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Inleiding

Wonen vlakbij de stedelijke dynamiek van Amsterdam én toch ruimte, rust en natuur om je heen hebben. Dat kan in Nieuw West, de tuinsteden die na de oorlog zijn opgetrokken in het landelijke gebied
ten westen van Amsterdam. Op dit moment is Nieuw West volop in beweging. De herstructurering die
eind jaren negentig is ingezet, is inmiddels ongeveer halverwege. De afgelopen jaren zijn veel nieuwe
complexen gerealiseerd en op dit moment worden plannen gemaakt voor de komende fasen van het
vernieuwingsproces. In september 2006 hebben de stadsdelen Geuzenveld-Slotermeer, Bos en Lommer, Osdorp en Slotervaart de herziene versie van het Ontwikkelingsplan Richting Parkstad 2015 in
het inspraaktraject gebracht. De komende jaren zullen grote investeringen in het gebied worden gedaan. De hoop is daarbij voor een belangrijk deel gevestigd op het binden van de bewoners die er nu
wonen, in het bijzonder de groep die zich maatschappelijk aan het verbeteren is. Deze opklimmende,
zich emanciperende middenklasse wil men met de vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden nieuwe
kansen bieden.

1.1

Winnende wijken

De vraag is echter hoe de middenklasse aan Nieuw West gebonden kan worden. Het onderzoek Kiezen voor de stad, dat MOVISIE in 2006 samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam uitvoerde, legde bloot dat de allochtone middenklasse de reputatie van wijken zwaar laat meewegen bij de keuze
van de woning. Deze mensen willen hun vooruitgang etaleren, ze willen laten zien dat ze hoger op de
maatschappelijke ladder terecht zijn gekomen dan hun ouders of buurtgenoten. De gevels van hun
huizen, het publieke groen, de scholen van hun kinderen, alles moet ondubbelzinnig hun maatschappelijke stijging weerspiegelen: wie hier woont, heeft het goed gedaan. Ze zijn, kortom, op zoek naar
winnende woningen in winnende wijken. Maar onder welke condities is de middenklasse bereid zich te
verbinden met Amsterdam Nieuw West? En met wat voor woonmilieus kunnen zij het best worden
bediend? Woonconsumenten kiezen immers niet louter voor een woning, maar juist ook voor een ambiance en een gebied. Hoe zijn die aantrekkelijke gebieden te creëren in de Westelijke Tuinsteden?
Een van de gebieden die de komende jaren onderhanden wordt genomen is de Dudokbuurt in Geuzenveld. Een deel van deze buurt wordt gerenoveerd, terwijl in een ander deel sloop en nieuwbouw zal
plaatsvinden (zie kaart 1.1). Bureau Van Schagen ontwierp de renovatie van de Dudokhaken (circa
340 woningen), waarvan het oorspronkelijke ontwerp van de hand is van de architect Dudok. Met de
renovatie biedt dit sociale huurcomplex ook onderdak aan koopwoningen. Voor de herontwikkeling van
de Dudokbuurt (circa 200 nieuwbouwwoningen, zowel koop als huur) worst het stedenbouwkundig plan
uitgewerkt door BGSV. Bij de ontwikkeling van vernieuwingsplannen hecht de Algemene Woningbouw
Vereniging (AWV) veel belang aan lokaal maatwerk. Om inzicht te verkrijgen in de leefwereld van de
huidige en toekomstige bewoners van de Dudokbuurt heeft de AWV aan MOVISIE gevraagd om in en
rond deze buurt een onderzoek onder bewoners te doen: hoe beleven zij hun buurt en hoe kijken ze
naar de toekomst?
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Kaart 1.1: Vernieuwingsgebieden Dudokbuurt

1.2

Gebiedsverkenning: de buurt in!

Als start van het onderzoek is in november 2007 een expertmeeting georganiseerd waarin het concept
‘winnende wijken’ nader is uitgediept in samenspraak met negen deskundigen, verbonden aan universiteiten en kennisinstituten. Samen met medewerkers van de AWV en onderzoekers van MOVISIE
gingen ze in gesprek over het onderwerp ‘Winnende wijken in West’. De experts brachten kennis in
over tal van met elkaar verbonden aspecten van de gebouwde omgeving, zoals sociale samenhang,
sociale veiligheid, woningtypologieën, jeugd en publieke ruimte en sociale infrastructuur. De uitkomsten
van deze expertmeeting zijn gebundeld in de publicatie Winnende wijken in West, waarin zes ingrediënten van winnende wijken zijn uitgewerkt: bewoners, woningen, compositie, voorzieningen, openbare ruimte, en reputatie.
Vervolgens is in de Dudokbuurt het veldonderzoek van start gegaan. Door de buurt in te gaan en bij de
bewoners aan te bellen hebben we contact gelegd met de huidige en de aanstormende middenklasse
in en rondom het plangebied. Zij zijn aan de tand gevoeld over hun visie op de ontwikkeling van het
gebied. Dit onderzoek beoogt niet alleen inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de huidige
en toekomstige middenklasse in de Dudokbuurt (vraaginventarisatie), maar geeft ook invulling aan de
ambitie van de AWV, zoals geformuleerd in het visiedocument Kwaliteit voor iedereen, om direct in
contact te treden met de bewoners om ze te betrekken bij de vernieuwing van wijken. Traditionele vormen van bewonersparticipatie (met inspraak- en voorlichtingsavonden) zijn daarvoor niet altijd voldoende. In totaal zijn ruim 60 bewoners bevraagd over hun visie op het heden en de toekomst van het
wonen in Geuzenveld. Daarnaast zijn verschillende lokale experts bevraagd over het woon- en leefgedrag van de doelgroep.
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1.3

Leeswijzer

Deze rapportage vormt de neerslag van de gebiedsverkenning in de Dudokbuurt. De ingrediënten van
winnende wijken zoals deze zijn uitgewerkt in de publicatie Winnende wijken in West vormen de leidraad bij deze uitwerking. In het volgende hoofdstuk gaan we nader in op de gehanteerde onderzoeksmethoden en brengen we een aantal kenmerken van de geïnterviewden in beeld. Hoofdstuk 3
beschrijft voor elk ingrediënt de uitkomsten van de gebiedsverkenning. Het vierde hoofdstuk vormt een
synthese van deze uitkomsten, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende doelgroepen
van de vernieuwing, zoals starters en stedelijke gezinnen. In hoofdstuk 5 worden deze uitkomsten vertaald naar aanbevelingen voor de stedenbouwkundige planvorming voor de Dudokbuurt.
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Onderzoeksaanpak

Om in contact te treden met de toekomstige bewoners van de Dudokbuurt zijn verschillende strategieën gehanteerd. In dit hoofdstuk zetten we allereerst op een rij op welke wijze en met wie wij hebben
gesproken om de leefwereld van de doelgroep in kaart te brengen. Vervolgens brengen we enkele
karakteristieken van de respondenten in beeld.

2.1

Vindplaatsen

Het veldonderzoek richtte zich op bewoners die tot de gevestigde én tot de aanstormende middengroepen kunnen worden gerekend (studenten, pas afgestudeerden, starters op de woningmarkt). Gevraagd is naar de wijze waarop ze invulling willen geven aan de eerder geschetste basisingrediënten.
Om drie redenen is gekozen om het onderzoek niet te beperken tot het plangebied van de vernieuwing,
maar om het vizier breder te richten. In de eerste plaats herbergt de Dudokbuurt in de huidige situatie
alleen sociale huurwoningen, waardoor de middenklasse – afgezien van een aantal ‘scheefwoners’ –
nauwelijks aanwezig is. De tweede reden is dat de buurt niet voor alle bewoners een sterke betekenis
als leefmilieu vervult. Veel stadsbewoners bewegen zich op een hoger schaalniveau, met name waar
het gaat om winkels, (hoger) onderwijs, sport en recreatie. De buurt is dus geen gesloten entiteit. Tot
slot impliceert het faciliteren van stijgingsaspiraties van de middenklasse niet dat mensen hun wooncarrière in dezelfde buurt voortzetten. Omdat uit verhuisstatistieken blijkt dat relatief veel verhuisbewegingen zich binnen wijken aftekenen, lag het voor de hand om in heel Geuzenveld op zoek te gaan
naar de toekomstige bewoners van de Dudokbuurt (kaart 2.2).
Kaart 2.1: Vindplaatsen van de huidige en toekomstige middenklasse in Geuzenveld
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Allereerst vonden interviews plaats met bewoners van reeds gerealiseerde koop- en duurdere huurcomplexen in Geuzenveld. Met name de kopers stonden in een meer of minder recent verleden voor
de keuze om zich te binden aan het gebied door er een woning te kopen. Gevraagd is naar hun afwegingen tijdens het koopproces en naar hun woonervaringen in Geuzenveld. Hiertoe zijn zowel bewoners van appartementencomplexen als grondgebonden woningen benaderd, onder meer de complexen gelegen nabij het Lambertus Zijlplein, de nieuwbouw in de omgeving van de brede school ’t
Koggeschip en de grondgebonden woningen aan de Aalbersestraat, zoals de Marchanthof en de Michel de Klerkhof. Op kaart 2.1 zijn de locaties weergegeven waar bewoners geïnterviewd zijn. Deze
woningen zijn geselecteerd op basis van het marktsegment waarvan ze deel uitmaken.
In de tweede plaats is gesproken met huurders uit de Dudokhaken die zich hebben ingeschreven voor
een koopwoning na de renovatie van dat complex – het betreft dus sociale huurders die van zins zijn
om de stap naar een koopwoning te zetten. In de derde plaats zijn studenten geïnterviewd die nu in het
gebied woonachtig zijn – de middenklassers van de toekomst. Hiertoe is contact gelegd met studenten
met tijdelijke huurcontracten van woningen in de Dudokbuurt die gesloopt of gerenoveerd worden;
daarnaast zijn studenten getraceerd via de zogenaamde ‘sneeuwbalmethode’. Tot slot is middels een
enquête contact gelegd met een viertal respondenten, die nog niet in de Westelijke Tuinsteden wonen,
maar tijdens de Woonbeurs in de RAI in november 2007 interesse hebben getoond in een koopwoning
in Geuzenveld.
Daarnaast zijn gesprekken met sleutelpersonen gevoerd, die inzicht konden bieden in de leefwereld
van de toekomstige middenklasse in Geuzenveld. Deze experts bevonden zich deels aan de aanbodzijde, bijvoorbeeld makelaars, projectontwikkelaars en beleidsadviseurs. Deels betrof het experts die
dichter bij de burger zelf staan (aan de vraagzijde dus), zoals de buurtcoördinator, de wijkmanager, het
moskeebestuur en de voorzitter van de muziekschool. Ook is gesproken met een aantal ondernemers
rond het Lambertus Zijlplein. Helaas waren niet alle beoogde sleutelpersonen bereid aan het onderzoek mee te werken. Daardoor leverden niet alle inspanningen om via lokale sleutelpersonen toegang
te verwerven tot de doelgroep het gewenste resultaat (zie bijlage voor de geïnterviewde sleutelpersonen).

2.2

Methoden

Open interviews
De interviews met gevestigde en toekomstige middenklassehuishoudens vonden plaats in de periode
november 2007 tot en met februari 2008. Alle respondenten zijn aan huis geïnterviewd aan de hand
van een topiclijst (zie bijlage). De vragen waren open van opzet, zodat voldoende mogelijkheid was om
door te vragen naar opvattingen en beweegredenen van respondenten. Omdat de sloopplannen voor
de Dudokbuurt ten tijde van de dataverzameling nog niet officieel waren gecommuniceerd met bewoners, kon tijdens de interviews niet over specifieke vernieuwingsplannen van de Dudokbuurt worden
gesproken, maar alleen over de vernieuwing die momenteel gaande is in Geuzenveld. Gevraagd is
daarom naar ervaringen in het heden en de visie op de toekomst van Geuzenveld.
De interviews zijn vooraf aangekondigd middels een brief, die huis-aan-huis is bezorgd (zie bijlage).
Vervolgens is bij bewoners aangebeld. De duur van de gesprekken varieerde van 15 tot 45 minuten.
De meeste gesprekken zijn gevoerd met de hoofdbewoner, maar in sommige gevallen, bijvoorbeeld
wanneer sprake was van een taalbarrière, is gesproken met een familielid – meestal een van de kinderen – of naaste vriend, die als tolk optrad. Alle interviews vonden plaats in het Nederlands. In totaal zijn
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gesprekken gevoerd met 62 huishoudens. Van alle interviews zijn schriftelijke verslagen gemaakt welke met behulp van kwalitatieve analysesoftware systematisch zijn geanalyseerd.
Focusgroepen
Het lag in de bedoeling om ook een tweetal focusgroepen te organiseren om de uitkomsten van het
onderzoek te toetsen en uit te diepen: een met gezinnen en een met studenten. Gaande het onderzoek
is besloten af te zien van de uitvoering van deze focusgroepen. Het samenbrengen van een groep
studenten en een groep ouders op één moment bleek omslachtiger en tijdrovender te zijn dan vooraf
gedacht. Het was daardoor niet haalbaar deze binnen het geplande tijdsbestek te laten plaatsvinden. In
plaats daarvan zijn extra individuele interviews afgenomen met studenten en gezinnen. Het aantal interviews met bewoners is hoger uitgevallen dan oorspronkelijk gepland (ruim 60 in plaats van 40),
waarbij zowel gezinnen als studenten relatief sterk in de onderzoekspopulatie zijn vertegenwoordig (zie
ook de figuren in paragraaf 2.3).

2.3

Kenmerken van de onderzoekspopulatie

Hoewel gekozen is voor kwalitatief onderzoek, maakt de relatief grote omvang van de steekproef (62
respondenten) het mogelijk om – weliswaar met een slag om de arm – kwantitatief generaliseerbare
uitspraken te doen over de visies en meningen van de middenklasse in Geuzenveld. In deze paragraaf
is de onderzoekspopulatie uitgesplitst naar etniciteit, huishoudensituatie, woningtype en beroepsprofiel,
waarbij elk van de variabelen kort wordt toegelicht. Deze gegevens laten zien voor welke middengroepen Geuzenveld nu al een aantrekkelijke woonlocatie vormt. Vergeleken met statistieken van de Dienst
O+S vormen de geïnterviewde huishoudens een vrij goede afspiegeling van de bevolkingssamenstel1
ling van Geuzenveld. Om die reden zullen we in hoofdstuk 3 niet alleen de visies en meningen van
bewoners presenteren, maar brengen we ook – voor zover mogelijk én voor zover relevant – in beeld
in hoeverre bepaalde opvattingen breed gedragen zijn onder de respondenten.
Figuur 2.1: Etniciteit
Nederlands

21%

Marokkaans
Turks
42%

Surinaams
Overig allochtoon

11%

15%
11%

1

De demografische gegevens in dit hoofdstuk hebben betrekking op de buurt Geuzenveld (buurtcode P78) en zijn

ontleend aan de rapportage Stadsdelen in cijfers 2007 van de Dienst Onderzoek en Statistiek (2008).
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Bezien naar etniciteit vormt de steekproef een redelijke afspiegeling van de bevolking van Geuzenveld.
Hoewel er sprake is van een oververtegenwoordiging (42%) van het aantal autochtonen (slechts 30%
van de inwoners van Geuzenveld is autochtoon), zijn de niet-westerse allochtonen nog steeds goed
vertegenwoordigd. Het relatief grote aandeel autochtonen laat zich verklaren doordat we op zoek zijn
gegaan naar middenklasse huishoudens met een zekere mate van keuzevrijheid op de woningmarkt,
en onder deze groep bevinden zich verhoudingsgewijs minder allochtonen. Met name Marokkanen
blijven om die reden in de steekproef achter bij het niveau van Geuzenveld (24%). Surinamers en overige allochtonen zijn licht oververtegenwoordigd (respectievelijk 8% en 9% in Geuzenveld), terwijl het
aandeel Turken in het onderzoek iets lager ligt dan in de wijk als geheel (21%). De groep ‘overig allochtoon’ herbergt uiteenlopende nationaliteiten, maar het merendeel valt in de categorie ‘niet-westerse
allochtonen’ (onder meer Ghana, Indonesië, Pakistan, India en de Oekraïne). Hoewel exacte cijfers
over de etnische samenstelling van de in Geuzenveld gevestigde middenklasse niet beschikbaar zijn,
lijkt de onderzoekspopulatie een goede dwarsdoorsnede van deze groep te vormen.
Figuur 2.2: Huishoudensituatie
8%

16%

Eenpersoonshuishouden

6%

Paar zonder kinderen
Gezin met kinderen
Eenoudergezin
Overig huishouden
19%

51%

Meer dan de helft van de geïnterviewde huishoudens bestaat uit gezinnen met kinderen. Daarmee is
deze groep in het onderzoek relatief sterk vertegenwoordigd (in heel Geuzenveld 28%), terwijl het aantal geïnterviewde eenpersoonshuishoudens relatief laag is in vergelijking tot het wijkgemiddelde van
39%. De verklaring is hiervoor simpel: gezinnen met kinderen zijn vaker thuis, waardoor ze ook relatief
vaak bereid waren mee te werken aan het onderzoek. Het aandeel eenoudergezinnen ligt lager dan in
de wijk als geheel (14%), dit laat zich uitleggen doordat eenoudergezinnen met één inkomen nauwelijks toegang hebben tot de koopmarkt. Het aantal stellen zonder kinderen is nagenoeg gelijk aan de
het beeld van heel Geuzenveld (20%). Een opvallend gegeven is dat de gezinnen in het onderzoek
slechts in beperkte mate jonge gezinnen met kinderen in de voorschoolse leeftijd (jonger dan 4 jaar)
betreffen. Het overgrote deel van de gezinnen heeft opgroeiende en schoolgaande kinderen, in de
leeftijd van 5 tot 25 jaar. De categorie ‘overige huishoudens’ omvat onder meer studentenhuizen, inwonende ouders of broers of zussen die een huishouden delen – deels betreft het hier dus alleenstaanden die niet alleenwonend zijn.
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Figuur 2.3: Woningtype
10%
Appartement koop
Appartement huur
40%
24%

Grondgebonden koop
Grondgebonden huur

26%

Tweederde van de respondenten woont in een appartement. Hiervan is 60% eigenaar-bewoner. De
huurappartementen vallen deels in de categorie sociale huur, waaronder 8 huurders uit de Dudokhaken en enkele studentenhuizen. De overige huurwoningen vallen in de categorie dure huur (onder
meer in een van de Geuzenbaancomplexen aan de Burgemeester Roellstraat). Met 35% grondgebonden woningen vormt de steekproef een redelijke afspiegeling van de bestaande woningvoorraad in
Geuzenveld. Het aandeel koopwoningen is met 64% beduidend hoger dan in de wijk als geheel, maar
dat niet verwonderlijk gezien het feit dat we ons hebben gericht op middenklassehuishoudens. Opvallend is wel het hoge aandeel gezinnen in het onderzoek wanneer dit wordt afgezet tegen het relatief
beperkte aandeel grondgebonden woningen, blijkbaar vormen appartementen in de huidige situatie
een geschikt woonmilieu voor stedelijk georiënteerde gezinnen.
Er is ook gevraagd naar de woongeschiedenis van de respondenten. Geuzenveld trekt voornamelijk
Amsterdammers aan die hun eerste stap op de koopmarkt zetten. De meeste respondenten (80%)
woonden voor hun huidige woning ook al in Amsterdam; slechts negen respondenten zijn van buiten
Amsterdam naar Geuzenveld verhuisd. Een aanzienlijk deel van de respondenten woonde hiervoor al
in Nieuw West (met name in Bos en Lommer). Maar ook binnen Geuzenveld wordt verhuisd. Dit zijn
meestal respondenten die door de stedelijke vernieuwing van sociale huurwoning naar een koopwoning zijn gegaan. Een derde van alle respondenten (zowel van binnen als van buiten Geuzenveld)
heeft met zijn huidige woning in Geuzenveld de stap van huur- naar koopwoning gezet. Daarnaast is er
een groep die de stap van sociale huur naar vrije-sectorhuur heeft gemaakt.
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Figuur 2.4: Beroepsprofiel
5%

13%

Studenten
Creatieve middenklasse

26%

11%

Sociale professionals
Economische middenklasse
Lagere dienstverlening

11%

Onbekend

34%

Binnen de middenklasse zijn verschillende indelingen naar beroepsprofiel te maken. Voortbouwend op
2
Veldboer et al. (2008) , die onderscheid maken tussen de creatieve klasse, de economische klasse en
sociale professionals, onderscheiden we vijf categorieën. Binnen de economische klasse maken wij
onderscheid tussen de hogere zakelijke dienstverlening (ICT, bankwezen, etc.) en de lagere dienstverlening, bijvoorbeeld de schoonmaakbranche, middenstand, horeca en industrie en logistiek (blauwe
boorden). Daarnaast onderscheiden we studenten als aparte categorie. Bij de indeling van de respondenten naar beroepsprofiel is in principe gekeken naar het beroep van de hoofdrespondent, maar enkele huishoudens zijn ingedeeld op basis van het beroep van de partner, bijvoorbeeld wanneer deze
een minder gangbaar beroep uitoefende of wanneer de hoofdrespondent slechts parttime werkte.
Opvallend is de sterke vertegenwoordiging van de economische klasse in Geuzenveld, zowel waar het
gaat om zakelijke dienstverlening als de lagere uitvoerende functies. In de zakelijke dienstverlening is
met name de ICT-sector populair. De categorie ‘sociale professionals’ omvat onder meer verpleegkundigen, handhavingspecialisten, een medewerkster bij een kinderdagverblijf en een ambtenaar van de
burgerlijke stand. Toch nog ruim 10% van de respondenten laat zich rekenen tot de creatieve klasse,
waarbij het onder meer beroepen als journalist, regisseur en grafisch ontwerper betreft. De meeste
creatievelingen en sociale professionals delen overigens een huishouden met iemand werkzaam in de
zakelijke dienstverlening.

2

Onderzoek van Veldboer et al. (2008) laat zien dat sociale professionals en de creatieve klasse in gemengde

wijken sterker geneigd zijn om sociale bindingen in de woonomgeving aan te gaan dan leden van de economische
klasse.
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3

De leefwereld van bewoners

In dit hoofdstuk zetten we de uitkomsten van het veldonderzoek op een rij. Daarbij zijn de ingrediënten
van winnende wijken, zoals die beschreven zijn in het essay Winnende wijken in West, leidend. Alvorens de ingrediënten een voor een te behandelen, brengen we in paragraaf 3.1 de eerste indrukken en
associaties van bewoners bij hun eigen buurt in beeld.

3.1

Positieve en negatieve aspecten van de buurt

Aan het begin van ieder interview is de respondenten gevraagd welke positieve en negatieve aspecten
ze kunnen noemen over het wonen in Geuzenveld. Het betreft hier dus de eerste associaties en beelden die de bewoners zelf hanteren over hun woonomgeving. In de onderstaande staafdiagrammen is
weergegeven wat bewoners zelf als belangrijke kwaliteiten en als problemen of bedreigingen ervaren.
We benadrukken dat het hier een eerste inventarisatie van meningen betreft, waarbij sommige respondenten verscheidene aspecten hebben aangekaart (waardoor er cumulatief meer meningen dan respondenten in de grafieken zijn weergegeven).
Figuur 3.1: Kwaliteiten van de woonomgeving
Positie f: kwa lite ite n va n de woonom ge ving
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De nabijheid van stedelijke voorzieningen en dynamiek die het centrum van Amsterdam biedt in combinatie met de ruimte, rust en het groen van het ‘achterland’ is een belangrijke kwaliteit van wonen in
Geuzenveld. De bewoners ‘genieten’ van beide elementen: ze lopen hard in het park, gaan shoppen in
het centrum en spreken daar af om te eten met vrienden. De aanwezigheid van voldoende uitvalswegen en openbaar vervoer met voldoende verbindingen spelen voor de bereikbaarheid en het gevoel
van ‘alles bij de hand te hebben’ een belangrijke rol.
Waar de respondenten tamelijk eensgezind zijn over de positieve aspecten van het wonen in Geuzenveld, is er sprake van meer verdeeldheid als het gaat over problemen in de wijk. Opvallend is dat er
een groot aantal problemen genoemd wordt, maar dat met name de overlast van hangjongeren en de
klachten over vervuiling van het publieke domein, onder meer door overlast van ongedierte, door veel
bewoners geopperd werden. Op gepaste afstand volgen onvrede over de etnische compositie van de
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wijkbevolking, over het gebrek aan stedelijkheid en stedelijke voorzieningen en over de buitenruimte
die door sommigen als onvoldoende kindvriendelijk ervaren wordt. In de volgende paragrafen komen
we uitgebreider op deze thema’s terug.
Figuur 3.2: Problemen in de woonomgeving
Negatief: problemen in de woonomgeving
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3.2

Bewoners en sociale compositie

Sociale compositie
Beleidsmakers en bestuurders hechten veel waarde aan de realisering van gemengde buurten – met
name door ruimte te maken voor middengroepen – maar hoe verhoudt deze beleidsambitie zich tot de
woonwensen van de middenklassers zelf? Circa 65% van de respondenten zegt expliciet behoefte te
hebben aan meer menging. Gezinnen met kinderen betrekken iets vaker onderwijs bij dit onderwerp:
de school moet gemengd zijn. Een respondent van Indische afkomst vertelt over de samenstelling van
scholen:
‘Er zit hier een school voor de deur, maar dat is een ‘slechte’ school. Het is een zwarte school en de
mentaliteit is toch anders. Mijn zoon kon er niet goed aarden, omdat hij er erg Hollands uitziet. De
kinderen zijn uiteindelijk naar een openbare school gegaan, die veel gemengder is.’
Volgens een jonge Nederlandse vader met baby is de crèche in de wijk redelijk gemengd maar zijn de
basisscholen juist zwart, omdat gezinnen vertrekken zodra de kinderen de schoolgaande leeftijd bereiken. Hij zal zijn kind dan ook naar een gemengde school brengen die het dichtst bij deze wijk ligt. Het
zou voor hem zelfs een reden kunnen zijn om te verhuizen:
‘Dit komt omdat de scholen overwegend zwart zijn. De scholen zijn geen representatieve afspiegeling van de maatschappij. Omdat er zo weinig blanke kinderen op de basisscholen zitten zou ik mijn
kind niet naar zo’n school zou laten gaan.’
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Concreet betekent de wens tot menging meestal dat men het aantal kansarme bevolkingsgroepen
graag zou zien afnemen (‘De balans is zoek’). Opvallend is wel dat in het bijzonder allochtonen en
huiseigenaren dit zeggen. Kansarme allochtonen – woonachtig in sociale huurflats – worden door middengroepen in Geuzenveld geassocieerd met rommel, vervuiling, afstandelijkheid (een Nederlandse
moeder vertelt dat Marokkaanse kinderen wel bij haar kinderen komen spelen, maar dat haar kinderen
niet bij Marokkaanse families thuis mogen spelen), gebrek aan verantwoordelijkheid, criminaliteit en
toe-eigening van de publieke ruimte. Daarbij stellen autochtone middenklassers kansarme bevolkingsgroepen veelal gelijk aan ‘buitenlanders’, allochtone respondenten spreken in dit verband vaker over
‘Turken en Marokkanen’. Een jonge Nederlandse vrouw voelt zich door de hangjongeren niet thuis in
de wijk:
‘Als je hier over straat loopt, wordt bijna altijd wel wat tegen je gezegd. Natuurlijk heb je ze wel
overal, maar in het centrum voel ik me veiliger op straat dan hier. Ik bedoel het niet discriminerend,
maar in de stad heb je meer sociale controle. Turken en Marokkanen zeggen eerder iets tegen je
dan Nederlanders. In het centrum bemoeien ze zich minder met je, hier ben je echt het middelpunt
van belangstelling.’
Het citaat maakt duidelijk dat de relatief sterke (etnische) segregatie in Amsterdam West niet zonder
gevolgen is gebleven voor het sociale verkeer en omgangsvormen tussen bevolkingsgroepen in de
wijk. In het stadscentrum wordt de jonge vrouw met rust gelaten, in Geuzenveld valt ze als Nederlandse dusdanig op dat ze het risico loopt mikpunt te worden van jongeren op straat.
Om de sociale problematiek te lijf te gaan heeft bijna een kwart van de respondenten de hoop gevestigd op de herstructurering. Meestal niet vanuit een idealistische opvatting, maar eerder ‘om het gajes
in de buurt kwijt te raken’, zoals een van de respondenten het uitdrukte. Een enkeling noemt de herstructurering – en de daarmee gepaard gaande verwachte instroom van hogere inkomensgroepen –
zelfs ‘de enige reden om in de wijk te blijven wonen’. Kortom, de eenzijdige bevolkingssamenstelling
(compositie) is een belangrijk thema voor middengroepen in Geuzenveld en de herstructurering wordt
als een welkome interventie gezien om het gebied te differentiëren.
Sociale contacten
De respondenten onderhouden overwegend lichte contacten met hun buurtgenoten. Meestal vindt het
contact plaats binnen het eigen complex of blok, of met bewoners met wie een gedeeld belang bestaat
in de buurt (bijvoorbeeld ouders met kinderen of hondenbezitters). Circa 40% heeft weinig contact met
buurtbewoners en vindt dat prima, 20% heeft eveneens weinig contact maar heeft wel behoefte aan
meer contact. Minder dan 10% van de ondervraagden onderhoudt helemaal geen contacten met
buurtgenoten. Een bewoner uit de Dudokhaken ging tot een paar jaar geleden nog wel om met wat
buren in het complex maar die zijn nu allemaal vertrokken. Volgens hem bemoeilijkt de wooncultuur
van de niet-westerse bewoners de omgang in het gebouw:
‘Ze mogen geen contact hebben hè. Vooral als de vrouwen alleen zijn. Als de man er niet is dan
doen ze de deur niet eens open. Ik vind het vervelend dat dit zo gaat en zou graag meer contact
willen hebben met mensen in het complex.’
Soms wordt er wel een poging gedaan tot wat meer interactie met andere bewoners maar een gebrek
aan wederkerigheid in de relatie komt de contactlegging niet ten goede. Een vader van Surinaamse
afkomst zegt teleurgesteld te zijn in zijn directe buurman:
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‘Er kwam wel eens een pakje voor hem, die nam ik dan aan, maar er werd nooit een keer dank je
wel gezegd. Nu neem ik niets meer aan, want ze zijn ondankbaar’.
Ongeveer een derde van de respondenten uit ons onderzoek zegt veel sociale contacten in de buurt te
onderhouden. Deze personen zijn met name te vinden onder huiseigenaren – en dan vooral onder
(bestuurs)leden van VVE’s –, huishoudens met kinderen en bewoners van grondgebonden woningen.
Allochtone gezinnen met kinderen (vooral enkele Marokkaanse respondenten) zijn iets vaker betrokken
bij de buurt. Hun buurtbetrokkenheid uit zich primair via het contact met familie in de buurt, en daardoor
zijn zij ook wat vaker geneigd contacten met buren en buurtgenoten aan te knopen. De gebiedsverkenning brengt verder aan het licht dat woningbezitters (middengroepen) en bewoners van sociale
huurwoningen in Geuzenveld grotendeels in gescheiden werelden leven. Er is nauwelijks contact tussen bewoners uit huur- en koopcomplexen. Een respondent uit een grondgebonden koopwoning geeft
aan dat het in de eigen straat nog wel ‘ons kent ons’ is maar dat met bewoners van de nabij gelegen
huurwoningen geen contact is. Enkele respondenten wijzen op het verschil tussen huurders en kopers.
Huurders zijn rommeliger, gaan minder netjes om met de openbare ruimte. Ook hier leggen sommigen
een link met etniciteit: ‘Hollanders zijn toch meer poetserig’.
Naast een analyse op hoofdlijnen, is specifiek gekeken naar verschillen in de contactfrequentie tussen
huishoudentypen en woningtypen. Te beginnen met de huishoudentypen, waar een onderscheid is
gemaakt tussen huishoudens met en zonder kinderen. Een enkele uitzondering daargelaten, hebben
huishoudens zonder kinderen vooral oppervlakkig contact met buren of buurtgenoten en wonen familie,
vrienden en kennissen buiten de buurt. Gezinnen laten een overeenkomstig beeld zien. Gemiddeld
genomen zijn gezinnen met kinderen zelfs nóg sterker geneigd oppervlakkig contact met buurtgenoten
te onderhouden dan huishoudens zonder kinderen. Ook vertonen de gezinnen een matige betrokkenheid bij de buurt (bijvoorbeeld als het gaat om vrijetijdsbesteding of deelname aan sociaal-culturele
activiteiten). Het sociale leven van gezinnen is vooral gericht op het contact met vrienden, kennissen
en familie die overwegend buiten de wijk of zelfs buiten de stad wonen.
Dit is een opvallende bevinding, want het axioma in stedelijk beleid is dat gezinnen over het algemeen
juist meer betrokken zijn bij de buurt dan andere bewonerscategorieën. Daarbij wordt vaak aangenomen dat ouders via hun kinderen frequenter sociale relaties aangaan met buurtgenoten. In het interviewmateriaal zijn hiervoor echter geen aanwijzingen te vinden. Sterker nog: het antwoordenpatroon
van de gezinnen met kinderen wijst eerder in tegengestelde richting. Het beeld van (middenklasse)gezinnen als ‘sociale dragers en schragers van de buurt’ moet dus – in elk geval voor Geuzenveld –
enigszins worden bijgesteld. Verder blijkt dat sommige vrouwen uit eenoudergezinnen wel iets meer
binding hebben met de buurt door hun kinderen, maar dat contact gaat meestal niet verder dan een
sporadisch praatje met andere moeders bij de kinderopvang of op school.
In de analyse van de sociale contacten naar woningtype hebben we bewust een onderscheid gemaakt
tussen complexbewoners en respondenten uit grondgebonden woningen (en bijvoorbeeld niet naar
huur of koop). In grootstedelijk beleid wordt regelmatig verondersteld dat grondgebondenheid contactbegunstigend werkt, terwijl complexbewoners (bewoners van de ’burchtenbouw’) een betrekkelijk
geïsoleerd (hoog en droog) bestaan zouden leiden ten opzichte van de rest van de buurtbevolking. In
onze analyse zijn wij nagegaan in hoeverre deze vooronderstellingen op waarheid berusten. Zijn complexbewoners meer afgesloten van de buitenwereld en leggen zij daardoor een lagere contactfrequentie met buurtgenoten aan de dag? En zoeken bewoners uit grondgebonden woningen elkaar en andere
bewoners juist meer op?
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We constateren in Geuzenveld geen nadrukkelijke verschillen in de mate van buurtcontact tussen
complexbewoners en bewoners van grondgebonden woningen. Voor bewoners van beide woningtypen
geldt dat hun contact met buurtgenoten overwegend te typeren is als oppervlakkig. Daarbij speelt het
contact van complexbewoners zich veelal binnen het complex af, dus met andere complexbewoners.
Maar de onderlinge interactie tussen complexbewoners verschilt niet zo veel van de straatcontacten
die bewoners van grondgebonden woningen aan de dag leggen. De woonsituatie van middengroepen
(grondgebonden of complex) heeft dus waarschijnlijk weinig invloed op de mate van buurtcontact.
Complexbewoners sluiten zich weliswaar enigszins af in hun ‘burcht’, maar het gebrek aan straatcontact wat hierdoor ontstaat, wordt ‘gecompenseerd’ door een lichte verbondenheid met bewoners uit het
complex zelf. Wel kunnen we vaststellen dat er – evenals tussen huur en koop - geen direct contact
bestaat tussen complexbewoners enerzijds en bewoners uit grondgebonden woningbouw anderzijds.
Overigens maakt het interviewmateriaal duidelijk dat de term ‘oppervlakkig contact’ geen negatieve
connotatie hoeft te hebben. Deze gradatie van buurtcontact is eerder te kwalificeren als een gezonde
3
vorm van publieke familiariteit.

3.3

Wonen

Met betrekking tot de waardering van de woning en woonomgeving lijkt in Geuzenveld het adagium
‘value for money’ op te gaan voor vrijwel alle type respondenten. Of het nu huishoudens met of zonder
kinderen betreft, bewoners in grondgebonden woningen of complexen, autochtonen of allochtonen;
men is overwegend tevreden over de prijs-kwaliteitverhouding van het huis of appartement. De balans
tussen betaalbaarheid en wooncomfort (kwaliteit en functionaliteit) wordt door veel respondenten geprezen. Met name de grootte van de woning wordt in dit verband vaak genoemd (‘groot oppervlak voor
relatief gunstige prijs’).
Naast de grote aanwezigheid van gezinnen (54% van de huishoudens in dit onderzoek) blijkt Geuzenveld een aantrekkelijk woonmilieu voor singles. Uit de gebiedsverkenning blijkt dat deze groep in eerste
instantie meestal niet voor de buurt kiest, maar voor de woning: ‘want je kan hier nog kopen op één
inkomen’. Toch speelt ook de woonomgeving een rol in de vestigingsmotieven van eenpersoonshuishoudens, zij het op de achtergrond. Een alleenstaande vrouw van Hindoestaans-Surinaamse afkomst:
‘Toen ik op zoek was naar een koopwoning kon ik kiezen tussen de Bijlmer en Geuzenveld, dat waren de enige plekken in Amsterdam waar ik me een koopwoning kon veroorloven. De keuze viel op
Geuzenveld.’
In het interviewmateriaal wordt de ‘goede woning’ regelmatig afgezet tegen de ’slechte wijk’: ’Qua appartement was het precies wat we zochten, maar de wijk is niet optimaal.’ Voor middengroepen in
Geuzenveld is de woning dus het belangrijkste vestigingsmotief, niet de wijk. In de woonkeuze speelt
de wijk hoogstens op de achtergrond omdat – in vergelijking met andere gebieden in Amsterdam – in
Geuzenveld nu eenmaal relatief veel woningen te koop zijn tegen een relatief gunstige prijs.
Zowel complexbewoners als bewoners uit grondgebonden woningen willen overwegend blijven wonen
in het gebied. Wel spreken de huishoudens in grondgebonden woningen zich iets sterker hiervoor uit.

3

Publieke familiariteit verwijst naar het vermogen van bewoners om andere bewoners in de wijk te (h)erkennen en

sociaal te plaatsen (zie Blokland 2006).
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In onderstaande grafieken is de woonwens weergegeven (in percentages) voor de verschillende woningtypen.
Figuur 3.3 en 3.4: Woonwensen naar woningtype
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De grafieken laten voor beide woningtypen een overeenkomstig antwoordenpatroon zien. Met dien
verstande dat bij bewoners uit grondgebonden woningen het percentage wat volmondig aangeeft te
blijven wat hoger uitvalt, terwijl het aantal twijfelaars en respondenten dat zich neutraal opstelt wat
lager ligt. De binding met het gebied is bij huishoudens met een grondgebonden woning dus iets sterker, maar de facto is het verschil gering. Deze uitkomsten wijzen erop dat er naar woningtype geen
doorslaggevend verschil te onderscheiden is als het gaat om de binding met de buurt als woonplek.

3.4

Voorzieningen

Scholen
De kwaliteit van scholen weegt voor veel ouders sterk mee in de afweging of zij hun kind in een bepaalde buurt willen laten opgroeien. Hoe is dat in de Dudokbuurt waar de Goeman Borgesiusschool en
’t Koggeschip de dichtstbijzijnde scholen zijn? Uit de gesprekken blijkt dat de respondenten overwegend positief zijn over de scholen in de buurt. Slechts enkele ouders transporteren hun kind naar
school buiten de wijk (of zijn daartoe bereid). Respondenten van Nederlandse afkomst zijn verdeeld in
hun mening over de kwaliteit van de scholen: de ene helft is positief, de andere helft negatief – maar
van de laatste groep heeft de helft zelf geen kinderen. Respondenten van Marokkaanse afkomst zijn
unaniem positief, Turkse en Surinaamse zijn verdeeld, overige allochtonen zijn overwegend negatief.
Opvallend is dat vooral huishoudens zonder kinderen negatief oordelen over de basisscholen, deze
worden namelijk gepercipieerd als ‘zwarte scholen’. Gezinnen met schoolgaande kinderen geven een
gevarieerder beeld. Een meerderheid is overwegend positief, sommigen zijn negatief (en dan gaat het
in het bijzonder om de etnische samenstelling van het leerlingenbestand) en sommigen nemen in hun
waardeoordeel over het basisonderwijs een tussenpositie in, ze zijn positief maar met een kritische
ondertoon. ‘t Koggeschip wordt door enkele respondenten genoemd en positief beoordeeld. Een enkeling plaatst wel de kanttekening dat ’t Koggeschip in feite een zwarte school is. Een Nederlandse, alleenstaande vader vertelt:
‘Mijn zoontje zit op ’t Koggeschip. Veel Nederlandse vriendjes heeft hij niet. Het is toch 80% allochtoon hier hè. Mijn dochter zit in Hoofddorp op school – zij is alleen in het weekend bij mij – en daar
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zitten juist alleen maar blanke kinderen. Maar ik ben wel tevreden over ’t Koggeschip. Ze hebben
veel naschoolse activiteiten. De school is om drie uur uit maar dan hoeft hij niet meteen naar huis,
dan gaat hij bijvoorbeeld judolessen volgen. En tegen die tijd is het weer vijf uur nou en dan ben ik
ook al bijna thuis.’
Sommige respondenten beginnen over de middelbare scholen en geven aan dat voor een ‘goede’ middelbare school met voldoende opleidingsaanbod flink gereisd moet worden.
Kindvoorzieningen
Naast de kwaliteit van scholen zijn ouders en stellen met een kinderwens zich ook bewust van de kindervriendelijkheid van een buurt. De aanwezigheid van speelvoorzieningen, opvang en een veilige
omgeving spelen daarbij een rol.
Een ruime meerderheid is tevreden over de speelplekken in de buurt. De respondenten die ontevreden
zijn noemen het gebrek aan speelruimte voor kleine (kleinste) kinderen. Er is te weinig variëteit in
speelplekken voor de verschillende leeftijden. Daarnaast is een veel gehoorde klacht het gedrag op de
speelplekken, zoals de aanwezigheid en dominantie van hangjongeren en hoe kinderen onderling met
elkaar omgaan. Een ouder van Surinaamse afkomst zegt: ‘Je moet er echt als agent bij gaan staan.’
Een mogelijk verklaring voor dit probleem van dominerende kinderen en jongeren kan voortkomen uit
een gebrek aan speelvoorzieningen voor verschillende leeftijdscategorie, die goed geprogrammeerd
zijn en beheerd worden. Indien jongeren niets anders voorhanden hebben gaan ze hangen op speelplekken die bedoeld zijn voor jonge kinderen. Een tendens die geconstateerd wordt in de aanpak van
hangjongeren is dat deze speelplekken verdwijnen: ‘De speelvoorzieningen voor kinderen zijn achteruit
gegaan. Er is een speeltuin weggehaald omdat er teveel hangjongeren in zaten’, aldus een moeder
van Nederlandse afkomst. Wanneer het gaat over het gedrag van kinderen speelt etniciteit een rol.
Nederlanders, Surinamers en overige allochtonen ervaren het gedrag van kinderen als problematisch,
terwijl we deze klacht onder respondenten van Turkse en Marokkaanse afkomst niet hebben gehoord.
Een Nederlandse ouder heeft het idee dat haar kinderen geen plek meer hebben om te spelen:
‘In de dichtstbijzijnde speeltuin zie je dat er veel allochtonen spelen. Hollandse kinderen krijgen
geen gelegenheid meer. Ze eigenen zich alles toe, echt vreselijk.’
Het lijkt erop dat er voldoende kinderopvang in de wijk aanwezig is. De meeste respondenten zijn tevreden. Drie respondenten brengen hun kinderen naar de opvang buiten Geuzenveld. Eén respondent
doet dat uit onvrede over Impuls kinderopvang in Geuzenveld: ‘ze kwamen ongeïnteresseerd over’. De
twee andere respondenten brengen hun kind naar de opvang in de buurt van hun werk. De meest gehoorde klacht wat betreft opvang zijn de lange wachtlijsten, ‘je moet er wel op tijd bij zijn’. Een moeder
van Marokkaanse afkomst is teleurgesteld over de voorwaarden van inschrijving op de peuterspeelzaal
van ’t Koggeschip:
‘Ik spreek zelf goed Nederlands en kom daarom niet in aanmerking voor de peuterspeelzaal. Alleen
moeders die slecht Nederlands spreken mogen hun kinderen brengen. Dat is erg onhandig, want
mijn andere kinderen zitten wel op die school. Omdat alle tijden hetzelfde zijn kom ik in de problemen als ik mijn kind naar een peuterspeelzaal verder op moet doen. Het zou beter zijn als de speelzaal voor iedereen toegankelijk is.’
Ondanks de aanwezigheid van speelplekken en opvangvoorzieningen is de kindvriendelijk van de wijk
volgens het merendeel onvoldoende. Twee vijfde van de respondenten is zelfs negatief. Vooral paren
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zonder kinderen hebben sterke twijfels of zij hun kinderen zouden laten opgroeien in de buurt. Dit heeft
niet alleen met de kindvriendelijkheid te maken, maar de algehele wijkveiligheid is de bepalende factor.
Een Nederlandse man die met zijn vriendin van Surinaamse afkomst een kinderwens heeft legt uit:
‘Wat ik zeg, als wij kinderen hebben wil ik ze gewoon niet laten opgroeien in deze wijk, vooral vanwege de criminaliteit en omdat je overal zwarte scholen hebt. Ik wil ze liever laten opgroeien in een
wijk met een iets minder hoog percentage allochtonen zeg maar.’
Allochtonen vinden vrijwel unaniem dat de kindvriendelijkheid van de buurt matig tot onvoldoende is,
vooral respondenten van Turkse afkomst oordelen het meest negatief. ‘De buurt is niet echt kindvriendelijk, er zijn veel auto’s en er ligt veel rotzooi op straat’. Autochtonen zijn onderling meer verdeeld.
Logischerwijs hebben slechts enkele huishoudens zonder kinderen uitspraken gedaan over de kindvriendelijkheid. Overwegend is deze groep positief over de kindvriendelijkheid. Slechts één respondent
heeft de speelvoorzieningen ‘het liefst zo ver weg mogelijk van zijn appartement’. Zowel gezinnen als
huishoudens zonder kinderen prijzen het aantal speelvoorzieningen voor kinderen. Duidelijk is wel dat
de meeste respondenten het aanbod van speelvoorzieningen niet gelijk stellen aan kindvriendelijkheid.
Zo is men regelmatig ontevreden over het gebruik van de speelplekken. Een moeder van Indische
afkomst vertelt over de problemen in haar directe woonomgeving:
‘Er zijn veel hangjongeren op het basketbalveldje hier voor de deur. Sinds het veldje er is, zijn er
ook veel inbraken geweest en is er geluidsoverlast. Er komen alleen grote kinderen op het veld die
met auto’s de parkeerplaatsen innemen’.
Opvallend is, dat slechts een enkeling de verbinding legt tussen het groen in de buurt en kindervriendelijkheid. Men denkt vrijwel uitsluitend in termen van speelplekken en voorzieningen. Een moeder van
Marokkaanse afkomst vindt het jammer dat het groen niet aantrekkelijk is voor kinderen: ‘In het groen
dat er is, is helemaal niets te doen voor kinderen. Er zijn geen speelvoorzieningen ofzo.’
Winkels
Het Lambertus Zijlplein vormt wat betreft winkelvoorzieningen het centrum van Geuzenveld. Op het
plein zijn verschillende winkels te vinden, waaronder twee supermarkten, drogisterij, chinees restaurant, islamitische slagerij, sigarenboer en bloemenwinkel. Het merendeel van de respondenten is tevreden over het winkelaanbod voor de dagelijkse boodschappen. Wel worden goede middenstandwinkels gemist (16 keer genoemd), zoals een bakker, slager en kaaswinkel. Vooral een Nederlandse bakker en een cadeau-/speelgoedwinkel voor kinderen worden meerdere malen genoemd. Onder enkele
respondenten leeft de angst dat steeds meer autochtone ondernemers verdwijnen. Een respondent
van Nederlandse afkomst zegt daarover: ‘Men moet wel rekening met de autochtonen blijven houden
en zich niet enkel gaan richten op allochtonen. Het moet gemengd zijn qua aanbod.’ Deze roep van
menging leeft niet alleen onder autochtonen, ook een vrouw van Indische afkomst erkent deze ontwikkeling: ‘De Nederlandse bakker en slager verdwijnen, dat is jammer.’ Ook een respondent van Marokkaanse afkomst mist de bakker: ‘Alleen een Nederlandse bakker zou fijn zijn. Nu ga ik altijd mijn brood
bij een bakker in Bos en Lommer halen’. Opvallend is dat voornamelijk allochtonen aangeven kledingwinkels te missen. Voor de dagelijkse boodschappen kan men over het algemeen goed terecht op het
Lambertus Zijlplein, voor overige boodschappen gaat men voornamelijk naar het Osdorpplein, het centrum van Amsterdam, Plein ‘40-‘45 en daarnaast worden Bos en Lommer, Amstelveen en Zwanenburg
genoemd.
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Horeca
Ruim één derde van de respondenten die hun mening hebben gegeven over de horecagelegenheden
zouden graag méér horeca in de buurt willen hebben. Er is vooral behoefte aan een restaurant/grand
café waar ook geluncht kan worden en een laagdrempelig café/kroeg of een leuk terras. Deze roep om
laagdrempelige horeca en vertier is het sterkst bij jonge stellen (met of zonder kinderen). De overige
respondenten vinden het niet erg dat er weinig horeca is. Enkele zijn zelfs blij, omdat ze bang zijn voor
overlast. Vier respondenten vertellen over criminele activiteiten in de aanwezige horeca (drugshandel
in de snackbar, illegale handel van gestolen waar in café). Uitgaan doen de meeste respondenten in
het centrum van Amsterdam, maar ook Osdorp, Sloterplas, De Baarsjes en Halfweg worden genoemd
vanwege hun horecafaciliteiten.
Sport en vrije tijd
Een meerderheid van de respondenten geeft aan te sporten of bewegen en ruim de helft daarvan doet
dat in Geuzenveld. Het groene karakter van Geuzenveld nodigt blijkbaar uit om te sporten in de buitenruimte: bijna één vijfde van de respondenten doet aan hardlopen, fietsen, wandelen of basketballen in
de buurt. De overige respondenten die binnen Geuzenveld sporten doen dat bij de sportschool, voetbalvereniging en ’t Koggeschip. Degenen die niet in de buurt sporten, doen dat vaak nabij hun werk, uit
gewoonte of vanwege een specialisme elders. Over het algemeen zijn de respondenten positief over
de sportvoorzieningen in de buurt. Zes respondenten vinden het jammer dat zij geen sportvoorziening
dichter in de buurt hebben, waarmee wordt bedoeld dat deze op loopafstand moet zijn of ze missen
een bepaalde tak van sport in de buurt, zoals een centrum voor vechtsport.
Welzijn en culturele voorzieningen
Het aanbod van welzijn en cultuur leeft niet erg onder de respondenten. Slechts een kwart van de respondenten zegt iets over activiteiten en het culturele aanbod in de wijk. Het merendeel van de respondenten geeft aan geen gebruik te maken van welzijnsactiviteiten. Sluiten de activiteiten niet aan bij de
wensen van de middenklasse? Het merendeel van de respondenten zeg geen behoefte aan dergelijk
aanbod te hebben: ‘ik verveel me niet’. Ook leeft het idee heeft dat de activiteiten niet voor hen bedoeld
zijn, zo geeft een respondent van Nederlandse afkomst expliciet aan geen gebruik te maken van de
activiteiten omdat ze eenzijdig gericht zouden zijn op Turken en Marokkanen:
‘Het is enkel Turkse en Marokkaanse activiteiten die worden aangeboden. De muziek die ze in de
zomer draaien in de tent op het plein is Turks.’
Meerdere malen komt naar voren dat de welzijnsactiviteiten, georganiseerd door ’t Koggeschip en
Pluspunt, voornamelijk gericht zijn op de allochtone bewoners (Turks en Marokkaans) of op achterstandsgroepen. Een Nederlandse moeder vertelt over een opvoedcursus die zij heeft gevolgd:
‘Ik heb niks van de cursus geleerd, deze was meer bedoeld voor allochtonen.(…) Ik heb hierdoor
wel meer inzicht gekregen in de opvoedmethoden van allochtonen en er daardoor ook meer begrip
voor gekregen.’
Respondenten die lid zijn van een vereniging zijn vooral van Nederlandse afkomst. Allochtonen blijven
nog steeds achter in het participeren binnen verenigingen. Ongeveer één derde van de respondenten
is lid van een vereniging, daarvan is 50% Nederlands, 30% overig allochtoon, 14% Surinaams en 6%
Marokkaans. Geen van de respondenten van Turkse afkomst is lid van een vereniging. De achterblijvende participatie van allochtonen binnen verenigingen sluit aan bij onderzoek van het SCP. In de
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Rapportage sport 2006 wordt geconcludeerd: ‘De sportdeelname van allochtonen, lager opgeleiden en
mensen met lagere inkomens blijft wel nog achter bij die van de rest van de bevolking’.
Wat betreft lidmaatschap zijn de sportverenigingen het meest populair. Drie Nederlandse respondenten
zijn lid van een vrijwilligersorganisatie. Vier respondenten, waaronder drie Nederlands, zijn lid van een
christelijke gemeenschap buiten Geuzenveld (Slotervaart, Slotermeer en Zuidoost). Een gehoorde
kritiek van de Nederlandse respondenten is dat de kerken in Geuzenveld door ‘allochtone broeders’
zijn overgenomen. Net als in Kiezen voor de stad blijkt ook uit dit onderzoek dat de allochtone middenklasse geen behoefte heeft aan religieuze voorzieningen in de buurt. De moskee ‘Scamig’ in de Dudokbuurt wordt vrijwel uitsluitend bezocht door mensen uit de lagere sociale klasse. Slechts één van
onze respondenten geeft aan regelmatig een moskee te bezoeken.
Vervoer
Parkeren is belangrijk onderwerp wat betreft de woonkwaliteit in de buurt. Bijna alle respondenten hebben een opmerking over parkeren gemaakt. Eén vijfde is tevreden over het aantal parkeerplaatsen,
één derde zegt dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Meerdere respondenten zeggen expliciet erg blij
te zijn met een eigen plaats in de parkeergarage en ook het gratis parkeren wordt als groot voordeel
van de wijk genoemd ten opzichte van andere Amsterdamse buurten. Het verbaast dan ook niet dat
meerdere respondenten hun vrees over het invoeren van betaald parkeren uitspreken. Een Nederlandse student vertelt over haar afwegingen om ‘later’ wel of niet in Geuzenveld te blijven wonen.
‘Alleen als betaald parkeren echt ingevoerd wordt dan krijg je het gezeik ook hier. Dan ga ik toch
liever naar een dorp’.
Over het openbaar vervoer is men over het algemeen zeer tevreden. Maar drie respondenten zeggen
geen gebruik te maken van het openbaar vervoer. Opvallend is dat met name de gezinnen gebruik
maken van het openbaar vervoer, terwijl de jonge stellen en alleenstaanden vooral de auto gebruiken.
Kritiekpunten zijn de slechte toegang tot de tram voor rolstoelen en kinderwagens en de lange afstand
tot het centrum.

3.5

Groen, openbare ruimte en veiligheid

Groen
Het groen is één van de belangrijke kwaliteiten van Geuzenveld. Bijna de helft van de respondenten
zegt gebruik te maken van recreatiemogelijkheden (fietsen, wandelen) die de omgeving biedt. De nabijheid van parken, bos, polder en recreatiegebieden zoals de Sloterplas, Spaarnwoude en het Geuzenbos wordt als zeer positief ervaren. Driekwart van de respondenten is zeer positief over het groen
in de directe woonomgeving. Een Belgische student verwoordt het als volgt:
‘Het groen is hier leuk. Het geeft de buurt echt een leuke uitstraling. In de zomer ziet het hier gewoon lief uit!’
Opvallend is dat gezinnen met kinderen zich positiever uitlaten over het groen dan andere huishoudens. Vier respondenten geven aan groen niet belangrijk te vinden. Een alleenstaande man van Surinaamse afkomst:
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‘Groen interesseert me totaal niet. Ik doe eigenlijk alles met de auto en ga daardoor gelijk met de
lift naar de parkeergarage en kom dus niet op straat. Mijn enige uitstapje is als ik naar de Appie Heijn ga voor boodschappen.’
Een kleine minderheid van de respondenten is negatief over het groen. Voornamelijk over het Lambertus Zijlplein wordt er gezegd dat er te weinig groen is. In het bijzonder geven respondenten van Turkse
en Surinaamse afkomst aan meer groen te willen. Andere gehoorde klachten zijn het verdwijnen van
bomen door de stedelijke vernieuwing, het weinig creatief omgaan met groen, slecht onderhoud en te
weinig of te kleine parken in directe omgeving. Opvallend is dat alleen respondenten van Marokkaanse
afkomst parken in hun directe leefomgeving missen. Zij willen deze op loopafstand van hun woning
hebben.
Openbare ruimte
Een heikel punt wat betreft problemen in de woonomgeving is afval. Bij het geven van een oordeel over
de openbare ruimte begint een meerderheid van de respondenten over vervuiling. Driekwart van deze
respondenten ergert zich aan rondslingerend afval. ‘Het wonen in deze wijk is als wonen op een vuilnisbelt’. Het merendeel wijt dit aan gedrag van andere bewoners. Twee respondenten geven aan zelfs
door hun bezoek op de rotzooi aangesproken te worden. Ondergrondse containers worden als positief
ervaren, maar lossen niet alles op. Een Nederlandse respondent vertelt over het ongedierte:
‘Moslims mogen geen eten weggooien en voeren het daarom aan de eenden en vogels. Als ik ’s
nachts uit mijn werk kom en nog wat afval weggooi dan wil je niet weten wat ik allemaal zie. Het
stikt hier van de ratten.’
Er zijn aanzienlijk meer gezinnen die de loftrompet afsteken over de publieke ruimte. Voor eenpersoonshuishoudens en paren zonder kinderen lijkt de publieke ruimte niet zo heel belangrijk. Een enkeling ervaart door de sloop en bouw van woningen meer overlast (opgebroken wegen en rommel). Opvallend is dat enkele complexbewoners zich zeggen te storen aan de flatgebouwen met sociale huur
en vooral aan die gebouwen waar veel tijdelijke huurders wonen. Een Nederlandse respondent ziet
door de tijdelijke huurders de leefbaarheid achteruit gaan.
‘De uitstel van de sloop komt de buurt niet ten goede. Er wonen daar veel tijdelijke huurders, die
nonchalant met de omgeving omgaan. Ik begrijp die houding wel, ze moeten er toch binnenkort
weer uit en hebben totaal geen binding met de woning of buurt. Het gaat daardoor snel achteruit.’
Bij grondgebonden woningen is deze klacht niet gehoord. Dit laat zich verklaren vanuit het feit dat deze
appartementencomplexen zich in de directe nabijheid van sociale huurflats bevinden.
Veiligheid
Op het gebied van veiligheid zijn herstructureringswijken kwetsbaar. Leegstaande woningen, opgebroken wegen en bouwafval kunnen een verpauperde en desolate indruk afgeven, wat van invloed is op
de veiligheid gevoelens van bewoners. Door het hoge verloop en nieuwbouw wordt dit gevoel verstrekt.
In veel herstructureringswijken is bovendien weinig sociale samenhang. Oude bewoners kennen tijdelijke huurders niet. En de tijdelijke huurder voelt weinig betrokkenheid en beperkte verantwoordelijkheid. In dat licht is het dan ook opvallend dat meer dan driekwart van de respondenten in Geuzenveld
zegt zich veilig te voelen. Meerdere van deze respondenten geven aan dat dit met de eigen houding
heeft te maken. Voorbeelden van enkele reacties zijn:
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‘Ik voel me veilig op straat, ook ’s avonds ga ik gewoon over straat. Maar dit komt niet omdat de
buurt nou zo veilig is, maar heeft met mijn eigen houding te maken. Ik kan me goed voorstellen dat
anderen dat niet durven.’
‘Ik ben niet bang. Ik ben een rasechte Amsterdammer.’
‘Ik heb mijn postuur mee. Ik ben groot en breed, hierdoor schrik ik ze wel af. Vaak loop ik rond een
uur of tien nog een rondje door de buurt. Er gebeurt wel regelmatig wat, maar je kunt gerust over
straat lopen.’
Het verschil in onveiligheid gevoelens tussen respondenten die grondgebonden wonen en respondenten die in een appartement wonen is nihil. Wel is een verschil zichtbaar tussen respondenten die
grondgebonden wonen en complexbewoners: 87% van de respondenten die in een appartement voelt
zich veilig, tegenover 76% van de respondenten met een grondgebonden woning.
Slechts enkele respondenten begeven zich ‘s avonds liever niet op straat. Respondenten die zich onveilig te voelen zeggen dat dit komt door gebeurtenissen in de buurt (ramkraak, oprollen wietplantage),
bij mensen in hun nabijheid (inbraak bij buren), verhalen die ze horen of wat ze op televisie zien. Een
vrouw van Marokkaanse afkomst: ‘Ik zie op tv wat er allemaal gebeurt, daarom is het niet veilig.’ In
totaal zijn acht van de door ons geïnterviewde respondenten zelf slachtoffer geweest van een delict
(inbraak, overval, bespugen). Meestal gaat het om inbraak van auto of woning. Weliswaar hebben
maar weinig respondenten delicten aan den lijve ondervonden, toch kunnen de meesten wel concrete
gebeurtenissen noemen als het gaat om veiligheid, die ook nog eens relatief vaak betrekking hebben
op hun directe omgeving. Meerdere malen wordt het handelen in drugs genoemd, ramkraken bij de
Albert Heijn, inbraak in de buurt, vandalisme, het oprollen van wietplantage en vernielingen van auto’s.
De meest gehoorde klacht zijn de hangjongeren die op straat voor overlast zorgen, bewoners uitschelden, bespugen en naroepen en verdacht worden van inbraken. Een Bosnische respondent vertelt dat
hij zich veilig voelt op straat, maar zijn vrouw wel een keer is lastig gevallen door een groep jongens:
‘Mijn vrouw is wel eens bespuugd en nageroepen door Marokkaanse jongens. Toen ik verhaal ging
halen bij een Marokkaanse vader, zei hij: “Sommige vrouwen hebben de duivel in zich en daarom
moeten we haar bespugen”.’
Een gepensioneerde Nederlandse vrouw legt uit welke emotionele gevolgen een inbraak heeft:
‘De jongelui zijn hier erg vervelend. Er is al drie keer ingebroken. Dat geeft geen lekker gevoel. Als
we ’s nachts ook maar iets horen is mijn man gelijk onrustig.’

3.6

Reputatie en imago

Uit Kiezen voor de stad bleek dat de allochtone middenklasse in winnende wijken wil wonen. In hoeverre speelt de reputatie van Geuzenveld een rol bij het vasthouden of aantrekken van de middenklasse?
Is de Dudokbuurt zo’n een wijk waar de middenklasse kan laten zien dat ze aan de winnende hand is?
Een meerderheid van de respondenten vindt dat Geuzenveld een slechte naam heeft en daarvan vindt
de helft deze slechte reputatie zelfs terecht. De andere helft zegt zelf in eigen buurt nergens last van te
hebben of verklaart de slechte naam doordat Nieuw West negatief in het nieuws komt (onder andere
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de rellen in Slotervaart). Ongeveer een kwart zegt totaal geen problemen te ervaren, een positief beeld
van de wijk te hebben of geen boodschap te hebben aan negatieve verhalen. Toch heeft ruim 10% van
de respondenten het gevoel zich te moeten verantwoorden tegenover vrienden, kennissen en collega’s, waarom zij hier wonen.
Hoewel de helft van de respondenten erkent dat Geuzenveld een slechte naam heeft, wil een ruime
meerderheid wel in Geuzenveld blijven wonen. Een vijfde van de respondenten wil het liefst weg uit de
wijk. Kijken we naar etniciteit, dan zien we dat vooral respondenten van Turkse en Marokkaanse afkomst positief zijn: zij willen vrijwel unaniem blijven. Meer dan de helft van de Nederlanders wil blijven,
terwijl ongeveer een derde Geuzenveld liever verlaat. Ook het merendeel van de overige allochtonen
wil blijven. Daartegenover staat dat vrijwel alle respondenten van Surinaamse afkomst twijfelen.
Kijkend naar het type huishouden zien we ook wel enkele opvallendheden. Vrijwel alle huishoudens
met kinderen willen in Geuzenveld blijven. Opvallend is dat stellen zonder kinderen zich relatief sterker
bewust zijn van het slechte imago van Nieuw-West en Geuzenveld dan eenpersoonshuishoudens of
huishoudens met kinderen. Deze groep brengt ook vaker naar voren dat ze het gevoel heeft zich naar
vrienden en familie te moeten verantwoorden voor keuze voor Geuzenveld. Bij eenpersoonshuishoudens lijkt reputatie en imago geen grote rol te spelen. De meningen van gezinnen met kinderen over de
reputatie van Geuzenveld laat een verdeeld beeld zien: bij velen speelt het geen rol, bij sommigen
enigszins en anderen zijn van mening dat de reputatie zeer slecht is. Indien men negatief is, wordt de
beeldvorming vooral beïnvloed door het aantal allochtonen in de wijk.
Enkelen respondenten signaleren een neerwaartse spiraal in Geuzenveld. Hun hoop is gevestigd op
de stedelijke vernieuwing. Verwacht wordt dat door de vernieuwing de buurt zal verbeteren. Met dit
idee hebben ook sommige respondenten een huis gekocht. Vertraging van de sloop komt daardoor de
buurt niet ten goede. Een Nederlandse respondent wil niet langer wachten op de verbeteringen:
‘Of ik in dit appartement wil blijven wonen is afhankelijk van de leefbaarheid in de wijk. De datum
waarop de mensen uit de sloopwoningen moeten is wederom verschoven. De sloop zal nu pas
waarschijnlijk in 2009 zijn. Hierop wil ik niet meer wachten. Maar ik moet eerst mijn huis verkocht
zien te krijgen, dan verhuis ik naar Amsterdam Zuid of Amstelveen.’
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4

Conclusies

In dit hoofdstuk zetten we de belangrijkste conclusies van het onderzoek onder de middenklasse in en
rond de Dudokbuurt op een rij. Allereerst destilleren we een aantal hoofdlijnen uit de interviews met
gevestigde en aankomende middenklassers in Geuzenveld. In paragraaf 4.2 leggen we vervolgens de
vestigingsmotieven en denkpatronen bloot van verschillende doelgroepen voor de herontwikkeling van
de Dudokbuurt.

4.1

Conclusies op hoofdlijnen

De middenklasse waardeert de typische naoorlogse kwaliteiten van Geuzenveld
De karakteristieken van de naoorlogse wijk – licht, lucht, rust en ruimte – worden door de bewoners
van Geuzenveld nog steeds op waarde geschat, zo blijkt uit de interviews. Dit is opmerkelijk, omdat
veel sociale problemen in naoorlogse wijken vaak worden verklaard vanuit de ruimtelijke structuur van
die wijken, met strikte scheiding van functies, een eenzijdig woningbestand en het vele publieke groen.
De bewoners beschouwen de rust en de ruimte als de belangrijkste kwaliteiten van hun wijk, zeker in
combinatie met de nabijheid van het stedelijke milieu en de hoge dichtheid van de Amsterdamse binnenstad. Bovendien lijkt de ruimtelijke opzet het buurtgebruik positief te beïnvloeden: zo maakt bijna
een vijfde van de respondenten gebruik van de buitenruimte in de buurt om te sporten en te bewegen.
Velen maken echter meer gebruik van het groen aan de randen van de wijk, terwijl het groen in de
directe nabijheid van de woning minder intensief gebruikt wordt. Een tweede eigenschap die op waardering van veel respondenten kan rekenen is de strategische ligging van de wijk: bijna op steenworp
afstand van de Amsterdamse binnenstad, maar tegelijk in de stedelijke luwte, met het groene achterland onder handbereik. Bovendien is het gebied gunstig gelegen in de westelijke Randstad en nabij
Schiphol. Het is daarom van belang het kind niet met het badwater weg te gooien, maar de vernieuwingsoperatie te benutten om deze kwaliteiten uit te bouwen, door de ruimtelijke structuur en het vele
groen te behouden en te versterken.
De openbare ruimte is voor veel bewoners een bron van spanning en onbehagen
Tegelijkertijd maakt het overvloedige publieke groen de naoorlogse wijken kwetsbaar. Tijdens de interviews noteerden we relatief veel klachten over het rondhangen van jongeren in de openbare ruimte.
Hun vaak dominante aanwezigheid zorgt voor gevoelens van onveiligheid en dreiging onder ouderen,
maar ook onder kinderen en hun ouders. Zij maken zich uit de voeten en de jeugd annexeert de publieke ruimte – vaak ook met bijbehorende geluidsoverlast. Uit de geschiedenis van de naoorlogse
wijken is een belangrijke les te trekken: biedt openbare ruimten niet ongedifferentieerd aan. In de wederopbouwperiode gaf men vooral ruimte aan eigen initiatieven van bewoners en wilde men niet alle
openbare ruimte bij voorbaat invullen. In die periode werkte dat redelijk, maar vandaag de dag hebben
mensen moeite zich te bewegen in een publieke ruimte die ‘van niemand is’. De kans is groot dat de
ruimten gemeden worden en dus ongebruikt blijven, of in handen vallen van gebruikers die ze annexeren, zoals jongeren. Daarnaast klagen veel bewoners over vervuiling en ongedierte en sommigen zeggen zich zelfs te schamen als ze bezoek ontvangen. Op het punt van inrichting, veiligheid en onderhoud kunnen grote kwaliteitssprongen gemaakt worden, en dat geldt ook voor het programmeren van
activiteiten in de buitenruimten. Een onaantrekkelijke openbare ruimte kan ertoe leiden dat een groot
deel van de gewenste middengroepen de wijk de rug toekeert.
De middenklasse is gevoelig voor de sociale compositie van de buurt
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De interviews brengen aan het licht dat de middenklasse in Geuzenveld zeer gevoelig is voor de sociale compositie van haar buurt. Het merendeel geeft aan het onprettig te vinden om te wonen in een
buurt met een hoge concentratie van sociaaleconomisch kwetsbare bewoners, waarbij men veelal wijst
op het grote aandeel niet-westerse allochtonen in hun buurt. Dit roept een beeld op van middengroepen die kieskeurig en wellicht enigszins xenofoob zijn, hetgeen zich laat verklaren doordat men sterk
gericht is op het realiseren van de eigen sociale stijging, die men weerspiegeld wil zien in de woonomgeving. Men wil het gevoel hebben dat de buurt in de lift zit en de aanwezigheid van sociaaleconomisch kwetsbare groepen in de buurt kan dat gevoel van winnaarschap ondermijnen. Verschillende
respondenten zeiden dan ook behoefte te hebben aan een meer gemengde buurt, waarbij sommigen
expliciet verwezen naar ‘meer witte Nederlanders’. Opvallend genoeg tekenden we deze opmerking
ook op uit de mond van sommige niet-westerse allochtone middenklassers. Velen hebben hun hoop
gevestigd op de herstructurering: ze zien in sloop en nieuwbouw een direct interventiemiddel om de
samenstelling van de wijk te veranderen, waarmee indirect de leefbaarheid van de wijk moet verbeteren. Hun redenering wordt gestaafd door onderzoek van het SCP naar het effect van herstructurering
op de leefbaarheid van achterstandswijken. Uit het rapport Aandacht voor de wijk (2007) blijkt dat de
criminaliteit en de verloedering licht zijn afgenomen in stadswijken waar fysieke ingrepen hebben
plaatsgevonden. Ook recent onderzoek in Hoogvliet wijst erop dat herstructurering – mits geflankeerd
door assertief sociaal beleid – het leefklimaat in wijken gunstig kan beïnvloeden (zie Veldboer et al.
2007).
Middengroepen onderhouden lichte sociale bindingen met elkaar
Het onderzoek legt bloot dat de meeste bewoners van Geuzenveld bij voorkeur ‘op zichzelf’ zijn. Men
vindt het prettig om onder gelijkgestemde bewoners met overeenkomstige leefstijl te verkeren, maar
stelt ook een zekere anonimiteit en afstandelijkheid op prijs – Van der Land (2004) hanteert in dit verband het begrip ‘vluchtige verbondenheid’. Het merendeel van de respondenten onderhoudt weinig
sociale contacten in de buurt en vindt dat prima, slechts een kleine groep heeft behoefte aan meer
contact met buren en buurtgenoten. De respondenten beschikken vrijwel uitsluitend over lichte, oppervlakkige contacten in de directe nabijheid van de woning. In appartementencomplexen beperkt het
contact zich doorgaans tot bewoners van dezelfde etage, terwijl het sociale bereik van bewoners van
grondgebonden woningen vaak niet groter is dan ‘een paar huizen verder’. Dit wijst erop dat de middenklasse in Geuzenveld uit een wat ander hout gesneden is dan de stedelijk georiënteerde bewoners
van gemengde stadswijken zoals de Indische buurt (zie Anderiesen en Reijndorp 1990) en de Fannius
Scholtenbuurt (zie Teijmant en Metaal 2008). In (etnografische) studies over dit type binnenstedelijke
buurten wordt een beeld geschetst van kosmopolitisch ingestelde stedelingen die zeggen veel waarde
te hechten aan een buurt met een gemengde bevolkingssamenstelling, zowel in sociaaleconomisch als
in etnisch-cultureel opzicht.
Het gezin in Geuzenveld is niet de hoeksteen van de buurt
Opvallend genoeg vertonen gezinnen met kinderen hetzelfde beeld. Wetenschappers en beleidsmakers veronderstellen vaak dat kinderen een van de belangrijkste generatoren van sociale binding in de
stedelijke woonomgeving vormen (zie o.a. Karsten, Reijndorp en Van der Zwaard 2006). De middenklassegezinnen in Geuzenveld vertonen echter een ander beeld: zij zijn niet sterker sociaal verbonden
met hun directe woonomgeving dan andere huishoudens. Hun sociale netwerken strekken zich uit over
een veel groter gebied. In de gezinnen in Geuzenveld herkennen we de ‘buitenwijkbewoners’ (Reijndorp e.a. 1998): niet het traditionele gezin waarin moeder na schooltijd de kinderen opwacht met een
kopje thee, maar drukke tweeverdieners die veel van huis zijn en wiens kinderen vaak buiten de wijk
sporten en naar school gaan. Voor zover gezinnen contact onderhouden in de directe woonomgeving
zijn dat vaak ‘latente contacten’ (Mann 1954; Grünfeld 1970; Nauta 1973). Deze burencontacten be-
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staan bij de gratie van oppervlakkigheid en distantie – je helpt elkaar indien dat nodig is, bijvoorbeeld
bij een ongeval of ziekte van een van de kinderen. Maar je houdt een zekere afstand; intensievere
vormen van contact tussen buren zijn namelijk risicovol, want als er problemen ontstaan, kun je elkaar
als buren moeilijk ontwijken. De gezinnen in Geuzenveld zijn zich dit heel sterk bewust – wellicht zelfs
sterker dan de huishoudens zonder kinderen.
De voorzieningenstructuur fungeert nauwelijks als ontmoetingsplaats
Terwijl in het publieke debat veel aandacht uitgaat naar de problemen in het basisonderwijs in de steden, met name als het gaat om de toenemende segregatie en het ontstaan van zwarte scholen, stuitten we – tot onze verbazing – op redelijk positieve opvattingen over het basisonderwijs onder de middenklasse in Geuzenveld. Met name gezinnen met schoolgaande kinderen oordelen positief over de
basisscholen, terwijl veel stellen zonder kinderen de scholen als ‘zwart’ en ‘slecht’ kwalificeren. Groter
is echter de onvrede over andere voorzieningen, in het bijzonder het winkelaanbod en de activiteiten
van het welzijnswerk. Deze zouden te eenzijdig gericht zijn op respectievelijk allochtonen en achterstandgroepen – de middenklasse voelt zich er niet senang. Sommigen vrezen dat de balans in het
winkelaanbod ontwricht wordt door de groei van het aantal etnische ondernemers, waardoor ze zich
‘een tikje ontheemd’ voelen. En de activiteiten van het welzijnswerk kampen niet alleen met een slecht
imago, ze staan ook ver af van de leefwereld van de middenklasse. Het gebruik van voorzieningen lijkt
nauwelijks sociale contacten op te leveren, ook niet wanneer sprake is van gedeelde interesses (sport,
muziek) of belangen (de school van de kinderen). De sociale infrastructuur kan sterker worden benut
als bindmiddel voor de middenklasse door het voorzieningenaanbod zo te organiseren en in te richten
dat het kansarme en kansrijke burgers elkaar kunnen ontmoeten en onderling publieke familiariteit
opbouwen (Blokland 2006). Dat betekent niet alleen verbreding van het aanbod, maar ook het realiseren van hoogwaardige architectuur en een aantrekkelijke uitstraling, zodat het voorzieningenaanbod
ook middengroepen aanspreekt.
De middenklasse hoopt dat de wijk in de lift zit, maar is daar niet van overtuigd
Meer dan de helft van de respondenten onderschrijft dat hun buurt naar buiten toe niet zo’n beste reputatie heeft, maar de meesten trekken zich daar niet zo gek veel van aan. De meesten zijn licht positief
over de buurt, maar men is zich tegelijk bewust van de negatieve beelden die over de wijk de ronde
doen. De grootstedelijke problemen waarmee Geuzenveld door buitenstaanders wordt geassocieerd,
schrijven bewoners hoofdzakelijk toe aan de buurten die dichter bij de ring liggen: ‘Daar is het erger’.
Waar Osdorp in de beeldvorming al een winnend gebied is, bevindt Geuzenveld zich nog op een kantelpunt: het lijkt de goede kant op te gaan, maar niet iedereen heeft het gevoel dat de wijk écht in de lift
zit. Hoewel men overwegend hoopvol gestemd is, leggen de interviews bloot dat de vernieuwing in de
ogen van veel respondenten niet genoeg uit de verf komt. Bewoners zijn voortdurend op zoek naar
indicaties van vooruitgang: de bouw van nieuwe woningen, nieuwe scholen, de komst van nieuwe winkels, investeringen in de buitenruimte. Andersom kunnen relatief onbeduidende aspecten, zoals de
vestiging van een nieuwe etnische winkel in het lagere segment of een auto-inbraak, uitgroeien tot
symbolen dat het ‘de foute kant’ opgaat. Sommige bewoners zeggen te twijfelen over hun toekomst in
Geuzenveld omdat de sociale problemen te traag worden opgelost of hardnekkiger zijn dan ze aanvankelijk veronderstelden. Hoewel de interne reputatie van de wijk dus nog steeds positiever is dan de
externe reputatie, is het cruciaal om bewoners de komende jaren het bewijsmateriaal in handen te
geven dat hun wijk daadwerkelijk in de lift zit.
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4.2

Doelgroepen, levensfasen en denkpatronen

Bij de analyse van het interviewmateriaal springt in het oog dat binnen de onderzoekspopulatie verschillende doelgroepen te onderscheiden zijn op basis van de levensfase waarin ze verkeren. Elke
doelgroep houdt er specifieke denkpatronen op na, bijvoorbeeld als het gaat om de scholen in de wijk,
de veiligheid en kindvriendelijkheid, de winkelvoorzieningen, het gebruik van de openbare ruimte, en
de reputatie van het gebied. Deze denkpatronen zijn lang niet altijd op feitelijke ervaringen gebaseerd,
maar ook op de beeldvorming in de media en op gesprekken die bijvoorbeeld ouders of buurtbewoners
onderling voeren. Bovendien worden ze beïnvloed door de opvattingen en meningen van familie,
vrienden of collega’s. In deze paragraaf onderscheiden we een aantal doelgroepen die relevant zijn
voor de vernieuwing van de Dudokbuurt, waarbij we ook enkele breed gedragen denkpatronen schetsen. Deze denkpatronen maken inzichtelijk hoe woonconsumenten op dit moment redeneren bij het
maken van hun keuze voor een woning en woonomgeving. Met deze indeling sluiten we aan bij het
essay Winnende wijken in West, waarbij we laten zien in hoeverre de in het essay onderscheiden potentiële doelgroepen voor Nieuw West, terug te vinden zijn in Geuzenveld. Benadrukt moet worden dat
het hier geen uitsluitende categorieën betreft, maar dat de groepen elkaar deels overlappen.
De aanstormende middenklasse
Een belangrijk uitgangspunt van de herstructurering in Nieuw West is het bedienen van de aanstormende middenklasse binnen het gebied. Het perspectief van de aanstormers is ook in de interviews in
beeld gebracht: ongeveer een derde van de onderzoekspopulatie bestaat uit opkomende middenklassers. Deze groep kent in Geuzenveld grofweg twee gezichten. Enerzijds herbergt de wijk een groep
bewoners die behoort tot de lagere regionen van de middenklasse, of op weg is deel uit te maken van
de lagere middenklasse. Deze categorie bestaat uit volwassen bewoners – vaak tweeverdieners met
kinderen en voor een belangrijk deel van allochtone afkomst – met een laag tot middelbaar beroepsprofiel en opleidingsniveau, maar met een stabiele professionele loopbaan. In eerder onderzoek hebben wij deze groep aangeduid als working class heroes (Uyterlinde et al. 2007). Ze zijn in termen van
hun sociaaleconomische positie ‘te groot voor het servet, te klein voor het tafellaken’. Deze groep opwaarts mobielen huist nu nog grotendeels in de sociale woningbouw; met leden van deze groep spraken wij bijvoorbeeld in de Dudokhaken. Zij maken kleine stapjes op de maatschappelijke ladder en
hopen dat hun sociale stijging wordt gefaciliteerd op de woningmarkt. Vanwege hun woongeschiedenis
zijn ze geneigd om hun volgende woning binnen Geuzenveld te zoeken. Hun woonpreferenties kenmerken zich door een no-nonsense oriëntatie: de prijs-kwaliteitverhouding en functionaliteit van de
woning geven de doorslag.
Anderzijds bestaat de aanstormende middenklasse in Geuzenveld uit studenten. Deze groep mag met
recht aanstormend worden genoemd want anders dan bij de eerste groep gaat hun sociale mobiliteit
gepaard met relatief grote sprongen op de maatschappelijke ladder. Dankzij hun hoge opleiding heeft
deze groep een overwegend stedelijke oriëntatie, wat zich ook vertaalt in woonwensen. Hoewel ze zich
nog geen eigen woning kunnen veroorloven, schemert in hun woonpreferenties een hang naar exclusiviteit door. In Geuzenveld wonen momenteel vrij veel studenten tijdelijk in woonblokken waarvoor het
sloopbesluit reeds is afgekondigd. Deze categorie bestaat uit jongvolwassenen – vaak van Nederlandse afkomst, maar deels ook met een niet-westerse achtergrond – die van buiten de wijk komen. Ook
zijn momenteel jonge topsporters gehuisvest in sloopwoningen in Geuzenveld. De binding met Geuzenveld is bij deze groep meestal niet erg sterk, de beschikbaarheid van goedkope woonruimte is het
belangrijkste vestigingsmotief. Wanneer de studie erop zit of het blok is gesloopt, is de kans groot dat
ze de wijk weer zullen verlaten. Een ander type studenten kan wellicht beter aan het gebied worden
gebonden: de jongeren die in de wijk zijn opgegroeid (voornamelijk in migrantengezinnen) en die op
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het punt staan hun hbo-opleiding of universitaire studie af te ronden. Zij slaan hun vleugels uit en gaan
op zoek naar een starterswoning. Omdat deze groep jongvolwassenen in Geuzenveld is opgegroeid, is
de kans groot dat zij zich sterker met het gebied vereenzelvigen. De stedelijke vernieuwing biedt hen
4
de mogelijkheid om hun maatschappelijke succes binnen de eigen wijk tot uiting te brengen.
Jonge stellen zonder kinderen
Voor deze groep vormt Geuzenveld vaak het startpunt van hun wooncarrière op de koopmarkt. Jonge
stellen zonder kinderen zijn doorgaans op zoek naar een betaalbare woning die past bij hun leefstijl en
levensfase, waarbij ze relatief hoge eisen stellen aan wooncomfort en woonoppervlak. Die categorie
woningen is voor hen binnen de ring niet bereikbaar, maar wel in Geuzenveld. De Westelijke Tuinsteden staan bij deze groep echter niet erg hoog in aanzien, waardoor ze deze fase meestal beschouwen
als een eerste stap op de woonladder. Ze zijn op weg naar een betere woning, met een hogere status
en zoeken die vaak in een andere wijk. Meer dan andere doelgroepen lijkt deze groep gevoelig voor de
beeldvorming over Nieuw West in de media en voor opvattingen en meningen van vrienden en kennissen over de wijk – soms is merkbaar dat ze sociale druk vanuit hun netwerk ervaren om hun keuze
voor Geuzenveld te legitimeren. Mede daardoor is deze groep extra kritisch ten opzichte van de leefbaarheid, de reputatie en de kindvriendelijkheid van de wijk, waarbij ze sterker lijken te varen op beelden van buiten dan op feitelijke ervaringen. Jonge stellen oordelen bijvoorbeeld veel negatiever over
de scholen in de buurt dan ouders met kinderen. In het bijzonder wanneer gezinsuitbreiding op de
agenda staat, stellen ze zichzelf de vraag of dit wel een geschikte woonomgeving voor de kinderen is.
Toch zou Geuzenveld juist voor deze groep een aantrekkelijk woonmilieu moeten kunnen vormen,
vooral vanwege het wooncomfort en de strategische ligging. Maar dan moeten ze wel de zekerheid
hebben dat ze zich hier thuis gaan voelen en dat de wijk aan hun hoge eisen voldoet. In de huidige
situatie is dat bij velen niet het geval. Zij richten zich voor hun volgende stap op de woonladder op andere wijken.
Gezinnen met kinderen
Het grote aandeel gezinnen in ons onderzoek maakt duidelijk dat Geuzenveld onder huishoudens met
kinderen behoorlijk in trek is als woongebied. De combinatie van stedelijke luwte en relatieve rust met
de nabijheid van de Amsterdamse binnenstad lijkt hiervoor de belangrijkste reden. We troffen gezinnen
aan in uiteenlopende levensfasen: we spraken zowel met gezinnen met jonge kinderen (in de voorschoolse leeftijd) als met kinderen op de basisschool of in het voortgezet onderwijs. Enkele respondenten van allochtone afkomst hadden zelfs inwonende kinderen van halverwege de twintig. Ook troffen
we gezinnen aan in uiteenlopende woningtypen: een relatief groot deel van de gezinnen is woonachtig
in een appartementencomplex, ook wanneer de kinderen wat ouder zijn. De meeste gezinnen zijn redelijk tevreden over het voorzieningenaanbod. Ouders van schoolgaande kinderen oordelen aanzienlijk
positiever over de kwaliteit van de scholen en over de kindvriendelijkheid van de woonomgeving dan
stellen zonder kinderen. Verder zijn velen positief over de gunstige ligging van de wijk. Tegelijk valt op
dat de gezinnen in Geuzenveld vrij sterk ‘op zichzelf’ zijn en relatief weinig intensieve sociale bindingen
ontwikkelen. De vraag is wel of dit het resultaat is van de grootschalige stedenbouwkundige opzet, die
anonimiteit en terugtrekgedrag in de hand werkt, of dat het type gezinnen dat zich thuis voelt in het
relatief suburbane klimaat van de Westelijke Tuinsteden überhaupt weinig interesse heeft in hechte
contacten met buurtgenoten. Waarschijnlijk spelen beide factoren een rol.
Alleenstaanden
4
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Geuzenveld bij de uitreiking van de parels van integratie 2007: ‘’Ze boren mijn herinneringen weg!’’
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Voor alleenstaanden gelden deels dezelfde vestigingsmotieven als voor stellen zonder kinderen: ze
zijn op zoek naar value for money en prefereren een ruime woning in Geuzenveld boven een krappe
etage binnen de ring. Bovendien is het überhaupt een van de weinige plekken waar nog woningen te
koop zijn op één middeninkomen; volgens enkele respondenten is dit ook de reden dat er relatief veel
singles in Nieuw West wonen. Net als de jonge stellen zonder kinderen hebben ze een geringe buurtbinding, onderhouden ze weinig sociale contacten met buurtgenoten en zijn ze qua consumptiegedrag
sterk georiënteerd op de binnenstad. Niet voor niets verzuchtten enkele respondenten: ‘Deze woning is
prima, maar ik zou het niet erg vinden als ie in een andere wijk had gestaan’. Voor deze groep is de
stedelijke luwte niet onprettig, maar ze missen stedelijke dynamiek en dat gemis weegt vaak zwaarder
dan het licht, de lucht en de ruimte van Nieuw West. Kortom, voor deze groep berust de keuze voor
Nieuw West hoofdzakelijk op pragmatisme.
Toch vormen alleenstaanden een relevante doelgroep, alleen al omdat het aandeel eenpersoonshuishoudens zeker in de steden nog steeds in fors tempo toeneemt. Prognoses van het CBS en SCP wijzen erop dat deze ontwikkeling de komende jaren doorzet. De groep bestaat uit jongeren die na het
verlaten van het ouderlijk huis alleen gaan wonen, uit ‘happy singles’, mensen die na beëindiging van
een relatie alleen gaan wonen en alleenstaande ouderen. Hoewel Geuzenveld niet voor al deze groepen de eerste keus zal zijn, dient serieus rekening te worden gehouden met eenpersoonshuishoudens.
Temeer omdat deze groep zich in toenemende mate ‘klemgezet’ voelt op de woningmarkt, getuige
recent onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (2008). Een mogelijkheid om deze huishoudens te
bedienen ligt in het realiseren van kleinere, betaalbare koopappartementen, met name op locaties waar
sprake is van injecties van stedelijkheid. Dit gebeurt al in de buurten dichter bij de ring en in Osdorp en
5
ook de Sloterplas biedt die mogelijkheid.
Sociaal ingestelde middengroepen
Hoewel het overgrote deel van de respondenten werkzaam is in het bedrijfsleven, zijn de creatieve
klasse en de sociale professionals toch nog redelijk vertegenwoordigd in het onderzoek (samen ruim
20% van de respondenten). Uit onderzoek van Veldboer et al. (2008) komt naar voren dat de economische klasse in gemengde wijken weinig interesse toont in haar medebewoners en sterker dan andere
groepen geneigd is om zich terug te trekken in de eigen woning, terwijl de creatieve klasse en de sociale professionals een zekere interesse in hun buurtgenoten tentoonspreiden. De creatievelingen en
de sociale professionals (docenten, ambtenaren, verpleegkundigen) die wij in Geuzenveld interviewden
wijken niet noemenswaardig af van dit beeld – wellicht speelt mee dat ze vrijwel allemaal een huishouden delen met iemand uit de zakelijke dienstverlening. De creatieve klasse in Geuzenveld bestaat ook
niet uit de echte ‘bohémiens’, maar vooral uit toegepaste creatieve breinen, die zich bezighouden met
journalistiek, grafische vormgeving en (binnenhuis)architectuur. Hun keuze voor Geuzenveld berust op
praktische argumenten: veel woning voor je geld.
Hoewel van de sociaal ingestelde middenklasse in Geuzenveld dus geen wonderen verwacht moeten
worden, is het waardevol om ook deze groepen aan de wijk te binden, temeer omdat ze een bijdrage
kunnen leveren aan de levendigheid en aan het sociale en culturele klimaat. Uit de interviews met sleutelfiguren (onder andere de buurtcoördinator en de coördinator van het jeugdorkest) kwam naar voren
dat enkelen ook initiatieven in die richting ontplooien, zoals de oprichting van een kunstplatform. Bovendien wijst onderzoek van Veldboer et al. (2008) erop dat de creatieve klasse en sociale professio5
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nals een zekere (beroepsmatige) interesse aan de dag leggen voor het wonen in een multiculturele
buurt – mede daardoor kan deze groep een pioniersfunctie vervullen in het verwittingsproces van basisscholen. Uit recent onderzoek van O+S (2007) blijkt bovendien dat de creatieve klasse steeds vaker
voor groen en water kiest, wat erop wijst dat de Nieuw West in toenemende mate bij deze groep in het
vizier kan raken.
Conclusie: doelgroepen voor de Dudokbuurt
Enkele van de doelgroepen die we in deze paragraaf onderscheiden hebben reeds een sterke binding
met het gebied, zoals de bewoners die reeds langer in Nieuw West gevestigd zijn. Andere doelgroepen, zoals veel studenten, alleenstaanden en jonge stellen, zijn eerder geneigd om hun verblijf in
Nieuw West als een tussenstation te zien. We kunnen dus onderscheid maken tussen zogenaamde
‘blijvers’ en ‘passanten’, waarbij de levensfase minstens zo bepalend is als het type huishouden. De
‘blijvers’ zien en waarderen de onderscheidende kwaliteiten van hun buurt in Geuzenveld én van de
rest van Nieuw West. Veel bewoners uit de categorie ‘passanten’ zijn echter minder sterk overtuigd van
die kwaliteiten; hun keuze voor Geuzenveld is sterker gebaseerd op de beschikbaarheid van een aantrekkelijke woning dan door de kwaliteiten van de omgeving.
Hoewel Nieuw West altijd een groep passanten zal herbergen, ligt de uitdaging erin deze groep deels
over de streep te trekken. Niet alleen door de wijk kwalitatief aantrekkelijker te maken, maar juist ook
door de kwaliteiten van de wijk en de grote én kleine overwinningen voortdurend te communiceren. In
de Dudokbuurt betekent dat groen, rustig en comfortabel wonen op steenworp afstand van hoogwaardige stedelijke voorzieningen en recreatiemogelijkheden (de binnenstad, de Sloterplas, winkelcentrum
Osdorp en tal van sportvoorzieningen). Veel passanten hebben die kwaliteiten op dit moment nog onvoldoende scherp op hun netvlies.

Opwaarts in de Dudokbuurt

29

5

Aanbevelingen

Voor het plangebied Dudokbuurt wordt momenteel het stedenbouwkundige plan uitgewerkt. In dit
hoofdstuk formuleren we vanuit het veldonderzoek in en rond de Dudokbuurt een aantal aanbevelingen
voor de stedenbouwkundige uitwerking. Daaraan voorafgaan zetten we in paragraaf 5.1 een aantal
sociologische observaties op een rij die van nut zijn bij het ruimtelijk vertalen van de onderzoeksbevindingen. Daarbij zal blijken dat de bestaande sociologische kennis op een aantal punten niet eenduidig
is. Derhalve hebben we ervoor gekozen om in paragraaf 5.2 in te zoomen op de mogelijke sociale implicaties (kansen en bedreigingen) van stedenbouwkundige keuzes. Leidraad daarbij vormen de ingrediënten van winnende wijken zoals die in het essay Winnende wijken in West zijn onderscheiden.

5.1

Enkele sociologische lessen

Schakel tussen schalen: bezie de buurt binnen de bredere context
Allereerst dient de kanttekening te worden geplaatst dat een directe vertaling van sociologisch onderzoek naar stedenbouw niet mogelijk is. Het ontwerp dient immers te worden bezien in de bredere context van de Dudokbuurt binnen Geuzenveld. De wijk Geuzenveld vormt vervolgens onderdeel van de
naoorlogse Westelijke Tuinsteden, die weer deel uitmaken van de global village Amsterdam, gelegen
in de context van een grootstedelijk gebied waarbinnen ook Schiphol gelegen is (de noordvleugel van
de Randstad). Bezien op deze schaalniveaus, fungeert de buurt voor de meeste vertegenwoordigers
van de middenklasse als uitvalsbasis. Deze observatie is al in de jaren vijftig van de vorige eeuw door
sociologen gemaakt, terwijl nadien de wereld voor de meesten van ons nog verder is verwijd (Reijndorp 2004; Lupi 2007). Men woont in Geuzenveld, maar werkt en recreëert in de meeste gevallen elders, zo ook liggen de sociale contacten van burgers grotendeels buiten de buurt. Auto, openbaar vervoer, vliegtuig en allerhande communicatiemiddelen maken dit mogelijk. De lokale verbondenheid van
buurtbewoners is dan ook in veel gevallen beperkt. Let wel: hij is er wel, maar geef er niet een te groot
gewicht aan. Ons veldonderzoek in en rond de Dudokbuurt bevestigt deze vluchtige verbondenheid
met de eigen buurt en met de buurtbewoners.
Ruimtelijke modellen die het ideaal van hechte sociale bindingen tussen buurtbewoners nastreven,
gaan voorbij aan de realiteit. Moderne burgers willen in de eigen buurt relatief op zichzelf zijn – dat
komt ook heel duidelijk naar voren in ons veldonderzoek. Een goede buurtbewoner verstaat de kunst
om zijn of haar buurgenoten niet te hinderen; de kunst van het leven en laten leven. Natuurlijk, het is
fijn om goede buren te hebben en prettige contacten te onderhouden met andere buurtgenoten, maar
die contacten dienen het overgrote deel van de tijd een zekere mate van vrijblijvendheid te hebben. In
dit rapport spreken we van ‘latente contacten’. Stedenbouwkundigen en architecten dienen de bewoners van Geuzenveld eerder vluchtheuvels aan te reiken, van waaruit ze gericht de stedelijkheid en
ook de rust in de nabije en verdere omgeving kunnen opzoeken, dan ze te dwingen tot onderlinge relatievorming.
Sociaal-ruimtelijke compositie: bewoners hebben graag gelijkgestemden als buren
Ook laat sociologisch onderzoek elke keer weer zien dat sociale klassen zich maar beperkt (willen)
laten mengen. In 1959 trok de socioloog Groenman in het opstel Sociale opbouw in de stadswijk aan
de hand van internationaal sociologisch onderzoek de conclusie dat het idee om in een stadswijk de
sociale klassen te mengen ‘een droombeeld’ is: ‘let us bury it quietly and begin to think again from a
sociological rather than an ideological basis’ (R. Engbersen en G. Engbersen 2008). Mensen willen (tot
op zekere hoogte) sociaal gelijken als buren. De uitkomst van ons onderzoek bevestigt dit opnieuw en
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dit gegeven dient in de stedenbouwkundige uitwerking dan ook serieus te worden genomen. Het adagium ‘soort zoekt soort’ moet echter ook niet te absoluut opgevat worden. Het zit vaak in een combinatie van huishoudensamenstelling, levensfase, etniciteit en sociale klasse, waarbij zeker niet al deze
factoren gemeenschappelijk hoeven te zijn. Een gelijkwaardig opleidingsniveau is al voldoende basis
voor prettige buurt- of burenrelaties. De jonge academicus zal naast het lerarengezin prima gedijen. In
het veldonderzoek zien we de behoefte aan het wonen onder gelijkgestemden vooral terug bij mensen
die zich zeggen te storen aan andere bewoners. Een grote meerderheid gaf aan liever niet omringd te
zijn door teveel mensen uit lagere sociale klassen en andere etnische groepen.
De factor schaal: kleinschaligheid werkt cohesiebegunstigend
Onderzoek van het SCP (2002) laat zien dat kleinschaligheid in de woonomgeving een begunstiger is
van sociale cohesie. Bij vragen naar saamhorigheid in de buurt, de gehechtheid aan de buurt, het zich
thuis voelen in de buurt, de omgang met de mensen in de buurt en het contact met de directe buren,
scoren woonmilieus op het platteland (dorpen) het hoogst, en de vroegnaoorlogse wijken het laagst.
Bewoners wonen graag in een enigszins overzichtelijke omgeving ook al staat die omgeving bij wijze
van spreken in een metropool. Om die reden zijn dorpse, enclaveachtige stadsbuurten van oudsher
populair en daardoor meer toekomstbestendig dan grootschalig opgezette wijken (Prins 1998). Niet
omdat ze per definitie leiden tot intensieve onderlinge contacten – dat is tegenwoordig in de meeste
dorpen ook niet meer het geval – maar omdat bewoners daar niet in anonieme situaties verkeren. Ze
kennen de meeste mensen van gezicht en dat is voldoende. Musterd en Ostendorf (2001) betogen
bovendien dat het verantwoordelijkheidsbesef van burgers voor hun leefomgeving door een kleinschalige context versterkt wordt. Stadsdelen en wijken kunnen heel goed in sociaaleconomisch opzicht een
zeer gedifferentieerde samenstelling van de bevolking hebben, maar het is onverstandig om op binnen
een bouwblok teveel van elkaar verschillende welstandsklassen onder te willen brengen. Grofkorrelige
menging – ‘homogene buurten in heterogene wijken’ – draagt bij aan het gevoel onder ‘ons soort mensen’ te wonen. Als grondregel kan worden uitgegaan van zones van 50 tot 200 meter hemelsbreed
waarbinnen een woonmilieu als relatief homogeen wordt ervaren.
Sluit aan bij de leefwereld van burgers en bij historisch gegroeide structuren
De Westelijke Tuinsteden zijn een voorbeeld van de naoorlogse grootschalige functionele stedenbouw
die schatplichtig is aan het gedachtegoed van Le Corbusier. De Amerikaanse antropoloog James C.
Scott bekritiseert in zijn boek Seeing like a State (1998) deze functionele stedenbouw en spreekt zelfs
van ‘totalitaire planning’. Scott verwijt Le Corbusier een houding van antigeschiedenis en antitraditie. In
zijn visie dient niet autoritair van bovenaf gepland en gebouwd te worden, maar van onderaf, stap voor
stap, en vooral met gebruikmaking van lokaalspecifieke kennis, waarbij wijken en buurten in het ideale
geval organisch dienen te groeien op een historisch gegroeide basisstructuur. Een benadering die we
ook teruglezen in het visiedocument Kwaliteit voor iedereen van de AWV en Het Oosten. Het veldonderzoek onder de gevestigde en de aanstormende middenklasse in en rond de Dudokbuurt is een manier om die lokaalspecifieke kennis te verzamelen. Deze kennis vormt een van de bouwsteen voor de
vernieuwingsplannen voor de buurt.
De visie van Scott wordt breder gedragen. We komen hem bijvoorbeeld tegen in het RMO-advies Aansprekend burgerschap (2001). Hierin staat een bijdrage van de sociaalgeografen Musterd en Ostendorf
over de relatie tussen de gebouwde omgeving en de verantwoordelijkheid die burgers daarvoor nemen. De auteurs houden een pleidooi voor het aansluiten bij de historische eigenheid van de omgeving
en het behoud van omgevingskenmerken. Musterd en Ostendorf (2001: 47): ‘Onzes inziens is bij dergelijke projecten de kans groter dat er identificatie en betrokkenheid optreedt dan bij grootschalige
projecten die elke eigenheid platwalsen en de woonomgeving dehumaniseren. De overheid zou dan
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ook bij de planning van nieuwbouw en renovatie veel meer erop moeten letten dat unieke omgevingskenmerken bewaard blijven.’
De laatste jaren is veel geschreven over de symbolisch, expressieve waarden van woonbuurten. Naoorlogse wijken hebben door hun eenvormigheid nooit echt veel profiel gehad, maar ze hebben inmiddels meer dan vijftig jaar geschiedenis achter zich. Zie en behoud de kwaliteiten, zeggen velen (o.a.
Tellinga 2004; Van Rossem, Schilt en Smit 2002). Ook de bewoners in ons veldonderzoek geven dat
aan. Heb oog voor de ligging, de bereikbaarheid, de rust en ruimte, het water, het groen, de gradaties
in stedelijkheid. Scholen en kerken met monumentale kwaliteiten kunnen als landmarks fungeren in
een omgeving die opnieuw aantrekkelijk gemaakt wordt voor hedendaagse woonconsumenten. Uit het
veldonderzoek werd duidelijk dat een groot deel van de respondenten reeds voetsporen in Nieuw West
had liggen. Ook in de expertinterviews kwam naar voren dat de meeste nieuwe woningen in Geuzenveld gekocht zijn of gehuurd worden door mensen uit de wijk of elders uit Nieuw West. Dat kan worden
opgevat als een positief gegeven, omdat het wijst op een relatief sterke identificatie met het gebied. De
emotionele identificatie is het grootst bij degenen die er hun jeugd hebben doorgebracht. Zo vertelt
televisiemaker Henk Spaan in de bundel Nieuw-West: ‘Mijn lagere noodschool is afgebroken, mijn
middelbare staat er niet meer, als er niet snel iemand gaat schrijven over het koek-en-zopie aan de
Haarlemmertrekvaart, zal ik langzaam vergeten waar ik vandaan kom.’ Deze emotionele identificatie,
die ook zichtbaar is onder de jongeren uit migrantengezinnen in Nieuw West (zie de eerdergenoemde
column van Jihad Alarchi) mag niet worden onderschat.
Opwaartse mobiliteit: het belang van ‘zachte’ overgangen
Herstructureringsoperaties worden regelmatig bekritiseerd omdat de stedelijke vernieuwing wel de wijk
als geheel ten goede komt, maar onvoldoende perspectief aanreikt aan de zittende bewoners om hun
positie te verbeteren (zie VROM-raad 2006). De Dudokbuurt kan het symbool worden van de opwaarts
mobielen van Geuzenveld. Herstructureer in die geest. Laat groepen er zichtbaar op vooruit gaan,
maar realiseer niet te scherpe fysieke grenzen. Om de kansen voor opwaartse mobiliteit ook ruimtelijk
zichtbaar te maken is het van belang dat in de stedenbouwkundige uitwerking geen al te scherpe
scheiding moet worden aangebracht tussen oud en nieuw, tussen huur en koop en tussen de verschillende woonvormen. Dat geldt ook voor de overgangen tussen privé, collectief en publiek domein.
Reijndorp (2004) betoogt dat alledaagse stedenbouw stedelijke wonen mogelijk kan maken, door veel
meer dan nu aandacht te besteden aan het creëren van grenzen en overgangen en aan het beheer
van woningbouwcomplexen en de publieke ruimte.

5.2

Aanbevelingen voor de stedenbouwkundige uitwerking

Sociaal-ruimtelijke compositie
De interviews laten zien dat de middenklasse in Geuzenveld beperkt sociale bindingen aangaat met
buurtgenoten. Mogelijk komt dit doordat de wijk in de huidige situatie nauwelijks settings kent die begunstigend werken voor het aangaan van sociaal contact. Feit is echter dat er een samenhang bestaat
tussen de ruimtelijke opzet en het gedrag van mensen, en het is van belang oog daarvoor te hebben bij
de vernieuwing van de Dudokbuurt. Sommige bewoners vertellen behoefte te hebben aan meer gemeenschappelijkheid en sociale controle; bijvoorbeeld ouders met kinderen die graag een oogje in het
zeil willen houden als hun kinderen – en die van hun buurtgenoten – buitenspelen. Zij willen er echter
niet altijd met hun neus bovenop moeten staan als hun kinderen buitenspelen. Toezicht vanaf een afstand is daarbij wenselijk, bijvoorbeeld vanuit de eigen woning of een aantrekkelijke zitgelegenheid.
Voor hen is een woonomgeving wenselijk die meer sociale binding genereert, terwijl anderen juist zeg-
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gen te gedijen bij een zekere mate van anonimiteit. Geconcludeerd kan worden dat de middenklasse in
Geuzenveld zelf wil kunnen bepalen in hoeverre ze contact aangaat met haar buurtgenoten. Voor de
Dudokbuurt betekent dit het aanbieden van een diversiteit aan woonmilieus, die zowel ruimte bieden
voor terugtrekgedrag in het privédomein, als voor het opbouwen van meer dan alleen ‘latente contacten’. Daarbij is het wel van belang tegemoet te komen aan de behoefte van veel bewoners om onder
‘ons soort mensen’ te wonen (binnen ruimtelijke settings van 50 tot 200 meter hemelsbreed).
In de huidige situatie tekent zich in Geuzenveld vooral de kloof tussen kopers en huurders scherp af. In
de vernieuwing van de Dudokbuurt moet er dan ook voor worden gewaakt dat de grenzen tussen voorsprong en achterstand niet te hard zijn. De nieuwbouw die de afgelopen jaren is gerealiseerd heeft zich
qua architectuur wellicht te rigide afgezet tegen de bestaande omgeving, waardoor ook sociale barrières zijn opgeworpen. Het opheffen van deze harde grenzen is dan ook wenselijk, omdat dit anders bij
opwaarts mobielen tot vervreemding van de eigen buurt kan leiden (spanningen tussen oude bewoners
en nieuwkomers). Dat zou onder potentiële sociale stijgers eerder gevoelens van uitzichtloosheid kunnen bestendigen dan dat de herstructurering hen nieuwe perspectieven aanreikt (Witsen 2008). De
renovatie van de Dudokhaken is een kansrijke manier om zittende bewoners een stapje hoger op de
maatschappelijke ladder te laten klimmen.
Woningen
Onder de middenklasse in Geuzenveld lijkt meer behoefte aan grondgebonden woningen dan aan
appartementen. Hoewel we in het onderzoek relatief veel gezinnen aantroffen in appartementen, is het
zinvol om de balans tussen grondgebonden en gestapeld wonen in Geuzenveld te verbeteren, om zo
doorstroommogelijkheden te bieden aan gezinnen in appartementencomplexen. Met name onder gezinnen met opgroeiende kinderen lijkt behoefte aan een huis met een tuin, maar omdat die onvoldoende voorhanden zijn of financieel onbereikbaar, nemen ze genoegen met een appartement. Wel dient
binnen het grondgebonden aanbod diversiteit te worden nagestreefd, met compacte en betaalbare
eengezinswoningen aan de onderkant maar ook luxe en ruime gezinswoningen in hogere marktsegmenten. Dat geeft gevestigde gezinnen de mogelijkheden om binnen de wijk een stap voorwaarts in
hun wooncarrière te zetten – want uit de interviews bleek dat de mogelijkheden daarvoor in de huidige
situatie zeer beperkt zijn.
Groen, openbare ruimte en veiligheid
De publieke ruimte zorgt in Geuzenveld in de huidige situatie regelmatig voor spanning en conflict. Het
is van groot belang om in de ontwerpfase van de nieuwe Dudokbuurt na te denken over de wijze waarop publieke ruimten in de praktijk gaan functioneren: voor wie is de ruimte bedoeld en hoe gaan we om
met onderhoud en beheer? Publieke ruimten dienen zich op een heldere manier aan gebruikers te
presenteren. Dat betekent een uitgekiende inrichting, met aandacht voor groen, comfort en schoonheid. Daarmee bereik je dat verschillende groepen er gebruik van kunnen maken zonder elkaar te hinderen, en dat ze onderling tegelijkertijd vormen van gekendheid en vertrouwdheid opbouwen (publieke
familiariteit). Belangrijk is ook aandacht voor veiligheid en omgangsvormen. Als de sfeer ruw is en sociale controle ontbreekt, haken middengroepen af. Tot slot is onderhoud cruciaal: van het straatmeubilair, de waterpartijen, de speelvoorzieningen, de verlichting, het gras en de plantsoenen. Het nabijgelegen Lambertus Zijlplein, waar de wind vrij spel heeft, wordt door veel bewoners als desolaat ervaren.
Wellicht kan de vernieuwing van de Dudokbuurt voorzien in meer aantrekkelijke, groene en beschutte
publieke ruimten, waarbij nagedacht moet worden hoe deze zowel voor buurtbewoners als voor mensen van buiten een aantrekkelijk verblijfsklimaat biedt.
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Voorzieningen
De vernieuwing van de Dudokbuurt voorziet ook in nieuwe voorzieningen. Bij de situering van de voorzieningen spelen verschillende overwegingen een rol. Zo kan clustering van voorzieningen in elkaars
nabijheid bijdragen aan de ontmoetingskansen tussen bewoners, en daarmee het ontstaan van publieke familiariteit onderling vergroten. Bovendien zou het de moskee moeten uitdagen om zich open te
stellen naar de wijk door haar activiteiten te verbreden, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en
welzijn. Daarbij dient goed te worden nagedacht in hoeverre de moskee zich leent voor functiecombinaties, omdat de aanloop van bezoekers en de dagelijkse gebedsoproepen overlast kunnen veroorzaken voor omwonenden of gebruikers van aanpalende voorzieningen. Situering van de voorzieningen
grenzend aan het winkelaanbod rondom het Lambertus Zijlplein is daarbij kansrijk, omdat de combinatie van publieke voorzieningen en commerciële voorzieningen elkaar versterkt, niet alleen in termen
van draagvlak (one-stop-shopping), maar ook in termen van uitstraling en kwaliteit. De bouw van nieuwe, aantrekkelijke en hoogwaardige voorzieningen kan ook een positieve impuls vormen voor het
Lambertus Zijlplein. Bovendien draagt de concentratie en combinatie van sociaal-maatschappelijke en
commerciële functies bij aan de ontwikkeling van een stedelijk gemengd centrummilieu zoals beoogd in
de nota Herziening Richting Parkstad 2015.
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Bijlage 1: Aankondigingsbrief veldonderzoek

Datum
Referentie
Betreft

Amsterdam, 14 november 2007
1505.001
Informatie over het onderzoek ‘Wonen aan de stadsrand’

Geachte heer, mevrouw,
Graag wil ik u informeren over het onderzoek dat het kennisinstituut Movisie de komende tijd in uw
buurt zal uitvoeren. Dit onderzoek gaat over het ontwerp van de woningen in de buurt, de publieke
ruimte, welke sociale structuren en omgangsvormen voor bewoners belangrijk zijn en welke voorzieningen nodig zijn.
Waarom dit onderzoek?
In Amsterdam Nieuw West wordt al jarenlang veel vernieuwd en dit is ook al overal zichtbaar. Ook de
Dudokbuurt zal worden vernieuwd. Als de stadsdeelraad begin 2008 haar goedkeuring geeft, zal de
Algemene Woningbouwvereniging Amsterdam (AWV) plannen uitwerken en u daarbij betrekken. Wij
willen Movisie nu al laten onderzoeken onder welke voorwaarden mensen in Amsterdam Nieuw West
zouden willen wonen. Dit onderzoek gaat dus over heel Amsterdam Nieuw West. Maar de uitkomsten
kan de AWV goed gebruiken in de uitwerking van de plannen voor een goede toekomst van de Dudokbuurt.
Hoe verloopt het onderzoek?
Movisie zal de komende weken interviews houden met bewoners in Geuzenveld. Daarnaast gaat Movisie in gesprek met huismeesters, wijkagenten, opbouwwerkers, scholen etc. De resultaten van het
onderzoek rapporteren ze aan de AWV en wij brengen u ervan op de hoogte.
Meedoen?
U heeft interesse getoond in een woning in het complex de Dudokhaken. Omdat u in de Dudokbuurt
wilt blijven wonen, zijn de onderzoekers van Movisie geïnteresseerd uw mening. We hopen dat als
Movisie u voor een interview benadert, u bereid bent om mee te werken aan het onderzoek.
De komende weken nemen zij dus mogelijk contact met u op, maar u kunt het ook zelf aan hen doorgeven als u uw verhaal wilt doen. Of misschien wilt u meer informatie over het onderzoek? U kunt contact opnemen met Matthijs Uyterlinde van Movisie (tel 030-7892039, e-mail m.uyterlinde@movisie.nl).
Voor vragen aan de AWV kunt u altijd bellen met onze klantenservice: 020-5118000.
Met vriendelijke groet,

Franck Storm
Directeur AWV Projectbureau Nieuw West
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Bijlage 2: Topiclijst gebiedsverkenning

Datum

…………………………………

Naam
Woonlocatie
Leeftijd
Etniciteit (geboorteland)
Huishouden
Beroep
Inkomen

respondent
partner
…………………………………… ……………………………………
…………………………………… ……………………………………
…………………………………… ……………………………………
…………………………………… ……………………………………
…………………………………… ……………………………………
…………………………………… ……………………………………
…………………………………… ……………………………………

1. Woonsituatie en woonwensen
Huidige woning (woningtype)
Woongeschiedenis (locatie, woningtype)
Toekomst (locatie, woningtype)

Locatie ………………………….

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

2. Tevredenheid over de woonomgeving; wat kan er worden verbeterd?
Waarover tevreden? (kwaliteiten)
……………………………………………………
Waarover ontevreden? (problemen)
……………………………………………………
Oordeel over groen en openbare ruimte
……………………………………………………
Oordeel over onderhoud (heel & schoon)
……………………………………………………
Veiligheid
……………………………………………………
Reputatie en imago (wijk en stadsdeel)
……………………………………………………
3. Tevredenheid voorzieningen: wat kan er worden verbeterd? (indien van toepassing)
Scholen
……………………………………………………
Kinderopvang/peuterspeelzaal
……………………………………………………
Speelvoorzieningen kinderen
……………………………………………………
Welzijnswerk (sociaal-cultureel aanbod)
……………………………………………………
Winkels
……………………………………………………
Horeca
……………………………………………………
Sport en vrijetijdsbesteding
……………………………………………………
Bereikbaarheid openbaar vervoer
……………………………………………………
Bereikbaarheid auto en parkeren
……………………………………………………
Overig?
……………………………………………………

4. Sociale bindingen: activiteiten en ervaringen
Betrokkenheid bij de buurt(bewoners)
……………………………………………………
(oordeel en eigen positie)
……………………………………………………
Contact met familie, vrienden, kennissen
……………………………………………………
(locatie en frequentie, etniciteit vrienden)
……………………………………………………
Verenigingsleven
……………………………………………………
(zelf- en religieuze organisaties)
……………………………………………………
5. Opmerkingen en aanvullingen
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Bijlage 3: Geïnterviewde experts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mehmet Arslan
Cindy Barendse
René Brouwer
Mw. Cabral
Wouter Dolmans
Jeroen Fontein
Judith van Gelder
Jeroen Geijsberts
Bianca Kamp
Hasan Kouriane
Kenneth Nelson
Dhr. Nimet
Hans Ruesink
Dhr. Selin
Jeroen van der Veer
Rob van Veelen
Dhr. Yildiz
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Stichting Buurtbelangen Geuzenveld/Slotermeer
Nieuw West Makelaardij
Hoofd Ontwikkeling Far West
Eigenaar dierenwinkel Cabral, Lambertus Zijlplein
Projectleider Sociaal Interimbeheer Geuzenveld
Ontwikkelingsmanager Rabobouwfonds Amsterdam West
Marketingadviseur Rabobouwfonds Noord-West
Nieuw West Makelaardij
Kamp Consultancy
Moskeebestuur ‘Scamig’
Buurtcoördinator buurt 6, 7en 8
Eigenaar bakkerij Nimet, Lambertus Zijlplein
Voorzitter Jong Excelsior Jeugdorkest (muziekschool)
Eigenaar speelgoedwinkel Selin, Lambertus Zijlplein
Beleidsadviseur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
Wijkmanager Geuzenveld
Eigenaar meubelzaak Newa, Lambertus Zijlplein
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