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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 
 
In de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn in het kader van het Grote Steden 
Beleid (GSB) zeven gebieden aangeduid als aandachtsgebied. In deze 
aandachtsgebieden staat de leefbaarheid zwaar onder druk, en deze gebieden 
krijgen dan ook extra aandacht om vervalprocessen in sociaal, economisch 
en fysiek opzicht om te buigen. Voor ieder van de zeven aandachtsgebieden 
wordt een zogenaamde wijkontwikkelingsstrategie (WOS) gemaakt. Ook voor 
het aandachtsgebied dat in deze rapportage centraal staat, de Hambaken. 
 
 

1.2 Probleem- en doelstelling 
 
De basis voor een WOS wordt gevormd door een gedegen analyse van de 
situatie in de buurt. Het is immers belangrijk om de startsituatie goed in 
beeld te krijgen, door een zo scherp mogelijke ‘foto’ van de buurt te 
maken. In de volgende fase kunnen hiervoor dan passende maatregelen (korte 
en lange termijn) voorgesteld worden.  
De wijkanalyse wordt derhalve gekenmerkt door een beschrijving van de 
huidige situatie van het aandachtsgebied, voor alle drie de pijlers van 
het GSB-beleid (sociaal, fysiek en economisch). 
 
Voor het aandachtsgebied de Hambaken is de wijkanalyse onderverdeeld in 
diverse onderzoeken. Zo komt er o.a.: 
q Een analyse van kwantitatieve gegevens: aantal inwoners, inkomens, 

huishoudens, etc., 
q Een analyse van kwalitatieve gegevens: wat is het imago van de wijk bij 

de bewoners, voelen ze zich veilig, etc., 
q Een woningkwaliteits onderzoek: hoe is de kwaliteit van de 

corporatiewoningen, 
q Een stedebouwkundige analyse: hoe is de stedebouwkundige structuur van 

de wijk. 
Op basis van al deze onderzoeken zal een SWOT-analyse (sterke en zwakke 
punten, kansen en bedreigingen) worden opgesteld. 
 
Het voorliggende onderzoek betreft de kwantitatieve analyse van de 
Hambaken. De opdrachtgever voor dit onderzoek is de afdeling Wonen van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch.  
 
Het doel van dit onderzoek kan als volgt samengevat worden: een gedegen, 
actuele kwantitatieve analyse van de huidige situatie en meest recente 
ontwikkelingen in het aandachtsgebied de Hambaken.  
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1.3 Het gebied 
 
 
Het aandachtsgebied de Hambaken omvat de vier buurten Hambaken, 
Edelstenenbuurt, Muziekinstrumentenbuurt en Sprookjesbuurt. Het totale 
gebied wordt begrensd door de Rijksweg A59, de Hambakenweg, het Wielsem 
overgaand in de Sint Teunislaan en de Klokkenlaan.  

 
 

1.4 Opbouw van de rapportage  
 
De rapportage is als volgt opgebouwd: 
q Hoofdstuk 2 gaat nader in op de sociale bevolkingskenmerken, zoals 

aantal inwoners, leeftijdsopbouw, etniciteit en 
huishoudenssamenstelling. 

q In hoofdstuk 3 komen de sociaal-economische kenmerken aan de orde; 
huishoudens naar sociaal-economische categorie, inkomen en 
werkloosheid. 

q Hoofdstuk 4 beschrijft de ontwikkeling en stand van zaken met 
betrekking tot wonen; woningen naar eigenaar en samenstelling, 
huursubsidie en verhuisbewegingen. 

q In hoofdstuk 5 komen de gegevens omtrent werken aan bod; het aantal en 
soort bedrijfsvestigingen en werkzame personen. 

q Hoofdstuk 6 gaat in op de veiligheid in de Hambaken: aangiftes van 
misdrijven en verkeersongevallen. 

q In hoofdstuk 7 tenslotte worden al deze verschillende aspecten 
samengevat in een buurtbeschrijving voor de vier afzonderlijke buurten.  
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2  Sociale bevolkingskenmerken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de Hambaken wonen op 1 januari 2001 5.598 personen. Dit betekent een 
lichte toename t.o.v. 2000, maar een afname t.o.v. 1997. De toename t.o.v. 
2000 is voor het grootste deel te verklaren door de natuurlijke aanwas.  
Er zijn 54 personen meer geboren dan er overleden zijn. 
 
In de Hambaken bevinden zich relatief veel jongeren (0-19 jaar) en weinig 
ouderen (65 jaar of ouder). Het aantal 0-19 jarigen neemt de laatste jaren 
ook aanzienlijk toe. 
 
Het aandeel bewoners met een niet-nederlandse etniciteit ligt in de 
Hambaken beduidend hoger (36%) dan in ’s-Hertogenbosch gemiddeld (19%).  
In alle vier de buurten neemt zowel het aantal als het aandeel allochtonen 
de laatste jaren toe.  
 
In de Hambaken zijn veel meer gezinnen met kinderen en éénoudergezinnen 
dan gemiddeld. Hierbij is vooral de leeftijdsgroep 30-54 jaar dominant. 
Het percentage alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens ligt veel lager. 
De afgelopen jaren is het aandeel alleenstaanden wel licht toegenomen, het 
aandeel tweepersoonshuishoudens is daarentegen licht afgenomen. 
 
Een groot deel van de leerlingen in de Hambaken volgt VBO of (voortgezet) 
speciaal onderwijs. De HAVO en het VWO worden opvallend minder vaak 
gekozen als voortgezet dagonderwijs. 
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2.1 Inwonertal en bevolkingsgroei 
 
Op 1 januari 2001 wonen er in de Hambaken 5.598 inwoners. Het grootste 
deel hiervan woont in de Sprookjesbuurt, het kleinste deel in de 
Edelstenenbuurt. Ten opzichte van 2000 betekent dit een toename van 50 
personen (bijna 1%). De grootste absolute toename heeft plaatsgevonden in 
de Edelstenenbuurt, 21 personen. 
Ten opzichte van 1997 is er echter een lichte afname van 0,8% te zien.  
 

 1997 1998 1999 2000 2001 1997-2001 
Hambaken  1.445 1.393 1.382 1.412 1.422 -1,6% 
Sprookjesbuurt 1.793 1.779 1.739 1.736 1.741 -2,9% 
Muziekinstrumentenbuurt 1.341 1.314 1.270 1.332 1.346 0,4% 
Edelstenenbuurt 1.066 1.056 1.023 1.068 1.089 2,2% 
Hambaken totaal 5.645 5.542 5.414 5.548 5.598 -0,8% 

s-Hertogenbosch 126.524 127.346 127.980 129.042 130.502 3,1% 

Tabel 2-1 De ontwikkeling van het inwonersaantal tussen 1997 en 2001. 

 
Deze toename ten opzichte van 2000 is voor het grootste deel te verklaren 
door de natuurlijke aanwas1. Er zijn 54 personen meer geboren dan er 
overleden zijn. Daarnaast is er een vestigingsoverschot (25 personen) van 
mensen van buiten de gemeente die zich in de Hambaken gevestigd hebben. 
Het aantal verhuizingen binnen de gemeente levert daarentegen een negatief 
saldo op (31 personen). Er zijn dus meer mensen verhuisd uit de Hambaken 
naar een andere wijk binnen de gemeente dan andersom. 
 

 Geboorte Overlijden Vertrek2 Vestiging3 Binnenverhuizing 
Hambaken 19 9 52 48 3 
Sprookjesbuurt 24 9 69 95 -37 
Muziekinstrumentenbuurt 25 6 73 82 -14 
Edelstenenbuurt 18 8 56 50 17 
Hambaken totaal 86 32 250 275 -31 

Tabel 2-2 Mutaties tussen 1 januari 2000 en 1 januari 2001, in personen. 

 

                         
1 Aantal geboorten min het aantal overledenen. 
2 Van de Hambaken naar buiten de gemeente. 
3 Van buiten de gemeente naar de Hambaken. 
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2.2 Leeftijdsopbouw 
 
Een groot deel van de inwoners (39,6%) in de Hambaken is tussen de 20 en 
44 jaar oud. Ook de groep 0-19 jarigen is groot; 30,2%.  
In vergelijking met voorgaande jaren zien we vooral een opvallende toename 
van deze laatste leeftijdsgroep. Ook de leeftijdsgroep tussen 45-64 jaar 
neemt licht toe. Het percentage 20-44 jarigen neemt daarentegen af. 
Vergeleken met het gemiddelde voor de hele gemeente is vooral het 
percentage 0-19 jarigen opvallend hoog en het percentage 65 jaar of ouder 
opvallend laag. 
 
Het verschil tussen de 4 buurten onderling is opmerkelijk. In de buurt 
Hambaken valt direct het hoge percentage 65+ op (14%). In de 
Muziekinstrumentenbuurt en de Edelstenenbuurt is dit percentage 
daarentegen opvallend laag, respectievelijk 3,7% en 4,1%. In deze twee 
laatste buurten is het aandeel jongeren tot 20 jaar opvallend hoog; circa 
1/3. Dit is beduidend meer dan het gemiddelde van ‘s-Hertogenbosch. 
 
 

 0-19 20-44 45-64 ≥65 
Hambaken  27,7% 32,3% 25,9% 14,0% 
Sprookjesbuurt 27,2% 41,6% 23,4% 7,8% 
Muziekinstrumentenbuurt 34,1% 41,3% 20,9% 3,7% 
Edelstenenbuurt 33,1% 44,0% 18,7% 4,1% 
Hambaken totaal 30,2% 39,6% 22,5% 7,7% 

s-Hertogenbosch 23,2% 40,3% 23,8% 12,6% 

Tabel 2-3 Leeftijdsverdeling per 1 januari 2001, in percentages. 
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2.3 Etniciteit 
 
Bij het begrip etniciteit4 is onderzocht óf, en zo ja in welke mate, de 
vier grootste etnische groeperingen in de gemeente ’s-Hertogenbosch in de 
Hambaken aanwezig zijn.  
In de gemeente als totaal is het percentage inwoners met een niet-
Nederlandse etniciteit 18,5%. Dit percentage ligt in het aandachtsgebied 
Hambaken beduidend hoger: ruim 36%. Naast inwoners van Turkse, 
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse herkomst is ook het 
percentage ‘overige allochtonen’ hoog: ongeveer de helft. Opvallend hoog 
in deze groep zijn het aantal mensen met een Nederlands-Indische herkomst 
(149) en (ex-)Joegoslaven: 80. 
 
In de Muziekinstrumentenbuurt en de Edelstenenbuurt is het aandeel 
inwoners met een niet-Nederlandse etniciteit het hoogst; ongeveer 45%. In 
de Sprookjesbuurt heeft ongeveer éénderde een allochtone achtergrond en in 
de Hambaken éénvierde. In alle vier de buurten neemt dit aandeel relatief 
gezien de laatste jaren toe. Het totale aantal inwoners van allochtone 
herkomst neemt eveneens toe. Het aantal Surinamers blijkt echter als enige 
etnische groepering sinds 1997 af te nemen (tabel 2-6). 
 
 

 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen en 
Arubanen 

Overige 
allochtonen 

Autochtonen 

Hambaken  1,1% 4,0% 5,4% 1,5% 12,9% 75,0% 
Sprookjesbuurt 1,1% 7,7% 3,6% 4,7% 17,7% 65,2% 
Muziekinstrumentenbuurt 5,1% 7,4% 5,9% 3,8% 21,5% 56,4% 
Edelstenenbuurt 3,2% 16,1% 7,1% 3,9% 14,9% 54,9% 
Hambaken totaal 2,5% 8,3% 5,3% 3,5% 16,9% 63,6% 

s-Hertogenbosch 1,8% 2,7% 1,4% 0,8% 11,7% 81,5% 

 

Tabel 2-4 Verdeling in etnische groeperingen op 1 januari 2001, in 
percentages. 

                         
4 Etniciteit wil zeggen dat óf een persoon in het betreffende land is 
geboren, óf één van de ouders. De persoon kan dus een andere (bijvoorbeeld 
de Nederlandse) nationaliteit hebben. 
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2.4 Leeftijdsopbouw en etniciteit  
 
Opvallend is dat in de leeftijdsgroep jonger dan 20 het aantal allochtonen 
(787) bijna net zo hoog is als het aantal autochtonen (901). In de 
leeftijdsgroep ouder 65 jaar en ouder is de situatie geheel anders: in de 
Hambaken wonen op 1 januari 2001 vier keer zoveel autochtone ouderen als 
ouderen met een allochtone etniciteit. 
 

 0-19 20-44 45-64 ≥65 Totaal 
Turken 62 63 13 1 139 
Marokkanen 224 163 71 7 465 
Surinamers 117 135 31 12 295 
Antillianen en Arubanen 98 80 15 3 196 
Overige allochtonen 286 356 240 61 943 
Autochtonen 901 1.422 892 345 3.560 

Totaal 1.688 2.219 1.262 429 5.598 

Tabel 2-5 Verdeling naar leeftijd én etniciteit in de Hambaken op 1 
januari 2001, in aantallen. 

 
Tussen 1997 en 2001 zijn er enkele opvallende ontwikkelingen te 
signaleren. Zo valt in de eerste plaats de toename van het aantal 
Antillianen en Arubanen op, in alle leeftijdsgroepen behalve 65 jaar en 
ouder. Verder is de toename van het aantal Turken jonger dan 45 opvallend. 
Het aantal Turken ouder dan 44 neemt daarentegen af. 
De opvallende relatieve toename van het aantal Marokkanen ouder dan 65 is 
in aantallen klein; van 2 personen in 1997 naar 7 personen in 2001. 
De wat kleinere relatieve afname (16%) van het aantal autochtonen tussen 
20-44 jaar is daarentegen in aantallen wel groot; ongeveer 300 personen 
minder. 
 

 0-19 20-44 45-64 >65 Totaal 
Turken 13% 50% -28%  21% 
Marokkanen 3% 14% 27% 250% 11% 
Surinamers -7% 2% -16% 20% -3% 
Antillianen en Arubanen 96% 54% 150%  81% 
Overige allochtonen 24% -4% 14% 39% 10% 
Autochtonen -5% -16% 5% -1% -7% 

Totaal 4% -9% 7% 6% -1% 

Tabel 2-6 De ontwikkeling in de verdeling naar leeftijd én etniciteit in 
de Hambaken tussen 1 januari 1997 en 1 januari 2001, in procenten. 
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2.5 Huishoudens naar type 
 
De huishoudenssamenstelling in de Hambaken wijkt licht af van het 
gemiddelde van de gemeente. Zo zijn er in de Hambaken veel meer gezinnen 
met kinderen en éénoudergezinnen, terwijl het percentage alleenstaanden en 
tweepersoonshuishoudens beduidend lager ligt.  
Ten opzichte van 1996 is de huishoudenssamenstelling in de Hambaken 
marginaal veranderd. Het aandeel alleenstaanden is licht toegenomen (was 
22%), het aandeel tweepersoonshuishoudens is daarentegen licht afgenomen 
(was 27%). Het aantal huishoudens is in de loop der jaren tamelijk 
constant gebleven, ongeveer 2.100 huishoudens. 
 
De verschillen tussen de vier buurten onderling zijn opvallend. Zo is 
bijvoorbeeld het aandeel gezinnen met kinderen in de 
Muziekinstrumentenbuurt en de Edelstenenbuurt erg hoog, terwijl het 
aandeel alleenstaanden in de Sprookjesbuurt bijna gelijk is aan dat van de 
stad gemiddeld. 
 
 
 

 Alleenstaande Tweepersoons
huishouden 

Gezin met 
kinderen 

Eénouder 
Gezin 

Meerpersoons 
huishouden 

Totaal 
(abs) 

Hambaken  25% 28% 37% 8% 3% 553 
Sprookjesbuurt 30% 28% 27% 11% 3% 736 
Muziekinstrumentenbuurt 18% 21% 42% 14% 6% 466 
Edelstenenbuurt 26% 17% 42% 8% 8% 373 
Hambaken totaal 25% 24% 36% 10% 4% 2.128 
s-Hertogenbosch 31% 31% 30% 5% 3% 54.832 

Tabel 2-7 De verdeling van huishoudens naar type op 1 januari 2001, in 
procenten. 
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2.6 Huishoudens naar leeftijd 
 
De relatieve leeftijdsopbouw van de huishoudens in de Hambaken wijkt 
eveneens licht af van ’s-Hertogenbosch gemiddeld. In de Hambaken zijn 
beduidend minder huishoudens van 65 jaar en ouder dan in ‘s-Hertogenbosch 
gemiddeld. Het aandeel huishoudens tussen de 30 en 54 jaar ligt 
daarentegen iets hoger. 
Ten opzichte van 1996 is de samenstelling naar leeftijd iets veranderd. Zo 
is het aandeel huishoudens jonger dan 30 jaar afgenomen (was 19%), en is 
het aandeel ouder dan 74 jaar licht toegenomen (was 4%). Ook absoluut 
gezien is deze ontwikkeling zichtbaar. Het aantal huishoudens jonger dan 
30 jaar daalde met 32% van 400 in 1996 naar 272 in 2001, terwijl het 
aantal huishoudens ouder dan 74 jaar met 43% steeg van 91 naar 130. 
 
De verschillen tussen de vier buurten zijn ook qua samenstelling naar 
leeftijd opvallend. In de Hambaken is het aandeel huishoudens ouder dan 64 
jaar bijvoorbeeld opvallend hoog, terwijl in de Muziekinstrumentenbuurt en 
de Edelstenenbuurt de groep 30-54 jaar relatief zeer groot is. 
 
 

 < 30 jr 30 - 54 jr 55 – 64 jr 65 – 74 jr > 74 jr Totaal (abs) 
Hambaken  7% 47% 18% 13% 14% 553 
Sprookjesbuurt 15% 57% 15% 8% 5% 736 
Muziekinstrumentenbuurt 12% 66% 14% 6% 2% 466 
Edelstenenbuurt 17% 61% 13% 6% 2% 373 
Hambaken totaal 13% 57% 15% 9% 6% 2.128 

s-Hertogenbosch 12% 54% 14% 12% 9% 54.832 

Tabel 2-8 De verdeling van huishoudens naar leeftijd op 1 januari 2001, in 
procenten. 
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2.7 Huishoudens naar type en leeftijd 
 
Zoals al eerder geconstateerd zijn er in de Hambaken beduidend meer 
gezinnen met kinderen en éénoudergezinnen dan in de gemeente gemiddeld. 
Hierbij is vooral de leeftijdsgroep 30-54 jaar dominant. 
Het percentage alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens ligt in de 
Hambaken lager dan gemiddeld, en hier is het opvallend dat vooral de groep 
alleenstaanden jonger dan 30 jaar ondervertegenwoordigd is. 
 
 
Hambaken < 30 jr 30 - 54 jr 55 - 64 jr 65 - 74 jr >74 jr Totaal 
Alleenstaande 2% 10% 5% 4% 4% 25% 
Tweepersoonshuishouden 4% 9% 6% 4% 2% 24% 
Gezin met kinderen 4% 28% 3% 0% 0% 36% 
Eénoudergezin 1% 8% 1% 0% 0% 10% 
Meerpersoonshuishouden 1% 2% 1% 0% 0% 4% 
Totaal 13% 57% 15% 9% 6% 100% 
       
s-Hertogenbosch < 30 jr 30 - 54 jr 55 - 64 jr 65 - 74 jr >74 jr Totaal 
Alleenstaande 5% 12% 4% 5% 5% 31% 
Tweepersoonshuishouden 4% 11% 7% 6% 3% 31% 
Gezin met kinderen 2% 25% 2% 1% 0% 30% 
Eénoudergezin 0% 4% 0% 0% 0% 5% 
Meerpersoonshuishouden 1% 1% 0% 0% 0% 3% 
Totaal 12% 54% 14% 12% 9% 100% 

Tabel 2-9 De verdeling van huishouden naar type én leeftijd in de Hambaken 
en ’s-Hertogenbosch op 1 januari 2001, in procenten. 

 
 
Tussen 1996 en 2001 zijn er grote verschillen opgetreden. Het aantal 
huishoudens jonger dan 30 jaar is flink afgenomen, waarbij vooral de 
afname van het aantal tweepersoonshuishoudens opvallend is. In aantallen 
gaat het hier om een afname van 191 naar 89 huishoudens. 
Het aantal huishoudens ouder dan 74 jaar is daarentegen fors toegenomen. 
Vooral de toename van het aantal alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens 
is opvallend. Tussen 1996 en 2001 zijn er ongeveer 40 van deze huishoudens 
bijgekomen. 



 13 

 
 < 30 jr 30 - 54 jr 55 – 64 jr 65 – 74 jr > 74 jr Totaal 

Alleenstaande -13,8% 24,7% 19,3% 2,4% 46,4% 17,4% 
Tweepersoonshuishouden -53,4% -5,2% 58,0% -4,9% 33,3% -10,2% 
Gezin met kinderen -8,7% 0,7% -2,8% x5 x -1,6% 
Eénoudergezin -5,3% 0,6% 18,8% x x 4,8% 
Meerpersoonshuishouden -22,5% 28,1% 22,2% x x 5,7% 

Totaal -32,0% 4,1% 25,4% -0,5% 42,9% 1,1% 

Tabel 2-10 De ontwikkeling in de verdeling van huishoudens naar type én 
leeftijd in de Hambaken tussen 1 januari 1996 en 1 januari 2001, in 
procenten. 

                         
5 Het aantal huishoudens is te klein om een zinvolle uitspraak te doen. 
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2.8  Leerlingen 
 
Vergeleken met de stad gemiddeld volgt een relatief groot deel van de 
leerlingen in de Hambaken (speciaal) voortgezet en VBO onderwijs.  
Na het basisonderwijs wordt in ’s-Hertogenbosch veel gekozen voor het VWO; 
in de Hambaken is dit echter maar een kleine groep; 20 leerlingen in 
1999/2000. Ook de HAVO en in mindere mate de MAVO worden beduidend minder 
vaak gekozen als voortgezet dagonderwijs.  
 
 

 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 
Hambaken  141 130 120 132 
Sprookjesbuurt 156 134 125 147 
Muziekinstrumentenbuurt 174 168 147 174 
Edelstenenbuurt 115 111 94 120 
Hambaken totaal 586 543 486 573 

’s-Hertogenbosch 11.170 11.229 11.331 11.401 

Tabel 2-11 Aantal leerlingen dat basisonderwijs volgt, van 1996 tot 2000. 

 
 

 (voortgezet) 
speciaal onderwijs 

MAVO HAVO VWO VBO 

Hambaken  21 21 9 5 19 
Sprookjesbuurt 35 16 18 8 31 
Muziekinstrumentenbuurt 27 21 9 5 24 
Edelstenenbuurt 29 12 10 2 19 
Hambaken totaal 112 70 46 20 93 

’s-Hertogenbosch 1.075 1.132 1.109 1.266 980 

Tabel 2-12 Aantal leerlingen dat voortgezet dagonderwijs volgt, 1999/2000. 
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3 Sociaal-economische kenmerken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het percentage huishoudens met een actieve hoofdverdiener (52,4%) ligt 
veel lager dan gemiddeld in de stad (63%).  
Het percentage huishoudens met een niet-actieve hoofdverdiener ligt 
logischerwijs veel hoger: in 1998 zijn er bijna 2,5 keer zo veel 
huishoudens met een werkloze of bijstandsontvangende hoofdverdiener als 
gemiddeld. Het percentage huishoudens met een arbeidsongeschikte 
hoofdverdiener ligt ruim 1,5 keer zo hoog. 
 
Het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishoudens ligt bijna 25% onder het 
gemiddelde van de hele stad. Vooral de hoogste inkomensklasse is 
ondervertegenwoordigd, en neemt in de tijd gezien zelfs flink af.  
 
Zowel het percentage ABW-uitkeringsgerechtigden als het percentage 
werkzoekenden is beduidend hoger dan gemiddeld. Wel is er sprake van een 
gestage afname. 
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3.1 Huishoudens naar sociaal-economische categorie 
 
In de Hambaken ligt het percentage huishoudens met een actieve 
hoofdverdiener beduidend lager dan gemiddeld in de stad. In 1994 was dit 
zelfs minder dan de helft van het totale aantal huishoudens, in 1998 is 
dit gestegen tot 52,4%. In ’s-Hertogenbosch ligt dit percentage op bijna 
58% in 1994, en ruim 63% in 1998. Het is vooral opvallend dat er 
nauwelijks of geen zelfstandigen in de Hambaken zijn. 
 
Het percentage huishoudens met een niet-actieve hoofdverdiener ligt 
automatisch hoger dan gemiddeld. Het percentage werklozen en 
bijstandontvangers ligt in 1998 bijna 2,5 keer zo hoog als gemiddeld en 
het percentage arbeidsongeschikten ongeveer 1,5 keer zo hoog. Het 
percentage pensioenontvangers ligt daarentegen lager. Dit is niet 
verwonderlijk, aangezien eerder al geconstateerd is dat het percentage 
ouderen in de Hambaken lager dan gemiddeld is. 
 
 
 
 
 
 
 

Actieven 
zelfstandigen 

 
werknemers 

Niet-actieven 
werklozen + bij- 
standontvangers 

 
arbeids 

ongeschikten 

 
pensioen 

ontvangers 
Hambaken      
1994 0,0% 47,6% 23,8% 9,5% 19,0% 
1996 0,0% 55,0% 20,0% 10,0% 15,0% 
1998 0,0% 52,4% 19,0% 9,5% 19,0% 
s-Hertogenbosch      
1994 5,0% 52,8% 12,1% 5,8% 24,4% 
1996 5,7% 55,3% 9,8% 6,1% 22,9% 
1998 6,4% 57,0% 7,9% 5,8% 23,0% 

Tabel 3-1 Huishoudens naar sociaal-economische categorie in 1994, 1996 en 
1998, in procenten. 
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3.2 Huishoudens naar inkomen 
 
Het gestandaardiseerd huishoudensinkomen naar 20%-groepen6 laat zien dat in 
1998 in de Hambaken vooral de hoogste inkomensklasse ondervertegenwoordigd 
is, en in de tijd gezien zelfs afneemt. De middelste 20%-groepen nemen in 
de tijd gezien wel toe. 
 
 Eerste 20% 

(laagste) 
tweede 20% derde 20% vierde 20% vijfde 20% 

(hoogste) 
Hambaken      
1994 36,4% 22,7% 18,2% 13,6% 9,1% 
1996 31,8% 18,2% 22,7% 13,6% 9,1% 
1998 28,6% 23,8% 23,8% 19,0% 4,8% 
‘s-Hertogenbosch      
1994 20,5% 17,3% 20,7% 20,7% 21,1% 
1996 19,4% 18,3% 21,1% 20,6% 20,6% 
1998 19,2% 18,8% 19,9% 20,7% 21,4% 

Tabel 3-2 Gestandaardiseerd huishoudensinkomen, aandeel in 20%-groepen. 

 
Het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden in de Hambaken ligt voor 
de drie onderzochte jaren bijna 25% onder het gemiddelde van ’s-
Hertogenbosch. Uit de tabel is af te lezen dat voor ieder huishoudenstype 
het gemiddeld besteedbaar inkomen lager ligt dan voor de stad gemiddeld. 
Opvallend is wel de stijging van het gemiddeld besteedbaar inkomen van de 
huishoudens met 3 of meer meerderjarigen. In 1998 ligt dit gemiddelde maar 
net iets onder het gemiddelde van de stad. 
 
 Totaal 1-Persoons 

huishoudens 
Meerpersoons met 

kinderen 
Meerpersoons zonder kinderen 

   Totaal 1-ouder 
gezinnen 

Paar met 
kinderen 

Totaal Met 2 meer- 
derjarigen 

Met 3 of meer 
meerderjarigen 

Hambaken         
1994 43.148 23.150 41.250 25.550 41.150 48.050 40.600 62.400 
1996 44.780 25.120 46.720 X 45.290 51.440 43.880 62.950 
1998 45.900 26.600 50.000 X 49.800 57.400 49.600 75.400 
’s-Hertogenbosch         
1994 56.484 28.560 52.600 27.500 54.260 56.650 51.260 73.550 
1996 58.000 30.100 55.950 28.350 57.550 59.900 55.000 72.100 
1998 59.800 32.300 59.900 30.300 61.800 64.300 59.400 77.400 

Tabel 3-3 Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishoudenstype, in guldens. 

                         
6 Elke inkomensklasse bevat 20% van de inkomenstrekkers van geheel 
Nederland. De eerste 20% is de laagste klasse, de vijfde 20% de hoogste 
klasse. 
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3.3 Werkloosheid 
 
Zowel het percentage ABW-uitkeringsgerechtigden als het percentage bij het 
arbeidsbureau ingeschreven werkzoekenden ligt in de Hambaken beduidend 
hoger dan in de gemeente gemiddeld. Vooral in de Muziekinstrumentenbuurt 
en de Edelstenenbuurt ligt dit percentage erg hoog. 
In alle vier de buurten is wel een gestage afname te zien. 
 
 

ABW 7 (%) Werkzoekenden8 (%)  
1996 1999 1996 1999 

Hambaken  6,0 4,6 13,1 5,3 
Sprookjesbuurt 9,4 8,6 15,1 8,0 
Muziekinstrumentenbuurt 13,0 11,5 20,0 11,9 
Edelstenenbuurt 16,0 12,3 22,8 11,4 
Hambaken totaal - - - - 

‘s-Hertogenbosch  4,6 3,6 9,3 4,4 

Tabel 3-4 Het percentage ABW-uitkeringsgerechtigden en het percentage bij 
het arbeidsbureau ingeschreven werkzoekenden, in 1996 en 1999. 

 

                         
7 Het percentage ABW-uitkeringsgerechtigden is berekend t.o.v. de groep 18 
jaar en ouder. 
8 Het percentage bij het arbeidsbureau ingeschreven werkzoekenden is 
berekend t.o.v. de groep 15-64 jaar. 
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4 Wonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de Hambaken zijn in totaal 2.143 woningen. Het overgrote deel (86%) 
hiervan is huurwoning. Het grootste deel van deze huurwoningen wordt 
verhuurd door de SWH (80%). 
 
Deze woningvoorraad bestaat grotendeels uit 4-5 kamer rijtjeswoningen 
(43%). Daarnaast zijn er ook veel 4-5 kamer hoekwoningen (20%) en 
appartementen (15%).  
 
Van de huurwoningen zit 84% onder de huursubsidiegrens van ƒ908,-. Van de 
koopwoningen is 81% goedkoper dan ƒ375.000. 
 
Het percentage huishoudens in de Hambaken dat huursubsidie ontvangt is 
hoger dan gemiddeld. Van de 100 huurwoningen ontvangt bijna 38% 
huursubsidie, terwijl dit voor de stad gemiddeld 30% is. Vooral in de 
Edelstenenbuurt (45%) en de Muziekinstrumentenbuurt (44%) ligt dit 
percentage zeer hoog. 
 
Het afgelopen jaar zijn er 178 huishoudens naar de Hambaken verhuisd. Dit 
zijn vooral doorstromers en starters. Daarnaast zijn er 171 huishoudens 
(voornamelijk doorstromers) uit de Hambaken verhuisd. 
 
Tussen 1996 en 1999 zijn in totaal 98 huishoudens binnen de Hambaken 
verhuisd. Tweederde is van de ene huurwoning naar een andere huurwoning 
verhuisd, 1/3 van een huurwoning naar een koopwoning. De meeste dynamiek 
vindt plaats in de middeldure huurwoningen. In dezelfde periode zijn er 
388 huishoudens uit de Hambaken naar elders binnen de gemeente verhuisd. 
Zesenveertig procent is hierbij van de ene huurwoning naar de andere 
huurwoning verhuisd. 
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4.1 Omvang en eigenaar 
 
De omvang van de woningvoorraad in de Hambaken bedroeg per 1 januari 2001 
2.143 woningen. Veertien procent hiervan is koopwoning, de overige 
woningen zijn huurwoningen. Het grootste deel van de huurwoningen wordt 
verhuurd door de SWH (80%), maar ook de SSW (12%) en Brabantwonen (8%) 
verhuren hier woningen.  
 
Van de huurwoningen zit 84% onder de huursubsidiegrens van ƒ908,-. Zestien 
procent zit hierboven en van een klein aantal woningen is de huurprijs 
niet bekend.  
Van de koopwoningen is 81% goedkoper dan ƒ375.000.  
 
 

 Eigenaar/bewoner SSW Brabantwonen SWH Totaal 
Huur onbekend   9 5 14 
Huur tot 635  54 5 176 235 
Huur 635-908  109 54 1.141 1.304 
Huur vanaf 908  63 79 148 290 
Koop onbekend 1    1 
Koop 240-295.000 138    138 
Koop 295-375.000 104    104 
Koop 375-425.000 3    3 
Koop 425-530.000 33    33 
Koop 530-650.000 6    6 
Koop vanaf 650.000 15    15 
Totaal 300 226 147 1.470 2.143 

Tabel 4-1 De woningvoorraad in de Hambaken, naar eigenaar en huur- of 
koopprijs, per 1 januari 2001. 
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4.2 Samenstelling 
 
Deze woningvoorraad van 2.143 woningen bestaat voor het overgrote deel uit 
4-5 kamer rijtjeswoningen (43%). Daarnaast zijn er ook veel 4-5 kamer 
hoekwoningen (20%) en appartementen (15%).  
 
 

 tot 3 kamers 4-5 kamers vanaf 6 kamers Totaal 
Vrijstaand 1 13 3 17 
2 onder 1 kap  38  38 
Hoekwoning 30 419 10 459 
Rijtjeswoning 107 929 15 1.051 
Benedenwoning 34   34 
Bovenwoning 34   34 
Bejaardenwoning 50   50 
Appartement 137 321  458 
Bedrijfsruimte  1  1 
Onbekend  1  1 
Totaal 393 1.722 28 2.143 

Tabel 4-2 De woningvoorraad in de Hambaken naar grootte en soort woning, 
per 1 januari 2001. 
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4.3 Huishoudens met huursubsidie 
 
Het percentage huishoudens in de Hambaken dat huursubsidie ontvangt is 
hoog. Van de 100 huurwoningen ontvangen bijna 38 huishoudens huursubsidie, 
terwijl dit voor de stad gemiddeld 30 is. Vooral in de Edelstenenbuurt 
(45) en de Muziekinstrumentenbuurt (44) ligt het percentage zeer hoog. 
 
In deze twee buurten ligt ook het bedrag aan huursubsidie beduidend hoger 
dan in de andere twee buurten. In de Hambaken ontvangen veel huishoudens 
tussen de 150 en 450 gulden huursubsidie per maand en in de Sprookjesbuurt 
300 tot 450 gulden. In de Edelstenenbuurt en vooral de 
Muziekinstrumentenbuurt zijn er veel huishoudens die 450 gulden of meer 
ontvangen. 
 
 
 

 tot ƒ 149 ƒ 150-299 ƒ 300-449 ƒ 450 e.m. Totaal per 100 huur- 
woningen 

Hambaken 19 58 62 28 167 34,6% 
Sprookjesbuurt 22 54 128 44 248 33,9% 
Muziekinstrumentenbuurt 25 18 38 79 160 43,5% 
Edelstenenbuurt 38 15 26 46 125 45,3% 
Hambaken totaal 104 145 254 197 700 37,7% 

’s-Hertogenbosch 1713 2469 3095 1134 8411 29,7% 

Tabel 4-3 Het aantal huishoudens dat huursubsidie ontvangt, ingedeeld naar 
huursubsidie per maand. 
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4.4 Verhuizingen van huishoudens 
 
In het jaar 2000 zijn er in totaal 178 huishoudens naar de Hambaken 
verhuisd. Het merendeel hiervan zijn doorstromers. Dit zijn mensen die al 
een huis in ’s-Hertogenbosch hadden, en naar de Hambaken zijn verhuisd. 
In de Sprookjesbuurt is het aantal starters (33) opvallend hoog. Relatief 
gezien kent de Edelstenenbuurt de grootste dynamiek wat betreft 
inverhuisde huishoudens. Bijna 10% van het totaal aantal huishoudens in de 
Edelstenenbuurt is in 2000 nieuw. 
 
 

 Doorstromer Starter Vestiger Totaal (%) Totaal 
Hambaken  20 9 6 35 6,3% 
Sprookjesbuurt 23 33 14 70 9,5% 
Muziekinstrumentenbuurt 17 7 12 36 7,7% 
Edelstenenbuurt 12 15 10 37 9,9% 
Hambaken totaal 72 64 42 178 8,4% 

Tabel 4-4 Inverhuisde huishoudens in de Hambaken in 2000. 

 
 
Daarnaast zijn er in 2000 171 huishoudens uit de Hambaken verhuisd. Ook 
hiervan is het merendeel doorstromer. Dit zijn huishoudens die naar een 
andere woning binnen de gemeente, maar buiten de Hambaken zijn verhuisd. 
De vertrekkers (47) zijn uit de gemeente ’s-Hertogenbosch vertrokken.  
Wat opvalt in deze cijfers is het hoge aantal doorstromers uit de 
Sprookjesbuurt.  
Evenals bij de inverhuisde huishoudens kent de Edelstenenbuurt de hoogste 
verhuisdynamiek wat betreft uitverhuisde huishoudens. Vorig jaar is 1 op 
de 10 huishoudens uit deze buurt vertrokken. 
 

 Doorstromer Vertrekker Verlater 
(inwonen) 

Verlater 
(overlijden) 

Totaal (%) Totaal 

Hambaken  15 10 5 2 32 5,8% 
Sprookjesbuurt 42 15 5 3 65 8,8% 
Muziekinstrumentenbuurt 12 13 8 3 36 7,7% 
Edelstenenbuurt 21 9 5 3 38 10,2% 
Hambaken totaal 90 47 23 11 171 8,0% 

Tabel 4-5 Uitverhuisde huishoudens uit de Hambaken in 2000. 
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4.5 Verhuisde huishoudens naar nieuwe en vorige woning 
 
Tussen 1996 en 1999 zijn er in totaal 98 huishoudens binnen de Hambaken 
verhuisd. Ongeveer 2/3 is van de ene huurwoning naar een andere huurwoning 
verhuisd, 1/3 is van een huurwoning naar een koopwoning verhuisd. Qua 
categorie vindt de meeste dynamiek plaats in ‘middeldure huur’. Dit zijn 
de woningen met een huurprijs tussen de ƒ618 en ƒ874 (prijspeil 1-1-2000). 
De meeste huishoudens (54) verhuizen naar een woning van een vergelijkbare 
prijsklasse. De overige huishoudens verhuizen veelal naar een goedkopere 
woning. Slechts 14 huishoudens verhuizen naar een woning in een duurdere 
prijsklasse. 
 
 
 

nieuwe woning ( Hambaken)  
goedkope 

huur 
middeldure 

huur 
dure 
huur 

huur 
onbekend 

goedkope 
koop 

middeldure 
koop 

duurdere 
koop 

dure 
koop 

totaal 

vorige woning 
(Hambaken) 

         

goedkope huur 2 5 4      11 
middeldure huur 6 28 5  2 15   56 
dure huur 1 6 4  5 8   24 
huur onbekend 1  1      2 
goedkope koop 2        2 
middeldure koop  3       3 
duurdere koop          
dure koop          
Totaal 12 42 14  7 23   98 

Tabel 4-6 Inverhuisde doorstromers naar nieuwe woning (in de Hambaken) en 
vorige woning (in de Hambaken), tussen 1996-1999. 

 
 
In totaal zijn er in dezelfde periode 388 huishoudens uit de Hambaken naar 
elders binnen de gemeente verhuisd. Evenals bij de verhuizingen binnen de 
Hambaken is een groot deel van de huishoudens van de ene huurwoning naar 
de andere huurwoning verhuisd (46%). Eénderde (33%) is van een huurwoning 
naar een koopwoning elders binnen de gemeente verhuisd, terwijl 14% van 
een koopwoning in de Hambaken naar een huurwoning elders is verhuisd. 
Slechts 7% is van een koopwoning in de Hambaken naar een koopwoning elders 
in de gemeente verhuisd. Ook hier zien we de meeste dynamiek in de 
middeldure huur (tussen de ƒ618 en ƒ874) en middeldure koopwoningen 
(<ƒ225.000).  
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Minder dan de helft (43%) van de huishoudens verhuist naar een woning in 
dezelfde prijsklasse. Een aantal huishoudens verhuist naar een woning in 
een goedkopere prijsklasse (26%), een deel (18%) naar duurdere woningen. 
Van de overige huishoudens is óf de prijs van de vorige, óf de prijs van 
de nieuwe woning, óf beiden niet bekend. 
 
 
 

vorige woning (in de Hambaken) 
goedkope 

huur 
middeldure 

huur 
dure 
huur 

huur 
onbekend 

goedkope 
koop 

middeldure 
koop 

duurdere 
koop 

dure 
koop 

koop 
onbekend 

totaal 

Nieuwe woning 
(gemeente) 

          

Goedkope huur 12 24 4 2 1 15  1  59 
Middeldure huur 20 46 17  8 16    107 
Dure huur 1 16 8 1  3 1   30 
Huur onbekend 5 21 3   7  1  37 
Goedkope koop 1 7 1 1  3    13 
Middeldure koop 4 68 27 1 1 8 1  1 111 
Duurdere koop  11 2  2 5 3   23 
Dure koop    1   1 1  3 
Koop onbekend  2 3       5 
Totaal 43 195 65 6 12 57 6 3 1 388 

Tabel 4-7 Uitverhuisde doorstromers naar vorige woning (in de Hambaken) en 
nieuwe woning (elders in de gemeente), tussen 1996-1999. 
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5 Werken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In mei 2000 zijn er 141 bedrijfsvestigingen in de Hambaken waar 673 
personen werken. Er zijn 5 ‘grote’ werkgevers: de Gabrielschool (74 
personen), Domino’s pizza (53 personen), Roccade (50 personen), 
kinderdagcentrum de Elzengaard (43 personen) en de openbare basisschool de 
Springplank (33 personen). 
 
Het grootste aantal bedrijfsvestigingen is te vinden in de sector 
zakelijke dienstverlening (29%). Hierin zijn ook de meeste personen (32%) 
werkzaam. 
 
In bijna alle sectoren is tussen 1996 en 2000 sprake van een sterke groei 
in zowel het aantal bedrijfsvestigingen als in het aantal werkzame 
personen. Relatief gezien is de bouwnijverheid de sterkste stijger. 
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5.1 Bedrijfsvestigingen en werkzame personen 
 
Volgens het vestigingenregister van het ETIN zijn er op 1 mei 2000 141 
bedrijfsvestigingen in de Hambaken (exclusief lege bv’s zonder personeel). 
In totaal werken hier 673 personen. Fulltime zijn dit er 546; 334 mannen 
en 212 vrouwen. Parttime werken er 127 personen; 89 mannen en 38 vrouwen.  
Het grootste aantal bedrijfsvestigingen zien we in de zakelijke 
dienstverlening (29% van totaal). Dit is tevens de sector waarin de meeste 
personen werkzaam zijn (32%).  
In bijna alle sectoren is sprake van een sterke groei van zowel het aantal 
bedrijfsvestigingen als van het aantal werkzame personen. De sterkste 
stijger in de periode 1996-2000 is, relatief gezien, de bouwnijverheid.  
 
  Vestigingen 2000 Werkzame personen 2000 
 Aantal Aandeel 1996-2000 Aantal Aandeel 1996-2000 
Landbouw (A) 5 4% 150% 8 1% 167% 
Industrie (D) 9 6% 125% 31 5% 55% 
Bouwnijverheid (F) 25 18% 317% 57 8% 850% 
Handel (G) 32 23% 52% 57 8% 4% 
Horeca (H) 3 2% 0% 58 9% 57% 
Transport (I) 5 4% 67% 34 5% 127% 
Financiële instellingen (J) 2 1% 100% 4 1% 100% 
Zakelijke dienstverlening (K) 41 29% 58% 218 32% 27% 
Onderwijs (M) 6 4% 0% 113 17% -7% 
Gezondheidszorg (N) 4 3% 33% 57 8% 46% 
Dienstverlening (O) 9 6% -18% 36 5% 50% 
Totaal 141 100% 64% 673 100% 36% 
 

Tabel 5-1 Bedrijfsvestingen (exclusief lege bv’s zonder personeel) en 
werkzame personen in de Hambaken per 1 mei 2000, en de groei t.o.v. 1 mei 
1996. 

 
Landbouw, jacht en bosbouw (A) 
In deze tak zijn vijf vestigingen te onderscheiden, alle vijf in het kader 
van de dienstverlening t.b.v. de landbouw. Het gaat hier vooral om 
hoveniersbedrijven. 
 
Industrie (D) 
In de sector industrie vinden we 9 bedrijfsvestigingen in de Hambaken. In 
totaal werken hier 31 personen, allen fulltime. 
 
Bouwnijverheid (F) 
Vijfentwintig bedrijfsvestigingen in de Hambaken houden zich met 
bouwnijverheid bezig. Dit zijn bijvoorbeeld klus-, montage- en 
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schildersbedrijven. In totaal werken hier 57 personen, waarvan 53 fulltime 
mannen. 
 
Reparatie van consumentenartikelen en handel (G) 
Een belangrijke tak wat betreft aantal vestigingen is de reparatie van 
consumentenartikelen en handel. Er zijn in totaal 32 vestigingen die zich 
hier mee bezig houden. Binnen deze tak is een driedeling te maken naar 
vestigingen die zich concentreren op de handel en reparatie van auto’s, 
groothandel en detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren. Binnen deze 
tak zien we dus een heel scala aan vestigingen, van een bloemenwinkel tot 
een autohandelaar. In totaal werken er 57 personen in deze sector, 45 
fulltimers en 12 parttimers. 
 
Horeca (H) 
Slechts 3 bedrijfsvestingen houden zich in de Hambaken bezig met logies-, 
maaltijden- en drankverstrekking. In totaal werken hier 58 personen, 
waarvan 53 bij Domino’s pizza. Bij deze pizzazaak werken slechts 4 
fulltimers, en 49 parttimers. 
 
Vervoer, opslag en communicatie (I) 
Eén bedrijf houdt zich in de Hambaken bezig met ‘vervoer over land’ (een 
taxicentrale), 4 andere met post en telecommunicatie.  
 
Financiële instellingen (J) 
‘Echte’ financiële instellingen zoals banken, verzekeringskantoren of 
pensioenfondsen zijn niet in het gebied aanwezig. Wel zijn er 2 
vestigingen die zich bezighouden met activiteiten t.b.v. of verwant aan 
financiële instellingen. 
 
Zakelijke dienstverlening (K) 
In deze sector vinden we 41 bedrijfsvestigingen. Deze sector is hiermee 
ook de grootste werkgever; het totaal aantal werkzame personen is 218. 
Bijna iedereen (205 personen) werkt fulltime; 144 mannen en 61 vrouwen. 
Een grote werkgever in deze sector is Roccade (ICT-service), waar 50 
personen werken. 
 
Onderwijs (M) 
Zes vestigingen in de Hambaken houden zich bezig met onderwijs. Er is een 
school voor basisonderwijs en één voor speciaal onderwijs, er zijn 
autorijscholen en er is een computer trainingscentrum. In totaal werken er 
113 personen op deze 6 vestigingen. Het overgrote deel (107 personen) 
werkt op de 2 scholen; 74 op de Gabriëlschool en 33 op de openbare 
basisschool de Springplank. 
 
Gezondheids- en welzijnszorg (N) 
Bij de 4 bedrijfsvestigingen in de gezondheids- en welzijnszorg werken in 
totaal 57 personen. Het grootste deel hiervan is vrouw; 38 werken er 
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fulltime, 17 parttime. In deze sector is het kinderdagcentrum de 
Elzengaard een grote werkgever met 43 werkzame personen. 
 
Dienstverlening (O) 
De 9 vestigingen in de dienstverlening variëren van ‘kinderamusement’ tot 
uitvaartverzorging. In totaal werken er 36 personen.  
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6  Veiligheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de Hambaken is in 2000 sprake van een ‘piek’ in het aantal aangiftes 
van misdrijven die vallen onder het wetboek van strafrecht. Deze toename 
is vooral te verklaren door een toegenomen aantal aangiftes in de 
Sprookjesbuurt. 
 
Ook het totale aantal aangiftes van vermogensmisdrijven is in 2000 
opvallend hoog: 305. Zo’n 35% hiervan heeft betrekking op diefstal uit 
auto’s en woonhuizen. 
 
Het aantal aangiftes van diefstal af of uit woonhuizen is als enige ten 
opzichte van 1999 (licht) afgenomen. 
 
Tussen 1997 en 1999 hebben de meeste verkeersongevallen waarbij een 
proces-verbaal is opgemaakt plaatsgevonden op de kruising Sint Teunis 
Laan/Klokkenlaan. In totaal zijn hier 13 ongevallen geweest, waarbij 3 
gewonden zijn gevallen. 
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6.1 Aangiftes misdrijven 
 
In de periode van 1 januari tot en met 31 december 2000 zijn er in de 
gemeente ’s-Hertogenbosch in totaal 15.620 aangiftes gedaan van misdrijven 
die vallen onder het wetboek van strafrecht. Hiervan zijn er 14.883 toe te 
kennen aan een bepaalde buurt4. Ten opzichte van 1997 (12.043) betekent dit 
een toename van 24% van het aantal aangiftes.  
 
In de Hambaken is sprake van een flinke schommeling in het aantal 
aangiftes van misdrijven die vallen onder het wetboek van strafrecht. In 
1997 en 1999 waren dit er ongeveer 380, in 1998 425. In 2000 is eveneens 
weer sprake van een toename; ongeveer 450 aangiftes. Deze toename is 
vooral te verklaren door een toenemend aantal aangiftes in de 
Sprookjesbuurt. In 1999 waren dit er 111, in 2000 157.  
 
Het totale aantal vermogensmisdrijven schommelde de afgelopen jaren rond 
de 250 aangiftes. In 2000 is een duidelijke toename te zien: 305. De 
‘overige’ aangiftes van misdrijven hebben voor het grootste deel 
betrekking op overtredingen van de wegenverkeerswet en de wet economische 
delicten. Van de 305 vermogensmisdrijven in 2000 blijkt zo’n 35% 
betrekking te hebben op diefstal uit auto’s en woonhuizen. De diefstal af 
of uit woonhuizen is als enige ten opzichte van het jaar ervoor afgenomen 
(54 in 1999). Deze trend is ook voor alle buurten totaal te zien: in 1999 
werden er 900 aangiftes van diefstal uit woonhuizen gedaan. 
 

 Strafrecht 
totaal 

Vermogens
misdrijven 

Uit auto Fietsen Uit bedrijven Uit woonhuizen 

Hambaken  86 62 8 7 - 11 
Sprookjesbuurt 157 111 26 4 7 11 
Muziekinstrumentenbuurt 87 41 9 1 1 11 
Edelstenenbuurt 115 91 13 9 3 17 
Hambaken totaal 445 305 56 21 11 50 

Totaal alle buurten 9 14.883 12.009 3.278 1.912 1.229 711 

Tabel 6-1 Aangiftes van misdrijven tussen 1 januari en 31 december 2000, 
in aantallen. 

 

                         
9 Het totaal van alle aangiftes in de 92 buurten van de gemeente ‘s-
Hertogenbosch. Het totaal aantal aangiftes voor de hele gemeente ligt 
hoger. Dit komt omdat een deel van de aangiftes niet aan een bepaalde 
buurt toe te kennen is. 
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6.2  Verkeersongevallen 
 
De onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de locatie van 
verkeersongevallen die in 1997, 1998 en 1999 in de Hambaken hebben 
plaatsgevonden waarbij een proces-verbaal is opgemaakt. Tevens is uit de 
afbeelding af te lezen of dit op een kruispunt of wegvak was, om hoeveel 
ongevallen het ging en hoeveel gewonden er waren. 
 
Het hoogste aantal ongevallen op kruispunten zien we in de afgelopen 
periode op de: 
• kruising Sint Teunis Laan/Klokkenlaan (13), hierbij vielen 3 gewonden 
• kruising Hambakenweg/het Wielsem (8), 1 gewonde 
• kruising het Wielsem/Orthenseweg (6), 4 gewonden 
• kruising het Wielsem/Sint Teunis Laan (5), 2 gewonden 
• kruising het Wielsem/Alb. Luthuli Laan (5), 2 gewonden 

 
Wat betreft het aantal 
ongevallen op wegvakken 
valt op dat er niet 
alleen ongevallen zijn 
geweest op de grote 
doorgaande wegen (het 
Wielsem, de Sint Teunis 
Laan, de Klokkenlaan), 
maar ook in de kleinere 
straten.  
 
 

 

 

 

Figuur 6-1 Plaats en 
aantal ongevallen 
waarbij een proces-
verbaal is opgemaakt 
tussen 1 januari 1997 en 
31 december 1999 in de 
Hambaken.Bron: 
Verkeersongevallen 
registratie 

7 Samengevat: de 
buurten in beeld 
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Het aandachtsgebied de Hambaken bestaat uit vier buurten; de Hambaken, 
Sprookjesbuurt, Muziekinstrumentenbuurt en Edelstenenbuurt. Hoewel de vier 
buurten tezamen de Hambaken vormen, heeft iedere buurt zijn eigen karakter 
en dynamiek. Op basis van alle gegevens uit deze rapportage is een 
karakterisering van de vier buurten ten opzichte van elkaar gemaakt. 
Uiteraard is voor een compleet beeld (‘foto’) van de vier buurten meer 
informatie noodzakelijk. Deze informatie zal komen uit de andere 
onderzoeken die in het kader van de wijkanalyse Hambaken gedaan worden.  
 
Wat direct opvalt aan de Hambaken is het hoge percentage ouderen. Veertien 
procent van de inwoners is 65 jaar of ouder. Dit is zelfs meer dan ’s-
Hertogenbosch gemiddeld. Het percentage huishoudens van 65 jaar of ouder 
is navenant hoog: ruim een kwart van het totaal aantal huishoudens. Meer 
dan de helft van het aantal huishoudens bestaat dan ook uit alleenstaanden 
of tweepersoonshuishoudens. Toch wonen er in de Hambaken ook redelijk veel 
gezinnen met kinderen (37%). 
Het aandeel inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond is in de 
Hambaken het laagst van de vier buurten: 25%. Vooral de ouderen zijn van 
Nederlandse herkomst, een deel van de gezinnen met kinderen is van 
allochtone herkomst. De meest voorkomende niet-Nederlandse achtergrond is 
de Surinaamse.  
(Sociaal-)economisch gaat het vrij goed met de Hambaken. Zowel het 
percentage ABW-uitkeringsgerechtigden als het percentage bij het 
arbeidsbureau ingeschreven werkzoekenden is het laagst van de vier 
buurten. In beide gevallen ligt het percentage maar iets boven het 
gemeentelijk gemiddelde.  
 
De Sprookjesbuurt is zowel wat betreft het aantal inwoners als aantal 
huishoudens de grootste buurt. Typerend is het zeer hoge percentage 
alleenstaanden (30%) en tweepersoonshuishoudens (28%). Het aandeel 
gezinnen met kinderen is in de Sprookjesbuurt veruit het laagst van de 
vier buurten; het aandeel 0-19 jarigen is van alle vier de buurten hier 
dan ook het laagst. Vijfendertig procent van de inwoners is van niet-
Nederlandse herkomst. Vooral het aandeel Marokkanen en Antillianen en 
Arubanen is vrij hoog. 
De Sprookjesbuurt heeft een hoge verhuisdynamiek. Wat betreft de 
inverhuisde huishoudens is het hoge aantal starters opvallend, terwijl 
juist de doorstromers vertrekken uit de buurt. Het percentage in- en 
uitverhuisde huishoudens ligt in 2000 rond de 9%. Dit betekent dat 1 op de 
11 huishoudens in de Sprookjesbuurt vorig jaar verhuisd is.  
Het aantal aangiftes van misdrijven die vallen onder het wetboek van 
strafrecht is in de Sprookjesbuurt flink toegenomen. Dit betekent echter 
niet automatisch dat de Sprookjesbuurt ook onveiliger is geworden. 
De ‘jongste’ buurt van de vier buurten is de Muziekinstrumentenbuurt. Ruim 
éénderde van de inwoners is jonger dan 20 jaar. In deze buurt zien we dan 
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ook een zeer hoog percentage gezinnen met kinderen (42%). Verder is het 
percentage éénoudergezinnen opvallend hoog; met 14% het hoogst van de vier 
buurten. De groep huishoudens van 30-54 jaar is in deze buurt dan ook 
dominant: tweederde van alle huishoudens. 
Bijna de helft van de inwoners heeft een niet-Nederlandse achtergrond. 
Vooral het aandeel jongeren hierin is hoog: meer dan de helft (53%) van 
het aantal jongeren tot 25 jaar heeft een allochtone achtergrond. 
Opvallend is de grote diversiteit in herkomst; in totaal zijn er 44 
verschillende achtergronden te onderscheiden. Naast de vier etnische 
groeperingen uit het Grote Steden Beleid zijn er vooral veel mensen met 
een Nederlands-Indische, Indonesische of Joegoslavische achtergrond.  
Het percentage ABW-uitkeringsgerechtigden ligt zeer hoog; ruim drie keer 
zo hoog als in de stad gemiddeld. Het percentage werkzoekenden ligt 
navenant hoog. Het aantal huishoudens dat huursubsidie ontvangt is 
eveneens groot; 44%. Daarnaast is het bedrag aan huursubsidie dat deze 
huishoudens ontvangt fors: de helft ontvangt ƒ 450 of meer.  
 
Ook de Edelstenenbuurt is een jonge buurt. Evenals in de 
Muziekinstrumentenbuurt is ongeveer éénderde van de inwoners jonger dan 20 
jaar. Ook hier zien we een zeer hoog percentage gezinnen met kinderen. 
Daarnaast bestaat bijna een kwart van het aantal huishoudens uit 
alleenstaanden. Wat betreft de leeftijdsverdeling van de huishoudens heeft 
de Edelstenenbuurt een hoog percentage 30-54 jarigen (61%), evenals een 
hoog percentage <30 jaar (17%). Dit laatste percentage is het hoogst van 
alle vier de buurten.  
Vijfenveertig procent van de inwoners heeft een niet-Nederlandse 
achtergrond, een groot deel hiervan is van Marokkaanse herkomst. Het 
percentage allochtone jongeren is hoog: 52%. 
De verhuisdynamiek is van alle vier de buurten het hoogst in de 
Edelstenenbuurt; zowel wat betreft in- als uitverhuisde huishoudens 
ongeveer 10%. In 2000 is dus 1 op de 10 huishoudens van buiten het 
aandachtsgebied de Hambaken naar de Edelstenenbuurt verhuisd, of 
omgekeerd.  
Het percentage ABW-uitkeringsgerechtigden is, evenals het percentage 
werkzoekenden, bijzonder hoog. Ruim 45% van de huishoudens in huurwoningen 
ontvangt huursubsidie. De bedragen die men ontvangt liggen echter 
gemiddeld lager dan in bijvoorbeeld de Muziekinstrumentenbuurt. 

 


