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Verwey-Jonker Instituut 

 
Leesvervangende samenvatting 

Sociaal vertrouwen en polarisatie in de Marathonbuurt 

Introductie 

In de eerste drie weken van juni 2007 is in de Marathonbuurt (inclusief de 
Bertelmanpleinbuurt) een bewonersonderzoek gehouden. De doelstelling daarvan 
was inzicht te verwerven in de aard, omvang en het proces van intimidatie en 
polarisatie, evenals in de tegenpool ‘sociaal vertrouwen’. De enquêtes moesten 
antwoord geven op de vraag welke risicofactoren en beschermingsfactoren 
aanwezig zijn in de buurten die sociaal vertrouwen kunnen belemmeren of 
polarisatie kunnen bevorderen.  
 
Opzet onderzoek 
In de eerste helft van 2007 zijn in totaal 258 inwoners geïnterviewd. Daarnaast 
werden interviews gehouden met professionals en sleutelpersonen in de wijk. 
Ook is een groepsgesprek met bewoners georganiseerd om de resultaten van het 
onderzoek nader uit te diepen. Het onderzoek is in opdracht van stadsdeel Oud-
Zuid uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut. Dit gebeurde in nauwe 
samenwerking met de dienst O&S van de gemeente Amsterdam, onder auspiciën 
van de leerstoel Veiligheid en Burgerschap van de Vrije Universiteit. Voor u ligt 
het eindrapport waarin de resultaten van het onderzoek worden beschreven.  
 
Leeswijzer samenvatting 
In deze leesvervangende samenvatting geven we eerst een beeld van de 
voornaamste uitkomsten in de Marathonbuurt. We beschrijven het niveau van 
sociaal vertrouwen en polarisatie, en van de risico- en beschermingsfactoren die 
sociaal vertrouwen kunnen belemmeren of polarisatie kunnen bevorderen. 
Daarna volgt een vergelijking tussen de resultaten van de Marathonbuurt met de 
bevindingen (uit eerder onderzoek) in de Diamantbuurt, Hoofddorppleinbuurt en 
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Apollobuurt. We vervolgen met een overzicht van de meest veelzeggende 
risicofactoren en beschermingsfactoren, om te eindigen met conclusies over de 
relevantie van deze factoren bij het ontstaan van polarisatie cq. sociaal 
vertrouwen tussen bewonersgroepen.  

Algemeen beeld 

De Marathonbuurt (inclusief de Bertelmanpleinbuurt) is een echte woonbuurt met 
veel (kleine) sociale huurwoningen uit de jaren twintig en dertig van de vorige 
eeuw. De Marathonbuurt wordt begrensd door het Noorder-Amstelkanaal, 
Amstelveenseweg, Stadionweg en Olympiaplein. De Bertelmanpleinbuurt ligt ten 
noorden van het Noorder-Amstelkanaal rondom de Bernhard Kochstraat / 
Bertelmanplein.  
 

 
 
Het gemiddeld besteedbare inkomen van de inwoners ligt relatief laag. Ruim 30% 
van de inwoners is van niet-Nederlandse afkomst. Volgens politiegegevens heeft 
de Marathonbuurt/ Bertelmanpleinbuurt een relatief laag criminaliteitscijfer. 
Wel komen er veel meldingen binnen over sociale kwesties (zoals problemen 
tussen buren). De ervaren problematiek op straat (zoals overlast, sociale 
onveiligheid) wijkt niet af van een ‘gemiddelde’ Amsterdamse woonbuurt. De 
ervaren overlast en sociale onveiligheid liggen op ongeveer dezelfde niveaus als 
de Hoofddorppleinbuurt en de Apollobuurt en zijn nadrukkelijk minder dan in de 
Diamantbuurt.  



7 

Sociaal vertrouwen en polarisatie tussen bevolkingsgroepen 

Zoals blijkt uit de enquêteresultaten ligt in de Marathonbuurt het ‘sociaal 
vertrouwen’ (vertrouwen in buurtgenoten, sfeer in de buurt) op ongeveer 
hetzelfde niveau als in de Diamantbuurt; het sociaal vertrouwen is echter lager 
dan in de Apollobuurt en Hoofddorppleinbuurt. 
Het aantal inwoners in de Marathonbuurt dat een ‘gepolariseerde’ houding heeft 
tegenover buurtbewoners uit andere bevolkingsgroepen is ongeveer één op de 
vijf. Het gaat hierbij om het aandeel inwoners dat bevestigend antwoord op de 
vragen ‘Ik voel wel eens spanningen met buurtgenoten uit een andere cultuur’ en 
‘In de buurt wonen bevolkingsgroepen waar ik niet zo positief over denk’. Dit 
cijfer is lager dan in de Diamantbuurt, maar hoger dan in de Hoofddorppleinbuurt 
en de Apollobuurt. Uit nadere analyses komt het opvallende feit naar voren dat 
in de Marathonbuurt niet-westerse allochtonen iets vaker (namelijk 25%) dan 
autochtonen (15%) een negatieve houding hebben naar andere (niet-westerse) 
bevolkingsgroepen. 

Risico- en beschermingsfactoren die sociaal vertrouwen kunnen belemmeren 
of polarisatie kunnen bevorderen 

Woonomgeving  
De woonomgeving en de veiligheid in de Marathonbuurt worden door de meeste 
bewoners positief beoordeeld. Hoewel de meeste bewoners van de Marathon-
buurt tevreden zijn over zowel de kwaliteit van de woning als over de grootte 
van de woning in relatie tot de grootte van het gezin, zijn de percentages 
ontevredenen met de eigen woning hoger dan in de andere drie onderzochte 
buurten in Oud-Zuid. Uit nadere analyses blijk dat vooral niet-westerse allochto-
nen vaker ontevreden zijn over hun woonruimte. 
 
Overlast 
Wat betreft ervaren overlast, pesten en discriminatie, evenals het slachtoffer-
schap van criminaliteit, scoort de Marathonbuurt niet bijzonder hoog. De 
percentages inwoners die aangeven dat deze zaken een groot probleem zijn, 
liggen nadrukkelijk lager dan in de Diamantbuurt. Ze liggen op ongeveer 
hetzelfde niveau als de Hoofddorppleinbuurt en de Apollobuurt. 
In het groepsgesprek met bewoners is bevestigd dat het in de Marathonbuurt 
veilig is op straat en dat er relatief weinig overlast wordt ondervonden van 
personen of groepen op straat. In enkele straten is echter wél sprake van 
overlast (zoals Cornelis Krusemanstraat en Bertelmanplein: hangjongeren).  
De sociaal-economische positie van de inwoners van de Marathonbuurt is 
betrekkelijk laag. Volgens de geïnterviewde sleutelpersonen bestaat er behoor-
lijk wat problematiek achter de voordeur. Ook is er sprake van overlast tussen 
buren, zoals geluidsoverlast. De professionals bevestigen dat de problematiek op 
straat meevalt. Er is weliswaar wat ‘hangjeugd‘, maar deze jongeren zijn beter 
aanspreekbaar dan in bijvoorbeeld de Diamantbuurt.  
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Sociale samenhang 
Onder oudere, autochtone inwoners leeft nog altijd een echt ‘volksbuurtgevoel’. 
Veel oudere inwoners kennen elkaar. Dit is een beschermende factor. Aan de 
andere kant leven veel mensen langs elkaar heen, vooral de nieuwe groepen 
inwoners. Vanuit bewoners zijn er soms wel initiatieven tot contact, maar 
meestal zijn die individueel. Het contact via de bewonerscommissies van de 
corporaties functioneert beperkt. De sociale samenhang in de buurt is al met al 
niet bijzonder hoog. Dit kan een verklaring zijn waarom het ‘sociaal vertrouwen’ 
in de wijk lager is dan in bijvoorbeeld de Hoofddorppleinbuurt, waar meer 
sociale samenhang bestaat.  
Ook op basis van het groepsgesprek met bewoners kunnen we concluderen dat de 
sociale cohesie in de Marathonbuurt niet bijzonder groot is en dat er weinig 
bewonersinitiatieven zijn. Dit beeld geldt echter niet voor de hele buurt: 
bepaalde straten hebben soms een geheel ander karakter. Er zijn enerzijds 
doorgaande straten met appartementbouw, waar mensen betrekkelijk anoniem 
wonen. Er zijn daarnaast ook straten waar wel sprake is van een behoorlijke 
sociale cohesie en van bewonersinitiatieven. Dit zijn vooral kleinere straten, 
vaak met veel groen en bijzonder rustig gelegen (soms ‘verscholen’ achter een 
‘poortje’).  
 
Winkelaanbod 
Een verschil tussen de Marathonbuurt en de Hoofddorppleinbuurt is ook het 
kleinschalig winkelaanbod in de Hoofddorppleinbuurt. Dit is in die wijk een 
beschermende factor. Dit mist in de Marathonbuurt, waar volgens professionals 
behoefte zou zijn aan een ruimer en diverser winkelaanbod. 
Ook in het groepsgesprek met bewoners wordt benadrukt dat de aanwezigheid 
van buurtwinkels belangrijk is voor het sociaal contact. Het verdwijnen van 
buurtwinkels in de Marathonbuurt doet het sociaal contact tussen bewoners geen 
goed. ‘Het contact tussen bewoners is achteruit gegaan sinds de supermarkt en 
de schilderswinkel aan de Olympiaweg zijn verdwenen.’ ‘Veel winkels zijn 
weggegaan omdat de huur te hoog is. Ook het sigarenwinkeltje op de hoek van 
de Marathonweg moet weg vanwege de hoge huur.’ ‘Daardoor kunnen ouderen 
dus in hun eigen buurt geen strippenkaarten meer kopen en moeten ze daarvoor 
naar de Amstelveenseweg.’ Er is een behoefte aan winkels. Welke winkels is 
belangrijk: ‘Er zijn al genoeg groentezaken.’  
 
Voorzieningen 
De professionals zijn van mening dat de voorzieningen in de wijk voor kinderen, 
jongeren én volwassenen op een redelijk niveau zijn. De voorzieningen dragen 
zeker bij aan de sociale veiligheid en leefbaarheid. In dit verband doelt men op 
de halve maan (skatebaan) waarvan veel gebruik gemaakt wordt, de speelplek-
ken in de buurt en de voetbalveldjes. Ook de aanwezigheid in de buurt van 
voorzieningen aan het Olympiaplein, de jongerenvoorziening aan het Hygiëaplein 
en het buurtcentrum Olympus zijn een beschermende factor voor de buurt. Het 
vertrek van het buurthuis in de Bertelmanpleinbuurt en de openbare bibliotheek 
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die is verhuisd van het Bertelmanplein naar het Olympisch Kwartier, is een gemis 
voor kinderen én oudere bewoners. 
Aan de inwoners is in de enquête gevraagd of de voorzieningen en activiteiten 
voor jongeren in de Marathonbuurt in de afgelopen twee jaar zijn verbeterd of 
verslechterd. De meeste inwoners van de Marathonbuurt vinden dat deze zijn 
gelijk gebleven/weten dit niet. Een derde deel van de inwoners vindt dat de 
voorzieningen zijn verbeterd, 13% vindt dat deze zijn verslechterd. In het 
groepsgesprek werd door de bewoners nog niet heel positief geoordeeld over de 
voorzieningen voor kinderen en jongeren (ook al zijn deze misschien verbeterd 
ten opzichte van enkele jaren geleden). Kinderen kunnen wel op de stoep spelen 
en er is veel vrij groen in de wijk, maar ook zijn er te weinig voorzieningen en 
activiteiten voor kinderen ‘terwijl dit een kinderrijke buurt is’. Voor peuters en 
kleuters is behoefte aan afgesloten speelterreintjes met wipkippen. Ook voor 
oudere kinderen is er vrij weinig, hoewel er in de afgelopen jaren wel iets is 
bijgekomen zoals de Halve Maan. Het aanbod in het buurthuis zou te weinig 
bekend zijn. Enkele deelnemers aan het groepsgesprek zeggen over het skateveld 
‘Halve Maan’ dat hier overdag weliswaar veel kinderen spelen, maar dat in de 
avonduren het skateveld door een vrij beperkte en dominante groep jongeren 
wordt gebruikt; hierdoor zijn er weinig andere jongeren op het skateveld 
aanwezig. Het is toegankelijk voor brommers en er is weinig toezicht. In de nacht 
zou sprake zijn van geluidsoverlast, brommers, ‘gettoblasters’ en alcoholgebruik.  
Wat betreft activiteiten en voorzieningen voor volwassenen hebben de deelne-
mers aan het groepsgesprek een gedeeld gevoel dat er weinig gebeurt in de wijk. 
Ook zijn er weinig evenementen in de buurt. De informatievoorziening over wat 
er wél gebeurt, kan beter. De bewoners zien graag meer voorzieningen voor 
ouderen in het straatbeeld, zoals meer bankjes op centrale plaatsen of plein-
tjes). Het is nu ‘binnen blijven of naar het buurthuis’. 
Verreweg de meeste inwoners van de Marathonbuurt zijn van mening dat de 
inspanningen van het stadsdeel en de politie om de buurt leefbaar te houden 
gelijk zijn gebleven, of ze weten dit niet. In de Hoofddorppleinbuurt en vooral in 
de Diamantbuurt waren meer respondenten positief over de inspanningen van 
politie en stadsdeel. 
 
Suggesties vermindering overlast 
Aan de inwoners van de Marathonbuurt is gevraagd (via een open vraag) wat er in 
de wijk moet gebeuren om overlast en intimidatie (verder) te verminderen. 
Daaruit komt vooral de wens naar meer politie op straat of een steviger optreden 
door de politie tegen overlastgevers; daarnaast noemt men meer voorzieningen 
of activiteiten voor jongeren en meer toezicht op kinderen die buiten spelen op 
straat en op de pleinen. Opvallend is bewoners op de vraag om overlast en 
intimidatie te verminderen ook antwoorden met ‘meer milieupolitie‘ of ‘steviger 
boetes voor milieuovertredingen’ (zoals voor kapotte vuilniszakken, zwerfvuil, 
hondenpoep). Kennelijk is dit in delen van de Marathonbuurt een probleem. In 
het groepsgesprek is het punt over het zwerfafval bevestigd. Bewoners klagen 



10 

 

 
 

over te weinig prullenbakken die snel vol zijn, waarna ‘de wind met de inhoud er 
vandoor kan’. Dit veroorzaakt zwerfafval.  

De Marathonbuurt vergeleken met de Diamantbuurt, Hoofddorppleinbuurt en 
Apollobuurt  

Figuur 1 beschrijft de mate van sociaal vertrouwen in de vier onderzochte 

buurten.
1
 Het vertrouwen tussen inwoners is gemiddeld het hoogst in de 

Hoofddorppleinbuurt. In zowel de Diamantbuurt als in de Marathonbuurt scoort 
ongeveer 16% van de inwoners laag op sociaal vertrouwen, tegenover 7% in de 
Apollobuurt en 6% in de Hoofddorppleinbuurt. Grotere verschillen tussen met 
name de Marathonbuurt en de Diamantbuurt zien we op de polarisatieschaal (zie 
figuur 2). De polarisatie tussen inwoners is gemiddeld het hoogst in de Diamant-
buurt, gevolgd door de Marathonbuurt: 17% van de inwoners van de Diamantbuurt 
scoort hoog op de polarisatieschaal tegenover 12% van de inwoners van de 
Marathonbuurt. In de Hoofddorppleinbuurt en de Apollobuurt scoren achtereen-
volgens ongeveer 8% en 6% van de inwoners hoog op polarisatie.  

Figuur 1: Sociaal vertrouwen in de vier buurten
2 
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 We hanteren hierbij de geconstrueerde schalen voor sociaal vertrouwen, polarisatie en risicofacto-
ren. In het begin 2007 verschenen rapport ‘Sociaal vertrouwen in Oud-Zuid’: Literatuurverkenning en 
ontwikkeling van een meetinstrument’ is uitgebreid toegelicht wat de achtergronden zijn van de 
schalen en hoe de schalen zijn geconstrueerd.  
2

 De basis voor de indeling in categorieën ((zeer) veel vertrouwen, veel noch weinig vertrouwen en 
(zeer) weinig vertrouwen) is de optelling van de antwoorden van respondenten (zeer mee eens, 
eens, eens noch oneens, mee oneens, zeer mee oneens) op de vijf vertrouwensitems.   



 
Figuur 2: Polarisatie in de vier buurten4 
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Meest saillante risicofactoren en beschermingsfactoren 

Figuur 3 beschrijft de samenhang van risico- en beschermingsfactoren met 

polarisatie dan wel sociaal vertrouwen, uitgesplitst naar de vier onderzochte 
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4 De basis voor de indeling in categorieën ((zeer) veel polarisatie, veel noch weinig polarisatie en 
(zeer) weinig polarisatie) is de optelling van de antwoorden van respondenten (zeer mee eens, 
eens, eens noch oneens, mee oneens, zeer mee oneens) op de beide polarisatie-items. 

buurten. De overall conclusie die kan worden getrokken uit figuur 3 is dat de 

aanwezigheid van gepolariseerde opvattingen over andere bevolkingsgroepen het 

sterkst samenhangt met ervaren overlast (veroorzaakt door personen). Aangezien 

in de Diamantbuurt relatief de meeste overlast wordt ervaren, is het percentage 

personen met gepolariseerde opvattingen daar het hoogst, op afstand gevolgd 

door de Marathonbuurt. Voor de Apollobuurt en de Hoofddorppleinbuurt geldt dat 

er relatief weinig overlast wordt ervaren. In alle buurten is een positieve 

beoordeling van de woonomgeving en een gevoel van veiligheid de belangrijkste 

voorwaarde voor het hebben van (sociaal) vertrouwen.  



Figuur 3: Meest saillante risico- en beschermingsfactoren  
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Risicofactoren sociaal vertrouwen: 
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Beschermingsfactoren:      

12 

Inspanningen stadsdeel en politie zijn 

verbeterd om buurt leefbaar te houden +   +  

Legenda bij figuur 3 

De factor vertoont een significante samenhang met meer polarisatie cq. minder sociaal 

vertrouwen5: 

+++ significante samenhang p<001 (sterkste samenhang) 

++ significante samenhang p<01 

+ significante samenhang p<025 
 

 
5  Na uitvoering regressieanalyse. 



 

De aan- of afwezigheid van sommige risico- en beschermingsfactoren is niet 

getoetst in de bewonersenquête maar door interviews met professionals en 

sleutelpersonen (en in de Marathonbuurt ook door een groepsgesprek met 

bewoners). Samenvattend geldt dat in de Hoofddorppleinbuurt een hoge mate 

van sociale controle wordt gezien als een belangrijke beschermingsfactor. Deze 

factor wordt mede toegeschreven aan de ‘dorpse sfeer’, onder meer door de 

kleinschalige manier van ondernemen (kleine winkels) in de wijk. Voor de 

Diamantbuurt geven professionals aan dat het beeld van polarisatie, zoals dat in 

de media is ontstaan, genuanceerd moet worden (dit komt ook overeen met de 

resultaten van de bewonersenquête). In de afgelopen jaren zijn in de Diamant-

buurt volgens de professionals veel initiatieven ontplooid die de problemen 

verminderd hebben. Vooral op het tegengaan van jongerenoverlast is en wordt 

veel gedaan (zoals het volgen van jongeren en een mentortraject); dit is een 

belangrijke beschermende factor. De professionals noemen als belangrijke 

risicofactoren het gevoel van uitsluiting en het krijgen van minder kansen bij met 

name Marokkaanse jongeren. In de Marathonbuurt geldt dat de buurt van 

karakter verschilt per straat: doorgaande wegen waar het anoniem wonen is en 

waar ook meer overlast wordt ervaren versus straatjes die rustig en groen zijn en 

waar wél sprake is van sociale samenhang. Aandachtspunt is het aanbod van 

voorzieningen voor kinderen en jongeren. Een beschermende factor in de 

Marathonbuurt was de aanwezigheid van kleinschalige buurtwinkels die een rol 

speelden in het sociale contact, deze buurtwinkels dreigen echter steeds meer 

uit de buurt te verdwijnen.  

 

Conclusies 

In de Diamantbuurt en in de Marathonbuurt is sprake van de grootste cumulatie 

van risicofactoren. In de Apollobuurt zijn de risicofactoren nagenoeg afwezig. De 

Hoofddorppleinbuurt zit hier tussenin. Ondanks het feit dat zowel in de Diamant-

buurt als in de Marathonbuurt een cumulatie van risicofactoren is aangetoond, 

telt de Marathonbuurt een lager percentage bewoners dat hoog scoort op de 

polarisatieschaal dan de Diamantbuurt (de Marathonbuurt is eerder een buurt die 

matig scoort op sociale samenhang/sociaal vertrouwen dan op polarisatie).6 

6 In de Diamantbuurt en in de Marathonbuurt zijn deels andere risico- en beschermingsfactoren aan 
de orde. Dit betekent dat het instrument onderscheidend is wat betreft het in kaart brengen van 

risico- en beschermingsfactoren, óók als er sprake is van twee buurten met een vergelijkbare 
sociaal-economische status en bevolkingssamenstelling. 

13 
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Klaarblijkelijk zijn niet alle in de theorie beschreven risicofactoren even relevant 

voor het ontstaan van polarisatie. Nadere analyses wijzen uit dat de factor 

‘overlast, pesten en discriminatie’ overall (over de alle vier buurten) het sterkst 

samenhangt met polarisatie. Aangezien de inwoners van de Diamantbuurt relatief 

de meeste overlast ondervinden (vooral jongeren én kinderen[!]), zal de mate 

van polarisatie daardoor worden beïnvloed. Overigens blijkt uit nadere analyses 

dat polarisatie niet betekent ‘autochtoon versus allochtoon’. Allochtonen scoren 

gemiddeld even hoog op de polarisatieschaal als autochtonen. Echter, als wordt 

gevraagd naar de bevolkingsgroep waarover men niet zo positief denkt, noemen 

allochtonen niet in de eerste plaats ‘Nederlanders’ maar eerder een andere 

allochtone bevolkingsgroep (Marokkaans). Dit is gerelateerd aan de etniciteit van 

de jongeren die op straat als overlastgevend worden gezien. Overigens is de 

ervaren overlast in de Diamantbuurt niet opvallend hoog7: de meeste onderwer-

pen die betrekking hebben op overlast worden door de inwoners van de Diamant-

buurt immers in positieve zin beantwoord. Daarbij komt dat juist in de Diamant-

buurt relatief veel bewoners hoopvolle ontwikkelingen in hun buurt constateren. 

Het communiceren van positieve ontwikkelingen kan het vertrouwen in de buurt 

verder ondersteunen. Aandachtspunt is dat in de Diamantbuurt kinderen naar 

verhouding veel overlast veroorzaken. Het lijkt zinvol hierop actie te onderne-

men. In verscheidene steden lopen thans effectieve straat- en pleinprojecten die 

overlast door kinderen verminderen en het buitenspeelklimaat voor kinderen 

verbeteren.  

 

                                                                                                                            
risico- en beschermingsfactoren, óók als er sprake is van twee buurten met een vergelijkbare 
sociaal-economische status en bevolkingssamenstelling. 

7 Onder andere vergeleken met bepaalde buurten in Rotterdam. 
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