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Samenvatting

Ongelijkheid in de gentrificerende Europese stad
Gentrificatie – de transformatie van stedelijke ruimte voor draagkrachtigere 
bewoners en gebruikers – wordt in hedendaagse steden een belangrijke rol 
toegedicht in de verandering van stadswijken. Aanzienlijk minder aandacht 
gaat echter uit naar de bredere invloed van gentrificatie die plaatsvindt op een 
hoger schaalniveau dan de buurt. Dit is een opvallende, en bovenal belang-
rijke blinde vlek. Het proces van gentrificatie heeft immers een ontwikkeling 
doorgemaakt van een kleinschalige en uitzonderlijke tegenbeweging tot een 
wijdverspreid en veelvoorkomend proces dat zich niet langer beperkt tot en-
kele geïsoleerde buurten. Dit proefschrift heeft daarom tot doel de impact 
van gentrificatie op sociaalruimtelijke ongelijkheden op het schaalniveau van 
stad en regio te begrijpen. 

Doorgaans wordt simpelweg aangenomen dat gentrificatie bijdraagt 
aan scherpere sociaalruimtelijke tegenstellingen en ongelijkheden. Op buurt-
niveau kan gentrificatie uiteindelijk leiden tot een homogeen welgestelde be-
volkingssamenstelling. Op het niveau van de  stad is dan sprake van een 
optelsom: voortschrijdende gentrificatie zou uiteindelijk zorgen voor een 
steeds sterker wordende polarisatie tussen een opgewaardeerde stedelijke 
kern en een periferie waar armoedeconcentraties groeien. Dit proefschrift 
beoogt verder te gaan dan dit gesimplificeerde perspectief, en heeft als doel 
de impact van gentrificatie op verschillende sociaalruimtelijke ongelijkhe-
den te ontrafelen. Hiervoor wordt gebruik gemakt gemaakt van innovatieve 
methoden om de invloed van gentrificatie op verschillende schaalniveaus 
te begrijpen: een panoramisch perspectief brengt de invloed van gentrifi-
catie op sociaalruimtelijke ongelijkheden op stadsregionaal niveau in kaart, 
terwijl een ingezoomd perspectief de conceptuele en ruimtelijke diversiteit 
aan gentrificatie processen centraal stelt. Gentrificatie wordt hierbij gezien 
als een zeer divers en kneedbaar proces, maar tegelijkertijd wordt erkent dat 
gentrificatie in haar verschillende vormen doorgaans dezelfde fundamenten 
kent, en bovendien gelijksoortige uitkomsten produceert. Alleen wanneer 
alle verschillende vormen van gentrificatie in ogenschouw worden genomen, 
is het mogelijk de omvangrijke invloed van gentrificatie op sociaalruimtelij-
ke ongelijkheden te begrijpen. Dit onderzoek onderzoekt de relatie tussen 
gentrificatie en sociaalruimtelijke scheidslijnen aan de hand van de volgende 
dubbele onderzoeksvraag:

Op welke wijze heeft gentrificatie zich ruimtelijk uitgebreid? 
Wat is de impact van gentrificatie processen op sociaalruimte-
lijke ongelijkheden op stadsregionaal schaalniveau? 

Deze vragen worden beantwoord aan de hand van een vergelijking tussen 
Amsterdam en Rotterdam, twee steden die symbool staan voor respectievelijk 
meer en minder economisch succesvolle steden. Het proefschrift maakt hierbij 
vooral gebruik van longitudinale kwantitatieve analyses op basis van indivi-
duele register data afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statische Bestanden 
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beheerd door CBS. Het proefschrift bestaat uit zes afzonderlijke studies die 
elk in een afzonderlijk hoofdstuk aan bod komen. De studies benadrukken 
verschillende aspecten van de relatie tussen gentrificatie en sociaalruimtelij-
ke ongelijkheden. De hoofdstukken 2 en 3 besteden vooral aandacht aan de 
invloed van stedelijk (woon)beleid en de specifieke geografie van overheid 
gestuurde gentrificatie. Stedelijk beleid speelt een belangrijke rol in het aan-
zwengelen  van hedendaagse gentrificatie, maar het is van belang na te gaan 
waar en hoe dit gebeurd, en welke beleidsredeneringen hieraan ten grondslag 
liggen. Hoofdstuk 4 bestudeert vervolgens de verschillende mechanismen 
die een verandering in de bevolkingssamenstelling van buurten kunnen be-
werkstelligen. Zodoende trekt dit hoofdstuk het dominante perspectief dat 
gentrificatie voornamelijk of zelfs uitsluitend gedreven wordt door selectieve 
verhuisbewegingen in twijfel. Alleen wanneer ook de overige mechanismen 
van bevolkingsverandering in overweging genomen worden, wordt de volle-
dige reikwijdte en impact van gentrificatie zichtbaar. De hoofdstukken 5 en 
6 introduceren vervolgens nieuwe sociaalruimtelijke scheidslijnen die zelden 
aan bod komen in de gentrificatie literatuur. Hoofdstuk 5 laat zien hoe sociaal-
ruimtelijke ongelijkheden gereproduceerd worden door de intergenerationele 
overdracht van vermogen en andere middelen. Ouderlijke steun beïnvloedt 
de buurtuitkomsten van jongvolwassenen en versterkt gentrificatieprocessen 
in bepaalde buurten. Hoofdstuk 6 besteedt vervolgens aandacht aan onge-
lijkheden tussen generaties. Vooral voor jongere generaties wordt het steeds 
moeilijker een woning te kopen. Zij drijven vervolgens nieuwe vormen van 
gentrificatie in de (particuliere) huursector. Hoofdstuk 7 gaat tenslotte na-
der in op de verhuisbewegingen van lagere inkomensgroepen. Hierbij staat 
centraal hoe verdringing en de afnemende toegankelijkheid en betaalbaarheid 
van de woningvoorraad zorgen voor een veranderende sociale geleding in 
stad en regio. 

Overheidgestuurde gentrificatie en stedelijke woonbeleid 
(hoofdstukken 2 en 3)
Gentrificatie wordt vaak gezien als een autonoom en spontaan proces, maar 
is in werkelijkheid sterk gestuurd. De overheid speelt vandaag de dag een 
cruciale rol in het stimuleren van gentrificatie, als onderdeel van beleid dat 
zich richt op het aantrekken en behouden van de middenklasse. Woonbeleid 
speelt hierbij een cruciale rol, hoewel gentrificatie ook op andere manieren 
gestimuleerd wordt. Dit is des te meer het geval in de Nederlandse context 
waar de woningmarkt sterk gereguleerd is. Woningmarktherstructurering 
waarbij goedkope sociale huurwoningen worden vervangen door duurdere 
huur- of koopwoningen voor een draagkrachtigere doelgroep vormt een kern 
aspect van overheid gestuurde gentrificatie. Sociaalmengingsbeleid kan zo in 
bepaalde gevallen gezien worden als een uiting van door de overheid gestuurde 
gentrificatie. In het verleden hebben Nederlandse overheden veel geld gesto-
ken in woningmarktherstructurering in sociaaleconomisch “zwakke” buur-
ten. Hier was het doel veelal gentrificatie aan te wakkeren om zo negatieve 
marktontwikkelingen te keren, en de buurten er weer “bovenop” te helpen. 
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Dit proefschrift heeft onderzocht hoe gentrificatie als een beleidsinstru-
ment zich gedurende de periode 1999-2015 ontwikkeld heeft in  Amsterdam. 
Een drievoudige verschuiving komt naar voren. Ten eerste is de afname van 
de sociale huurvoorraad versneld. Dit geeft aan dat overheid gestuurde gen-
trificatie krachtiger is geworden, maar ook dat financiële beperkingen wo-
ningcorporaties er toe aanzetten een groter deel van hun voorraad af te sto-
ten. Ten tweede is het beleid kwalitatief veranderd. Voorheen was stedelijke 
vernieuwing met daarbij de sloop van sociale huurwoningen dominant, maar 
dit is verschoven naar de verkoop van bestaande sociale huurwoningen. Deze 
kanteling is pas echt ontluikt sinds de crisis, maar was daarvoor al mond-
jesmaat in gang gezet. Ten derde worden deze kwantitatieve en kwalitatieve 
veranderingen vergezeld door een veranderende geografie. Waar stedelijke 
vernieuwing zich vooral richtte op sociaaleconomisch zwakke buurten in de 
naoorlogse periferie, daar concentreert de verkoop van corporatiebezit zich 
steeds sterker in centrale buurten waar de druk op de woningmarkt al hoog 
is. Dit betekent dat beleid zich minder richt op het tegengaan van negatieve 
marktontwikkelingen in zwakkere buurten, maar zich juist in toenemende 
mate heeft toegelegd op het faciliteren van “de markt” in populaire buurten 
waar gentrificatie al een voet aan de grond had.   

Deze verschuivingen zijn gerelateerd aan de financiële crisis, bezui-
nigingspolitiek, en bredere herstructurering van de verzorgingsstaat. “Dure” 
stedelijke vernieuwing is steeds lastiger geworden om na te streven, terwijl de 
verkoop van corporatiewoningen een goedkoper alternatief is. Dit alternatief 
richt zich vooralsnog echter wel op buurten waar marktprocessen gefaciliteerd 
kunnen worden. Het is hierbij interessant om op te merken dat soortgelijke 
verschuivingen niet in Rotterdam waargenomen kunnen worden. Hier heeft 
de financiële crisis de afname van corporatiebezit afgeremd. Opmerkelijk 
genoeg vonden dergelijke verschuivingen niet in Rotterdam plaats, waar de 
financiële crisis juist de neergang van de sociale sector voorlopig heeft ver-
zwakt. Hier kwam stedelijke vernieuwing ook tot stilstand, maar werd niet 
gecompenseerd door toenemende woningverkopen en was geen sprake van 
een veranderende geografie. De verschillen tussen Amsterdam en Rotterdam 
zijn op zijn minst ten dele toe te schrijven aan verschillen in woningvraag en 
druk op de woningmarkt. 

Woningcorporaties verhuren daarnaast steeds vaker hun bezit in de 
geliberaliseerde, vrije, huursector. Dit is een snel groeiende niche in de ge-
spannen Amsterdamse woningmarkt en draagt bij aan gentrificatie in de 
huursector. De verkoop of liberalisering van corporatiewoningen wordt veelal 
gelegitimeerd door betrokken actoren, in beleidsdocumenten en in het pu-
blieke debat door te wijzen naar de noodzaak “middeninkomens” tegemoet te 
komen. Deze groep zou tussen wal en schip vallen op de woningmarkt. Hierbij 
worden middeninkomens veelal impliciet dan wel expliciet gelijkgesteld aan 
jonge, hoogopgeleide en opwaarts mobiele huishoudens die moeite hebben 
te kopen. Deze omschrijving toont sterke gelijkenissen met het profiel van de 
“marginale gentrifier” zoals gedefinieerd door Damaris Rose. Het relatief mar-
ginale karakter van deze nieuwkomers – jong maar opwaarts mobiel – wordt 
bovendien aangegrepen door beleidsmakers om de intensiteit en gevolgen van 
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gentrificatie te bagatelliseren. Kritischere actoren wijzen echter op structurele 
verschillen in klassepositie tussen deze marginale gentrifiers en de zittende 
bewoners, ook al zijn inkomensverschillen aanvankelijk niet zo groot. 

Het anatomiseren van gevarieerde gentrificatie processen 
(hoofdstuk 4)
Hoofdstuk 4 verlegt het zwaartepunt van de analyses van gentrificatie als be-
leid naar de sociaalruimtelijke dynamieken van gentrificatie, door te ontrafelen 
hoe gentrificatie op verschillende manieren in verschillende buurten een voet 
aan de grond kan krijgen. Gentrificatie wordt doorgaans getypeerd als een 
proces waarbij hogere inkomensgroepen zich vestigen in een buurt en lagere 
inkomens geleidelijk verdwijnen door verdringing en uitsluiting. Verschillende 
recente studies hebben echter al aangetoond dat ook interne sociale mobi-
liteit, waarbij zittende bewoners inkomensstijging bewerkstelligen of juist te 
maken krijgen met inkomensverslechtering, een belangrijke rol kan spelen in 
sociaaleconomische veranderingen. Ook demografische verschuivingen kun-
nen daarnaast van belang zijn. Hierbij gaat het om het ouder worden van de 
bevolking, waarbij het ene leeftijdscohort plaatsmaakt voor het andere. Met 
bevolkingsregisterdata heeft dit proefschrift veranderingen in bevolkingssa-
menstelling in alle Amsterdamse en Rotterdamse buurten ontleedt, met als 
doel de afzonderlijke invloed van verhuisbewegingen, interne sociale mobili-
teit, en demografische verschuivingen vast te stellen. Een tweede doel is vast 
te stellen waar deze mechanismen van zich doen spreken.

De resultaten laten zien dat er niet één doorslaggevende vorm van 
buurtverandering bestaat, noch binnen Amsterdam, noch binnen Rotterdam. 
In plaats daarvan hebben de verschillende mechanismen in verschillende 
buurten invloed. In reeds dure buurten, en buurten waar gentrificatie zich 
in een vergevorderd stadium bevindt, zijn verhuisbewegingen de drijvende 
kracht achter veranderingen in de sociaaleconomische samenstelling van de 
bevolking. Hoge woningprijzen maken deze buurten immers bijna uitsluitend 
toegankelijk voor nieuwe bewoners met al een hoog inkomen. 

In andere buurten spelen interne sociale mobiliteit en demografische 
verschuivingen echter een belangrijkere rol. Interne sociale mobiliteit speelt 
vooral een belangrijke rol in buurten met tot voor kort een lage sociaaleco-
nomische status, en waar gentrificatie processen pas redelijk recent zijn be-
gonnen. Demografische verschuivingen hebben zoals gezegd te maken met 
de opvolging van leeftijdscohorten. In praktijk betekent dit de vergrijzing van 
lagere inkomensgroepen en het toetreden tot de beroepsbevolking van jongere 
en doorgaans hoger opgeleide leeftijdscohorten. Dergelijke  verschuiving stu-
wen gentrificatie processen in een aantal perifere buurten in zowel Amsterdam 
als Rotterdam. Deze buurten kennen doorgaans een hoog percentage socia-
le huurwoningen en de verhuismobiliteit is er laag. Buurtverandering vindt 
daarom plaats via opvolging: uiteindelijk overlijden of verhuizing naar een 
verzorgingstehuis zorgen er voor dat sociale huurwoningen mondjesmaat vrij-
komen. Deze woningen worden vervolgens veelal verkocht of geliberaliseerd 
waardoor marktprocessen een grotere rol krijgen, welke gentrificatie en een 
verjonging van deze buurten drijven. 
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Kortom, deze studie laat zien dat het blindstaren op verhuisbewegin-
gen als drijvende kracht achter gentrificatie zorgt voor een onderschatting 
van de omvang en de invloed van gentrificatie. Alleen door alle verschillende 
vormen van opwaardering samen in acht te nemen, komt de grote “voetaf-
druk” van gentrificatie aan het licht.  

Intergenerationele steun als drijfveer achter gentrificatie 
(hoofdstuk 5)
Sinds de financiële crisis van 2008, maar vaak ook daarvoor al, nemen  in-
tergenerationele ongelijkheden in hoog tempo toe, en deze ongelijkheden 
worden vertaald in de reproductie van sociaaleconomische ongelijkheden 
tussen generaties. Dit proefschrift laat zien dat veel jonge personen direct 
na het verlaten het ouderlijk huis in staat zijn een woning te bemachtigen in 
de duurste buurten van Amsterdam, ondanks hun doorgaans zeer lage inko-
men. Dit zijn veelal jonge personen zoals studenten, recent afgestudeerden 
en anderen die toetreden tot de woningmarkt. Dit roept de vraag op hoe deze 
“nestvlieders” daartoe in staat zijn. Deze vraag heeft ook bredere relevantie: 
hoe zijn marginale gentrifiers überhaupt in staat toegang te krijgen tot gen-
trificerende buurten?   

Dit proefschrift laat de grote invloed van klasse achtergrond en ou-
derlijke steun op verhuisbewegingen en buurtuitkomsten zien. Ouderlijk ver-
mogen is hierbij bijzonder belangrijk. Een meerderheid van de nestvlieders 
met vermogende ouders verhuist naar de duurste of snelst gentrificerende 
buurten van Amsterdam, ondanks hun eigen lage inkomen. Nestvlieders met 
weinig vermogende ouders vestigen zich doorgaans juist in buurten met een 
lagere status, veelal in de stedelijke periferie. Twee mechanismen verklaren 
deze verschillen. Ten eerste,  vermogende ouders kunnen substantiële finan-
ciële steun aan hun kinderen verlenen. Zo kunnen zij een woning voor hun 
kinderen kopen, helpen met het verkrijgen van een hypotheek door middel 
van een schenking, of helpen de huur of andere lasten te betalen. Daarnaast 
kunnen ouders ook niet-financiële steun verlenen, bijvoorbeeld door sociale 
netwerken aan te boren. Dergelijke vormen van steun kunnen gezien worden 
als onderdeel van sociale reproductie strategieën, aangezien ouders hun kinde-
ren op weg helpen op de woningmarkt en richting zelfstandigheid. Daarnaast 
is mogelijk ook sprake van een ouderlijke investeringsstrategie die bij het 
kopen van een woning inzetten op waardevermeerdering.  Ten tweede heeft 
ouderlijke achtergrond ook een indirecte invloed op buurtuitkomsten. Klasse 
achtergrond vormt voorkeuren en verwachtingen met betrekking tot woon-
omgeving. Ouders kunnen bovendien de voorkeur voor een studentenleven 
dat samenhangt met de ervaring van het wonen in de (binnen)stad doorgeven.

Onderzoek naar gentrificatie neemt slechts zelden het belang van ou-
derlijk vermogen in acht. Dit proefschrift laat zien dat dit wel van belang is. 
Intergenerationele relaties hebben namelijk mogelijk een aanzienlijke invloed 
op gentrificatie processen. In het geval van directe financiële steun stroomt 
ouderlijk vermogen via hun kinderen de woningmarkt op en bepaalde buurten 
in. Op deze wijze draagt dit vermogen direct bij aan de stijging van woning-
prijzen en huren met als gevolg een verder voortschrijdende gentrificatie en 
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(directe of indirecte) verdringing. Het erkennen en in acht nemen van het 
belang van ouderlijke steun betekent ook dat de definitie van de “marginale 
gentrifier” aangepast dient te worden. Ouderlijk vermogen kan het lage in-
komen van de jonge marginale gentrifier immers aanvullen, wat hen in staat 
stelt hogere woonlasten te dragen. Ouderlijke steun stelt hen in staat andere 
huishoudens met een laag inkomen te overbieden, waardoor door gentrificatie 
veroorzaakte verdringing en uitsluiting versterkt worden.

Ongelijkheden tussen generaties en gentrificatie in de 
huursector (hoofdstuk 6)
Naast de intergenerationele overdracht van ongelijkheden is het van belang 
bredere scheidslijnen tussen generaties te bestuderen. Hedendaagse woning-
markten richten zich in toenemende mate op financieel “sterke” huishoudens: 
huishoudens met een (dubbel) hoog inkomen, een vast contract, en ander 
vermogen ter beschikking. In toenemende mate zijn dit oudere huishoudens, 
terwijl jongvolwassenen te maken krijgen met meer arbeidsmarktonzekerhe-
den, minder mogelijkheden om een woning te kopen, en een grotere afhan-
kelijkheid van onzekere woonarrangementen en chaotische woontrajecten. 
Het is binnen deze context dat in Amsterdam momenteel nieuwe vormen 
van gentrificatie in de huursector opkomen. 

In de post-crisis periode hebben investeerders de particuliere huur-
sector in het vizier gekregen, en richten zich op het aanbieden van dure 
huurwoningen. Overheden steunen dit, bijvoorbeeld omdat dit past binnen 
beleidsdoelen om huurwoningen voor middeninkomens te realiseren (zie ook 
hoofdstuk 2). De rol van de huursector in het accommoderen van specifieke 
vormen van gentrificatie is zeker niet nieuw, maar de huidige opkomst van 
huurgentrificatie in Amsterdam is in verschillende opzichten wel een nieuw 
fenomeen. Zo is de uitbreiding van de koopsector geruime tijd een van de 
bouwstenen voor voortschrijdende gentrificatie in Nederlandse steden ge-
weest. De huursector bood hier weinig mogelijkheden toe vanwege sterke 
regulering. De opkomst van huurgentrificatie is onderdeel van een bredere 
wederopstanding van particuliere markt huur sinds de financiële crisis van 
2008. Tot de crisis had de huursector juist decennia van neergang gekend. De 
huidige opkomst van huurgentrificatie is enerzijds het product van groeiende 
vraag van jonge middenklasse huishoudens die nog geen woning kunnen of 
willen kopen. Anderzijds wordt de sector steeds duurder en richt het zich meer 
op hogere inkomens, waaronder internationale kenniswerkers. De geografie 
van de opkomst van huurgentrificatie toont de verbanden tussen dure huur 
en vormen van gentrificatie in vergevorderde stadia. 

Het bovenstaande wijst op een opmerkelijke combinatie. De particu-
liere huursector in Amsterdam wordt steeds duurder en exclusiever, waar-
door gentrificatie aangedreven wordt. Maar anderzijds is de opkomst van 
huurgentrificatie ook gevolg van het feit dat vooral jongvolwassenen steeds 
meer moeite hebben een woning te kopen. Huurgentrificatie in Amsterdam 
wordt gedreven door hogere inkomensgroepen die in toenemende mate naar 
huurwoningen verhuizen, maar is anderzijds ook verwant aan marginale 
gentrificatie omdat het gedreven wordt door  het feit dat deze huishoudens 
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moeite hebben een geschikte koopwoning te bemachtigen. Deze tweeledige 
trend moet gezien worden als een gevolg van groeiende intergenerationele 
scheidslijnen, die ook onder hogere inkomensgroepen bestaan. Vooral jon-
gere hoge inkomens verhuizen in toenemende mate naar een huurwoning, 
terwijl voor oudere hoge inkomens het tegenovergestelde geldt: zij verhuizen 
juist steeds vaker naar een koopwoning. Deze patronen hebben te maken 
met  toenemende arbeidsmarktonzekerheden, zoals een afhankelijkheid van 
tijdelijke contracten, die vooral jongere leeftijdsgroepen treffen. Op basis van 
deze bevindingen kan gesteld worden dat dergelijke huishoudens met een 
hoog inkomen maar verder onzekere positie tot op zekere hoogte marginale 
gentrifiers zijn. 

Verdringing: de suburbanisatie van armoede (hoofdstuk 7)
Een heersende vraag in gentrificatie onderzoek is wat er gebeurt met de lagere 
inkomensgroepen die geconfronteerd worden met gentrificatie. Centraal hier-
bij staat de vraag in hoeverre gentrificatie processen verschillende vormen van 
verdringing veroorzaken. Verdringing en uitsluiting beïnvloeden niet alleen 
de levensloop van huishoudens, maar ook de sociale geografie van steden 
en stadsregio’s. Om de schaal, rol en impact van verdringing op stadsregio’s 
te begrijpen, richt hoofdstuk 7 zich daarom op de effecten van uitgebreide 
gentrificatie processen op het verhuisgedrag van lage inkomens. De resulta-
ten tonen welke ruimtelijke invloed directe en indirecte verdringing hebben. 
Hierbij komen belangrijke maar complexe sociaalruimtelijke consequenties 
aan het licht. 

De invloed van gentrificatie op sociaalruimtelijke ongelijkheden is 
ook op het niveau van de stadsregio goed zichtbaar. Er is sprake van een 
overkoepelende en steeds sterker wordende “suburbanisatie van armoede” 
plaats. Dit is echter verre van een uniform proces, er bestaan belangrijke 
– soms subtiele – variaties. Ten eerste dient benadrukt te worden dat de su-
burbanisatie van armoede niet noodzakelijkerwijs een direct proces is waarbij 
arme huishoudens van stad naar suburb verhuizen. De suburbanisatie van 
armoede is óók het gevolg van sterke uitsluitingsprocessen: doordat centraal 
stedelijke buurten in toenemende mate onbereikbaar en onbetaalbaar zijn, 
zijn lage inkomens steeds vaker bij voorbaat niet in staat zich daar te vestigen 
en verhuizen daarom bij voorbaat al naar suburbia. Er kan gesteld worden 
dat gentrificatie zowel een directe suburbanisatie van lage inkomens als een 
bredere, indirecte suburbanisatie van armoede in gang zet.

Ten tweede zijn lage inkomens een heterogene groep die op verschil-
lende wijzen beïnvloed worden door gentrificatie. Dit proefschrift stelt dif-
ferentiatie op basis van bron en hoogte van inkomen centraal, waarbij on-
derscheid wordt gemaakt tussen werkloze huishoudens, werkende armen, 
en lage-tot-midden inkomens. De werkende armen verhuizen overwegend 
niet naar de regio maar juist in toenemende mate naar de stedelijke periferie. 
Daarnaast passen zij strategieën toe om woonruimte te vinden in centrale of 
dure buurten, zoals het delen van een woning met meerdere huishoudens. 
Werkloze huishoudens, daarentegen, suburbaniseren wel in toenemende mate 
naar de regio, vooral richting satellietsteden en andere kernen die veelal hard 
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getroffen zijn door de crisis. Ook huishoudens met een laag tot-midden in-
komen verhuizen steeds vaker naar de regio. Hierbij verspreiden zij zich meer 
over de regio dan werkloze huishoudens, en verhuizen naar verhouding vaker 
naar sociaaleconomisch sterkere gebieden. Dit verschil reflecteert de iets ster-
kere positie van lage-midden inkomens vergeleken met werkloze huishoudens. 

Concluderende observaties
De vraag is of verschuivende sociaalruimtelijke ongelijkheden, zoals de su-
burbanisatie van armoede, zich vertalen in verslechterende sociaalruimtelijke 
ongelijkheden. Gentrificatie kan, op zijn minst in eerste instantie, segregatie-
niveaus drukken doordat middenklasse huishoudens zich vestigen in buurten 
met tot dan overwegend lage inkomens als bewoners. Zo ook blijven veel 
suburbane locaties overwegend middenklasse ondanks tekenen van neergang. 
De suburbanisatie van armoede kan dus leiden tot een meer gelijkmatige 
spreiding van lage inkomensgroepen over stadsregio’s, met de implicatie dat 
geaggregeerde segregatiematen zouden dalen. Vanuit dit perspectief zou gen-
trificatie in eerste oogopslag als een verevenend proces gezien kunnen worden. 
Dit zou echter  verhullen dat deze ogenschijnlijke verevening tot stand komt 
door de woningmarktpositie van lage inkomensgroepen te verslechteren door 
hen mogelijkheden op de woningmarkt af te nemen. 

Bovendien, ook al kan gentrificatie aanvankelijk zorgen voor een dem-
ping van segregatieniveaus, er bestaat een omslagpunt waarna gentrificatie 
zal gaan bijdragen aan sterkere ruimtelijke scheidslijnen. En, wederom, zowel 
voor als na dit omslagpunt verslechtert gentrificatie de betaalbaarheid en toe-
gankelijkheid van de woningmarkt. Het is daarom wellicht nuttiger om vast 
te stellen in hoeverre lage inkomensgroepen in staat blijven woonruimte te 
verkrijgen in buurten met hoge of snel stijgende woningprijzen. Een dergelijke 
benadering kan laten zien in hoeverre gentrificatie lage inkomensgroepen de 
toegang ontzegd tot opwaarderende buurten. Dit proefschrift heeft laten zien 
dat in dit opzicht sociaalruimtelijke ongelijkheden toenemen: lage inkomens-
groepen verhuizen meer en meer naar buurten van neergang veelal gelegen in 
de stedelijke periferie of suburbane groeikernen. Deze patronen zijn echter 
geschakeerd en complex, en het is van belang deze sociaalruimtelijke onge-
lijkheden te ontrafelen. 

Ten slotte is het van belang te benadrukken dat een specifieke vorm 
van gentrificatie niet per se zachter is dan andere vormen. Gentrificatie kan 
dan wel op verschillende wijzen en volgens verschillende logica voortschrijden, 
maar de gemene deler is een afnemende betaalbaarheid van huisvesting met 
als gevolg verschillende vormen van verdringing. Alleen wanneer alle vormen 
en uitingen van gentrificatie gezamenlijk en integraal in acht genomen wor-
den is het mogelijk de aanzienlijke impact van gentrificatie op veranderende 
sociaalruimtelijke ongelijkheden te ontwaren.  






