
Geachte heer of mevrouw,  
 
Met veel verslagenheid hebben wij kennis genomen van het bericht dat het 
braakliggende terrein achter Zilverling te Rhoon als één van de negen 
onderzoekslocaties is benoemd voor bouw sociale huurwoningen. 
Wij, bewoners Zilvergloed te Rhoon, zijn NIET door de gemeente rechtstreeks 
geïnformeerd, maar hebben dit bericht vernomen van een aantal bewoners aan de 
Zilverling te Rhoon. Deze bewoners zouden direct zicht op de benoemde locatie 
hebben. 
Loco-burgemeester Jan Pieter Lokker heeft op 8 Juni j.l. voor deze onvolledige 
berichtgeving zijn excuses aangeboden, maar wij hebben hier een nare bijsmaak aan 
overgehouden.  
Er is ons verteld dat wij pas in een later stadium zouden worden geïnformeerd. In 
onze ogen absoluut onacceptabel omdat dit de GEHELE wijk Portland aangaat en 
niet enkel een aantal bewoners met zicht op de benoemde locatie.  
 
Wij zijn vorig jaar mei verhuisd naar de Zilvergloed te Roon en hebben deze keuze 
zeer bewust gemaakt.  
Een nette, verzorgde wijk waar elke bewoner veel tijd in zijn of haar woning steekt. 
Met de eventuele komst van sociale huurwoningen zal dit een duidelijke 
waardevermindering van onze woning opleveren.  
Nog niet te spreken over het aangezicht van de wijk en verloedering en eventuele 
problemen die kunnen ontstaan. Het verschil tussen de bestaande koopwoningen en 
de sociale huurwoningen is in onze ogen veel te groot.  
Als voorbeeld nemen wij ook de problemen die destijds zijn ontstaan in vinexwijk 
Leidsche Rijn, zie artikel (gepubliceerd op 19 juni 2010) 
 
//vorige.nrc.nl//binnenland/article2566991.ece/Typisch_stadse_problemen_in_een_s
plinternieuwe_wijk. 
 
Raymond Frederiks, student aan de Universiteit van Amsterdam, heeft tevens 
onderzoek gedaan naar de ervaringen van bewoners. Huurders en kopers, 
constateert hij, staan in gemengde wooncomplexen soms vijandig tegenover elkaar. 
De problemen worden groter naarmate (welgestelde) kopers en armere huurders 
elkaar vaker tegenkomen, zie artikel (gepubliceerd op 3 december j.l.) 
 
 
Dit alles baart ons zeer grote zorgen. Wij zijn tegen de bouw van sociale 
huurwoningen in Portland. 
 
Hopende dat u onze argumenten in afweging zal nemen vernemen wij graag uw 
reactie,  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dave Vooges en Chadé Seip 
Zilvergloed 3 te Rhoon 
 
	
	



	
http://vorige.nrc.nl//binnenland/article2566991.ece/Typisch_stadse_problemen_in_ee
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Typisch stadse problemen in een splinternieuwe wijk 

 
Door onze redacteur Jaap Bloembergen 
 
De samenstelling van vinexwijk Leidsche Rijn moet gevarieerd worden. Kopers van 
dure huizen wonen naast ‘sociaal kwetsbare’ gezinnen. „Dat geeft gedoe, overlast.” 
 
Utrecht, 19 juni. Een Nederlands homostel zet zijn huis te koop, omdat het de 
pesterijen van Marokkaanse buurtkinderen beu is. Dit incident in de wijk Terwijde, 
afgelopen week breed uitgemeten in de media, is volgens bewoners en beleidsmakers 
illustratief voor de sfeer in Leidsche Rijn, het nieuwe Utrechtse stadsdeel, waarin 
Terwijde ligt. 
Kleine criminaliteit 
De combinatie van koop- en socialehuurwoningen, van autochtonen en allochtonen, 
leidt in dit vinexgebied tot wederzijdse én onderlinge irritaties, tot kleine criminaliteit 
ook. „Je kan niet verwachten dat dit een dorp blijft”, zegt Heinz Schiller, directeur 
van welzijnsorganisatie Stichting Doenja, al twaalf jaar actief in Leidsche Rijn. 
Terwijde op een zonnige doordeweekse dag: twee werelden, gescheiden door één 
sloot. Aan de ene kant dure koopwoningen, grote auto’s voor de deur, geen mens te 
zien. Aan de andere kant spelen kinderen op straat en maken buren een praatje. Op 
de eerste etage van een huurhuis hangt een schooltas buiten, met de Nederlandse 
vlag. Op tweehoog hangt een Marokkaanse. En overal in de wijk, aan beide kanten 
van de sloot, wapperen oranje vlaggetjes. Het WK verbroedert, ook in Terwijde. 
Vinexwijk op weiland Leidsche Rijn is een vinexlocatie in de gemeente Utrecht ten 
noordwesten van verkeersknooppunt Oudenrijn. Vinex staat voor Vierde Nota 



Ruimtelijke Ordening Extra (1991), die uitging van grootschalige nieuwbouw aan de 
rand van grote steden, om de leegloop daaruit tegen te gaan en het Groene Hart niet 
te veel aan te tasten. De overheid stelt 30 procent sociale woningbouw als doel. Dit is 
het geval in Leidsche Rijn, dat een oppervlakte heeft zo groot als de stad Leeuwarden. 
De eerste woning werd opgeleverd in 1998. In 2025 moeten er 30.000 woningen zijn, 
voor 80.000 mensen. De huizen staan op voormalige landbouwgrond, nabij 
boerderijen en kassen. De architectuur varieert van ‘retro jaren dertig’ en ‘retro 
grachtengordel’ tot experimenteel modern en rechttoe rechtaan blokkendozen. 
Leidsche Rijn biedt straks werk voor 40.000 mensen. Er zijn parken, winkels, 
scholen en sportfaciliteiten, er is een recreatieplas. Horeca is er (nog) niet. Bij de wijk 
horen het iets verplaatste station Vleuten en een nieuw treinstation. Er komt een 
derde station, ook aan de lijn Utrecht- Woerden. Er zijn snelle busverbindingen met 
de Utrechtse binnenstad, een speciale busbaan is in de maak. De Macedonische Maja, 
moeder van drie dochters, woont aan de dure kant van de sloot. Zij kocht in 2005 met 
haar Nederlandse man een kavel voor enkele tonnen, maar wist niet dat er 
huurwoningen aan de overkant zouden komen. „Ik heb er geen moeite mee, ben zelf 
buitenlandse, maar de sfeer is anders. Veel jonge kinderen tot ’s avonds laat op straat, 
en dat begrijp ik niet”, vertelt Maja. Ze wijst naar het vrijstaande huis van haar 
overburen – bordje ‘Te Koop’ in de voortuin. „Die zijn teleurgesteld dat de buurt erop 
achteruit is gegaan.” 
Pioniers 
Hoe anders was het in 1998. Starters op de woningmarkt vonden betaalbare 
woningen in Leidsche Rijn en vestigden zich er. Heinz Schiller van Stichting Doenja 
noemt hen de pioniers. „Veel jonge gezinnen begonnen een nieuw leven. Ze gingen 
samen aan de slag. Er was cohesie, vrolijkheid, een bijzondere dynamiek. Lekker 
samen in de modder pruttelen, over een zandweg naar de tijdelijke AH – niemand die 
klaagde. En als er een probleem was, pakten ze het eigenhandig aan. De pioniers 
hadden een groot oplossend vermogen. Ze wezen niet meteen met een 
beschuldigende vinger naar de overheid.” 
Lachend vertelt de hulpverlener over de eerste ergernissen – zo’n tien jaar geleden. 
„Er was een inspraakavond omdat er per ongeluk een voetbal in de tuin van een 
koopwoning was geschoten. Een issue! De realiteit was dat de stad in aantocht was.” 
Het voetbalincident was nog onschuldig. Het werd pas ernst toen de tweede groep 
nieuwkomers zich een paar jaar later meldde, overgewaaid uit Kanaleneiland, aan de 
andere kant van het Amsterdam-Rijnkanaal. Daarvandaan kwamen allochtonen die 
zich een koopwoning konden veroorloven, en wegvluchtten van de rotzooi in de latere 
Vogelaarwijk. 
Zoals de Turkse Durdane. Zij komt deze middag haar ouders uitzwaaien die hun oude 
Mercedes volstoppen voor een lange zomervakantie in hun geboorteland. Durdane 
heeft hier een koophuis, haar ouders een huurhuis. 
Kanaleneiland 
Ze vertelt: „Waarom hebben ze Kanaleneiland schoongeveegd? Wij zijn de dupe van 
een groep Marokkanen die het voor de hele wijk verzieken. Ik durf nu ’s avonds in het 
donker niet meer naar de AH. En van die straatcoaches hoef je het ook niet te hebben. 
Die worden achter hun rug uitgelachen.” 
Haar jongere broer, die nog bij zijn ouders woont, bagatelliseert de problemen. „Ik 
kan alleen mijn auto niet kwijt. Verder is het prima wonen hier.” 
Toch zien ook politiek en hulpverlening dat de onrust in Leidsche Rijn groeit. Een 
grote groep van lageropgeleiden brengt problemen met zich mee. „Geen ontkomen 
aan”, weet Schiller. 
De Utrechtse wethouder Harrie Bosch (wonen, PvdA) spreekt over „een bewuste 



keuze” om arm en rijk dichtbij elkaar te laten wonen. De gemeente heeft geleerd van 
Overvecht, waar bijna alleen huurwoningen zijn en sociale problemen zich 
opstapelden. Spreiding is nu het toverwoord. Dat betekent ook: gedifferentieerd 
bouwen. Maar dat leidt dus ook tot confrontaties tussen sociale groepen. 
Sociaal kwetsbaar 
Bosch: „Er zit een aantal problematische gezinnen bij elkaar in Leidsche Rijn, 
tegelijkertijd uit de bestaande stad verhuisd. Zo is er een lichte concentratie van 
sociaal kwetsbare gezinnen. Ouders hebben geen werk, moeite met opvoeden. Dat 
geeft gedoe, overlast.” 
Wordt Leidsche Rijn een nieuwe Vogelaarwijk? De wethouder wuift de suggestie weg. 
„De criminaliteitscijfers liggen onder het stadsgemiddelde. Objectief gezien kunnen 
we tevreden zijn. Maar dat doet niks af aan de venijnigheid van een aantal incidenten. 
En het gevoel van veiligheid loopt terug. Dat is ook zorgwekkend.” 
Verwijzend naar de demografische prognoses: „Overlast en jongerenproblemen 
blijven bestaan. Het is een jonge wijk die nog meer zal verjongen. Daar spelen we als 
gemeente op in. We bieden een goed voorzieningenpakket aan: scholen, sport, 
kinderopvang.” 
Volgens de Utrechtse politiechef Johan van Renswoude behoort Leidsche Rijn tot de 
veiligste gebieden van Utrecht. De cijfers geven hem gelijk. „Veel mensen hadden een 
bepaald verwachtingspatroon, van een rustig en onbedreigd leven. Helaas voor hen 
nemen anderen de typisch stadse problemen met zich mee.” 
Dynamiek 
Volgens Doenja-directeur Schiller „brengt Vinex allerlei dynamiek met zich mee” – in 
negatieve en positieve zin. Hij vertelt enthousiast over het relatief hoge aantal 
bewoners met een handicap, zoals astmapatiënten en mensen met een verstandelijke 
of psychische beperking. Schiller: „Die werden voorheen in de bossen weggestopt en 
kunnen nu je buurman zijn in een groen hofje. Stadsmensen moeten daar misschien 
aan wennen. Ik ben er trots op.” 
En de overlast van Marokkaanse reljongeren? Schiller: „Dat kan waar zijn, maar om 
de hoek in Vleuten-De Meern heb je vooral witte hangjongeren die voor overlast 
zorgen.” 
Politiechef Van Renswoude brengt ook een nuance aan. „Ik wil niet dat Marokkaanse 
kinderen die lekker een balletje trappen worden geassocieerd met het tuig dat voor 
overlast zorgt. De beeldvorming is verkeerd. Zo lees ik overal dat bij het homostel 
ruiten zijn ingegooid en de politie de daders met fluwelen handschoentjes aanpakt. 
Volstrekt niet waar. Feit is dat er geen ruiten zijn ingegooid. En wij hadden laatst nog 
een verhelderend gesprek met verdachte jongens en hun ouders.” 
GEPUBLICEERD IN: BINNENLAND 
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Kopers en sociale huurders kunnen elkaar niet luchten of zien 
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Het mengen van koophuizen en sociale huurwoningen is bepaald geen garantie dat 
de bewoners harmonieus met elkaar omgaan. © Floris Lok 
 
Het mengen van koopwoningen en sociale huur heeft helemaal niet de positieve 
uitwerking die er vaak van wordt verwacht. Bewoners, blijkt uit onderzoek, staan 
soms ronduit vijandig tegenover elkaar. 
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Overlast, intimidatie, inbraken en opstandige hangjongeren. Het mengen van 



koophuizen en sociale huurwoningen is bepaald  geen garantie dat de bewoners 
harmonieus met elkaar omgaan. Vooral als arme en rijke bewoners een tuin of 
gemeenschappelijke ruimte delen, ontstaan spanningen.   
 
Dit concludeert Raymond Frederiks, student aan de Universiteit van Amsterdam, in 
een onderzoek. De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties vond zijn 
bevindingen zo interessant dat ze donderdag het thema vormen van het congres 
'Gemengd wonen' bij corporatie Rochdale in Amsterdam. 
 
Negatieve invloed 
Frederiks conclusies passen goed bij eerder onderzoek van Barend Wind van de 
Universiteit van Tilburg, die stelde dat verkoop van corporatiewoningen geen 
positieve invloed heeft op de buurt. Een onderzoek van Conijn & Kramer uit 2010 
stelde dat de sociale gevolgen van menging niet positief, maar volstrekt onduidelijk 
zijn.  
 
Wethouder Laurens Ivens van Wonen zegt in een reactie het probleem bij die 
gemengde wooncomplexen te herkennen. 
 
Frederiks deed onderzoek naar ervaringen van bewoners. Huurders en kopers, 
constateert hij, staan in gemengde wooncomplexen soms vijandig tegenover elkaar. 
De problemen worden groter naarmate (welgestelde) kopers en armere huurders 
elkaar vaker tegenkomen. 'Woningcorporaties moeten niet langer huurwoningen 
verkopen als die binnen wooncomplexen met veel gemeenschappelijke ruimten 
liggen.' 
 
De verschillen tussen de typen bewoners vallen dan namelijk meer op. Bij Blok 47CD 
op IJburg was sprake van overlast, intimidatie, inbraken en opstandige 
hangjongeren. Ook waren er 'concrete bedreigingen'. Hoewel Frederiks zegt dat niet 
alle ervaringen in gemengde wooncomplexen slecht waren, signaleerde hij op meer 
plekken, zoals op Kattenburg en in de Banne, 'wij/zij-tegenstellingen'.  
 
Conflicten 
Redacteuren van het gemeentelijke tijdschrift Nul20 stuitten in een journalistiek 
onderzoek ook al op conflicten tussen kopers en sociale huurders in Blok19 op IJburg 
en complex Batavia op Sporenburg. 
 
Frederiks' onderzoek staat haaks op wat tot nu toe werd gedacht. Het mengen van 
koop en sociale huur is de kurk waar de Amsterdamse volkshuisvesting op drijft. Een 
platform van woningcorporaties stelde vorig jaar nog dat het mengen sinds de jaren 
tachtig problematische segregatie in de volkshuisvesting heeft voorkomen. Ook alle 
wethouders Wonen in Amsterdam hebben dit onderschreven.  
 
In 2006 schreef Frank Bijdendijk, destijds topman van Stadgenoot, over de rellen in 
de Franse banlieues dat die in Amsterdam nooit zouden gebeuren, dankzij het 
mengen van koop en sociale huur.  
 
Complexniveau 
Het gaat volgens Frederiks te ver om zijn onderzoek in verband te brengen met 
conclusies over deradicalisering, gettovorming en de aanslagen in Parijs. 'Mijn studie 
is gericht op wat er op complexniveau gebeurt als woningcorporaties huurwoningen 



verkopen.' 
 
Wethouder Laurens Ivens: 'Mengen op complexniveau is vaak lastig doordat 
huurders en kopers andere belangen en verantwoordelijkheden hebben. We hebben 
afgesproken met huurders en corporaties dat we de vertegenwoordiging van huurders 
zullen verbeteren.' Wel blijft hij geloven in het mengen van wijken. 'Ons doel is vooral 
om in te zetten op gemengde buurten.'	


