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Inleiding: 
Schiedam is een middelgrote stad met ca. 75.000 inwoners en ca. 34.000 woningen. De 
woningvoorraad heeft de kenmerken van een grote stad, het merendeel is gestapelde bouw, huur en 
vrij klein. In het kader van de Vierde Nota Ruimtelijke ordening Extra (VINEX) heeft Schiedam een 
uitbreidingslocatie gekregen; Sveaparken. Dit project wordt ontwikkeld door OCS met als partners 
Amstelland, Bemog en Bokx Vastgoed en de gemeente. De verantwoordelijk wethouder Adri 
Reijnhout hecht grote waarde aan architectuur en hij heeft affiniteit met de Zweedse stedenbouw; de 
Zweedse stedenbouwkundige Ralph Erskine wordt aangetrokken. Het Gemeentebestuur heeft 
behalve stedenbouwkundige en ruimtelijke ambities ook verwachtingen van de toekomstige bewoners 
van Sveaparken, de wijk zou hogere inkomens van buiten de stad aan moeten trekken. Zij formuleert 
dit als volgt:  
“Evenwicht in een stad als Schiedam betekent vooral: ook ruimte creëren voor rijkere 
bevolkingsgroepen.  
De economische draagkracht van de stad lijdt zichtbaar onder het zwakke economische profiel van de 
stad. Het Schiedamse gemeentebestuur verwacht dat het aantrekken van mensen met (hogere) 
inkomens de Schiedamse economie een impuls zal geven; een groeiend aantal draagkrachtige 
inwoners betekent een toenemende vraag naar en de realisatie van betere voorzieningen waar 
iedereen in de gemeente gebruik van kan maken”.  
 
Probleemstelling: 
De bovenstaande ontwikkeling was uitgangspunt om in de scriptie de onderstaande probleemstelling 
te behandelen. 
In hoeverre beantwoordt het kopersprofiel van een woning in SVEAFORS aan de algemene 
verwachtingen van Schiedamse beleidsmakers en bestuurders. 
 
Bevindingen: 
In 1999 is de verkoop gestart van het eerste van de vier 
deelplannen: Sveafors. Dit omvat 205 woningen, ca. 25% 
zijn appartementen en  75% grondgebonden woningen in 
verschillende typen en prijsklassen variërend van € 113.445 
tot € 295.000 vrij op naam. Van alle kopers zijn de plaats 
van herkomst, de leeftijd, gezinssamenstelling, inbreng 
eigen geld en het soort woning dat men achterlaat 
geïnventariseerd. Los van de scriptie is hiervan een 
rapportage gemaakt voor de ontwikkelingscombinatie. 
 
Conclusie: 
Het kopersprofiel van een woning in Sveafors beantwoordt 
niet aan de verwachtingen. Gebleken is dat van alle woningen tweederde deel verkocht is aan 
Schiedammers. Naarmate de prijs van de woning hoger was, steeg het percentage Schiedammers in 
de koperspopulatie. De goedkoopste eengezinswoningen zijn voor iets minder dan 50% aan 
Schiedammers verkocht, de andere kopers kwamen overwegend uit Rotterdam en Vlaardingen. De 
duurste woningen zijn voor meer dan 80% aan Schiedammers verkocht.  

 
Aanbeveling: 
Het bouwen van dure woningen in Schiedam leidt niet 
rechtstreeks tot het in groten getale aantrekken van nieuwe 
inwoners met een hoog inkomen. Het bouwen van woningen die 
onderscheidend zijn in de Stadsregio Rotterdam bijvoorbeeld in 
prijs/kwaliteit-verhouding leidt wel tot instroom van 
middenklasse inkomens die voor een deel aan de stad 
gebonden kunnen worden door voldoende doorstroom-
mogelijkheden te bieden als men daar aan toe is. Met het 
bouwen van dure woningen heeft men vooral de eigen 
bevolking gediend. Het zou interessant zijn om te onderzoeken 
door wie de vrijkomende woningen gekocht gaan worden en 
hoe lang de verhuisketens zijn.  


