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Abstract 

Gentrification and its consequences have been extensively investigated. The influence 

of gentrification on the moving propensities of people (with a lower SES) living in gentrified 

neighborhoods has, however, received only scarce interest. This paper aims at remediating 

this by investigating whether people (with a lower SES) living in gentrified neighborhoods 

have a higher chance to indicate that they want to move than people (with the same SES) 

living in non-gentrified neighborhoods. 

To measure gentrification, strong reductions in the number people in the 

neighborhoods entitled to OCMW-support or who are unemployed are used. Binary logistic 

multilevel analyses will be applied to investigate neighborhood effects and to separate these 

effects from individual effects. Data of the leefbaarheidsmonitor (used by the Ghent 

municipality to measure subjective wellbeing of its inhabitants, Data-Analyse & GIS, 2010), 

will be combined with data coming from the Buurtmonitor Gent (a website offering 

governmental data about Ghent, v. d. Stad Gent, 2013). 

Gentrification has an influence on the moving propensities of people living in 

gentrified neighborhoods, although it is only a small one. When considering general moving 

propensities, this effect disappears after controlling for SES of the neighborhood. When 

considering the moving propensities because of the neighborhood this effect is only found for 

inhabitants with a lower SES. When considering the specific effects for people with a lower 

SES, the results are mixed. No specific influences of gentrification were found when 

considering general moving propensities. When considering moving propensities because of 

the neighborhood, people with a lower SES living in gentrified neighborhoods have smaller 

chances to have moving propensities than people with a lower SES living in non-gentrified 

neighborhoods. This paper shows that it is necessary to give more attention to the moving 

propensities of people living in gentrified neighborhoods (both with and without lower SES).  

Inleiding 

In dit onderzoek wordt gentrificatie gedefinieerd als de opwaardering van 

achtergestelde buurten, waardoor minstens een deel van de oorspronkelijke inwoners met 

een lagere sociaaleconomische status (voortaan SES) wegtrekken (Kleinhans, 2009; Lees, 

2008; Slater, 2004) en er zich in de plaats middenklassers vestigen waardoor er sociale mix 

kan ontstaan. Dit kan ofwel spontaan gebeuren, ofwel onder impuls van het stadsbestuur 

dat een stadsvernieuwingsbeleid voert en opwaarderingsprojecten opzet, al dan niet in 

samenwerking met privé-partners, zowel bedrijven als particulieren. Het stadsbestuur doet 

dit om sociale mix te creëren in deze buurten. Deze sociale mix zou er voor moeten zorgen 

dat de oorspronkelijke bewoners, die meestal een lagere SES hebben, rijkere sociale 

netwerken krijgen en daardoor meer kans hebben op opwaartse sociale mobiliteit.  

De oorspronkelijke inwoners trekken bij gentrificatie weg doordat ze uit hun woonst 

moeten omdat die te vervallen is, omdat hun huurcontract afgelopen is of omdat ze elders 

iets beter/betaalbaarder hebben gevonden. De huizen die op deze manier vrij komen 

worden opgekocht door kapitaalkrachtigere middenklassers die op zoek zijn naar een 

goedkope woning om te renoveren, door vastgoedmakelaars die huizen in grote aantallen 

opkopen om grotere projecten te realiseren, door de stad die andere projecten start 
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(bijvoorbeeld de aanleg van groen in de buurt) of worden door de eigenaar-niet-bewoner 

opgeknapt, waarna er andere huurders in komen die de hogere huurprijzen kunnen betalen. 

Dit veranderde woningaanbod trekt (andere) middenklassers aan, waardoor er sociale mix 

kan ontstaan. 

Gentrificatie en haar gevolgen zijn al uitvoerig bestudeerd. Vaak bestudeerde 

onderwerpen zijn de oorzaken van gentrificatie (Hamnett, 2003; Hedin, Clark, Lundholm, & 

Malmberg, 2012; Ley & Ley, 1986; Porter, 2010; Zheng & Kahn, 2013), de processen 

waarlangs gentrificatie verloopt (Zukin, 1987; Zukin, Trujillo, Frase, Jackson, & Recuber, 

2009), welke middenklassers (Slater, 2004) en waarom (Bader, 2011) ze naar 

gegentrificeerde buurten trekken, welke invloeden gentrificatie heeft op de sociale 

netwerken van de oorspronkelijke bewoners (Curley, 2009; R. G. Kleit, 2010) en daarmee 

samenhangend tussen welke groepen mensen er sociale contacten ontstaan in deze 

gegentrificeerde buurten of wijken (Blokland & van Eijk, 2010; Butler & Robson, 2001; 

Davidson & Lees, 2010; R. Kleit & Carnegie, 2011) of in welke mate er sociale verdringing 

optreedt (Atkinson, 2000; Bolt & Van Kempen, 2010; Freeman & Braconi, 2004; Van 

Criekingen, 2008; E. Wyly, Newman, Schafran, & Lee, 2010).  

Toch zijn er nog hiaten in de wetenschappelijke kennis over gentrificatie. Door te 

onderzoeken welke invloed gentrificatie heeft op de verhuisintenties van mensen met een 

lagere SES, wil dit artikel een aanzet bieden om één zo’n hiaat weg te werken, namelijk de 

waardering van de buurtbewoners, met een lagere SES, voor de gentrificatie van hun buurt. 

Verhuisintenties worden als afhankelijke variabele gebruikt omdat vermoed wordt dat dit 

een sterk gevoel van ontevredenheid uitdrukt. Verhuisbewegingen zelf kunnen niet gebruikt 

worden aangezien niet iedereen die wil verhuizen kan verhuizen en niet iedereen die 

verhuist, dit doet omdat hij dit wil.  

Hoewel deze waardering al kwalitatief onderzocht is (Martin, 2005; May, 1996), zijn 

er amper kwantitatieve studies te vinden. De auteur is enkel bekend met kwantitatief 

onderzoek van Freeman en Braconi (2004) en Vigdor (2001) in de Amerikaanse context, 

maar beide onderzoekers namen de effectieve kans, en niet de intentie, om te verhuizen, als 

afhankelijke variabele. Deze Amerikaanse context verschilt daarenboven van de Europese 

door de invloed van sociaal beleid op residentiebeslissingen en de huizenmarkt (Musterd, 

2005). 

Maatschappelijk is het relevant te weten hoe bewoners met een lagere SES reageren 

op de gentrificatie van hun omgeving. Als zou worden aangetoond dat deze inwoners weg 

willen trekken omwille van de gentrificatie van hun buurt, moeten stadsbesturen hun (vaak 

gevoerde) opwaarderingsbeleid, dat gentrificatie als doel heeft, kritisch evalueren. Sociale 

mix zal dan waarschijnlijk niet tot sociale interactie leiden, waardoor de vooropgestelde 

doelen niet bereikt kunnen worden. 

Om de geformuleerde onderzoeksvraag te beantwoorden, worden twee binaire 

logistische multilevel-analyses gebruikt met data afkomstig van de leefbaarheidsmonitor van 

Stad Gent (Data-Analyse & GIS, 2010) en de buurtmonitor-website van Gent (v. d. Stad Gent, 

2013). De leefbaarheidsmonitor is een studie waar Stad Gent in 2002 mee is begonnen om 

de subjectieve leefbaarheid te kunnen meten en waarvan ze sindsdien elke drie of vier jaar 

een vervolgstudie uitvoert. De buurtmonitor presenteert een verzameling van (structurele) 

data over Gent, meestal op buurtniveau, afkomstig van verschillende overheidsinstellingen. 

Onder andere informatie over etniciteit of SES per buurt zijn hier te vinden. Doordat de 



 

Ad Coenen (00801670) Masterproef in de sociologie 4 

 

onderzoeksvraag twee niveaus beslaat, is het nodig een multilevel-analyse uit te voeren. 

Omdat de afhankelijke variabele twee keer dichotoom geoperationaliseerd wordt, 

resulterende in de variabelen ‘wilt verhuizen’ en ‘wilt verhuizen omwille van de buurt’, is 

binaire logistische regressie de beste analysetechniek. 

Vooraleer de hypotheses uiteengezet worden in het hierna komende tweede deel, 

het theoretisch kader, wordt er in dat theoretisch kader eerst stil gestaan bij de Gentse 

context en de keuze voor de afhankelijke variabele. In het derde deel van deze paper 

worden de gebruikte data en methodes besproken. Daarna komt de bespreking van de 

resultaten, waarbij eerst de univariate analyse besproken wordt om nadien over te gaan tot 

de resultaten van de multivariate analyse. In de discussie wordt er stil gestaan bij de 

conclusies en worden enkele opmerkingen bij dit onderzoek geformuleerd. 

Theoretisch kader 

De context: Gent 

Met een inwonersaantal van 247
.
941 in 2012, voor 19,2% bestaande uit etnisch 

culturele minderheden (v. d. Stad Gent, 2013), behoort Gent demografisch net niet tot de 

grote steden van Europa (ESPON, 2007) en is het een van de grootste van België (Statbel, 

2013). In de Gentse context zijn etnisch culturele minderheden (voortaan ECM) voornamelijk 

mensen afkomstig uit Turkije, de Maghrebijnse landen en Oost-Europa (cijfers 2012, v. d. 

Stad Gent, 2013). Daarnaast heeft Gent een groot aantal kotstudenten
1
. In 2007 bedroeg 

hun aantal volgens officiële cijfers 19
.
480

2
, tegenover een bevolkingsaantal van 237

.
000 (v. d. 

Stad Gent, 2013). Gent heeft tot slot een relatief groot aandeel gedomicilieerde twintigers 

en dertigers in haar stad wonen (cijfers 2010, v. d. Stad Gent, 2013; Statbel, 01-01-2010: 

eigen bewerking). Veel van deze inwoners zijn studenten die zich na hun studie in Gent 

vestigden. Wanneer ze beginnen aan de uitbouw van hun gezin, verhuizen de meesten naar 

de buitenwijken en landelijkere gebieden (algemeen: Gay & Valverde, 2008;  en specifiek 

voor Gent: d. s. e. r. p. Stad Gent, 2003).  

Morfologisch bestaat Gent uit drie delen: haar stadsrand, de binnenstad en de 

buitenwijken (d. s. e. r. p. Stad Gent, 2003). De meeste achtergestelde buurten bevinden zich 

in de (arbeiders)wijken in de Gentse stadsrand (d. s. e. r. p. Stad Gent, 2003). Hier staan er 

veel, vaak kleinere en dicht op elkaar gebouwde, eengezinswoningen uit de 19
de

 en 20
ste

 

eeuw of grote woonblokken. Sociaaleconomisch is dit het deel van de stad waar de 

inkomens lager liggen (cijfers 2009, v. d. Stad Gent, 2013) en er meer ECM wonen dan 

gemiddeld. De binnenstad is het cultuurhistorisch centrum (d. s. e. r. p. Stad Gent, 2003), 

waar er een grote vermenging is tussen verschillende functies. De meeste mensen wonen er 

in appartementen. Hier verblijven de meeste studenten, hoewel die ook uitwijken naar de 

stadsrand. De buitenwijken (d. s. e. r. p. Stad Gent, 2003) zijn de dorpskernen die werden 

opgeslorpt door de stadsgroei en in 1977 officieel deel werden van Gent. Hier is er een 

                                                           
1
 Dit zijn studenten die in de week in Gent in een kamer verblijven en in het weekend naar huis gaan, 

waar ze gedomicilieerd zijn. Hierdoor worden ze niet beschouwd als Gentse inwoner. 
2
 Volgens cijfers verzameld door de universiteit en hogescholen zelf waren er in het schooljaar 2007-

2008 23
.
126 studenten die op kot verbleven (v. d. Stad Gent, 2013). 
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lagere woningdichtheid met open bebouwing en staan er over het algemeen grotere 

woningen met een tuin (d. s. e. r. p. Stad Gent, 2003).  

Stad Gent voert een actief stadsvernieuwingsbeleid in haar stadsrand of gordel 

waarmee ze wijken als het Rabot of de Brugse Poort opwaardeert. Hiermee mikt het 

stadsbestuur op “het versterken van de ruimtelijke, functionele en sociale mix” (Gent, 2007)
3
 

                                                           
3
 In het nieuwe bestuursakkoord (2013-1018) is dit minder duidelijk te lezen maar wordt ook op het 

belang gewezen van “een geïntegreerde aanpak volgens drie beleidssporen [waarbij] naast het 

ruimtelijk-fysieke, (…) parallel een socio-cultureel en socio-economisch luik uitgewerkt [wordt]” (Gent, 

2012, p. 35). 

Figuur 1: (links) gentrificatie en (rechts) opwaarderingsprojecten uitgevoerd door Stad Gent in 2005 

Figuur 2: (links) gentrificatie en (rechts) opwaarderingsprojecten uitgevoerd door Stad Gent in 2009 



 

Ad Coenen (00801670) Masterproef in de sociologie 6 

 

om er zo de leefbaarheid te verbeteren. In vele van deze wijken is er ook gentrificatie, over 

het causale verband tussen deze twee worden hier nog geen uitspraken gedaan. Daarnaast 

zijn er in Gent andere buurten die spontaan gentrificeren. Deze zijn vooral in de 

buitenwijken te vinden. Bovenstaande kaarten tonen zowel de buurten die gentrificeerden 

(telkens links) in de periodes 2002-2005 (figuur 1) en 2006-2009 (figuur 2) als de buurten 

waarin Stad Gent opwaarderingsprojecten uitvoerde of de buurten grenzend aan die 

buurten (telkens rechts, gebaseerd op:  Vervloesem, De Meulder, & Loeckx, 2012).  

Door de aanwezigheid van gentrificatie en de morfologische en demografische 

kenmerken die overeenkomen met andere grootsteden, is Gent een interessante case om 

gentrificatie te onderzoeken. 

De afhankelijke variabele: verhuisintenties 

Als afhankelijke variabele wordt er gekozen voor verhuisintenties. Om twee redenen 

is dit interessanter dan de loutere verhuisbewegingen. Doordat niet iedereen verhuist 

omdat ze ongelukkig zijn met de buurt of de eigen woning, zijn verhuisintenties een betere 

maat voor een gevoel van ontevredenheid. Andere redenen om te verhuizen zijn 

bijvoorbeeld een scheiding, het vinden van ander werk of omdat men niet langer kan huren 

waar men woont (Lu, 1999). Aan de andere kant kan niet iedereen die wil verhuizen, 

effectief verhuizen (de Groot, Mulder, & Manting, 2011). Andere factoren, zoals financiële 

en andere kosten of de krapte op de huizenmarkt (van Ham & Feijten, 2008), bepalen mee 

of mensen die willen verhuizen dit kunnen. Voor mensen met een lagere SES spelen deze 

factoren zelfs een grotere rol om verhuisintenties te kunnen omzetten in een 

verhuisbeslissing dan voor anderen (Lu, 1999).  

Hoewel ook met (buurt-)ontevredenheid kon gewerkt worden, is er gekozen om dit 

niet te doen. Dit is in hoofdzaak omdat er verondersteld wordt dat verhuisintenties een 

dermate sterk gevoel van ontevredenheid uitdrukken dat mensen niet langer willen blijven 

wonen waar ze wonen. Verder zou ontevredenheid slechts van tijdelijke aard kunnen zijn, 

zeker wanneer het wordt veroorzaakt door veranderingen in de buurt. Wanneer mensen 

enkel tijd nodig hebben om te wennen aan de nieuwe situatie, dan kan het stadsbestuur 

met opwaarderingsprojecten haar vooropgestelde doelen bereiken. Wanneer deze mensen 

echter zo ontevreden zijn dat ze weg willen en dus bereid zijn acties te ondernemen om iets 

aan hun ontevredenheid te doen, zal dit gevoel hoogstwaarschijnlijk niet van tijdelijke aard 

zijn.  

Hypotheses 

In dit onderzoek wordt vertrokken van de assumptie dat gentrificatie een invloed 

heeft op verhuisintenties. Deze veronderstelling lijkt gerechtvaardigd op basis van de 

literatuur. De buurt speelt namelijk een (belangrijke) rol in het verklaren van 

residentiebeslissingen. Zowel de bevolkingssamenstelling, waarbij vooral de etnische mix 

van belang is (Frey, 1979; van Ham & Feijten, 2008), de subjectieve kijk op de buurt (Lee, 

Oropesa, & Kanan, 1994) als de objectieve kenmerken van de buurt, zoals de nabijheid van 

voorzieningen, het buurtleven of buurtcriminaliteit (Parkes, Kearns, & Atkinson, 2002), zijn 

van belang. Door veranderingen in de buurt kunnen mensen stress krijgen (Clark, Deurloo, & 

Dieleman, 2006) die alleen door te verhuizen kan verholpen worden (Feijten & van Ham, 
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2009). Daartegenover moet echter een andere conclusie van Lee et al. (Lee et al., 1994) 

geplaatst worden, waarin ze stellen dat buurtkenmerken hooguit een kleine invloed hebben. 

 

• Hypothese 1: verhuisintenties van buurtbewoners worden beïnvloed door de 

gentrificatie van hun buurt. 

 

Met de twee volgende hypotheses zal onderzocht worden of gentrificatie een 

positieve of negatieve invloed heeft op de verhuisintenties van de bewoners met een lagere 

SES van gegentrificeerde buurten. Er wordt geopteerd om met twee elkaar tegensprekende 

hypotheses te werken. De voornaamste reden hiervoor is dat er in het gentrificatie-

onderzoek zeer weinig consensus is. Los van de discussies over de definitie (Hamnett, 1991; 

Lees, 2008), worden alle mogelijke gevolgen zowel bevestigd als ontkend afhankelijk van 

waar, hoe en door wie het onderzocht werd. Slater (2006) wijst hier op het belang van de 

mate waarin de onderzoeker positief of negatief tegenover gentrificatie staat en pleit voor 

meer bekritiserend onderzoek. Atkinson (2004) concludeert in zijn literatuuroverzicht over 

de gevolgen van gentrificatie daarentegen dat “a move away from the portrayal of 

gentrification as a simple social good or evil will inevitably be an analytical improvement” 

(2004, p. 125). Verder zijn de beide hypotheses theoretisch te onderbouwen. 

 

• Hypothese 2a: gentrificatie van de buurt zorgt voor een hogere kans op 

verhuisintenties bij buurtbewoners met een lagere SES in vergelijking met bewoners, 

met eenzelfde SES, van niet-gegentrificeerde buurten. 

• Hypothese 2b: gentrificatie van de buurt zorgt voor een lagere kans op 

verhuisintenties bij buurtbewoners met een lagere SES in vergelijking met bewoners, 

met eenzelfde SES, van niet-gegentrificeerde buurten. 

Hypothese 2a: meer verhuisintenties 

De invloed van gentrificatie kan er voor zorgen dat de bewoners met een lagere SES 

van gegentrificeerde buurten meer geneigd zijn te willen verhuizen dan mensen met 

eenzelfde SES die niet in gegentrificeerde buurten wonen. Dit kan onderbouwd worden door 

de stijgende (huur)prijzen in gegentrificeerde buurten die mensen verplichten elders een 

betaalbare woning te zoeken (Atkinson, 2000; Lyons, 1996; Marcuse, 1986; E. K. Wyly & 

Hammel, 1999). Hoewel er in Gent geen data verzameld worden die deze stijgende 

woonkosten kunnen aantonen, werd door mevr. Temmerman, oud Schepen 

stadsvernieuwing in Gent, (indirect) toegegeven dat gentrificatie ook in Gent tot stijgende 

prijzen leidt (Boekvoostelling en panelgesprek "Gentrificatie als strategie van 

stadsvernieuwing?", 15/02/2013). Maar er is meer aan de hand dan deze louter 

economische evoluties. 

Zo leidt gentrificatie, per definitie, tot een veranderde en meer gemengde 

bevolkingssamenstelling (zie supra, of: Atkinson, 2004). Dit heeft een aantal gevolgen die 

kunnen leiden tot hogere verhuisintenties. Als eerste leidt dit soms tot spanningen of 

conflicten in de buurt doordat mensen met verschillende achtergronden moeten 

samenleven (Atkinson, 2004; Freeman, 2006; Goodchild & Cole, 2001; Rose, 2004). In 

extreme gevallen is er zelfs sprake van verdringing door repressief optredende politie tegen 

hoofdzakelijk drugsverslaafden, krakers of daklozen (Aalbers, 2011; Smith, 1996). Minder 
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extreem maar ook in het rijtje passend is bijvoorbeeld het verhoogd optreden tegen 

“hangjongeren”. Tissot (2011) toonde aan dat deze spanningen tevens kunnen ontstaan 

doordat middenklassers specifiek gedrag vertonen om bepaalde gebieden in hun buurt voor 

zichzelf af te bakenen om er zich zo thuis te voelen. 

Ten tweede kan deze nieuwe bevolkingssamenstelling negatieve gevolgen hebben. 

Als eerste levert segregatie sociale en economische voordelen op voor bewoners van 

gesegregeerde buurten (Cheshire, 2006; Peach, 1996). De sociale netwerken kunnen schade 

ondervinden (Curley, 2009), omdat sociale contacten vooral ontstaan tussen mensen die op 

elkaar lijken (McPherson, Smith Lovin, & Cook, 2001) en omdat het moeilijker is contact te 

onderhouden over grotere afstanden. Als dit al niet zorgt voor verhoogde verhuisintenties 

kan het in elk geval leiden tot een lagere buurttevredenheid (Feijten & van Ham, 2009). Ten 

derde verandert het karakter van de buurt (Atkinson, 2004) en de daarmee samenhangende 

buurtvoorzieningen (Van Criekingen, 2008; Zukin et al., 2009). In kwalitatief onderzoek in 

Londen tonen Martin (2005) en May (1996) aan dat sommige bewoners zich niet langer thuis 

voelen in hun buurt door onder andere de komst van nieuwe, hippe winkels en cafés.  

Ten vierde is het nog niet aangetoond dat mensen met een lagere SES per se in 

gemengde buurten willen wonen (Watt, 2006) en zijn er redenen om aan te nemen dat dit 

niet zo is. De Schelling-hypothese (Benenson & Hatna, 2011; Schelling, 1971) zegt 

bijvoorbeeld het omgekeerde. Deze hypothese stelt namelijk dat mensen vooral in buurten 

willen wonen met mensen die op hen lijken, waardoor sociale mix kan leiden tot een 

verhoogde drang om weg te trekken uit de buurt. De relatieve deprivatie theorie (Crosby, 

1976) kan tevens een rol spelen. Zo toonde Luttmer (2005) aan dat het hebben van buren 

met een hoger inkomen een negatieve invloed heeft op iemands welzijn. Van Ham en 

Feijten (2008) toonden daarnaast al aan dat mensen minder geneigd zijn weg te trekken als 

ze lijken op hun medebuurtbewoners.  

Tot slot moet ook stil gestaan worden bij ECM, omdat SES en ECM-status in België 

sterk samenhangen (Djait, Boussé, & Herremans, 2011). Veel van de hierboven besproken 

mechanismes kunnen een grotere rol spelen wanneer de inwoners niet alleen verschillen 

wat betreft SES maar zij ook een verschillende etniciteit hebben. Doordat de verschillende 

achtergronden nu niet alleen SES maar ook etniciteit betreffen, zullen conflicten vaker 

voorkomen. Deze conflicten kunnen niet enkel ontstaan doordat middenklassers gebieden 

voor zichzelf proberen af te bakenen (Tissot, 2011), maar ook door ethnic boundary making 

in het dagdagelijkse leven (Brubaker & Cooper, 2000; Wimmer, 2008). Daarnaast zal er een 

nog kleinere kans zijn op contact tussen de verschillende groepen (McPherson et al., 2001). 

Verder ondervinden ECM (sociale en economische) voordelen van segregatie, waardoor zij 

door gentrificatie ook schade kunnen ondervinden (Verhaeghe, Van der Bracht, & Van de 

Putte, 2012). Als laatste is het vastgesteld dat vele ECM verkiezen om gesegregeerd te leven 

(Aalbers, 2011; Fossett, 2006; Harsman, 2006). 

Hypothese 2b: minder verhuisintenties 

De invloed kan echter omgekeerd werken waardoor mensen met een lagere SES die 

in gegentrificeerde buurten wonen net minder geneigd zijn te willen verhuizen dan mensen 

met een lagere SES in niet-gegentrificeerde buurten. Als eerste kan er daarvoor gesteund 

worden op een aantal andere onderzoeken naar de effecten van veranderingen van de buurt 

op verhuisintenties. Zo toont onderzoek van van Ham en Clark (2009) aan dat mensen 
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geneigd zijn weg te trekken wanneer de buurt achteruitgaat. Feijten en van Ham (2009) 

tonen aan dat mensen, los van hun SES, meer geneigd zijn te blijven wonen in buurten met 

een stijgende SES. Daarnaast tonen Freeman en Braconi (2004) en Vigdor (2001) aan dat 

mensen met een lagere SES in gegentrificeerde buurten minder vaak verhuizen dan mensen 

met een lagere SES in niet-gegentrificeerde buurten. Hoewel niet onderzocht, kan dit 

uiteraard te maken hebben met de verhuisintenties van deze mensen. 

Ten tweede kan de redenering over de veranderde buurtsamenstelling en de 

gevolgen daarvan omgedraaid worden. Zo tonen Martin (2005) en May (1996), in een 

Londense context, aan dat oorspronkelijke bewoners, met een lagere SES, het aangenaam 

vonden dat er door gentrificatie middenklassers in hun buurt zijn komen wonen, waarmee 

ze zich dan konden vermengen. Watt (2006) en diezelfde Martin (2005) tonen, eveneens in 

Londen, aan dat de oorspronkelijke, ‘blanke’ bewoners zich meestal vooral stoorden aan 

ECM, waardoor de komst van nieuwe, ‘blanke’ middenklassers als een goede evolutie werd 

beschouwd. Nieuwe buurtactiviteiten (Aalbers, 2011, hier een buurtfeest/festival) of nieuwe 

winkels in de buurt (Doucet, Van Kempen, & Van Weesep, 2011) kunnen geapprecieerd 

worden door de bewoners met een lagere SES. Tot slot vinden veel buurtbewoners het goed 

dat er meer wordt opgetreden tegen criminaliteit (Martin, 2005; Rosenblatt & DeLuca, 2012; 

Watt, 2006).  

Daarnaast toonde Bader (2011) in een Amerikaanse context al aan, dat een wezenlijk 

percentage van mensen met een lagere SES bereid zijn te verhuizen naar een 

gegentrificeerde buurt. Als laatste kan er verwezen worden naar de Spatial Assimilation 

(ruimtelijke assimilatie) theorie (Charles, 2003). Deze stelt dat ECM, na acculturatie en 

opwaartse sociale mobiliteit, hun etnische buurten verlaten en naar betere buurten trekken. 

Wanneer hier woonvoorkeuren uit spreken om in zo’n betere buurt te wonen, maar het 

enkel praktische bezwaren, zoals de kostprijs, zijn die er voor zorgen dat dit niet lukt, hoeven 

ze door gentrificatie niet meer te verhuizen om in betere buurten te kunnen leven. Hoewel 

deze theorie enkel over ECM spreekt, hoeft niet aangenomen te worden dat ze niet voor SES 

zou gelden.  

Hier moet er, net als voor de vorige hypothese, verwezen worden naar ECM. Zoals al 

aangehaald geven vele ‘blanke’ oorspronkelijke inwoners van achtergestelde buurten aan 

dat ze blij zijn als er nieuwe, ‘blanke’, buurtbewoners bijkomen (Martin, 2005; May, 1996). 

Daarnaast kan de etnische economie, misschien het best bekend als de Turkse bakker, 

voordelen ondervinden van de nieuwe, koopkrachtigere buurtbewoners. Deze gaan namelijk 

vaak naar deze etnische winkels en kunnen hier misschien meer besteden dan het 

oorspronkelijke cliënteel. Als laatste kan opnieuw verwezen worden naar de ruimtelijke 

segregatie theorie. Aangezien ECM verhuizen naar de buitenwijken wanneer ze zelf sociaal 

stijgen, kan het zijn dat ook zij de komst van middenklassers verwelkomen. 

Data en Methoden 

Data 

Omdat er in het onderzoeksontwerp gebruik gemaakt wordt van twee niveaus is er 

voor beide niveaus nood aan data. Tot het eerste niveau, het individuele niveau, behoren de 

verschillende inwoners van Gent. Op dit niveau is er onder andere nood aan informatie over 
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etniciteit, SES en residentiebeslissingen en –tevredenheid. Tot deze laatste twee behoort 

ook de afhankelijke variabele, de verhuisintenties. Deze informatie kan uit de dataset van 

het leefbaarheidsonderzoek van Stad Gent (Data-Analyse & GIS, 2010) gehaald worden. Het 

tweede niveau bestaat uit de verschillende buurten, of statistische sectoren, van Gent. Hier 

is er nood aan informatie over de SES van de buurt om te bepalen welke buurten 

gentrificeren en de etnische diversiteit in de buurt. De data voor dit niveau kunnen 

gevonden worden op de Gentse buurtmonitor-website (v. d. Stad Gent, 2013). 

Het Gentse stadsbestuur is in 2002 begonnen met de leefbaarheidsstudie (Data-

Analyse & GIS, 2010). Dit deden ze om naast objectieve data ook over subjectieve 

indicatoren voor de leefbaarheid in Gent en het welbevinden van de Gentse stadsbewoners 

te beschikken. Dit onderzoek wordt sindsdien elke drie of vier jaar uitgevoerd door de dienst 

Data-Analyse & GIS. Tot de onderzoekspopulatie behoort elke officiële inwoner van Gent die 

ouder is dan 10 jaar. Om de data te verzamelen worden enquêtes met de post verstuurd. Bij 

de enquête zit een begeleidende brief en een kaartje waarmee de respondent een Engelse 

of Franse versie kan aanvragen. Indien Data-Analyse & GIS een week later nog geen 

antwoord heeft ontvangen, stuurt het een herinneringsbrief. Om de respons te verhogen 

kunnen mensen die geantwoord hebben als cadeautje een lippenbalsem aanvragen. Drie 

weken later wordt een volgende groep respondenten geselecteerd, waarvoor dezelfde 

procedure gevolgd wordt (Data-Analyse & GIS, 2010).  

In 2002 leverde de dataverzameling 925 geldige enquêtes op. In 2005 konden de 

antwoorden van 1673 respondenten gebruikt worden. In 2009, ten slotte, werden 2066 

geldige en bruikbare enquêtes verzameld, wat overeenkomt met een responsgraad van 

35,94% voor dat jaar. De dienst Data-Analyse & GIS streeft bij de dataverzameling 

representativiteit naar geslacht, leeftijd, stadsdeel (Gent Noordoost, Gent Zuidwest, Gent 

Centrum Rand en Gent Centrum) en nationaliteit of herkomst na. De eerste wave is voor dit 

onderzoek niet bruikbaar omdat er voor 2002 niet geweten is waar respondenten wonen. 

Hierdoor staat er een dataset van 3739 cases ter beschikking. De vragen van de enquêtes 

verschillen niet veel tussen de verschillende waves. Hiervoor werd bewust gekozen door de 

dienst Data-Analyse & GIS om vergelijkingen mogelijk te maken (Data-Analyse & GIS, 2010). 

Wel zijn er telkens vragen toegevoegd.  

Alle informatie over de Gentse buurten staat op de buurtmonitor-website van Stad 

Gent (v. d. Stad Gent, 2013). Op deze website wordt een verzameling van geaggregeerde 

gegevens over de Gentse stadsbewoners aangeboden. De meeste data zijn beschikbaar op 

het buurtniveau. De aangeboden informatie komt van verschillende overheidsorganisaties 

op het stedelijke, Vlaamse of federale niveau. Deze instellingen verzamelen de 

gepresenteerde data voor hun eigen werking. Sommige variabelen zijn beschikbaar vanaf 

1999, andere worden aangeboden vanaf een later jaar. Data afkomstig uit verschillende 

officiële bronnen, zoals het rijksregister of de databanken van de VDAB, zijn voor elk jaar 

beschikbaar. Andere data, meestal verzameld omwille van een specifiek onderzoek, worden 

minder frequent aangeboden. Voor elke variabele kan men extra uitleg opvragen op de site.  

Voor de SES van de buurt is er data ter beschikking over het mediaan en het 

gemiddelde netto belastbaar inkomen van de buurt en de interkwartiel afstand van het 

belastbare inkomen (vanaf 2002), over het aantal buurtbewoners die recht hebben op steun 

van het OCMW (vanaf 2004) en over het aantal werklozen, opgedeeld naar de verschillende 

werkloosheidstatuten (vanaf 1999). Voor ECM is er informatie beschikbaar over het aantal 
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niet-Belgen (vanaf 1999), het aantal mensen met een ECM origine en het aantal mensen van 

Turkse of Maghrebijnse afkomst die in de buurt wonen (allen vanaf 2001). Daarnaast kan 

men voor de tien meest voorkomende origines in Gent zien hoeveel personen er van elke 

origine in de verschillende buurten wonen (vanaf 2001). Alles is beschikbaar op sectorniveau 

en tot 2011. Omdat er voor belastingen een aangifteplicht is, men voor de uitkeringen moet 

ingeschreven zijn en etniciteit in het rijksregister staat, gaat het telkens over 

populatiegegevens. 

Methoden 

Er wordt met twee operationalisaties voor de afhankelijke variabele gewerkt om de 

hypotheses te testen. De eerste meet algemene verhuisintenties, de andere meet enkel de 

verhuisintenties van mensen die aangeven dat ze willen verhuizen omwille van de buurt. 

Deze worden beiden gebruikt omdat geen van de twee perfect te noemen is. Algemene 

verhuisintenties kunnen door een te heterogene verzameling van redenen veroorzaakt 

worden, zoals het veranderen van werk of ongenoegen met het huis of de buurt waarin men 

woont. De tweede operationalisatie, willen verhuizen omwille van de buurt, loopt het risico 

te eng te zijn omdat gentrificatie niet alleen zo hoeft te werken dat het verhuisintenties 

omwille van de buurt beïnvloedt, de verschillende redenen om te verhuizen kunnen 

samenhangen of mensen niet altijd precies kunnen zeggen waarom ze willen verhuizen. 

Voor de komende delen wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen operationalisatie 

en afhankelijke variabele. 

Voor het tweede niveau, wordt er hier gekozen voor het buurtniveau, of het niveau 

van de statistische sectoren (Van Der Haegen & Brulard, 1972). Stad Gent spreekt echter 

altijd over de opwaardering van bepaalde wijken. Wanneer de precieze ingrepen op de kaart 

worden uitgezet, blijkt dit een correcte verwoording aangezien de ingrepen telkens in 

meerdere buurten van de gekozen wijken worden uitgevoerd. Toch zijn er enkele redenen 

om dit wijkniveau niet te gebruiken. Ten eerste zijn wijken te heterogeen en te ruim als 

meetniveau. Ten tweede staan buurten of sectoren veel dichter bij de beleving van de eigen 

buurt die mensen hebben, maar blijven ze nog steeds objectief af te bakenen. Tot slot heeft 

Gent te weinig wijken (n=25) om als analyseniveau bruikbaar te zijn. Sectoren zijn er wel 

genoeg (201 in Gent, 165 in het gebruikte databestand
4
). De termen buurten en statistische 

sectoren worden in dit onderzoek als synoniemen gebruikt. 

Voor de analyses zelf wordt er gekozen voor een multilevel logistische 

regressieanalyse. Single level analyses leiden tot vertekening. Door de dichotome aard van 

de afhankelijke variabelen wordt er met een logistische regressie gewerkt. Hoewel er twee 

binaire logistische regressieanalyses worden gebruikt, wordt er niet gewerkt met een 

ordinale of multinomiale logistische regressie. Ordinale regressie is uitgesloten omdat er 

geen rangorde in de afhankelijke variabelen zit. Multinomiale regressie wordt niet gekozen 

omdat de drie categorieën niet exclusief zijn. Om de analyses uit te voeren wordt er gebruik 

gemaakt van SPSS
TM

 en MLwiN
TM

. De modellen worden opgesteld aan de hand van de 2
nd

 

PQL schattingsmethode (LEMMA, 2013). De significantie van de variantie op het tweede 

                                                           
4
 Enkel die buurten waarin respondenten van de leefbaarheidsmonitor wonen, kunnen gebruikt 

worden 
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niveau wordt getest aan de hand van de Wald-test. Significantieniveaus voor de 

verschillende variabelen worden handmatig berekend.  

Omdat het niet mogelijk is om verhuisintenties longitudinaal te onderzoeken met de 

beschikbare data moet er een andere strategie gevolgd worden om te bepalen of 

gentrificatie een invloed heeft op verhuisintenties. Daarom wordt er geopteerd om de 

verhuisbereidheid van verschillende groepen mensen, opgesplitst naar onder andere SES, te 

vergelijken. Hiermee kunnen moeilijker causale relaties vastgesteld worden. Toch kunnen 

verschillen tussen de verhuisintenties van mensen met een bepaalde SES, wat wordt 

gemeten aan de hand van gezinsinkomen, die in een gegentrificeerde buurt wonen en de 

verhuisintenties van mensen die eenzelfde SES hebben maar in een niet-gegentrificeerde 

buurt wonen, op z’n minst dienen als indicaties voor mogelijke (causale) effecten.  

Om om te gaan met de missings in de dataset worden een aantal strategieën 

gevolgd. Bij de afhankelijke variabele worden missings uit de analyse geschrapt omdat het 

hier om een relatief klein aantal, twee procent van de totale dataset, gaat. Hetzelfde 

gebeurt voor de controlevariabelen. Hierdoor moeten er uiteindelijk 155 cases geschrapt 

worden in de dataset. Wat er gebeurt met de missings voor ECM wordt later besproken. 

Voor het meten van gentrificatie worden buurten met missings beschouwd als buurten 

zonder OCMW gerechtigden of werklozen, omdat hun waarden onder de drempelwaarde 

voor rapportering liggen. Voor SES worden de missings toegevoegd als aparte categorie. Hier 

is het moeilijk te bepalen tot welke groep deze missings zouden kunnen behoren aangezien 

zowel mensen met een laag als met zeer hoog gezinsinkomen incentives kunnen hebben om 

dit inkomen niet te rapporteren.  

Resultaten 

Univariate analyse 

De afhankelijke variabele 

In de vragenlijst van het leefbaarheidsonderzoek is er een vraag die naar de 

verhuisintenties van de respondenten polst. Zij kunnen kiezen tussen zes 

antwoordmogelijkheden gaande van “ik wil niet verhuizen” tot “ik heb al iets anders 

gevonden”. Voor mensen die willen verhuizen maar praktische problemen ondervinden zijn 

er ook antwoordmogelijkheden. Voor mensen die willen verhuizen, is er een tweede vraag 

waarmee ze kunnen aangeven waarom ze dit willen. Op basis van deze twee vragen worden 

twee afhankelijke variabelen geconstrueerd. Voor de eerste variabele “algemene 

verhuisintenties” zijn er 1349 mensen die willen verhuizen, wat overeenkomt met 37,6%. Er 

zijn 2235 mensen (62,4%) die niet willen verhuizen. Bij de tweede variabele “verhuizen 

omwille van de buurt” zijn er 204 mensen (5,7%) die willen verhuizen omwille van de buurt 

en 3380 respondenten (94,3%) die niet omwille van de buurt of gewoonweg niet willen 

verhuizen. 

 

Variabele Ja Nee 

Wilt verhuizen? 1349 2235 

Wilt verhuizen omwille van de buurt? 204 3380 

Tabel 1: beschrijving afhankelijke variabelen 
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De onafhankelijke variabelen 

Om SES te meten wordt er vertrokken van het gezinsinkomen. Omdat dit sterk 

fluctuerend kan zijn, is scholing vaak een betere maatstaf om SES te bepalen. Toch wordt 

hier inkomen gebruikt omdat dit sterker samenhangt met de huur-of koopmogelijkheden 

van mensen. In de vragenlijst van de leefbaarheidsmonitor is er een vraag die naar 

gezinsinkomen peilt en waar respondenten uit 11 categorieën kunnen kiezen. Lage 

gezinsinkomens zijn die inkomens die in de eerste categorie boven de grens voor 

armoederisico (60% van het mediaan inkomen) liggen en alles daaronder. In 2005 is dit 

vanaf de categorie ““€1250 tot €1499”, voor 2009 vanaf de categorie “€1500 tot €1749”. 

In de dataset zijn er 1142 mensen die evenveel of minder verdienen dan de gekozen 

grenzen om over een laag gezinsinkomen te spreken. Dit is 31,9% van alle respondenten. Er 

zijn ook 2152 mensen die meer verdienen dan de gekozen grens en dus geen laag 

gezinsinkomen hebben. Dit is 60% van het hele databestand. Tot slot zijn er 290 

respondenten waarvoor er geen informatie is over het gezinsinkomen. Dit is 8,1% van het 

geheel. Deze missings zullen opgenomen worden als aparte categorie. 

Om te bepalen welke buurten gegentrificeerd zijn, wordt er gekeken naar de periode 

2002-2005 voor de eerste wave van het leefbaarheidsonderzoek en de periode 2006-2009 

voor de tweede wave. Om gentrificatie te meten wordt er gekeken naar sterke dalingen in 

het aantal OCMW-steungerechtigden (slechts beschikbaar vanaf 2004) en niet werkende 

werkzoekenden. Naar veranderingen van het mediaan netto belastbaar inkomen van elke 

buurt wordt niet gekeken, omdat dit niet noodzakelijk recht evenredig is met het werkelijk 

te besteden inkomen. Omdat veranderingen in de verschillende buurten het gevolg kunnen 

zijn van algemene fluctuaties en/of veranderingen in heel Gent, wordt de waarde van het 

laatste jaar gecorrigeerd wanneer er significante verschillen zijn tussen de gemiddelden voor 

heel Gent van beide jaren.  

Buurten waar er voor één van de twee kenmerken sterke dalingen zijn, worden 

beschouwd als gegentrificeerd/gentrificerend in de respectievelijke periode. Er wordt met 

een dichotome categorie gewerkt omdat het aantal gegentrificeerde buurten te klein is om 

een verder onderscheid te kunnen maken. Voor de periode 2002-2005 zijn er in Gent 170 

buurten die voor geen enkele gentrificatie-indicator positief scoren en 31 die dit wel doen. 

In de dataset zijn er voor die periode 26 gegentrificeerde en 129 niet-gegentrificeerde 

buurten. Voor de periode 2006-2009 zijn er 157 buurten die geen gentrificatie-kenmerken 

vertonen en 44 die dit wel doen. In de dataset zijn er voor die periode 39 gegentrificeerde 

en 106 niet-gegentrificeerde buurten. Dit zorgt ervoor dat 2739 respondenten, over de twee 

waves samen, in een niet-gegentrificeerde buurt wonen en 845 respondenten wel in een 

gegentrificeerde buurt wonen.  

 

Gegentrificeerd? Ja Nee 

Aantal buurten in 2005 (in de dataset) 31 (26) 170 (129) 

Aantal buurten in 2009 (in de dataset) 44 (39) 157 (106) 

Aantal inwoners in de dataset over de twee waves 845 2739 

Tabel 2: aantal gegentrificeerde buurten in Gent, met tussen haakjes de aantallen in de dataset 

Om te meten of er een verband bestaat tussen gentrificatie en stadsvernieuwing of 

de opwaarderingsprojecten uitgevoerd door het stadsbestuur, werd er een Chi-square toets 
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uitgevoerd. Voor 2005 levert dit jammer genoeg geen resultaten op omdat de expected 

count van de cel voor de buurten die gegentrificeerd zijn en waar er opwaarderingsprojecten 

uitgevoerd zijn te laag is. Voor 2009 levert dit wel resultaten op. Er is een significant verband 

tussen de buurten die tussen 2006 en 2009 gentrificeerden en zowel de buurten waarin in 

dezelfde periode als de buurten waarin in de periode tussen 2002 en 2005 

opwaarderingsprojecten werden uitgevoerd. De sterke overlap tussen deze laatste twee 

speelt hier natuurlijk een rol. Hoewel tussen 2002 en 2005 ook een aantal buurten duidelijk 

spontaan gentrificeerden, kan er op basis van de figuren 1 en 2 toch vermoed worden dat er 

een verband is. 

Uit deze verbanden concluderen dat stadsvernieuwing gentrificatie veroorzaken kan 

nog altijd niet, hoewel dit het doel van stadsvernieuwing is. Stad Gent selecteert uiteraard 

de meest achtergestelde buurten en dus de buurten met de laagste SES om op te waarderen. 

Deze buurten kunnen echter ook het gemakkelijkst spontaan gentrificeren omdat deze 

buurten het gemakkelijkst sterk stijgen wat SES betreft.  

De hypotheses polsen of mensen met een lagere SES specifiek reageren op de 

gentrificatie van hun buurt. Omdat de interactie tussen SES en het al dan niet wonen in een 

gegentrificeerde buurt moet toegevoegd worden, wordt deze interactie hier ook besproken. 

Voor de eerste afhankelijke variabele, algemene verhuisintenties, zijn er 166 mensen die een 

lagere SES hebben, in een gegentrificeerde buurt wonen en aangeven te willen verhuizen. 

Dit zijn voldoende cases. Voor de tweede variabele, verhuisintenties omwille van de buurt, 

zijn er 23 respondenten die een lagere SES hebben, in een gegentrificeerde buurt wonen en 

aangeven te willen verhuizen omwille van de buurt. Omdat dit zeer weinig cases zijn, is het 

nodig de resultaten voor deze interactieterm met de nodige voorzichtigheid te interpreteren. 

Controlevariabelen 

Een aantal controlevariabelen worden opgenomen en daarom hier besproken. Voor 

alle geselecteerde controlevariabelen is in de literatuur bekend dat ze een invloed hebben 

op de mate waarin mensen geneigd zijn te verhuizen.  

• Eigenaars zijn minder snel geneigd te verhuizen dan huurders, daarom moet 

eigenaarsstatus opgenomen worden (van Ham & Clark, 2009). In de dataset zijn 

2131 mensen eigenaar van de woning waarin ze wonen, 1453 huren een particuliere 

of sociale woning.  

• De levensfase is relevant aangezien jonge mensen veel mobieler zijn op de 

huizenmarkt. Doordat jonge mensen vaak in de fase van hun leven zijn waarin ze 

werk vinden en een gezin stichten, verhuizen zij vaker dan andere 

leeftijdscategorieën (Gay & Valverde, 2008). Hier wordt een dichotome variabele 

gebruikt. Tot de eerste categorie, mensen die tussen de 25 en 34 jaar oud zijn, 

behoren 746 respondenten. Tot de tweede categorie, mensen die een andere 

leeftijd hebben, behoren 2838 respondenten.  

• Hoe lang iemand al ergens woont, is van belang. Mensen die ergens al lang wonen, 

zijn minder snel geneigd weg te trekken (Hidalgo & Hernandez, 2001). Hier wordt 

een onderscheid gemaakt tussen mensen die al drie jaar of langer in hun buurt 

wonen en mensen die er nog niet zo lang wonen. 2894 respondenten wonen al drie 

jaar of langer in hun buurt, 690 respondenten wonen er recenter. 
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• Voor ECM is er enkel informatie voor de wave van 2009, waardoor er 1662 missings 

zijn in de hele dataset. De (1638) missings voor ECM in 2005 zijn (volledig) random. 

In de wave van 2009 zijn er slechts 24 missings (n=1922) waardoor het geen 

probleem vormt deze variabele te gebruiken. Van die 1922 respondenten behoren 

er 323 tot een ECM en 1599 niet.  

• Voor de SES van de buurt wordt er gewerkt met het aantal OCMW gerechtigden die 

in de buurt wonen op het moment van de dataverzameling voor de 

leefbaarheidsstudie. In tabel 3 is te lezen hoe deze variabele geconstrueerd is en wat 

de verdeling van de respondenten over de verschillende buurten is. 

 

• De ECM-status van de buurt wordt niet opgenomen omdat dit te sterk correleert 

met de SES van de buurt. 

Multivariate analyse 

In de onderstaande tabellen worden slechts de belangrijkste tussenstappen en het 

eindresultaat van de analyses gerapporteerd. Hierdoor kan moeilijk afgelezen worden in 

welke volgorde de verschillende variabelen zijn toegevoegd. Om de verschillende variabelen 

toe te voegen zijn de standaard regels voor de opbouw van het random intercept model 

(Hox, 2010) gevolgd. Eerst wordt de onafhankelijke variabele van het eerste niveau, 

gezinsinkomen, toegevoegd. Daarna worden alle controlevariabelen van het eerste niveau 

toegevoegd. In een volgende stap wordt dan ook eerst de onafhankelijke variabele van het 

tweede niveau, de gentrificatie van de buurt, toegevoegd en daarna de controlevariabele 

van het tweede niveau. Tot slot wordt, indien er nog genoeg variantie over was op het 

tweede niveau, ook de interactieterm tussen gezinsinkomen en gentrificatie toegevoegd. 

Het random slope model (Hox, 2010) voor gezinsinkomen is getest maar bleek niet 

significant. 

  

                                                           
5
 De aandachtige lezer zal merken dat het aantal buurten van 2005 niet overeenkomt met het aantal 

buurten van 2009, wat ook al het geval was in tabel 2. Dit komt omdat het hier enkel gaat over de 

buurten waarin er respondenten van het leefbaarheidsonderzoek wonen en niet over de buurten van 

Gent. 
6
 zie voetnoot 5 

# OCMW 

gerechtigden in de 

buurt (op 1000) 

Amper 

(<1) 

Weinig 

(1-5) 

Gem. 

(5-20) 

Veel 

(20-40) 

Zeer 

veel 

>40 

Missing 

# buurten in 2005
5
 19 35 37 12 31 21 

# buurten in 2009
6
 12 27 30 16 36 24 

Aantal respondenten 264 523 931 369 1399 98 

Tabel 3: SES van de buurt 
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Algemene verhuisintenties 

Wilt verhuizen? Model 1 Model 2 Model 3 

Exp (B) 95% BI Exp (B) 95% BI Exp (B) 95% BI 

Intercept 0,278*** 0,24-0,32 0,264*** 0,23-0,30 0,300*** 0,25-0,36 

Gezinsinkomen A:       

Laag 

gezinsinkomen 

0,932 0,79-1,10 0,929 0,78-1,10 0,872 0,74-1,03 

Missing 0,705** 0,53-0,95 0,707** 0,53-0,95 0,695** 0,52-0,93 

Gentrificatie B   1,274** 1,04-1,56 1,154 0,95-1,40 

Interactie C: 

gentrificatie met 

      

Laag 

gezinsinkomen 

      

Missing        

Woonst is geen 

eigendom D 

4,297*** 3,56-5,06 4,289*** 3,64-5,05 4,043*** 3,44-4,76 

Levensfase:  

25-34 jaar E 

1,116 0,93-1,34 1,117 0,93-1,34 1,126 0,94-1,35 

Woont minder dan drie 

jaar in de huidige  

buurt F 

1,499*** 1,24-1,81 1,489*** 1,23-1,80 1,455*** 1,21-1,76 

SES buurt: G       

Missing     0,610* 0,35-1,06 

Amper     0,507*** 0,35-0,74 

Weinig     0,674*** 0,51-0,89 

Veel     1,066 0,79-1,43 

Zeer veel     1,270* 1,01-1,59 

       

Variantie niveau 2 0,136*** SE: 0,042 0,119*** SE: 0,039 0,055* SE: 0,029 

# cases n2 165 165 165 

# cases n1 3584 3584 3584 

*p= 0,1 / **p=0,05 / ***p=0,001 
A referentiecategorie: mensen zonder laag gezinsinkomen 
B referentiecategorie: niet-gegentrificeerde buurten 
D referentiecategorie: woning is eigendom 
E referentiecategorie: mensen jonger dan 25 of ouder dan 34 

F referentiecategorie: wonen al drie jaar of meer in dezelfde buurt 
G referentiecategorie: buurten met gemiddeld aantal OCMW gerechtigden 

 
Tabel 4: resultaten analyse algemene verhuisintenties 

Om de hypotheses te beantwoorden wordt een eerste analyse uitgevoerd waarbij 

de afhankelijke variabele gebruikt wordt die onderscheidt tussen de mensen die om welke 

reden dan ook willen verhuizen en mensen die niet willen verhuizen. De resultaten daarvan 

zijn in tabel 4 af te lezen. Het eerste model is het model met alle individuele variabelen: 

zowel de onafhankelijke ‘gezinsinkomen’ die gebruikt wordt om SES te meten als de 

controlevariabelen. ECM wordt hier niet opgenomen, hoewel die relevant is. De invloed van 

ECM wordt later apart besproken. Voor het tweede model is ook de onafhankelijke variabele 

op het tweede niveau opgenomen: de gentrificatie van de buurt. In model 3 is de laatste 

controlevariabele ‘SES van de buurt’ toegevoegd. De interactie tussen gentrificatie en SES 

wordt niet gerapporteerd, omdat deze hier niet significant is. Er zijn 3584 cases die in 165 

buurten genest zijn. 

Hoewel het niet gerapporteerd is, wordt er eerst stilgestaan bij het zogenaamde null 

model (Hox, 2010). Dit is een model dat enkel uit het intercept bestaat en waarin er dus 
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geen verklarende variabelen zitten. In dit model is de exponent van het intercept gelijk aan 

0,537. Hieruit kan nog eens afgeleid worden dat er veel minder mensen zijn in de gebruikte 

dataset die willen verhuizen dan dat er mensen zijn die dit niet willen. Hieraan verandert het 

toevoegen van de onafhankelijke variabelen niets, er zijn dus geen groepen waarvan er meer 

mensen wel willen verhuizen dan niet. Verder zegt het null model ook iets over de variantie 

op het tweede niveau. Deze is hier gelijk aan 0,255 (significant op het 0,01 niveau) waardoor 

ook statistisch kan geconcludeerd worden dat multilevel-analyse hier zinnig is. 

Hypothese 1 stelt dat gentrificatie een invloed heeft op de verhuisintenties van de 

bewoners van gegentrificeerde buurten. Dit blijkt hier deels het geval te zijn (zie model 2 en 

3). Vóór de toevoeging van de controlevariabele die de SES van de buurt meet, is 

gentrificatie significant op het 0,05 niveau. Door te controleren voor de SES van de buurt 

verdwijnt die significantie. De odds om te willen verhuizen op dit niet te willen zijn in 

gegentrificeerde buurten, vóór controle voor SES van de buurt, 1,274 keer groter dan in niet-

gegentrificeerde buurten. Dit wil zeggen dat inwoners van gegentrificeerde buurten meer 

geneigd zijn te willen verhuizen, dan mensen, die voor de andere variabelen tot dezelfde 

categorieën behoren, die in niet-gegentrificeerde buurten wonen. Dat de significantie 

verdwijnt na toevoeging van de SES van de buurt kan verklaard worden doordat het meestal 

buurten zijn met een lagere SES die gentrificeren. 

De hypotheses 2a en 2b gaan dan na of mensen met een lagere SES in 

gegentrificeerde buurten meer of minder kans hebben op het hebben van verhuisintenties 

dan mensen met een lagere SES die in niet-gegentrificeerde buurten wonen. De 

interactieterm tussen wonen in een gegentrificeerde buurt en een laag gezinsinkomen 

hebben, is in deze analyse niet significant. Daardoor kan er niet gesteld worden dat mensen 

met een lagere SES anders reageren op de gentrificatie van hun buurt dan andere 

buurtbewoners. Hier moet dus verwezen worden naar hypothese 1. In de paragraaf 

hierboven werd al besproken dat mensen die in een gegentrificeerde buurt wonen vaker 

willen verhuizen, indien niet gecontroleerd wordt voor SES van de buurt, dan mensen die in 

niet-gegentrificeerde buurten wonen. Dit komt overeen met hypothese 2a, hoewel er hierbij 

moet opgemerkt worden dat die hypothese specifiek ging over mensen met een lagere SES.  

Gerelateerd aan de hypotheses 2a en 2b kan de invloed van SES bekeken worden. In 

de modellen die hier gerapporteerd worden, zijn er geen significante verschillen tussen 

mensen met een laag gezinsinkomen en mensen zonder een laag gezinsinkomen. Dit 

significante verschil was er wel vóór de toevoeging van de niveau 1 controlevariabelen. Dit 

toont aan dat de invloed van SES op verhuisintenties kan verklaard worden via andere 

kenmerken, die samenhangen met een lager inkomen. Dit is bijvoorbeeld zo voor het 

bezitten van een huis: mensen die moeten huren hebben vaker verhuisintenties en mensen 

met een lagere SES moeten vaker huren. Zo zijn in dit onderzoek de odds om te willen 

verhuizen op dit niet te willen 4,297 keer groter (in model 1) voor mensen die moeten huren 

dan voor mensen die eigenaar zijn van de woning waarin ze wonen. 

Er zijn wel significante verschillen tussen de groep mensen zonder laag 

gezinsinkomen en de groep mensen waarvoor er geen informatie is over het gezinsinkomen. 

De odds (in model 1) om te willen verhuizen op dit niet te willen zijn 0,705 keer groter (1,418 

keer kleiner) in de missingsgroep dan in de groep voor mensen zonder laag gezinsinkomen. 

Dit effect verandert niet door toevoeging van controlevariabelen. Een mogelijke verklaring 

kan zijn dat het vooral mensen met zeer hoog gezinsinkomens zijn die niet antwoorden op 
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de vraag die naar het gezinsinkomen peilt, om welke reden dan ook. Dit hoeft echter niet zo 

te zijn en deze missingsgroep kan ook bestaan uit mensen uit andere inkomenscategorieën. 

Sluitende verklaringen zijn er dus niet voor dit verschil waardoor elke verklaring slechts een 

vermoeden is.  

Voor de overige controlevariabelen is de invloed van de levensfase van de 

respondent niet significant, hoewel dit wel op basis van de literatuur verwacht kan worden. 

Een verklaring zou kunnen zijn dat er hier gepolst wordt naar de wil om te verhuizen en dat 

25 tot 34 jarigen wel mobieler zijn op de huizenmarkt maar dat dit door andere redenen 

komt dan echte verhuisintenties, zij kunnen bijvoorbeeld moeten verhuizen door 

veranderende gezinsgrootte. De duur dat iemand al ergens woont, heeft wel een invloed. 

Mensen die al langer in hun buurt wonen zijn minder geneigd te willen verhuizen dan 

mensen die er nog niet zo lang wonen. Dit komt overeen met de literatuur. Als laatste blijkt 

dat mensen die in een buurt wonen met een lagere SES vaker geneigd zijn te willen 

verhuizen dan mensen die in buurten wonen met een hogere SES.  

Als de evolutie van de variantie op het tweede niveau wordt bekeken blijkt dat de 

individuele variabelen die hier zijn opgenomen al bijna de helft van deze variantie verklaren. 

Het toevoegen van de niveau 2 variabelen verklaart opnieuw een groot deel van de variantie 

waardoor er van de oorspronkelijke variantie nog maar iets meer dan een vijfde overblijft. 

Toch blijft de variantie op het tweede niveau na toevoegen van alle variabelen significant, 

hoewel dit slechts op het 0,1 niveau is en de overgebleven variantie ook zeer klein is. 

Verhuisintenties omwille van de buurt 

Zoals reeds uitgelegd, wordt er ook een tweede analyse uitgevoerd. Bij deze analyse 

wordt de variabele gebruikt die een onderscheid maakt tussen mensen die willen verhuizen 

omwille van de buurt en mensen die dit niet willen. De resultaten van deze tweede analyse 

zijn af te lezen in tabel 5. In het eerste model zijn alle individuele variabelen, de 

onafhankelijke ‘gezinsinkomen’ en alle controlevariabelen behalve ECM, opgenomen. De 

invloed van ECM wordt apart besproken. In het tweede model zijn ook de niveau 2 

variabelen toegevoegd: gentrificatie en de SES van de buurt. In het derde model wordt ook 

de interactie tussen gezinsinkomen en het al dan niet wonen in een gegentrificeerde buurt 

opgenomen. In tegenstelling tot de vorige analyse, is deze hier wel significant en wordt 

daarom besproken. Net als in de vorige analyse zijn er 3584 cases die in 165 buurten genest 

zijn. 

Het intercept is voor deze analyse in alle modellen zeer laag. Dit weerspiegelt het 

feit dat er heel weinig mensen zijn in de dataset die willen verhuizen omwille van de buurt. 

Voor het null model (Hox, 2010) bedraagt de variantie op het tweede niveau 0,733 en is 

significant op het 0,01 niveau. Deze variantie daalt door toevoeging van de individuele 

variabelen tot 0,726. Voor model 3 bedraagt de variantie op het tweede niveau nog steeds 

0,391. Deze variantie is significant op het 0,05 niveau. Dit betekent dat er nog variantie is die 

door andere invloeden moet verklaard worden. Hier is er ook meer variantie op het tweede 

niveau dan in de vorige analyse, wat kan verklaard worden doordat het hier specifiek gaat 

over verhuisintenties waarover respondenten zeggen dat ze zijn veroorzaakt door de buurt. 

  



 

Ad Coenen (00801670) Masterproef in de sociologie 19 

 

Wilt verhuizen 

omwille van de buurt 

Model 1 Model 2 Model 3 

Exp (B) 95% BI Exp (B) 95% BI Exp (B) 95% BI 

Intercept 0,051*** 0,04-0,07 0,072*** 0,05-0,11 0,067*** 0,04-0,10 

Gezinsinkomen A:       

Laag 

gezinsinkomen 

1,342* 0,96-1,88 1,256 0,90-1,76 1,504** 1,02-2,23 

Missing 0,702 0,34-1,44 0,691 0,34-1,40 0,827 0,37-1,83 

Gentrificatie B   0,971 0,65-1,46 1,285 0,78-2,12 

Interactie C: 

gentrificatie met 

      

Laag 

gezinsinkomen 

    0,551* 0,28-1,10 

Missing      0,496 0,09-2,76 

Woonst is geen 

eigendom D 

0,946 0,67-1,34 0,856 0,61-1,21 0,861 0,61-1,21 

Levensfase:  

25-34 jaar E 

0,445*** 0,27-0,73 0,445*** 0,27-0,73 0,448*** 0,27-0,73 

Woont minder dan drie 

jaar in de huidige  

buurt F 

0,520*** 0,32-0,85 0,503*** 0,31-0,81 0,500*** 0,31-0,80 

SES buurt: G       

Missing   0,269 0,05-1,33 0,266 0,05-1,31 

Amper   0,234** 0,07-0,76 0,237*** 0,07-0,77 

Weinig   0,319*** 0,15-0,69 0,318*** 0,15-0,68 

Veel   0,632 0,30-1,32 0,625 0,30-1,30 

Zeer veel   1,443 0,88-2,37 1,425 0,87-2,33 

       

Variantie niveau 2 0,726*** SE: 0,218 0,400*** SE: 0,154 0,391** SE: 0,153 

# cases n2 165 165 165 

# cases n1 3584 3584 3584 

*p= 0,1 / **p=0,05 / ***p=0,001 
A referentiecategorie: mensen zonder laag gezinsinkomen 
B referentiecategorie: niet-gegentrificeerde buurten 
D referentiecategorie: woning is eigendom 
E referentiecategorie: mensen jonger dan 25 of ouder dan 34 

F referentiecategorie: wonen al drie jaar of meer in dezelfde buurt 
G referentiecategorie: buurten met gemiddeld aantal OCMW gerechtigden 

 
Tabel 5: resultaten analyse verhuisintenties omwille van de buurt 

De eerste hypothese stelt dat gentrificatie een invloed heeft op de verhuisintenties 

van mensen woonachtig in gegentrificeerde buurten. Dit is hier minder eenduidig te 

beantwoorden. De invloed van gentrificatie is in geen enkel, gerapporteerd of niet 

gerapporteerd, model significant. Mensen die in een gegentrificeerde buurt wonen zijn dus 

noch meer, noch minder geneigd te willen verhuizen omwille van de buurt dan mensen die 

in niet-gegentrificeerde buurten wonen. De interactie tussen een lagere SES en wonen in 

een gegentrificeerde buurt is wel significant op het 0,1 niveau. De hypothese kan dus niet 

verworpen worden hoewel het effect enkel geldt voor mensen met een lagere SES.  

De hypotheses 2a en 2b testen of gentrificatie er voor zorgt dat mensen met een 

lagere SES in gegentrificeerde buurten meer of minder willen verhuizen dan inwoners van 

niet-gegentrificeerde buurten met een lagere SES. De odds om te willen verhuizen omwille 

van de buurt op dit niet te willen voor mensen met een lagere SES die in een 

gegentrificeerde buurt wonen zijn 0,708 keer groter (=0,551*1,285; 1,412 keer kleiner) dan 

voor mensen met een lagere SES die in niet-gegentrificeerde buurten wonen. Hier moet 
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hypothese 2a, die stelt dat mensen met een lagere SES in gegentrificeerde buurten meer 

geneigd zijn te willen verhuizen, verworpen worden en hypothese 2b, die het omgekeerde 

stelt, aanvaard worden. De interactie tussen gentrificatie en de missingscategorie is niet 

significant.  

De invloed van lager gezinsinkomen is significant op het 0,1 niveau in model 1. De 

odds om te willen verhuizen omwille van de buurt op dit niet te willen zijn 1,342 keer groter 

voor mensen met een lagere SES dan voor mensen zonder lagere SES. Na toevoegen van de 

SES van de buurt is dit effect niet langer significant. Dit kan er op wijzen dat veel van deze 

mensen met een lagere SES willen verhuizen omwille van de buurt aangezien zij vaak in 

‘slechtere’ buurten wonen. Na toevoeging van de interactieterm wordt SES opnieuw 

significant, nu op het 0,05 niveau. Dit betekent dat mensen met een lagere SES in niet-

gegentrificeerde buurten nog steeds vaker willen verhuizen omwille van de buurt dan 

mensen zonder lagere SES. Voor gegentrificeerde buurten is dit omgekeerd: de odds om te 

willen verhuizen omwille van de buurt op dit niet te willen zijn 0,829 (=0,551*1,504) keer 

groter (1,207 keer kleiner) voor mensen met een lagere SES dan voor mensen zonder lagere 

SES in gegentrificeerde buurten. Dit onderscheid kan verklaren waarom SES in het model 

zonder de interactie niet langer significant is. 

Hier heeft het bezitten van een eigen woning geen significante invloed op de wil om 

te verhuizen. Dit kan er mee te maken hebben dat het hier specifiek gaat over willen 

verhuizen omwille van de buurt. Waar eigenaars gemakkelijker ontevredenheid met de 

woning kunnen wegwerken door klusjes, is ‘klussen’ aan de buurt veel moeilijker. De andere 

twee controlevariabelen hebben effecten die de literatuur tegenspreken. 25-34 jarigen zijn 

minder geneigd te willen verhuizen omwille van de buurt dan mensen die jonger of ouder 

zijn en mensen die nog geen drie jaar in de buurt wonen zijn ook minder geneigd te willen 

verhuizen omwille van de buurt dan mensen die al langer ergens wonen. Hier moet meteen 

opgemerkt worden dat de literatuur (bijna) uitsluitend spreekt over effecten op algemene 

verhuisintenties. 

Voor de levensfase waarin mensen zich bevinden, wordt er in (Angelsaksische) 

literatuur vaak gesteld dat mensen bij de uitbouw van hun gezin meestal verhuizen naar 

buurten waarvan ze aannemen dat die veiliger zijn. Daarbij wordt er tegelijk vermeld dat 

deze prille gezinnen verhuizen naar buurten waar er veel voorzieningen zoals scholen en 

kinderopvang zijn. Gent is echter een relatief kleine stad en veel voorzieningen liggen op 

wandelafstand van de buurten waar studenten zich na hun studies vestigen. Toch kan het 

zijn dat zij moeten, en dus niet willen, verhuizen, bijvoorbeeld omwille van ander werk of 

omdat het huis waarin ze wonen te klein is voor hun prille gezin. De omgekeerde invloed van 

buurtbinding zou kunnen verklaard worden door het feit dat drie jaar te kort is en mensen 

die nog geen drie jaar ergens wonen nog even tijd willen om de buurt te leren kennen of er 

zich thuis te voelen. Er wordt in dit onderzoek wel met de drie jarige grens gewerkt omdat 

deze overeenkomt met de periodes gekozen om gentrificatie te meten. 
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De invloed van ECM 

 Wilt verhuizen Wilt verhuizen  

omwille van de buurt 

Exp (B) 95% BI Exp (B) 95% BI 

Intercept 0,343*** 0,29-0,41 0,057*** 0,04-0,08 

Inkomen A:     

Laag gezinsinkomen 0,730*** 0,58-0,92 1,442 0,90-2,30 

Missing 0,874 0,58-1,31 0,597 0,20-1,80 

Woonst is geen eigendom D 4,104*** 3,28-5,13 0,951 0,59-1,54 

Levensfase: 25-34 jaar E 1,021 0,80-1,30 0,450** 0,23-089 

Woont minder dan drie jaar in de huidige 

buurt F 

1,514*** 1,18-1,95 0,672 0,37-1,24 

ECM: G 1,409** 1,07-1,85 0,604 0,32-1,14 

     

Variantie niveau 2 0,063 SE: 0,045 0,392* SE: 0,229 

# cases n2 145 145 

# cases n1 1922 1922 

*p= 0,1 / **p=0,05 / ***p=0,01 
A referentiecategorie: mensen zonder laag gezinsinkomen 
B referentiecategorie: niet-gegentrificeerde buurten 
D referentiecategorie: woning is eigendom 
E referentiecategorie: mensen jonger dan 25 of ouder dan 34 

F referentiecategorie: wonen al drie jaar of meer in dezelfde buurt 
G referentiecategorie: niet ECM 
Tabel 6: resultaten analyses met ECM 

ECM is in de bovenstaande twee analyses niet opgenomen. Voor de analyse die 

nagaat wat het effect van gentrificatie is op verhuisintenties omwille van de buurt, is de 

reden hiervoor simpel. Het effect van ECM is daar niet significant. Het wordt dan ook 

geschrapt omdat ECM toevoegen aan het model ertoe leidt dat bijna de helft van de cases 

verloren gaat, waardoor ook veel van de variantie op het tweede niveau verloren gaat. Voor 

het eerste model wordt er gekozen ECM niet op te nemen omdat het opnemen van ECM 

verdere analyse onmogelijk maakt aangezien alle variantie op het tweede niveau verklaard 

wordt en omdat wanneer enkel de data van 2009 gebruikt wordt de niveau 2 variantie ook 

bijna volledig verklaard is na toevoegen van de andere individuele variabelen. Deze is dan 

nog slechts significant op het 0,1 niveau. Dit zorgt er echter voor dat de conclusies getrokken 

uit de analyse waarbij algemene verhuisintenties worden gebruikt als afhankelijke variabele 

moeten genuanceerd worden.  

De resultaten van het model met de algemene verhuisintenties als afhankelijke 

variabele en ECM opgenomen als één van de individuele controlevariabelen wijkt weinig af 

van het zelfde model zonder ECM. Het enige verschil is dat het hebben van een lagere SES 

nu wel significant is en de missingscategorie niet langer significant verschilt van de 

referentiecategorie. Mensen met een lagere SES zijn in dit model minder geneigd te willen 

verhuizen dan mensen met een hogere SES (indien zij voor de andere variabelen tot dezelfde 

categorieën behoren), ECM zijn meer geneigd te willen verhuizen dan niet-ECM (indien zij 

voor de andere variabelen tot dezelfde categorieën behoren). De veranderingen van deze 

effecten kunnen verklaard worden doordat het effect van SES, net als bij eigenaarsstatus, via 

ECM kan verklaard worden. ECM zijn vaker geneigd te willen verhuizen en SES hangt vaak 

samen ECM.  
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Discussie 

Hypothese 1, die stelt dat verhuisintenties van buurtbewoners beïnvloed worden 

door de gentrificatie van hun buurt, kan in dit onderzoek bevestigd worden. Een effect werd 

zowel gevonden wanneer naar algemene verhuisintenties wordt gekeken als naar 

verhuisintenties specifiek veroorzaakt door de buurt. Toch zijn twee opmerkingen 

noodzakelijk. In de eerste analyse was het effect enkel significant vóór controle voor de SES 

van de buurt. In de tweede analyse is het effect na controle voor de SES van de buurt slechts 

significant op het 0,1 niveau en is het daarenboven enkel de interactie tussen gezinsinkomen 

en gentrificatie die significant is. Gentrificatie heeft hier dus geen significante invloed op 

mensen die geen laag gezinsinkomen hebben. Dit wijst er op dat er waarschijnlijk een 

invloed is van gentrificatie maar dat die niet sterk is en er andere factoren zijn die meer 

invloed hebben. 

Andere verklaringen zijn ook mogelijk voor dit gevonden effect. Zo kan het zijn dat 

buurten die kunnen gentrificeren, die buurten zijn waar er al van in het begin mobielere 

inwoners woonden (zoals studenten of pas-afgestudeerden). Er moet meestal, voor 

gentrificatie kan plaatsvinden, een deel van de bevolking wegtrekken. In dat geval zou het 

dan niet zo zeer gentrificatie zijn die zorgt voor verhoogde verhuisintenties maar andere 

buurtkenmerken die zowel gentrificatie veroorzaken als mobielere inwoners aantrekt. Als 

een mogelijk buurtkenmerk kan er verwezen worden naar de huizen in de buurt (hoe groot 

zijn deze?, percentage huurhuizen?,…). Onderzoek dat specifieker inzoomt op deze 

buurtkenmerken zal dus zeker een verrijking zijn maar hiervoor zijn zeer rijke datasets 

noodzakelijk. 

De antwoorden op de hypotheses 2a en 2b zijn minder eenduidig te formuleren. 

Deze hypotheses stellen dat mensen met een lagere SES die in gegentrificeerde buurten 

wonen meer (2a) of minder (2b) kans hebben op het hebben van verhuisintenties dan 

mensen met een lagere SES in niet-gegentrificeerde buurten. Bij de analyse die algemene 

verhuisintenties gebruikt als afhankelijke variabele, is het effect van de interactie tussen SES 

en gentrificatie niet significant. Hier moet uit afgeleid worden dat gentrificatie geen 

specifieke invloed heeft op mensen met een lagere SES en er algemeen hogere 

verhuisintenties zijn in gegentrificeerde buurten, indien er niet voor de SES van de buurt 

gecontroleerd wordt. De analyse waarbij verhuisintenties veroorzaakt door de buurt worden 

bestudeerd, heeft wel een significante interactieterm (op het 0,1 niveau) waarbij mensen 

met lagere SES in gegentrificeerde buurten minder geneigd zijn te willen verhuizen dan 

mensen met lagere SES in niet-gegentrificeerde buurten. 

Afhankelijk van welke afhankelijke variabele wordt gebruikt, moet de ene hypothese 

aanvaard worden en de andere verworpen of omgekeerd. Deze bevindingen hebben 

waarschijnlijk te maken met de verschillen tussen de afhankelijke variabelen. Algemene 

verhuisintenties kunnen door verschillende redenen veroorzaakt worden, waardoor deze 

afhankelijke vrij heterogeen is. Verhuisintenties omwille van de buurt zijn zeer eng en het is 

nog maar de vraag of iedereen kan zeggen waarom ze willen verhuizen. Het kan dus zijn dat 

mensen met een lagere SES appreciëren dat er gentrificatie is, die bijvoorbeeld zorgt voor 

nieuwe buurtvoorzieningen of een sociale mix. Zij, net als andere inwoners, kunnen echter 

ook nadelen ondervinden die zij niet als buurtkenmerken beschouwen, zoals sociale 

verdringing door verhoogde huurprijzen.  
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Toch is het belangrijk niet blind te zijn voor andere mogelijke verklaringen. Een 

andere verklaring voor het feit dat mensen met een lagere SES woonachtig in 

gegentrificeerde buurten lagere verhuisintenties hebben dan mensen met een lagere SES die 

in ander buurten wonen, zou kunnen zijn dat de bewoners die nog overblijven in de buurt na 

drie jaar gentrificatie, die bewoners zijn die sowieso graag in de buurt willen blijven wonen 

of naar deze buurten verhuisd zijn. De andere bewoners met een lagere SES zijn al 

weggetrokken en kunnen bijgevolg niet meer aangeven dat ze willen wegtrekken.  

Enkele opmerkingen moeten geformuleerd worden. De belangrijkste is dat er slechts 

23 mensen zijn in de dataset die in een gegentrificeerde buurt wonen, een lagere SES 

hebben en ook willen verhuizen omwille van de buurt. De conclusies hierboven besproken 

zijn dus gebaseerd op een zeer kleine n, waarvan zelfs kan gezegd worden dat dit een te 

kleine n is. Daarnaast is het zo dat enkel gentrificatie zelf longitudinaal is gemeten, alle 

informatie voor de individuele variabelen is op hetzelfde ogenblik verzameld, de SES van de 

buurt gaat over hetzelfde jaar. Toch is het mogelijk om voor de meeste effecten die hier 

getest zijn, een causale richting te vermoeden aangezien het verband tussen structurele 

kenmerken en gevoelens is getest. Tevens is ECM in de analyse van de algemene 

verhuisintenties niet opgenomen, hoewel het significant bleek. Tot slot zijn er zeer weinig 

buurten die aan de twee gentrificatie-kenmerken tegelijk voldeden (drie in 2005 en zes in 

2009) en was er voor het aantal OCMW gerechtigden slechts informatie beschikbaar vanaf 

2004. 

Het is dus nodig dat verder onderzoek wordt uitgevoerd vooraleer er sluitende 

uitspraken kunnen gedaan worden over de verhuisintenties van mensen (met een lagere SES) 

in gegentrificeerde buurten. Longitudinaal onderzoek dat veranderingen in de 

verhuisintenties van de bewoners van gegentrificeerde buurten bestudeert en monitort wie 

wegtrekt en waarom is zeker een vereiste. Niet alleen longitudinaal onderzoek is nodig, 

maar ook vergelijkend onderzoek kan bijdragen. Dit kan bijvoorbeeld antwoorden geven op 

de vragen in verband met de invloed van ECM of kan effecten over grotere tijdsperiodes 

bestuderen. Wat dit onderzoek wel aantoont, is dat er in het gentrificatiedebat nood is aan 

onderzoek dat specifiek de waardering van bewoners van gegentrificeerde buurten, zowel 

met als zonder lagere SES voor de gentrificatie van hun buurt en de invloed van gentrificatie 

op hun wil om te verhuizen naar een andere buurt bestudeert.  

Een andere vaststelling die extra aandacht verdient, zijn de gevonden effecten van 

levensfase. De literatuur zegt dat twintigers en dertigers vaker verhuizen, bij de start van 

een nieuwe baan of meestal door gezinsuitbreiding. Hier blijkt echter dat deze mensen niet 

vaker willen verhuizen (voor algemene verhuisintenties) of zelfs minder geneigd zijn te 

willen verhuizen (voor verhuisintenties omwille van de buurt). Er moet opgemerkt worden 

dat het hier gaat om twee verschillende zaken: verhuisbewegingen en –intenties, maar 

omdat enig verband tussen de twee kan verwacht worden, blijft dit vreemd. Daardoor kan 

het onderzoek naar stadsvlucht van jonge gezinnen en de invloed van levensfase voor 

residentiebeslissingen gebaat zijn bij onderzoek waarbij een duidelijke opsplitsing tussen de 

verhuisbewegingen en -intenties wordt gebruikt en verder onderzoek naar waarom ze dan al 

dan niet verhuizen of hoe ze omgaan met de mogelijke tegenstellingen tussen 

verhuisintenties en -bewegingen. 

 Voor het beleid dat met opwaarderingsprojecten op gentrificatie mikt, levert dit 

onderzoek tegengestelde bevindingen. Er kan niet gesteld worden dat gentrificatie niet 
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geapprecieerd wordt door buurtbewoners met een lagere SES. Toch kan gentrificatie leiden 

tot andere problemen voor deze bewoners, waardoor zij alsnog liever verhuizen. Verder 

moet onderzocht worden of andere, oorspronkelijke bewoners behorende tot de 

middenklasse in gegentrificeerde buurten niet wegtrekken waardoor gentrificatie enkel de 

ene middenklasser door de andere middenklasser zou vervangen. Daarnaast moet 

onderzocht worden of de nieuwe bewoners, zogenaamde ‘gentrifiers’, lang in de buurt 

blijven wonen. Als deze ook snel terug weg zijn, zal er van sociale interactie in de buurt niet 

veel sprake zijn. Als laatste is het belangrijk op te merken dat dit onderzoek geen uitspraken 

doet over sociale verdringing, deze kan nog steeds optreden, ook al zouden mensen met een 

lagere SES liever willen blijven. 
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