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4.  Jongeren, herstructurering  
en de woning

Pieter Hooimeijer1

Een verhuizing brengt stress met zich mee, zeker als je er niet zelf voor gekozen hebt. Toch biedt de 
sloop van de woning ook kansen. De woonkwaliteit van de sloopwoning is vaak slecht, waardoor het 
eenvoudig lijkt om een stapje vooruit te doen in de wooncarrière. Bovendien geeft de urgentiestatus 
voorrang op andere woningzoekenden. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal in hoeverre gedwon-
gen verhuisden er op vooruit zijn gegaan met hun woning. 

Ik woon sinds 1994 aan het Delflandplein en ik kan u verzekeren dat ik weliswaar niet ver-
drietig, maar wel behoorlijk teleurgesteld en boos ben over het feit dat sloop uitblijft, of, 
mijns inziens juister: de werkzaamheden van Far West worden beëindigd, waardoor ook 
weinig zekerheid is over de voortgang van renovatie en herhuisvesting. Rond 2002 heeft Far 
West laten weten dat de flats aan het Delflandplein gesloopt zouden worden. De bewoners 
van het eerste uur verzetten zich hier fel tegen en trachtten de plannen tegen te houden.  
Er waren ook andere bewoners, zoals ik, die minder binding met het plein voelden en het 
liefst de sloopplannen zagen doorgaan. Dit betekende namelijk dat een urgentieverklaring 
zou worden afgegeven. En, zoals iedere Amsterdammer weet, een urgentieverklaring kan de 
sleutel zijn tot een aardige, betaalbare huurwoning binnen de Ring.
Brief van mevr. D. Huitema in Het Parool van 25-10-2010

De ingezonden brief van mevrouw Huitema in Het Parool geeft in kort bestek een aantal wezenlijke 
aspecten van de herstructurering weer. Al rond 2002 is de bewoners gemeld dat hun woning zal wor-
den gesloopt en de mededeling dat dit niet doorgaat leidt bij haar niet tot opluchting, maar tot boos-
heid. Na acht jaar ziet zij haar hoop op een betere woning in rook opgaan. 

Niet alle bewoners ervaren de sloop van hun woning als onaangenaam. Integendeel, sommigen zien 
dat eerder als een kans dan als een bedreiging. Dit is een oud thema. Uit de vele evaluatiestudies 
naar het ‘Bouwen voor de buurt’ uit de jaren tachtig bleek al dat de ambities om zoveel mogelijk 
bewoners te laten terugkeren onhaalbaar waren, omdat veel bewoners de sloop en de latere hoogni-
veau renovatie aangrepen om naar een beter huis te verhuizen. De urgentieverklaring speelt daarbij 
een cruciale rol. Dat is zeker geen exclusief Amsterdams verschijnsel. Uit het onderzoek van Klein-
hans en Van der Laan Bouma-Doff (2008) in Den Haag blijkt ook dat degenen die in de periode 2000-
2005 met een stadsvernieuwingsurgentie zijn verhuisd meer kansen hebben op het vinden van een 
geschikte sociale huurwoning dan de overige ingeschrevenen. De gedwongen verhuisden gingen er 
op vooruit: een grotere woning, betere isolatie, beter onderhoud en een beter woningtype zijn de 
meest genoemde voordelen. 

1 Pieter Hooimeijer is als hoogleraar verbonden aan de Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. 
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Ook onderzoek in Utrecht (Slob e.a., 2008) laat zien dat meer dan twee derde van de gedwongen 
verhuisden van oordeel is dat ze er qua woning op vooruit zijn gegaan. Door de urgentieverklaring 
hebben de gedwongen verhuisden voorrang op mensen met een langere inschrijfduur (of woonduur). 
De onderzoekers plaatsen hier zelf wel een aantal kritische kanttekeningen bij. In de eerste plaats is 
die urgentieverklaring van zoveel belang omdat gedwongen verhuisden nauwelijks toegang hebben 
tot de koopsector en dus geen andere keus hebben dan hun ‘keuze’ te optimaliseren in de sociale 
huursector. In de tweede plaats zou het eigenlijk te gek voor woorden zijn als de mensen er niet op 
vooruit waren gegaan. Immers, het zijn veelal de bouw- en woontechnisch slechtste woningen die in 
het strategisch voorraadbeleid als te slopen worden aangemerkt. Als dat eenmaal is gebeurd, vinden 
er desinvesteringen plaats in de woning door het onderhoud te beperken tot het meest noodzake-
lijke. Een periode van acht jaar of meer tussen de aankondiging van de sloop en de daadwerkelijke 
uitvoering is verre van ongebruikelijk. In een aantal gevallen leidt dit tot de typering van Van Kooten 
en de Bie, die in hun Bescheurkalender spraken van ‘onverklaarbaar bewoonde woningen’. 

Er is in het Utrechtse een sterk bestuurlijk draagvlak dat sloopurgenten er niet te veel op vooruit 
mogen gaan. Ook vinden de bestuurders dat deze groep niet anderen geheel weg mag concurreren 
op de overspannen markt voor sociale huurwoningen. Met de urgentieverklaring krijgen de gedwon-
gen verhuisden weliswaar voorrang op andere woningzoekenden, maar alleen als zij reageren op een 
woning van hetzelfde type als de sloopwoning (BRU, 2009). Een urgentieverklaring is een jaar geldig. 
Wie na zes maanden nog niets heeft gevonden krijgt een (passend) aanbod van de verhuurder en kan 
de opgebouwde wachttijd meenemen naar de nieuwe woning. Als iemand van een flat naar een een-
gezinswoning wil verhuizen, kan hij geen gebruik maken van de urgentieverklaring, maar telt de 
woonduur wel voor honderd procent mee bij de toewijzing in plaats van voor veertig procent, zoals bij 
de niet-urgent woningzoekenden, mits de persoon binnen de stad Utrecht verhuist. Een andere 
manier om aan een eengezinshuurwoning te komen is te verhuizen naar aangewezen woningcom-
plexen binnen de eigen herstructureringsbuurt. 
Gedwongen verhuisden moeten dus ingewikkelde afwegingen maken tussen een betere buurt of een 
betere woning. Ze moeten gedetailleerd op de hoogte zijn van ingewikkelde regelgeving om dit keu-
zeproces succesvol te doorlopen. Uit het vorige hoofdstuk is al gebleken dat de buurt in veel gevallen 
op de tweede plek komt. Betekent dat inderdaad dat de verhuizing naar de nieuwe woning voor veel 
jongeren een vreugdevolle ervaring is geworden?

Hoe prettig is het om te verhuizen uit een sloopwoning
De oud-Hollandse uitdrukking ‘verhuizen kost bedstro’ verwijst niet alleen naar de monetaire lasten, 
maar ook de emotionele belasting die een verhuizing met zich meebrengt. In het onderzoek hebben 
we dan ook gevraagd in hoeverre de jongeren de verhuizing als prettig ervaren hebben en gekeken of 
er verschil was tussen degenen wier ouders gedwongen of vrijwillig de woning hebben verlaten.

Het verschil tussen die twee is opvallend groot. Van de jongeren die gedwongen naar een andere 
woning gingen, heeft ruim veertig procent dat als (zeer) onprettig ervaren tegen slechts zeventien 
procent van de overige verhuisden. Dit roept uiteraard de vraag op of dat komt door het gedwongen 
karakter, of omdat de jongeren die gedwongen zijn verhuisd er qua buurt minder op vooruit zijn 
gegaan, vaker gehecht waren aan hun vrienden in de oude buurt of uit zwakkere milieus kwamen 
voor wie de verhuizing complexer was. De factoren blijken allemaal een rol te spelen, maar verklaren 



Nicis Institute -  Jongeren, wonen en sloop - 31

niet dat gedwongen verhuisden zich minder plezierig voelden bij de verhuizing. Het verlies van vrien-
den telt zwaar, maar geldt voor beide groepen. Het opleidingsniveau van de jongeren en hun ouders 
blijkt nauwelijks van betekenis voor de negatieve ervaring, maar jongeren van niet-westerse afkomst 
ervaren de verhuizing veel minder vaak als plezierig. 

Gevraagd naar hun positieve en negatieve ervaringen bij een gedwongen verhuizing geven jongeren 
aan dat er sprake was van veel stress rond die gebeurtenis. C. (21 jaar, in 2005 verhuisd van Nieuw 
Hoograven naar de Rivierenbuurt) zegt hierover bijvoorbeeld het volgende:

“Het was steeds heel erg onduidelijk. Ook over of we terug konden komen. Nou, je weet dan 
nooit wanneer je naar een huis kan gaan zoeken en wanneer je kunt gaan verhuizen en dat 
is niet heel prettig. En ons huis was ook niet in heel erg goede staat.”

De lange onduidelijkheid heeft ook gevolgen voor andere belangrijke keuzes binnen een gezin, zoals 
de schoolkeuze voor de kinderen. N. (23 jaar, in 1999 verhuisd van de Staatsliedenbuurt naar de 
Donau-Wolgadreef e.o. in Overvecht) vertelt dit als volgt:

“Je moest dan bewust zeggen van ‘We blijven hier en we stoppen de kinderen op dezelfde 
basisschool en we wachten af of we gaan daarvoor al verhuizen om die kinderen gewoon een 
goede start te geven op een vaste school.’ Dat was voor mijn ouders vooral het dilemma.”

Door veel geïnterviewden wordt verteld dat door de onduidelijkheid over de sloop door zowel de 
woningcorporatie als het gezin niet meer in de woning wordt geïnvesteerd. Dit heeft negatieve gevol-
gen voor het woongenot. A. (32 jaar, in 1999 verhuisd van de Staatsliedenbuurt naar Ondiep) is bij-
voorbeeld ronduit ontevreden over het destijds gepleegde onderhoud door de woningcorporatie. 
Volgens hem is het een bewuste strategie geweest omdat de corporatie al van plan was om te gaan 
slopen.

“Kijk, Mitros [woningcorporatie] heeft helemaal niks aan de woning gedaan. Ze hebben 
jarenlang niks aan de woning gedaan en het waren zeg maar best wel grote woningen en ze 
konden dus gewoon huurders krijgen. Dus ze hebben er jaren niks aan gedaan en in één 
keer zijn ze gekomen met sloopplannen en dat hebben ze in één jaar afgerond, iedereen 
was weg. Ze wilden het wel slopen, maar hebben het niet gezegd. Dat was wel hun plan, 
maar als je belde voor verrotte kozijnen of zo, dan kwamen ze niet. Dus daar deden ze hele-
maal niks aan omdat ze wisten dat het toch gesloopt werd.” 

N. (21 jaar, in 2007 verhuisd binnen Ondiep) illustreert het zelf niet meer investeren in de woning op 
de volgende manier:

“Je denkt van ja, we kunnen het allemaal nog wel doen en bijvoorbeeld verven of schilderen. 
Ja, dat doe je niet want je denkt: ‘Ik moet er toch binnenkort uit.’” 
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De ervaringen van de jongeren laten zien dat de onduidelijkheid vanuit de woningcorporatie en het 
geruchtencircuit over de sloop vaak hebben geleid tot veel onzekerheid, stress, dilemma’s bij andere 
belangrijke keuzes in het gezin en tot aantasting van het woongenot. 

Is de nieuwe woning beter?

De vraag of de nieuwe woningen van de gedwongen verhuisden een grotere verbetering met zich mee 
brachten laat zich niet eenvoudig beantwoorden. De belangrijkste verstorende factor is dat degenen 
die vrijwillig met hun ouders verhuisden veel vaker naar een koopwoning vertrokken (ruim een derde) 
terwijl dat bij de gedwongen verhuizing een uitzondering was (zes procent). De koopwoning is ook 
vaker een (ruime) eengezinswoning en dat blijkt aanzienlijk bij te dragen aan de beoordeling van het 
verschil in kwaliteit tussen de oude en de nieuwe woning. Echter, zelfs zonder rekening te houden 
met dit verschil zijn gedwongen verhuisden veel positiever over de sprong die ze hebben gemaakt dan 
degenen wier ouders zelf het initiatief namen. Het lijkt voor de hand te liggen dat dit vooral te wijten 
is aan de slechte onderhoudstoestand van de vorige woning, en dat telt zeker mee, maar is slechts 
een deel van het verhaal. De bouw- en woontechnische sprong wordt als volgt toegelicht:

A. (32 jaar, in 1999 verhuisd van de Staatsliedenbuurt naar Ondiep) illustreert de positieve ervaring 
om naar een betere woning te verhuizen op de volgende manier: 

“Ja, wij waren er wel heel blij mee. Ja, iedereen was blij. In onze buurt in ieder geval ieder-
een. Een warme woning. Daar hadden we alleen maar een gaskachel in de woonkamer en 
we hadden daar drie – vier kamers en de rest konden we niet verwarmen, dus we waren wel 
blij.”

L. (29 jaar, in 2000 verhuisd binnen Nieuw Hoograven van een flatwoning naar een andere flatwo-
ning) vertelt:

“De kozijnen waren ook helemaal verrot. Maar in die tijd leek het de ideale woning van ik 
wil dit en ik knap het wel op. Maar als je dan iets beters krijgt, dan vond ik die woning 
eigenlijk helemaal niet goed.” 

F. (25 jaar, in 2003 verhuisd van Geuzenwijk naar Kanaleneiland-noord, woont nu in Kanaleneiland-
zuid) illustreert het verschil op de volgende manier:

“Ja, het waren hele oude woningen. Als je behang op de muren deed dan kwam het weer 
bijna gelijk naar beneden. Het was ook heel koud. Je had geen verwarming [cv]. Je had één 
verwarming in de woonkamer en als je die de hele avond aan zou zetten dan zou je de vol-
gende dag in het ziekenhuis zijn. Het was gewoon niet veilig (…). Het [de andere woning] 
was een hele leuke woning, het was heel groot, wel zonder verwarming [cv], maar alles was 
netjes. Lekker groot, lekker schoon, lekker veilig (...) Nou, het is gewoon heel anders.” 

Maar belangrijker is de ruimte in de nieuwe woning, en vooral de eigen kamer. G. (17 jaar, in 2007 
verhuisd van Ondiep naar Lauwerecht) illustreert dit als volgt:
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“Ik had nooit moeite met het wonen in het andere huis, zeg maar. Ik ken verder geen 
zwakke punten aan dat huis in vergelijking met dit huis. Alleen naast dan dat ik nu een 
eigen slaapkamer heb. Anders zou ik met mijn broer op de kamer moeten.” 

Jongeren die nog onderwijs volgen geven aan dat een eigen kamer belangrijk is om rustig huiswerk te 
kunnen maken. G. (17 jaar, verhuisd uit Geuzenwijk naar Pijlsweerd-noord) illustreert dit op de vol-
gende manier:

 “Je hebt nu ook een plek om huiswerk te kunnen maken. Eerst was dat meestal in de huis-
kamer. Die woonkamer was volgens mij de helft van deze. Ja, en de tv staat aan en dan 
moest je bijvoorbeeld een toets leren. Dat was best wel lastig….dus we hadden geen vast 
bureau.”

Verder blijkt het woningtype er niet alleen voor de ouders met hun opgroeiende kinderen, maar ook 
voor de jongeren zelf toe te doen: 

C. (25, in 2000 verhuisd van Zuilen-noord naar Nieuw Hoograven,) vertelt:

“Die woning was veel beter. Het was een eengezinswoning, dus met twee verdiepingen. Dus 
een eerste etage en daarboven nog een hele grote zolder. Dat was echt ideaal, dus met een 
tuin, echt perfect (...) Dus de woning was stukken beter.”

A. (21 jaar, in 2007 verhuisd van een flat naar een eengezinswoning binnen de Donau-Wolgadreef e.o. 
in Overvecht) illustreert dit op de volgende manier:

“In de flat had je van links van rechts, van boven en van onder, geluid. Hier heb je het alleen 
van de buren als die wat harder praten. Daar kwam het van boven, van onderen, van alle 
kanten. Ik had tamelijk grote families om me heen wonen. Dan heb je meerdere kinderen in 
huis, dus hoorde je wel het een en ander als het mis ging.” 

Het blijkt dat gedwongen verhuisden twee maal zoveel kans maken op een verhuizing naar een een-
gezinswoning binnen de sociale huursector dan vergelijkbare jongeren die vrijwillig naar een andere 
woning gingen. Gebruik makend van de extra mogelijkheden die de urgentieverklaring bood (vooral 
de inzet van de volledige woonduur) vonden veel gedwongen verhuisden een comfortabeler eenge-
zinswoning. Ruim de helft van de flatbewoners wist de overstap naar een eengezinswoning te maken. 
Opvallend is dat veel jongeren zich goed bewust zijn van de woonruimteverdelingregels die een der-
gelijke verhuizing mogelijk maken.

A. (21 jaar, in 2007 verhuisd binnen de Donau-Wolgadreef e.o. in Overvecht) woonde in zijn oude 
woning veertien jaar:

 “Mijn ouders die stonden al een hele lange tijd ingeschreven. Ze hadden aardig wat punten 
opgebouwd. Nog voor de urgenties uitgedeeld werden hoor.”
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Wat niet wil zeggen dat het altijd eenvoudig was:
Y. (13 jaar, in 2009 verhuisd binnen de Donau-Wolgadreef e.o. in Overvecht):

 “We zijn een gezin, we zijn met z’n zessen. We hadden een groter huis nodig (…). Ik wilde 
per se in Overvecht blijven en ik wilde per se een eigen kamer en ik wilde niet in een flat 
gaan wonen. Ik wilde gewoon een eengezinswoning. Het was best wel moeilijk. Er waren 
niet zoveel eengezinswoningen die leeg waren. We verdienen ook weinig. Mijn ouders zitten 
gewoon in de sociale dienst, dus we mochten maar voor 526 Euro en ja, het was gewoon 
moeilijk om te vinden.”

De beste kans om na verhuizing in een eengezinswoning terecht te komen is uiteraard voor de verhui-
zing al zo’n woning te hebben. Van de gedwongen verhuisden die al in een eengezinswoning woon-
den, heeft bijna tachtig procent opnieuw een (betere) eengezinswoning kunnen scoren. De keuze-
ruimte van deze huishoudens is ook bij de gewone urgentie veel ruimer omdat mensen wel van een- 
naar meergezinswoningen mogen, maar niet andersom.

Betere woning of betere buurt?
Uit dit hoofdstuk en het voorafgaande komt duidelijk naar voren dat de mensen die in het kader van 
de herstructurering moeten verhuizen er eerder qua woning dan qua buurt op vooruit gaan. In hoe-
verre dat een kwestie is van prioriteit van de verhuisde huishoudens, is niet duidelijk. Wel is het zo 
dat de regels voor de woningtoewijzing systematisch in de richting van een betere woning en niet een 
betere buurt gaan. Als mensen de stap van de flat naar een eengezinswoning willen maken, hebben 
ze geen voorrang in de randgemeenten, betere kansen binnen de stad en absolute voorrang binnen 
de eigen buurt voor zover daar eengezinswoningen beschikbaar zijn. Dit lijkt haaks te staan op de 
politieke doelstellingen met de wijkaanpak, waarbij wordt gestreefd naar een betere ruimtelijke 
spreiding naar sociale klasse en het tegengaan van etnische segregatie. 
Voor de jongeren die mee moeten verhuizen met hun ouders omdat de woningcorporatie de eerdere 
sloopbeslissing ook echt uitvoert, is deze politieke inconsistentie minder relevant. Hoewel het verhui-
zen zelf in meerderheid als (zeer) onprettig wordt ervaren, is de uitkomst in veel gevallen ronduit 
gunstig. Een eigen kamer, minder geluidsoverlast van buren en soms ook nog een eigen tuin stem-
men tot tevredenheid. Veel jongeren hoeven niet zo nodig de buurt uit, maar zijn gehecht aan hun 
vriendenkring daar. Als ze in een betere woning in de eigen buurt konden wonen, zonder alle stress 
van een onzekere zoektocht omdat ze plaats moeten maken voor anderen, was verhuizen waarschijn-
lijk eerder een wens dan een bedreiging.

Aanbevelingen:
✓ Jongeren hebben de vaak lange periode van onzekerheid rondom de herhuisvesting als erg negatief 

ervaren. Woningcorporaties dienen bewoners daarom veel sneller duidelijkheid te geven over of er 
gesloopt wordt, wanneer er gesloopt wordt en welke verhuisopties er zijn (al dan niet binnen de 
buurt). 

✓ De expliciete (we gaan slopen) of impliciete (we vervangen geen rotte kozijnen) boodschap dat 
mensen hun huis zullen moeten verlaten, leidt tot veel stress en onzekerheid, niet alleen bij de 
ouders, maar ook bij hun kinderen. Veel corporaties zullen de komende jaren hun strategisch 
voorraadbeleid moeten herijken en de nadruk op sloop/nieuwbouw moeten vervangen door 
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behoud en herstel. Met grondige renovatie worden twee categorieën bewoners bediend, namelijk 
de mensen die met behulp van een urgentieverklaring door zouden willen verhuizen én de mensen 
die vanwege hun gehechtheid aan hun plek kunnen doorschuiven naar betere woningen binnen 
hun complex.

✓De toewijzingsregels leiden er toe dat sloopurgenten met de voorkeur voor een eengezinswoning 
niet zo snel naar randgemeenten kunnen verhuizen. Het valt te overwegen om het zoekprofiel te 
verruimen, in ieder geval voor gezinnen met kinderen. Het voorbeeld van Den Haag laat zien dat 
dan meer gezinnen hun weg naar een randgemeente weten te vinden (zie Slob e.a., 2008). 
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