbij de kritiek op woningtype (flat)… 

 

 

…nu: 

 

kritiek op het beeld: eentonigheid 

 

 Resultaat 



Empirie: 

beleidsmatige context 

Focus op het beeld: 

 

Waar vandaan? 

Resultaat/ 

conclusie 









Observatie 2:  

 

Wensen wekken:  

 

VERLEIDING 

 

= 

 

MOOIER MAKEN 

 

=  

 

VERKOOP VAN EEN SPECIFIEKE WOONSFEER  

in plaats van DEZELFDE woning op een functioneel 

bereikbare locatie (en sfeer is meer dan het huis: kenmerk van  

themawijk gevonden) 

 

Resultaat/ 

conclusie 



Verwondering 

Waarom gewaardeerd? 

Observatie 



 

Waarom trekt gethematiseerde woningbouw kopers aan?  

 

 

a) aantrekkingskracht:  

 

- niet alleen de architectuur van de woning 

- aantrekkingskracht van de plek 

- aantrekkingskracht van de algehele sfeer 

 

[Veronderstelling: logisch nadenken ] 

 

b) waarom verhuizen mensen ueberhaupt naar een 

koopwoning? 

Observatie 

Verwondering 



Klassieke ‘harde’ factoren 

 

verhuisredenen:  

 

 

1. afhankelijk van inkomen 

 

2. tijd-ruimte paden (afstand woning, werk, voorzieningen)  

 

3. levensloopfase: verandering in het huishouden 

 

4. woningmarktgegevens 

 

 

 

 

 

Theorie 

sociaalgeografische 

‘klassieke’ theorie 



 

 

Theorie 

 

‘zachte’ factoren: 

 

keuze voor een bepaald woonmilieu:  

 

keuze voor een plek     +    keuze voor een bepaald huis 

 

 

1. de kennis / beeld over locatie 

 

2. behoefte aan distinctie en saamhorigheid 

 

3. emoties zoals fascinatie, onzekerheid, schaamte  

 

 
 

sociologisch: identiteit 



Thematisering speelt in op zachte factoren:  

 

marketing van uitsluitend positieve beelden 

 betekent: 

 

- op de emoties 

- kennis over plekken relatieveren (mooier maken) 

- op de behoefte naar onderscheiding, status, distinctie 



Le Medi: Bospolder Tussendijken 

 



Le Medi: Bospolder Tussendijken 

 

 

- stedelijke vernieuwing (ca. 700 wo sloop/nieuwbouw) 

 

- één van de zogenaamde ‘krachtwijken’  

(Vogelaar-wijken) 

 

- slecht imago 



Interviews met doelgroep voor project:  

 

- lage en hogere ‘middenklasse’ 

 

- verschillende sociaal-culturele achtergronden 

 

 

 

 

Empirie 



Interviews: doelgroep 

Samenstelling van de vragenlijst van de theorie:  

 

sociologische / sociaalgeografische termen: 

- urban gentrifiers (Zukin 1982, 1998) 

- nouvelle petite bourgeoisie (Bourdieu 1984) 

 

- consumptieve leefstijl 

- distinctie via consumptie van bepaalde goederen  

 

 

 

 

Empirie Theorie 



 

-Sommige ‘harde’ factoren werden door alle geïnterviewde 
kopers bevestigd: 

 

- inkomen 

 

- tijd-ruimte paden (incl. sociale binding) 

 

- levensloopfase (verandering in huishouden) 

 

- sociaal-culturele achtergrond (interpretatie van het thema 
‘mediterraan’)  

 



 

-‘harde’ factor maar gedeeltelijk bevestigd: 

 

- vooruitgang:  

 

-Sommige: niet groter, niet groener, niet functioneler, niet van 
huur naar koop  

 

 

Welke emoties, waarom fascinatie? 

 

 

 
Empirie 



Drie groepen:  

 

 

1. pioniers: jonge, meestal autochtone Nederlanders 

 

2. ‘allochtone’ sociale stijgers 

 

3. autochtone gezinnen 

 

 

 



Kopers geboren % N=aantal kopers 

in (niet huishoudens)

Nederland 60 83

Marokko 10 14

Turkij 9 13

Suriname 7 10

Duitsland 3 4

Kaapverdië 2 3

Pakistan 2 3

Servië 1 2

Cuba 1 2

Tanzania 1 1

Ghana 1 2

Iran 1 1

Spanje 1 1

100% 139



pioniers:  

 

-“[Le Medi] trekt…mensen die… ruimdenkender in het leven 
staan… ik vind dat er heel veel creatievelingen in zitten. Dat is 
mij opgevallen. Heel wat mensen die cultureel actief zijn… 
ja… niet zo hokjesdenkend.” (vrouw, 29, Nederlands) 

 

 

- Ontwerpthema: anders zijn door consumptie van ‘andere’ 
producten 

- trendsetters: financieel risico nemen  

- genieten van het ‘zelfbeeld’ een trendsetter te zijn 

 



‘allochtone’ sociale stijgers (Turkse man, 38) 

 

“Ik kwam op weg naar de kopersbijeenkomst een vriend tegen 
die vroeg: ‘Wat doe je hier?’ Ik zei: ‘Ik ben van plan om hier 
een woning te kopen.’ ‘Wat??’ zegt hij, ‘daar komen allemaal 
Marokkanen en Arabieren te wonen. Wat moet jij tussen de 
Arabieren doen!?’ Ik moest er echt om lachen maar dat idee 
leefde bij ons ook. Maar ik zag dan veel meer Nederlanders 
dan ik me had voorgesteld. Dat vind ik alleen maar beter.” 

 

- waarde hechten dat er (ook) autochtone Nederlanders 
komen wonen 

- bang dat thema stigmatiserend werkt 

- waardering van het gebaar van ‘multicultureel thema’ 



autochtone gezinnen:  

 

-“De allereerste keer hadden wij zoiets van ‘O jee, als dit maar 
geen yuppenparadijsje wordt’. En de laatste keren denk je, 
nee, dat is zo gemengd.  

 

“Juist van de kleine momenten dat de kinderen gewoon nog 
even een half uurtje hebben voor het eten of voor het slapen 
gaan…Het is gewoon veel intiemer dan hier in een 
portieketagewoning.” (vrouw, 42, Nederlands) 

 

- tussen solidariteit met lagere inkomensgroepen, behoefte 
aan veiligheid en lokale gemeenschap én distinctie: 

 

-geësthetiseerde poort lost dat dilemma op 

 

 



Resultaat/ 

Verklaring 

 

Consumptiekant:  

 

1. Brede en diverse middenklasse is op zoek 

naar onderscheiding: Thema-architectuur 

schijnt slecht imago van de plek soms te  

kunnen compenseren 

 

 

2. Wat de mensen bij Le Medi verbindt is de 

waardering voor multiculturaliteit (die echter door 

velen geesthetiseerd wordt: het is een bepaalde 

multiculturaliteit die zij waarderen) 

 



Resultaat/ 

Verklaring 

 

Productiekant:  

 

1. Concurrentiegedachte: plek moet per se  

onderscheidend zijn, uniek zijn: Opvallen wordt 

doel op zich: Icoon, het beeld 

 

 

2. Marketing meer grip op stedenbouw en  

architectuur: dominante van het beeld 

 


