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Deel 1:  

Lectoraat Krimp en Leefomgeving 

 

Deel 2:  

Over bewaken en ervaren van woonkwaliteit 

 

Deel 3:  

Discussie met U over woonkwaliteit in gebieden 

met krimp 

 



Met ‘krimp’ wordt hier bedoeld:  

 

- teruglopende aantallen inwoners en huishoudens 

(demografische krimp) 

 

-  in tegenstelling tot krimp van economische 

activiteiten of werkgeledenheid (wat met 

demografische krimp wel vaak gepaard gaat) 



Media over krimp: 

.. inspelen op angstbeelden (van verlies en  

      verloedering) 

 

Veelal het perspectief:  

‘Er is krimp, dus welke gevolgen heeft krimp 

voor de woomomgeving en de woonkwaliteit’ 

 

 

 

Manier van kijken  

 



Lectoraat Krimp en Leefomgeving: 

 .. begrijpen wat bewoners waarderen aan hun 

woonomgeving 

 

Het perspectief:  

‘Er is een woonomgeving, en zijn wel of niet 

gevolgen van krimp waarneembaar. Zo ja, hoe 

precies?’ 

 

 

 

Manier van kijken  

 



Het perspectief ..  

‘Er is een woonomgeving, en zijn er wel of niet 

gevolgen van krimp waarneembaar.. ‘ 

 

.. uitwerken in praktijkgericht onderzoek 

 



Thema’s voor praktijkgericht onderzoek van het  

Lectoraat Krimp en Leefomgeving worden voornamelijk 

gestuurd door:  

 

1. opleidingen die aan het Kenniscentrum verbonden 

zijn (architectuur, bouwkunde, civiele techniek, 

vastgoed, facility managment en human technology) 

 

2. kennisagenda Krimp van het KKNN 

 

3. het werkveld is potentieel opdrachtgever  

 



Lectoraat Krimp en Leefomgeving doet vooralsnog 

onderzoek naar:   

 

1. waardering van en binding met de woning en de 

woonplaats;  

 

2. waardering van de leefomgeving van kleine dorpen; 

  

3. de verandering van de leefomgeving door minder 

voorzieningen in kleine kernen/dorpen;  

 

4. de effecten van de aanwezigheid van (kleine) 

ondernemingen op de waardering van de 

leefomgeving. 

 

 



 

Deel 2:  

Over bewaken en ervaren van woonkwaliteit 

 

 

 



 

- geen definitie van alle aspecten die kwaliteit 
zouden kunnen uitmaken .. 

 

- wel een korte bespiegeling van het verschil 
tussen de objectieve en de subjectieve kant 
van woonkwaliteit 

 

- een voorbeeld bespreken hoe midden-
inkomens (die in Helmond Brandevoort 
wonen) woonkwaliteit ervaren 

 

 

 



woonkwaliteit 

1800 

2000 

1900 

regels 

woningwet 

verordeningen, bouwbesluit,etc. 

Streven naar normering  

en het bewaken van een minimum  

aan kwaliteit 

Existenzminimum 



Amsterdam  

ca. 1895 Suikerbakkersgang,  

Jordaan, compleet afgebroken 





Rond 1900 



standaardisering van 
woonkwaliteit 

1900:  

Zorgen voor een minimum aan kwaliteit:  

... om ziektes te voorkomen (volksgezondheid)  

 

- scheiding van functies binnenshuis 

 

- normen over voldoende daglicht 

 

- normen over voldoende ventilatie, etc. 

 

 

 

 

vanaf 1920: 

Ruimtelijk: woontechnische verbeteringen zoals 

verwarming, tapwater, huishoudelijke 

apparaten, etc. 

 

Maatschappelijk: verdunning van huishoudens; 

het moderne kerngezin 

 



Het moderne kerngezin 





Minimumstandaard en 

het bewaken ervan:  

 

- instanties zoals nationale en lokale 

overheden  

 

- corporaties 

 

 

uitvoerend:  

de woningopzichteres (innen van 

huur maar ook het ‘leren wonen’; 

beschavingsoffensief) 

 

 

standaardisering van  
woonkwaliteit 



Jaren ’70, ’80 en ‘90:  

 

1. Volksvijand nummer één, de 

woningnood, verslagen 

 

2. Gestegen welvaart 

 

3. Bewonersprotest en de ‘inspraak 

architect’ (planning: “inspraak in plaats 

van zedenpreken”)  

 

4. Mede door emancipatie van vrouwen en 

immigratie oprekken van 

kwaliteitsnormen 

 

5. Vanaf 1990 meer marktwerking in de 

woningbouwproductie 

 

... meer partijen praten mee  

... invloed opeisen op welke 

woonkwaliteiten geproduceerd worden  

.. van woonkwaliteit  

naar woonkwaliteiten 



immigranten 

student 

middeninkomens 

ouderen 

woonkwaliteit 

woonkwaliteit 

woonkwaliteit 

woonkwaliteit 

woonkwaliteit 



immigranten 

student 

middeninkomens 

ouderen 

woonkwaliteit 

woonkwaliteit 

woonkwaliteit 

woonkwaliteit 

producenten van woningen 



welke woonkwaliteit 

wilt u (behouden c.q.  

verwerven)? 

 

- aantal kamers 

- grootte 

- tuin of terras 

- materialen 

- etc. 

(klassieke) producenten  

van woningen 

zoals consortia van 

corporaties, lokale overheden 

en projectwontwikkelaars 



waarom bent u hier 

komen wonen? 

 

welke aspecten 

waardeert u aan 

uw woonomgeving? 

onderzoek naar waardering 

van bepaalde aspecten 

van woonkwaliteit 

In mijn onderzoek naar themawijken:  

 

 

identiteit van de bewoners 



Je waardering voor bepaalde kwaliteiten komt naar voren 

in de vertelling over jezelf 

 

Sociologen Pierre Bourdieu en Anthony Giddens:  

 

- door de narrative of vertelling over jezelf construeer je je 

sociale identiteit (reflexief) 

 

- de plaats en de woning (en daarmee bepaalde aspecten 

van woonkwaliteit) vormen onderdelen van deze identiteits-

constructie 

 

- bij identeitconstructie gaat het altijd om datgene wat je 

niet wilt zijn; bij wie je wel of niet wilt horen (sociale 

distinctie) 

‘zeg waar je woont en ik weet wie je bent’ 



Helmond Brandevoort: Eén verhaal was dat van de natuurlijke groei:  

De Veste is het oude centrum dat zich door de eeuwen heen heeft  

uitgebreid (De Buitens)  

Vertellingen alom: Thematisering = verhaal plus architectuur 



Helmond Brandevoort: De stedenbouwkundige opzet van De Veste refereert aan 

oude (Brabantse) vestingstadjes 



Helmond Brandevoort: historiserende architectuur als gepresenteerde woonkwaliteit  













Onderzoek naar bewoners van de drie onderzochte themawijken 

wees uit:  

 

Narrative of vertelling over jezelf over waarom bij jouw een 

bepaalde plaats en woonkwaliteit past, omvatte altijd: 

 

functionele aspecten van de woonomgeving (doen) 

 

esthetische aspecten van de woonomgeving (denken, oordelen) 

 

sociale (en culturele) aspecten (doen, denken, ervaren) 

 

persoonlijke voorkeuren gerelateerd aan bestedingsruimte, smaak, 

herkomst, woongeschiedenis, positieve herinnering en associaties 

(denken, ervaring) 

 

.. naast de uiting van morele waardeoordelen en gevoelens van 

(spontane) verbinding 



Voorbeeld 1 voor het esthetische aspect van woonkwaliteit 

in relatie tot vertelling over jezelf en ‘de ander’:  

 

Respondent 

"Het is een nieuwbouwwijk met het idee van oude 

woningen.  

 

Echtgenote 

In principe is het een Vinex wijk maar door de smalle hoge 

huizen en doordat ieder huis anders is qua hoogte en kleur 

is het voor mij toch iets meer is dan gewoon een Vinex 

wijk...Ik zeg nooit dat ik in een rijtjeshuis woon, dat zeg ik 

nooit...Dat gevoel heb ik ook gewoon niet." 

 

 

 



Voorbeeld 2: 

Respondent  

"Meerhoven hebben we ook nog overwogen. Maar ja, dat 

vonden we niks, he? 

 

Echtgenote 

Nee.. nee...Meerhoven heeft ons nooit getrokken. We 

vonden het heel blokkerig en monotoon. Van hier vonden 

we ...dat heeft een bepaalde...hoe zeg je dat? Sfeer! De 

Vinex-wijken zijn vaak zo koud en moeten nog tot leven 

komen. We hadden zoiets van: hier zit al een beetje leven 

ingebouwd eigenlijk. 

  

Respondent 

Nou, voor mij was het buikgevoel...De huizen in 

Meerhoven die wij konden betalen waren toch 

eenheidsworsten en daarom hebben we daar niet voor 

gekozen.." 



 

Voorbeeld 3 voor het esthetische (en sociale) aspect van 

woonkwaliteit in relatie tot vertelling over jezelf en ‘de 

ander’: 

 

"We ergeren ons aan dat zand hier tegenover. Weet je wat 

het is? Het is niet zo dat wij zo zijn van dat we ergens op 

letten of ... we letten er misschien wel op. Maar je bent 

gewend dat iedereen het hier in de wijk mooi maakt. Dat 

iedereen mooie plantjes buitenzet, mooie lampjes ophangt. 

Onze vorige overburen hadden altijd de gordijnen dicht. 

Dan heb je zoiets van: ja we betalen hier best veel voor en 

dan kijk je tegen zo iets aan..." 



Voorbeeld 4 voor het esthetische (en sociale) aspect van 

woonkwaliteit en relatie tot vertelling over jezelf en ‘de 

ander’ 

 

Respondente 

Daar zitten ze vaak buiten als ze mooi weer hebben. 

 

Echtgenoot. 

Ja, in een volksbuurt.  

 

Respondente 

Maar nu vind je een beetje van dat doe je niet. Nee, wij 

zeggen dan: dat ziet niet uit, dat doe je niet.  

 

Echtgenoot. 

Nee, daar zijn wij het type mensen niet voor, zeg maar. 





Conclusie:  

 

De kant-en-klare historiserende (gethematiseerde) 

woonkwaliteit werd door alle respondenten benut om 

zichzelf af te zetten tegenover anderen:  

 

- de ‘gewone’ Vinex bewoner 

- de ‘ander’ in de Helmondse volkswijk ‘t Haagje 

- .. 

 

en zichzelf te zien als respectabel, fatsoenlijk en als deel 

van de ‘middenklasse’ 

 



Deel 3  Discussie met U:  

 

Woonkwaliteit is uitdrukking van sociale identiteit en daarmee 

sociale status. 

 

Is deze conclusie ook van toepassing op de ervaring van 

woonkwaliteit(en) in het Noorden? 

 

 

Thematisering introduceert bepaalde symbolen in de 

woonomgeving. Daarmee willen producenten bewoners 

verleiden om naar plaatsen te verhuizen met een minder 

goede reputatie.  

 

Structurele bevolkingsdaling is met thematisering niet te 

bestrijden. Maar kunnen positieve symbolen en thema’s 

wel helpen om bestaande kwaliteiten van een 

woongebied zichtbaar(der) te maken? 

 


