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Abstract	  
	  

In	  dit	  onderzoek	  is	  gekeken	  naar	  de	  ervaring	  van	  de	  sociale	  woonomgeving	  van	  middenklasse	  
bewoners	  in	  Carnisse	  en	  de	  betekenis	  hiervan	  voor	  de	  verhuisgeneigdheid	  van	  deze	  groep.	  	  

In	  dit	  onderzoek	  zijn	  theorieën	  rondom	  het	  wonen	  van	  de	  middenklasse	  in	  een	  'aandachtswijk'	  
verdiept	  door	  te	  kijken	  hoe	  zij	  verschillende	  aspecten	  van	  de	  sociale	  woonomgeving	  ervaren,	  
namelijk	  de	  perceptie	  op	  de	  etnische	  compositie	  van	  de	  wijk,	  de	  identificatie	  met	  de	  wijk	  en	  de	  

subjectieve	  veiligheid.	  Gezien	  de	  objectieve	  kenmerken	  van	  Carnisse	  is	  het	  niet	  vanzelfsprekend	  dat	  
de	  middenklasse	  in	  de	  wijk	  wil	  (blijven)	  wonen.	  Toch	  blijkt	  uit	  dertien	  interviews	  met	  middenklasse	  
bewoners	  in	  Carnisse	  dat	  een	  positieve	  ervaring	  van	  de	  sociale	  woonomgeving	  dit	  objectieve	  beeld	  

kan	  nuanceren.	  Een	  open	  houding	  ten	  aanzien	  van	  etniciteit,	  identificatie	  door	  
collectiviteitgevoelens,	  een	  relativerende	  houding	  en	  'streetwise'	  gedrag	  zorgen	  ervoor	  dat	  de	  

negatieve	  kanten	  van	  de	  sociale	  woonomgeving	  gecompenseerd	  worden,	  waardoor	  zij	  de	  sociale	  
woonomgeving	  positief	  waarderen	  en	  niet	  verhuisgeneigd	  zijn.	  	  	  
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1. Inleiding	  
	  

	  
"We	  willen	  niet	  dat	  Carnisse	  alleen	  een	  doorstroomwijk	  is"	  zegt	  Stijnie	  Loohof	  van	  stadsontwikkeling	  
Gemeente	  Rotterdam	  (persoonlijke	  mededeling,	  18	  december,	  2014).	  Volgens	  Gemeente	  Rotterdam	  
is	  er	  sprake	  van	  selectieve	  migratie	  en	  is	  een	  wijk	  enkel	  als	  springplank	  problematisch.	  Selectieve	  
migratie	  houdt	  in	  dat	  'de	  groep	  die	  de	  wijk	  verlaat	  een	  andere	  sociaaleconomische	  positie	  heeft	  dan	  
de	  groep	  die	  instroomt'	  (Wittebrood	  &	  Permentier,	  2011,	  p.64).	  Bewoners	  met	  lagere	  inkomens	  
komen	  in	  de	  wijk	  wonen,	  terwijl	  bewoners	  met	  een	  stijgend	  inkomen	  vertrekken.	  Carnisse	  is	  een	  van	  
de	  wijken	  in	  Rotterdam	  waar	  de	  gemeente	  aandacht	  voor	  heeft,	  omdat	  de	  verhuismobiliteit	  in	  deze	  
wijk	  hoger	  is	  dan	  in	  andere	  wijken	  (COS,	  2012,	  zoals	  beschreven	  in	  Arnold,	  2013).	  De	  vraag	  is	  waarom	  
bewoners	  in	  Carnisse	  de	  neiging	  hebben	  om	  op	  korte	  termijn	  te	  verhuizen,	  oftewel	  verhuisgeneigd	  
zijn.	  
	   	  Verhuisgeneigdheid	  komt	  tot	  stand	  doordat	  een	  discrepantie	  ontstaat	  tussen	  de	  actuele	  en	  
gewenste	  woonsituatie	  (Boschman	  &	  de	  Groot,	  2011).	  Buurtkenmerken	  zijn	  een	  belangrijk	  motief	  
voor	  het	  ontstaan	  van	  verhuisgeneigdheid	  (Völker,	  Mollenhorst	  &	  Schutjens,	  2013;	  de	  Groot,	  
Manting	  &	  Boschman,	  2008).	  De	  woonomgeving	  bestaat	  uit	  een	  fysiek	  aspect,	  onder	  andere	  
dichtheid	  en	  onderhoud	  van	  de	  woningvoorraad,	  en	  een	  sociaal	  aspect:	  	  de	  bevolkingssamenstelling,	  
veiligheid	  en	  sociale	  cohesie	  (Lee,	  Oropesa	  &	  Kanan,	  1994;	  Amérigo	  &	  Aragones,	  1997).	  De	  sociale	  
aspecten	  hebben	  meer	  invloed	  op	  de	  tevredenheid	  met	  de	  woonomgeving	  dan	  de	  fysieke	  aspecten	  
(Ministerie	  van	  VROM,	  2004;	  Bolt	  &	  Torrance,	  2005).	  Daarnaast	  wordt	  een	  onderscheid	  gemaakt	  
tussen	  de	  objectieve	  en	  subjectieve	  woonomgeving.	  De	  objectieve	  woonomgeving	  betreft	  
geregistreerde	  kenmerken	  en	  de	  subjectieve	  woonomgeving	  de	  beleving	  en	  perceptie	  van	  de	  
woonomgeving	  (Amérigo	  &	  Aragones,	  1997).	  Uit	  onderzoek	  van	  het	  ministerie	  van	  Volkshuisvesting,	  
Ruimtelijke	  Ordening	  en	  Milieubeheer	  blijkt	  dat	  de	  subjectieve	  woonomgeving	  een	  groter	  effect	  
heeft	  op	  verhuisgeneigdheid	  dan	  de	  objectieve	  woonomgeving	  (VROM,	  2004).	  Gemeente	  Rotterdam	  
heeft	  door	  investeringen	  in	  de	  fysieke	  woonomgeving	  in	  Carnisse	  getracht	  selectieve	  migratie	  tegen	  
te	  gaan	  (Stadsontwikkeling,	  2012).	  Echter,	  de	  subjectieve	  en	  sociale	  kenmerken	  van	  de	  
woonomgeving	  blijken	  meer	  van	  invloed	  te	  zijn	  op	  verhuisgeneigdheid,	  waardoor	  het	  onderhavige	  
onderzoek	  zich	  richt	  op	  de	  betekenis	  van	  de	  ervaren	  sociale	  woonomgeving	  voor	  de	  
verhuisgeneigdheid.	   	  
	  
Gemeente	  Rotterdam	  wil	  graag	  de	  middenklasse	  behouden.	  De	  middenklasse	  heeft	  de	  middelen	  en	  
mogelijkheden	  om	  een	  buurt	  te	  kiezen	  waar	  zij	  willen	  wonen	  (Pinkster,	  2014).	  Verondersteld	  wordt	  
dat	  wonen	  in	  een	  buurt	  die	  aansluit	  qua	  samenstelling	  en	  imago	  van	  belang	  is	  voor	  de	  middenklasse	  
(Savage,	  2010).	  In	  Carnisse	  wonen	  veel	  mensen	  met	  een	  lager	  inkomen,	  zestig	  procent	  van	  de	  
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bewoners	  behoort	  namelijk	  tot	  de	  onderste	  veertig	  procent	  van	  de	  inkomensverdeling	  in	  Nederland.	  
Daarnaast	  heeft	  de	  wijk	  een	  etnisch	  diverse	  bevolkingssamenstelling	  (COS,	  2014).	  Op	  basis	  van	  de	  
samenstelling	  is	  het	  niet	  vanzelfsprekend	  dat	  de	  middenklasse	  in	  de	  wijk	  wil	  (blijven)	  wonen.	  
Daarnaast	  heeft	  Carnisse	  lagere	  scores	  op	  aspecten	  van	  de	  sociale	  woonomgeving.	  Zo	  ligt	  de	  score	  op	  
binding	  in	  Carnisse	  in	  het	  Wijkprofiel1	  ver	  onder	  het	  gemiddelde	  van	  Rotterdam.	  Tevens	  scoort	  
Carnisse	  laag	  op	  de	  Veiligheidsindex.	  Toch	  behoort	  vierendertig	  procent	  van	  de	  bewoners	  in	  Carnisse	  
tot	  de	  middeninkomens,	  namelijk	  de	  middelste	  veertig	  procent	  van	  de	  inkomensverdeling	  van	  
Nederland	  (ibid.).	  Dit	  roept	  de	  vraag	  op	  waarom	  deze	  middenklassers	  voor	  de	  wijk	  gekozen	  hebben	  
en	  hier	  al	  dan	  niet	  willen	  blijven	  wonen.	  De	  bestaande	  literatuur	  is	  onduidelijk	  over	  hoe	  verschillende	  
aspecten	  van	  de	  sociale	  woonomgeving	  van	  belang	  kunnen	  zijn	  voor	  verhuisgeneigdheid.	  Dit	  
onderzoek	  verdiept	  bestaande	  theorieën	  door	  inzicht	  te	  geven	  in	  de	  betekenis	  van	  de	  ervaren	  sociale	  
woonomgeving	  voor	  de	  verhuisgeneigdheid	  van	  middenklasse	  bewoners	  in	  Carnisse.	  Daarnaast	  
nuanceert	  dit	  onderzoek	  het	  objectieve	  beeld	  over	  de	  sociale	  woonomgeving	  in	  Carnisse	  door	  te	  
kijken	  naar	  de	  ervaringen	  van	  bewoners	  door	  middel	  van	  interviews.	  Inzicht	  in	  het	  belang	  van	  de	  
ervaren	  sociale	  woonomgeving	  voor	  de	  verhuisgeneigdheid	  van	  middenklasse	  bewoners	  geeft	  
gemeente	  Rotterdam	  gelegenheid	  beleid	  te	  ontwikkelen	  gericht	  op	  het	  behouden	  van	  bewoners	  met	  
een	  hoge	  sociaaleconomische	  status.	  De	  centrale	  vraagstelling	  luidt:	  'Hoe	  ervaart	  de	  middenklasse	  in	  
Carnisse	  de	  sociale	  woonomgeving	  en	  wat	  is	  de	  betekenis	  van	  deze	  ervaring	  voor	  de	  
verhuisgeneigdheid	  van	  deze	  groep?'	  

In	  hoofdstuk	  2	  beschrijft	  het	  theoretisch	  kader	  de	  motieven	  van	  de	  middenklasse	  om	  in	  een	  
'aandachtswijk'	  te	  wonen.	  Daarnaast	  worden	  theorieën	  rondom	  de	  betekenis	  van	  de	  sociale	  
woonomgeving	  voor	  verhuisgeneigdheid	  besproken,	  door	  naar	  drie	  deelaspecten	  te	  kijken,	  namelijk	  
de	  perceptie	  op	  de	  bevolkingssamenstelling,	  identificatie	  met	  de	  buurt	  en	  subjectieve	  veiligheid.	  
Tevens	  wordt	  de	  context	  van	  dit	  onderzoek,	  de	  wijk	  Carnisse,	  beschreven.	  Hoofdstuk	  3	  gaat	  in	  op	  de	  
methoden	  waarmee	  dit	  onderzoek	  is	  uitgevoerd.	  De	  resultaten	  van	  het	  onderzoek	  worden	  
gepresenteerd	  en	  geanalyseerd	  in	  hoofdstuk	  4.	  Dit	  artikel	  sluit	  af	  met	  een	  conclusie	  en	  discussie	  in	  
hoofdstuk	  5.	  

	  
2. Theoretisch kader	  

	  
	  
Motieven	  voor	  het	  wonen	  in	  een	  'aandachtswijk'	  
Zoals	  in	  de	  inleiding	  aangegeven,	  bestaat	  de	  veronderstelling	  dat	  de	  middenklasse	  niet	  in	  een	  
aandachtswijk	  gaat	  wonen,	  omdat	  dit	  niet	  aansluit	  bij	  hun	  status	  (Savage,	  2010).	  Naast	  deze	  
veronderstelling	  bestaan	  in	  de	  literatuur	  ook	  motieven	  waarom	  de	  middenklasse	  juist	  wel	  in	  een	  
aandachtswijk	  wil	  wonen.	  Pinkster	  (2014)	  geeft	  aan	  dat	  de	  middenklasse	  niet	  zozeer	  status	  wil	  
ontlenen	  aan	  de	  buurtkeuze,	  maar	  een	  prijs/kwaliteit	  argument	  gebruikt.	  In	  een	  aandachtswijk	  
kunnen	  zij	  in	  vergelijking	  met	  andere	  wijken	  een	  relatief	  goedkoop	  huis	  kopen	  wat	  voldoet	  aan	  de	  
kwaliteit	  en	  wensen.	  Daarnaast	  wordt	  de	  nabijheid	  van	  het	  stadscentrum	  en	  voorzieningen	  vaak	  
aangehaald	  als	  element	  in	  hun	  buurtkeuze	  (Pinkster,	  Permentier	  &	  Wittebrood,	  2014).	  Eenmaal	  in	  de	  
aandachtswijk	  kan	  het	  imago	  of	  incidenten	  ervoor	  zorgen	  dat	  de	  middenklasse	  ontevreden	  is	  met	  de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Het	  wijkprofiel	  is	  terug	  te	  vinden	  in	  bijlage	  1	  
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woonomgeving.	  Wanneer	  bewoners	  ontevreden	  zijn	  over	  de	  woonomgeving,	  zijn	  zij	  eerder	  geneigd	  
om	  te	  verhuizen	  (Andersen,	  2008).	  Volgens	  Pinkster	  (2014)	  ervaren	  de	  middenklasse	  bewoners	  meer	  
voordelen	  dan	  nadelen	  van	  de	  woonomgeving,	  waardoor	  zij	  willen	  blijven.	  Daarnaast	  kan	  
identificatie	  met	  het	  stadse	  karakter	  en	  verbondenheid	  met	  de	  wijk	  invloed	  hebben	  op	  het	  al	  dan	  
niet	  willen	  blijven	  in	  de	  buurt	  (Karsten,	  2007;	  Pinkster	  et	  al.,	  2014).	  
	  

De	  betekenis	  van	  de	  ervaren	  sociale	  	  woonomgeving	  
Op	  buurtniveau	  bestaat	  de	  sociale	  woonomgeving	  uit	  drie	  deelaspecten,	  namelijk	  de	  
bevolkingssamenstelling,	  mate	  van	  sociale	  cohesie	  en	  veiligheid	  (Amérigo	  &	  Aragones,	  1997).	  Het	  	  
subjectieve	  element	  van	  de	  woonomgeving	  behelst	  de	  ervaring	  van	  de	  woonomgeving	  door	  
bewoners.	  Dit	  onderzoek	  richt	  zich	  op	  de	  ervaring	  van	  de	  sociale	  woonomgeving,	  waardoor	  gekeken	  
wordt	  naar	  de	  perceptie	  op	  de	  bevolkingssamenstelling,	  het	  belevingscomponent	  van	  sociale	  
cohesie:	  identificatie	  met	  de	  buurtbewoners	  (Bolt	  &	  Torrance,	  2005)	  en	  tot	  slot	  de	  subjectieve	  
veiligheid.	  In	  de	  volgende	  paragrafen	  wordt	  stil	  gestaan	  bij	  de	  deelaspecten	  van	  de	  ervaren	  sociale	  
woonomgeving.	  	  
	  
De	  perceptie	  op	  de	  etnische	  compositie	  van	  de	  wijk	  	  
De	  perceptie	  op	  de	  etnische	  compositie	  van	  de	  wijk	  is	  van	  invloed	  op	  het	  oordeel	  over	  de	  
woonomgeving	  (Bolt	  &	  Torrance,	  2005).	  De	  voorkeur	  voor	  een	  bepaalde	  etnische	  compositie	  van	  de	  
wijk	  kan	  zich	  uiten	  in	  de	  voorkeur	  voor	  enerzijds	  een	  homogene	  wijk	  en	  anderzijds	  een	  heterogene	  
wijk.	  Ten	  eerste	  kunnen	  mensen	  graag	  wonen	  in	  een	  buurt	  waarin	  het	  grootste	  gedeelte	  van	  de	  
bewoners	  dezelfde	  afkomst	  heeft	  als	  zijzelf.	  Uit	  onderzoek	  van	  Van	  der	  Laan	  Bouma-‐Doff	  (2007,	  p.	  
305)	  blijkt	  dat	  met	  name	  Nederlanders	  de	  voorkeur	  hebben	  om	  met	  'co-‐ethnics'	  te	  wonen,	  vanwege	  
vooroordelen	  over	  etnische	  groeperingen.	  Ten	  tweede	  kunnen	  mensen	  ook	  de	  voorkeur	  hebben	  
voor	  een	  etnisch	  diverse	  compositie	  van	  de	  wijk.	  Zo	  kiezen	  sommige	  middenklassenbewoners	  bewust	  
voor	  een	  etnisch	  diverse	  buurt	  (Blokland	  &	  Van	  Eijk,	  2010).	  De	  middenklasse	  ziet	  de	  verschillende	  
culturen	  als	  een	  verrijking	  (May,	  1996).	  'To	  live	  in	  a	  diverse	  neighbourhood	  as	  a	  lifestyle	  may	  become	  
part	  of	  a	  distinction	  of	  groups	  with	  strong	  cultural	  capital'	  (Blokland	  &	  Van	  Eijk,	  2010,	  p.	  328).	  Toch	  
blijven	  contacten	  tussen	  de	  verschillende	  culturen	  vaak	  uit	  onder	  degene	  die	  diversiteit	  waarderen	  
(ibid.).	  Het	  is	  de	  vraag	  hoe	  de	  middenklasse	  de	  etnisch	  diverse	  bevolkingssamenstelling	  in	  Carnisse	  
ervaart.	  	  

Identificatie	  
Identificatie	  behelst	  het	  continue	  proces	  waarin	  individuen	  een	  onderscheid	  maken	  tussen	  'mensen	  
zoals	  ik'	  en	  'anderen'	  en	  zich	  zo	  onderdeel	  voelen	  van	  een	  collectief	  (van	  Eijk,	  2010;	  Woodward,	  
2004).	  De	  buurt	  waarin	  men	  woont	  kan	  naast	  een	  praktische	  waarde	  ook	  een	  emotionele	  betekenis	  
hebben.	  De	  buurt	  is	  dan	  niet	  alleen	  de	  'ruimte'	  waarin	  een	  bewoner	  woont,	  maar	  het	  wordt	  een	  
'plaats'	  waarmee	  de	  bewoner	  zich	  identificeert	  (Blokland	  2003,	  zoals	  beschreven	  in	  van	  Eijk,	  2010).	  
De	  keuze	  voor	  een	  bepaalde	  woonomgeving	  kan	  uitdrukking	  geven	  aan	  de	  individuele	  levensstijl	  en	  	  
thuisgevoelens	  (Pinkster	  et	  al.,	  2014;	  Livingstone	  et	  al.,	  2010).	  De	  bewoner	  kan	  dan	  zijn	  of	  haar	  
identiteit	  uiten,	  omdat	  deze	  overeenkomstig	  is	  met	  de	  wijk.	  Daarnaast	  kan	  identificatie	  met	  een	  
buurt	  ontstaan	  door	  de	  beleving	  deel	  uit	  te	  maken	  van	  een	  collectief	  (Bolt	  &	  Torrance,	  2005).	  De	  
bewoners	  hebben	  dan	  contacten	  met	  buurtgenoten	  en	  zijn	  verbonden	  aan	  de	  wijk	  via	  instituties	  
zoals	  scholen	  (Pinkster	  et	  al.,	  2014).	  	  
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	   De	  identificatie	  van	  de	  middenklasse	  met	  aandachtswijken	  blijkt	  niet	  eenduidig	  uit	  eerdere	  
onderzoeken.	  Aan	  de	  ene	  kant	  zou	  de	  middenklasse	  zich	  weinig	  verbonden	  voelen	  met	  de	  wijk	  en	  
weinig	  contacten	  hebben	  in	  de	  buurt.	  Savage	  (2010,	  p.132)	  stelt	  dat	  de	  middenklasse	  het	  belangrijker	  
vindt	  om	  in	  een	  buurt	  te	  wonen	  passend	  bij	  hun	  status,	  dan	  tot	  een	  buurt	  te	  behoren	  met	  sociale	  
cohesie.	  Sommige	  middenklasse	  bewoners	  ontlenen	  hun	  identiteit	  aan	  de	  diversiteit	  van	  hun	  buurt,	  
maar	  hebben	  in	  de	  praktijk	  weinig	  interactie	  met	  deze	  diverse	  bewoners	  en	  ervaren	  soms	  zelfs	  
fricties	  (Jackson	  &	  Butler,	  2014).	  Het	  langs	  elkaar	  leven	  van	  verschillende	  groepen	  met	  mogelijke	  
spanningen	  wordt	  ook	  wel	  'sociale	  tektoniek'	  genoemd	  (Butler	  &	  Robson,	  2003,	  p.1802).	  Volgens	  
Veldboer,	  Bergstra	  en	  Kleinhans	  (2011)	  stuiten	  veel	  studies	  op	  deze	  sociale	  tektoniek	  in	  buurten	  waar	  
de	  middenklasse	  zich	  vestigt,	  maar	  de	  auteurs	  vinden	  zelf	  vinden	  een	  genuanceerder	  beeld	  in	  twee	  
Amsterdamse	  wijken.	  Aan	  de	  andere	  kant	  kan	  namelijk	  sprake	  zijn	  van	  'vreedzame	  co-‐existentie',	  	  
waarbij	  bewoners	  uit	  verschillende	  groepen	  in	  een	  buurt	  leven	  zonder	  spanning	  of	  strijd	  te	  ervaren	  
(ibid.).	  Zij	  mijden	  elkaar	  niet,	  maar	  hebben	  ook	  geen	  dagelijkse	  interactie.	  Ook	  Jackson	  en	  Butler	  
(2014)	  vinden	  in	  een	  Engelse	  wijk	  wel	  meer	  betrokkenheid	  onder	  middenklasse	  bewoners	  en	  
verklaren	  dit	  door	  de	  nabijheid	  van	  diversiteit	  die	  niet	  ontweken	  kan	  worden.	  Sommige	  
middenklassers	  wonen	  wel	  in	  een	  aandachtswijk,	  maar	  in	  een	  straat	  met	  enkel	  mensen	  uit	  de	  
middenklasse	  (Kleinhans,	  2009).	  Dan	  kunnen	  bewoners	  zich	  ook	  alleen	  met	  bepaalde	  delen	  van	  de	  
buurt	  verbonden	  voelen,	  dit	  wordt	  ook	  wel	  'selective	  belonging'	  genoemd	  (Watt,	  2009).	  De	  
bewoners	  maken	  daarin	  onderscheid	  tussen	  het	  gedeelte	  waarin	  zijzelf	  wonen	  en	  delen	  waarin	  de	  
andere	  bewoners	  van	  de	  wijk	  wonen	  met	  een	  lager	  inkomen.	  In	  Carnisse	  zijn	  blokken	  met	  enkel	  
middenklassers	  aanwezig,	  maar	  deze	  zijn	  fysiek	  niet	  afgesloten	  van	  de	  rest	  van	  de	  wijk.	  Als	  men	  van	  
de	  cijfers	  over	  de	  binding	  met	  Carnisse	  van	  het	  Wijkprofiel	  uitgaat,	  is	  de	  verwachting	  dat	  de	  
middenklasse	  zich	  identificeert	  met	  de	  buurt	  klein.	  Toch	  zou	  binding	  met	  de	  wijk	  een	  motief	  kunnen	  
zijn	  waardoor	  de	  middenklasse	  ondanks	  enkele	  ervaren	  nadelen,	  in	  de	  wijk	  wil	  blijven	  wonen	  
(Pinkster,	  2014).	  	  
	  
Subjectieve	  veiligheid	  
De	  subjectieve	  veiligheid	  betreft	  het	  gevoel	  van	  veiligheid	  die	  bewoners	  ervaren.	  Percepties	  van	  
onveiligheid	  kunnen	  leiden	  tot	  verhuisgeneigdheid	  (Sampson	  &	  Raudenbusch,	  2004).	  Echter,	  
problemen	  in	  de	  buurt	  hoeven	  niet	  het	  gevoel	  van	  veiligheid	  te	  beïnvloeden.	  Bewoners	  kunnen	  deze	  
problemen	  relativeren	  door	  aan	  te	  geven	  dat	  dit	  hoort	  bij	  het	  stadsleven	  (Pinkster,	  2014).	  Deze	  
relativerende	  houding	  zou	  ook	  van	  toepassing	  kunnen	  zijn	  op	  onveilige	  situaties.	  Daarnaast	  geeft	  
Pinkster	  (2011)	  aan	  dat	  identificatie	  met	  de	  wijk	  als	  compensatie	  kan	  dienen	  voor	  'problemen	  in	  de	  
wijk'.	  Hoe	  deze	  compensatie	  werkt	  blijft	  echter	  onduidelijk,	  omdat	  uit	  onderzoek	  van	  Pinkster	  et	  al.	  
(2014)	  blijkt	  dat	  een	  gebrek	  aan	  binding	  juist	  kan	  zorgen	  dat	  ervaren	  wanorde	  niet	  resulteert	  in	  
ontevredenheid	  met	  de	  woonomgeving.	  	  
	   	  	  
Resumé	  
De	  middenklasse	  kan	  voor	  een	  aandachtswijk	  kiezen	  vanwege	  de	  prijs/kwaliteitverhouding	  en	  de	  
gunstige	  ligging	  ten	  aanzien	  van	  het	  centrum	  en	  voorzieningen.	  Als	  de	  middenklasse	  eenmaal	  in	  deze	  
wijken	  woont,	  is	  het	  de	  vraag	  of	  ze	  daar	  ook	  willen	  blijven	  wonen.	  Ontevredenheid	  over	  de	  
woonomgeving	  is	  een	  mogelijk	  verhuismotief.	  De	  sociale	  woonomgeving	  bestaat	  uit	  drie	  aspecten,	  
namelijk	  de	  perceptie	  op	  de	  bevolkingssamenstelling,	  de	  identificatie	  met	  de	  wijk	  en	  de	  subjectieve	  
veiligheid.	  Carnisse	  is	  een	  etnisch	  diverse	  wijk,	  dit	  zou	  voor	  de	  middenklasse	  een	  minpunt	  kunnen	  zijn	  
wanneer	  zij	  een	  homogene	  wijk	  prefereren,	  maar	  een	  pluspunt	  wanneer	  zij	  diversiteit	  waarderen.	  Dit	  
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voorbeeld	  laat	  zien	  dat	  het	  niet	  eenduidig	  is	  vast	  te	  stellen	  uit	  de	  literatuur	  hoe	  de	  middenklasse	  de	  
sociale	  woonomgeving	  beleeft.	  De	  vraag	  is	  hoe	  de	  middenklasse	  bewoners	  in	  Carnisse	  de	  
verschillende	  deelaspecten	  van	  de	  sociale	  woonomgeving	  ervaren	  en	  wat	  de	  betekenis	  is	  voor	  
verhuisgeneigdheid.	  
	  
	  

Context:	  de	  wijk	  Carnisse	  
De	  wijk	  Carnisse	  ligt	  in	  Rotterdam-‐Zuid	  tussen	  de	  Dorpsweg,	  Pleinweg,	  Zuidplein	  en	  het	  Zuiderpark.	  
In	  de	  wijk	  Carnisse	  verhuist	  34%	  van	  de	  bewoners	  binnen	  twee	  jaar	  (COS	  2012,	  zoals	  beschreven	  in	  
Arnold,	  2013).	  De	  verhuisgeneigdheid	  in	  Carnisse	  is	  groter	  dan	  in	  andere	  wijken	  in	  Rotterdam,	  waar	  
24	  procent	  van	  de	  bewoners	  binnen	  twee	  jaar	  verhuist.	  In	  Carnisse	  zijn	  ongeveer	  5950	  woningen,	  
waarvan	  53,6	  procent	  huurwoningen	  en	  46,2	  procent	  koopwoningen	  (COS,	  2014).	  De	  
woningvoorraad	  van	  Carnisse	  is	  eenzijdig	  en	  bestaat	  vooral	  uit	  portiekwoningen	  zonder	  lift	  
(Deelgemeente	  Charlois,	  2009).	  Toch	  zijn	  er	  ook	  eengezinswoningen	  en	  nieuwbouw	  te	  vinden	  in	  
Carnisse.	  Zo	  vertelt	  een	  respondent	  over	  het	  project	  'Klepelkat'	  wat	  staat	  voor	  drie	  straten	  in	  
Carnisse:	  Katendrechtse	  Lagedijk,	  Lepelaarsingel	  en	  Klaverstraat.	  Met	  dit	  project	  zijn	  in	  2008	  de	  
alomtegenwoordige	  portiekwoningen	  op	  bepaalde	  plaatsen	  in	  deze	  straten	  met	  de	  grond	  gelijk	  
gemaakt.	  Daar	  zijn	  nieuwbouwwoningen	  voor	  teruggekomen,	  die	  volgens	  de	  respondenten	  snel	  
verkocht	  waren.	  	  

De	  bewoners	  van	  Carnisse	  	  hebben	  verschillende	  etnische	  achtergronden.	  De	  grootste	  groep	  bestaat	  
uit	  autochtonen	  (38,3%),	  daarna	  volgen	  overig	  Europese	  Unie	  (17,4%),	  Niet-‐westerse	  allochtonen	  
(10,1%)	  en	  Surinamers	  (10%)	  (COS,	  2014).	  Uit	  de	  Sociale	  index	  blijkt	  dat	  de	  bewoners	  een	  zwakke	  
binding	  hebben	  met	  Carnisse;	  de	  wijk	  scoort	  in	  2012	  een	  4,6.	  Wat	  betreft	  veiligheid	  scoort	  Carnisse	  in	  
2013	  een	  5,3	  op	  de	  Veiligheidsindex.	  	  

	  
3. Methoden

	  
Onderzoeksmethode	  
Om	  antwoord	  te	  verkrijgen	  op	  de	  onderzoeksvraag	  is	  van	  kwalitatieve	  data	  gebruik	  gemaakt,	  omdat	  
in	  het	  onderzoek	  het	  begrijpen	  van	  de	  betekenisgeving	  aan	  de	  sociale	  woonomgeving	  voor	  
verhuisgeneigdheid	  centraal	  staat.	  In	  de	  periode	  van	  eind	  april	  tot	  en	  met	  eind	  mei	  zijn	  dertien	  
semigestructureerde	  interviews	  afgenomen	  van	  gemiddeld	  vijftig	  minuten.	  Via	  interviews	  kan	  de	  
betekenisgeving	  aan	  de	  sociale	  werkelijkheid	  geïnterpreteerd	  worden	  (Matthews	  &	  Ross,	  2010).	  Om	  
de	  beweegredenen	  voor	  het	  wonen	  in	  Carnisse	  te	  achterhalen,	  startte	  het	  interview	  met	  vragen	  over	  
de	  woongeschiedenis	  van	  de	  respondent.	  Hierbij	  is	  gevraagd	  hoe	  de	  respondent	  in	  Carnisse	  terecht	  is	  
gekomen	  en	  hoe	  hij/zij	  het	  wonen	  in	  de	  wijk	  ervaart.	  Afhankelijk	  van	  de	  antwoorden	  van	  de	  
respondent	  is	  ingehaakt	  op	  een	  van	  de	  aspecten	  van	  de	  sociale	  woonomgeving.	  Naast	  het	  bespreken	  
van	  deze	  thema's	  was	  er	  ruimte	  voor	  het	  verhaal	  van	  de	  bewoner2.	  	  De	  interviews	  zijn	  opgenomen	  en	  
getranscribeerd.	  Vervolgens	  zijn	  de	  interviews	  geanalyseerd	  door	  deze	  eerst	  open	  en	  vervolgens	  
gesloten	  te	  coderen	  (Flick,	  2009)	  met	  behulp	  van	  het	  programma	  F4.	  In	  de	  eerste	  fase	  zijn	  
attenderende	  begrippen	  uit	  het	  theoretisch	  kader	  gebruikt	  als	  codes,	  zoals	  'subjectieve	  veiligheid',	  en	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  De	  volledige	  topiclist	  is	  terug	  te	  vinden	  in	  bijlage	  2	  
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in	  een	  latere	  fase	  ook	  de	  patronen	  die	  uit	  de	  interviews	  voortkwamen,	  zoals	  'het	  relativeren	  van	  
onveilige	  situaties'.	  In	  dit	  onderzoek	  is	  gestreefd	  naar	  theoretische	  verzadiging	  (ibid.).	  	  
	  
Onderzoekseenheid	  
De	  doelgroep	  in	  dit	  onderzoek	  zijn	  middenklasse	  huiseigenaren	  in	  de	  wijk	  Carnisse.	  De	  middenklasse	  
is	  in	  dit	  onderzoek	  gedefinieerd	  als	  eigenaren	  van	  een	  middeldure	  woning	  ,met	  een	  middelbare	  tot	  
hoge	  opleiding	  (De	  Beer,	  2008)	  en	  een	  tot	  twee	  keer	  modaal	  inkomen	  (Veldboer,	  Engbersen,	  
Duyvendak	  &	  Uyterlinde,	  2008).	  Om	  tot	  de	  doelgroep	  te	  behoren	  moesten	  respondenten	  aan	  
minimaal	  twee	  van	  de	  drie	  kenmerken	  voldoen.	  Opleiding	  is	  geoperationaliseerd	  in	  minimaal	  mbo	  
opgeleid.	  Een	  middeldure	  woning	  is	  gemeten	  door	  een	  WOZ-‐waarde	  van	  minimaal	  130.000	  euro.	  De	  
definitie	  die	  OBI	  hanteert	  voor	  een	  middeldure	  woning	  is	  een	  WOZ-‐waarde	  van	  91	  tot	  188	  duizend	  
euro	  (OBI,	  2011	  in	  Wijkprofiel).	  Volgens	  Funda	  ligt	  de	  gemiddelde	  WOZ-‐waarde	  in	  Carnisse	  op	  93.000	  
euro.	  Er	  is	  voor	  gekozen	  om	  de	  bovenste	  zestig	  procent	  van	  deze	  definitie	  van	  OBI	  aan	  te	  houden,	  
zodat	  de	  woningwaarde	  boven	  het	  gemiddelde	  van	  Carnisse	  ligt.	  	  
	   Om	  respondenten	  te	  werven	  heb	  ik	  via	  netwerkbijeenkomsten	  in	  Carnisse	  bekendheid	  
gegeven	  aan	  het	  onderzoek	  bij	  bewoners	  en	  professionals.	  Via	  deze	  methode	  zijn	  drie	  respondenten	  
geworven.	  Daarnaast	  zijn	  verschillende	  sleutelfiguren	  in	  de	  wijk	  Carnisse,	  zoals	  woningcorporaties	  en	  
de	  gebiedsnetwerker,	  benaderd.	  Via	  het	  werven	  bij	  de	  lokale	  supermarkt	  en	  het	  aanbellen	  bij	  
mensen	  thuis	  zijn	  in	  de	  periode	  van	  eind	  april	  tot	  begin	  mei	  tien	  respondenten	  geworven.	  Op	  basis	  
van	  de	  vraagprijs	  van	  verkochte	  woningen	  op	  Funda	  heb	  ik	  een	  inschatting	  gemaakt	  in	  welke	  straten	  
in	  Carnisse	  zich	  middenklasse	  huiseigenaren	  bevinden.	  Om	  zeker	  te	  zijn	  dat	  de	  respondenten	  tot	  de	  
doelgroep	  behoorden,	  is	  gevraagd	  of	  zij	  aan	  minimaal	  twee	  van	  de	  gestelde	  criteria	  voldeden.	  
	  
Onder	  de	  respondenten	  zijn	  zeven	  mannen	  en	  zeven	  vrouwen,	  waarvan	  één	  interview	  is	  afgenomen	  
met	  een	  stel	  met	  een	  man	  en	  vrouw.	  De	  respondenten	  wonen	  in	  de	  volgende	  straten:	  Klaverstraat,	  
Lepelaarsingel,	  Walchersestraat,	  3e	  Carnissestraat,	  Roerdomplaan	  en	  Carnisselaan.	  Er	  zijn	  maximaal	  
drie	  mensen	  uit	  dezelfde	  straat	  geïnterviewd	  om	  een	  vertekend	  beeld	  te	  voorkomen.	  Zes	  
respondenten	  behoren	  tot	  de	  leeftijdscategorie	  30	  tot	  en	  met	  40	  en	  zowel	  drie	  respondenten	  tot	  de	  
categorie	  41	  tot	  en	  met	  50	  als	  de	  categorie	  50	  tot	  en	  met	  65.	  Elf	  respondenten	  zijn	  van	  Nederlandse	  
komaf,	  twee	  respondenten	  hebben	  een	  andere	  afkomst.	  Echter	  hebben	  wel	  drie	  respondenten	  een	  
partner	  die	  niet	  van	  Nederlandse	  komaf	  is3.	  Er	  bestaat	  een	  verschil	  wat	  betreft	  eerdere	  woonervaring	  
in	  Carnisse	  tussen	  de	  respondenten.	  Enkelen	  zijn	  toen	  ze	  nog	  jonger	  waren	  in	  Carnisse	  komen	  
wonen,	  vanwege	  praktische	  redenen	  zoals	  dichtbij	  het	  werk,	  de	  goedkope	  huisvesting	  en	  het	  
intrekken	  bij	  een	  partner.	  Zij	  hebben	  ervoor	  gekozen	  om	  binnen	  de	  wijk	  te	  verhuizen	  naar	  een	  
andere	  woning	  of	  zijn	  even	  weggeweest,	  maar	  wilden	  toch	  weer	  terugkomen.	  Niet	  elke	  respondent	  
heeft	  al	  eerder	  in	  Carnisse	  of	  Rotterdam-‐Zuid	  gewoond.	  Om	  de	  anonimiteit	  van	  de	  respondenten	  te	  
waarborgen	  zijn	  de	  namen	  gefingeerd.	  
	  
Operationalisering	  
De	  perceptie	  op	  de	  etnische	  compositie	  is	  achterhaald	  door	  het	  zich	  op	  een	  positieve	  of	  negatieve	  
manier	  uitlaten	  over	  bewoners	  met	  een	  verschillende	  afkomst.	  Het	  gebruik	  van	  vooroordelen	  en	  het	  
zien	  van	  bepaalde	  etnische	  minderheden	  als	  duider	  van	  deprivatie	  duidt	  op	  een	  negatief	  oordeel	  
over	  de	  etnische	  compositie.	  Wanneer	  de	  respondent	  stelt	  naar	  de	  mens	  zelf	  te	  kijken	  en	  niet	  naar	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Zie	  bijlage	  3	  voor	  een	  overzicht	  van	  de	  kenmerken	  van	  de	  respondenten.	  
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de	  afkomst	  laat	  dit	  een	  positieve	  houding	  ten	  aanzien	  van	  een	  etnisch	  diverse	  wijk	  zien.	  Identificatie	  
betreft	  het	  gevoel	  wat	  bij	  mensen	  opkomt	  wanneer	  zij	  over	  de	  buurt	  spreken	  (Bolt	  &	  Torrance,	  
2005).	  Wanneer	  een	  bewoner	  praat	  in	  de	  'wij-‐vorm'	  of	  gevoelens	  uit	  van	  trots	  wijst	  dat	  op	  
identificatie	  met	  de	  buurt.	  Daarnaast	  wijzen	  gedeelde	  normen	  en	  waarden	  met	  medebewoners	  op	  
een	  gemeenschappelijke	  levensstijl.	  Subjectieve	  veiligheid	  wordt	  op	  een	  directe	  manier	  aangetoond	  
wanneer	  de	  respondent	  aangeeft	  zich	  (on)veilig	  te	  voelen	  in	  de	  buurt.	  Meer	  indirect	  toont	  
vermijdingsgedrag,	  zoals	  het	  niet	  over	  straat	  gaan	  als	  het	  donker	  is	  of	  het	  vermijden	  van	  bepaalde	  
straten,	  ook	  gevoelens	  van	  veiligheid.	  Wanneer	  bewoners	  aangeven	  dat	  problemen	  in	  de	  wijk	  overal	  
kunnen	  gebeuren,	  duidt	  dit	  op	  relativerend	  vermogen.	  Daarnaast	  werd	  gevraagd	  of	  de	  respondent	  
afgelopen	  maanden	  heeft	  nagedacht	  over	  verhuizen	  en	  wat	  de	  belangrijkste	  reden	  zou	  zijn	  om	  te	  
verhuizen.	  Wanneer	  een	  respondent	  aangeeft	  na	  te	  denken	  over	  verhuizen	  of	  graag	  wil	  verhuizen,	  
duidt	  dit	  op	  verhuisgeneigdheid	  (Lee	  et	  al.,	  1994).	  	  

	  

4. Resultaten
	  

Vanwege	  de	  hoge	  verhuismobiliteit	  in	  Carnisse	  en	  de	  lage	  scores	  op	  aspecten	  van	  de	  woonomgeving,	  
was	  de	  verwachting	  dat	  enkele	  middenklassenbewoners	  in	  Carnisse	  wilden	  verhuizen.	  Toch	  blijkt	  
geen	  enkele	  respondent	  verhuisgeneigd.	  Zij	  willen	  in	  ieder	  geval	  op	  korte	  termijn	  niet	  weg	  uit	  
Carnisse	  en	  enkelen	  zijn	  zelfs	  'met	  honderd	  paarden	  of	  een	  miljoen'	  niet	  weg	  te	  krijgen.	  	  
	   “ Mij	  krijg	  je	  met	  geen	  honderd	  paarden	  hier	  weg,	  nee	  echt	  niet. ”	  (Deborah,	  36)	  
	  
	   “ Ik	  zou	  echt	  geen	  andere	  plek	  kunnen	  bedenken	  waar	  ik	  liever	  zou	  wonen	  dan	  hier,	  al	  zou	  ik	  een	  
	   miljoen	  winnen.”	  (Eline,	  38)	  
Eén	  respondent	  moet	  verhuizen	  vanwege	  een	  verbroken	  relatie.	  De	  respondenten	  willen	  niet	  weg	  uit	  
Carnisse	  vanwege	  hun	  waardering	  van	  de	  woning	  en	  de	  woonomgeving.	  Mogelijke	  verhuisredenen	  
op	  lange	  termijn	  zijn	  praktische	  motieven,	  zoals	  gezondheid	  en	  werk.	  Op	  korte	  termijn	  geven	  de	  
respondenten	  aan	  te	  verhuizen	  wanneer	  negatieve	  veranderingen	  plaats	  zouden	  vinden	  in	  hun	  
sociale	  woonomgeving.	  Een	  aantasting	  van	  het	  veiligheidsgevoel	  kan	  bijvoorbeeld	  een	  verhuismotief	  
zijn.	  	  
	   "Als	  ik	  me	  niet	  meer	  veilig	  voel,	  dat	  is	  voor	  mij	  wel	  een	  belangrijke.	  Als	  je	  bang	  bent	  om	  door	  de	  straat	  
	   heen	  te	  lopen	  dan	  wordt	  het	  tijd	  om	  te	  verhuizen.	  Dat	  is	  dan	  wel	  belangrijk	  dat	  je	  je	  in	  je	  eigen	  huis	  en	  
	   wijk	  veilig	  voelt."	  (Wilma,	  44)	  
	  
	   "Het	  lijkt	  me	  vreselijk	  als	  je	  naar	  buiten	  gaat	  dat	  je	  je	  niet	  veilig	  voelt.	  Dan	  zou	  ik	  desnoods	  wel	  in	  
	   Hillegersberg	  gaan	  wonen	  (gelach),	  dat	  zou	  ik	  dan	  wel	  voor	  lief	  nemen	  denk	  ik."	  (Tijmen,	  49)	  
De	  respondenten	  willen	  op	  dit	  moment	  dus	  niet	  weg	  uit	  Carnisse.	  De	  volgende	  paragrafen	  tonen	  hoe	  
het	  komt	  dat	  zij	  de	  sociale	  woonomgeving	  positief	  ervaren,	  ondanks	  enkele	  negatieve	  aspecten	  van	  
het	  wonen	  in	  een	  'aandachtswijk'.	  	  
	  
Motieven	  voor	  het	  wonen	  in	  een	  'aandachtswijk'	  
Prijs/kwaliteitverhouding	  en	  voorzieningen	  
De	  keuze	  voor	  de	  wijk	  Carnisse	  valt	  deels	  samen	  met	  de	  prijs/kwaliteitverhouding.	  In	  vergelijking	  met	  
andere	  plaatsen	  staan	  in	  Carnisse	  volgens	  de	  respondenten	  grote	  en	  mooie	  huizen	  voor	  weinig	  geld.	  
Een	  40-‐jarige	  man	  stelt:	  
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	   "Nou	  ja	  ik	  vind	  het	  wel	  een	  prettige	  bijkomstigheid	  dat	  je	  hier	  een	  hartstikke	  mooi	  huis	  hebt	  voor	  
	   weinig	  geld.	  Dus	  dat	  speelt	  ook	  mee.”	  (…)	  “ Mooiste	  huis	  voor	  het	  minste	  geld.	  Ja	  dan	  moet	  je	  naar	  
	   Drenthe	  	  toe	  om	  het	  zo	  goedkoop	  te	  krijgen	  als	  dit."	  (Nathan,	  40)	  
Dit	  sluit	  aan	  bij	  het	  onderzoek	  van	  Pinkster	  (2014)	  waarbij	  middenklasse	  bewoners	  een	  prijs/kwaliteit	  
argument	  aangeven	  als	  reden	  waarom	  ze	  in	  een	  kansarme	  wijk	  wonen.	  Echter	  is	  de	  prijs	  niet	  voor	  
elke	  respondent	  een	  motief	  om	  voor	  Carnisse	  te	  kiezen.	  Ook	  het	  stadse	  karakter	  speelt	  een	  rol	  bij	  de	  
keuze	  voor	  Carnisse,	  waarbij	  men	  de	  afstand	  tot	  voorzieningen	  en	  het	  centrum	  waardeert.	  De	  wijk	  
Carnisse	  is	  dichtbij	  voorzieningen,	  zoals	  winkelcentrum	  Zuidplein,	  het	  Ikazia	  ziekenhuis	  en	  het	  
Erasmus	  MC,	  en	  ligt	  dichtbij	  het	  stadscentrum.	  	  De	  voorzieningen	  en	  nabijheid	  van	  het	  stadscentrum	  
als	  motivatie	  voor	  een	  aandachtswijk	  komt	  overeen	  met	  het	  onderzoek	  van	  Pinkster	  (2014).	  	  
	  
Levendigheid	  	  
Naast	  de	  prijs/kwaliteitsverhouding	  en	  de	  nabijheid	  van	  voorzieningen	  speelt	  de	  levendigheid	  een	  rol	  
bij	  de	  keuze	  voor	  Carnisse.	  In	  het	  maken	  van	  een	  volgende	  stap	  in	  de	  wooncarrière	  naar	  een	  groter	  
huis,	  heeft	  bij	  veel	  respondenten	  de	  overweging	  om	  naar	  een	  plaats	  als	  Barendrecht	  te	  gaan,	  
plaatsgevonden.	  Het	  volgende	  citaat	  toont	  dat	  een	  nieuwbouwwijk	  in	  Barendrecht	  als	  stil	  en	  rustig	  
wordt	  gezien	  en	  daarom	  niet	  als	  geschikte	  woonplaats.	  
	   "We	  waren	  eigenlijk	  op	  zoek	  naar	  een	  eengezinswoning	  hier	  in	  Carnisse,	  maar	  die	  waren	  op	  dat	  
	   moment	  niet	  te	  vinden.	  Op	  een	  gegeven	  moment	  waren	  we	  ook	  gaan	  kijken	  in	  Barendrecht,	  voor	  de	  
	   grotere	  huizen.	  Maar	  dat	  was	  ook	  niks.	  Toentertijd	  waren	  ze	  net	  bezig	  met	  het	  bouwen	  van	  een	  nieuw	  
	   gedeelte	  van	  Barendrecht,	  maar	  die	  huizen	  vonden	  we	  niks	  en	  het	  was	  zo	  stil	  daar."(…)	  "Dan	  zag	  je	  's	  
	   morgens	  een	  file	  naar	  Rotterdam,	  dan	  liep	  Barendrecht	  leeg	  en	  's	  avonds	  weer	  een	  file	  terug	  naar	  
	   Barendrecht	  dan	  liep	  het	  weer	  vol.	  Nu	  is	  het	  echt	  veranderd,	  het	  is	  echt	  wat	  levendig	  geworden.	  
	   Toentertijd,	  dat	  was	  in	  2005,	  toen	  was	  het	  zo.	  I:	  U	  vindt	  de	  drukte	  wel	  fijn?	  R:	  Ik	  vind	  de	  drukte,	  er	  moet	  
	   wel	  een	  beetje	  leven	  in	  zitten."	  (Manuel,	  48)	  
	  
Perceptie	  op	  de	  etnische	  compositie	  	  
Naast	  de	  levendigheid	  vinden	  respondenten	  ook	  de	  diversiteit	  aan	  mensen	  interessant	  aan	  de	  wijk	  
Carnisse.	  Een	  61-‐jarige	  vrouw	  associeert	  nieuwbouwwijken	  met	  hetzelfde	  soort	  mensen,	  maar	  geeft	  
aan	  juist	  verschillende	  mensen	  te	  waarderen:	  
	   "Wij	  houden	  niet	  van	  nieuwbouwwijken.	  Dat	  is	  echt	  heel	  ongezellig.	  Dat	  heb	  je	  in	  een	  oude	  wijk,	  
	   allemaal	  verschillende	  soorten	  mensen.	  Dat	  vind	  ik	  van	  de	  nieuwbouwwijken	  niet,	  daar	  zitten	  heel	  
	   vaak	  dezelfde	  soort	  mensen	  die	  ook	  hetzelfde	  denken."	  (Joke,	  61)	  
In	  Carnisse	  is	  een	  etnisch	  diverse	  bevolking,	  waarin	  de	  autochtonen	  en	  Oost-‐Europeanen	  de	  grootste	  
groep	  zijn.	  De	  respondenten	  hebben	  een	  voorkeur	  voor	  een	  etnisch	  diverse	  wijk.	  Zij	  zien	  de	  
verschillende	  culturen	  als	  rijkdom	  en	  iets	  waarvan	  geleerd	  kan	  worden.	  Door	  deze	  houding	  aan	  te	  
nemen,	  zien	  zij	  het	  grote	  aandeel	  bewoners	  in	  de	  wijk	  met	  een	  niet-‐Nederlandse	  afkomst	  niet	  als	  
problematisch.	  	  
	   "	  Dus	  ik	  heb	  ook	  helemaal	  geen	  moeite	  met	  andere	  culturen	  weet	  je,	  ik	  kom	  zelf	  uit	  een	  andere	  cultuur,	  
	   het	  zou	  toch	  heel	  stom	  zijn	  als	  ik	  daar	  iets	  tegen	  zou	  hebben.	  Ik	  denk	  wel	  dat	  er	  heel	  veel	  Nederlanders	  
	   weggetrokken	  zijn	  uit	  de	  stad	  daarom,	  omdat	  ze	  alles	  zo	  hebben	  zien	  veranderen,	  en	  allemaal	  
	   Marokkanen	  en	  Turken	  hebben	  zien	  komen.	  Terwijl,	  ik	  zie	  daar	  alleen	  maar	  rijkdom	  in,	  wij	  kunnen	  heel	  
	   veel	  van	  elkaar	  leren,	  ik	  vind	  dat	  alleen	  maar	  interessant	  en	  leuk	  om	  te	  zien,	  hoe	  andere	  mensen	  
	   leven.”	  (Hannah,	  37)	  
	  
	   “ I:	  Zou	  u	  misschien	  kort	  wat	  positieve	  punten	  aan	  kunnen	  duiden,	  van	  dit	  is	  echt	  de	  reden	  waarom	  ik	  
	   in	  Carnisse	  wil	  wonen?	  R:	  Best	  levendig,	  verschillende	  generaties	  mensen	  die	  hier	  wonen	  dus	  jong	  en	  
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	   oud.	  Verschillende	  culturen,	  dat	  brengt	  ook	  een	  beetje	  andere	  manieren	  van	  kijken.	  (Manuel,	  48)	  
Deze	  open	  houding	  ten	  aanzien	  van	  verschillende	  culturen	  is	  in	  overeenstemming	  met	  May	  (1996)	  
die	  stelt	  dat	  de	  middenklasse	  diversiteit	  als	  een	  verrijking	  ziet.	  De	  respondenten	  vinden	  het	  
belangrijker	  dat	  iemand	  zich	  normaal	  gedraagt	  en	  aardig	  is,	  dan	  dat	  diegene	  een	  bepaalde	  huidskleur	  
heeft.	  Op	  deze	  manier	  hebben	  zij	  niet	  zozeer	  problemen	  met	  mensen	  van	  een	  andere	  afkomst	  
	   "Ik	  kijk	  meer	  naar	  de	  mensen	  hoe	  ze	  zijn	  en	  niet	  waar	  ze	  vandaan	  komen,	  dat	  maakt	  mij	  niet	  uit."	  
	   (Joke,	  61)	  
	  
	   "Ik	  ben	  geen	  moeilijk	  persoon,	  dus	  ik	  leg	  ook	  makkelijk	  met	  iedereen	  contact,	  ongeacht	  je	  afkomst.	  Ik	  
	   kijk	  echt	  naar	  de	  persoon	  en	  die	  kijk	  of	  ik	  mag	  of	  niet,	  maakt	  voor	  mij	  niet	  uit	  waar	  je	  vandaan	  komt	  of	  
	   wat	  voor	  geloof	  je	  hebt."	  (Linde,	  34).	   	  
De	  respondenten	  verwachten	  dat	  deze	  open	  houding	  voor	  verschillende	  culturen	  meer	  aanwezig	  is	  
onder	  bewoners	  van	  een	  stad	  dan	  van	  een	  dorp:	  
	   "Nou	  ja	  het	  is	  meer	  de	  vraag,	  hé	  we	  wonen	  hier,	  en	  wil	  ik	  mijn	  kind	  op	  laten	  groeien	  in	  [het	  dorp	  waar	  
	   ik	  eerst	  woonde].	  Toen	  het	  te	  denken	  kwam,	  dachten	  wij	  we	  gaan	  terug,	  ik	  ga	  terug.	  En	  dan	  gaan	  
	   we	  daar	  wonen.	  Dan	  loop	  ik	  daar	  en	  dan	  denk	  ik	  wil	  ik	  hier	  wonen,	  wil	  ik	  hier	  wonen	  als	  …	  Het	  was	  toen	  
	   een	  soort	  markt	  en	  een	  meisje	  deed	  haar	  hoofdbandje	  om	  en	  dan	  zegt	  haar	  moeder	  'ooh	  doe	  maar	  
	   gauw	  af	  je	  lijkt	  wel	  zo'n	  moslimmetje'.	  Dan	  denk	  ik	  ja	  maar	  wil	  ik	  tussen	  zulke	  mensen	  wonen,	  wil	  ik	  
	   mijn	  kinderen	  die	  dan	  niet	  helemaal	  Nederlands	  zijn	  hier	  laten	  opgroeien	  met	  mensen	  die	  echt	  nooit	  
	   een	  buitenlander	  gezien	  hebben,	  behalve	  de	  geadopteerde	  Chinees	  of	  de	  man	  van	  de	  pizzeria	  weet	  je	  
	   wel.	  Wil	  ik	  mijn	  kinderen	  met	  dit	  laten	  leven,	  dat	  wil	  ik	  niet.	  Daar	  heb	  ik	  geen	  zin	  in,	  dat	  wil	  ik	  ze	  niet	  
	   aandoen.	  Hier	  hebben	  ze	  met	  alle	  culturen	  te	  maken ”.	  (Eline,	  38)	  
Ondanks	  hun	  waardering	  van	  diversiteit	  geven	  enkele	  bewoners	  wel	  aan	  dat	  de	  
bevolkingssamenstelling	  uit	  balans	  is	  in	  Carnisse.	  Zij	  vinden	  dat	  er	  erg	  veel	  Oost-‐Europeanen	  
gekomen	  zijn	  de	  laatste	  tijd.	  	  
	   "Nee	  ik	  heb	  er	  geen	  last	  van,	  maar	  ik	  vind	  wel	  dat	  er	  een	  bepaald	  evenwicht	  moet	  zijn	  en	  dat	  evenwicht	  
	   lijkt	  nu	  een	  beetje	  te	  zijn	  doorgeslagen.	  En	  dat	  geldt	  niet	  zozeer	  hier	  in	  de	  straat	  waar	  ik	  woon.	  (…)	  
	   Maar	  je	  ziet	  wel	  in	  andere	  delen	  in	  de	  wijk,	  wat	  verder	  hier	  vandaan	  ja	  daar	  begint	  het	  wel	  de	  overhand	  
	   te	  krijgen.	  Dan	  denk	  ik	  ja,	  ik	  bedoel	  ik	  kan	  ze	  niet	  tegenhouden,	  ik	  wil	  ze	  ook	  niet	  tegenhouden,	  maar	  ik	  
	   vind	  wel	  dat	  die	  spreiding	  over	  de	  stad	  zou	  beter	  kunnen,	  denk	  ik."	  (Olivier,	  57)	  
Op	  dit	  moment	  vormt	  dit	  geen	  aanleiding	  tot	  spanningen	  tussen	  bewoners,	  maar	  wanneer	  de	  
bewoners	  zich	  niet	  meer	  kunnen	  identificeren	  en	  de	  wijk	  verpaupert	  kan	  dit	  wel	  aanleiding	  geven	  tot	  
botsingen	  en	  verhuisgeneigdheid.	  	  
	  
	   	  
Identificatie	  
Contacten	  in	  de	  wijk:	  een	  balans	  
Naast	  het	  stadse	  karakter	  is	  ook	  het	  dorpse	  karakter	  van	  Carnisse	  van	  belang	  voor	  de	  respondenten.	  
Zij	  vinden	  Carnisse	  een	  dorp	  in	  de	  stad.	  De	  volgende	  citaten	  tonen	  dat	  wonen	  in	  een	  dorp	  geen	  optie	  
is,	  vanwege	  de	  grote	  sociale	  controle,	  maar	  contacten	  in	  de	  wijk	  toch	  gewaardeerd	  worden.	  
	   "I:	  Want	  waarom	  zou	  u	  niet	  aan	  Barendrecht	  moeten	  denken?	  R:	  Nee	  joh,	  dat	  is	  toch	  niks.	  Die	  mensen	  
	   kennen	  elkaar	  niet	  eens	  joh.	  Nee,	  ja	  misschien	  Oud-‐Barendrecht	  wel	  maar	  al	  die	  nieuwe	  wijken,	  nee	  
	   dan	  heb	  je	  die	  mooie	  huizen	  maar	  je	  kent	  er	  niemand.	  I:	  Dat	  vind	  u	  belangrijk?	  R:	  Ja	  dat	  vind	  ik	  wel	  
	   belangrijk,	  ik	  vind	  het	  gewoon	  echt	  een	  dorp	  hier	  in	  Carnisse.	  Maar	  met	  de	  voordelen	  van	  een	  stad,	  
	   want	  ik	  houd	  niet	  van	  een	  dorp.	  Je	  bent	  wel	  lekker	  vrij	  om	  te	  doen	  wat	  je	  wilt,	  niet	  dat	  ik	  nou	  gekke	  
	   dingen	  wil	  doen	  maar	  gewoon	  (lacht)	  en	  je	  hebt	  alles,	  maar	  toch	  ken	  je	  veel	  mensen."	  (Deborah,	  36)	  
	  
	   "Ik	  vind	  het	  wel	  heel	  erg	  belangrijk	  in	  mijn	  eigen	  trappenhuis	  dat	  ik	  iedereen	  ken.	  Ik	  moet	  ook	  zeggen	  ik	  
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	   heb	  van	  iedereen	  het	  telefoonnummer,	  dus	  mocht	  er	  iets	  zijn,	  dan	  kan	  ik	  iedereen	  bereiken.	  Dat	  is	  
	   andersom	  ook	  zo,	  dus	  dat	  is	  wel	  heel	  fijn	  vind	  ik."	  (Wilma,	  44)	  
De	  respondenten	  hebben	  wel	  degelijk	  behoefte	  aan	  sociale	  cohesie	  in	  de	  buurt,	  in	  tegenstelling	  tot	  
Savage	  (2010)	  die	  stelt	  dat	  de	  middenklasse	  daar	  weinig	  waarde	  aan	  hecht.	  De	  balans	  in	  Carnisse	  
tussen	  anonimiteit	  en	  het	  zorgen	  voor	  elkaar	  is	  goed	  volgens	  de	  respondenten.	  Zij	  geven	  aan	  niet	  de	  
behoefte	  te	  hebben	  om	  goede	  vrienden	  met	  medebewoners	  te	  zijn,	  maar	  vinden	  het	  wel	  belangrijk	  
om	  contacten	  te	  onderhouden	  en	  voor	  elkaar	  klaar	  te	  staan.	  
	   "Het	  is	  een	  prima	  straat,	  maar	  niet	  te	  klef	  zal	  ik	  maar	  zeggen.	  Ik	  vind	  het	  goed	  zo.	  Dat	  is	  ook	  het	  	  mooie	  
	   vind	  ik	  van	  de	  stad	  weet	  je,	  ik	  houd	  voor	  een	  deel	  van	  een	  beetje	  anoniem,	  maar	  ik	  houd	  ook	  van,	  als	  ik	  
	   contact	  wil,	  dat	  het	  er	  ook	  is.	  Dus	  die	  hele	  sociale	  controle	  van	  een	  dorpje	  zeg	  maar,	  daar	  moet	  ik	  niets	  
	   van	  hebben.	  Ik	  vind	  het	  ook	  gewoon	  prima	  dat	  iedereen	  zijn	  eigen	  leven	  heeft,	  maar	  op	  het	  moment	  
	   dat	  het	  ook	  belangrijk	  is	  dat	  wanneer	  het	  nodig	  is,	  je	  dan	  ook	  mensen	  hebt	  zeg	  maar.	  Dus,	  en	  dat	  vind	  
	   ik	  hier	  gewoon	  prima	  in	  balans. ”(Hannah,	  37)	  
De	  balans	  is	  voor	  respondenten	  anders.	  Enerzijds	  hebben	  respondenten	  geen	  behoefte	  aan	  
vergaande	  contacten:	  
	   "Nou	  ja,	  kijk	  het	  is	  altijd	  wel	  aardig	  als	  je	  mensen	  gedag	  kunt	  zeggen.	  Dat	  wel,	  maar	  verder	  hoeft	  het	  
	   niet	  te	  gaan."	  (Tijmen,	  49)	  
Anderzijds	  hebben	  sommigen	  sterke	  banden	  opgebouwd	  met	  hun	  buren.	  Zij	  gaan	  bijvoorbeeld	  bij	  
elkaar	  borrelen	  of	  gaan	  samen	  hardlopen.	  Daarnaast	  hebben	  enkele	  bewoners	  hun	  sleutels	  gedeeld	  
met	  buren,	  wat	  vertrouwen	  aantoont.	  
	  
Onderdeel	  van	  een	  collectief	  en	  thuis	  gevoelens	  
Identificatie	  met	  de	  wijk	  en	  buurtbewoners	  vindt	  plaats	  doordat	  men	  zich	  onderdeel	  voelt	  van	  een	  
collectief.	  Goede	  contacten	  en	  het	  helpen	  van	  medebewoners	  is	  van	  belang	  om	  een	  collectief	  gevoel	  
te	  ervaren.	  Onderdeel	  voelen	  van	  een	  collectief	  is	  belangrijk,	  omdat	  dit	  bijdraagt	  aan	  het	  
identificeren	  met	  de	  wijk.	  In	  tegenstelling	  tot	  onderzoek	  van	  bijvoorbeeld	  Pinkster	  (2014)	  die	  geen	  
verbondenheid	  ontdekt	  onder	  middenklasse	  bewoners,	  voelen	  de	  meeste	  respondenten	  zich	  
onderdeel	  van	  een	  collectief.	  Het	  volgende	  citaat,	  waarin	  uiting	  wordt	  gegeven	  van	  trots	  en	  gebruik	  
wordt	  gemaakt	  van	  het	  woord	  'we',	  duidt	  op	  identificatie	  met	  de	  wijk	  en	  het	  zich	  onderdeel	  voelen	  
van	  een	  collectief.	  
	   "Daar	  ben	  ik	  heel	  trots	  op	  als	  ik	  naar	  school	  ga	  dat	  ik	  met	  mensen	  echt	  wel	  een	  leuk	  gesprek	  heb	  of	  dat	  
	   je	  eens	  op	  de	  koffie	  gaat	  bij	  elkaar.	  Dat	  vind	  ik	  wel	  heel	  fijn,	  als	  ik	  dan	  vriendinnen	  hoor	  die	  in	  
	   bepaalde	  dorpen	  wonen,	  dan	  denk	  ik	  nou	  die	  hebben	  dat	  helemaal	  niet.	  Die	  kennen	  de	  buren	  niet	  eens	  
	   of	  dat	  makkelijk	  met	  'oh	  shit	  ik	  ben	  niet	  op	  tijd	  om	  mijn	  kind	  op	  te	  halen,	  ik	  bel	  even	  die',	  die	  hebben	  
	   dat	  niet.	  En	  ik	  kan	  zo	  tien	  ouders	  bellen	  waarvan	  ik	  denk	  die	  kunnen	  mij	  helpen.	  Dus	  het	  lijkt	  net	  	  alsof	  
	   mensen	  omdat	  je	  dan	  hier	  bent	  en	  het	  is	  dan	  toch	  iedereen	  komt	  alleen.	  (…)	  Dus	  we	  trekken	  best	  wel	  
	   naar	  elkaar	  toe	  zeg	  maar,	  niet	  dat	  je	  de	  deur	  plat	  loopt	  bij	  elkaar.	  Maar	  je	  houdt	  elkaar	  op	  de	  hoogte	  
	   van	  dingen,	  je	  belt	  elkaar	  eens	  of	  je	  stuurt	  elkaar	  een	  berichtje.	  Nou	  dat	  vind	  ik	  wel	  heel	  belangrijk ”	  
	   (Eline,	  38)	  
Onder	  de	  respondenten	  vindt	  identificatie	  dus	  plaats	  doordat	  zij	  zich	  onderdeel	  van	  een	  collectief	  
voelen.	  Dit	  collectieve	  gevoel	  draagt	  volgens	  enkele	  respondenten	  bij	  aan	  het	  'thuis	  voelen'	  in	  de	  
wijk.	  
	   "I:	  Hoe	  komt	  het	  denkt	  u	  dat	  zich	  thuis	  voelt	  in	  deze	  wijk?	  R:	  Ja	  ik	  denk	  dat	  het	  ook	  komt	  omdat	  we	  toch	  
	   goed	  contact	  hebben	  met	  de	  buren	  en	  eigenlijk	  van	  niemand	  overlast	  ervaren.	  Ik	  denk	  dat	  er	  heel	  veel	  
	   mensen	  in	  de	  buurt	  zijn,	  waar	  als	  er	  wat	  aan	  de	  hand	  is,	  dat	  je	  toch	  even	  aan	  kunt	  bellen	  van	  kun	  je	  
	   even	  helpen	  ofzo.	  Ik	  denk	  dat	  dat	  een	  bepaald	  gevoel	  van	  geborgenheid	  geeft."	  	  (Olivier,	  57)	  
Echter,	  de	  respondenten	  geven	  wel	  aan	  dat	  deze	  goede	  contacten	  en	  thuis	  gevoelens	  niet	  van	  zelf	  
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komen.	  Zij	  vinden	  dat	  je	  zelf	  actief	  moet	  zijn	  in	  het	  contact	  zoeken	  met	  medebewoners.	  	  
	   "Kijk	  dat	  je	  toevallig	  dan	  in	  een	  leuk	  blok	  terecht	  komt,	  leuke	  buren,	  ja	  dat	  staat	  niet	  op	  Funda	  er	  bij	  hè.	  
	   (gelach).	  Dat	  moet	  je	  dan	  toch	  ervaren	  en	  daar	  moet	  je	  ook	  zelf	  iets	  aan	  doen."	  (Niels,	  33)	  
	  
	   "Ik	  vind	  de	  sociale	  cohesie	  hier	  best	  wel	  aardig,	  alleen	  daar	  moet	  je	  ook	  wel	  een	  beetje	  je	  best	  voor	  
	   doen,	  dat	  ontstaat	  niet	  zomaar."	  (Hannah,	  37)	  
	  
	   "Als	  hier	  iemand	  komt	  wonen	  dan	  stap	  ik	  ook	  naar	  iemand	  toe	  van	  ik	  ben	  uw	  buurvrouw.	  Het	  eerste	  
	   contact	  is	  gewoon	  heel	  belangrijk,	  niet	  dat	  je	  langs	  elkaar	  heen	  loopt	  van	  wie	  zie	  ik	  nu	  weer.	  Ik	  vind,	  
	   daar	  kan	  je	  zelf	  een	  hele	  hoop	  aan	  doen."	  (Wilma,	  44)	  
Deze	  citaten	  laten	  zien	  dat	  goed	  contact	  met	  je	  buren	  en	  je	  thuis	  voelen	  iets	  is	  waar	  je	  zelf	  aan	  moet	  
werken.	  Blokland	  (2008,	  p.5)	  zegt:	  'Thuis	  is	  geen	  gegeven,	  maar	  een	  werkwoord:	  thuis	  ben	  je	  niet,	  
thuis	  raak	  je'.	  Dit	  laat	  zien	  dat	  de	  respondenten	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  literatuur	  (Savage,	  2010;	  
Butler	  &	  Robson,	  2003)	  actief	  en	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  buurt.	  	  Anderen	  geven	  aan	  dat	  naast	  de	  
contacten	  ook	  het	  verschillende	  soort	  mensen	  kan	  bijdragen	  aan	  het	  thuis	  voelen.	  Zij	  vinden	  dat	  het	  
wonen	  in	  een	  wijk	  met	  verschillende	  mensen	  meer	  de	  echte	  wereld	  laat	  zien.	  Nathan	  ervaart	  dat	  hij	  
juist	  door	  de	  verscheidenheid	  aan	  mensen	  zich	  thuis	  kan	  voelen.	  Iedereen	  is	  anders	  in	  de	  wijk,	  dus	  je	  
hoeft	  niet	  in	  een	  bepaald	  stereotype	  plaatje	  te	  passen	  voor	  je	  je	  thuis	  kunt	  voelen	  in	  de	  wijk.	  
	   "Toen	  ik	  in	  Rotterdam	  kwam	  toen,	  ik	  dacht	  daar	  ga	  ik	  me	  nooit	  thuis	  voelen,	  omdat	  je	  hebt	  die	  
	   uitspraak	  'doe	  maar	  gewoon	  dan	  doe	  je	  al	  gek	  genoeg'.	  Dat	  vond	  ik	  altijd	  een	  soort	  van	  je	  moet	  niet	  
	   gek	  doen,	  je	  moet	  gewoon	  normaal	  zijn.	  (…)	  Ik	  zei	  dat	  tegen	  iemand	  en	  toen	  zei	  die,	  ja	  maar	  hij	  is	  ook	  
	   andersom	  'doe	  maar	  gek	  dan	  doe	  je	  al	  gewoon'.	  Zo	  ervaar	  ik	  het	  in	  Rotterdam,	  iedereen	  is	  anders.	  
	   Iedereen	  is	  een	  beetje	  gek,	  dus	  ook	  jij	  bent	  thuis.	  Dat	  spreekt	  mij	  zo	  aan	  aan	  de	  stad.	  (…)Omdat	  waar	  
	   niemand	  thuis	  is,	  is	  iedereen	  thuis."	  (Nathan,	  40)	  
De	  geïnterviewde	  middenklasse	  bewoners	  voelen	  zich	  dus	  wel	  verbonden	  met	  de	  wijk	  Carnisse,	  dit	  is	  
niet	  alleen	  een	  plek	  waar	  zij	  wonen,	  maar	  ook	  een	  plaats	  waarmee	  zij	  zich	  identificeren.	  	  Dit	  is	  een	  
opmerkelijke	  bevinding	  omdat	  men	  op	  basis	  van	  de	  literatuur	  over	  de	  middenklasse	  niet	  zou	  
verwachten	  dat	  zij	  zich	  verbonden	  voelen	  en	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  buurt.	  Daarnaast	  blijkt	  ook	  een	  
verbondenheid	  met	  Rotterdam	  als	  stad	  en	  het	  gebied	  Rotterdam-‐Zuid,	  met	  name	  onder	  
respondenten	  die	  in	  Rotterdam	  zijn	  opgegroeid.	  Zo	  vertelt	  Linde,	  een	  vrouw	  met	  een	  'to	  live	  and	  die	  
in	  010'	  shirt	  aan:	  
	   "Nee,	  ik	  heb	  zoiets	  van	  ik	  ben	  geboren	  in	  Rotterdam,	  dus	  Rotterdam	  ga	  ik	  niet	  uit.	  Ik	  denk	  dat	  ik	  zelfs	  
	   Zuid	  nooit	  afga."	  (Linde,	  34)	  
	  
Selectieve	  verbondenheid	  
Opvallend	  is	  dat	  bewoners	  zich	  met	  name	  identificeren	  met	  de	  directe	  omgeving.	  Zij	  ervaren	  ook	  wel	  
verbondenheid	  met	  Carnisse	  als	  wijk,	  maar	  de	  nadruk	  ligt	  op	  de	  straat	  waarin	  zij	  wonen.	  Onderscheid	  
tussen	  directe	  buren	  en	  mensen	  uit	  andere	  straten	  wordt	  helder	  weergegeven.	  
	   "I:	  En	  als	  u	  het	  heeft	  over	  de	  straat,	  bedoelt	  u	  dan	  dit	  stukje	  eengezinswoningen	  of?	  	  R:	  Ja,	  dit	  is	  wel	  de	  
	   straat	  hier,	  voor	  mijn	  gevoel.	  Dat	  is	  natuurlijk	  een	  heel	  ander	  stuk	  als	  daar	  bij	  de	  portiekwoningen,	  die	  
	   mensen	  zitten	  niet	  voor	  de	  deur	  of	  die..	  Die	  komen	  niet..	  Dat	  is	  echt	  een	  ander	  stuk.	  (..)	  Het	  is	  mijn	  
	   buurt,	  maar	  het	  is	  wel	  nog	  meer	  mijn	  straat	  natuurlijk,	  zeg	  maar."	  	  (Hannah,	  37)	  
Selectieve	  verbondenheid	  blijkt	  daarnaast	  uit	  een	  gedeelde	  levensstijl.	  Het	  volgende	  citaat	  laat	  zien	  
dat	  de	  levensstijl	  van	  directe	  buren	  vaak	  beter	  past	  bij	  de	  respondenten	  dan	  de	  levensstijl	  van	  andere	  
bewoners	  in	  Carnisse.	  
	   "I:Lijkt	  u	  ook	  een	  beetje	  qua	  normen	  en	  waarden	  op	  uw	  buren?	  Dus	  wat	  jullie	  vinden	  wat	  wel	  en	  niet	  
	   kan	  in	  de	  buurt.	  R:	  Ja	  dat	  moet	  ik	  wel	  zeggen,	  daar	  zitten	  we	  wel	  op	  een	  lijn	  heb	  ik	  het	  idee.	  Tenminste	  
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	   ook	  qua	  netheid	  op	  straat	  en	  in	  de	  tuinen	  bijvoorbeeld.	  Nou	  je	  ziet	  hier	  eigenlijk	  in	  het	  hele	  rijtje	  geen	  
	   tuin	  die	  echt	  niet	  bijgehouden	  wordt.	  Ook	  gewoon	  de	  uitstraling	  van	  het	  huis,	  het	  moet	  er	  gewoon	  een	  
	   beetje	  goed	  uit	  zien.	  Dat	  hebben	  ze	  hier	  allemaal	  wel,	  dat	  is	  wel	  fijn	  want	  anders	  dan	  heb	  je	  er	  dus	  
	   eentje	  tussen	  die	  springt	  er	  gewoon	  uit	  van	  slonzigheid	  ofzo.	  Dat	  heb	  je	  hier	  helemaal	  niet,	  als	  je	  in	  de	  
	   straat	  hierachter	  gaat	  kijken	  dan	  is	  het	  natuurlijk	  een	  heel	  ander	  verhaal.	  (Niels,	  33)	  
Veel	  respondenten	  geven	  aan	  dat	  buren	  hetzelfde	  willen	  als	  zijzelf.	  Voorbeelden	  hiervan	  zijn	  het	  
goed	  kunnen	  opgroeien	  van	  de	  kinderen,	  voor	  elkaar	  zorgen	  en	  de	  straat	  schoon	  houden.	  Het	  delen	  
van	  zelfde	  waarden	  en	  idealen	  ervaren	  de	  respondenten	  als	  erg	  prettig.	  Identificatie	  onder	  
middenklasse	  bewoners	  in	  Carnisse	  vindt	  dus	  niet	  alleen	  plaats	  doordat	  zij	  zich	  onderdeel	  voelen	  van	  
een	  collectief,	  maar	  ook	  vanwege	  de	  gemeenschappelijke	  levensstijlen.	  Toch	  heeft	  niet	  iedereen	  
eenzelfde	  levensstijl	  als	  de	  buren.	  Zo	  geeft	  Wilma	  aan	  dat	  haar	  buren	  de	  tuin	  niet	  goed	  bijhouden,	  
iets	  wat	  zijzelf	  wel	  belangrijk	  vindt.	  De	  verschillen	  in	  levensstijl	  tussen	  buren	  hoeven	  niet	  direct	  een	  
probleem	  te	  vormen.	  De	  volgende	  respondent	  geeft	  aan	  dat	  zij	  andere	  interesses	  heeft	  dan	  de	  
buren,	  maar	  dit	  heeft	  geen	  invloed	  op	  haar	  identificatie	  met	  de	  wijk.	  
	   "Nee	  er	  zijn	  meer	  verschillen	  dan	  overeenkomsten	  denk	  ik.	  Dat	  heeft	  gewoon	  met	  de	  achtergrond,	  je	  
	   interesses	  te	  maken.	  Ja	  ik	  denk	  dat	  wij	  de	  enige	  in	  de	  straat	  zijn	  waar	  de	  NRC	  wordt	  gebracht,	  snap	  
	   je	  wat	  ik	  bedoel.	  Dat	  klinkt	  wel	  arrogant,	  maar	  dat	  is	  niet	  zo	  bedoeld.	  Dat	  soort	  interesses	  hebben	  hun	  
	   helemaal	  niet	  denk	  ik.	  	  Maar	  ja	  dat	  hoeft	  ook	  niet	  toch."	  (Joke,	  61)	  	  
Dit	  voorbeeld	  laat	  zien	  hoe	  verschillen	  tussen	  bewoners	  in	  de	  wijk	  niet	  hoeven	  te	  schuren,	  maar	  goed	  
naast	  elkaar	  kunnen	  bestaan.	  De	  respondenten	  maken	  een	  onderscheid	  	  tussen	  de	  eigen	  straat	  en	  
andere	  delen	  van	  Carnisse	  met	  betrekking	  tot	  onderhoud	  en	  gedrag,	  maar	  er	  zijn	  geen	  spanningen	  en	  
interactie	  tussen	  de	  verschillende	  groepen	  wordt	  niet	  gemeden.	  Ook	  maken	  de	  
middenklassenbewoners	  gebruik	  van	  lokale	  voorzieningen.	  De	  bevindingen	  zijn	  daardoor	  in	  lijn	  met	  
'vreedzame	  co-‐existentie'	  (Veldboer	  et	  al.,	  2011)	  en	  in	  strijd	  met	  'sociale	  tektoniek'	  (Butler	  &	  Robson,	  
2003).	  	  	  
	  
Het	  gevoel	  van	  veiligheid	  
Relativeren	  
Uit	  de	  interviews	  blijkt	  dat	  de	  middenklasse	  bewoners	  van	  Carnisse	  zich	  over	  het	  algemeen	  veilig	  
voelen	  in	  de	  wijk.	  Een	  7.7	  is	  het	  gemiddelde	  cijfer	  wat	  zij	  toekennen	  aan	  de	  ervaren	  veiligheid.	  
Respondenten	  geven	  verschillende	  situaties	  aan	  die	  het	  gevoel	  van	  veiligheid	  zouden	  kunnen	  
verminderen,	  zoals	  schietpartijen	  en	  inbraken	  in	  de	  buurt.	  Toch	  geven	  zij	  aan	  dat	  deze	  incidenten	  
niet	  echt	  invloed	  hebben	  op	  hun	  gevoel	  van	  veiligheid	  en	  zij	  beoordelen	  de	  subjectieve	  veiligheid	  als	  
positief.	  Dit	  komt	  doordat	  de	  respondenten	  zich	  een	  houding	  hebben	  aangemeten	  waarmee	  zij	  
incidenten	  relativeren.	  Dus	  er	  zijn	  ook	  wel	  situaties	  waardoor	  je	  je	  onveilig	  kunt	  voelen	  in	  de	  wijk	  en	  
om	  deze	  reden	  wilt	  verhuizen.	  De	  volgende	  citaten	  illustreren	  dat	  respondenten	  bepaalde	  onveilige	  
of	  lastige	  incidenten	  relativeren,	  door	  aan	  te	  geven	  dat	  dit	  in	  andere	  wijken	  ook	  gebeurt.	  
	   "I:	  Merkt	  u	  dat	  er	  veel	  in	  deze	  buurt	  gebeurt	  wat	  het	  onveilige	  gevoel	  te	  weeg	  kan	  brengen?	  R:	  Nee,	  dat	  
	   is	  wel	  gek	  hé.	  Stel	  je	  komt	  uit	  een	  dorp,	  als	  daar	  in	  een	  paar	  dorpen	  verderop	  iemand	  wordt	  
	   doodgeschoten	  dan	  is	  iedereen	  in	  rep	  en	  roer.	  Hier	  vorig	  jaar	  werd	  daar	  drie	  straten	  verderop	  iemand	  
	   doodgeschoten	  en	  is	  dat	  gevoel	  er	  helemaal	  niet!	  Dan	  is	  dat	  gewoon	  dat	  is	  daar	  en	  wij	  wonen	  hier.	  Wij	  
	   hebben	  hier	  nog	  nooit	  iets	  raars	  meegemaakt.	  Ik	  kom	  daar	  niet	  en	  mijn	  kinderen	  komen	  daar	  niet,	  dus	  
	   dan	  denk	  je	  er	  niet	  zo	  veel	  aan.:	  Is	  het	  dan	  dat	  u	  dat	  gebied	  mijdt	  of	  u	  komt	  er	  gewoon	  niet?	  R:	  Nee,	  
	   daar	  kom	  ik	  niet	  en	  ik	  denk	  'ja	  er	  kan	  overal	  iets	  gebeuren'.	  En	  als	  je	  problemen	  gaat	  zoeken,	  ja	  dan	  kan	  
	   je	  hier	  problemen	  vinden,	  maar	  dat	  kun	  je	  overal. ”	  (Eline,	  38)	  
	  
	   "Je	  wilt	  niet	  weten	  hoeveel	  kinderen	  er	  dood	  zijn	  gereden	  door	  tractoren	  die	  iets	  te	  hard	  reden	  of	  
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	   achteruit	  reden.	  Dan	  heb	  je	  ander	  soort	  gevaren.	  Ja	  en	  ik	  denk	  dat	  het	  dat	  is,	  waar	  je	  ook	  woont	  elke	  
	   gemeente	  heeft	  zijn	  eigen	  gevaar.	  Elke	  straat,	  elke	  wijk	  heeft	  zijn	  eigen	  gevaar."	  (Marina,	  50)	   	  
Het	  wonen	  in	  een	  wijk	  die	  niet	  bekend	  staat	  als	  de	  meest	  veilige	  wijk	  en	  de	  incidenten	  die	  gebeuren,	  
zijn	  voor	  de	  bewoners	  vaak	  geen	  aanleiding	  om	  zich	  onveilig	  te	  voelen,	  omdat	  dit	  volgens	  hen	  op	  een	  
andere	  plaats	  net	  zo	  goed	  had	  kunnen	  gebeuren.	  Enkele	  respondenten	  illustreren	  dit	  door	  te	  
verwijzen	  naar	  de	  schietpartij	  in	  het	  winkelcentrum	  van	  het	  schijnbare	  rustige	  Alphen	  aan	  de	  Rijn:	  
	   "Ja	  er	  worden	  wel	  fietsen	  gejat	  enzo,	  maar	  dat	  is	  overal.	  En	  schietpartijen	  nouja	  dan	  woon	  je	  in	  een	  
	   klein	  dorpje	  als	  Alphen	  aan	  de	  Rijn	  en	  dan	  wordt	  daar	  gewoon	  een	  winkelcentrum	  afgeschoten	  ja.	  Dan	  
	   is	  er	  hier	  wel	  eens	  een	  keer	  wat	  in	  de	  stad,	  maar	  als	  er	  hier	  nu	  (wijst	  naar	  straat	  erachter)	  iemand	  
	   neergeschoten	  wordt,	  wat	  merk	  ik	  daar	  nu	  van?	  I:	  Het	  is	  niet	  dat	  u	  daardoor	  bang	  bent	  om	  naar	  buiten	  
	   te	  gaan?	  R:	  Nee	  ik	  ben	  toevallig	  dan	  op	  het	  verkeerde	  moment	  op	  de	  verkeerde	  plek,	  dat	  kan."	  
	   (Deborah,	  36)	  
	  
	   "Er	  zijn	  hier	  ook	  zware	  delicten	  geweest	  in	  de	  wijk,	  is	  nog	  niet	  eens	  zo	  gek	  lang	  geleden	  dat	  je	  dan	  
	   hoort	  van	  nou	  er	  is	  er	  daar	  eentje	  neergestoken	  of	  er	  is	  er	  daar	  eentje	  neergeschoten.	  Dat	  soort	  dingen	  
	   hoor	  je	  natuurlijk	  ook,	  maar	  om	  nou	  te	  zeggen	  dat	  ik	  daar	  nu	  bang	  van	  wordt.	  (…)	  Ja	  vroeger	  dacht	  je	  
	   van	  dat	  hoort	  bij	  een	  grote	  stad,	  maar	  tegenwoordig	  gebeurt	  dat	  in	  de	  kleine	  plaatsjes	  net	  zo	  erg.	  Soms	  
	   nog	  erger.	  Als	  je	  in	  Alphen	  aan	  de	  Rijn	  woont,	  kan	  je	  ook	  niet	  veilig	  winkelen."	  (Victor,	  64)	  
Deze	  houding	  is	  deels	  in	  overeenstemming	  met	  Pinkster	  (2014)	  die	  stelt	  dat	  bewoners	  problemen	  in	  
de	  buurt	  bagatelliseren,	  door	  aan	  te	  geven	  dat	  deze	  horen	  bij	  het	  stadsleven.	  De	  respondenten	  in	  
Carnisse	  gebruiken	  deze	  houding	  specifiek	  voor	  veiligheidsincidenten	  en	  vullen	  hierop	  aan	  dat	  
incidenten	  niet	  enkel	  in	  de	  stad	  voor	  hoeven	  te	  komen,	  maar	  ook	  in	  dorpen	  plaats	  kunnen	  vinden.	  
	   	  
Streetwise	  
Ondanks	  dat	  incidenten	  volgens	  de	  respondenten	  relatief	  zijn,	  maken	  ze	  zelf	  situaties	  mee	  die	  in	  een	  
incident	  kunnen	  uitmonden.	  Doordat	  de	  respondenten	  'streetwise'	  zijn,	  gaan	  zij	  enerzijds	  	  gevaarlijke	  
situaties	  uit	  de	  weg	  en	  zijn	  ze	  anderzijds	  gewapend	  tegen	  deze	  situaties.	  De	  respondenten	  hebben	  
een	  houding	  aangeleerd	  waarmee	  zij	  zich	  veilig	  door	  de	  wijk	  kunnen	  bewegen.	  'Streetwise'	  zijn	  
draagt	  bij	  aan	  het	  veiligheidsgevoel.	  De	  volgende	  respondenten	  illustreren	  het	  uit	  de	  weggaan	  van	  
gevaarlijke	  of	  vervelende	  situaties:	  
	   “ Veilig	  ja,	  ik	  ben	  wel	  iemand	  als	  ik	  met	  de	  auto	  wegga	  en	  er	  staat	  iemand	  voor	  me	  die	  dom	  bezig	  
	   is	  in	  het	  verkeer,	  ik	  ga	  niet	  toeteren	  ofzo.	  Want	  ja	  daar	  ben	  ik	  een	  beetje	  voorzichtig	  in,	  ik	  zeg	  ook	  nooit	  
	   dit	  (steekt	  middelvinger	  op)	  of	  als	  ik	  boos	  ben	  in	  het	  verkeer,	  want	  ja	  tegenwoordig	  stoppen	  ze,	  ze	  
	   stappen	  uit	  en	  weet	  je	  wel.	  Ik	  kijk	  daar	  voor	  uit,	  dus	  zeg	  maar	  niks. ”	  (Thijs,	  58)	  
	   	  
	   "Kijk	  ik	  ga	  het	  ook	  niet	  op	  zoeken	  door	  om	  een	  uur	  of	  twee	  uur	  's	  nachts	  alleen	  op	  straat	  te	  lopen.	  Dan	  
	   lopen	  juist	  die	  mensen	  op	  straat.	  Je	  komt	  de	  dronken	  mensen	  tegen."	  (Linde,	  34)	  
	  
	   Ik	  heb	  ook	  geleerd	  door	  de	  jaren	  heen	  het	  wat	  rustiger	  [te	  doen]	  (…)	  Ook	  omdat	  het	  heel	  
	   onvoorspelbaar	  wordt,	  je	  weet	  nooit	  hoe	  mensen	  gaan	  reageren	  of	  ze	  een	  mes	  gaan	  trekken	  of	  iets.	  Ik	  
	   ben	  er	  niet	  bang	  voor,	  maar	  ik	  zoek	  het	  ook	  niet	  op.(Tijmen,	  49)	  
De	  bewoners	  zijn	  dus	  voorzichtig	  wanneer	  zij	  bepaalde	  mensen	  naderen	  of	  ontwijken	  situaties	  
waaruit	  conflicten	  voort	  kunnen	  komen.	  Anderzijds	  hebben	  zij	  strategieën	  ontwikkelt	  waarmee	  
potentiële	  incidenten	  voorkomen	  kunnen	  worden.	  Een	  33-‐jarige	  man	  geeft	  aan	  dat	  het	  negeren	  van	  
roepende	  jongeren	  een	  methode	  is	  waardoor	  je	  niet	  verder	  lastiggevallen	  wordt.	  
	   "Nou	  verhalen,	  je	  hoort	  wel	  eens	  iemand	  wat	  roepen.	  Maar	  goed	  dat	  is	  in	  elke	  wijk,	  er	  komen	  daar	  lui	  
	   voorbij	  lopen.	  Kijk	  daar	  kun	  je	  wel	  bang	  voor	  zijn,	  maar	  je	  kunt	  ook	  denken	  ik	  doe	  net	  of	  ze	  er	  niet	  zijn;	  
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	   ik	  loop	  lekker	  door.	  Dat	  is	  wat	  ik	  meestal	  doe,	  dan	  vallen	  ze	  je	  verder	  niet	  lastig."	  (Niels,	  33)	  
Wanneer	  je	  niet	  weet	  hoe	  te	  gedragen	  op	  straat	  wanneer	  je	  aangesproken	  wordt	  door	  een	  groep	  
jongeren	  of	  in	  een	  gewelddadige	  situatie	  terecht	  komt,	  tast	  dit	  je	  gevoel	  van	  veiligheid	  aan.	  Echter	  
kan	  een	  'streetwise'	  houding	  deze	  vermindering	  van	  veiligheidsgevoelens	  beperken.	  	  
	  
	  
Onbekend	  maakt	  onbemind	  
Het	  kennen	  van	  mensen	  op	  straat	  draagt	  bij	  aan	  het	  gevoel	  van	  veiligheid.	  Het	  volgende	  citaat	  laat	  	  
zien	  dat	  veiligheidsgevoelens	  ontstaan	  door	  het	  tegenkomen	  van	  bekende	  gezichten	  in	  de	  wijk.	  
	   "Ik	  heb	  het	  juist	  meer	  als	  ik	  ergens	  loop	  waar	  ik	  niemand	  ken	  dat	  ik	  me	  onveilig	  voel,	  terwijl	  het	  daar	  
	   misschien	  veiliger	  is	  dan	  in	  mijn	  buurt.	  Maar	  daar	  ken	  je	  de	  dorpsgekken	  niet,	  dus	  je	  ziet	  iedereen	  aan	  
	   als	  een	  verdachte."	  (Linde,	  34)	  
Deze	  respondent	  voelt	  zich	  dus	  veilig	  wanneer	  zij	  mensen	  op	  straat	  herkent	  als	  'bekende	  vreemden'	  
en	  weet	  wat	  ze	  van	  hen	  kan	  verwachten.	  Dit	  lijkt	  op	  wat	  Blokland	  (2009)	  publieke	  familiariteit	  noemt.	  
Echter,	  het	  tegen	  komen	  van	  'bekenden'	  in	  de	  wijk	  is	  van	  groter	  belang	  voor	  het	  gevoel	  van	  
veiligheid.	  	  
	   "Het	  is	  gewoon	  als	  je	  mensen	  niet	  kent,	  dat	  heb	  ik	  ook	  met	  zo'n	  groep	  jongens,	  die	  staan	  daar	  ook	  
	   richting	  	  de	  Nettomarkt.	  Daar	  staat	  heel	  vaak	  een	  groep	  Marokkaanse,	  Antilliaanse	  jongens.	  Maar	  van	  
	   een	  aantal	  ken	  ik	  hun	  moeder,	  ken	  ik	  hun	  broertjes	  enzo,	  dan	  is	  die	  groep	  helemaal	  niet	  bedreigend.	  
	   (…)	  Ja	  als	  je	  veel	  mensen	  kent	  dan	  voel	  je	  je	  wel	  veilig	  ja.	  Ik	  denk	  het	  wel.	  Onbekend	  maakt	  onbemind	  
	   hè. ”	  	  (Deborah,	  36)	  
	  
	   "En	  je	  kent	  elkaar,	  je	  groet	  elkaar	  ook,	  dus	  dat	  is	  de	  subjectieve	  gevoel	  van	  veiligheid	  compenseert	  voor	  
	   het	  objectieve	  gevoel	  van	  veiligheid.	  	  I:	  Je	  ziet	  daar	  vaak	  wel	  een	  groot	  verschil	  tussen,	  tussen	  de	  
	   cijfers	  en	  hoe	  mensen	  zich	  voelen.	  R:	  Ja	  precies,	  nou	  dat	  herken	  ik	  dus	  heel	  erg.	  Want	  we	  hebben	  
	   contacten	  en	  dat	  is	  veel	  belangrijker	  dan	  de	  statistieken.	  De	  statistieken	  gaan	  niet	  over	  jou,	  de	  
	   contacten	  wel.	  De	  mensen	  die	  ik	  ken,	  ik	  ken	  mensen,	  die	  groet	  je,	  die	  ken	  je.	  Hoe	  goed	  weet	  ik	  niet,	  
	   maar	  dat	  geeft	  het	  gevoel	  van	  veiligheid"	  	  (Nathan,	  40)	  
Het	  persoonlijk	  kennen	  van	  mensen	  in	  de	  wijk	  kan	  dus	  onveilige	  situaties	  compenseren.	  Deze	  
bevinding	  geeft	  invulling	  aan	  het	  idee	  van	  Pinkster	  (2011)	  dat	  identificatie	  met	  de	  wijk	  als	  
compensatie	  kan	  dienen	  voor	  'problemen	  in	  de	  wijk'.	  Dit	  staat	  tegenover	  de	  bevinding	  van	  Pinkster	  
et	  al.	  (2014)	  die	  stellen	  dat	  een	  gebrek	  aan	  identificatie	  ervoor	  zorgt	  dat	  incidenten	  de	  tevredenheid	  
met	  de	  woonomgeving	  niet	  beïnvloeden.	  Voornamelijk	  het	  persoonlijk	  kennen	  van	  mensen	  in	  de	  wijk	  
draagt	  bij	  aan	  het	  gevoel	  van	  veiligheid,	  doordat	  respondenten	  dan	  het	  gedrag	  beter	  kunnen	  
voorspellen	  en	  interpreteren.	  	  Daarnaast	  blijkt	  het	  kennen	  van	  mensen	  in	  de	  wijk	  wel	  degelijk	  van	  
belang	  voor	  de	  middenklasse	  in	  tegenstelling	  tot	  het	  idee	  van	  Savage	  (2010)	  dat	  een	  cohesieve	  wijk	  
niet	  zozeer	  van	  belang	  is	  voor	  de	  middenklasse.	  	  

	  

5. Conclusie en discussie	  
	  

In	  dit	  onderzoek	  is	  gekeken	  naar	  de	  betekenis	  van	  de	  ervaren	  sociale	  woonomgeving	  voor	  de	  
verhuisgeneigdheid	  van	  middenklassenbewoners	  in	  Carnisse.	  De	  respondenten	  ervaren	  de	  sociale	  
woonomgeving	  als	  positief	  en	  zijn	  niet	  verhuisgeneigd.	  Deze	  positieve	  en	  betrokken	  houding	  is	  
opmerkelijk	  en	  tegenstrijdig	  met	  eerder	  onderzoek	  naar	  de	  middenklasse	  (Pinkster,	  2011;	  Savage,	  
2010).	  De	  positieve	  ervaring	  van	  de	  woonomgeving	  kan	  verklaard	  worden	  door	  de	  weerzin	  tegen	  
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suburbane	  woonmilieus,	  de	  open	  houding	  ten	  aanzien	  van	  etniciteit,	  identificatie	  door	  
collectiviteitgevoelens	  binnen	  de	  directe	  omgeving	  en	  tactieken	  om	  om	  te	  gaan	  met	  
veiligheidsincidenten.	  Deze	  houdingen	  zorgen	  ervoor	  dat	  de	  negatieve	  kanten	  van	  de	  sociale	  
woonomgeving	  gecompenseerd	  worden.	  	  
	  
Uit	  de	  interviews	  blijkt	  ten	  eerste	  dat	  de	  prijs/kwaliteitsverhouding,	  voorzieningen,	  levendigheid	  en	  
de	  etnische	  diversiteit	  de	  motieven	  zijn	  om	  in	  aan	  aandachtswijk	  te	  gaan	  wonen.	  Wat	  betreft	  de	  
ervaren	  woonomgeving	  heeft	  een	  etnisch	  diverse	  compositie	  de	  voorkeur	  bij	  de	  ondervraagde	  
middenklasse	  bewoners.	  Doordat	  zij	  een	  open	  houding	  hebben	  ten	  aanzien	  van	  diverse	  culturen	  
vormt	  de	  etnische	  compositie	  geen	  reden	  om	  te	  verhuizen.	  	  
	   Daarnaast	  wordt	  Carnisse	  ervaren	  als	  een	  dorp	  in	  de	  stad.	  De	  contacten	  met	  buren	  zijn	  van	  
belang	  voor	  het	  zich	  onderdeel	  voelen	  van	  een	  collectief.	  Identificatie	  komt	  tot	  stand	  door	  dit	  
collectieve	  gevoel	  (Bolt	  &	  Torrance,	  2005).	  In	  tegenstelling	  tot	  onderzoek	  van	  Pinkster	  (2014)	  en	  
onderzoek	  naar	  'sociale	  tektoniek'	  (Jackson	  &	  Butler,	  2014)	  die	  geen	  verbondenheid	  ontdekken	  
onder	  middenklasse	  bewoners,	  voelen	  de	  meeste	  respondenten	  zich	  onderdeel	  van	  een	  collectief.	  De	  
respondenten	  hebben	  wel	  degelijk	  behoefte	  aan	  sociale	  cohesie	  in	  de	  buurt,	  in	  tegenstelling	  tot	  
Savage	  (2010)	  die	  stelt	  dat	  de	  middenklasse	  daar	  weinig	  waarde	  aan	  hecht.	  Echter,	  de	  respondenten	  
voelen	  zich	  wel	  selectief	  verbonden	  met	  de	  wijk,	  wat	  blijkt	  uit	  het	  gemaakte	  onderscheid	  tussen	  de	  
eigen	  straat	  en	  overige	  delen	  van	  Carnisse.	  Dit	  noemt	  Watt	  (2009)	  'selective	  belonging'.	  Ondanks	  de	  
selectieve	  verbondenheid	  zijn	  er	  geen	  spanningen	  tussen	  verschillende	  groepen	  	  bewoners	  en	  
interactie	  wordt	  niet	  gemeden.	  In	  Carnisse	  is	  dan	  ook	  sprake	  van	  'vreedzame	  co-‐existentie'	  (in	  lijn	  
met	  de	  bevindingen	  van	  Veldboer	  et	  al.,	  2011).	  	  
	   Veiligheidsgevoelens	  ontstaan	  door	  een	  relativerende	  houding	  aan	  te	  nemen.	  	  Deze	  houding	  
is	  deels	  in	  overeenstemming	  met	  Pinkster	  (2014).	  De	  respondenten	  in	  Carnisse	  gebruiken	  deze	  
houding	  specifiek	  voor	  veiligheidsincidenten	  en	  vullen	  hierop	  aan	  dat	  incidenten	  niet	  enkel	  in	  de	  stad	  
voor	  hoeven	  te	  komen,	  maar	  ook	  in	  dorpen	  plaats	  kunnen	  vinden.	  Een	  aangeleerde	  houding	  om	  door	  
te	  wijk	  te	  bewegen	  draagt	  bij	  aan	  het	  veiligheidsgevoel.	  Deze	  houding	  wordt	  ook	  wel	  'streetwise'	  
genoemd	  (Anderson,	  1990).	  Daarnaast	  worden	  veiligheidsgevoelens	  versterkt	  door	  het	  kennen	  van	  
mensen	  op	  straat,	  waarbij	  het	  tegenkomen	  van	  bekenden	  op	  straat	  van	  groter	  belang	  lijkt	  te	  zijn	  dan	  
wat	  Blokland	  (2009)	  omschrijft	  als	  'bekende	  vreemden'.	  Het	  persoonlijk	  kennen	  van	  mensen	  in	  de	  
wijk	  kan	  dus	  onveilige	  situaties	  compenseren,	  wat	  een	  invulling	  geeft	  aan	  het	  idee	  van	  Pinkster	  
(2011)	  dat	  identificatie	  met	  de	  wijk	  als	  compensatie	  kan	  dienen	  voor	  'problemen	  in	  de	  wijk'.	  	  
	  
Dit	  onderzoek	  heeft	  dus	  meer	  inzicht	  kunnen	  bieden	  in	  de	  motieven	  van	  middenklasse	  bewoners	  om	  
te	  kiezen	  voor	  een	  aandachtswijk,	  maar	  ook	  om	  daar	  te	  blijven	  wonen.	  Bestaande	  theorieën	  zijn	  
verdiept	  door	  te	  laten	  zien	  hoe	  de	  geïnterviewde	  middenklasse	  bewoners	  de	  deelaspecten	  van	  de	  
sociale	  woonomgeving	  ervaren.	  Ook	  nuanceert	  dit	  onderzoek	  het	  beeld	  dat	  uit	  de	  literatuur	  ontstaat	  
over	  een	  niet	  betrokken	  en	  verbonden	  middenklasse.	  In	  Carnisse	  leven	  de	  verschillende	  groepen	  
zonder	  spanningen	  naast	  elkaar,	  volgens	  de	  middenklassenbewoners.	  Enkele	  plekken	  moeten	  
bijgeschaafd	  worden	  zoals	  de	  uitstraling	  van	  de	  wijk	  en	  de	  onevenwichtige	  bevolkingssamenstelling.	  
Dit	  zouden	  mogelijke	  schuurplekken	  kunnen	  worden.	  Echter	  kent	  de	  wijk	  al	  hele	  'gave'	  plekken	  
waarbij	  interactie	  is	  tussen	  verschillende	  klassen	  en	  etniciteiten.	  Het	  creëren	  van	  blokken	  woningen	  
voor	  de	  middenklasse	  in	  een	  heterogene	  buurt	  zorgt	  ervoor	  dat	  collectiviteitgevoelens	  met	  
gelijkgestemden	  kunnen	  ontstaan,	  maar	  zij	  ook	  kunnen	  wonen	  in	  een	  etnisch	  diverse	  buurt.	  
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Daarnaast	  kan	  de	  gemeente	  proberen	  ruimten	  te	  creëren	  waarin	  interactie	  tussen	  de	  verschillende	  
bewoners	  mogelijk	  is,	  wat	  de	  vreedzame	  co-‐existentie	  stimuleert.	  	  
	   	  Tevens	  is	  het	  objectieve	  beeld	  over	  de	  sociale	  woonomgeving	  in	  Carnisse	  genuanceerd,	  door	  
te	  laten	  zien	  dat	  de	  middenklasse	  in	  Carnisse	  wil	  blijven	  wonen	  vanwege	  een	  positieve	  ervaring	  van	  
de	  sociale	  woonomgeving.	  De	  respondenten	  hebben	  zich	  verschillende	  houdingen	  aangemeten,	  zoals	  
relativeren	  en	  'streetwise'	  gedrag,	  waarmee	  de	  mogelijke	  onveilige	  situaties	  gecompenseerd	  worden.	  
Om	  de	  middenklasse	  in	  Carnisse	  te	  behouden	  moet	  enerzijds	  gezorgd	  worden	  dat	  er	  geschikte	  
woningen	  zijn	  en	  anderzijds	  moeten	  de	  bewoners	  de	  sociale	  woonomgeving	  waarderen	  om	  te	  willen	  
blijven	  in	  de	  wijk.	  Door	  de	  discrepantie	  tussen	  de	  objectieve	  en	  subjectieve	  manier	  van	  kijken	  naar	  de	  
woonomgeving	  kan	  een	  verkeerd	  negatief	  beeld	  ontstaan.	  De	  gemeente	  kan	  de	  positieve	  ervaringen	  
meer	  benadrukken	  en	  kan	  inzetten	  op	  het	  creëren	  van	  compensatiepunten	  door	  bijvoorbeeld	  
interactie	  tussen	  bewoners	  te	  stimuleren.	  Echter,	  de	  respondenten	  voelen	  zich	  selectief	  verbonden	  
met	  Carnisse	  en	  het	  is	  wellicht	  niet	  realistisch	  voor	  de	  gemeente	  om	  te	  streven	  naar	  een	  algeheel	  
gevoel	  van	  verbondenheid.	  	  
	   In	  dit	  onderzoek	  is	  theoretische	  verzadiging	  bereikt	  met	  dertien	  interviews,	  de	  data	  viel	  te	  
passen	  in	  ontwikkelde	  coderingen	  uit	  voorgaande	  interviews.	  Beperking	  van	  dit	  onderzoek	  is	  dat	  alle	  
respondenten	  niet	  verhuisgeneigd	  zijn.	  In	  vervolgonderzoek	  zouden	  ook	  middenklasse	  bewoners	  
geïnterviewd	  kunnen	  worden	  die	  wel	  verhuisgeneigd	  zijn.	  In	  een	  vergelijkend	  onderzoek	  kan	  bekeken	  
worden	  of	  de	  sociale	  woonomgeving	  anders	  ervaren	  wordt	  en	  een	  andere	  betekenis	  heeft	  voor	  de	  
verhuisgeneigdheid.	  Daarnaast	  kan	  het	  voor	  vervolgonderzoek	  relevant	  zijn	  om	  ook	  middenklasse	  
huurders	  te	  betrekken	  om	  te	  zien	  of	  zij	  de	  sociale	  woonomgeving	  op	  eenzelfde	  manier	  ervaren.	  	  
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Bijlage 1 - Wijkprofiel	  
	  

Afbeelding	  1	  
Wijkprofiel	  Carnisse	  
	  

	  

	  
	  
Verkregen	  via	  http://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/rotterdam/charlois/carnisse/	  
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Bijlage 2 - Topiclist	  
	  

Woonsituatie	  en	  verhuisgeneigdheid:	  
-‐	  Hoe	  lang	  woont	  u	  in	  uw	  huidige	  woning?	  
-‐	  Waar	  woonde	  u	  hiervoor?	  
-‐	  Waarom	  bent	  u	  hier	  komen	  wonen?	  	  	  
-‐	  	  Hoe	  bevalt	  het	  	  wonen	  in	  deze	  buurt?	  	  
-‐	  Heeft	  u	  de	  afgelopen	  maanden	  nagedacht	  over	  verhuizen?	  
	   >	  Zou	  u	  willen	  verhuizen,	  mocht	  dat	  mogelijk	  zijn?	  
	  
Perceptie	  op	  de	  etnische	  compositie	  van	  de	  wijk:	  
-‐	  Kunt	  u	  iets	  vertellen	  over	  de	  samenstelling	  van	  de	  straat/wijk?	  
-‐	  Hoe	  gaan	  verschillende	  etnische	  groepen	  met	  elkaar	  om	  in	  deze	  buurt?	  
	   >	  gaat	  u	  met	  verschillende	  etniciteiten	  om,	  zou	  u	  dat	  willen	  en	  waarom?	  
	  
Identificatie	  met	  de	  wijk:	  
-‐	  Heeft	  u	  dezelfde	  opvattingen	  als	  buurtbewoners	  over	  wat	  wel	  en	  niet	  kan	  in	  de	  buurt?	  
	  	   >	  Lijkt	  u	  op	  uw	  buurtgenoten	  en	  vind	  u	  dat	  belangrijk?	  
-‐	  Voelt	  u	  zich	  thuis	  in	  deze	  buurt	  en	  waarom?	  
-‐	  Hoe	  is	  het	  contact	  met	  uw	  buren	  en	  onderneemt	  u	  wel	  eens	  iets	  met	  elkaar?	  
	  
Subjectieve	  veiligheid:	  
-‐	  Voelt	  u	  zich	  veilig	  in	  de	  buurt	  en	  kunt	  u	  voorbeelden	  geven	  van	  (on)veilige	  situaties?	  
-‐	  Vermijd	  u	  wel	  eens	  bepaalde	  plekken	  in	  de	  wijk	  en	  waarom?	  
-‐	  Als	  u	  de	  veiligheid	  in	  uw	  buurt	  een	  rapportcijfer	  zou	  mogen	  geven	  van	  1	  tot	  en	  met	  10,	  welk	  cijfer	  
zou	  u	  dan	  geven?	  
	  
Samenvattend	  
-‐	  Wat	  zijn	  voor	  u	  de	  positieve	  en	  negatieve	  kanten	  aan	  het	  wonen	  in	  Carnisse?	  
-‐	  Wat	  zou	  de	  belangrijkste	  reden	  zijn	  om	  te	  verhuizen?	  	  
-‐	  Welke	  factor	  (etnische	  compositie,	  identificatie/binding,	  subjectieve	  veiligheid)	  is	  doorslaggevend	  
voor	  uw	  oordeel	  over	  de	  woonomgeving?	  
	  

	  

	  

	  

	  

Bijlage 3 - Overzicht respondenten	  
	  



24	  
	  

Tabel	  1	  
Kenmerken	  respondenten	  

Gefingeerd
e	  Naam	  

Minimaa
l	  mbo	  
opgeleid	  

1-‐2	  keer	  
modaal	  
inkome
n	  

WOZ	  >	  
130.00
0	  

Afkomst	   Afkomst	  
partner	  

Leeftij
d	  

Eerdere	  
woonervarin
g	  Carnisse	  

Manuel	   X	   X	   X	   Aruba	   Nederland	   48	   Ja	  
Thijs	   X	   X	   X	   Nederlan

d	  
-‐	   58	   Nee	  

Deborah	   X	   X	   	   Nederlan
d	  

Roemenië	   36	   Ja	  

Wilma	   X	   X	   	   Nederlan
d	  

-‐	   44	   Nee	  

Tijmen	   X	   X	   X	   Nederlan
d	  

Nederland	   49	   Nee	  

Marina	   X	   X	   X	   Nederlan
d	  

Nederland	   50	   Ja	  

Linde	   X	   X	   X	  	   Nederlan
d	  

-‐	   34	   Ja	  

Joke	  en	  
Victor	  	  

X	   X	   X	   Nederlan
d	  

Nederland	   61	  en	  
64	  

Nee	  

Eline	   X	   X	   X	   Nederlan
d	  

Turkije	   38	   Ja	  

Nathan	   X	   X	   X	   Nederlan
d	  

Kaapverdi
ë	  

40	   Nee	  

Olivier	   X	   X	   X	   Nederlan
d	  

Nederland	   57	   Nee	  

Niels	   X	   X	   X	   Nederlan
d	  

Nederland	   33	   Ja	  

Hannah	   X	   X	   X	   Libanon	   Nederland	   37	   Ja	  
	  


