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Schets van de woonwijk Capelle Schollevaar 

Schollevaar is een wijk van Capelle aan den IJssel. De wijk is ontstaan in de jaren ’70. De 
bouwactiviteiten vonden hoofdzakelijk plaats tussen 1977 en 1986. Het is een wijk met 
laagbouw en lagere hoogbouw (tot zo’n vijf verdiepingen). De wijk is een zogenaamde 
‘bloemkoolwijk’: vanuit enkele grotere invalswegen vertakken straten zich op een bochtige 
manier tot woonerven.  
In de wijk Schollevaar wonen 17.321 mensen. Daarvan zijn ruim 3.300 mensen onder de 
18 jaar, bijna 2.000 mensen 65 jaar of ouder en ruim 12.000 mensen tussen de 18 en 65 jaar.  
In de wijk zijn ruim 9.000 huishoudens aanwezig. Daarvan zijn 32% (bijna 2.900 huishoudens) 
en 18% (ruim 1.600) respectievelijk gezinnen met en zonder kinderen. De overige grote groep 
van 50% (ruim 4.500) is alleenstaand. 1 
 
Qua etniciteit heeft een groot deel (67%) van de wijkbewoners een Nederlandse afkomst, 
11.550 mensen. Daarnaast zijn er echter ook mensen met een andere etniciteit. De grootste 
groep daarvan zijn de mensen met een Surinaamse afkomst, ruim 1.500. Kleinere aantallen zijn 
aanwezig uit o.a. Indonesië (550), de Antillen (bijna 700), Turkije (bijna 300) en Marokko (ruim 
200). Tevens is er nog een groep van ruim 1.300 mensen uit (andere) armere landen.  
 
De woonduur is heel wisselend. Gemiddeld wonen huishoudens zo'n 12 jaar in hun woning.  
Het aantal huishoudens dat binnen twee jaar verhuist bedraagt echter 20%. Dit geeft aan dat 
een deel van de wijkbewoners vrij snel verhuist en een deel heel lang in zijn woning blijft 
wonen. Zo zijn er flats in Schollevaar-Oost met vooral doorstroomwoningen, terwijl in andere 
buurten een aanzienlijk aantal bewoners al in de huidige woning woont vanaf de bouw van de 
wijk zo’n 30 jaar geleden.  
De mate waarin men aan zijn buurt gehecht is, is ook zeer wisselend. Zo'n 20% is sterk gehecht 
aan zijn buurt en zo'n 25% niet of nauwelijks.2  Gemiddeld geeft men de wijk het rapportcijfer 7 
(dat is vergelijkbaar met de andere wijken in Capelle aan den IJssel) en ruim 60% zegt zelf 
actief bij te (willen) dragen aan het onderhoud van de buurt (al zegt zo’n toezegging ook niet 
alles...).  
 
Het opleidingsniveau is heel divers. Het hoogste opleidingsniveau van alle wijkbewoners is voor 
29% vmbo/lbo/mavo, 25% mbo, 12% havo/vwo en 30% hbo/universiteit; voor 4% van de 
wijkbewoners (alleen in de leeftijd tot 24 jaar en ouder dan 65) het basisonderwijs. 
Het aantal werkzoekenden is de afgelopen jaren toegenomen van 392 mensen in 2008, 500 in 
2010 tot 726 in 2012. Slechts 1% staat langer dan een jaar ingeschreven als werkzoekende. 
487 wijkbewoners ontvangen een bijstandsuitkering (waarvan 3% langer dan 1 jaar).  
 
Enkele conclusies:  
- de grootste groep bestaat uit volwassenen (18 t/m 64 jaar) van Nederlandse afkomst. In de 

wijk zijn echter ook behoorlijk wat mensen met een andere etniciteit aanwezig.  
- doordat de woonduur zeer wisselend is, zullen we met sommige mensen een lange tijd 

kunnen optrekken, terwijl het bij andere mensen een tijdelijk contact zal zijn. Hierdoor zullen 
we met de één een heel geloofstraject kunnen doorlopen, terwijl we met de ander maar kort 
oplopen en hem na enige tijd weer moeten loslaten.  

- bij het aanbieden van activiteiten om het christelijk geloof nader te leren kennen is het goed 
om rekening te houden met de verschillende opleidingsniveaus.  

- een deel van de wijkbewoners heeft het financieel niet ruim. Er zal dus ook behoefte zijn aan 

praktische, diaconale ondersteuning. 

                                                           
Bron gegevens: http://capelle-ijssel.buurtmonitor.nl/ 
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    De gezinssituatie is gebaseerd op de officiële definities van het GBA: er wordt alleen rekening gehouden met de officiële 

burgerlijke staat. Mensen die samenwonen staan geregistreerd als twee alleenstaanden of als een eenoudergezin en een 
alleenstaande. (Tot 2011 werden gegevens gecorrigeerd door inschatting van aantal vermoedelijk samenwonenden.) 
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    Voor het laatst gemeten in 2003 
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