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Abstract 
 

In een modelvoorbeeld van gentrificatie wordt een arbeiderswijk (vaak opgevat 

als een achterstandsbuurt) omgevormd tot een middenklassewijk. In dit 

onderzoek is gekeken hoe gentrificatie in een betrokken wijk wordt ervaren: het 

Zeeheldenkwartier was vroeger een gemêleerde wijk waar zowel arbeiders als 

middenstanders woonden, maar uit interviews blijkt vooral dat het nooit als een 

vergeten wijk werd gezien. Aan de hand van vijftien interviews met leden van de 

middenklasse, voornamelijk geëngageerde bewoners, is gekeken naar perceptie 

van fysieke en symbolische verdringing en de rol van de buurtorganisatie (de 

Groene Eland) bij de ontwikkelingen in de buurt. Uit het onderzoek blijkt dat het 

werk van de Groene Eland eerder als stimulans wordt gezien dan als 

doelbewuste acties bedoeld om de opwaardering van de wijk te bevorderen. Ook 

is de ervaring van verdringing, zoals beschreven door Atkinson (2015) niet van 

toepassing voor de geïnterviewde middenklasse. Fysieke verdringing in de wijk 

verschijnt voornamelijk in een vorm van uitsluiting, terwijl symbolische 

verdringing nauwelijks wordt waargenomen.  
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1. Inleiding 

 

Als er over voorbeeldige buurten van Den Haag wordt gesproken, treedt het 

Zeeheldenkwartier beslist op de voorgrond. Gezellige cafés bij de Prins Hendrikstraat en Piet 

Heinstraat worden dagelijks gevuld met vrolijk geklets van energieke twintigers, gezinnen met 

kinderen en statige gepensioneerde stellen uit de buurt. In de zomer, met de komst van een 

aantal openbare evenementen (waaronder het Zeeheldenfestival), verandert het geklets in 

een vrolijk kabaal. Die ogenschijnlijke leefbaarheid blijkt gepaard te gaan met een 

daadwerkelijke betrokkenheid van de burgers. De bewonersorganisatie De Groene Eland, 

ontstaan in de jaren ‘70, kan als een drijfkracht achter veranderingen in de buurt worden 

gezien (Oorschot, 2014). De bewoners kwamen in actie vanaf 1971 en verzetten zich onder 

andere tegen het kappen van bomen en het ontmantelen van het monumentale Prins 

Hendrikplein (Oorschot, 2014). Deze laatste actie leidde tot een succes, net zoals de poging 

om autoverkeer in de buurt te beperken en de straten toegankelijk te maken voor fietsers. 

 Dit idyllische verhaal moet natuurlijk ook een duistere kant hebben. De aanwezigheid 

van “authentieke winkeltjes, sympathieke restaurantjes en cafés” (Zeeheldenkwartier, z.d.) en 

de opmerking dat de buurt “geliefd [is] bij young professionals” (Wonen in Den Haag, z.d.) 

kunnen als een duidelijke voorspelling van gentrificatie worden gezien. De opkomst van 

artistieke winkels en hippe cafés en de nadruk op het aantrekken van de jonge creatieve 

klasse is meestal een teken van een opwaardering van de buurt, verbonden met een stijging 

van vastgoedprijzen en een geleidelijke uitzetting van minder welgestelde groepen uit de 

buurt (Zukin, 2010). De geschiedenis van het Zeeheldenkwartier helpt het karakter van 

gentrificatie in deze buurt te belichten. Anders dan in Crooswijk of Afrikaanderwijk in 

Rotterdam is er geen sprake van een ingreep van de gemeente die oudere sociale 

huurwoningen laat slopen om plek te maken voor de middenklasse (Doucet en Koenders, 

2018; Oorschot, 2014). Het lijkt daarentegen dat juist succesvolle acties van De Groene Eland 

tot een opwaardering van de buurt hebben geleid (Oorschot, 2014). Al in 1974 noemde de 

verenigingskrant problemen die de leefbaarheid van de buurt zouden bedreigen: verval van 

woningen, gebrek aan groenstroken, de opkomst van “hinderverwekkende bedrijven” en een 

dalend aantal winkels (Oorschot, 2014). Het opknappen van de aantrekkelijke negentiende-

eeuwse buurt heeft het potentieel van de omgeving in de ogen van de jonge creatieve klasse 

en investeerders mogelijk vergroot. Zelfs als de exacte chronologische volgorde van het 

proces een kip-en-eiprobleem blijft, is één ding zeker: de streefdoelen van De Groene Eland 

zijn bereikt.  

Aangezien de verandering door de buurt zelf werd gestimuleerd, rijst de vraag hoe de 

neveneffecten van het proces door oorspronkelijke bewoners worden gezien. Het is niet 

duidelijk of ze een symbolische verdringing ervaren: het gevoel dat de buurt overgenomen 

wordt door mensen die een andere levensstijl leiden terwijl cafés en faciliteiten door 

onbetaalbare hippe tentjes en winkels worden vervangen (Atkinson, 2015). Hoewel de 

opwaardering van de buurt als een logisch gevolg van consequente actie van de 

buurtvereniging kan worden gezien, blijft de ervaring van oorspronkelijke inwoners een 
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belangrijke kwestie. De probleemstelling van dit onderzoek luidt daarom: Hoe ervaren de 

bewoners van het Zeeheldenkwartier de ontwikkeling van hun buurt en consequenties 

daarvan? 

 De hierboven genoemde probleemstelling lijkt een belangrijk wetenschappelijk en 

maatschappelijk nut te hebben. Ten eerste is het karakter van gentrificatie in Den Haag 

onderbelicht. Hoewel de gentrificatie van het Zeeheldenwartier als een feit wordt gezien (Van 

den Eyden, 2018), hebben de meeste Nederlandse studies Rotterdam en Amsterdam als 

doelwit (zie: Hochstenbach & Gent, 2015; Kloosterman & Van der Leun, 1999; Uitermark & 

Duyvendak, 2007; Hochstenbach & Musterd, 2018). Het proces van gentrificatie in het 

Zeeheldenkwartier, vermoedelijk aangespoord door de buurt zelf, kan daarom als een 

interessante casus worden beschouwd. Ten tweede is het onderzoek naar de ervaring van 

oorspronkelijke bewoners belangrijk vanuit maatschappelijk oogpunt. Het doorgronden van 

het perspectief van zogenoemde non-gentrifiers, mensen die zich buitengesloten voelen, is 

cruciaal voor een duurzame ontwikkeling van de buurt. 

 

2. Theoretische verkenning 
 
De oorspronkelijke definitie van gentrificatie verwees vooral naar de opwaardering van een 

gebied, bewoond door arbeiders en geleidelijk overgenomen door de middenklasse (Smith & 

Williams, 1986). Met de verspreiding van het proces, tegenwoordig waargenomen op globale 

schaal, is de poging om een eenduidige definitie in te voeren ingewikkelder geworden 

(Atkinson & Bridge, 2005). Atkinson en Bridge (2005) wijzen op elementen die 

gegentrificeerde buurten karakteriseren: het opknappen van de omgeving, stijging van 

vastgoedprijzen en het vergroten van de sociale mix. De opwaardering van de buurt gaat 

gepaard met een verdringing van veel oorspronkelijke bewoners, maar ook van lokale 

diensten. Minder welgestelde buurtbewoners kunnen hogere huurprijzen niet betalen en 

maken hierdoor plaats voor de middenklasse. Oude winkels en faciliteiten kunnen daarnaast 

niet aan wensen van nieuwe bewoners voldoen en worden vervangen door duurdere, 

esthetisch aantrekkelijke winkels en cafés (Atkinson & Bridge, 2005; Zukin, 2010).  

  Het vaststellen van een duidelijke oorzaak voor gentrificatie blijft een onderwerp van 

discussie. Smith (2010) overtuigt dat economische factoren een primaire rol spelen in het 

proces. Investeerders kopen onroerend goed in vervallen buurten om met renovatie de huur- 

of koopprijzen te kunnen verhogen. Deze redenering is tegenstrijdig met de culturele 

verklaring van Zukin (1995, 2010). Volgens de onderzoekster heeft gentrificatie zijn oorsprong 

in de komst van de creatieve klasse die het potentieel van een buurt herkent en gevolgd 

wordt door investeerders die de ontwikkeling van de buurt commercialiseren. Een andere 

vorm van het proces is overheidsgedreven gentrificatie, bedoeld om de middenklasse aan te 

trekken en door middel daarvan criminaliteit te verminderen en buurtstatistieken te 

verbeteren (Uitermark, Duyvendak, & Kleinhans, 2007; Doucet en Koenders, 2018).  

 Om de casus van het Zeeheldenkwartier beter te begrijpen, kan ook een aanvullende 

verklaring van belang zijn. Chan, Iankova, Zhang, McDonald en Qi (2016) introduceren in hun 



6 
 

artikel het concept van zelf-gentrificatie. De term verwijst naar een proces waarin bewoners 

van een gebied de verandering van hun omgeving aansporen. Hun motivatie is het verbeteren 

van het imago van het gebied en een poging om zelf van de ontwikkeling te profiteren. 

Hoewel het moeilijk is om vast te stellen of de vereniging de Groene Eland naar gentrificatie 

van het Zeeheldenkwartier heeft gestreefd, kunnen hun doelstellingen (zoals genoemd in de 

inleiding) als convergerend met het proces worden gezien. Al in 1974 noemde de vereniging 

het opknappen van woningen en het aantrekken van nieuwe winkels als kernpunten op de 

agenda (Oorschot, 2014). Het is niet duidelijk in hoeverre juist acties van de vereniging naar 

het bereiken van deze punten hebben geleid, maar de kans dat de Groene Eland de 

gentrificatie van het Zeeheldenkwartier heeft aangespoord lijkt groot te zijn. Dit leidt tot het 

vormen van de eerste deelvraag: 

 

 

In hoeverre zien de inwoners van het Zeeheldenkwartier de ontwikkeling van de 

buurt als het gevolg van de acties van de Groene Eland (zelf-gentrificatie)? 

 

 

Volgens Atkinson (2015) zou elke vorm van gentrificatie tot verdringing van een bepaald 

aantal minder welgestelde bewoners leiden. Een cruciaal element van door de gemeente 

gedreven gentrificatie is de sloop of grondige renovatie van verwaarloosde gebouwen. 

Armere bewoners die op deze manier hun woning verliezen zijn meestal niet in staat om een 

betaalbare plek in de buurt te vinden. Ze worden daardoor gedwongen om de buurt te 

verlaten en plek te maken voor de middenklasse. Chan, Iankova, Zhang, McDonald en Qi 

(2016) wijzen erop dat ook zelf-gentrificatie tot een bepaalde mate van verdringing kan 

leiden. Nadat het herstel van de buurt wordt aangespoord, begint de economische 

gentrificatie die tot de stijging van huurprijzen en diensten in de omgeving leidt. Zelfs als de 

bewoners die er medeverantwoordelijk voor zijn van de verandering kunnen profiteren, zijn 

ze er bewust van dat hun buurtgenoten verliezers van gentrificatie kunnen worden. Het kan 

daardoor aangenomen worden dat de actieve buurtbewoners van het Zeeheldenkwartier 

van de positieve kanten van het proces kunnen profiteren terwijl minder ondernemende 

burgers een bepaalde mate van verdringing ervaren. Deze kwestie leidt tot de tweede 

deelvraag: 

 

 

In hoeverre heeft de ontwikkeling van het Zeeheldenkwartier in de ogen van de (betrokken) 

bewoners tot verdringing van oorspronkelijke bewoners geleid ? 

 

 

Het vraagstuk dat nog belangrijker is voor deze studie, is de symbolische vorm van 

verdringing, zoals genoemd door Atkinson (2015). Het fenomeen betreft de ervaring van 

mensen die in een gegentrificeerde buurt blijven wonen, maar door een veranderde fysieke 
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en sociale samenstelling van de buurt vervreemding ervaren. Door de toestroom van nieuwe 

bewoners, die vaak op een andere manier leven en vrije tijd besteden, voelt de lokale 

bevolking dat de buurt wordt overgenomen. Vertrouwde betaalbare winkels worden 

vervangen door duurdere boetieks en hippe cafés waardoor de buurt niet meer als eigen 

wordt ervaren. Valli (2015) die in zijn artikel de gevolgen van gentrificatie in Brooklyn 

onderzoekt, wijst erop dat juist hippe indringers van gentrificatie van de buurt worden 

beschuldigd. Het moet wel benadrukt worden dat de kloof tussen sociaal kapitaal of levensstijl 

van oorspronkelijke bewoners en van gentrificeerders per buurt kan verschillen. In minder 

welvarende wijken, zoals in Crooswijk of Afrikaanderwijk in Rotterdam kunnen de verschillen 

inderdaad tot een hogere mate van symbolische verdringing leiden (Doucet en Koenders, 

2018). In het geval van het Zeeheldenkwartier is het daarentegen moeilijk vast te stellen in 

hoeverre het karakter van nieuwe winkels en faciliteiten als nieuw en anders wordt ervaren. 

De aanwezigheid van de hechte buurtgemeenschap en het karakter van de 

buurtevenementen doet vermoeden dat de ontwikkeling van de buurt consistent is met de 

dromen van de buurtvereniging. Om te kijken of deze  verwachting klopt, wordt de laatste 

deelvraag gesteld: 

 

 

In hoeverre ervaren de (betrokken) bewoners van het Zeeheldenkwartier de ontwikkeling van 

de wijk als symbolische verdringing? 

 

 

Om het concept van symbolische verdringing duidelijker te kunnen conceptualiseren, worden 

in dit onderzoek meerdere dimensies van het verschijnsel onderscheiden. Atkinson (2015) 

maakt weliswaar geen expliciet onderscheid tussen verschillende aspecten van symbolische 

verdringing, maar de kwalitatieve resultaten van zijn studie duiden op een complex karakter 

van deze ervaring. De symbolische verdringing, verstaan onder het gevoel van onrust en 

vervreemding, zou door de onderstaande dimensies gekenmerkt kunnen worden: 

 

1) Vervreemding door fysieke aspecten van gentrificatie (faciliteiten in de buurt) 

2) Nostalgie door veranderde of verbroken bindingen binnen de buurt   

3) Een gevoel van isolatie door verandering van de sociale structuur 

4) Het gevoel dat de buurt (ongewenst) homogener wordt 

 

 

 

3. Methodologie 

 

Om de ervaringen van betrokken bewoners van het Zeeheldenkwartier na te kunnen gaan, 

wordt er gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek. De data is afkomstig van 

semigestructureerde interviews, het streefdoel is om tenminste 15 personen te interviewen. 
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De belangrijkste voorwaarde is dat de geïnterviewden tenminste 10 jaar woonachtig zijn in 

het Zeeheldenkwartier en bij voorkeur betrokken zijn bij diverse buurtacties. De keuze voor 

deze specifieke groep vloeit voort uit twee beweegredenen. Ten eerste is het relatief 

makkelijk om leden van de bewonersvereniging te benaderen. Aangezien deze studie in een 

beperkte periode moet worden uitgevoerd, is dit praktische aspect zeer belangrijk. Ten 

tweede is het perspectief van betrokken buurtbewoners uiterst interessant. Er is sprake van 

een groep die zelf voor de verandering van de buurt heeft gezorgd. Het doet daardoor 

vermoeden dat de houding van deze groep tegenover de vermoedelijke gentrificatie de 

huidige retoriek over het verschijnsel kan verrijken. 

 De interviews worden gehouden aan de hand van een topiclijst, bedoeld om de 

deelvragen te beantwoorden. Elk interview wordt opgenomen, getranscribeerd en gecodeerd 

met behulp van programma ATLAS.ti. De verkregen data wordt zowel inductief als deductief 

geanalyseerd. Deductieve analyse vloeit voort uit de genoemde theorieën rondom 

gentrificatie en verdringing en is gebaseerd op codes inbegrepen in de topiclijst. Het doel van 

inductieve analyse is daarentegen het vormen van nieuwe codes, bedoeld om het verhaal van 

de geïnterviewden en bijzonderheden van de casus beter weer te geven.  

 

4. Resultaten 

 

4.1. Deelnemers 

De gepresenteerde data is afkomstig uit vijftien semi-gestructureerde interviews. Ik ben op 

drie manieren in contact gekomen met de deelnemers: via het secretariaat van De Groene 

Eland, via een advertentie op de website van het Zeeheldennieuws en in één geval via de 

sneeuwbalmethode. De deelnemers hebben gemiddeld 31 jaar in de wijk gewoond. Slecht één 

van de geïnterviewden is er na 2010 komen wonen. Zijn verhaal was interessant voor het 

onderzoek vanwege zijn vrijwilligerswerk voor de buurtkrant, het Zeeheldennieuws, en zijn 

rubriek gericht op de horeca in de buurt.  

Tien van de vijftien respondenten waren direct betrokken bij de buurtorganisaties: via 

het werk binnen de Groene Eland, het Zeeheldenfestival of het Zeeheldennieuws. Vrijwel 

iedereen van de vijf mensen die niet meededen aan het vrijwilligerswerk in de buurt, kende 

meerdere vrijwilligers betrokken bij het Zeeheldenfestival en had een algemeen zicht op de 

acties van de Groene Eland. 

In het algemeen kunnen de deelnemers als vertegenwoordigers van de middenklasse 

worden gecategoriseerd. Veertien deelnemers zij hoogopgeleid (HBO of WO), één persoon 

heeft middelbaar onderwijs afgerond. Het is vooral opvallend dat zes van de deelnemers 

verbonden zijn met de kunstwereld: drie van hen zijn opgeleide beeldende kunstenaars, één 

deelnemer is een kunstenaar zonder opleiding en twee andere deelnemers hebben een 

atelier bij hun huis.  
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4.2. Gentrificatie van het Zeeheldenkwartier 

Hoewel de hippe uitstraling van de winkelstraten van het Zeeheldenkwartier het uitgangspunt 

van deze studie is geworden, was een onderzoek naar diepgaande veranderingen in de wijk 

van belang. Gevraagd om een doorbraakmoment in de geschiedenis van de wijk te bepalen, 

wijzen de meeste deelnemers op de periode rond 2010. Rond die tijd begonnen de 

vastgoedprijzen in de wijk aanzienlijk te stijgen en is de toestroom van meer kapitaalkrachtige 

jonge bewoners, waaronder expats, opvallend geworden. Door sommige respondenten 

worden ze letterlijk beschreven als yuppen (young urban professionals). De meeste mensen 

associëren de verandering vooral met de komst van expats, veel meer dan met de toestroom 

van nieuwe jonge bewoners an sich. De aanwezigheid van deze groep is meer opvallend 

omdat ze in de meeste gevallen geen Nederlands spreken en kort in de buurt blijven wonen.  

Vrijwel elke geïnterviewde ergert zich bovendien aan de expansie van investeerders en 

projectontwikkelaars in de wijk. De buurtbewoners merken vooral dat het vaak volgens een 

vergelijkbaar scenario verloopt: zodra een huis vrijkomt, wordt die opgekocht, gerenoveerd 

en opgesplitst, waardoor de eigenaar veel meer winst op de verhuur kan maken. De 

verkamering is een onderdeel van een algemene tendens om de huizen tot het luxere 

segment op te waarderen.  

 

 
Afbeelding 1. Kaart van het Zeeheldenkwartier 
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4.3. Perceptie van het Zeeheldenkwartier vroeger 

Om de feitelijke invloed van de bovengenoemde veranderingen op het sociale weefsel van de 

wijk te kunnen begrijpen, is het belangrijk om de perceptie van ‘de wijk van vroeger’ te 

belichten. ‘De wijk van vroeger’ betreft in dit geval vooral het Zeeheldenkwartier vanaf de 

jaren ’60, de eerste periode in de geschiedenis van de wijk die een deel van de 

geïnterviewden persoonlijk heeft meegemaakt. 

Vrijwel iedereen zegt dat het Zeeheldenkwartier altijd een volksbuurt is geweest, ‘niet 

een posh wijk en niet een echte arbeiderswijk, zat daar een beetje tussenin’. Volgens de 

meeste mensen was er niet zozeer sprake van ernstige armoede in de wijk, maar het 

Zeeheldenkwartier was wel gemixt qua inkomens en opleidingsniveau. Het lijkt dat er 

verschillende bevolkingsgroepen naast elkaar woonden: arbeiders, studenten en 

middenstanders. 

 Meerdere geïnterviewden vertellen dat er veel ruimte voor verscheidenheid te vinden 

was en juist deze karakteristiek is in hun ogen belangrijk om het karakter van de wijk te 

begrijpen. Het Zeeheldenkwartier was vroeger geen achterstandswijk, geen chique wijk, maar 

vooral geen typische wijk, benadrukken meerdere geïnterviewden. Volgens hen was het 

Zeeheldenkwartier al vroeger (zeker in de jaren ‘60) een soort alternatieve buurt  (‘linkse 

wijk’, ‘geen doorsnee mensen die hier woonden’, ‘geitenwollen sokkenwijk’, ‘geen huisje, 

boompje, beestje’). De alternatieve bewoners waren vooral mensen die om de buurt gaven en 

het Zeeheldenkwartier leefbaar wilden houden. Het wereldbeeld van ‘de hippies’ die zich voor 

de wijk wilden inzetten is ook duidelijk terug te vinden in de acties van de Groene Eland en 

het karakter van het Zeeheldenfestival. 

Niet alleen een betrokken buurt, maar ook een vrijplaats voor creatieve mensen, zo 

beschrijven veel geïnterviewden het Zeeheldenkwartier van vroeger. De losse sfeer die 

volgens veel buurtbewoners altijd in de wijk heeft gehangen trok diverse groepen aan, 

waaronder kunstenaars. ‘Het was heel erg leven en laten leven’, vertelt een vrouw die in de 

jaren ’70 in de wijk opgroeide. Meerdere buurtbewoners benadrukken dat er veel ruimte was 

voor mensen die anders waren, zelfs ‘de rafelrandjes van de maatschappij’. Volgens mensen 

die direct verbonden zijn met de kunst gaf dit ook de ruimte om eigen dingen te ontplooien.  

 

4.4. Deelvraag 1: Zelf-gentrificatie  

 

De eerste deelvraag wordt apart behandeld vanuit perspectief van leden van De Groene Eland 

en de overige bewoners. 

 

4.4.1. Perceptie bewoners 

 

Hoewel sommige doeleinden van de Groene Eland mede dankzij de opwaardering van het 

Zeeheldenkwartier zijn bereikt, associeert niemand van de geïnterviewden het werk van de 
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bewonersorganisatie met de processen die als gentrificatie worden opgevat. Mensen die 

positief zijn over de werkwijze van de Groene Eland vinden dat de organisatie wel heeft 

bijgedragen aan de populariteit van het Zeeheldenkwartier, maar eerder een stimulans was 

dan de oorzaak van de opwaardering van de wijk: 

 

“Het is één van die factoren die heeft bijgedragen (...) Een andere 
belangrijke factor is natuurlijk toch de toegenomen welvaart die 
ook een voedingsbodem was voor het soort winkels en horeca die 
zich hebben ontwikkeld in de Piet Heinstraat en de Prins 
Hendrikstraat. Het is gewoon toegenomen welvaart en ook een 
koopkrachtiger omgeving doordat er natuurlijk ook door de 
toegenomen welvaart huizenprijzen hoger werden en dus ook een 
koopkrachtiger publiek kwam wonen in koopwoningen” 
[man – 74 jaar – hoogopgeleid – vanaf 2005 in de wijk -  betrokkenheid: 

losse acties] 

 

Deze overtuiging geldt voor de meeste geïnterviewden. De buurtorganisatie heeft wel een 

positieve invloed op het imago van de wijk gehad, maar de ontwikkelingen in de wijk worden 

als een onderdeel van bredere processen gezien. Door de centrale ligging van het 

Zeeheldenkwartier en het feit dat de negentiende-eeuwse panden die het straatbeeld 

domineren weer in de smaak vallen, was de stijging van vastgoedprijzen onontkoombaar, 

overtuigen de bewoners. De enige ‘schuld’ van de Groene Eland is het stimuleren van 

leefbaarheid in de wijk waardoor de wijk nog aantrekkelijker wordt voor huiszoekenden en 

vastgoedinvesteerders. 

 Voor een deel van de geïnterviewden is de Groene Eland niet alleen geen stimulans 

voor gentrificatie, maar zelfs de grootste tegenstander van de recente ontwikkelingen in de 

wijk. Vooral mensen die de verhipping van de wijk als een positieve ontwikkeling zien, vinden 

dat de Groene Eland vaak te behoudend is en een beperkte invloed op de veranderingen in de 

wijk heeft: 

 

“De Groene Eland heeft niet zo veel invloed (...) Ze komen denk ik 

vooral op voor de oorspronkelijke bewoners, dat zijn toch die wat 

oudere mensen, met wat kleinere beurs. Ze zijn toch wel een beetje 

tegen alle verhipping zeg maar” 

[man – 39 jaar - hoogopgeleid - vanaf 2010 in de wijk (inmiddels 

verhuisd)  betrokkenheid: Zeeheldenfestival] 
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“Wat ik voornamelijk van de Groene Eland zie, is dat ze heel vaak 

tegen iets zijn. En daar worden processen en rechtzaken gevoerd 

over dingen waarvan ik zeg van: dat is een beetje zonde van tijd en 

energie” 

[man – 68 jaar – hoogopgeleid - vanaf 1998 in de wijk -  betrokkenheid: 

Zeeheldennieuws] 

 

 

De bovengeciteerde bewoner bekritiseert vooral de acties van de Groene Eland bedoeld om 

de groei van de horeca in de buurt te beperken (de kwestie breder beschreven in het 

daaropvolgende subdeel). Dit leidt tot de conclusie dat de Groene Eland niet alleen als geen 

directe drijfkracht van de gentrificatie wordt gezien, maar juist als een groepering die de 

recente ontwikkelingen in de wijk probeert tegen te gaan.  

 

4.4.2. Perceptie de Groene Eland 

 

Ook de geïnterviewde leden van de Groene Eland zien hun eigen acties los van de gentrificatie 

van de wijk, maar ze zijn in het algemeen wel blij zijn met de opwaardering van de buurt: het 

opknappen van de wijk heeft altijd hoog op de agenda van de buurtorganisatie gestaan, ook 

de komst van nieuwe winkels en horeca wordt als een aanwinst voor het straatbeeld gezien. 

 

“[Zofia: Dus de winkelstraten stonden [vroeger] grotendeels leeg?] 

Ja, ja. Of slechte winkels. En er is nu een kwaliteit van gemaakt. Er 

zijn heel veel van die zelfstandige winkels. Er zijn heel veel 

cafeetjes, restaurants en dat heeft een hele andere kleur, hè” 

[man – 68 jaar – hoogopgeleid – vanaf 2003 in de wijk – betrokkenheid: 

De Groene Eland] 

 

“Ja, als je door de Piet Heinstraat loopt zie je overal hele mooie 

gebouwen, mooie winkels (...) Er komen veel een beetje 

alternatieve winkels, koffietenten ook. Zoals Wauw waar je 

plantjes en dingen kan kopen... Ja, heel leuk is dat” 

[man – 81 jaar – hoogopgeleid – vanaf de jaren ’60 in de wijk - 

betrokkenheid: De Groene Eland] 

 

Toch zijn de bevoegdheden van een buurtorganisatie te beperkt om dit soort veranderingen 

zelf aan te kunnen sporen. De Groene Eland richt zich vooral op het schoonhouden van de 

wijk, veiligheid op straten of het bijsturen van de gemeente met betrekking tot verkeer in de 

wijk. Het verschijnen van nieuwe winkels en de komst van investeerders die de huizen gingen 

opknappen was buiten de controle van de Groene Eland, onderstrepen de geïnterviewden. 

Eén van de leden van de Groene Eland, gevraagd of de bewonersorganisatie invloed kan 
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hebben op het winkelaanbod in de wijk, vertelt dat het eerder aan de ondernemersvereniging 

ligt: 

 

“Nou, de Groene Eland zorgt niet daarvoor, maar gaat wel de 
winkeliersvereniging attenderen: “Ja, weten jullie? Daar is iets 
leeg’. Direct zorgen door de Groene Eland dat is er niet, dat kan 
ook niet. Maar met de winkeliersvereniging... het is het belang van 
de winkeliers dat niet te veel panden leegstaan. Daar moet iets 
terugkomen. En ja... Vroeger had je Favoriet hier en die gingen 
daar uit, dan hadden we tijdelijk een galerie, heb ik ook 
meegeorganiseerd, geëxposeerd daar, ja. Tot er iemand kwam die 
winkel daarin had (...)” 

[man – 81 jaar – hoogopgeleid – vanaf de jaren ’60 in de wijk - 
betrokkenheid: De Groene Eland] 

 

Dit bevestigt de vermoedens van de geïnterviewde wijkbewoners: het is waarschijnlijk dat de 

acties van de Groene Eland de potentie van de wijk hebben vergroot (en als gevolg de 

opwaardering van de wijk hebben versneld), maar er is in deze casus geen sprake van 

zelfgentrificatie, verstaan onder doelgerichte acties bedoeld om kapitaalkrachtige bewoners 

of bepaalde ondernemingen aan te trekken. 

 Een kwestie die buiten het kader van de onderzoeksvraag valt, maar wel interessant is 

voor het geheel, is de manier waarop de Groene Eland negatieve kanten van gentrificatie 

probeert te tegen te gaan. Uit de verhalen van de leden van de Groene Eland blijkt wel dat ze 

de verhipping van de wijk over het algemeen als positief ervaren (anders dan gesuggereerd 

door een deel van de geïnterviewde bewoners), maar tegelijkertijd wel alert blijven. De 

buurtorganisatie heeft onder andere het project tegengehouden waarin een grote 

parkeergarage gesloopt zou worden om ruimte te maken voor appartementen. De Groene 

Eland probeert bovendien een verbod op verkamering via contacten met de gemeente in te 

voeren. Ten slotte is de alerte houding van de bewonersorganisatie te zien in de aanpak van 

de horeca in de wijk. De geïnterviewde leden van de Groene Eland zijn blij met de komst van 

nieuwe winkels en horecagelegenheden, maar ze willen ook ervoor zorgen dat de openbare 

ruimte toegankelijk blijft voor mensen die geen gebruik maken van de horeca in de buurt. Hun 

recente acties betreffen de 30/70 regel voor de horeca (volgens de regel zou de horeca 

maximaal 30% van alle winkels in de winkelstraten uit kunnen maken) en de strijd om het 

Prins Hendrikplein waar ondanks het bestemmingsplan terrasvergunningen werden gegeven. 

Dit wijst op een ingewikkelde relatie tussen de bewonersorganisatie en gentrificatie 

van het Zeeheldenkwartier die verder gaat dan het antwoord op de onderzoeksvraag. Aan de 

ene kant worden meerdere doelstellingen van de Groene Eland dankzij de opwaardering van 

de buurt nagegaan, aan de andere kant leidt gentrificatie tot nieuwe uitdagingen voor de 

bewonersorganisatie.  
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4.5. Deelvraag 2: Fysieke verdringing 

 

Hoewel de samenstelling van de wijk in de afgelopen jaren wel veranderd is, noemt niemand 

situaties waarin buurtbewoners gedwongen werden om de buurt te verlaten. Het is belangrijk 

om op te merken dat er in de afgelopen decennia relatief weinig gesloopt is in de wijk. De 

verwaarloosde woonhuizen die in de jaren ’80 in het kader van de stadsvernieuwing zijn 

gesloopt, hebben ruimte gemaakt voor de sociale woningbouw. Het is niet duidelijk of alle 

oude bewoners in de wijk zijn gebleven, maar het lijdt geen twijfel dat er in die tijd veel 

woonruimte aan minder welvarende mensen werd aangeboden door 

woningbouwcorporaties. 

 Uit de interviews blijkt dat de geïnterviewden geen buren of kennissen in de buurt 

hadden die hun huis werden uitgezet. Zo reageren de meeste geïnterviewden, gevraagd of ze 

mensen kennen die gedwongen werden om uit de buurt te vertrekken: 

 

“Ik zie het niet. Voorbeeld van mijn overbuurman die hier al veertig 

jaar woont en zijn moeder woont verderop in de straat, hè. Ik zie 

niet mensen uit de buurt vertrekken (...) omdat de wijk hipper 

wordt” 

[man – 68 jaar – hoogopgeleid – vanaf 2003 in de wijk – betrokkenheid: 

De Groene Eland] 

 

 

“Kijk in onze straat, die mensen wonen er nog steeds die er toen 

ook woonden. Nou, er zijn best wel een hoop blijven wonen, moet 

ik zeggen. Wat ik ook zie is dat andere buren hebben ook veel 

wisselingen gehad en nog steeds zo’n patroon: er komt een 

stelletje wonen, dan krijgen ze een kind en na een jaar ofzo of 

anderhalf dan willen ze misschien wonen met iets meer groen” 

[vrouw – 51 jaar - hoogopgeleid – vanaf 1996 in de wijk – betrokkenheid: 

Zeeheldenfestival] 

 

“De meeste [mensen in deze straat] zijn al heel lang hier... Er zijn 

natuurlijk een heleboel overleden al. Hiernaast zijn mensen 

gekomen die... die zijn nog niet... zes, zeven jaar zijn ze hier. Iets 

verderop... Ja, het zijn ook jongere mensen die... Er wonen wel veel 

oudere mensen” 

[man – 81 jaar – hoogopgeleid – vanaf de jaren ’60 in de wijk - 
betrokkenheid: De Groene Eland] 

 

Het lijkt dat verandering van de samenstelling van de wijk druppelsgewijs gaat. Pas wanneer 

de oorspronkelijke bewoners overlijden of beslissen om hun huis te verkopen, wordt er 
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ruimte voor nieuwkomers gemaakt, aldus de geïnterviewden. De overgang is in de meeste 

gevallen ook het moment waarin de huizen worden opgeknapt om aan eisen van de nieuwe 

bewoners te voldoen. Eén van de geïnterviewden vertelt over een huis van haar opa dat direct 

na zijn dood werd verkocht en opgeknapt. De geïnterviewde die zelf voor een goede prijs ‘in 

de toplocatie’ kan wonen, vertelt dat haar opa tot 2013 in de wijk heeft gewoond en 

tweehonderdvijftig euro huur voor een dubbel bovenhuis betaalde. Meerdere mensen wijzen 

erop dat er dankzij de huurbescherming nog steeds relatief veel mensen zijn die al jaren in de 

wijk wonen en een lage huur blijven betalen: 

 

“Ik ken ook mensen die wonen hierachter in deze straat (...) Het is 

een leuke straat en die hebben een grote benedenetage (...). Met 

een tuin. En die betalen 230 euro per maand. Maar dat zijn de 

mensen die hier lang wonen. Die wonen hier al dertig, veertig jaar. 

(...) Dus er is een heel groot verschil in als je hier al lang woont en 

lage huur betaalt, woon je hier net dan is het niet te betalen” 

[vrouw – 41 jaar – hoogopgeleid - vanaf 2000 in de wijk (daarvoor 

regelmatig op bezoek bij familie) – betrokkenheid: Zeeheldennieuws] 

 

Slechts één van de geïnterviewden schetst een verhaal dat het rustgevende beeld van 

verdringing in de wijk verstoort. De man vertelt over agressieve praktijken van twee 

opeenvolgende huiseigenaren die hem (zonder succes) tot een verhuizing willen dwingen. Als 

de enige bewoner met een contract voor onbepaalde tijd is hij een obstakel voor de 

investeerder die het pand wil laten opknappen en verkopen. Na de mislukte pogingen van 

‘beruchte huisjesmelkers’ om de man op straat te laten bedreigen of om te kopen, zou de 

investeerder die op dit moment het huis bezit meer verfijnde methoden gebruiken: 

 

“Sindsdien heb ik eigenlijk alleen maar ellende (...) Ze hebben [in 

het bovenliggende appartement] het tapijt weggehaald en 

laminaatvloer zonder ondervloer gelegd. Allemaal dat soort 

dingetjes. Een andere warmwatervoorziening voor de bovenburen 

waardoor ik alleen warm water heb als er boven geen water wordt 

gebruikt. Dat soort geintjes allemaal” 

[man – 53 jaar – hoogopgeleid – vanaf 1988 in de wijk] 

Het lijkt dat de man alleen dankzij zijn doorzettingsvermogen in het pand blijft wonen. ‘Ik heb 

thuis inmiddels zo’n dossier van zaken bij de huurcommissie, rechtbanken, Dienst Stedelijke 

Ontwikkeling’, vertelt hij. De geïnterviewde kent persoonlijk geen mensen die op een 

vergelijkbare manier het huis werden uitgezet, maar gelooft dat het een onderdeel van een 

groter probleem kan zijn: 

“Kijk, ik ken ze niet persoonlijk, maar ik weet bijvoorbeeld van mijn 

advocaat die mij in die tijd heeft bijgestaan dat dit wel veel 
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gebeurt in Den Haag. Alleen er zijn heel veel mensen die daar niet 

tegen in durven te gaan. En die uiteindelijk dan maar weggaan” 

[man – 53 jaar – hoogopgeleid – vanaf 1988 in de wijk] 

 

Het bovengenoemde verhaal doet vermoeden dat meerdere buurtbewoners op een 

onopvallende manier uit de wijk zijn verdwenen. Vanwege het beperkte tijdschema van deze 

studie was het niet mogelijk om deze zaak nader te onderzoeken, maar het lijkt zeker dat het 

onderwerp meer aandacht verdient.  

Hoewel op één geval na niemand van de geïnterviewden  gevallen van een directe 

verdringing in de wijk rapporteert, wijzen de buurtbewoners wel op een ander verschijnsel. 

De stijgende vastgoedprijzen zijn onder andere een hindernis voor jonge buurtbewoners die 

bij hun ouders wonen. Op het moment dat ze het huis uitgaan, vinden ze het meestal 

onmogelijk om op zichzelf in de buurt te blijven wonen. Eén van de geïnterviewden noemt 

een voorbeeld van een jonge werkende vrouw die nog steeds op kamers woont, omdat ze 

geen groter huis in de wijk kan betalen. Ze kiest er bewust voor om in een kleine ruimte te 

blijven wonen omdat ze de wijk niet wil verlaten. Hetzelfde geldt voor mensen die een familie 

beginnen of oudere mensen die slecht ter been worden waardoor de woning niet meer 

geschikt is voor hun behoeftes. Zo vertelt één van de geïnterviewden over haar overburen: 

 

“Dat zijn mensen die hier al hun hele leven lang wonen, dat zijn 

mensen die in de zeventig zijn (...) En ik weet dat die mensen, die 

willen daar weg omdat ze slecht ter been zijn en niet meer die 

trappen kunnen lopen. Dat zijn ook mensen die nooit heel hoog 

inkomen hebben gehad. Die hier ook altijd in de buurt gewoond 

hebben, gewinkeld hebben, hun kinderen gekregen hebben (...) dus 

die mensen, met wie ik dus stond te praten op straat, die zeiden 

van: “ja, we willen wel hier in de buurt blijven, maar we kunnen 

hier dus niks kopen” (...) Die mensen blijven dus nog liever op die 

bovenetage wonen zonder dat ze eigenlijk goed die trap af kunnen. 

Omdat ze niet weg willen uit hun buurt” 

[vrouw – 52 jaar – hoogopgeleid - geboren in de wijk] 

Mensen worden in dit geval niet het huis uitgezet, maar door de veranderde thuissituatie 

kunnen ze feitelijk gedwongen worden om een meer geschikte woonruimte te zoeken en als 

gevolg daarvan de wijk te verlaten. Dit verschijnsel kan als een indirecte vorm van verdringing 

worden gezien, zoals genoemd door Marcuse (1986). Anders dan in het geval van de directe 

vorm van verdringing worden oorspronkelijke bewoners niet gedwongen om de buurt te 

verlaten. De stijging van de vastgoedprijzen zorgt daarentegen voor uitsluiting van minder 

vermogende huishoudens die naar de wijk willen komen of bínnen de wijk willen verhuizen.  
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4.6. Deelvraag 3: Symbolische verdringing 

4.6.1. Waarneming van fysieke aspecten van gentrificatie: faciliteiten in de buurt. 

Het straatbeeld in het Zeeheldenkwartier heeft in de afgelopen tien jaar een volledige 

metamorfose ondergaan: vooral in de twee winkelstraten, Prins Hendrikstraat en Piet 

Heinstraat, zitten talloze koffietentjes en restaurants. Waar nog een paar jaar geleden auto’s 

stonden geparkeerd, zitten tegenwoordig knusse terrassen.   

De groeiende horecacultuur in de wijk wordt over het algemeen als een positieve 

ontwikkeling gezien. Zowel  mensen die daar gebruik van maken als personen die zich niet 

kunnen veroorloven om regelmatig uit eten te gaan, vinden dat het dankzij de terrassen veel 

gezelliger is geworden: 

 

“Ik ga niet lunchen hier in de straat. Ik vind wel leuk, maar ik kan 

het niet betalen [lacht]. Maar het is wel leuk om ernaar te kijken” 

[vrouw – 55 jaar – hoogopgeleid - vanaf 1985 in de wijk] 

 

“Nou, ik vind heel leuk dat die winkelstraten heel levendig zijn 

geworden. En dat knapt die buurt echt op. Het is heel aantrekkelijk 

om daar te lopen en te zijn” 

[vrouw – 51 jaar - hoogopgeleid – vanaf 1996 in de wijk – betrokkenheid: 

Zeeheldenfestival] 

 

Veel mensen associëren deze ontwikkeling met de komst van de expats en de veranderde 

uitgaanscultuur, maar het lijkt wel dat hun eigen levensstijl daardoor ook transformeert. 

Vrijwel alle geïnterviewde bewoners maken meer of minder regelmatig gebruik van de 

horecagelegenheden in de buurt: 

 

“Ik mis het nu [nu, tijdens de lockdown]ook enorm dat je niet zo 

gewoon de straat in kan lopen en lekker even pizzaatje kan gaan 

eten of ergens een pastaatje kan gaan eten. We hielden wel heel 

erg van gewoon een beetje op de bonnefooi” 

[vrouw – 56 jaar – hoogopgeleid - geboren in de wijk – betrokkenheid: 

Zeeheldenfestival] 

 

Ook gepensioneerde deelnemers van het onderzoek blijken vaste klanten van restaurants en 

cafés te zijn: 

 

“Ik zit graag op een terrasje. Ik kan nu bijna niet meer wachten tot 

we weer uit eten kunnen gaan” 

[man – 74 jaar – WO – vanaf 2005 in de wijk -  betrokkenheid: losse 
acties] 
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Een andere geïnterviewde, kunstenaar en liefhebber van cappuccino, zegt dat hij de komst 

van koffietenten als een aanwinst voor de wijk ziet.  

Gevraagd of de horeca in de buurt door jonge mensen wordt gedomineerd, overtuigen 

oudere bewoners dat het aanbod in de wijk rijk genoeg is:  

 

“Je hebt allerlei soorten horeca. Dus er zitten cafés waarvan ik 

denk: ‘nou, ik heb geen zin om daar naartoe te gaan’. Echt de 

allerhipste cafés. Maar daar is ook emplooi voor” 

[man – 68 jaar – hoogopgeleid – vanaf 2003 in de wijk – betrokkenheid: 

De Groene Eland] 

 

“In ieder geval vind ik alle terrassen hun aanbod (...) Volgens mij is 

de wijk nog steeds divers genoeg dat er genoeg voor iedereen wel 

is om het leuk te hebben” 

[vrouw – 69 jaar –hoogopgeleid - vanaf 1981 in de wijk] 

 

“We zouden als het gaat om alle koffie-en theeplekken daar 

minder gebruik van maken, maar wel van andere dingen (...) We 

hebben gewoon wat andere voorkeuren qua restaurants dan een 

heleboel van deze jongeren. Maakt niet uit. Het is genoeg voor 

iedereen” 

[man – 74 jaar – hoogopgeleid – vanaf 2005 in de wijk -  betrokkenheid: 

losse acties] 

 

Slechts één persoon, een vrouw die aan de rand van de wijk woont, vindt het vervelend dat er 

zoveel winkels zijn die ze ‘helemaal niet kent’:  

 

“Een Buddha Bowl, wat is dat nou weer? Vegan. Vegetarisch. Krijg 

de hik! Ik ga eten wat ik wil en ik ga niet eten wat je mij verkoopt” 

[vrouw – 79 jaar – middelbaar opgeleid – vanaf 1966 in de wijk – 

betrokkenheid: De Groene Eland] 

 

Ondanks deze kritiek maakt de geïnterviewde wel de indruk van een uitgaande persoon. 

Voorafgaand aan het interview stelt ze voor om koffie bij een hippe koffietent op de hoek te 

halen. Verder vertelt ze dat ze vooral vroeger naar de BieB ging, een populair café dat door 

meer geïnterviewden wordt genoemd. Café de BieB, geopend in 1996, is volgens de 

buurtbewoners een voorbeeld van een plek die in de loop der jaren hipper is geworden, maar 

nog steeds oude bewoners aantrekt: 

 

“Die krijgt een nieuwe publiek, maar er komen ook gewoon 

mensen die er vroeger ook kwamen” 
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[vrouw – 69 jaar –hoogopgeleid - vanaf 1981 in de wijk] 

 

 

“Café de BieB daar kwamen we vroeger nog wel regelmatig, maar 

dat is echt zo’n hele drukke, wat jongere tent geweest. Dus als we 

nu komen is het alleen om op het terrasboot te zitten (...) Maar 

daar binnen... Nou ja, het is helemaal niet zo erg als het zo druk is, 

met heel veel muziek enzo. Ik voel me niet buitengesloten. Er zijn 

genoeg andere plekken voor mij. Er is zoveel” 

[man – 74 jaar – WO – vanaf 2005 in de wijk -  betrokkenheid: losse 
acties] 

 

 

Samengevat is de perceptie van het veranderde winkelaanbod in de wijk vrij positief. Het is 

opvallend dat de geïnterviewden, onafhankelijk van hun leeftijd, de horecacultuur eigen 

hebben gemaakt. Hoewel het vroeger niet gebruikelijk was om in eigen buurt uit eten te gaan 

of buitenshuis koffie te drinken, zien ze de komst van de horeca en nieuwe winkels als 

aanwinst voor het Zeeheldenkwartier. Sommige geïnterviewden vinden dat het aandeel 

daarvan te groot is geworden, maar niemand voelt zich buitengesloten of vervreemd. De 

geïnterviewden vertellen wel dat ze niet alle plekken even leuk vinden, sommige mensen 

vermoeden ook dat er horecagelegenheden bestaan waar niet alle oudere bewoners zich 

thuis zouden voelen, maar ze benadrukken ook dat het aanbod in de wijk gevarieerd genoeg 

is.   

 

4.6.2. Nostalgie door veranderde of verbroken bindingen binnen de buurt   

 

Het is opvallend dat de geïnterviewde buurtbewoners een grote nadruk op de sociale cohesie 

in de wijk leggen. De meeste geïnterviewden zetten zich in voor de wijk of hun directe 

omgeving en vinden het belangrijk om het gezellig te hebben met de buren. Daarom blijken 

veel mensen gemengde gevoelens over de komst van expats te hebben. De aanwezigheid van 

de expats in de wijk is meestal best vluchtig waardoor sommige geïnterviewden veel 

wisselingen in hun directe buurt ervaren: 

 

“Soms wist ik niet eens wie er naast me woonde. Ik hoorde wat 

geluiden uit de tuin en opeens waren ze weer weg” 

[vrouw – 51 jaar - hoogopgeleid – vanaf 1996 in de wijk – betrokkenheid: 

Zeeheldenfestival] 

 

Veel mensen hebben bovendien de indruk dat de expats teruggetrokken zijn, contact met de 

buurtbewoners vermijden en ‘een aparte expatclub’ vormen: 
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“Onze buren hiernaast, die zijn op een gegeven moment verhuisd... 

naar Vietnam (...) die hebben hun huis via een makelaar laten 

verhuren. Daar kwamen steeds expats in. Er waren Spanjaarden... 

Frans, Engels... die huren dat een aantal jaren en trekken weer 

door” 

[man – 68 jaar – hoogopgeleid - vanaf 1998 in de wijk -  betrokkenheid: 

Zeeheldennieuws] 

 

“Ook is het pand verkocht, opgesplitst in drie woonlagen en aan 

expats verhuurd (...) Ik vind heel jammer want met expats (...) ze 

wonen er vaak een paar jaar dus er is ook weinig binding met zo’n 

buurt. De taal is ook vaak een barrière” 

[vrouw – 51 jaar - hoogopgeleid – vanaf 1996 in de wijk – betrokkenheid: 

Zeeheldenfestival] 

 

 

Aan de andere kant lijkt het wel dat de interactie met de buitenlandse buren ook van de 

houding van de Nederlandse buurtbewoners afhangt. Een vrouw van tachtig vertelt dat ze het 

ontzettend leuk heeft gehad met een jong stel uit Duitsland dat een paar jaar naast haar 

woonde. Voor hun vertrek naar Duitsland zijn ze samen naar een restaurant geweest, twee 

maanden later heeft ze ook een kaart van het koppel gekregen.  Een andere buurtbewoner 

die trots is dat de buurt ‘verschillende kleuren kent’, vertelt over zijn buren uit Griekenland en 

Portugal die wel graag willen integreren. Gevraagd of ze in een straatgroepje willen zitten, 

hebben ze meteen ingestemd omdat ze Nederlands wilden leren. 

Hoewel het contact met de expats zelf vaak beperkt is, lijkt het wel dat de 

buurtbewoners wel contacten hebben behouden met mensen die langer in de wijk wonen. In 

het algemeen heeft niemand van de geïnterviewden de indruk dat de recente ontwikkelingen 

de bindingen in de wijk hebben aangetast. Vooral op straatniveau rapporteren meerdere 

mensen een hoog niveau van sociale cohesie. ‘Het is een soort dorp’, vertelt een bewoner van 

het eerste woonerf in de wijk over zijn straat. Bewoners van het woonerf kennen elkaar, sinds 

negentien jaar hebben ze een lief-en-leedpot en elke zaterdag van de maand organiseren ze 

een straatveegdag. Een andere geïnterviewde, een man die aan een klein plein binnen de wijk 

woont, vertelt dat zijn pleintje een ‘vrij stevige samenhang heeft’. Eén keer per jaar wordt er 

een barbecue georganiseerd, de bewoners van het plein kennen elkaar goed en 

communiceren via een WhatsApp-groep. Volgens de man is de sfeer binnen zijn ‘buurtje’ 

alleen maar beter geworden in de loop der jaren. Ook een geïnterviewde die over meerdere 

wisselingen in haar gebouw vertelt, blijkt meerdere vaste buren te hebben: 

“Nou, die wonen er al een poosje hier, beneden al heel lang. Ze 

wonen daar iets minder dan vijftig jaar. Boven mij... die jongen die 

ken ik sinds die twaalf was en nu is hij in de vijftig, woont met zijn 
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vrouw daar en zijn zoon. Vroeger woonde zijn vader daar, weet je. 

Die man die daar nu kwam wonen, die derde etage, die heeft zich 

wel voorgesteld, daar hebben we ook contact mee. Ik kreeg zelfs 

een cadeautje van hem met Sinterklaas” 

[vrouw – 79 jaar – middelbaar opgeleid – vanaf 1966 in de wijk – 

betrokkenheid: De Groene Eland] 

 

Naast de bindingen op straatniveau lijken meerdere mensen een sterke band met het 

Zeeheldenkwartier als geheel te hebben. Aan de ene kant vinden meerdere geïnterviewden 

het concept van de buurt arbitrair en zeggen ze dat ze zich met een groter deel van de stad 

verbonden voelen, aan de andere kant is het duidelijk te zien dat de Groene Eland en het 

Zeeheldenfestival de bron van een buurtidentiteit zijn geworden. De festivalvrijwilligers 

vertellen dat ze dankzij hun werk veel mensen in de wijk hebben leren kennen en een sterke 

band met andere vrijwilligers hebben opgebouwd: 

 

“En door het Zeeheldenfestival heb ik een hele sterke band met heel veel 
vrijwilligers” 

[vrouw – 56 jaar – hoogopgeleid - geboren in de wijk – betrokkenheid: 

Zeeheldenfestival] 

 
 
 “Door het Zeeheldenfestival leerde ik ook heel veel nieuwe mensen kennen 
en die woonden ook weer in de wijk. Dus in die zin kregen we zeker een 
binding met de wijk, via het festival (...) Ja, en zelf ook, een beetje 
vooruitlopend met dat festival (...) sponsoren zoeken in de wijk. Dus dan 
ging je al die winkeltjes af en: wil je sponsoren? Dus dan heb je ook een 
praatje en aanspraak en dat ik me echt verbonden ging voelen” 
[vrouw – 51 jaar - hoogopgeleid – vanaf 1996 in de wijk – betrokkenheid: 

Zeeheldenfestival] 

 
 
“Het Zeeheldenfestival: mijn vriendin zit daar achter de bar, ze zit inmiddels 
ook in allemaal commissies. En ja... Zeeheldenfestival ga ik ook al sinds een 
paar jaar wel naartoe. Dus ik ken daar wel heel veel mensen” 

[man – 46 jaar – hoogopgeleid - geboren in de wijk] 

 

Samenvattend rapporteert niemand van de geïnterviewden een ervaring van verbroken 

bindingen binnen de buurt als gevolg van gentrificatie. Zoals aangegeven in het hoofdstuk 

over fysieke verdringing is er wel sprake van natuurlijk verloop, maar het feit dat meerdere 

buren of kennissen in de loop der jaren de buurt hebben verlaten, heeft de mate van sociale 

contacten binnen de wijk niet verzwakt. De geïnterviewden vinden het wel zorgwekkend dat 

een groeiend aandeel bewoners tijdelijk in de wijk blijft wonen en contact met andere 
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bewoners vermijdt, maar het kan eerder als een gevaar voor de toekomst worden gezien dan 

als een reëel probleem dat de huidige bindingen binnen de wijk daadwerkelijk beïnvloedt. 

 

4.6.3. Een gevoel van isolatie door verandering van de sociale structuur 

 

Ondanks de bezwaren tegen de expats, geïllustreerd in het vorige hoofdstuk, heeft niemand 

de indruk dat de buurt ‘overgenomen’ wordt. De geïnterviewden hebben over het algemeen 

veel sociale contacten in de buurt en voelen zich op hun gemak in de openbare ruimte. Een 

vrouw van 69 die bijna haar hele leven in de buurt heeft gewoond, vertelt dat ze zich 

‘misschien’ meer thuis voelt in de buurt dan vijftien jaar geleden. Zelf woont ze in een straat 

met veel sociale huur, maar ze komt liever in andere delen van de wijk. Ze lacht vooral dat ze 

nu zelfs meer mensen om zich heen ziet die ze ‘prettig [vindt] om te zien’. 

 Het is ook belangrijk om weer de rol van het Zeeheldenfestival te benadrukken. Juist 

de aanwezigheid van het buurtfeest is een teken dat er ruimte wordt overgelaten voor de 

‘oude garde’, blijkt uit de interviews. Het festival heeft een inclusief karakter, hapjes en 

dranken worden meestal voor symbolische bedragen verkocht. Daardoor is ook het publiek 

van het festival heel divers. Het lijkt dat ook oudere bewoners die weinig  gebruik maken van 

de horeca in de buurt, wel naar het festival komen. Zo vertelt één van de festivalvrijwilligers 

over haar oudere buren: 

 

“Die mensen die hebben natuurlijk wel contact in de straat, die gaan heel 
veel wandelen en fietsen, maar die gaan ook niet even een biertje drinken 
op het Prins Hendrikplein. Hoewel wel... Misschien even grappig... Dat 
festival, daar komen ze dan weer wel. Dat is dat op zich wel, denk ik, een 
geslaagde mix van oude buurtbewoners die daar al hun hele leven wonen 
en nieuwe mensen die denken: “hey, er is iets leuks aan de gang, ik ga even 
kijken” 
[vrouw – 51 jaar - hoogopgeleid – vanaf 1996 in de wijk – betrokkenheid: 

Zeeheldenfestival] 

 
  
Eén van de geïnterviewden die al zijn hele leven in de buurt heeft gewoond, vindt dat het 

Zeeheldenfestival vóóral de oude bewoners aantrekt, ‘wat volksere mensen, een beetje 

alternatieve mensen’. ‘Als je nu naar het festival kijkt en ik maak een foto van vijftien jaar 

geleden lijken die foto’s precies op elkaar’, vindt de man. Volgens hem zijn juist de ‘hippies, 

(...) mensen in sandalen’ vaste bezoekers van het festival. Nieuwe rijke bewoners komen 

volgens hem weinig naar het festival omdat die niet biedt wat ze interessant vinden: ‘een 

glaasje champagne, goed biertje, goede muziek’. 

Dit doet vermoeden dat er ruimte voor zowel oude als nieuwe bewoners wordt 

gecreërd. De yuppen zijn meestal de doelgroep van de horeca in de buurt, terwijl 
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evenementen zoals het Zeeheldenfestival vooral oudere bewoners aantrekken. Het is 

opvallend dat de geïnterviewden zich overal vertrouwd voelen: ze maken gebruik van de 

horeca en bezoeken het festival (slechts één geïnterviewde is nooit naar het festival geweest). 

Iedereen benadrukt bovendien dat de interactie met de nieuwkomers (vooral de expats) 

beperkt is, maar hun aanwezigheid wordt niet als gevaar ervaren. Hoewel oude en nieuwe 

bewoners  “behoorlijk langs elkaar heengaan”, bestaat er weinig spanning tussen die groepen. 

 

4.6.4. Het gevoel dat de buurt (ongewenst) homogener wordt 

 

Het is voor iedereen duidelijk dat het Zeeheldenkwartier in de loop der jaren (en voornamelijk 

in de afgelopen 10-15 jaar) minder inclusief is geworden. Zoals aangegeven in het hoofdstuk 

over fysieke verdringing heeft dit vooral te maken met het overlijden van oudere (vaak minder 

welgestelde) bewoners, en met de stijgende vastgoedprijzen die de wijk slechts voor een 

beperkte groep nieuwe bewoners toegankelijk maken. Een vrij diverse wijk waar volgens de 

beschrijvingen hoogopgeleide mensen, studenten en arbeiders naast elkaar woonden, wordt 

steeds meer gedomineerd door de middenklasse.  

De geïnterviewde buurtbewoners zijn zich allemaal bewust van het homogeniseren 

van de wijk, maar de gevoelens daarover zijn verschillend. Niemand zegt het hardop, maar het 

lijkt dat het dalende aandeel laagopgeleide of minder welgestelde bewoners niet door 

iedereen als een gemis voor de wijk wordt ervaren. Eén van de geïnterviewden beschrijft de 

weinige arbeidersfamilies die vroeger in zijn straat woonden als ‘asociaal’. Iemand anders 

gebruikt de negatief geladen term ‘lage SES’ (afkorting van ‘lage sociaal economische status) 

om een groep te beschrijven die vroeger overlast tijdens het Zeeheldenfestival veroorzaakte: 

 

“Er is een periode geweest dat het overspoeld werd met... niet overspoeld, 
maar dat er aandeel was... storend aandeel was van mensen met lage SES. 
En die namen hun eigen traytjes met bier mee hè. Van die blikjes en zo en 
dat was toen natuurlijk heel verstorend want die zijn de hele dag dronken, 
sommige om elf uur al” 
[man – 68 jaar – hoogopgeleid – vanaf 2003 in de wijk – betrokkenheid: 

De Groene Eland] 

 

Het is niet duidelijk of de bovengenoemde mensen uit de wijk kwamen, maar de uitspraak 

van de geïnterviewde laat zien dat overlast in de wijk met laagopgeleide mensen werd 

geassocieerd. Een andere kwestie die aan bod komt, zijn de schaarse middelen van veel 

oudere bewoners die tot achterstallig onderhoud geleid zouden hebben: 

 

“Vroeger werd alles tegengehouden door de oudere garde, oudere 

mensen. Die hadden niet zoveel geld dus nu hebben we een mega 

achterstand, achterstallig onderhoud. Dat zijn we nu aan het doen 



24 
 

omdat we nu jongeren hebben die het ook willen en blijkbaar 

kunnen betalen. Dus nu gebeurt het wel. Dit vind ik ook heel 

positief. Het is niet leuk, maar het moet wel gebeuren” 

[vrouw – 55 jaar – hoogopgeleid - vanaf 1985 in de wijk] 

 

Terwijl sommige bewoners het groeiende aandeel van de middenklasse als een aanwinst 

voor de wijk zien, vertellen meerdere geïnterviewden dat het unieke karakter van het 

Zeeheldenkwartier verloren gaat. Mensen die het homogeniseren van de wijk als probleem 

zien, benadrukken dat ze vroeger juist door de vrije sfeer en diversiteit in de wijk werden 

aangetrokken. Het is kenmerkend dat het vooral geïnterviewden zijn die bezig zijn met 

kunst, maar ook mensen die bij de kraakbeweging betrokken zijn geweest. Ze vinden het 

jammer dat er steeds ‘minder uitzonderingen’ te vinden zijn in de wijk: 

 

“Het [de nieuwe bewoners] is voor groot deel een beetje hetzelfde 

slag mensen. Niet dat dat vervelende mensen zijn, maar ze denken 

allemaal een beetje op dezelfde manier” 

[man – 53 jaar – hoogopgeleid – vanaf 1988 in de wijk] 

 

De geïnterviewden vertellen dat met de komst van jonge families, die een rustig leven in de 

wijk willen leiden, ook de tolerantie is afgenomen. Er wordt sneller geklaagd bij de buren, 

bewoners zijn meer geneigd om politie te bellen. De mensen die altijd zelf van de vrijheid in 

de buurt hebben genoten, vertellen dat dit soort reacties vroeger niet gebruikelijk waren:  

 

“[Je kon]op een vrije manier leven (...) wel eens iets doen dat een 

beetje anders in dan een ander, zonder dat er naar je gekeken 

wordt of dat er gelijk geklaagd wordt” 

[man – 53 jaar – hoogopgeleid – vanaf 1988 in de wijk] 

 

Eén van de geïnterviewden, die zelf in de wijk is opgegroeid, vindt bovendien dat er veel 

minder tolerantie en ruimte voor de jongeren is: 

 

“Mijn zoon is nu elf (...) Ik weet zeker als hij dertien, veertien is en dan gaat 

ie met tien jongetje een beetje baldadig zitten doen dan gaat iedereen 

bellen naar de politie” 

[man – 46 jaar – hoogopgeleid - geboren in de wijk] 

 

De man is ervan overtuigd dat het vroeger niet zou gebeuren, dit vermoeden wordt ook 

bevestigd in andere interviews. Volgens een vrouw van vijftig die in de wijk is geboren, 
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hadden mensen er baat bij dat alles minder gereguleerd was. Mensen gunden elkaar meer er 

waren minder gericht op zichzelf, overtuigen de bewoners.  

 Sommige geïnterviewden zien het ook als een gevaar dat juist het soort mensen die 

altijd de kleur aan de wijk hebben gegeven, niet zo makkelijk als vroeger in de wijk kunnen 

komen wonen. Uit de interviews blijkt wel dat het aandeel kunstenaars in het 

Zeeheldenkwartier nog steeds aanzienlijk is, maar het lijdt geen twijfel dat de stijging van 

vastgoedprijzen de toestroom van studenten of kunstenaars kan beperken.  

Het is ook opvallend dat kunstenaars die in het Zeeheldenkwartier wonen, meestal 

buiten de wijk werken en exposeren. De enige grote locatie in de wijk waar meerdere 

kunstenaars wonen of hun ateliers hebben, is de Grote Pyr, een voormalig schoolgebouw, 

gemeenschappelijk gekocht en onderhouden door voormalige bewoners van de Blauwe 

Aanslag (een bekend Haags kraakpand, gesloopt in 2003). Eén van de geïnterviewde 

kunstenaars vertelt inderdaad dat ze haar atelier in de Schilderswijk heeft, een buurt die als 

één van de grootste achterstandswijken van Den Haag wordt gezien. Ook een andere 

geïnterviewde kunstenaar, zelf verbonden met de Grote Pyr, vertelt dat de kunstenaars 

tegenwoordig ‘naar de minder goede wijken’ zijn gegaan:  

 

 

“Ja, Schilderswijk en Transval en Laakkwartier. Dat is nu waar iedereen zit. 

Of zelfs nog verder weg, bij Mariahoeve” 

[vrouw – 41 jaar – hoogopgeleid - vanaf 2000 in de wijk (daarvoor 

regelmatig op bezoek bij familie) – betrokkenheid: Zeeheldennieuws] 

 

 

 

5. Conclusie en discussie 

 

5.1. Zelf-gentrificatie 

Chan, Iankova, Zhang, McDonald en Qi (2016) beschrijven zelf-gentrificatie als een bewuste 

actie van bewoners van een gebied, bedoeld om de wijk op te waarderen en de ontwikkeling 

zelf te besturen. Zowel in de ogen van de leden van de Groene Eland als andere geïnterviewde 

bewoners staan acties van de bewonersorganisatie los van gentrificatie van het 

Zeeheldenkwartier. Het werk van de Groene Eland, gericht op de leefbaarheid, groen in de 

wijk, voetganger- en fietsveiligheid heeft de wijk aantrekkelijker gemaakt, maar de 

bevoegdheden van de Groene Eland zijn te beperkt om meer vermogende bewoners of 

bepaalde ondernemingen aan te trekken, daar zijn alle geïnterviewden het over eens.  

 De geïnterviewde bewoners geloven dat het Zeeheldenkwartier ook zonder de 

aanwezigheid van de Groene Eland zou gentrificeren. Het is waarschijnlijk dat de acties van de 

Groene Eland de potentie van de wijk hebben vergroot, maar de opwaardering van de wijk 

wordt vooral geassocieerd met algemene ontwikkelingen, zoals re-urbanisatie. Met het 
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proces van re-urbanisatie, zoals beschreven door Van Criekingen (2009), trekken mensen 

terug naar de stad en worden vooral centraalliggende wijken een doelwit van investeerders 

die het gebied aan de behoeftes van jonge, vermogende bewoners aanpassen.  

   

 

5.2. Fysieke verdringing 

 

De geïnterviewden bewijzen dat gentrificatie in het Zeeheldenkwartier eerder tot uitsluiting 

leidt dan tot letterlijke verdringing van oorspronkelijke bewoners, zoals gesuggereerd door 

Atkinson (2015). Bijna* niemand noemt situaties waarin de buurtbewoners gedwongen 

werden om de buurt te verlaten. Zoals benadrukt door Hochstenbach en van Gent (2014) 

heeft dat vooral te maken met huurbescherming in Nederland: huurcontract voor onbepaalde 

tijd kan niet zonder reden worden opgezegd en de huur mag niet onbeperkt verhoogd 

worden.  

Er is wel sprake van uitsluiting, gecategoriseerd door Marcuse (1986) als een indirecte 

vorm van verdringing. Door de stijgende vastgoedprijzen wordt de buurt ontoegankelijk voor 

een grote groep mensen die naar de wijk of binnen de wijk willen verhuizen. Het blijkt dat er 

meerdere mensen zijn die in een krappe of ongeschikte ruimte blijven wonen omdat ze geen 

betaalbaar alternatief binnen het Zeeheldenkwartier kunnen vinden.  

 

*Slechts één van de geïnterviewden noemt een voorbeeld van een directe vorm van 

verdringing waar hij zelf slachtoffer van kon worden. Omdat de beschreven gebeurtenis een 

uitzondering was ten opzichte van de andere interviews, is het moeilijk om vast te stellen of 

vergelijkbare gevallen vaker voorkomen in het Zeeheldenkwartier. De zaak zou nader 

onderzocht moeten worden, maar het laat in ieder geval vermoeden dat de huurbescherming 

geen absolute zekerheid vormt en dat er manieren kunnen bestaan om de wet te omzeilen.  

 

5.3. Symbolische verdringing 

 

Bij de analyse van symbolische verdringing wordt onderstreept dat de geïnterviewden als 

leden van de middenklasse kunnen worden beschouwd: ze zijn hoogopgeleid en lijken over 

een hoge mate van sociaal en cultureel kapitaal te beschikken. Het is niet bekend of dezelfde 

resultaten van toepassing zouden zijn voor mensen met een lagere sociaaleconomische 

status. 

 

5.3.1. Waarneming van fysieke aspecten van gentrificatie: faciliteiten in de buurt. 

De wijkbewoners zijn over het algemeen blij dat de winkelstraten levendig en gezellig zijn 

geworden. Ze zien de groei van de horeca als een teken van een nieuwe uitgaanscultuur, 

geassocieerd met de nieuwe bewoners, maar het lijkt dat ze het graag eigen maken.  

Meerdere geïnterviewden bezoeken regelmatig restaurants en koffietenten in de buurt, maar 

ook mensen die zich niet kunnen veroorloven om daar regelmatig gebruik van te maken, 
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ervaren de aanwezigheid van terrassen in de winkelstraten als positief. Anders dan in de 

studie van Atkinson (2015) waarin oorspronkelijke bewoners door de komst van nieuwe 

winkels vervreemding ervaren, voelen de geïnterviewden zich niet buitengesloten. 

Voorkeuren van ‘yuppen’ en oudere bewoners zijn vaak verschillend, maar ze benadrukken 

dat het aanbod in de wijk groot genoeg is. De positieve houding van de geïnterviewden kan 

verklaard worden door hun sociaaleconomische status. Atkinson (2015) toont aan dat de 

polarisatie tussen oude en nieuwe bewoners vooral aan de verschillen in de mate van 

economisch, sociaal en cultureel kapitaal ligt. In het geval van de geïnterviewde middenklasse 

lijken deze verschillen gering te zijn.  

 

 

5.3.2. Nostalgie door veranderde of verbroken bindingen binnen de buurt   

 

Anders dan in de studie van Atkinson (2015) waar als gevolg van fysieke verdringing de 

buurtbewoners hun buren en kennissen verliezen, blijken de geïnterviewden een sterke band 

met hun directe buren te hebben. Naast de bindingen op straatniveau, wijzen de betrokken 

bewoners op banden met andere vrijwilligers die in verschillende delen van de wijk wonen. 

Het lijkt dat de gentrificatie van de wijk deze banden niet heeft verzwakt: meerdere mensen 

rapporteren dat ze zich steeds meer verbonden voelen met het Zeeheldenkwartier. Er wordt 

wel geklaagd over de expats die kort in de wijk blijven wonen en weinig binding met andere 

bewoners hebben, maar het lijkt dat hun aanwezigheid de kwaliteit van contacten tussen 

andere bewoners niet verstoort. Een groeiend aandeel bewoners die tijdelijk in de wijk wonen 

kan daarom eerder als een gevaar voor de toekomst worden gezien dan als een reëel 

probleem dat bestaande bindingen tussen oude bewoners daadwerkelijk aantast. 

 

5.3.3. Een gevoel van isolatie door verandering van de sociale structuur 

 

Atkinson (2015) toont aan dat de bewoners van een gegentrificeerd gebied vaak een gevoel 

ervaren dat hun wijk door de nieuwkomers wordt overgenomen. Dit is niet van toepassing op 

de geïnterviewde bewoners van het Zeeheldenkwartier. De toestroom van jonge 

hoogopgeleide bewoners, waaronder expats, is wel zichtbaar, maar de geïnterviewden 

overtuigen dat ze zich niet bedreigd voelen door de nieuwkomers. De jonge bewoners leven 

meestal volgens andere patronen dan oudere bewoners, maar het lijkt dat de openbare 

ruimte voor iedereen beschikbaar blijft. De geïnterviewden merken vooral dat de ‘yuppen’ 

vaker de horeca in de buurt bezoeken terwijl het Zeeheldenfestival door oudere bewoners 

wordt gedomineerd. Het lijkt dat de geïnterviewde leden van de middenklasse de twee 

werelden verbinden: aan de ene kant maken ze gebruik van de horeca in de buurt, aan de 

andere kant zijn ze (met één uitzondering na) vaste bezoekers van het Zeeheldenfestival. Dit 

kan de rustige houding van de middenklasse verklaren: aan de ene kant profiteert ze van de 

opwaardering van de buurt, aan de andere kant voelt ze zich veilig dankzij dingen die 

onveranderd blijven (zoals het Zeeheldenfestival). 
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5.3.4. Het gevoel dat de buurt (ongewenst) homogener wordt 

 

Het is voor iedereen duidelijk dat het Zeeheldenkwartier minder inclusief is geworden, maar 

de perceptie daarvan is dubbel. Hoewel het niet letterlijk wordt genoemd, is het te zien dat 

mensen met lagere sociaal-economische status vaak met overlast worden geassocieerd. Het 

feit dat vooral hoogopgeleide, vermogende bewoners naar de wijk verhuizen, wordt daardoor 

als een aanwinst voor de wijk gezien. Deze instelling komt overeen met bevindingen van 

Doucet en Koenders (2018) die aantonen dat sommige wijkbewoners de komst van de 

middenklasse als een kans voor de wijk beschouwen. 

 Meerdere geïnterviewden vinden tegelijkertijd dat de grootste kracht van het 

Zeeheldenkwartier verloren gaat. Vooral mensen die verbonden zijn met de kunst, vinden dat 

de tolerantie in de wijk is afgenomen en dat er niet meer ruimte is voor mensen die anders 

zijn. Aan de ene kant is het bijna onmogelijk voor jonge kunstenaars om in de wijk te komen 

wonen, aan de andere kant is de vrije sfeer die de ‘alternatieve’ bewoners aantrok 

afgenomen.  

 

5.4. Tot slot 

 

De geïnterviewden hebben gemengde gevoelens over gentrificatie van het 

Zeeheldenkwartier, maar de positieve aspecten treden op de voorgrond. Dankzij de groeiende 

populariteit van de wijk, is het straatbeeld aantrekkelijk geworden: de negentiende-eeuwse 

panden zijn opgeknapt terwijl de winkelstraten, vroeger gedomineerd door 

‘rommelwinkeltjes’ oftewel ‘niksige’ winkels, als gezellig en levendig worden beschreven. De 

geïnterviewden wijzen ook op negatieve kanten van het proces, zoals de expansie van 

vastgoedinvesteerders en het feit dat het Zeeheldenkwartier een doorgangswijk begint te 

worden, maar in hun ogen zijn dat slechts zorgende tekenen die hun levenskwaliteit en 

ervaring van de wijk niet direct beïnvloeden.  

De focus op de (betrokken) middenklasse was interessant voor deze specifieke casus, 

maar vermoedelijk kan de ervaring van inwoners met lagere sociaaleconomische status 

aanzienlijk anders zijn. Zoals benadrukt door Atkinson (2015) worden juist minder 

vermogende en laagopgeleide bewoners de grootste slachtoffers van gentrificatie. Daarom 

zou vervolgonderzoek zich op de ervaring van deze groep kunnen richten. Een ander 

fenomeen dat slechts kort geschetst wordt (in de analyse van zelf-gentrificatie), is een 

mogelijk vermogen van de buurtorganisatie om negatieve gevolgen van gentrificatie te 

neutraliseren. Het fenomeen zou door middel van een vergelijkend onderzoek verder verkend 

kunnen worden.  

 Het onderzoek kent een aantal beperkingen. Ten eerste is het mogelijk dat het beeld 

van het Zeeheldenkwartier in een bepaalde mate geromantiseerd is. Hoewel de 

geïnterviewden zowel via secretariaat van de Groene Eland als via een advertentie zijn 

benaderd, vormen zij een vrij specifieke groep: betrokken bewoners van de middenklasse, in 
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veel gevallen verbonden met de kunstwereld. Ten tweede was het door het beperkte 

tijdschema onmogelijk om kleine signalen over neveneffecten van gentrificatie verder te 

belichten. Hoewel het perspectief van de geïnterviewden rustgevend was, heb ik ondertussen 

onder andere contact met actievoerders van ‘Short Stay No Way’ gehad, een groep die de 

expansie van vastgoedinvesteerders als een groot gevaar voor de leefbaarheid van de buurt 

beschouwt. Dit doet vermoeden dat gentrificatie van het Zeeheldenkwartier vooral op lange 

termijn een stempel op de wijk kan drukken. 
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Bijlage 1: Overzicht deelnemers 

 
Betrokken bij de Groene Eland 

- Vrouw (79) – middelbaar opgeleid – in de wijk vanaf 1966 

- Man (68) – hoogopgeleid (WO)– in de wijk vanaf 2003 

- Man (81) – hoogopgeleid (Kunstacademie) – in de wijk vanaf de jaren ‘60 

Betrokken bij het Zeeheldenfestival 

- Vrouw (56) – hoogopgeleid (HBO) - geboren in de wijk 

- Man (39) – hoogopgeleid (WO) – in de wijk vanaf 2010 (inmiddels verhuisd) 

- Vrouw (51) – hoogopgeleid (WO) – in de wijk vanaf 1996 

Betrokken bij het Zeeheldennieuws 

- Man (68) – hoogopgeleid (HBO) – vanaf 1998 in de wijk 

- Vrouw (41) – hoogopgeleid (Kunstacademie) - vanaf 2000 in de wijk, 

vroeger regelmatig op bezoek bij familie 

- Man (27) – hoogopgeleid (WO) – vanaf 2018 in de wijk 

Overige 

- Vrouw (52) – hoogopgeleid (WO) - geboren in de wijk 

- Vrouw (55) – hoogopgeleid (Kunstacademie) - vanaf 1985 in de wijk 

- Man (74) – hoogopgeleid (WO) - vanaf 2005 in de wijk 

- Vrouw (69) – hoogopgeleid (HBO)- vanaf 1981 in de wijk 

- Man (46) – hoogopgeleid (HBO) - geboren in de wijk 

- Man (53) – hoogopgeleid (WO-niet afgemaakt) vanaf 1988 in de wijk 

 

Bijlage 2: 

Ethics and Privacy Checklist 
 

PART I: GENERAL INFORMATION 

Project title:   

Gentrificatie in een betrokken buurt – casus Zeeheldenkwartier in Den Haag   

Name, email of student:  

Zofia Jasiak  

508410zj@eur.nl 

Name, email of supervisor:   

Jack Burgers 

burgers@essb.eur.nl 
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Start date and duration: 

20.04.2020 - 21.06.2020 

Is the research study conducted within DPAS

 

YES - NO 

 

PART II: TYPE OF RESEARCH STUDY 

 

Please indicate the type of research study by circling the appropriate answer: 

 

1. Research involving human participants.

 YES - NO 

  

 If ‘YES’: does the study involve medical or physical research?        

YES - NO 

Research that falls under the Medical Research Involving Human Subjects Act (WMO) must 

first be submitted to an accredited medical research ethics committee or the Central 

Committee on Research Involving Human Subjects (CCMO). 

 

2. Field observations without manipulations that will not involve  

identification of participants.           

YES - NO 

 

3. Research involving completely anonymous data files (secondary  

 

 data that has been anonymized by someone else).

 YES - NO 

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0009408/2019-04-02
https://english.ccmo.nl/investigators/legal-framework-for-medical-scientific-research/your-research-is-it-subject-to-the-wmo-or-not
https://www.ccmo.nl/


33 
 

PART III: PARTICIPANTS 

(Complete this section only if your study involves human participants)  

 

Where will you collect your data? 

interviews with participants  

Note: indicate for separate data sources. 

 

What is the (anticipated) size of your sample? 

15 

Note: indicate for separate data sources. 

 

What is the size of the population from which you will sample? 

Not applicable  

Note: indicate for separate data sources. 

 

 

1.  Will information about the nature of the study and about what  

participants can expect during the study be withheld from them?       

YES - NO  

2.  Will any of the participants not be asked for verbal or written  

‘informed consent,’ whereby they agree to participate in the study?        

YES - NO 

 

3.  Will information about the possibility to discontinue the participation  

at any time be withheld from participants?         

YES - NO 

 

4.  Will the study involve actively deceiving the participants?        

YES - NO 

Note: almost all research studies involve some kind of deception of participants. Try to  

think about what types of deception are ethical or non-ethical (e.g. purpose of the study 

is not told, coercion is exerted on participants, giving participants the feeling that they  

harm other people by making certain decisions, etc.).  
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5. Does the study involve the risk of causing psychological stress or  

negative emotions beyond those normally encountered by  

participants?      `         

YES - NO 

 

6. Will information be collected about special categories of data, 

as defined by the GDPR (e.g. racial or ethnic origin, political 

opinions, religious or philosophical beliefs, trade union 

membership, genetic data, biometric data for the purpose of 

uniquely identifying a person, data concerning mental or 

physical health, data concerning a person’s sex life or sexual 

orientation)? YES - NO 

 

7. Will the study involve the participation of minors (<18 

years old) or other groups that cannot give consent? YES - NO 

 

8. Is the health and/or safety of participants at risk during the study?       

YES - NO 

 

9. Can participants be identified by the study results or can the  

confidentiality of the participants’ identity not be ensured?       

YES - NO 

 

10. Are there any other possible ethical issues with regard to this study?      

YES - NO 

 

If you have answered ‘YES’ to any of the previous questions, please indicate 

below why this issue is unavoidable in this study.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________ 

 

What safeguards are taken to relieve possible adverse consequences of these 

issues (e.g., informing participants about the study afterwards, extra safety 

regulations, etc.).   

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________ 
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Are there any unintended circumstances in the study that can cause harm or 

have negative (emotional) consequences to the participants? Indicate what 

possible circumstances this could be.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________ 

 

Please attach your informed consent form in Appendix I, if applicable.  

Part IV: Data storage and backup 

 

Where and when will you store your data in the short term, after acquisition? 

Digital data files  

Note: indicate for separate data sources, for instance for paper-and pencil test data, and for digital 

data files. 

 

Who is responsible for the immediate day-to-day management, storage and 

backup of the data arising from your research? 

Only me  

 

How (frequently) will you back-up your research data for short-term data 

security? 

every week  

 

In case of collecting personal data how will you anonymize the data? 

Replacing names with numbers  and leaving out specific personal details  

Note: It is advisable to keep directly identifying personal details separated from the rest of the data. 

Personal details are then replaced by a key/ code. Only the code is part of the database with data 

and the list of respondents/research subjects is kept separate. 
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PART VI: SIGNATURE 

Please note that it is your responsibility to follow the ethical guidelines in the 

conduct of your study. This includes providing information to participants about 

the study and ensuring confidentiality in storage and use of personal data. Treat 

participants respectfully, be on time at appointments, call participants when they 

have signed up for your study and fulfil promises made to participants.  

 

Furthermore, it is your responsibility that data are authentic, of high quality and 

properly stored. The principle is always that the supervisor (or strictly speaking 

the Erasmus University Rotterdam) remains owner of the data, and that the 

student should therefore hand over all data to the supervisor. 

 

Hereby I declare that the study will be conducted in accordance with the ethical 

guidelines of the Department of Public Administration and Sociology at Erasmus 

University Rotterdam. I have answered the questions truthfully. 

 

 

Name student:     Name (EUR) supervisor: 

 

Date:  21.03.2020     Date: 
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Bijlage 3: TOESTEMMINGSFORMULIER (informed consent) 

Betreft: onderzoek naar gentrificatie van het Zeeheldenkwartier 

Onderzoeker: Zofia Jasiak (student Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid, Erasmus 

Universiteit Rotterdam) 

Begeleider: Prof. Dr. Jack Burgers 

EUR data protection officer – contact : privacy@eur.nl 

Waarom wordt deze studie uitgevoerd? Het doel van deze studie is het doorgronden van 

gentrificatie in Den Haag, onderbelicht in vergelijking met vergelijkbare processen in 

Amsterdam of Rotterdam; voornamelijk de ervaring van verdringing en symbolische 

verdringing onder buurtbewoners, gezien als een dringend probleem binnen 

stadssociologie. 

Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn toegelicht over de aard, methode en 

doel van het onderzoek. 

Ik begrijp dat: 

- Mijn medewerking aan dit onderzoek kan stoppen op ieder moment en zonder 

opgave van reden 

- Gegevens anoniem worden verwerkt, zonder herleidbaar te zijn tot de persoon 

- De opname vernietigd wordt na uitwerking van het interview (voor 21 juni 2020) 

Ik verklaar dat ik: 

- Geheel vrijwillig bereid ben aan dit onderzoek mee te doen 

- De uitkomsten van dit interview verwerkt mogen worden in een verslag of 

wetenschappelijke publicatie 

- Toestemming geef om het interview op te laten nemen door middel van een voice-

recorder 

Handtekening: 

Naam: 

Datum: 

Onderzoeker: ik heb mondeling toelichting verstrekt over de aard, methode en doel van het 

onderzoek. Ik verklaar mij bereid nog opkomende vragen over het onderzoek naar 

vermogen te beantwoorden. 

Handtekening:  

Naam: Zofia Jasiak 

Datum: 23-04-2020 


