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Verhuizen naar een van de tuinsteden in Amsterdam West
betekende in de jaren vijftig voor de meeste gezinnen niet
alleen een betere woning in een ruim opgezette woonomgeving, maar ook een stap vooruit in sociaal opzicht.
De eerste naoorlogse decennia werden gekenmerkt door
een sterk geloof dat we het allemaal beter zouden krijgen.
Verhuizen naar Nieuw West was een stap die daarbij paste.
Een halve eeuw later is de vernieuwing van Amsterdam
Nieuw West volop aan de gang. We staan voor de opgave om
deze wijken niet alleen in fysiek opzicht te vernieuwen – door
oude woningen te vervangen door nieuwe – maar ook om
het wonen in deze wijken voor de bewoners weer te verbinden met vooruitgang in sociaal en economisch opzicht. Dit
betekent niet alleen dat de omgeving de mogelijkheden en
stimulansen moet bieden aan mensen om vooruit te komen,
maar ook dat wonen in Nieuw West aantrekkelijk moet zijn
voor bewoners die vooruit willen komen in de samenleving.
De vernieuwing in Nieuw West is ongeveer halverwege. De
Algemene Woningbouw Vereniging gaat de komende twee

jaar plannen maken voor de buurten die in de volgende fase
worden vernieuwd. Dit zijn de Dudokbuurt in Geuzenveld,
de Wildemanbuurt in Osdorp en twee buurten in Slotermeer.
De vernieuwingsplannen willen we opstellen in wisselwerking met de bewoners, de ondernemers en de instellingen in
deze buurten zelf. Om die wisselwerking tot stand te brengen
voldoet de klassieke inspraak op vernieuwingsplannen niet.
Het is nodig om veel meer te weten van de mensen die in
deze buurten wonen en actief zijn en wat zij belangrijk
vinden om hun wijk tot een ‘winnende wijk’ te maken.
Een onderdeel van deze aanpak is een onderzoek door
movisie onder de bewoners. Als start van het onderzoek hebben de onderzoekers, in gesprek met deskundigen, gezocht
naar de receptuur om van de huidige wijken winnende
wijken te maken. In dit essay worden de uitgangspunten
voor het onderzoek beschreven. In gesprek met bewoners,
belanghebbenden en deskundigen gaan we dat verder invullen. Het uiteindelijke doel van het onderzoek zijn winnende
wijken in West.
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iinleiding
een grote verbouwing

In haar studie De grote verbouwing (2004) over de ingrijpende veranderingen die momenteel in de naoorlogse woonwijken van Nederland plaatsvinden, schrijft Jacqueline Tellinga
dat de naoorlogse wijken stuk voor stuk ‘de putjes van de
woningmarkt zijn geworden’. En ze noteert dat deze wijken
steeds meer als decor dienen voor campagnespots van
politieke partijen, gedomineerd door thema’s als criminaliteit, verloedering en leefbaarheid. Alles in deze wijken, die
ooit met zo veel optimisme zijn gebouwd, lijkt nu problematisch, verzucht ze: de bewoners, de woningen, de openbare
ruimte. Hoezeer dat ooit anders is geweest maakt het boekje
Nieuw-West (1994) duidelijk. In dit boekje zijn herinneringen
gebundeld van inwoners van de Westelijke Tuinsteden van
Amsterdam waarvan de meeste teruggaan naar de tijd dat
de woningen in Nieuw West opgeleverd werden (eind jaren
vijftig, begin jaren zestig). Wat opvalt, is de gelukkige toon
in de herinneringen en het enorme vertrouwen waarmee de
toekomst tegemoet werd getreden. Hoe anders is de situatie
nu. Het optimistische vooruitgangsgeloof van toen lijkt

vaak plaats te hebben gemaakt voor een fatalistische kijk
op de nabije toekomst van veel inwoners van Nieuw West.
Het is dan ook geen kunst om over de Westelijke Tuinsteden
somber stemmende berichten te verzamelen, denk aan de
problemen in Slotervaart waarover de media regelmatig
berichten. Tegelijkertijd dient men zich te realiseren dat in
de Westelijke Tuinsteden 160.000 mensen wonen, dat is
ongeveer twintig procent van de Amsterdamse bevolking
en komt, om de gedachten te bepalen, overeen met het
bevolkingsaantal van de stad Nijmegen.
Maar Nieuw West herbergt óók de buurt van oud-premier
Wim Kok. Hij komt dan ook aan het woord in het boekje
Nieuw-West, waar hij zijn herinneringen met de volgende
woorden afsluit: ‘Met het groeien van de jaren is Amsterdam
West veranderd. Er is behoefte aan meer en andersoortige
voorzieningen. De bevolking is ook hier sterk van samenstelling veranderd. Alle kenmerken van de grote stad zijn ook
hier aanwezig, net als de problemen. De charme van het

Grote ambities

wonen in de Westelijke Tuinsteden blijft: de (relatieve) rust,
het water en het groen dichtbij, met op niet meer dan een
steenworp afstand de aantrekkelijkheid van het “grote”
Amsterdam. Dat alles bij elkaar maakt ons tot tevreden
bewoners.’
Natuurlijk, de oud-premier woont op een van de betere
locaties in het gebied, maar we kunnen zijn waardering
goed gebruiken – niet om serieuze problemen onder het
tapijt te vegen, maar juist om de blik te scherpen voor de vele
potenties en kwaliteiten van de Westelijke Tuinsteden.
Op dit moment manifesteert zich voor dit gebied onmiskenbaar de stijlfiguur van het pars pro toto: het deel voor het
geheel. We zien bijvoorbeeld hoe een in omvang beperkte
groep Marokkaanse probleemjongeren in de media lijkt te
‘staan voor’ de Westelijke Tuinsteden in het algemeen, met
alle vertekeningen van dien. We zien tegelijkertijd ook dat
zich in de media een discours ontwikkelt over de Westelijke
Tuinsteden – waarin begrippen als ‘geweld’, ‘explosieve
situaties’, ‘Franse toestanden’, ‘getto’s’ en ‘radicalisering’
een plaats hebben – waarin de aandacht sterk uitgaat naar
het problematische. De representaties van de media geven
ontegenzeglijk een eenzijdige kleuring aan het gebied. Het
negatief spectaculaire en exceptionele wordt sterk belicht,
het gewone, alledaagse en positieve onderbelicht.

Ondanks de omstreden reputatie van delen van de Westelijke Tuinsteden liggen er grote ambities om Nieuw-West
te transformeren tot ‘winnend gebied’. Op dit moment
zijn deze transformaties op tal van plekken zichtbaar. Het
komende decennium zullen ze alleen nog maar manifester
worden. In september 2006 hebben de vier 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. Daarbij is de hoop deels gevestigd op het binden van
de bewoners die er nu wonen, in het bijzonder de groep die
zich maatschappelijk aan het verbeteren is en een vertrek
voorbereidt uit de etageportiekwoningen van Nieuw West.
Juist deze opklimmende, zich emanciperende groep wil men
vasthouden in de Westelijke Tuinsteden.
De vraag is: kan deze groep aan Nieuw West gebonden
worden en hoe moet dat gebeuren? 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

5

‘bewoners willen wonen in
zitten’
wijken die de
in

laat meewegen bij de keuze van de woning (Uyterlinde et
al. 2007). Deze mensen willen hun vooruitgang etaleren,
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.
Vraag
De vraag die wij met de Algemene Woningbouw Vereniging
Amsterdam willen uitwerken, is of in de genoemde vier
stadsdelen aan de rand van Amsterdam een dergelijk
‘winnend gebied’ te realiseren is, zowel voor de zich emanciperende lagere inkomensgroepen als voor de middenklasse

lift

groepen. In Amsterdam Nieuw West kijken we zowel
naar de allochtone als naar de autochtone middenklasse.
Vanzelfsprekend bouwen we daarbij voort op de inzichten
die Kiezen voor de stad heeft opgeleverd, maar de ambitie
is deze inzichten verder te nuanceren, te verfijnen, uit te
diepen én toe te passen. We staan daarbij niet alleen stil
bij de vraag hoe de groep opwaarts mobielen uit Amsterdam
Nieuw West aan deze wijken gebonden kan worden, maar
ook bij de vraag hoe middengroepen van buiten verleid
kunnen worden om in Amsterdam Nieuw West te gaan
wonen. 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.
Is die ambiance en zijn die aantrekkelijke gebieden te vinden
en te creëren in de Westelijke Tuinsteden?

wat is een winnende wijk?

dan ook heel kritisch is bij het kiezen van een woning, omdat
men uiterst gevoelig is voor tekenen van verval en neergang.
Een brede waaier van aspecten speelt mee bij het maken
van een keuze. Wie winnende wijken wil realiseren, dient al
deze aspecten serieus te nemen, en ze stuk voor stuk inhoud
te geven. Meer in het bijzonder gaat het om een zestal
cruciale basisingrediënten. Die zullen in deze publicatie
worden belicht en voor een aantal gebieden verder worden
uitgewerkt door movisie en de Algemene Woningbouw
Vereniging Amsterdam, te beginnen in de Dudokbuurt in
Geuzenveld.
Basisingrediënt één heeft betrekking op de groepen die
in het gebied wonen, de bewoners. Wie een huis koopt, kijkt
tussen welke mensen hij terecht komt. Men vraagt zich af
of men zich in hun gezelschap thuis zal voelen. Bijna altijd
zullen dat mensen zijn uit dezelfde sociaaleconomische
klasse en met een levensstijl die compatibel is met die van
henzelf of die hun stijgingsaspiraties representeert. Dit roept
de vraag op voor wie je woonmilieus moet en kan realiseren
in de Westelijke Tuinsteden. Voor welke inkomensgroepen,
huishoudtypen en leeftijdscategorieën?
Basisingrediënt twee heeft betrekking op de juiste woningen. In de praktijk bepalen tot op de dag van vandaag vooral
gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties wat

In het rapport Kiezen voor de stad heeft movisie het concept
‘Winnende wijken’ geïntroduceerd. Hiermee brengen we drie
zaken voor het voetlicht. Het eerste is dat bewoners in wijken
willen wonen die in de lift zitten. Dit geldt in het bijzonder
voor mensen uit achterstandswijken: zij willen de sensatie
beleven dat hun wijk uit het dal klimt en meemaken hoe het
stapje voor stapje verbetert. Ze willen trots zijn op hun wijk,
net zoals de mensen uit de wederopbouwwijken – ook de
Westelijke Tuinsteden waren dat – ooit trots waren op hun
nieuwe woningen, omdat die onmiskenbaar een verbetering
waren in vergelijking met hun eerdere huisvesting ‘drie
hoog achter’. Het tweede aspect is dat mensen willen dat
hun woning en hun wijk hun sociale stijging weerspiegelt.
Mensen willen trots zijn op zichzelf: ‘Kijk, dit heb ik bereikt.’
Hun woning en hun wijk moeten het geboekte maatschappelijke succes representeren en symboliseren. Ten derde is
er in een winnende wijk niet alleen aandacht voor bewoners
die (een beetje) succesvol zijn, maar is er juist ook een drive
om achterblijvers, pechvogels en minder zelfredzamen mee
te trekken in de opgang van de wijk.
Kiezen voor de stad maakte duidelijk dat de middenklasse,
en zeker dat deel ervan dat zich recentelijk heeft opgewerkt,
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de juiste woningen zijn. Maar hun keuzes sporen niet altijd
met die van woonconsumenten. Zo blijft het aanbod van
grondgebonden woningen in de grote steden achter bij de
vraag. Het gevolg is dat veel stedelingen hun heil buiten de
stad zoeken, of onder protest in een appartement kruipen.
Het is niet goed als in de Westelijke Tuinsteden te veel
bewoners eigenlijk niet tevreden zijn met hun woning.
In de komende jaren zullen er weliswaar meer dan nu grondgebonden woningen in Nieuw West worden gerealiseerd,
maar er is een grens aan. Dat betekent dat een deel van de
gezinnen toch verleid dient te worden met een ander type
woning. Dat is niet eenvoudig, want het vraagt van architecten en stedenbouwkundigen grote vindingrijkheid. En
ook de starter, de senior, etc. moeten goed worden bediend.
Ook hier is het de uitdaging woningen en woonmilieus te
bieden waar mensen trots op kunnen zijn en niet het gevoel
opleveren dat hun keuze voortkomt uit ‘gebrek aan beter’.
Het derde ingrediënt heeft betrekking op de compositie
van de bevolking. Het gaat er niet alleen om een scherp beeld
te hebben van de categorieën bewoners waarvoor je in de
Westelijke Tuinsteden woonmilieus wilt realiseren, maar
ook om de getalsmatige verhoudingen tussen de verschillende groepen en de mate van ruimtelijke concentratie
of spreiding. Hoeveel gezinnen, senioren, starters, etc. en

met welke etnische achtergrond moet je hebben? Wat is de
beste balans? Moet je kijken per (deel)gebied, of juist per
woningcomplex? Hoeveel massa geef je aan de verschillende
groepen? In Kiezen voor de stad werd duidelijk dat mensen
uit de middenklasse op mengverhoudingen letten. Wanneer
buurten of scholen te ‘zwart’ worden, wordt dat als een
negatieve ontwikkeling gezien. Maar bestaat er dan zoiets
als ideale mengverhoudingen? Zijn daar globale indicaties
van te geven of verschillen die per buurt of huizenblok? Of
verdwijnt het probleem als scholen in toenemende mate
bezocht worden door ‘zwarte’ kinderen uit middenklasse
gezinnen? Bij het bepalen van de ideale mengverhoudingen
speelt etniciteit een heel belangrijke rol, maar niet alleen,
want ook leeftijd, sociaaleconomische status, huishoudtype
en levensstijl tellen. Daarbij geldt steeds: mensen willen tot
op zekere hoogte onder ‘soortgenoten’ verkeren, dat geeft
voor velen een gevoel van thuisvoelen en thuishoren. Daar
past wel de kanttekening bij dat dit geen universeel principe
is, want er zijn ook burgers, weliswaar een minderheid, die
het wonen tussen te veel ‘soortgenoten’ als claustrofobisch
ervaren.
Ingrediënt vier zijn de voorzieningen. In de wijken van
Nieuw West is een sociale infrastructuur nodig die transparant en effectief is. Veel bewoners hebben hulpbronnen

nodig om zich sociaal te kunnen verheffen. In tal van achterstandswijken is te zien dat het aanbod van voorzieningen
gebrekkig aansluit op de vragen en behoeften van bewoners.
Het aanbod is te gefragmenteerd, te ad-hoc en slecht op
elkaar afgestemd. Door effectieve, robuuste voorzieningen
te realiseren, geeft de overheid aan bewoners een signaal
af dat ze in hen wil investeren, dat ze aandacht heeft voor
de toekomstkansen van burgers. Voor bewoners is dat een
belangrijk signaal. Vaak leeft in naoorlogse wijken het
sentiment dat de hoge heren in Den Haag of het stadhuis
hen niet zien staan.
In het geval van voorzieningen gaat het trouwens niet
alleen om ‘sociale’ voorzieningen. Juist de groepen die
gestegen zijn op de sociale ladder, willen hun maatschappelijke stijging gespiegeld zien in de winkelvoorzieningen
en andere commerciële functies, zoals moderne fitnesscentra, espressobars, een goede banketbakker, zeilscholen,
terrassen aan het water, maneges, take away-restaurants,
een tijdelijke schaatsbaan in de winter, etc.
Basisingrediënt vijf is de inrichting van de openbare
ruimte. Die is in de Westelijke Tuinsteden in ruime mate
voorhanden, maar de kwaliteit ervan laat op veel plekken
te wensen over. De publieke ruimte is vaak de achilleshiel
van naoorlogse wijken, terwijl ze een enorme troefkaart

kan zijn. Nogal wat publieke ruimte ligt er in de Westelijke
Tuinsteden verpieterd, desolaat en ongebruikt bij. Het bruist
niet, het leeft niet, het deprimeert. Hier is nog een wereld te
winnen. Steeds duidelijker wordt bovendien dat een goed
ingerichte openbare ruimte een belangrijke economische
waarde vertegenwoordigt en een vliegwiel kan zijn voor de
waardevermeerdering van het daar aanwezige vastgoed.
Aandacht voor de openbare ruimte impliceert ook zorgvuldig
onderhoud en beheer ervan.
Het laatste ingrediënt is reputatie. Het duurt vaak lang
voordat een positieve reputatie is opgebouwd, terwijl hij
juist snel verspeeld is. Eén bestorming van een politiebureau
op Oudejaarsavond kan jaren werken aan een beter imago
naar de achtergrond dringen. Natuurlijk staat dit ingrediënt
in nauwe relatie met de eerste vijf. Wie de eerste vijf ingrediënten goed handen en voeten weet te geven, kantelt voor
een belangrijk deel de beeldvorming over een gebied.
Maar beeldvorming en reputaties lopen altijd achter bij
de actuele stand van zaken. Daarom is het belangrijk om
gedurende het hele transformatieproces aan dat betere
imago te blijven werken. Dat kan door steeds opnieuw in
verschillende media te blijven berichten over de series van
kleine en grote overwinningen die worden behaald. Bewoners waarderen dat. Bewoners willen bovendien ook zelf

11

elke keer weer overtuigd worden van de keuze die ze hebben
gemaakt voor de Westelijke Tuinsteden.
Het is de opgave om aan deze zes ingrediënten tegelijkertijd inhoud te geven. Wanneer dat goed gebeurt, is de kans
groot dat het winnaargevoel bezit neemt van bewoners,
omdat ze zien hoe op een breed front verbeteringen tot
stand worden gebracht. Mensen willen dat er tempo zit in
de vooruitgang van hun wijk, ze willen niet worden afgescheept met een verbetering op één specifiek gebied, terwijl
het verbeteringsproces elders uitblijft of stilvalt.
Stap 1: Expertmeeting ‘Winnende wijken in West’
De opdracht van de Algemene Woningbouw Vereniging
Amsterdam hebben we over twee fasen verdeeld. De eerste
fase bestond uit de organisatie van een expertmeeting die
op 6 november 2007 in Geuzenveld heeft plaatsgevonden.
Daar hebben we ons concept ‘winnende wijken’ aangescherpt en de belangrijkste ingrediënten ervan benoemd.
Negen deskundigen, verbonden aan universiteiten en
kennisinstituten, hebben aan deze expertmeeting deelgenomen (zie bijlage). Samen met medewerkers van de awv
en onderzoekers van movisie gingen ze in gesprek over het

onderwerp ‘Winnende wijken in West’. Ook is er die dag een
wijkwandeling gemaakt onder leiding van de architect Henk
van Schagen. 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 voorliggende publicatie vormt een uitwerking van de
uitkomsten van deze expertmeeting. Deze publicatie, waarin
de zes ingrediënten van winnende wijken worden uitgewerkt, fungeert als startdocument voor het verdere traject.
Stap 2: De wijken in
In november zijn we, aan de hand van het verkregen raamwerk, met fase twee gestart. Die behelst allereerst een
veldonderzoek in de Dudokbuurt in Geuzenveld waarin
het perspectief van bewoners centraal staat. Voor de
herstructurering van deze buurt liggen de eerste plannen
nu op tafel. In het vervolgstadium kunnen gebiedsverkenningen worden uitgevoerd in de Wildemanbuurt in Osdorp
(waarvoor de planvorming nog in de kinderschoenen
staat), in delen van Slotermeer en aan de noordoever
van de Sloterplas. Per deelgebied resulteert dit in een

visiedocument. Het veldonderzoek in de Dudokbuurt richt
zich op bewoners die tot de aanstormende en de gevestigde
middengroepen kunnen worden gerekend. Daarnaast
zijn experts geïnterviewd (onder andere makelaars,
wijkmanagers en buurtcoördinatoren) en mensen die niet
in de Westelijke Tuinsteden wonen, maar eerder interesse
getoond hebben in een koopwoning in Nieuw West. Zij zijn
bevraagd over de wijze waarop ze invulling zouden willen
geven aan de eerder geschetste basisingrediënten. Dit essay
heeft alleen betrekking op stap 1. Het levert het framework
voor de gebiedsverkenningen. In de gebiedsverkenningen
zal vervolgens lokaal, op de maat van het gebied, invulling
worden gegeven aan de zes ingrediënten.

van bewoners. Veel gemeenten en corporaties beschouwen
participatie nog wel als nuttige informatieverzameling,
maar houden graag zelf de touwtjes in handen (Ouwehand
2006). Als bewoners wel bij ontwerpprocessen worden
betrokken, dan gebeurt dit in veel gevallen eerder op
basis van inspraak achteraf dan in interactie tijdens het
proces. Uitermark (2007) wijst nog een andere reden aan
waarom gangbare recepten voor bewonersparticipatie
in het ontwerp van de openbare ruimte vaak niet werken.
In het geval van Parkstad bijvoorbeeld is het schaalniveau
van de herstructureringsoperatie voor veel bewoners te
hoog. Uitermark houdt een pleidooi voor trajecten die de
grens van participatie verlagen door stedenbouw te integreren met de leefwereld van bewoners en ruimtegebruikers.
De methode die movisie in de gebiedsverkenningen hanteert kan als zodanig worden gedefinieerd: door op locatie
in gesprek te gaan met huidige en toekomstige bewoners
wordt getracht de leefstijl en woonambities van middengroepen en van opwaarts mobielen bloot te leggen. Daarbij
is het altijd nuttig de wijze les van de klassieker van Ross,
Community Organization (1955), in gedachten te houden:
‘Een plan mag nog zo goed zijn opgezet, als de mensen
waarvoor het is bestemd niet voelen dat het wezenlijk bij
hen hoort, zal het geen succes hebben’.

Tot slot: stem geven aan bewoners
Wie de ervaringen met bewonersparticipatie in naoorlogse
herstructureringswijken op een rij zet, kan concluderen
dat ontwerpprocessen nog te vaak gedomineerd worden
door stedenbouwkundigen, woningcorporaties en
gemeentefunctionarissen, terwijl er eigenlijk sprake zou
moeten zijn van een wisselwerking tussen de professionele
expertise van ontwerpers en planners en de ervaringskennis
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Voor wie het nog niet mocht weten: in de naoorlogse wijken
van de Westelijke Tuinsteden vindt de grootste stedelijke
vernieuwingsoperatie van West-Europa plaats. In dit hoofdstuk gaan we in op de karakteristieken van de Westelijke
Tuinsteden: wat zijn de kwaliteiten, waar liggen kansen en
waarin schuilen bedreigingen? Vervolgens schetsen we op
hoofdlijnen de planvorming, waarbij we ook laten zien met
welke leefmilieus de middenklasse wordt verleid om zich in
Nieuw West te vestigen.

Hoewel de plannen dateren uit de jaren dertig – het
Algemeen Uitbreidingsplan (aup) van Cornelis van
Eesteren – werd het overgrote deel van het gebied tijdens de
wederopbouw in de jaren vijftig gerealiseerd. De architect en
stedenbouwkundige Van Eesteren was een aanhanger van
de functionele stad, met een strikte scheiding van functies
als wonen, werken, verkeer, recreatie en natuur. Het gebied
werd ontwikkeld volgens de principes van het Nieuwe
Bouwen (ciam) uit de jaren twintig en dertig: licht, lucht

en ruimte. Vrijwel alle wijken werden opgezet volgens hetzelfde stedenbouwkundig patroon van strokenverkaveling,
waarin langgerekte gestapelde huizenblokken (merendeels
portieketageflats) in stroken en haken werden aangelegd in
het groen. De blokken werden zodanig gesitueerd dat er veel
licht naar binnen komt en er beschutte, openbaar toegankelijke groene binnenterreinen ontstonden waar mensen
elkaar zouden kunnen ontmoeten.

Paradoxaal genoeg maakt juist het mobiliteitsprobleem, dat
voor een belangrijk deel veroorzaakt is door deze suburbanisatie, Amsterdam Nieuw West nu opnieuw aantrekkelijk
voor middengroepen die hun werk in de stad hebben.
Met het relatief grote aandeel sociale huurwoningen houden
de wijken in Nieuw West hoofdzakelijk lagere inkomensgroepen en etnische minderheden vast. De middengroepen zijn
er meer en meer uit het zicht geraakt. De woningvoorraad
voldoet ook niet meer aan de eisen van de huidige tijd.
Veel woningen zijn relatief klein – terwijl ze vaak bewoond
worden door grote gezinnen – en bewoners klagen over
gehorigheid, vochtproblemen en gebrekkige isolatie. En de
groene binnenterreinen, ooit bedoeld als onderscheidende
kwaliteit van de Westelijke Tuinsteden, liggen er verlaten bij.
Bewoners voelen zich niet verantwoordelijk voor het openbaar groen, met verwaarlozing en onveiligheid tot gevolg.
Dat alles leidde ertoe dat de positie van Nieuw West op de
regionale woningmarkt de afgelopen twintig jaar steeds
verder verslechterde.

De gedachte was mooi, maar vijftig jaar later bleek zoals wel
vaker de praktijk weerbarstig. In de jaren vijftig en zestig
kenden deze wijken een prettig leefklimaat. Het waren
wijken voor de middenklasse, die er met plezier woonde.
Voor hen was de naoorlogse wijk een stap voorwaarts ten
opzichte van de slechte woonomstandigheden in de binnenstad of de negentiende-eeuwse wijken. De suburbanisatie
naar de groeikernen en randgemeenten moest nog op gang
komen, maar de mobiliteitstoename die inzette in de jaren
zeventig vormde een van de oorzaken van de geleidelijke
achteruitgang van veel naoorlogse wijken. Steeds meer middenklassehuishoudens verruilden hun appartement in een
naoorlogse uitbreidingswijk voor een eengezinswoning in
een groeikern en later in een Vinex-wijk. Vanuit Amsterdam
ontstond een trek naar Purmerend, Almere en Hoofddorp.

Eind jaren negentig werd daarom het startsein gegeven voor
een grootschalige stedelijke vernieuwingsoperatie die de
Westelijke Tuinsteden er in vijftien jaar weer bovenop moest
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Lia

ziet
:
‘Je
Haarlem al
karsten

liggen, maar het ís amsterdam’
helpen. Parkstad 2015, zoals het vernieuwingsprogramma is
gedoopt, heeft een schaal en ambitie die in Nederland zijn
weerga niet kent. Een vijfde van de woningen wordt gesloopt
en vervangen door nieuwbouw. In het eerste nummer van
het tijdschrift Stadscahiers van Trancity, kei en Stawon
(2007) wordt Amsterdam Nieuw West dan ook bestempeld
als ‘een laboratorium voor de herstructurering’. Inmiddels
zijn we bijna tien jaar verder en is de vernieuwing in volle
gang: jaarlijks worden er maar liefst 1.600 nieuwe woningen
in Nieuw West gebouwd.
Bevolkingsopbouw
Hoewel het gebied ooit bedoeld was voor 100.000 inwoners,
herbergen de Westelijke Tuinsteden inmiddels ruim 160.000
inwoners. De bevolkingsopbouw wijkt in verschillende
opzichten af van de rest van Amsterdam. Zo is het aandeel

gezinnen met kinderen met 32% bijna even hoog als in de
gemiddelde Vinex-wijk, terwijl dit op stedelijk niveau op
25% ligt. Omdat het voor een belangrijk deel kinderrijke
migrantengezinnen betreft, kent Nieuw West een relatief
jonge bevolking: de helft van de inwoners is jonger dan 35
jaar. Daarnaast is het opvallend dat er ook een aanzienlijk
deel 50-plussers woont (27%); de prognose is dat deze groep
nog verder in omvang zal toenemen. Het aandeel nietwesterse allochtonen is met 49% hoog te noemen – zeker
gezien het feit dat deze wijken veertig jaar geleden bevolkt
werden door de witte middenklasse – en de verwachting
is dat deze ontwikkeling de komende twintig jaar verder
doorzet. In 2030 zal ruim 60% van de bevolking bestaan uit
niet-westerse allochtonen (Dienst Wonen 2007).
De afgelopen decennia tekenden zich in de oudere
woongebieden in Nieuw West in toenemende mate
concentraties van kansarmoede af. Zo is de armoede binnen
de ring a10 vrijwel opgelost, terwijl deze in de woongebieden

buiten de ring, met name in de wijken in Nieuw West,
juist is toegenomen. Bij langdurig werklozen is eenzelfde
tendens zichtbaar. Het gevolg is dat de wijken van Nieuw
West kwetsbaar zijn voor sociale problemen als criminaliteit,
verloedering, onveiligheid en problemen ‘achter de voordeur’
zoals verslaving, schuldproblematiek en huiselijk geweld.
In combinatie met de ondermaatse kwaliteit van een groot
deel van de woningvoorraad draagt dit ertoe bij dat de
betrokkenheid van bewoners bij hun buurt in alle wijken
ten westen van de ring erg laag is: het overgrote deel van
de bewoners waardeert hun buurt met een onvoldoende
of een zeer krappe voldoende. Nieuw West slaagt er dan
ook moeilijk in om bewoners aan zich te binden, want de
woonduur is in veel wijken laag tot gemiddeld, terwijl de
verhuisgeneigdheid in veel wijken hoog is vergeleken met
de rest van de stad (Bos en Oude Ophuis 2007).

en suburbane woonkwaliteit elkaar ontmoeten. Groen en
blauw zijn onderscheidende kwaliteiten van de Westelijke
Tuinsteden; om die reden vormde de bestaande structuur
van groen en water het uitgangspunt van het oorspronkelijke ontwerp van Van Eesteren. Met de vernieuwing van de
Westelijke Tuinsteden kunnen deze kwaliteiten nog verder
worden uitgebouwd, want de ruime groene opzet en de
sterke waterstructuur bieden kansen om de Amsterdamse
identiteit ‘over de ring’ heen te trekken.
Dat moet ertoe leiden dat de verbinding tussen Westelijke Tuinsteden en de binnenstad wordt verbeterd en de
barrièrewerking van de a10 wordt geslecht. Jaap Timmer
onderstreepte tijdens de expertmeeting dat het water in
Nieuw West unieke kansen biedt: ‘Kijk wat er in de binnenstad gebeurt in de zomer. Dan gaat Jan en alleman in bootjes
op de grachten varen. Die dynamiek zou je ook hier naartoe
kunnen halen als de waterverbindingen goed worden
gemaakt. De Sloterplas kan veel aantrekkelijker worden voor
die mensen. De Ringvaart en het Haarlemmermeer liggen
om de hoek. Water kan een Amsterdamse sfeer geven aan
de Westelijke Tuinsteden.’ Voorwaarde is dan wel dat de
gebruikswaarde wordt verbeterd. Van het vele ongebruikte
groen, door meer speelplekken voor kinderen te creëren en
wandel- en fietsroutes aantrekkelijker te maken, maar ook

Groen- en blauwstructuur
Toch liggen er in Amsterdam Nieuw West kansen om de
negatieve beeldvorming geleidelijk om te buigen. Als
stadsluw gebied bezit het grote potenties voor de middenklasse: in Nieuw West kunnen stedelijke dynamiek
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van het blauw. Dat betekent het beter programmeren van
de randen van de Sloterplas, bijvoorbeeld met horeca en
voorzieningen, het vergroten van de toegankelijkheid van
het water voor zwemmers en zeilers door het verfraaien van
de oevers en het creëren van strandjes en het ontwikkelen
van vaarverbindingen die de doorstroming en doorbloeding
van de vaarten en sloten verhogen en de aansluiting bij de
grachten van de binnenstad verbeteren.
Strategische ligging
Naast de groen- en blauwstructuur vormt de ligging één
van de sterke punten van Amsterdam Nieuw West. Het
gebied ligt tussen de Amsterdamse binnenstad en belangrijke economische knooppunten zoals Schiphol en
de Zuidas, waar de hoogste grondprijzen van Nederland bereikt worden. Bovendien is het gebied uitstekend
bereikbaar, zowel per auto (de snelwegen a4, a9 en a10)
als met het openbaar vervoer (tram, metro en intercitystation), en zelfs met het vliegtuig. Ook voor wie zich op
de fiets beweegt is het gebied gunstig gelegen. Vanuit
Geuzenveld fiets je in een half uur naar het Leidseplein,
terwijl je binnen tien minuten midden in de polder

bent. Voor Amsterdammers die in de Zuidvleugel van
de Randstad werken is Nieuw West een aantrekkelijke
woonlocatie. Vooral vanuit Osdorp zit je zo op de a4 en
de a9; bovendien ontloop je de ring Amsterdam, waar het
verkeer vaak vast staat. En ook kan je – niet onbelangrijk
voor veel automobilisten – in grote delen van Nieuw West
nog steeds gratis voor de eigen voordeur parkeren.
Comfortabeler dan de binnenstad,
stedelijker dan de Vinex
Met al deze kwaliteiten concurreert Amsterdam Nieuw West
sterker met randgemeenten als Hoofddorp, Purmerend en
Almere dan met de stedelijke woonmilieus in de nabijheid
van de Amsterdamse binnenstad. Want voor wie in Osdorp
of Geuzenveld woont ligt de Amsterdamse binnenstad
nog steeds op fietsafstand, terwijl dat voor inwoners van
Hoofddorp of Purmerend niet opgaat. Lia Karsten vindt
dat je de Westelijke Tuinsteden daarom ook vooral met
gebieden in de periferie van Amsterdam moet vergelijken,
en niet met de buurten binnen de ring: ‘Dit gebied zou je
eerder moeten zien als alternatief voor Almere of Hoofddorp. Je ziet Haarlem al liggen, maar het ís Amsterdam.

Dat is aantrekkelijk voor mensen die aan de rand van de
stad willen wonen, maar die bij Amsterdam willen horen.
Bij hen wint deze buurt.’ Ook Jack Burgers wijst hierop:
‘Je woont hier in Amsterdam, maar je hebt de woonkwaliteit van een buitenwijk. Juist voor mensen die dat zoeken
is deze wijk aantrekkelijk. Daar moet je het van hebben.’
Dat betekent dat Nieuw West ook nadrukkelijk moet worden beschouwd vanuit een perspectief dat de Amsterdamse
gemeentegrenzen overstijgt, namelijk dat van de bredere
woningmarktregio in de Noordvleugel van de Deltametropool.

doelgroep van de stedelijke vernieuwing zijn. Hun positie
moet door de vernieuwing worden verbeterd. Het doel is
om een sociaaleconomisch gemengde bevolkingsopbouw
te genereren, waarbij de nadruk ligt op het vasthouden van
de bewoners met middeninkomens. Door het bouwen van
attractieve woonmilieus met concurrentiekracht binnen
de regio, het bieden van een modern en aantrekkelijk
voorzieningenniveau en het aansluiten bij de krachten en
potenties die er in het gebied zijn, wil Nieuw West deze
groep van sociale stijgers aan zich binden.
De nota onderscheidt drie leefmilieus om aan de woonwensen van de bewoners te voldoen, namelijk ‘stedelijk
gemengd’, ‘groenstedelijk’ en ‘stedelijk grondgebonden’.
De indeling in drie leefmilieus zorgt ervoor dat er stedenbouwkundig gezien een scherper onderscheid tussen
de verschillende soorten buurten ontstaat en bewoners
kunnen kiezen uit verschillende soorten woningen. Binnen
het hele gebied is gekozen voor een schakering waarin de
meer stedelijk georiënteerde leefmilieus zich concentreren
nabij de ring en de spoordijk, terwijl de meer ontspannen,
grondgebonden woonmilieus geprojecteerd zijn aan de
stadsranden en rond de Sloterplas. Hieronder worden
de drie milieus kort uiteengezet:

beleid en planvorming
De nota Herziening richting Parkstad 2015 (2006) beschrijft
op hoofdlijnen de plannen voor de stedelijke vernieuwing in
Nieuw West tot 2015. Deze hoofdlijnen zijn uitgewerkt langs
de pijlers sociaal, economisch en fysiek. De nota is een herziening van de eerder gemaakte afspraken en programma’s,
zoals die in Richting Parkstad 2015 zijn opgesteld. Evaluatie
van Richting Parkstad 2015 heeft geleid tot nieuwe inzichten,
die vertaald zijn in de herzieningsnota. Deze nota stelt dat
de huidige bewoners en ondernemers de belangrijkste
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Het stedelijk gemengde leefmilieu bestaat uit groenstedelijke buurten met een hoge bebouwingsdichtheid,
met zowel hoogbouw als grondgebonden woonvormen,
waar een concentratie van groen en speelplekken aanwezig is. De buurten liggen centraal, dicht bij het openbaar vervoer, de hoofdwegen en centrale voorzieningen.
Door de centrale ligging moet het merendeel van de
auto’s onder de grond in eigen parkeergarages worden
geparkeerd. Op straat is betaald parkeren. In deze
buurten is de scheiding tussen openbare ruimte en
privé scherp.
Het groenstedelijke leefmilieu kenmerkt zich door overwegend compacte laagbouw. Woningen beschikken
over eigen tuinen of collectieve binnentuinen. Het
parkeren van auto’s vindt merendeels op eigen terrein
plaats. De buurten bevinden zich langs de groene randen
en parkenstelsels. In de buurten zijn zones aangewezen
voor parkeren, pleintjes en speelplaatsen.
Het stedelijk grondgebonden leefmilieu bestaat uit
grondgebonden woningen, zoals vrijstaande woningen,
geschakelde woningen, patiowoningen, en twee-ondereen-kapwoningen met een eigen erf of tuin. Het parkeren
vindt voornamelijk plaats op eigen terrein. Speelplaatsen
zijn gebundeld met groen.

In de nota worden geen exacte aantallen van te slopen
of te bouwen woningen genoemd. De nota wijkt hiermee
af van de eerdere versie Richting Parkstad 2015. In de herziening wordt alleen gestuurd op een eindbeeld waarin
circa 45% van de woningvoorraad nog steeds bestaat uit
sociale huur. Door exacte aantallen los te laten krijgen
corporaties meer keuzeruimte en kunnen zij specifieke
doelgroepen beter bedienen. De herziening bevat drie
belangrijke veranderingen ten opzichte van de oudere
plannen, die het vasthouden van de middenklasse beogen.
Ten eerste is er minder sprake van verdichting, waardoor
meer variatie in de bebouwing mogelijk is. Dit biedt de
mogelijkheid om ook eengezinswoningen te bouwen.
Ten tweede is er meer flexibiliteit in het vernieuwingsprogramma, zodat beter ingespeeld kan worden op de
woonwensen van de bewoners. En ten derde wordt ingezet
op de verkoop van sociale huurwoningen om kansrijke
starters de mogelijkheid te geven een woning te kopen,
omdat voor deze groep een nieuwbouwwoning vaak niet
bereikbaar is. Bovendien biedt dit opwaarts mobielen een
kans om in Nieuw West te blijven wonen.

wensbeeld leefmilieus 2015

Stedelijk gemengd
Groen stedelijk
Stedelijk grondgebonden
Stations, metro &trein (r=800m)
Station metro (r=400m)
Centra
Straat wanden (rooilijn & bouwhoogte)
Bijzondere rand
Neutrale rand
Discussiepunt randen/wanden
Discussiepunt leefmilieus

Bron: Herziening Richting Parkstad 2015
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winnende wijken
maken
Vrijwel alle stedelijke vernieuwingswijken in Nederland
beschikken over een overschot aan sociale huurwoningen die
minder goed in de markt liggen. Het is dan ook geen toeval
dat in al die wijken dezelfde aanpak wordt gehanteerd:
goedkope huurwoningen maken plaats voor koop- en
huurwoningen in het midden- en duurdere marktsegment,
om zo de middenklasse aan te trekken. Het principe is helder:
differentiatie van het woningaanbod leidt tot bevolkingsdifferentiatie, wat ervoor zorgt dat de sociale problemen
afnemen en deze wijken ‘in de lift’ komen te zitten. Deze
focus op vernieuwing van het aanbod is echter niet toereikend. Wie winnende wijken wil maken die aantrekkelijk
zijn voor de middenklasse, komt er niet met (gedeeltelijke)
vernieuwing van de woningvoorraad. De aandacht moet ook
uitgaan naar de juiste sociale en ruimtelijke compositie, naar

een aantrekkelijke publieke ruimte en naar de ontwikkeling
van een effectieve, transparante sociale infrastructuur
die niet alleen de geslaagde burgers bedient, maar ook de
bewoners die een steuntje in de rug nodig hebben (Anderiesen en Bijdendijk 2007). In dit hoofdstuk werken we de zes
basisingrediënten voor Winnende wijken nader uit.

bewoners
In de stedelijke vernieuwing lijkt de middenklasse soms het
antwoord op alle sociale problemen waarmee naoorlogse
wijken te kampen hebben. Met koopwoningen in het
midden- en dure segment wordt de middenklasse verleid
om zich in de naoorlogse stadswijken te vestigen. Waar

die middengroepen vandaan moeten komen is vaak onduidelijk, en de krapte op de woningmarkt maakt het niet
zo noodzakelijk om die vraag te beantwoorden. Meestal
wordt verondersteld dat de gewenste middengroepen van
elders komen in hun zoektocht naar een betaalbare woning
niet te ver van het stadscentrum. De laatste jaren bestaat
echter in toenemende mate aandacht voor de positie van de
gevestigde bewoners, in het bijzonder voor de groep die van
de herstructurering kan profiteren door een wooncarrière
op te bouwen. Zie in dit verband het advies Stad en stijging
(2006) van de vrom-raad.
Ook in de plannen voor Nieuw West wordt – zo lezen we
in de Herziening richting Parkstad 2015 – heel nadrukkelijk
ingezet op het vasthouden van de zittende bevolking door
hen mogelijkheden tot sociale stijging te bieden.

onder niet-westerse allochtonen de afgelopen vijftien jaar
spectaculair gegroeid is (Dagevos en Gijsberts 2005). Een
derde van de Surinamers in Nederland wordt inmiddels tot
de middenklasse gerekend, en voor Turken en Marokkanen
ligt dit tussen de vijftien en twintig procent. Het is daarom
aannemelijk dat deze groep in Amsterdam Nieuw West al
in groten getale gevestigd is. De stedelijke vernieuwing
biedt hen de kans om hun maatschappelijke succes ook
tot uitdrukking te brengen in hun wooncarrière. Dit sluit
ook aan bij het speerpunt ‘Ongedeelde stad’ uit de nieuwe
gemeentelijke woonvisie Wonen in de metropool (2007):
de ambitie om gemengde wijken te realiseren en in de
stad ruimte te houden en te creëren voor alle bevolkingsgroepen.
Het is duidelijk dat de middenklasse een zeer diverse categorie is, die mensen in verschillende inkomensklassen, in
verschillende levensfasen, met verschillende etnisch-culturele achtergronden en verschillende sociale stijgingsroutes
omvat. Om scherper te kunnen kijken ontwikkelden wij in
Kiezen voor de stad een typologie van vier typen allochtone
middenklasse huishoudens: aanstormers, working class
heroes, selfmade men en arrivés (zie figuur op p. 31). Hoewel
de typologie ontwikkeld is voor de allochtone middenklasse,

Als het aan de gemeente, de stadsdelen en de woningcorporaties ligt, worden in Nieuw West de middengroepen
bediend die zich nu vaak genoodzaakt zien naar een randgemeente te verhuizen omdat ze in Amsterdam geen passende
woning kunnen vinden. Waarschijnlijk gaat het hier voor een
aanzienlijk deel om middengroepen van allochtone afkomst.
Immers, bijna de helft van de zittende bevolking bestaat
uit allochtonen. Het scp constateert dat de middenklasse
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is zij deels ook toepasbaar op de autochtone middenklasse.
Een dergelijke ordening stelt ons in staat gedifferentieerd
naar middengroepen te kijken en biedt aanknopingspunten
om vast te stellen welk type middenklasse behoefte heeft
aan welk type woonmilieu. Hieronder werken we een aantal
potentiële doelgroepen voor Nieuw West nader uit, waarbij
we deels voortbouwen op deze typologie.
Aanstormers
Een belangrijke doelgroep voor Nieuw West vormen de
starters op de woningmarkt. Deels behoren ze al tot de lagere
regionen van de middenklasse, deels zijn ze hard op weg
om dat te bereiken. Kenmerkend voor deze groep is dat ze
aan het begin staan van een veelbelovende wooncarrière.
Omdat de druk op de Amsterdamse woningmarkt zeer hoog
is, komen de aanstormers er elders in Amsterdam – zeker binnen de ring – nauwelijks aan te pas. Met name voor eenpersoonshuishoudens (die maar liefst 55% van de Amsterdamse
woningvragers vertegenwoordigen) is een koopwoning
in veel wijken door de hoge prijzen vrijwel onbereikbaar.
Ook veel startende tweeverdieners blijken niet in staat hun
woonwensen binnen de ring te verwezenlijken, terwijl juist

deze groep vaak sterk georiënteerd is op de binnenstedelijke
voorzieningen. Het is belangrijk om de groep aanstormers
binnen het gebied zelf te bedienen, bijvoorbeeld Marokkaanse jongens en meisjes uit een ‘achterstandsgezin’, die op
het punt staan hun HBO-opleiding of universitaire opleiding
af te ronden en op zoek zijn naar een woning.
Voor veel een- en tweepersoonshuishoudens komt Nieuw
West dus in beeld omdat het een van de weinige plekken
binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen is waar ze nog
een acceptabele woning kunnen kopen. Wie in Amsterdam
wil blijven, maar wel gesteld is op enig wooncomfort, komt
al snel uit bij de nieuwbouw in de Westelijke Tuinsteden.
Ook Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Noord vormen een
alternatief, maar deze stadsdelen zijn bij deze groepen evenmin erg in trek. Vanwege het onstedelijke karakter oefent
Nieuw West momenteel nauwelijks aantrekkingskracht
uit op deze groepen. Velen vestigen zich er ‘bij gebrek aan
beter’: het is niet de pull van Nieuw West, maar de push uit
de binnenstad die ze naar de Westelijke Tuinsteden brengt.
Velen beschouwen hun woning in Nieuw West dan ook als
een tussenstation. Zo gauw ze het zich kunnen permitteren
maken ze zich uit de voeten. Om deze groepen duurzaam
aan Nieuw West te binden is dan ook meer nodig dan alleen

Typologie van allochtone middenklassers. Bron: Uyterlinde et al. (2007)
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value for money. Vooral het stedelijk gemengde leefmilieu
biedt, met de mix wonen en voorzieningen en de relatieve
nabijheid van de binnenstad, kansen voor deze doelgroep.
Doorstarters
Naast de starters vormen de ‘doorstarters’ mogelijk een
relatief grote doelgroep voor Nieuw West: de mensen die
na het stuklopen van hun relatie met of zonder kinderen
op zoek moeten naar woonruimte. Architect Gert Jan te
Velde vertelt dat de verkoop van renovatiewoningen in het
Rotterdamse Pendrecht veel doorstartende huishoudens
aantrok: ‘Je kreeg er veel vierkante meters voor je geld, en
dat is waar dit soort huishoudens – vaak met een kleine
beurs – naar op zoek is.’ Mogelijk is er onder deze groep ook
in Nieuw West veel vraag naar geschikte woningen. Net als
bij de aanstormers kan voor deze groep gelden dat het vooral
negatieve vestigingsmotieven zijn die de keuze bepalen
(want elders kun je je geen koopwoning veroorloven) en niet
de pull-factoren van de wijken in Nieuw West. Voor gescheiden ouders met kinderen ligt dit wellicht anders, omdat de
buitenwijk – als het goed is – een aantrekkelijker woonmilieu
vormt voor opgroeiende kinderen dan de oude wijken in de

binnenstad. Voor hen is het groenstedelijke en het stedelijk
grondgebonden leefmilieu mogelijk aantrekkelijk.
Gezinnen met kinderen
Naast alleenstaanden en eenoudergezinnen vormt het
traditionele gezin met kinderen een belangrijke doelgroep
voor de vernieuwing van Amsterdam Nieuw West. Volgens
Lia Karsten zijn stadsbesturen geneigd deze doelgroep over
het hoofd te zien, omdat de stad niet geschikt zou zijn voor
opgroeiende kinderen. Karsten betoogt echter op basis van
eigen onderzoek dat er wel degelijk een grote groep stedelijk
georiënteerde gezinnen bestaat. Juist voor deze huishoudens
kan Amsterdam Nieuw West een aantrekkelijk woongebied
vormen, vanwege de relatieve nabijheid van de binnenstad –
zeker vergeleken met groeikernen als Hoofddorp en Purmerend – terwijl Nieuw West een vergelijkbaar wooncomfort
zou kunnen bieden, met eengezinswoningen met een tuin.
Daarmee concurreert Nieuw West qua woonkwaliteit met de
suburbane groeikernen, maar onderscheidt het zich dankzij
de nabijheid van de Amsterdamse binnenstad.
Op het gebied van kindvriendelijkheid valt in Amsterdam
Nieuw West echter nog veel te winnen. Er staan relatief

Ouderen

weinig grondgebonden woningen met een tuin, de openbare ruimte is voor veel ouders niet veilig en kindvriendelijk
genoeg om hun kinderen er te laten spelen en de scholen
zijn overwegend zwart. Dat laatste is voor veel middenklasse
ouders in Geuzenveld reden om hun kind niet in Amsterdam
op school te doen maar in het nabijgelegen dorp Halfweg.
Kortom, de vestigingscondities in Nieuw West zijn voor
veel stedelijk georiënteerde gezinnen nu nog suboptimaal.
Vooral het stedelijk grondgebonden milieu moet in de
behoefte van gezinnen met kinderen voorzien.

‘Niet

de

pull

Veel van de eerste bewoners, de pioniers van de Westelijke
Tuinsteden, wonen er nog steeds. Daarnaast is er een grote
groep allochtone ouderen, die ondertussen vaak ook al
een lange geschiedenis in dit gebied heeft. Gezien de
vergrijzing is het van belang om aandacht te hebben voor
deze doelgroep. De verwachting is dan ook dat het aandeel
50-plussers in Nieuw West toeneemt en de komende jaren
de grootste groep zal worden (Onderzoek + Statistiek 2006).

van nieuw west

maar de push uit de binnenstad

brengt

aanstormers naar
de Westelijke
Tuinsteden’
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Op de woningmarkt zien we voor de 50-plussers een gat
ontstaan tussen de eengezinswoning die zonder kinderen
te groot is geworden – de ‘empty nesters’ – en de serviceflats.
Om aan de woonwensen van de senioren te voldoen en
gehoor te geven aan de ambitie zoals die in Richting Parkstad
2015 is geformuleerd, is het van belang dat de woonkwaliteit
van zelfstandige woningen wordt verbeterd en dat er meer
aandacht komt voor het creëren van verschillende woonmilieus. In De Basis, het sociaal ontwikkelingsprogramma voor
Parkstad, is een van de speerpunten van beleid: ‘ouderen zo
lang mogelijk zelfstandig laten wonen door het aanbod aan
diverse woonvormen te vergroten en te combineren met
diensten en zorg’ (Bureau Parkstad 2001: 22).
De stedelijke vernieuwing biedt de mogelijkheid om te
experimenteren met verschillende woonconcepten die
aansluiten bij de wensen en de vraag van ouderen, in het
bijzonder in het stedelijk gemengde leefmilieu. Met dit
aanbod kan Nieuw West een nieuwe bron aanboren om
de oudere middenklasse aan zich te binden en van buitenaf aan te trekken. Gedacht kan worden aan het bouwen
van zelfstandige levensloopbestendige woningen in woonzorgzones en woongemeenschappen of woongroepen
voor specifieke doelgroepen, zoals allochtone ouderen,

homoseksuele ouderen of ouderen met een specifieke
interesse voor natuur, cultuur of spiritualiteit. Dit wordt
in de nieuwe Woonvisie (Dienst Wonen 2007) onderkend,
hierin wordt gepleit voor meer ruimte voor zorgwoningen
en groepswoningen voor (allochtone) ouderen in Nieuw
West. In Slotervaart zijn al vergevorderde plannen voor een
woongroep voor Marokkaanse ouderen, die inspeelt op hun
specifieke wensen.
De sociaal ingestelde middenklasse
De laatste jaren spannen veel stadsbesturen zich in om de
creatieve klasse aan zich te binden. Grote inspirator van dit
soort initiatieven is Richard Florida (2002), die betoogt dat
creatieve groepen essentieel zijn voor het blijvend innoveren
van de stedelijke economie van de postindustriële stad.
Ook Amsterdam laat zich in deze beweging niet onbetuigd.
Zo werden in 2004 de beleidsnotities Amsterdam creatieve
stad en Ruimte voor talent opgesteld en kent de stad al langer
het ‘broedplaatsenbeleid’ dat erop gericht is om activiteiten
op het snijvlak van beeldende kunst, cultuur en bedrijvigheid
te faciliteren. Dit resulteerde in de realisatie van verschillende broedplaatsen, zoals de Kauwgomballenfabriek in

Overamstel en ndsm Kunststad in Amsterdam Noord. Er
bestaat nog een tweede argument om de creatieve klasse
aan te trekken. In onderzoek van Veldboer et al. (2008) komt
namelijk naar voren dat de creatieve middenklasse sterker
dan middengroepen werkzaam in economische sectoren
geneigd is om sociale bindingen aan te gaan met bewoners
met een afwijkende culturele of sociale afkomst. Dit geldt
echter niet exclusief voor de ‘echte’ creatieve beroepen zoals
beeldend kunstenaars, fotografen en ontwerpers, maar is
ook zichtbaar onder mensen die werkzaam zijn in sectoren
die raken aan de creatieve milieus (veelal techneuten) of
in maatschappelijke georiënteerde beroepen, zoals ambtenaren, onderzoekers, beleidsadviseurs en onderwijzend
personeel – beroepen die overigens allemaal binnen de
brede definitie van Florida vallen. Ook de ‘maatschappelijk
noodzakelijke beroepsgroepen’ (onderwijzers, verpleegkundigen en politie) die voorrang krijgen op de Amsterdamse
woningmarkt, kunnen op basis van het onderzoek van
Veldboer et al. (2008) gerekend worden tot de ‘sociaal
ingestelde middenklasse’.
Zonder het belang van de creatieve klasse voor de stad in
twijfel te willen trekken, kan men zich afvragen of Amsterdam Nieuw West een aantrekkelijk milieu vormt – of zou

moeten vormen – voor creatievelingen. Deze groepen vestigen zich doorgaans in leegstaande industriële gebouwen of
in oude stadswijken die wat minder in trek zijn; daar zijn de
huren laag en bestaat ruimte voor creativiteit, experiment
en ongeplandheid. De vraag is echter of het suburbane
klimaat in Nieuw West zich ertoe leent om de kern van
de creatieve klasse te accommoderen. André Ouwehand:
‘Ruimte en lage dichtheid spelen voor bepaalde mensen een
belangrijke rol, maar niet voor de creatieve middenklasse.’
De ‘bohemiens’ zoeken waarschijnlijk liever de dynamiek
van de binnenstad op. Nieuw West beschikt weliswaar over
relatief goedkope woon- en werkruimtes, maar de stedelijke
dynamiek lijkt er nét te ver weg. De buurten nabij de ring
(Slotermeer, Slotervaart en Overtoomseveld) lenen zich
hiertoe wellicht het best. Daarbuiten bestaan weliswaar al
kleinschalige atelierclusters en er valt veel voor te zeggen
om die te handhaven, maar gerichte inspanningen om
de creatieve klasse aan Nieuw West te binden schieten
waarschijnlijk hun doel voorbij. Kansrijker is het hanteren
van een breder perspectief: dat van de sociaal ingestelde
middenklasse, temeer omdat deze groepen eerder geneigd
zijn zich te vestigen in een groenstedelijke of suburbane
omgeving (zie ook De Wijs-Mulkens 1999).
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woningen
Het onderzoek Kiezen voor de stad maakt duidelijk dat
een aantal dogma’s stedelijke vernieuwingsprocessen in
de weg zitten. Het eerste dogma heeft te maken met de
woonwensen van allochtone middengroepen, waarvan
doorgaans wordt verondersteld dat ze belang hechten aan
culturele aspecten zoals een gesloten keuken, een moskee
in de buurt en het wonen in de nabijheid van de eigen
familie (SmartAgent Company 2001). Juist deze factoren
blijken voor hen minder belangrijk; de stereotype allochtone
woonvoorkeuren lijken vooral van toepassing op allochtone
achterstandsgroepen, veelal eerste generatie migranten,
die woonachtig zijn in sociale huurwoningen. Hoewel de
woonpreferenties van allochtone middenklassers tenderen
naar die van de autochtone middenklasse, constateren we
ook duidelijke verschillen.
Een tweede stedelijke vernieuwingsdogma is dat zittende
bewoners tegen sloop en nieuwbouw zouden zijn. Kiezen
voor de stad leert juist dat allochtone middengroepen
nieuwbouw vaak prefereren boven renovatie. Voor hen
heeft het oude adagium ‘bouwen voor de buurt’ dus een
heel andere betekenis: ze willen juist sloop en nieuwbouw
en géén renovatie. De spiksplinternieuwe woning etaleert
voor hun gevoel meer vooruitgang dan de gerenoveerde

oude woning. In een nieuwbouwwoning is het wooncomfort
optimaal; omdat ze zelf veelal opgroeiden in slechte woningen in naoorlogse wijken zijn ze daarvoor uiterst gevoelig.
De nieuwe woning beoordelen ze dan ook hoofdzakelijk op
functionaliteit: voldoende vloeroppervlak (minstens honderd
vierkante meter) en voldoende slaapkamers. Betaalbaarheid
is ook een belangrijk criterium: allochtone middengroepen
willen value for money. Met cultuur- of smaakspecifieke
bouwstijlen (ornamenten, erkers, vides) hebben ze geen
affiniteit, ze willen eerst en vooral praktische woningen die
ze naar eigen smaak kunnen inrichten.
Overigens is de voorkeur voor nieuwbouw onder de
autochtone middenklasse minder uitgesproken. Voor deze
groepen kan juist vernieuwing van het cultureel erfgoed van
de naoorlogse wijken aantrekkelijk zijn. Gert Jan te Velde
liet aan de hand van voorbeelden uit Pendrecht zien hoe de
naoorlogse woningbouw op succesvolle én betaalbare wijze
nieuw leven kan worden ingeblazen. Daarbij spreken de
architecten bewust niet van renovatie, vanwege de negatieve
bijklank, maar van ‘rehabilitatie’. In een aantal projecten in
de Rotterdamse wijk voegde Bureau Van Schagen woningen
samen, zodat er marktconforme woningplattegronden
ontstonden, en er werden ruimere balkons geïnstalleerd.
Bovendien werd geïnvesteerd in een meer eigentijdse

uitstraling van de complexen, onder meer door de kunststof
kozijnen te vervangen door hout, de portieken transparanter
te maken en door deze ’s avonds op sfeervolle wijze aan te
lichten, waardoor de complexen een veel chiquere uitstraling
hebben gekregen. Deze vorm van renovatie wordt overigens
op kleine schaal ook in Nieuw West toegepast, onder meer
in de Dudokhaken in Geuzenveld, waarvoor Van Schagen
Architekten het renovatieplan tekende.

Met het loslaten van dit dogma kan de doelgroep van
middenklasse ‘gezinnen met kinderen’ meer aan de stad
worden gebonden. Voor die groep wordt momenteel in de
steden namelijk nauwelijks gebouwd. Uit onderzoek van
de tu Delft (De Vries 2007) blijkt dat tachtig procent van de
nieuwbouw in de grote steden uit appartementen bestaat,
terwijl de verkoop daarvan moeizaam verloopt: het duurt
dubbel zo lang om een appartement te verkopen als een
huis met een tuin. Vooral in suburbane gebieden loopt de
verkoop van appartementen stroef, omdat de woonconsument daar niet op stedelijke woningtypes zit te wachten.
De vrom-raad (2007) schrijft deze mismatch tussen vraag

Tot slot moet ook het dogma van appartementenbouw
kritisch worden bezien. Juist aan de rand van de stad zou
meer plaats moeten zijn voor grondgebonden woningen.

henk Van Schagen: ‘Je moet begrijpen
hoe het komt dat het nuis zoals het , pas
veran
deren’
na
kun
het
daar
je
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en aanbod toe aan gemeenten en projectontwikkelaars
die niet de woningtypen aanbieden waar de consument
behoefte aan heeft, maar de typen die per vierkante meter
het meeste geld opbrengen. Vanuit dat oogpunt is stapeling en verdichting aantrekkelijk. De vrom-raad wil dat het
Rijk ingrijpt zodat er meer vraaggericht wordt gebouwd.
Om Nieuw West ook op langere termijn aantrekkelijk te
maken voor een breed palet van middengroepen – vooral
huishoudens met opgroeiende kinderen – is het cruciaal
om de concurrentie aan te gaan met de suburbane randgemeenten en niet in de valkuil van appartementenbouw
te trappen.

compositie
Hoewel de differentiatie van het woningaanbod het leidmotief vormt van alle stedelijke vernieuwingsoperaties,
is over de feitelijke effecten van menging niet zoveel bekend.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het bouwen van
gemengde wijken zelden nieuwe sociale bindingen oplevert;
menging zou vooral leiden tot vreedzame co-existentie
(Kleinhans, Veldboer en Duyvendak 2000). En als mensen

al contact zoeken in de eigen buurt, dan is dat vooral met
mensen met dezelfde etnische of sociaal-economische
achtergrond (Uitermark en Duyvendak 2004). Nabijheid
betekent dus niet dat mensen ook bereid zijn tot interactie.
Toch lijkt er een verband zichtbaar tussen het wonen in een
eenzijdige buurt en een lage maatschappelijke positie.
Dagevos (2004) wijst erop dat het wonen in een concentratiewijk de sociale netwerken van etnische minderheden
negatief beïnvloedt: de kans dat allochtonen contact
onderhouden met autochtonen is in een concentratiewijk
beduidend kleiner dan in een gemengde wijk. Van der Laan
Bouma-Doff (2005) sluit zich daarbij aan. Volgens haar
heeft een gebrek aan sociale contacten met mensen uit
andere sociale klassen – al dan niet in de buurt – bovendien
zijn weerslag op de verwerving van belangrijke vaardigheden voor op straat, op school en op de werkvloer, zoals
taalbeheersing en het zich eigen maken van geaccepteerde
omgangscodes. Op basis van bestaand onderzoek moet dan
ook geconcludeerd worden dat het streven naar menging
en differentiatie dan ook effectief lijkt om processen van
segregatie tegen te gaan, terwijl er slechts summiere
aanwijzingen zijn dat menging de sociale mobiliteit van
achterblijvers ten goede komt (zie ook Veldboer et al. 2008).

Ons soort mensen

probleem wanneer achterstandsgroepen en etnische
minderheden de overhand krijgen. Dan wordt een meer
gemengde wijk ineens aantrekkelijk. Zo blijkt uit Kiezen
voor de Stad dat opwaarts mobiele allochtonen zich heel
goed bewust zijn van de mate van menging in hun woonomgeving. Velen groeiden op in probleemwijken met een
eenzijdig samengestelde, overwegend kansarme bevolking.
In hun jeugd hebben ze ondervonden dat het opgroeien in
een dergelijk milieu je maatschappelijke kansen niet ten
goede komt. Ze wonen daarom het liefst te midden van
mensen die ook aan de winnende hand zijn; vaak beschouwen ze het aantal Nederlanders daarvoor als een goede
graadmeter. Allochtone middenklassers tellen daarom vaak
het aantal Nederlanders in hun buurt, want die mogen niet
in de minderheid zijn. Is dat wel het geval, dan is dat voor
hen het signaal dat de wijk achteruit gaat.

De ambitie van bestuurders en beleidsmakers om gemengde
buurten te realiseren, lijkt enigszins op gespannen voet te
staan met de woonwensen van burgers. Onderzoeken naar
woonvoorkeuren tonen keer op keer aan dat de meeste mensen helemaal niet in een gemengde wijk willen wonen, maar
zich het liefst vestigen in de buurt van mensen met wie ze
zich in positieve zin associëren, terwijl pluriformiteit juist als
bedreigend ervaren wordt (Leidelmeijer en Schellekens 1995).
Reijndorp en Hajer (2001) signaleren zelfs dat stedelingen
steeds effectiever ruimtelijke strategieën ontwikkelen om
de mensen te ontmoeten die ze willen ontmoeten en de
mensen te mijden die ze willen mijden – ze omringen zich
het liefst met ‘ons soort mensen’. Lia Karsten hierover:
‘Het gaat erom dat je genoeg mensen hebt met wie je je
kunt verbinden en dat je omgangsvormen hebt voor
mensen die anders zijn. Je moet niet verwachten dat de
middenklasse op de koffie gaat bij een allochtoon achterstandsgezin.’

Stedelingen lijken wel gesteld op een zekere mate van
menging en diversiteit. Dit zou aansluiten bij hun kosmopolitische levenshouding; ze houden van de afwisseling
en onvoorspelbaarheid van het stedelijk leven en voelen
zich daarom thuis in een pluriforme omgeving. Zo noteren
Teijmant en Metaal (2008: 45) over hun onderzoek in de
Amsterdamse Fannius Scholtenbuurt dat de bewoners een

De gemiddelde Nederlander woont dus liever wel in een
homogene wijk, zolang hij maar omringd is door kansrijke,
weerbare burgers. Een homogene wijk vormt pas een
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positief oordeel verbinden aan het feit dat hun wijk sterk
gemengd is. Bewoners omschrijven de wijk als ‘een echte
stadswijk, met een levendig straatleven en een gemengde
bevolking. Men geeft vervolgens aan dat men het ook
liever gemengd houdt.’ Maar niet elke stadsbewoner is een
stedeling, zo stelde Van Engelsdorp Gastelaars al in 1980
vast. Zeker niet in het relatief onsteedse Amsterdam Nieuw
West. De vraag dringt zich op hoe je gemengde wijken
kunt realiseren zonder dat bewoners het gevoel hebben in
een te pluriforme woonomgeving te belanden. Lia Karsten
benadrukt dat het schaalniveau van menging cruciaal is:
‘We hebben in Amsterdam de neiging om te mengen tot je
erbij neervalt. Wat belangrijk is, is grofkorrelige menging.
Niet menging op blok- of straatniveau, maar over heel West.
De schaal is essentieel. Kijk vooral naar de huishoudsituatie
en zorg dat mensen dezelfde soort mensen om zich heen
hebben. Als je gezinnen met kinderen wilt aantrekken,
moet je massa maken. Een gezin met kinderen redt het
hier niet alleen, je moet een halve straat vol hebben. Als je
nieuwe groepen wilt aantrekken, zul je ze vooral en masse
moeten aantrekken.’ Pas dan kunnen gezinnen van elkaars
aanwezigheid profiteren, omdat ze in staat zijn tot dezelfde
wederdiensten: op elkaars kinderen passen, kinderen van
school ophalen, kinderen uitnodigen voor verjaardagsfeest-

jes, brengen en halen naar de sportvereniging, op elkaars
kinderen letten op straat. Contacten tussen buren (naaste
buren, overburen, zijburen) hebben een ruilkarakter (Nauta
1973). Gezinnen zijn in staat zaken onderling uit te ruilen;
dit ruilverkeer kan meer en minder intensief zijn. Heel veel
buren houden latent contact met elkaar, maar niet te diep.
Bij latent contact gaat het erom elkaar te helpen als dat
nodig is. Manifeste, intensieve vormen van contact tussen
buren zijn juist risicovol: wanneer het misgaat, is er een
groot probleem, omdat je elkaar als buren niet goed kunt
ontwijken. Heel belangrijk voor buren is je niet aan elkaar
te storen. Daarom is het belangrijk je onder ‘soortgenoten’
te bevinden.
Grofkorrelige menging dus – naar inkomen, naar etniciteit
en naar leeftijd – lijkt een belangrijke begunstiger van
sociale binding. In termen van aanbodsturing betekent dat
een mix van woningtypes (appartementen afgewisseld met
grondgebonden woningen) en eigendomsverhoudingen
(sociale huur afgewisseld met dure huur en koop).
Maar hoe grof- of fijnmazig mag die mix zijn? Hoe groot
moet een woonmilieu zijn om als sociaal homogeen te
worden beleefd? Zich baserend op berekeningen van het
Ministerie van vrom (2004) concluderen Buys en Van der

Schaar (2004) dat de buurt zoals die door bewoners beleefd
wordt een schaal heeft van 50 tot 200 meter hemelsbreed.
Vanzelfsprekend is dit sterk afhankelijk van de stedenbouwkundige structuur en de gekozen woningtypologieën.
Henk van Schagen betoogt dat je uiterst zorgvuldig moet
zijn hoe je mengt: ‘Mengen moet je heel goed definiëren.

Kinderen en ouderen mixen via trappen en galerijen is niet
mogelijk, dat leidt alleen maar tot problemen. Maar waarom
zoek je de mix niet op straat? Heel veel mensen hechten
aan die mix, dat ze kinderen tegenkomen, of dat mensen
boodschappen kunnen doen voor ouderen.’ Jack Burgers
merkt op dat verschillen en overeenkomsten beide contact-

André Ouwehand: ‘hangjongeren
hebben

spanning nodig – je moet

in
accommoderen’

dus

ergens
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buurt spanning kunnen
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ard

moeten de buurt
‘Voorzieningen
Sprinkhuizen:

oppimpen’

begunstigend kunnen werken: ‘Enerzijds gebeurt verbinden
tussen gelijkgestemden, je past op elkaars kinderen, maar
anderzijds willen ouderen ook niet alleen met ouderen
wonen.’
Winnende wijken: grofkorrelige menging

In de context van Nieuw West kan worden geconcludeerd
dat winnende wijken sociaaleconomisch en etnischcultureel gemengd kunnen zijn, maar dat een substantieel
deel van de bewoners autochtoon moet zijn en/of deel
moet uitmaken van de middenklasse. Als grondregel kan
worden uitgegaan van vijftig procent kansrijke burgers voor
het grotere geheel – de hoeveelheid Nederlanders wordt
hiertoe vaak als maatstaf gehanteerd (zie ook Uyterlinde et
al. 2007). Daarbinnen is de opgave om relatief homogene
woonmilieus te organiseren, met als vuistregel een zone van
50 tot 200 meter hemelsbreed – afhankelijk van de gekozen
woonmilieus en woningtypologieën. In dat geval weten
bewoners zich omringd door gelijkgestemden, waardoor ze

sneller geneigd zijn om sociale bindingen aan te gaan met
hun buurtgenoten. Eenheid in verscheidenheid dus. Het
gevoel onder ‘ons soort mensen’ te wonen schuilt vaak in
een combinatie van huishoudensamenstelling, levensfase,
etniciteit en sociale klasse, waarbij zeker niet al deze factoren gemeenschappelijk hoeven te zijn.

voorzieningen
Voorzieningen zijn een pull-factor voor bewoners, zij dragen
in belangrijke mate bij aan een aantrekkelijk leefklimaat
in de wijk. Maar in veel wijken die een stap voorwaarts
kunnen maken staat het voorzieningenaanbod onder druk,
zowel in termen van kwaliteit (goede en aantrekkelijke
voorzieningen) als kwantiteit (voldoende voorzieningen).
Bovendien is de sociale infrastructuur in veel wijken sterk
versnipperd – er zijn vaak veel organisaties en partijen actief
die onderling nauwelijks samenwerken. Een hoogwaardige
sociale infrastructuur is niet alleen van belang om nieuwe
middengroepen te binden, maar ook om minder weerbare

burgers te activeren en hun maatschappelijke kansen te
vergroten. Dat vereist een samenhangend aanbod van (taal)
onderwijs en educatie, vrijetijdsbesteding, vrijwilligerswerk,
trajectbegeleiding naar de arbeidsmarkt en ‘echt werk’. Een
dergelijk aanbod maakt het voor bewoners mogelijk om
van het ene naar het andere project door te stromen en zo
via stappen een sprong vooruit te maken. Voorzieningen
kunnen bovendien een rol spelen in het vestigen van het
imago van een wijk. Of het nu gaat om basisvoorzieningen
op buurtniveau of om wijkoverstijgende voorzieningen, de
herstructureringsoperatie Parkstad biedt de kans om – in de
woorden van André Ouwehand – ‘Nieuw West anders in de
etalage te zetten’.

een goed op elkaar afgestemd aanbod. Maar er kleven ook
nadelen aan clustering. Afzonderlijke instellingen verliezen
voor een deel hun identiteit en schaalvergroting kan leiden
tot een slechtere bereikbaarheid van instellingen. Ook
kleinschaligheid en spreiding van het voorzieningenaanbod
verdient daarom de aandacht. Door middel van spreiding
kan een netwerk van routes ontstaan die mensen afleggen
en wordt de doorbloeding in de wijk gestimuleerd. Verwijzend naar het rmo-advies Niet langer met de ruggen naar
elkaar (2005) betoogt André Ouwehand dat clustering niet
zaligmakend is: ‘Er is veel voor te zeggen om voorzieningen
juist uit elkaar te halen zodat mensen van de ene naar de
andere plek moeten gaan. Op die manier komen ze meer
in beweging en ontstaan meer ontmoetingen in de wijk.
Het gaat erom functies, waaraan het bezoek soms ook een
verplichtend karakter heeft zoals consultatiebureaus, zo
te situeren dat mensen elkaar tegenkomen en ontmoeten.’
Een brede school is bijvoorbeeld niet per definitie een
centrale multifunctionele accommodatie, maar kan ook
een netwerk in een buurt zijn waarin kinderen en ouders
zich verplaatsen, van de kinderopvang naar het lesgebouw,
naar de dansschool en de sportschool.
Wijkgerichte voorzieningen hebben echter een zekere
mate van coherentie nodig. Vooral diensten gericht op

Kleinschaligheid, spreiding en samenhang
De laatste jaren zien we dat voorzieningen zoveel mogelijk
fysiek worden geclusterd. De gedachte is dat het onderbrengen van verschillende voorzieningen in één accommodatie
ruimtelijke, financiële en organisatorische voordelen
oplevert. Ook wordt het argument gebruikt dat clustering
van voorzieningen in een gebouw de inhoudelijke samenwerking tussen voorzieningen bevordert en zo bijdraagt aan
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wonen, zorg en welzijn moeten in onderlinge samenhang
worden gerealiseerd. Maar hoe zorg je voor samenhang in
het voorzieningenaanbod? Volgens Ard Sprinkhuizen kan
dit vorm krijgen door op strategische plekken ‘regiepunten’
te ontwikkelen die een coördinerende functie vervullen.
Sprinkhuizen: ‘De buitenschoolse opvang kan bijvoorbeeld
dienen als regiepunt voor jongeren of het zorgcentrum als
regiepunt voor ouderen en gebruikers van gemaksdiensten.’
Een regiepunt kan andere voorzieningen aansturen die op
hetzelfde terrein opereren, zodat er niet langs elkaar heen
wordt gewerkt. Woningcorporaties kunnen bijvoorbeeld
inspanningen op het terrein van leefbaarheid coördineren
en daarbij gemeentelijke diensten of het welzijnswerk
betrekken. In deze benadering worden voorzieningen dus
niet zozeer fysiek geclusterd in een gebouw, maar worden
ze gebundeld rond een bepaalde vraag, waarbij steeds één
voorziening de regie voert over het dienstenaanbod voor een
specifieke doelgroep of thema.
Om een samenhangend aanbod te creëren hoeft niet
gekozen te worden tussen óf een multifunctionele accommodatie óf verspreiding van kleinschalig aanbod. Fysieke
clustering en spreiding van voorzieningenaanbod kunnen
hand in hand gaan – we spreken dan van gedeconcentreerde

clustering. Voor een winnende wijk is een combinatie
misschien wel de beste oplossing: een grote, mooie centrale
voorziening naast kleinschalig aanbod – afhankelijk van de
behoeften van de gebruikers. Een brede school kan fungeren
als ontmoetingsplaats en ouders kunnen er direct terecht
voor kinderopvang en naschoolse opvang. Voorzieningen
voor jongeren zijn juist meer geschikt om te spreiden.
Jongeren zijn bij uitstek een groep die accommodatie nodig
heeft, maar een centraal aanbod kan leiden tot problemen:
zo zijn jeugdhonken in achterstandswijken niet zelden het
toneel geweest van vandalisme of conflicten tussen groepen
jongeren.
Een robuuste sociale infrastructuur
Op basis van een analyse van de bevolkingssamenstelling
van de wijk kan het voorzieningenaanbod op de vraag
worden afgestemd. Daarbij verdienen de meer kansarme
groepen in Nieuw West extra aandacht. Om van Nieuw West
een winnende wijk te maken is een sterke, effectieve sociale
infrastructuur noodzakelijk, die ook achterstandsgroepen
de mogelijkheid aanreikt om zich te emanciperen. Het gaat
dan niet alleen om een gedegen aanbod van activerende

voorzieningen, op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkttoeleiding, zorg en welzijn, maar ook om slagvaardige
sociale professionals. De aanwezigheid van een robuuste
sociale infrastructuur vormt een onmisbare hulpbron voor
bewoners om zich sociaal te verheffen. Denk bijvoorbeeld
aan een samenhangend aanbod van taalonderwijs, educatie
en trajectbegeleiding naar de arbeidsmarkt om de integratie
te bevorderen van groepen die zich in een achterstandspositie bevinden. Maar ook een aanbod voor hulpbehoevende
ouderen of mensen met een fysieke beperking maakt deel
uit van deze sociale voorzieningenstructuur. Cruciaal zijn

voorts goede scholen. Voor ouders is een goede gemengde
basisschool dicht bij huis van een belang dat niet genoeg
benadrukt kan worden. Met goede scholen kan de middenklasse worden verleid om te kiezen voor Nieuw West.
Goede scholen hoeven niet per definitie brede scholen te
zijn volgens Lia Karsten. Zij plaatst kanttekeningen bij de
ontwikkeling van de brede school als buurtvoorziening:
‘Veel brede scholen dreigen achterstandsscholen te worden
in de beeldvorming omdat ze juist in de achterstandsbuurten opkomen. Je moet dus zorgen dat de middenklasse er
ook naartoe gaat.’

‘nederland
heeft geen cultuur
openbare ruimte’

henk van Schagen:

van
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Uitstraling en kwaliteit
Midden- en hogere inkomens zijn gevoelig voor de kwaliteit
van de voorzieningen in een wijk. Is die kwaliteit ondermaats, dan zoeken ze hun heil elders. Daarom moeten
voorzieningen, in de woorden van Ard Sprinkhuizen, de
buurt ‘oppimpen’: ‘Tijdens onze wandeling kwamen we
langs zo’n schoolpleintje. Daar komen ouders met kinderen,
de dragers en schragers van de buurt. Zo’n school moet een
uitstraling hebben, maar langs de hekken zijn containers
gestapeld en de school is potdicht ten opzichte van de straat.
Zo werkt dat niet.’ Door een school te bouwen die fraai van
architectuur is, geeft de overheid aan bewoners een signaal
af dat ze in hen wil investeren. Dat ze zorg en aandacht
heeft voor de toekomstkansen van hun kinderen. Voor
middengroepen is dat een belangrijk signaal. Oud-minister
van vrom en wrr-raadslid Pieter Winsemius hield op de
Ruimteconferentie 2007 van het Ruimtelijk Planbureau
een soortgelijk pleidooi. Hij riep op om voorzieningen in
achterstandswijken ‘mooier te maken dan de buurt’. Basisschool ’t Koggeschip in Geuzenveld is daar een voorbeeld van.
De vormgeving van het gebouw dient als uithangbord: hier
staat kwaliteit van onderwijs en persoonlijke ontplooiing
van uw kind hoog in het vaandel.

Ruimte voor experiment en tijdelijke programma’s
Naast uitstraling, kwaliteit en een gedegen organisatie van
voorzieningen moet er tijdens het transformatieproces in
stedelijke vernieuwingswijken ruimte zijn voor ongeorganiseerde en ongeplande voorzieningen. André Ouwehand
wijst op een voorbeeld uit Vlissingen: ‘De woningcorporatie
maakte een open ruimte onder een flatgebouw voor vrijwilligers. Overdag vinden hier activiteiten plaats en wordt
er gekookt voor de studenten van de scheepvaartschool. Voor
de woningcorporatie was de realisatie van de ruimte een
experiment: de corporatie wist dat er geen financiering
was, maar heeft de ruimte toch verzorgd vanuit de gedachte
dat ze er later eventueel iets anders mee zou kunnen doen.’
Volgens Ouwehand kan er vanuit het ‘ongeorganiseerde’
ruimte worden gecreëerd voor bewoners, bijvoorbeeld in
de vorm van kleinschalige gelegenheden tot ontmoeting.
Bovendien maakt de ruimte voor bewonersinitiatieven
het mogelijk om de kleinschaligheid van voorzieningen
überhaupt in stand te houden. Het voorbeeld uit Vlissingen
illustreert dat je ook tijdelijk ruimte kunt bieden aan
bottom-up initiatieven. In de praktijk vereist dit wel
bestuurlijke flexibiliteit, bijvoorbeeld als het gaat om
regelgeving en vergunningen, zodat tijdelijke (her)bestem-

ming van ruimtes en gebouwen mogelijk wordt. Ook de
inzet van (financiële) middelen moet flexibel ter hand
worden genomen zodat de ruimte voor experimenten
gewaarborgd blijft.

bij de specifieke kwaliteiten van een gebied, zijn zij in staat
mensen van buiten aan te trekken.’ Een bioscoop doet dat
niet, maar voor de Sloterplas moet je denken aan de uitbouw
en een facelift van het haventje, het creëren van horeca rond
de plas of de ontwikkeling van faciliteiten voor waterrecreatie, zoals een zeilschool of duikcursussen.

Buurtoverstijgende voorzieningen:
de meerwaarde van identiteitsdragers

openbare ruimte

Voorzieningen met een buurtoverstijgend karakter kunnen
helpen om Nieuw West als winnende wijk te profileren.
Dat past ook bij de discussie over de stimulering van de
lokale economie en bij de vraag hoe je middengroepen van
buiten in de wijk krijgt, niet alleen als bewoners, maar ook
als consument. De identiteit van Nieuw West kan worden
versterkt door de kwaliteiten van het gebied die in hoofdstuk
2 aan de orde kwamen, te versterken en uit te bouwen.
Nieuw West bezit als stadsluw gebied grote potenties voor
de middenklasse. Groen is ruim aanwezig en ook het water
– met name de Sloterplas – is een blikvanger. Er liggen dus
aanknopingspunten voor voorzieningen gericht op groen,
rust, ruimte, water en recreatie. Dergelijke voorzieningen
hebben bovendien een bovenlokaal bedieningsgebied. Ard
Sprinkhuizen: ‘Alleen wanneer voorzieningen aansluiten

De kwaliteit van de openbare ruimte is het visitekaartje van
een stadswijk. Bewoners en bezoekers moeten de openbare
ruimte als aantrekkelijk en verzorgd ervaren. Vier aspecten
zijn cruciaal zijn om een kwalitatief hoogwaardige openbare
ruimte te realiseren: verblijfskwaliteit, gebruikswaarde,
veiligheid en onderhoud. Waar de eerste twee aspecten
vooral te maken hebben met een intelligente inrichting
en een aantrekkelijk ontwerp, gaat het bij de andere twee
vooral om goed beheer. Tijdens de discussie droegen de
experts met regelmaat buitenlandse voorbeelden aan.
Parijs, Berlijn, New York, Londen en Barcelona gingen over
tafel, terwijl de Nederlandse voorbeelden van geslaagde
publieke ruimtes schaars lijken. Volgens Henk van Schagen
is de openbare ruimte het ondergeschoven kindje van de
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Jaap
is

timmer:

‘Onveiligheid

criminaliteit
ruimtelijke ordening: ‘Nederland heeft geen cultuur van
openbare ruimte.’ Er is in Nederland – en zeker ook in Nieuw
West – dus nog veel te winnen.
Verblijfskwaliteit en gebruikswaarde
Het onderzoek Kiezen voor de stad liet zien dat veel allochtone middengroepen op zoek zijn naar een woonmilieu
waarin suburbane kwaliteiten en stedelijke dynamiek elkaar
ontmoeten. Om deze groepen aan Amsterdam Nieuw West
te binden, moet in de woonomgeving vorm en inhoud
gegeven worden aan het begrip ‘stedelijkheid in de luwte’

plus

onbehagen’

(Karsten et al. 2006). Dat betekent: voldoende verkeersveiligheid en sociale veiligheid, overzichtelijkheid en sociale
controle. De aanwezigheid van groen in de woonomgeving
speelt hierin een cruciale rol, niet alleen in de vorm van
tuinen, maar ook in het groene karakter van straten en in
de gebruikswaarde en de verblijfskwaliteit van de publieke
ruimte, in het bijzonder van parken en speelgelegenheden.
Groen en water geven de stedeling een gevoel van rust,
een moment van reflectie, de mogelijkheid even te kunnen
ontsnappen aan de stedelijke hectiek. Daardoor draagt het
sterk bij aan het gevoel van een leefbare wijk. Vrijwel iedere
stedeling ervaart de aanwezigheid van groen in de buurt als
prettig, zelfs wanneer men daar zelden gebruik van maakt.

Door de ‘licht, lucht en ruimte-filosofie’ hebben veel naoorlogse wijken een overmaat aan openbare ruimte, maar die
ruimte wordt vaak nauwelijks gebruikt. Jane Jacobs legde
deze achilleshiel al bloot in haar klassieker The Death and
Life of Great American Cities (1961). Allemaal ‘gras, gras, gras’
noteerde ze in een felle aanklacht tegen de geloofsartikelen
van Le Corbusier, maar niemand die naar al dat gras omkijkt
of zich er liefdevol toe verhoudt. In Nieuw West is het niet
anders, vindt Lia Karsten: ‘Hier in de buurt is het bijna
allemaal kijkgroen. Je kunt er leuk op kijken, maar wat moet
je er doen? Je kunt de kwaliteit van het groen veel beter
benutten. Wil de ruimte van jou zijn, dan moet je de ruimte
ook kunnen gebruiken, er spullen neer kunnen zetten.’
Hierbij is het heel belangrijk dat goed gekeken wordt naar
wie er rond publiek groen wonen. Mensen met een zelfde
achtergrond kunnen gemakkelijker een publieke ruimte
delen dan mensen met verschillende achtergronden. In het
laatste geval kan het actieve gebruik van de ruimte juist
voor problemen zorgen. De een ziet het als een ideale plek
om zijn hond uit te laten, de ander wil juist verpozen tussen
fraai onderhouden rozenperken. Op het moment dat men
juist wil dat verschillende groepen van een publieke ruimte
gebruik gaan maken, stelt dat hoge eisen aan inrichting,
beheer en toezicht. Daar waar je verschillende groepen naar

publieke ruimten wilt lokken, is het belangrijk om deze niet
ongedifferentieerd aan te bieden. Gebruikersgroepen dienen
hun eigen plekken te hebben: hier kun je als ouderen jeu de
boules spelen, daar kunnen ouders met hun peuters zitten,
verderop kunnen tieners voetballen, etc.
Tegelijk vormt de openbare ruimte in de Westelijke Tuinsteden regelmatig een bron van spanning en conflict tussen
burgers, bijvoorbeeld wanneer ouderen zich bedreigd voelen
door hangjongeren die zich tot diep in de nacht rumoerig op
een plein ophouden. André Ouwehand hierover: ‘Hangjongeren zijn van alle tijden en zijn niet gevoelig voor een heg van
vijftig centimeter. Die jongens hebben spanning nodig – je
moet dus ergens in de buurt spanning kunnen accommoderen. Jongeren moeten ergens jongeren kunnen zijn, maar
helaas gaat dat wel in tegen andere belangen in de buurt.
Maar ik word niet blij van een samenscholingsverbod; het
gaat niet alleen om de fysieke vormgeving van de openbare
ruimte, maar ook om het beheer en het ontwikkelen van
omgangsregels.’
Henk van Schagen vindt dat het vaak niet duidelijk is wat
de functie en betekenis van de openbare ruimte is in de
naoorlogse stad. Hoewel die nu slecht functioneert, is een
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ruime opzet juist ook een onderscheidende kwaliteit en je
moet het kind niet met het badwater weggooien, betoogt
hij: ‘Je moet begrijpen hoe het komt dat het nu is zoals het
is. Pas daarna kun je het veranderen.’ Volgens Van Schagen
schuilt het probleem voor een belangrijk deel in de overgangszones tussen het privédomein en de publieke ruimte,
van oudsher een belangrijk aandachtspunt voor architecten
en stedenbouwkundigen: ‘Kern is dat het openbare gebied
openbaar is en dus dat iedereen er moet kunnen komen.
Ook hangjongeren. Daarnaast heb je privégebied. Maar er is
ook een soort collectief gebied mogelijk – de overgangszone
tussen privé en openbaar – en dat laatste heb je hier nog te
weinig. Eigenlijk heb je hier alleen restruimte. Bij collectieve
ruimte kun je denken aan plekken waar alleen de mensen die
er wonen mogen komen en anderen op uitnodiging. Plekken
waarop mensen kunnen uitbouwen, met mooie hekken
die ’s avonds eventueel dichtgaan. Belangrijk is wel dat je
duidelijk maakt voor wie je de plek maakt. Daar moet je mee
beginnen.’
Om concreet invulling te geven aan de overgangszones tussen privé en openbaar ontwikkelde architectenbureau Inbo
voor de Kolenkitbuurt in Bos en Lommer, aan de rand van de
Westelijke Tuinsteden, het concept van encroachmentzones

(Postma, Vlaswinkel et al. 2006). Dit concept beoogt zachte
overgangen te realiseren tussen het privédomein van de
woning en de publieke ruimte van de straat. Encroachment
betekent letterlijk: zich indringen, inbreuk maken. De
woning verplaatst zich als het ware naar het domein van
de straat. ‘Wonen met de voeten op de stoep’ is de meer
populaire term die de bedenkers van dit concept ervoor
hebben gemunt. Volgens Lia Karsten is het een klassieke
stedelijke invulling: ‘Ergens moet de relatie gelegd worden
tussen woningen en openbare ruimte. Het komt altijd weer
terug bij de bankjes op de stoep.’ De encroachmentzones
worden op maaiveldniveau verhoogd of verdiept aangelegd.
De stroken kunnen stenig of groen worden ingericht, ook bij
meerlaagse bouw in de vorm van een erker of een balkon.
Concreet gaat het om gemeenschappelijke voortuintjes,
plaatsing van straatmeubilair en spelmateriaal, terrasjes
en groenstroken. Een belangrijke voorwaarde voor succes
is dat het ontwerp gemaakt wordt in samenspraak met de
bewoners. Want de ervaring leert dat bewoners zich verantwoordelijk voelen voor door hen gewenste buitenruimte,
terwijl niet-gewenste buitenruimte wordt verwaarloosd.
En vanzelfsprekend moet het ontwerp ‘hufter-proof’ zijn
en moeten er goede afspraken worden gemaakt over het
beheer.

Onderhoud en veiligheid

geïnvesteerd in het onderhoud van de woonomgeving. Juist
de middenklasse staat op ‘netjes’. Jaap Timmer legt uit dat
gevoelens van onveiligheid slechts ten dele voortkomen
uit feitelijk ervaren overlast: ‘Het is belangrijk dat mensen
zich niet ongemakkelijk voelen in de openbare ruimte.
Onveiligheid is namelijk criminaliteit plus onbehagen.
Mensen niet kennen, een onbekende ruimte, een ruimte
die ongemakkelijk voelt omdat die niet mooi is, dat speelt
allemaal een rol bij onveiligheidsgevoelens.’ Het beter
programmeren en het verhogen van de gebruikswaarde van
het openbare gebied kunnen ertoe bijdragen dat gevoelens
van anonimiteit en onveiligheid worden teruggedrongen.
Dat kan door (semi-)permanente functies in de publieke
ruimte te accommoderen, zoals bankjes, speelgelegenheden
voor kinderen, barbecues en voetbalkooien, maar ook door
gerichte activiteiten te organiseren. Structureel, zoals het
pleinwerk voor kinderen en jongeren van Thuis op Straat!
(tos), de velden van de Krajicek Foundation waar onder
begeleiding activiteiten worden georganiseerd en de
speluitleencontainers van Jantje Beton. Maar ook incidenteel, bij speciale gelegenheden, bijvoorbeeld optochten
en (seizoensgebonden) festiviteiten voor kinderen. Door
het georganiseerde gebruik van de openbare ruimte te
stimuleren loopt het gevoel van anonimisering en onveilig-

In Kiezen voor de stad werd duidelijk dat allochtone middengroepen zeer gevoelig zijn voor verloedering en vervuiling
van de publieke ruimte. We voerden daarbij de ‘robuuste
stedeling’ ten tonele, waarbij we constateerden dat deze
vaker voorkomt in de hoofden van beleidsmakers dan in de
stadswijken waar-ie zo gewild is. Deze robuuste stedeling
voelt zich prettig bij de chaos en onvoorspelbaarheid van
het stedelijke leven en zou beschikken over een olifantshuid
als het gaat om alledaagse leefbaarheidsproblemen.
In tegenstelling tot de naar de suburbs gevluchte middenklasse, is deze figuur in staat de junks, het zwerfvuil en
al het andere grotestadsongerief met een zeker
stoïcisme te benaderen. Het onderzoek onder allochtone
middengroepen maakt echter duidelijk dat de allochtone
stedelijke middenklasse geen olifantshuid heeft, maar juist
uiterst gevoelig is voor de kwaliteit van de leefomgeving.
Dit lijkt niet exclusief voorbehouden aan de allochtone
middenklasse: geslaagde burgers willen geen rommel om
zich heen, dat geldt net zo goed voor autochtonen. Een
schone en goed onderhouden woonomgeving bepaalt in
hoge mate of mensen zich veilig en thuis voelen in een
wijk. Om dat te bereiken dient structureel te worden
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heid terug en wordt bovendien voorkomen dat de publieke
ruimte door groepen hangjongeren wordt geannexeerd.
Een tweede sleutel tot het tegengaan van gevoelens
van onveiligheid ligt in de intensivering van het sociaal
beheer. André Ouwehand noemt een voorbeeld uit Parijs,
waar streng beheer wordt gevoerd op de openbare ruimte:
‘In stedelijke buurten, dichtgebouwd, met een bevolkingssamenstelling waarvan we ons hier zouden afvragen of het

wel de juiste samenstelling is, vind je giga-ruimten waar
het hek ’s avonds dichtgaat, waar iemand toezicht houdt.
Dat is iets waar wij ook over moeten nadenken. Juist het
toezicht en het ’s avonds afsluiten kan veel veiligheid geven.
De openbare ruimten in Parijs worden ook prachtig gebruikt.
Iedereen zit er en heeft een plek, met de wipkippen voor
kinderen aan de ene kant, maar ook plekken voor grotere
jongeren. Het lijkt daar goed te werken.’

Met dergelijke interventies wordt voorkomen dat de openbare ruimte er verlaten bij ligt, dat de ruimte verloedert en
dat niemand zich ervoor verantwoordelijk voelt. Jaap Timmer
weet uit eigen ervaring dat het belangrijk is dat je leefomgeving niet ophoudt bij je eigen voordeur: ‘Je moet mensen
het gevoel geven dat de openbare ruimte van hen is: als ik
daar ga zitten, dan hoor ik daar; als ik daar mijn kinderen laat
spelen, horen die daar; daar is het vertrouwd. Dat was ook
een van de kwaliteiten in de buurt [in Slotervaart] waar ik
een paar jaar geleden woonde. Er was een karig speelplekje
waar de kinderen speelden en er zaten altijd ouders die je
kende, soms alleen van gezicht, soms ook van naam. Je kon,
doordat iedereen er weleens zat, je kind er met een gerust
hart even droppen om boodschappen te doen. Zelf lette je de
volgende keer wel op. En als mensen er dingen deden die niet
hoorden, dan werden die daar collectief op aangesproken.’

veel geld gereserveerd voor de openbare ruimte.’ Erik Snel
voegt eraan toe dat problemen in de openbare ruimte vaak
voortkomen uit een gebrek aan voorzieningen: ‘De straat
is belangrijk voor jongeren, maar het is ook belangrijk
dat er voorzieningen zijn. In Utrecht zijn in Kanaleneiland
geen voorzieningen meer voor jongeren. In Slotervaart,
waar de rellen waren, is veel geïnvesteerd in welzijnswerk,
buurthuizen, kindercrèches, 65-plussers, maar er is niets
voor jongeren meer. Het is een keer uit de hand gelopen of
gevaarlijk geworden en dus opgedoekt.’

reputatie
Amsterdam Nieuw West probeert zichzelf omhoog te trekken
en het negatieve imago van zich af te schudden. Maar de
middenklasse is statusgevoelig. Voor hen speelt de reputatie
van een gebied – bewust én onbewust – een belangrijke
rol in hun overweging om er zich te vestigen of er te blijven
wonen. Grootschalige vernieuwing blijkt vaak echter niet
voldoende om hardnekkige negatieve beeldvorming te doen
verdampen. Maar hoe kun je de negatieve beelden tackelen
en een tegenbeeld introduceren, zonder te vervallen in
wishful thinking?

Door de verblijfskwaliteit en de ontmoetingsfunctie van de
openbare ruimte te verhogen bouwen bewoners onderlinge
vormen van gekendheid en vertrouwdheid met elkaar
op. Blokland (2006) spreekt in dit verband van publieke
familiariteit. Karin Peters wijst erop dat aan hoogwaardige
openbare ruimtes wel een prijskaartje hangt: ‘Veel hangt
af van de hoeveelheid te investeren geld. In Parijs wordt
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Mental pictures met weinig grijstinten
De discussie over naoorlogse wijken lijkt gevangen in een
heel beperkt taalregister (Engbersen en Wisse 2003). Door
de grote aandacht die het huidige kabinet schenkt aan deze
wijken worden ze – bedoeld of onbedoeld – veelal eenzijdig
belicht: het zijn ‘probleemwijken’ met een geringe ‘sociale
cohesie’ waar ‘overlast plaatsvindt’, bewoners over het
algemeen ‘kansarm’ zijn en ‘problemen achter de voordeur’
welig tieren. Dit zorgt ervoor dat de buitenwereld (lees:
bewoners die niet in dit soort wijken wonen) dit generaliserende discours overneemt. Zulke ‘mental pictures’ kennen
vaak weinig grijstinten. Met het gehanteerde beleidsjargon
wordt de suggestie gewekt dat alle achterstandswijken op
elkaar lijken, waardoor het unieke karakter van specifieke
wijken aan het zicht onttrokken wordt. Want de ene wijk
is de andere niet. Elke ‘probleemwijk’ heeft potenties die
eigen zijn aan het gebied en als aanknopingspunt kunnen
dienen om het imago van binnenuit te verbeteren, ook als
je die potenties met een vergrootglas moet zoeken. In het
geval van de Westelijke Tuinsteden worden de zwart-wit
beelden nog eens versterkt door de berichtgeving in de
media. Clichés over het gebied krijgen daardoor de kans
zich dieper te wortelen in de hoofden van buitenstaanders.

Maar de bewoners en iedereen die écht bekend is met
Amsterdam Nieuw West weten dat er méér is, dat er ook
aantrekkelijke kanten zijn die nog te weinig worden belicht.
Om de beeldvorming positief te beïnvloeden hebben
bestuurders en stedelijke planners in verschillende steden
en wijken de afgelopen jaren het instrument van ‘branding’
ingezet. Via brandingsessies probeert men deze gebieden te
tooien met nieuwe labels om vanuit die nieuwe identiteit
de weg naar boven te vinden. De vraag is of deze methode
effectief is als ze niet berust op intrinsieke kwaliteiten van
het gebied of gevolgd wordt door concrete investeringen.
Wijken als Slotervaart en Geuzenveld kennen al lange tijd
een negatieve verbeeldingslaag – weinigen associëren deze
buurten met een prettig woon- en leefklimaat. Dergelijke
wijken bestempelen als ‘krachtwijken’ – om maar eens te
wijzen op de ‘überbranding’ van minister Vogelaar – is alleen
maar geloofwaardig als ze ook daadwerkelijk die intrinsieke
kwaliteiten bezitten. Met louter enthousiasmerende taal
kan je een naargeestige wijk niet omtoveren tot een wijk
die bij middengroepen in trek is. De opgave is de intrinsieke
kwaliteiten van Nieuw West op te sporen, te benoemen en
concreet toe te passen in een breed scala van maatregelen.
Maatregelen die bij voorkeur gegoten zijn in vormen van

interactie met huidige en potentiële bewoners. Alleen dan
kan een begin worden gemaakt met het verwijderen van de
negatieve sluier die over Nieuw West heen hangt.

werkt met nieuwe logo’s die op een wijk worden geplakt,
maar aansluit bij de bestaande kwaliteiten van een gebied
en deze probeert te versterken in de belevingswereld van
(potentiële) bewoners. Ook André Ouwehand ziet veel in het
‘grote gebaar’ als het gaat om imagoverbetering van wijken:
‘Het is buitengewoon moeilijk om in de herstructurering en
vernieuwing van wijken het imago langzaam te verbeteren.
Je moet niet denken dat het met kleine stappen langzaam
goed gaat. Je moet in sommige situaties grote gebaren
maken, de situatie in één keer echt omdraaien en echt iets
anders doen zodat de wijk een ander beeld krijgt. Soms moet
je met grote gebaren een slag maken in een groot aaneengesloten gebied.’
De glossy folders van makelaars zijn ook een poging om
positieve beelden van Nieuw West te communiceren. Maar
verleid je de middenklasse wel op die manier? Kansrijker
lijkt het om direct het ‘positieve verhaal’ over Nieuw West te
voeden, door concrete successen – bijvoorbeeld verbetering
van de veiligheid in de wijk, maar ook specifieke evenementen of ondernemersprijzen – te vieren met media-aandacht.
Het gaat om het communiceren van kleine overwinningen
via zoveel mogelijk kanalen: via de lokale radio en televisie,
huis-aan-huis-bladen, posters in het buurthuis, winkeliersverenigingen die succesvolle ondernemers in het zonnetje

Intrinsieke kwaliteiten positief belichten
De kwaliteiten van Nieuw West die in hoofdstuk 2 zijn
benoemd – groen en blauw, de strategische ligging – vormen
het startpunt om de beeldvorming te beïnvloeden. Het
inzetten op imagoverbetering door kernkwaliteiten positief
te belichten is de meest directe vorm van imagoverbetering.
Gruis (2006) spreekt in dit verband van ‘buurtmarketing’:
het aanprijzen van kwaliteiten als het hoge voorzieningenniveau, het groen en de nabijheid van het centrum. Jack
Burgers vindt dat over Nieuw West een reëel positief verhaal
te vertellen is. ‘De middenklasse wil zich altijd een beetje
veilig onderscheiden. Hier kan dat. Het is groen wonen in
Global City Amsterdam. Je zou mijns inziens best een imago
kunnen wekken van een gebied dat het gaat maken, dat ‘hot’
is. Illustreer een dergelijk verhaal met mooie voorbeelden
van early adopters, van mensen die hun kansen hebben
gepakt.’ Buurtmarketing onderscheidt zich dus van de
eerder genoemde procedure van ‘branding’ omdat het niet
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zetten of de moskee die zich inzet om overlast of radicalisering van jongeren tegen te gaan. Het effect van deze
methode is moeilijk meetbaar, maar de kans is groot dat het
werkt. Kleine, concrete successen staan namelijk dicht bij de
leefwereld van mensen, zodat hun ‘mental pictures’ ermee
aan grijstinten winnen. Bovendien is de middenklasse vaak
goed geïnformeerd en relatief ongevoelig voor verhalen die
een te idyllisch beeld schetsen. Concreet resultaat trekt hen
wellicht eerder over de streep. Volgens Lia Karsten kunnen
ook bewoners een cruciale rol spelen in het communiceren
van successen: ‘Als mensen trots zijn op hun buurt, dan moet
je dat gebruiken en die trots naar buiten brengen. Bijvoorbeeld zo’n actie van moeders die laten zien dat Slotervaart
ook leuke kanten heeft. Of bn-ers die zeggen: “Ik woon hier
ook en ik woon hier prima”. Dat moet je naar buiten brengen.
Het moet uit de buurt zelf komen.’
Een alternatief scenario voor stedelijke gezinnen
Tot slot staan we stil bij de invloed van het imago van Nieuw
West op de vestigingsmotieven van gezinnen, we doen dat
omdat hun keuze voor het wonen in de stad vaak de meeste
verwondering wekt. Meer dan andere groepen dienen ze

hun keuze te verantwoorden. Bovendien: gezinnen zijn in
Parkstad een heel belangrijke doelgroep. Kiezen voor de Stad
toonde aan dat, hoewel de stad op sommige middenklasse
gezinnen een sterke aantrekkingskracht uitoefent, ze zich
vrijwel allemaal afvragen of ze er wel goed aan doen om
in de stad te blijven wonen (zie ook Karsten et al. 2006).
Vooral wanneer gezinsuitbreiding op komst is, twijfelt men
of de stad wel een geschikte omgeving is voor opgroeiende
kinderen. In Kiezen voor de stad legden wij een ‘ijzeren
scenario’ bloot dat veel jonge middenklasse gezinnen
ervaren, al dan niet onder druk van hun sociale omgeving:
‘Mijn kennis woonde in de stad, kreeg kinderen en stond voor
de vraag of ze die in een stad als Amsterdam of Rotterdam
wilde laten opgroeien. Want daar zijn zwarte scholen,
onveiligheid, jeugdbendes. Dus je begrijpt dat ze koos voor
een meer suburbane omgeving, want die is schoner, rustiger,
veiliger, minder multicultureel én er zijn witte scholen.’
Het ijzeren scenario laat zien hoe breed gedragen de
gedachte is dat je als goede ouders je kinderen maar beter
niet in de stad kunt laten opgroeien. Om het imago van
Nieuw West op te vijzelen en de negatieve verbeeldingslaag
af te breken is het cruciaal om gezinnen een alternatief scenario in handen te geven waarmee zij hun sociale omgeving
kunnen overtuigen dat hun keuze om in de stad te blijven

de juiste is. Daarbij onderscheiden we twee alternatieve
scenario’s. Met het scenario ‘ondanks de kinderen wonen
we in de stad’ maken middenklasse gezinnen aan anderen
duidelijk hoe ze stedelijke hindernissen hebben getackeld,
in het bijzonder ten aanzien van schoolkeuze, veiligheid en
buitenspelen. Enerzijds doen ze dat door onderbelichte zaken
uit het ijzeren scenario naar voren te schuiven, zoals het
praktische nut van sociale en familiale netwerken in de stad,
en anderzijds door te wijzen op het schrale voorzieningenniveau en gebrek aan levendigheid in de Vinex-wijken. Met
name reeds gevestigde gezinnen in Nieuw West zullen deze
argumentatie gebruiken, want zij beschikken vaak al over
een sociaal netwerk in de wijk. In het tweede alternatieve
scenario ‘juist vanwege de kinderen’ benadrukken ouders
dat zij hun kinderen willen voorbereiden op een toekomst
die steeds meer multicultureel zal zijn.
Door te kiezen voor de stad investeren ze in de zelfredzaamheid en de toekomstkansen van hun kinderen. Deze
ouders staan wel voor de taak dit idealistische standpunt
geloofwaardig te maken; doen ze dit niet, dan laden ze de
verdenking op zich dat ze hun kinderen blootstellen aan
een sociaal experiment. Het probleem waarop veel stedelijk
georiënteerde gezinnen stuiten – met name wanneer ze
wonen in minder aantrekkelijke naoorlogse stadswijken –

is dat ze voortdurend moeten zoeken naar argumenten om
hun keuze te legitimeren, want de leefomstandigheden zijn
er niet altijd prettig, veilig en kindvriendelijk. Parkstad 2015
staat voor de opgave om ouders de argumenten aan te reiken om hun keuze voor Nieuw West overtuigend te maken.
Niet door holle marketingcampagnes, maar door ervoor te
zorgen dat het leefklimaat in deze wijken er echt op vooruit
gaat. Alleen wanneer jonge ouders het gevoel hebben dat
hun wijk aan de winnende hand is, en ze het bewijs daarvan
overtuigend kunnen uitdragen, slagen ze erin om het ijzeren
scenario ‘vanwege de kinderen de stad uit’ te trotseren.

69

iepiloog
In de inleiding van deze tekst verwezen we naar de bundel
Nieuw-West, waarin herinneringen van oud-bewoners
opgetekend zijn. Heel veel bekende Nederlanders komen
daar aan het woord, waaronder de publicist Max Pam. Hij
schrijft hoe zijn ouders – zijn vader was hoofdredacteur van
Het Parool – van mening waren dat ze met de verhuizing
uit de Pijp naar Overtoomse Veld in 1958 een hele stap
voorwaarts hadden gedaan op de sociale ladder. Decennia
later is het beeld gekanteld. Een verhuizing uit de Westelijke
Tuinsteden richting de Pijp representeert nu veel eerder
sociale stijging. Een woning buiten ‘de ring’ wordt immers
verruild voor een erbinnen. Wonen binnen de ring lijkt
nu het grote geluk te vertegenwoordigen. Binnen de ring
gebeurt het, daar zindert Amsterdam. Hoewel de a10 niet
meer is dan een puur fysieke scheidslijn, manifesteert
ze zich in de praktijk als een soort psychologisch ijzeren
gordijn. ‘Binnen de ring’ staat voor hoge woonkwaliteit, voor
stedelijke dynamiek, voor het échte Amsterdam, ‘buiten de
ring’ wordt geassocieerd met saaiheid, lage woonkwaliteit,

sociale problemen en achterstand. Deze publicatie stelt de
vanzelfsprekendheid van deze voorstelling van zaken ter
discussie door te wijzen op de grote potenties en kwaliteiten
van de Westelijke Tuinsteden. De verschillende delen van
dit gebied zijn als ‘Vinex-plus locaties’ te typeren. Het zijn
gebieden met een potentieel hoogwaardig woonklimaat die
de eenzijdigheid en de saaiheid van Vinex-wijken missen,
dankzij de nabijheid van hoogwaardige stedelijkheid: werk,
vertier, vermaak en cultuur.
Amsterdam Nieuw West telt meer inwoners dan menige
flinke provinciestad. De diversiteit van de inwoners, buurten
en mogelijkheden is groot. Nieuw West is met de auto, de
fiets én het openbaar vervoer relatief goed te bereiken.
‘Bereikbaarheid’ zal de komende jaren een steeds grotere
waarde vertegenwoordigen. Bereikbaarheid is immers geen
constante. Heel veel plaatsen zullen door de toename van
de verkeersdruk moeilijker bereikbaar worden; dit geldt
zeker voor Amsterdam. Steeds meer mensen zullen dan ook

doorkrijgen dat Nieuw West op dit punt grote voordelen
bezit. Het gebied is een ideale uitvalsbasis, zowel voor de
stad als het ommeland. Bovendien hebben verschillende
delen van Nieuw West (in potentie) veel kwaliteit, zoals
winkel- en cultureel centrum Osdorp en de woonbuurten
aan de randen van Osdorp en aan de oevers van de
Sloterplas. De opgave is deze diversiteit in kwaliteiten verder
te versterken en daarmee ook de binding van bewoners
en gebruikers (inclusief ondernemers) met dit deel van de
stad. Sluit daarom de Sloterplas aan op de Amsterdamse
grachten, de Amstel en het IJ. In Nederland is genoeg waterexpertise aanwezig om dit mogelijk te maken. Zo wordt de
Amsterdamse binnenstad ook langs waterroutes bereikbaar.
Bovendien kunnen ook toeristen en waterliefhebbers verleid
worden richting Nieuw West te dobberen en te varen. Nieuw
West kan een injectie van de Amsterdamse ‘watercultuur’
– flaneren op het water – goed gebruiken. Het zorgt voor
levendigheid, culturele vitaliteit en het genereert een stevige
economische spin-off.

benadrukken we dat er geen blauwdruk voor winnende
wijken bestaat. Het is geen vastomlijnd concept. Winnende
wijken zijn per definitie wijken die in beweging zijn en die
kunnen meegroeien met de veranderende maatschappelijke
omstandigheden en behoeften. Winnende wijken zijn
nooit af, want ze beschikken over het vermogen om zichzelf
te vernieuwen. Die dynamiek biedt voor aanstormende,
doorgroeiende en gearriveerde middenklassers een passend
woonmilieu, omdat de woonomgeving als het ware met
hen mee kan groeien. In Oud West en Westerpark vinden we
voorbeelden van wijken die aan de winnende hand zijn, zoals
de Bellamybuurt en de Fannius Scholtenbuurt (Oud West),
terwijl de Spaarndammerbuurt (Westerpark) een van de
wijken is waar het winnaarschap steeds duidelijker zichtbaar
wordt. Ze zijn, soms mede dankzij de creatieve klasse (weer)
in trek bij middengroepen, terwijl die vernieuwing ook voor
de gevestigde bevolking nieuwe perspectieven aanreikt
(zie ook Dienst Onderzoek + Statistiek 2007).
Ook in de context van Nieuw West bieden winnende wijken
niet alleen plaats aan de mensen die bewezen hebben
(heel) goed voor zichzelf te kunnen zorgen, maar juist ook
aan de achterblijvers. De verhouding tussen achterblijvers
en mensen die voor zichzelf kunnen zorgen, is niet goed

Al geruime tijd ondergaan de Westelijke Tuinsteden
een grote transformatie. Nieuwe woonmilieus worden
gerealiseerd, bestaande opgeknapt. De opgave is, zo betogen
wij in dit essay, om ‘winnende wijken’ te realiseren. Daarbij
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nooit

want ze beschikken over het vermogen om

zich zelf

af,

te vernieuwen’

in een getal uit te drukken. Vast staat dat in de Westelijke
Tuinsteden na de herstructurering meer dan nu mensen
zullen wonen die zichzelf kunnen redden. Het is daarbij de
uitdaging om te bewerkstelligen dat een groot deel daarvan
gerekend kan worden tot de middenklasse in wording. Juist
groepen die een proces van sociale stijging in Nieuw West
aan het doormaken zijn, moeten voor dit gebied worden
behouden. Zij vormen immers het nieuwe sociale, economische en culturele kapitaal van de stad. Daarnaast is het de
opgave om de minder zelfredzame groepen niet uit het oog
te verliezen; het is belangrijk dat ook zij het gevoel krijgen
dat ze ervan kunnen profiteren dat ze wonen in een gebied

dat in de lift zit. Waar je relatief groen en rustig kan wonen,
terwijl je de dynamiek van Amsterdam kan voelen. Waar je
dicht zit op een veelheid van werkgelegenheid die de stad
biedt, waar je straks niet vanuit een afgelegen, suburbane
woonlocatie rekeningrijdend naar je werk hoeft te komen,
waar je nog de auto voor de deur kan parkeren, waar je in
relatieve rust kunt wonen, en waar je je kinderen veilig
buiten kunt laten spelen. En waar je bovendien betaalbare
woningen treft, die meer wooncomfort bieden dan veel
woningen binnen de ring.
Maar om dit gebied aantrekkelijk te maken voor de middengroepen van nu én de middengroepen van de toekomst,

is het zaak inhoud te geven aan de zes basisingrediënten
die in deze publicatie aan de orde zijn gesteld. Het eerste
is nadenken over de vraag welke doelgroepen je wilt
huisvesten. Natuurlijk, de maakbaarheid daarvan heeft zijn
grenzen, maar toch is het belangrijk daar heel bewust bij
stil te staan. Eén ding is evident: het gebied zal voor groepen
die zich opwerken, dan wel voor middengroepen van buiten,
onvoldoende interessant zijn als er teveel mensen wonen
met grote maatschappelijke achterstanden. Er moet dan
ook worden nagedacht – dit is meteen al het derde basisingrediënt – over de compositie van de bevolking, dus over
de verhoudingen tussen de verschillende groepen. Daarbij
dient de relativerende opmerking gemaakt te worden
dat ‘menging’ naar etniciteit niet alles zegt, maar dat het
juist ook zal gaan om de mate waarin allochtone groepen
geëmancipeerd zijn. Bij een gelijk opleidings- of welstandsniveau zal de verhouding tussen allochtone en autochtone
Nederlanders er veel minder toe doen. Het tweede ingrediënt
van een winnende wijk is het bouwen van woningen die de
verschillende doelgroepen ook echt aantrekkelijk vinden. Het
vierde is het realiseren van goede sociaal-maatschappelijke
en commerciële voorzieningen, het vijfde is het hoogwaardig
inrichten van publieke ruimten en het zesde is het werken
aan een positiever imago van het gebied. Alleen wanneer

op al deze zes fronten in samenhang een kwaliteitsimpuls
wordt gerealiseerd, heeft de missie om de middenklasse
aan Nieuw West te binden kans van slagen. Want de middenklasse is uiterst kieskeurig.
De kunst is om de psychologische barrière van ‘de ring’ weg
te werken, en wellicht het beeld terug te halen van de jaren
vijftig en het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw
toen velen de krappe, donkere en armoedige woningen uit
de oude stadswijken van Amsterdam verruilden voor een
moderne woning in het groen van Nieuw West. De mensen
hadden toen het gevoel dat ze erop vooruitgingen. Dat kan
zich heel goed herhalen. Nu zou het moeten zijn: weg uit de
Amsterdamse binnenstad, uit de kleine etage met de hoge
financiële lasten, waar het gezin met twee kinderen woekert
met elke vierkante meter, de onbetaalbare parkeerplaats,
de stedelijke hectiek, op weg naar het nog goed bewaarde
geheim Nieuw West. Wie op zoek is naar meer woonruimte
en naar een veilige en kindvriendelijke woonomgeving
zou niet meer eenzijdig het vizier op de Vinex-wijken in de
periferie moeten richten, maar ontdekken dat ook binnen de
stadsgrenzen die kwaliteiten te vinden zijn, in het stadsluwe
Nieuw West. En voor de mensen die nu in Nieuw West
wonen, geldt: op weg naar een betere toekomst.
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