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Inleiding



– Teun Hoek

Velserbroek 
(voorjaar 1982) 

De voorjaarzoen doet zacht het leven trillen 
De rust is diep, de eerste knoppen willen 
hun inhoud aarz’len in deze lentestralen 

de eerste voorjaarsadem laten halen 
Wat gaat er een rust en innerlijke vrede 

uit van dit oude polderland 
Stilte, oase die zoveel omstreden, 
straks overgaat in woonbestand



30 jaar later…



Ruim een kwart eeuw geleden ging de eerste 

paal de grond in. Op 22 november 1985 mocht 

de toenmalige staatssecretaris Gerrit Braks het 

startsein geven. Vanaf het begin is er hard 

gewerkt om Velserbroek een volwaardig dorp 

te laten worden. Zesduizend woningen maar 

liefst, met plek voor starters en jonge gezinnen. 

Maar ook woningen met voorzieningen voor 

ouderen. Een woonwijk van en voor alle 

generaties. Velserbroek was nodig, destijds, om 

het inwoneraantal van Velsen op peil te houden. 

Het gebrek aan woningen leidde ertoe dat 

mensen elders onderdak zochten, zoals 

Heerhugowaard en Purmerend. Daarom moest 

Velserbroek er komen om Velsen te ‘redden’.  

Wat zien we nu als we aan het begin van een 

winteravond in januari door Velserbroek 

struinen? Eigenlijk niet zo heel veel. De straten 

zijn verlaten. De meeste mensen eten rond zes 

uur en blijven dan lekker binnen. Hoewel, dat is 

vanaf de straten niet goed te zien. De grote 

ramen zonder gordijnen waar Nederland zo 

bekend om is, tref je hier niet aan. Op wat 

tochtige plekken in het centrum staan her en der 

wat groepjes hangjongeren. Iets wat je niet 

verwacht in een dorp van deze omvang.  

De meeste auto’s staan netjes onder een 
carport. Aan de grootte van de auto’s mag je 
afleiden dat het financieel niet zo slecht gaat 
met deze en gene. 

Nu, 30 jaar na die eerste paal, is er een groep 
christenen in Velserbroek die hart heeft voor 
Velserbroek en graag van betekenis wil zijn 
voor de inwoners ervan. 
  

De afgelopen maanden zijn we met een groep 
v a n 2 0 b e t r o k k e n c h r i s t e n e n v a n u i t 
verschillende denominaties aan de slag gegaan. 
Op een zaterdagmiddag in het centrum hebben 
we willekeurige voorbijgangers gevraagd naar 
hun ervaringen in Velserbroek. En we zijn 
gewoon bij mensen op de koffie geweest om 
door te praten over hun leven in Velserbroek en 
over wat hen persoonlijk bezighoudt. Wat bindt 
deze mensen? Hoe leven ze samen? Hebben ze 
iets met elkaar? En betekent kerk of geloven 
iets voor hen?  



 het wel en wee van wonen in de wijk; 
 waarden en wereldbeeld; 
 houding t.o.v. religie en kerk. 

Aanleiding

De aanleiding voor dit onderzoek is een concrete vraag van een groep 
christenen. Wie zijn de bewoners van deze wijk en wat houdt ze bezig? Is er 
ruimte voor missionaire initiatieven in Velserbroek? Het onderzoek wil graag 
zicht krijgen op:



Achtereenvolgens beschrijft dit rapport de wijk Velserbroek, wat wij vonden in de interviews, de 
resultaten van een brainstorm en een aantal richtingwijzers. Deze richtingwijzers gaan in op de vraag 
wat de gezamenlijke christenen zouden kunnen betekenen voor Velserbroek. 

We hebben voor dit onderzoek gebruik gemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve methoden. 
Kwantitatieve informatie over de wijk en over Velserbroek is verkregen via CBS, Bureau Onderzoek & 
Statistiek, Motivaction, en uit rapporten over de stedelijke ontwikkeling van naoorlogse wijken. Het 
kwalitatieve deel van het onderzoek bestaat uit interviews met sleutelfiguren uit de wijk en 
verschillende kerken. Daarnaast zijn er diepte-interviews en straatinterviews met bewoners afgenomen.  

Namens de projectgroep: Sjors en Marie Ouderkerken - Esther Louwekooijmans - Gerard Louwerse - 
Lieke van Beek - Henk en Carry Vreman - Freek Kruijff - Petra Kossen - Martin de Jong - Sander Kossen 
- Arnout Vos - Hans Luttik - Jaap Vegter - Cor Andriesen - Rick Klinge

Opzet

Een belangrijke factor in het onderzoek is de aanwezigheid van christenen in deze wijk. 
Kerken en kringen zetten zich op verschillende wijzen in voor de wijk, soms al tientallen 
jaren. De meesten gaan echter naar een kerk buiten Velserbroek. 



Demografische 
gegevens



– God

“Ik heb je bij je naam geroepen, je 
bent van mij!” 
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Wat valt op?

Pakweg 16.000 inwoners 
Erg ‘wit’ 

Veel gezinnen met kinderen en tieners
Natuurlijke bevolkingsontwikkeling neemt 
af 
Zeer weinig mensen met een laag inkomen, ongeveer 50-50: 
gemiddeld/hoog 
Weinig aanwas groep 25 - 30 jaar. Basisscholen 
lopen in aantallen daarom terug. 
Overdag trekt iedereen weg naar zijn werk. Weinig 
werkgelegenheid in Velserbroek. Erg stil op straat. 





Leefbaarheid

Ten aanzien van veel aspecten van leefbaarheid en veiligheid neemt Velserbroek een 
middenpositie in, met aan de ene kant Velsen-Zuid/Driehuis en de beide Santpoorten 
en aan de andere kant Velsen-Noord en de IJmuidense wijken. De waardering voor de 
woonomgeving is iets hoger dan gemiddeld (rapportcijfer 7,7 tegenover 7,5 
gemiddeld) en ook de sociale cohesie zit ergens in het midden (6,2 tegenover 6,1 
gemiddeld). Verder bevindt het aandeel bewoners dat zich wel eens onveilig voelt 
zich net beneden het gemiddelde (25% tegenover 27% gemiddeld). 



Politiek



Politiek

De grootste partij in Velserbroek is D66. Deze partij heeft in Velserbroek een groter 
percentage van de stemmen (21%) dan in Velsen (17%) en Landelijk (12%). Datzelfde 
geld voor de VVD  

D66: Velserbroek: 21%, Velsen: 17% en landelijk: 12% 
VVD: Velserbroek: 14%, Velsen: 11% en landelijk: 12% 

Het CDA scoort in Velserbroek hoger dan in heel Velsen maar blijft achter bij het landelijk 
gemiddelde. De ChristenUnie heeft iets meer stemmen dan in Velsen en landelijk. 
In Velserbroek is 22% van de stemmen naar lokale partijen gegaan. 12% daarvan was 
voor Velsen Lokaal en 7% voor LGV (LGV staat voor Levendig en Gezond Velsen).  
De voorkeur voor de lokale politieke partijen blijft in Velserbroek achter t.o.v. Velsen.



Kerkgangers in Velserbroek

We hebben verschillende omliggende kerken gevraagd hoeveel van hun leden in 
Velserbroek wonen. Daar kwamen de onderstaande gegevens uit:

Leden in Velserbroek: 
Kruispunt Velserbroek 285 

Goede Herderkerk 85 - 35 adressen 

Shelter Haarlem 80 - 34 adressen 

Petrakerk IJmuiden 50 - 15 adressen 

Baptisten IJmuiden 38  
Meerkerk Hoofddorp 33 - 15 adressen 

Wilhelminakerk 34 - 8 adressen

Kerken met 1-5 leden in Velserbroek: 
Ichtuskerk IJmuiden 
Immanuel  
Kerk van de Nazarener 
Koningkerk 
Nieuwe Kerk IJmuiden 
Pelgrimkerk 
Petrakerk Heemstede 
Re:connectSchatting totaal aantal kerkgangers in Velserbroek:

605 kerkgangers



Kerkgangers in Velserbroek

op 16.000 inwoners
957 kerkgangers = 1 kerkganger  

op 16 bewoners
(incl. kinderen)





Interviews



Straatinterviews

- Bent u betrokken bij activiteiten in Velserbroek? 
Een groot deel van de mensen is niet direct betrokken 
op activiteiten in de wijk. Enkelen zijn betrokken bij 
activiteiten in het Polderhuis. Tussen de regels door 
hoor je dat men vindt dat er erg weinig georganiseerd 
wordt in Velserbroek dat van interesse is. Een aantal 
mensen was in het verleden betrokken, maar heeft het 
los gelaten. 

Aantal gehouden interviews: 45  

Aantal per leeftijdsgroep: 
 - tot 25 jaar 5 
 - 25-40 jaar  8 
 - 40-65 jaar 20 
 - 65+   12

- Waar is behoefte aan in Velserbroek? 
Horeca, ontmoeting tussen generaties. Activiteiten voor de Jeugd en voor de groter 
wordende groep ouderen.  



Straatinterviews

- Mening over de kerk/bezoekt u weleens 
een kerk? 
De kerk is niet zichtbaar en het imago is 
niet zeer positief. Een aantal mensen heeft 
in het verleden wel kerkelijke opvoeding 
gehad (Katholiek/Protestant) maar doet er 
nu niets meer mee. Uitdaging om als kerk 
op te pakken. 

- Wat zou de kerk voor Velserbroek kunnen betekenen? 
Saamhorigheid bevorderen in Velserbroek. Zorgen voor ontmoeting in de wijk. Iets 
organiseren voor jongeren en ouderen. Dus invulling geven aan de maatschappelijke 
functie.  

- Overige opvallende zaken 
Het merendeel van de mensen wil op de 
hoogte gehouden worden. 
Het woongenot is erg groot en 
Velserbroek wordt als een zeer goed plek 
ervaren. 
Geen signalen dat er directe armoede is in 
de wijk (nergens genoemd).





Diepte-interviews

RODE DRAAD: 
 
- Positief m.b.t. Velserbroek 
Veel goede geluiden over het wonen. Veel 
voorzieningen. Bereikbaarheid. Kindvriendelijke 
plekken. Landelijk gevoel.  

Aantal gehouden interviews: 20  

Aantal per leeftijdsgroep: 
 - tot 25 jaar  
 - 25-40 jaar  8 
 - 40-65 jaar 9 
 - 65+   1

- Waar ligt de problematiek? 
Geen gezellige uitstraling. Geen gevoel met een dorpskern. Gevoel dat er geen sociale 

cohesie is. Weinig activiteiten voor jongeren, daardoor hangjeugd. Te weinig verbinding in 
de wijk. Iedereen trekt zich terug in zijn eigen woning. Te weinig keus aan winkelaanbod.  

- Wat zou de kerk voor Velserbroek kunnen betekenen? 
Verbinding leggen tussen de bewoners. Steun bieden voor ouderen en alleenstaanden. In het gat 
springen waar de hulp van maatschappelijke organisaties niet toereikend is. 



Diepte-interviews

- Opvallende zaken overig 

De geïnterviewden hebben een 
positieve blik op wat de kerk zou 
kunnen betekenen ten behoeve van 
de sociale cohesie in Velserbroek.  
Sterke behoefte aan een 
organisatie die gericht is op 
verbinding.   



Organisatie-interviews

- Typering van Velserbroek? 
Basis noodzakelijke voorzieningen zijn aanwezig. 
Ondanks dat het een nieuwe woonwijk is en iedereen 
opnieuw moet beginnen zoeken mensen elkaar niet op. 
Percentage echtscheidingen is aan de hoge kant. 

Aantal gehouden interviews: 7 

Kracht van Velserbroek? - 
Centrale ligging, veel 

groen. Betaalbaarheid van 
de huizen. 

- Rol van de kerken? 
Ouderen worden vergeten. Er is behoefte om naar hen om te zien. Verbinding leggen tussen diverse 
groepen in de samenleving. Ook de minderheden worden vergeten. Samenwerken met diverse 
vrijwilligersorganisaties. Op diverse fronten mee werken aan samenwerking. Maaltijden organiseren. 
Projectmatig activiteiten organiseren past goed in de huidige tijd. Het hoeft niet zo zeer de kerk te 
zijn die iets organiseert, het gaat veeleer om een groep mensen die iets voor een andere groep doet.

- Opvallende zaken overig 
Problematiek van de jongeren wordt zeer overschat.  



–commitment groep Velserbroek

“Beter een goede buur, 
dan een fijne christen” 



SWOT n.a.v. interviews

- Kracht  
Prettig wonen wordt meeste 
genoemd. Ruim en 
comfortabel 
Kindvriendelijk 
Makkelijk bereikbaar met OV 
en met de auto 
Mensen staan open om 
anderen te ontmoeten, men 
wil graag verbinding in de wijk 

- Zwakte  
Weinig verbinding tussen oudere en jongere 
generatie  
Weinig gezelligheid op straat, geen 
gemeenschapszin  
Weinig voorzieningen voor jongeren  
Weinig contact in de buurt, geen dorpsgevoel  
Geen centrale plek voor ontmoeting  
Overlast hangjeugd. Lijkt groot, maar 
procentueel is dit niet het geval. Het wordt 
wel zo door mensen ervaren 
Parkeerproblematiek  



SWOT n.a.v. interviews

- Kansen  
Behoefte aan een restaurant of een 
café  
De zorg voor mensen trekt zich 
steeds meer terug. Kans voor de 
kerken om in dit gat te springen  

Demografische ontwikkelingen. 
Percentage 60+ zal enorm groeien de 
komende jaren

- Kansen  
Zeer sterke behoefte aan verbinding. Komt 
terug in alle interviews  
Openheid voor samenbindende activiteiten  
Groot vrijwilligersbestand de komende jaren 
die zich kunnen inzetten, immers veel 60+ 
die iets kunnen betekenen



SWOT n.a.v. interviews

- Bedreigingen  
Imago van de kerk is niet ronduit positief  
Terugloop vrijwilligerswerk in de wijk. Veel activiteiten 
zijn moeilijk in stand te houden 
Eenzaamheid  
Langs elkaar heen werken  
Individualiteit in de samenleving 
Mensen sluiten zich niet snel ergens bij aan. Moeite 
om te binden  



Ideeën



–William Flower

“Creativity is the power 
to connect  

the seemingly unconnected” 



Ideeën

Pop-up cafe/winkel/ ... in een leegstaand pand 
Zichtbaar zijn in het winkelcentrum 

Hofstede kunnen we de gezamenlijke ruimte en 
keuken gebruiken
Vrolijke regenboogdienst met alle 
christenen in Velserbroek 
Het winkelcentrum overdekken net zoals het 
binnenbuitenbinnen plein van de huisartsen. Het wordt 
gelijk gezelliger.

Centrale woord: Verbinden  
Inmiddels heeft de kerngroep de nodig kennis van de wijk gekregen. In een laatste bijeenkomst is met 
elkaar nagedacht welke kansen en mogelijkheden we nou zouden hebben op korte termijn. Belangrijk 
is hierbij aan te geven dat we geen activiteiten als zodanig willen gaan uitvoeren. Dan zouden we veel 
meer lijken op een buurtorganisatie. Maar toch zijn het zinnige ideeën die wellicht als start kunnen 
dienen richting de toekomst. 



Kinderkleding ruilbeurs
Maatjes koppelen (jong met oud) 

Maaltijden organiseren/ BBQ 
Repair café 

Dodenherdenking 
Creatieve cursussen 
Gratis koffie uitdelen in het winkelcentrum 

Buitengewoon gebruiken of mee samen werken. Zij 
gaan al een terras maken
Gezellige ruimte creëren voor terras 
Verbinding met stichting Present (afdeling Velserbroek?)

Regelmatige koffiehoek
Internet activiteiten bestand, digitale community, ontmoetingsplek

V
er

b
in

d
en



Straatdag organiseren. Lokale christenen motiveren dat om te 
organiseren 
Aansluiten bij mensen die sporten of die willen wandelen

Crossfit schooltje starten Christelijk met niet 
christelijke activiteiten mixen 
Initiatieven die losse initiatieven 
koppelen 

Verbinden is niet vrienden maken 
Er zijn er zijn voor jongeren, aftrap op Sonrise 

In de winter iets met de sportpleintjes doen, bv lamp opzetten 
Zoeken naar een uitvalbasis a la buitengewoon 
Iets met muziek 

Concert organiseren als kick-off
Jaarlijks event dat terugkomt, dat dus 
binding maakt

V
er

b
in

d
en



Richtingwijzers





Voor het vervolg geloven wij dat de volgende principes belangrijk zijn om vast 
te houden: 

Verbinden om het verbinden vinden we te mager. Het gaat uiteindelijk om: 
discipelen maken. Dat betekent ook: het gewone leven delen. Logisch dat 
daarin ook het geloof een rol speelt, voor ons kan dat gewoon niet anders. 
Tegelijk beseffen we: discipelen maken gaat niet automatisch. Dat gaan 
kerkmensen gewoon niet zomaar doen. Daar moet je wel voor toegerust 
en geënthousiasmeerd worden. Daar hebben we dan een eigen 
community voor nodig, waar we elkaar frequent ontmoeten. 
We gaan niet, in elk geval niet op dit moment, activiteiten organiseren en 
zeggen: ‘Kom bij ons’. Dat gaat niet werken. In plaats daarvan zoeken we 
naar mogelijkheden die passen bij het gewone dagelijkse leven. 
We richten op meer sporen tegelijkertijd, al was het alleen al om ervoor te 
zorgen dat zoveel mogelijk mensen eenvoudig aan kunnen haken.

Principes



Concrete mogelijkheden

We vormen een ‘commitment 
groep’, die een soort 
basisgemeenschap vormt: 
mensen met wie je je geloof deelt, 
je visie beleeft, samen doelen 
stelt. Deze groep zou 1x per 
maand samen kunnen komen en 
dan ook samen eten. Als ze dat 
op een zondag doen, zou dan die 
zondag vervallen voor een bezoek 
aan de eigen reguliere kerk.

Belangrijk is dat dit niet een bounded set wordt, 
waar je wel of niet bij hoort. Maar een centered 
set, met als duidelijke kern: Jezus en mensen 
die elkaar geregeld ontmoeten. Met dan 
daaromheen mensen die meer zijdelings 
betrokken zijn, maar er wel echt bij horen. 
Inclusief denken dus, niet exclusief.

Als concrete vervolgmogelijkheden zien wij dan in elk geval dit als basis:

Op enig moment kan dit groeien 
naar 2x per maand. Dit wordt dan 
een belangrijke bron van voeding.

stap 1



Vervolgens is het goed om te beseffen dat onze groep uit ruim 20 
individuen bestaat, dus dat we al vertegenwoordigd zijn op 
evenzoveel plekken in Velserbroek. Vanuit het principe ‘Beter een 
goede buur dan een fijne christen’ kan elk van ons verbindende 
activiteiten verrichten in zijn of haar eigen buurt.

Concrete mogelijkheden

Van het organiseren van een buurt-BBQ tot het bezoeken van een 
oudere in de straat. Bovengenoemde community is dan weer een 
belangrijke plek om te vertellen hoe het ging, om ideeën te delen, 
om elkaar te bemoedigen en te enthousiasmeren.

stap 2



Om de kans van slagen te vergroten zou het de beste optie zijn als iemand te 
zoeken, c.q. aan te trekken om dit project te trekken, de committent groep te 
inspireren, te verbinden en te ondersteunen. Voorstel is om met meerdere kerken, 
met elkaar geld vrij te stellen voor een missionair werker. Iemand die een x-
aantal uren tijd heeft. Je hebt dan een duidelijke ‘trekker’, ‘aanjager’. Er zou dan 
een groepje kunnen ontstaan rondom deze man of vrouw om geregeld te bidden.

Concrete mogelijkheden
stap 2



Concrete mogelijkheden
stap 3

Iedereen zou mensen vrienden/buren/bekenden kunnen uitnodigen 
voor een Alpha-cursus. In het najaar draaien er allerlei van zulke 
cursussen, op tal van dagen. Ook in Velserbroek.  
Idem met meedoen aan Sonrise. 

Een feestelijk gospelconcert organiseren, waar je ook zelf 
kunt zingen.
In Amsterdam zijn goede ervaringen met Parent 
Houses: woningen waar gescheiden vaders 
tijdelijk kunnen wonen, in de buurt van de 
kinderen, zodat ze wel voor hen kunnen zorgen.  
Oprichten van een Parent House zou een 
mogelijkheid kunnen zijn. 

Ideeën voor activiteiten die op enig later moment kunnen worden opgezet 
(deze hebben wel weer een ‘kom naar ons’-karakter hebben, dus dan is er 
eerst een stevige basis van verbinding nodig): 



Op dit moment willen wij niet verder gaan dan bovenstaande richtingwijzers. 
Het is belangrijk elkaar als groep nu eerst weer te ontmoeten om elkaar 
hierover te spreken en in gezamenlijkheid tot verdere stappen te beslissen. Het 
is onze wens en ons gebed dat dan bovenstaande in elk geval als heilzame 
richtingwijzer zal functioneren. 

En als we elkaar dan binnenkort weer ontmoeten, laten we dan ook andere 
christenen uit de wijk daarover informeren en uitnodigen. Iedereen is welkom! 

Concrete mogelijkheden
slot



– Jezus

“Waar twee of drie in mijn naam 
bijeengekomen zijn, daar ben ik 

in hun midden”



Wordt vervolgd!
Wij gaan aan de slag met deze resultaten en blijven ons inzetten voor 

Velserbroek!


