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Samenvatting  

Aanleiding 

In Amsterdamse stadsdelen is er sprake van zorg over de onderlinge verhoudingen 

tussen bevolkingsgroepen in buurten. De sociale cohesie lijkt in sommige buurten onder 

druk te staan. Amsterdamse stadsdelen willen daarom meer inzicht verkrijgen in de 

aanwezigheid en achtergrond van spanningen en sociaal vertrouwen tussen 

bevolkingsgroepen in buurten. Zij willen graag weten welke beschermende- en 

risicofactoren er zijn om de juiste maatregelen te kunnen treffen. 

 

Door middel van een onderzoeksubsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 

hebben het Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam (O+S) en het 

Verwey-Jonker Instituut in 2011 hiertoe een verdiepend onderzoek uitgevoerd in twintig 

buurten in vijf Amsterdamse stadsdelen: Zuid, Nieuw-West, West, Oost en Zuidoost. Het 

onderzoek is uitgevoerd met wetenschappelijk ondersteuning vanuit de Leerstoel 

Veiligheid en Burgerschap van de Vrije Universiteit. 

 

O+S heeft de uitvoering en rapportage van het kwantitatieve onderzoek onder 988 

bewoners in Zuid voor haar rekening genomen, het Verwey-Jonker Instituut de 

kwalitatieve verdieping onder professionals en bewoners. De kwantitatieve en kwalitatieve 

bevindingen in stadsdeel Zuid worden in deze samenvatting per onderzoeksbuurt 

besproken: Diamantbuurt, Marathonbuurt en Buitenveldert
1
. 

 

 

Diamantbuurt 

Spanningen en vertrouwen 

Wanneer de drie onderzoeksbuurten in Zuid met elkaar vergeleken worden, dan zijn de 

spanningen tussen buurtgenoten het sterkst in de Diamantbuurt. Op basis van het 

spanningeninstrument kan geconcludeerd worden dat drie op de tien bewoners 

spanningen tussen bevolkingsgroepen in de buurt signaleren en ervaren (29%) en ook 

conflicten en contactvermijding ten gevolge van deze spanningen komen geregeld voor. 

In de Diamantbuurt hebben bewoners ook het minste vertrouwen in de buurt. Het 

vertrouwen is tussen 2007 en 2011 op verschillende punten afgenomen
2
. In vergelijking 

tot de twaalf onderzoeksbuurten in de andere vier stadsdelen neemt de Diamantbuurt qua 

spanningen en vertrouwen een middenpositie in. 

 

 

                                                      
1
 In het kwantitatieve onderzoek is naast de drie onderzoeksbuurten ook een referentiebuurt in beschouwing 

genomen om de resultaten in de onderzoeksbuurten te kunnen duiden. Deze referentiebuurt is in het 

kwalitatieve onderzoek niet meegenomen en zal daarom ook geen deel uit maken van deze samenvatting.  
2
 Blijkt uit een vergelijking van de resultaten van het huidige onderzoek met resultaten uit een eerder onderzoek 

in Oud-Zuid (Boutellier e.a. 2007).  
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Risicofactoren 

 

Overlastgevend, crimineel, brutaal gedrag van jongeren en kinderen 

Overlast van jongeren is een belangrijke risicofactor in De Diamantbuurt. Rond de helft 

van de respondenten van de bewonersenquête is van mening dat overlast van jongeren 

voor spanningen zorgt en dat er spanningen zijn tussen jongeren en ouderen. In lijn 

hiermee wordt er veel overlast van groepen jongeren en kinderen waargenomen, veel 

bewoners vinden dat kinderen laat buiten spelen en weinig gecorrigeerd worden door hun 

ouders en geluidsoverlast en schelden, brutaal gedrag en jeugdcriminaliteit komen 

geregeld voor. Bewoners van de Diamantbuurt geven in de enquête ook aan dat volgens 

hen het samenleven in de buurt kan verbeteren wanneer er minder hangjongeren op 

straat komen en er meer toezicht van ouders op kinderen op straat is.   

 

Uit interviews met professionals en bewoners komt naar voren dat in de Diamantbuurt  

veel kinderen op straat zijn omdat kinderrijke gezinnen vaak in kleine woningen 

gehuisvest zijn. In de zomer zijn deze kinderen vaak tot laat in de avond buiten en ook 

jongeren hangen veel rond op straat. Dit gaat vaak gepaard met overlast: geluidsoverlast 

en vervuiling. Ook naroepen, nafluiten en intimiderend gedrag naar bewoners worden in 

de interviews genoemd. Jongeren zijn moeilijk aanspreekbaar op hun overlastgevende 

gedrag, zo kunnen zij intimiderend reageren. Hiernaast blijkt dat het spelen van kinderen 

in de Diamantbuurt soms niet vanzelf harmonieus gaat: pesten, ruzies en het recht van de 

sterkste komen veel voor. Sommige kinderen durven of mogen hierom niet buiten spelen. 

Er is te weinig toezicht en correctie. Zowel de straatcoaches als de ketenpartners J&V 

hebben hier wel specifiek om gevraagd. Een deel van de kinderen durft niet buiten te 

spelen uit angst voor andere kinderen en voor jongeren. 

 

Verschillende opvattingen schoonhouden portiek en buurt 

Uit de enquête komt naar voren dat ook het niet schoonhouden van de (semi)-openbare 

ruimte een risicofactor in de Diamantbuurt is. Zo geeft een kwart van de bewoners van de 

Diamantbuurt aan dat verschillende opvattingen over het schoonhouden van de buurt 

voor spanningen zorgen. Uit gesprekken met professionals en bewoners blijkt dat 

bewoners vuilniszakken te vroeg buiten zetten of ze naast de containers plaatsen. 

Vuilniszakken scheuren hierdoor soms open en zorgen voor zwerfafval op straat. 

 

Aanwezigheid van achter de voordeur problematiek 

Achter de voordeur problematiek is een andere risicofactor die een belangrijke rol speelt 

bij spanningen in de Diamantbuurt. Gezinnen hebben moeite effectief te functioneren. Er 

is sprake van problemen in de opvoeding en de correctie van de kinderen en de 

betrokkenheid bij de buurt is laag. Ouders houden weinig toezicht op hun kinderen en 

weten niet altijd wat hun kinderen doen en met wie ze omgaan. Het risico op 

burenoverlast en overlast van jongeren en kinderen neemt hiermee toe. Deze gezinnen 

zijn soms ook moeilijk aanspreekbaar als het gaat om overlast.   

 

Aanwezigheid bewoners met psychiatrische problematiek 

De combinatie van veel bewoners op een kleine oppervlakte en de aanwezigheid van 

bewoners met psychiatrische problematiek wordt meermalen door professionals en 

bewoners als risicofactor genoemd voor het ervaren van spanningen in de Diamantbuurt. 



 

  

Gemeente Amsterdam 

Bureau Onderzoek en Statistiek 

Verwey-Jonker Instituut 

7 

Het kan gaan om jarenlange overlast zonder veel zicht op verbetering. Daarom gaat het 

stadsdeel om tafel met corporaties om hun rol te vergroten bij overlast achter de voordeur. 

 

Gebrek aan publieke familiariteit 

Het kwantitatieve onderzoek laat zien dat spanningen in de Diamantbuurt ook 

samenhangen met een gering contact tussen culturen in de buurt. Uit de kwalitatieve 

verdieping blijkt dat het gebrek aan ‘publieke familiariteit’ (dat mensen elkaar niet 

(her)kennen door het ontbreken van contact) zorgt dat ouders van overlastgevende 

kinderen in de Diamantbuurt moeilijk aan te spreken zijn. Vaak weet men niet meer wie de 

ouders zijn en als men dit wel weet, is men onzeker hoe de ouders aan te spreken en 

welke reactie men kan verwachten. Er is sprake van onzekerheid over hoe met elkaar om 

te gaan en wat men van elkaar kan verwachten. 

 

Beschermende factoren 

 

Beleid op criminaliteit, onveiligheid en overlast 

In de Diamantbuurt is veel ingezet op veiligheid en criminaliteit. Zo is de criminele 

jongerengroep die aanwezig was in de Diamantbuurt in de afgelopen jaren aangepakt en 

uit elkaar getrokken. Met als resultaat dat er geen nieuwe aanwas in de groep heeft 

plaatsgevonden. Vanaf eind oktober 2011 is er ook weer cameratoezicht in de buurt 

(Carrillonstraat). 

 

Preventief beleid jongeren en kinderen 

In de Diamantbuurt zijn verschillende voorzieningen en activiteiten die zich richten op 

jongeren en kinderen. Streetcornerwork ambulante zorg voor jongeren in de buurt. Ook 

het jongerenwerk heeft een aanbod voor de jongeren uit de buurt. Straatcoaches spreken 

kinderen aan die ‘s avonds laat nog zonder begeleiding op straat zijn en komen langs bij 

ouders na meldingen van overlast. Hiernaast vinden er interventies plaats zoals de 

begeleide activiteiten voor kinderen en jonge tieners (Jong helpt Oud en sport- en 

spelactiviteiten van Combiwel). Sommige professionals maken zich zorgen om de groep 

jongeren in de buurt die verstandelijk licht beperkt zijn (LVB-ers). Deze jongeren zijn vaak 

wel streetwise maar hebben voor het overige beperkingen, waardoor ze minder makkelijk 

aansluiting vinden op het aanbod van jongerenwerk.  

 

Zichtbaarheid en benaderbaarheid buurtregisseur 

Uit interviews blijkt dat de buurtregisseur een belangrijke beschermende factor is voor de 

Diamantbuurt. De buurtregisseur is vaak op straat aanwezig, kent veel mensen, verbindt 

en is aanspreekpunten bij problemen. 

 

Buurtwinkel 

Aan (kleinschalige) locaties voor overbruggend contact in de buurt bestaat behoefte. Een 

voorbeeld van een succesvolle laagdrempelige inloop is de buurtwinkel Zoet Amsterdam. 

Buurtwinkel Zoet Amsterdam is gevestigd op de hoek van de Diamantstraat en de 

Saffierstraat. In de winkel kunnen mensen niet alleen terecht voor het kopen van 

lekkernijen, maar ook voor het maken van een praatje. 
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Weerbaarheid bewoners 

Het ervaren van spanningen in de Diamantbuurt heeft bij sommige bewoners te maken 

met het onvermogen om iets aan overlast of ander ongewenst gedrag te kunnen doen. Ze 

hebben soms een gevoel van machteloosheid. Weerbare burgers zijn er echter ook in 

deze buurt, bijvoorbeeld bewoners die met het project Mijn Diamantbuurt de buurt 

intrekken om samen met bewoners van verschillende leeftijden en achtergronden, 

persoonlijke en levendige, korte documentairefilms te maken over hun buurt en over 

zichzelf. 

 

Aandachtspunten voor de toekomst 

Risicofactoren voor spanningen in de Diamantbuurt worden voor een belangrijk deel 

geadresseerd door beschermende factoren en beleid. Er is veel inzet op veiligheid en 

criminaliteit. Tevens zijn interventies zoals de begeleide activiteiten voor kinderen en 

jonge tieners en Streetcornerwork; evenals de aanwezigheid van ‘vertrouwde gezichten’ 

belangrijk (beschermend) voor de buurt. In de buurt zijn verschillende initiatieven met een 

beschermende werking voor de buurt zoals bijvoorbeeld Buurtwinkel Zoet; ook is er 

sprake van ‘eigen kracht’ van bewoners. Er zijn desalniettemin enkele aandachtspunten 

voor beleid; deze liggen op terrein van: 

1. De weerbaarheid van bewoners, zowel informele sociale controle tussen buren op 

het kleinste schaalniveau (portiek) als een aanpak in gezinnen (achter de 

voordeur problematiek). 

2. Overbruggende contacten tussen bewoners (zoals laagdrempelige ruimtes, 

bevorderen kleine bedrijvigheid die zich richt op de buurt). 

3. Controle en handhaving (boetes) van overtredingen met vroegtijdig en verkeerd 

aanbieden vuilnis en grofvuil. 

4. Betrekken scholen; inzet van positieve voorbeelden in de buurt (bijvoorbeeld 

jongeren werkervaring/stage als sport- en spelbegeleider). 

Inzet hierop, in het bijzonder op weerbaarheid, kan de impact van het beleid verder 

vergroten. 

  

Grafische samenvatting 

 

Figuur 1 geeft de bevindingen in de Diamantbuurt grafisch weer. Boven de buurt staan de 

belangrijkste risicofactoren, onder de buurt de belangrijkste beschermende factoren. De 

kleur van de buurt geeft aan hoe de ervaren spanningen en vertrouwen in de 

Diamantbuurt zich verhoud tot de andere buurten uit het onderzoek. Donker en licht groen 

zijn buurten waarin bewoners in verhouding tot de andere onderzochte buurten (heel) 

weinig spanningen en (heel) veel vertrouwen hebben. Oranje en rood zijn buurten 

waarvan de buurtbewoners juist (heel) veel spanningen en (heel) weinig vertrouwen 

hebben
3
.  

 

 

                                                      
3
 De ervaren spanningen en vertrouwen zijn hiervoor per buurt geïndexeerd en samengevoegd. Toekenning van 

kleuren vindt plaats op basis van de standaarddeviatie. De kleur oranje wordt toegekend indien de indexscore 

hoger is dan 100, maar de afwijking van het gemiddelde binnen één standaarddeviatie valt. De kleur rood wordt 

toegekend bij afwijkingen van meer dan één standaarddeviatie. Bij de kleuren licht- en donkergroen geldt 

hetzelfde principe, maar in dat geval is de indexscore lager dan 100.  
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Figuur 1 Spanningen, vertrouwen, risicofactoren en  

beschermende factoren Diamantbuurt 

overlastgevend en crimineel gedrag jongeren

gebrek publieke familiariteit

niet schoonhouden buurt en portiek

achter de voordeur problematiek

krappe behuizing, compacte buurt

bewoners psychiatrische problematiek

beleid op criminaliteit, onveiligheid en overlast

preventief beleid jongeren en kinderen

zichtbare en benaderbare buurtregisseur

buurtwinkel

weerbaarheid bewoners

Diamantbuurt

29% spanningen

19% weinig 

vertrouwen

 
 

 

Marathonbuurt 

Spanningen en vertrouwen 

In de Marathonbuurt kan op basis van de meetinstrumenten geconstateerd worden dat 

19% van de bewoners spanningen tussen buurtgenoten ervaart en waarneemt en dat 

16% van de bewoners weinig vertrouwen in buurtgenoten heeft. Contactvermijding door 

spanningen en conflicten tussen bevolkingsgroepen komen niet vaak voor en bij slechts 

16% van de bewoners is er sprake van (redelijk) weinig vertrouwen. In vergelijking tot de 

twaalf onderzoeksbuurten in de andere vier stadsdelen is er in de Marathonbuurt 

betrekkelijk weinig sprake van spanningen en een gebrek aan vertrouwen. Tussen 2007 

en 2011 zijn de door bewoners ervaren spanningen redelijk stabiel gebleven. Wel is er in 

deze periode sprake van een lichte afname in het vertrouwen.   

 

Risicofactoren 

 

Overlastgevend en brutaal gedrag van oudere kinderen en jongeren 

Relatief veel ouders geven aan dat kinderen soms niet buiten durven te spelen omdat ze 

bang zijn voor andere kinderen en jongeren. Dit probleem lijkt niet zozeer overdag te 

spelen, maar eerder in de avonden. Jonge kinderen spelen tot 5 uur buiten, zonder veel 

problemen. Daarna worden de pleinen overgenomen door oudere kinderen en jongeren, 

deels ook jongeren van buiten de buurt. Criminaliteit en jongerenoverlast zijn echter geen 

belangrijke risicofactoren in de Marathonbuurt als het gaat om spanningen tussen 

bevolkingsgroepen. In het algemeen zijn in de Marathonbuurt jongeren onder de 16 jaar 
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goed aanspreekbaar. Wat professionals wel opvalt is dat veel van de problematiek van 

jongeren zich binnenshuis afspeelt en niet op straat. Het gaat dan onder meer om 

schuldenproblematiek en verslavingsproblematiek (bijvoorbeeld gokverslaving). Deze 

problematiek valt minder op, geeft geen overlast op straat en is daarom bij bewoners en 

professionals minder in beeld (“wordt onderschat”  volgens sommige geïnterviewden).. 

 

Aanwezigheid bewoners met psychiatrische problematiek 

Door professionals en bewoners wordt gewezen op overlast die in de Marathonbuurt 

wordt veroorzaakt door bewoners met psychiatrische problematiek. Overlast door deze 

bewoners, zoals hard schreeuwen of stampen en vervuiling van de woning, heeft relatief 

grote impact op naast wonende buren. Deze overlast kan voor spanningen zorgen omdat 

ze vaak langdurig plaatsvindt, de overlastveroorzakers zelf hierop moeilijk aanspreekbaar 

zijn en instanties niet snel in willen ingrijpen. Daarom gaat het stadsdeel aan tafel met de 

corporaties, om hun rol te vergroten bij overlast achter de voordeur. 

 

Verschillende opvattingen over het schoonhouden portiek en buurt 

Volgens een vijfde van de bewoners die in de Marathonbuurt geënquêteerd zijn, zijn er 

spanningen tussen bevolkingsgroepen als gevolg van verschillende opvattingen over het 

schoonhouden van de buurt. De verdiepende interviews met bewoners en professionals 

maken duidelijk dat in het bijzonder het te vroeg of verkeerd buiten zetten van 

vuilniszakken of grofvuil is een ergernis voor bewoners. Naast de mentaliteit van de 

bewoners heeft dit probleem volgens betrokkenen ook te maken met een beperkte 

capaciteit bij de reiniging, evenals voor controle en handhaving. 

 

Verschillende opvattingen over omgangsvormen en gedrag in de buurt 

Verschillende omgangsvormen en verschillende normen en waarden zorgen volgens 14-

15% van de bewoners in de Marathonbuurt voor spanningen tussen buurtgenoten. In de 

kwalitatieve verdieping komt naar voren dat dit vaak om geluidsoverlast van buren gaat, 

bijvoorbeeld contactgeluid, maar ook om minder sociaal gedrag van mensen. Het gaat 

hierbij om individuele gevallen, de verhouding en omgang tussen buren kan per 

trappenhuis zeer verschillen.  

 

Beschermende factoren 

 

Laagdrempelige mogelijkheden tot contacten in de buurt 

Voor het samenleven tussen bewoners zijn het buurtcentrum Olympus en het 

inloopproject Welkom belangrijke voorzieningen in de buurt. In de interviews met 

bewoners en professionals is benadrukt dat ook de aanwezigheid van buurtwinkels in de 

Marathonbuurt een beschermende factor is omdat deze winkels belangrijk zijn voor de 

inloop van en de sociale contacten tussen bewoners. 

 

Projecten gericht op kinderen en jongeren 

Het aanbod en beleid dat er nu is lijkt te voldoen. Sportbuurtwerk organiseert sport- en 

spel uitleen op het Olympiaplein. Sport- en spel uitleen vinden ouders en kinderen prettig 

niet alleen vanwege de speelmaterialen maar ook omdat er toezicht is waardoor ze 

veiliger kunnen spelen, en omdat er een aanspreekpunt is voor als er wat gebeurt. Voor 

tieners en jongeren is de aanwezigheid in de buurt van voetbalveldjes, en de 

voorzieningen aan het Olympiaplein, aantrekkelijk. Jongeren boven de 16 jaar zijn mobiel 
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en verplaatsen zich eenvoudig naar omringende wijken of de binnenstad voor activiteiten 

en vertier. Aandachtspunt is wel het feit dat tegen het vallen van de avond speelruimtes 

worden ingenomen door jongeren en kinderen door hen worden verdrongen. 

 

Aandachtspunten voor de toekomst 

Het beleid en beschermende factoren adresseren de meeste risicofactoren voor 

spanningen in de wijk, zoals het aanbod en beleid dat aangrijpt op kinderen en jongeren, 

waardoor eventuele overlast en hieruit voortvloeiende spanningen worden voorkomen. 

Sportbuurtwerk en sport- en spel uitleen zijn belangrijk. Voor het samenleven tussen 

bewoners zijn het buurtcentrum Olympus, het inloopproject en de buurtwinkels belangrijke 

voorzieningen in de buurt. Wel zijn er zorgen over de toekomst van de buurtwinkels. 

Aandachtspunten voor beleid betreft in de eerste plaats botsende opvattingen over het 

schoonhouden van de buurt, in het bijzonder het verkeerd of te vroeg aanbieden van 

vuilnis en grofvuil. De overlast tussen buren is een tweede punt van aandacht, met 

wellicht extra aandacht voor de specifieke overlastproblematiek die soms speelt bij 

bewoners met psychiatrische aandoeningen. Een derde aandachtspunt betreft de pleinen 

die in de avond door oudere kinderen en jongeren worden overgenomen.  

 

Grafische samenvatting 

 

Figuur 2 vat de bevindingen in de Marathonbuurt grafisch samen. 

 
Figuur 2 Spanningen, vertrouwen, risicofactoren en  

beschermende factoren Marathonbuurt 

overlastgevend en brutaal gedrag jongeren

 verschil in omgangsvormen en gedrag

niet schoonhouden buurt en portiek

bewoners psychiatrische problematiek

laagdrempelige mogelijkheden tot contact

projecten gericht op kinderen en jongeren

Marathonbuurt

19% spanningen

16% weinig 

vertrouwen
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Buitenveldert 

Spanningen en vertrouwen 

In de buurt Buitenveldert ervaart 17% van de bewoners spanningen tussen 

bevolkingsgroepen en 12% (redelijk) weinig vertrouwen met buren. Vermijding van 

contact en conflicten tussen bevolkingsgroepen worden zelden waargenomen. 

Vergeleken met de twaalf onderzoeksbuurten in de andere stadsdelen zijn er in 

Buitenveldert weinig spanningen en veel vertrouwen. De verschillen met de 

referentiebuurt (Willemspark) zijn dan ook klein.  

 

Risicofactoren 

 

Verschillende opvattingen schoonhouden portiek en buurt 

Een vijfde van de bewoners geeft in de enquête aan dat botsende opvattingen over het 

schoonhouden van de buurt voor spanningen tussen bevolkingsgroepen zorgt. Het 

verdiepende onderzoek laat zien dat het in Buitenveldert niet zozeer gaat om verloedering 

van de buitenruimte, maar dat vooral het onjuist aanbieden van afval een groeiend 

probleem is. Zo zetten bewoners hun afval soms naast de ondergrondse containers. Een 

nieuw probleem is dat personen (genoemd worden mensen van Oost-Europese afkomst) 

in de avond vuilniszakken opentrekken om te kijken of er bruikbare spullen in zitten, wat 

extra zwerfafval oplevert. 

 

Overlast, onveiligheid en criminaliteit 

Het ervaren van spanningen in de buurt als gevolg van overlast door jongeren ligt in 

Buitenveldert op een relatief laag niveau. Van de geënquêteerde bewoners zegt 9% dat 

overlast van jongeren uit andere bevolkingsgroepen zorgt voor spanningen in de buurt (ter 

vergelijking de Diamantbuurt: 47%). Rondhangende groepen jongeren zijn er betrekkelijk 

weinig in Buitenveldert; wat er is concentreert zich rondom winkelcentrum Gelderlandplein 

in het noordelijk deel van de wijk. Volgens professionals zijn jongeren over het algemeen 

goed aanspreekbaar en kunnen er afspraken met hen worden gemaakt. Jongeren uit 

Buitenveldert trekken vrij vaak naar andere buurten omdat er in de eigen buurt voor hen 

weinig te doen is.  

 

Daarnaast zijn er vrij weinig voorzieningen voor jongeren. Bewoners in Buitenveldert 

houden hangplekken volgens professionals ook tegen, men wil het ‘rustig’ houden in de 

buurt. Echter, door de verjonging van de buurt en het toenemend aantal jongeren in de 

wijk kunnen er meer confrontaties met zittende bewoners gaan plaatsvinden. Het lijkt 

hierom verstandig om ontwikkelingen rond jongeren goed in de gaten te houden opdat 

tijdig ingespeeld kan worden op eventuele toekomstige problemen. 

 

Diversiteit  

Blijkens de enquête denken relatief veel bewoners (namelijk 21%) dat in Buitenveldert wel 

eens spanningen zijn tussen bewoners met verschillende religieuze achtergronden. 

Enkele bewoners geven hiernaast aan dat ze wat minder positief denken over de Joodse 

gemeenschap in de buurt. Uit de verdiepende interviews komt hieromtrent een 

genuanceerd beeld naar voren. Joodse bewoners zijn terughoudend om bekendheid te 

geven aan hun activiteiten, organisaties en rituelen, alhoewel andere buurtbewoners vaak 

wel welkom zijn. Er is een zekere angst dat het geven van bekendheid aan activiteiten 
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ook ongenode gasten kan trekken. Fricties tussen de Joodse gemeenschap en andere 

bevolkingsgroepen zijn er echter nauwelijks. Voor de Japanse bevolkingsgroep geldt 

eveneens dat er geen sprake is van spanningen. Deze gemeenschap is naar binnen 

gericht, maar andere bewonersgroepen ondervinden hiervan geen overlast, en er zijn 

dientengevolge geen spanningen. 

 

Verschillende opvattingen over omgangsvormen en gedrag in de buurt 

In Buitenveldert is op dit moment sprake van relatief sterk gedeeld normen en waarden bij 

‘oude bewoners’ over hoe bewoners met elkaar omgaan en hoe men zich dient te 

gedragen op straat. De bestendigheid van deze sociale homogeniteit in echter niet 

vanzelfsprekend. In delen van de wijk stromen nieuwe bewoners binnen vanuit andere 

stadsdelen, met andere opvattingen over wat wel en niet kan in de wijk. Buitenveldert 

verjongt en verkleurt. Dit wordt enerzijds als positief gezien. Aan de andere kant 

signaleren professionals dat door het verjongen van de buurt en de komst van andere 

culturen ook de risicofactoren voor spanningen toenemen. Volgens sommige 

professionals ontstaat langzamerhand een breuk tussen de oude groep bewoners, die 

hier al lang woont, en de nieuwe aanwas uit andere wijken. Er zijn als gevolg hiervan nu 

soms al wat spanningen in de wijk. Een andere ontwikkeling is de toenemende 

aanwezigheid van jongeren in het straatbeeld. In het bijzonder ouderen ervaren wel eens 

spanningen. Ook als jongeren alleen maar bij elkaar staan als een groep, wordt dit door 

oudere bewoners soms toch als bedreigend ervaren. 

 

Overige risicofactoren 

Naast verjonging is in Buitenveldert ook sprake van vergrijzing. Dat wil zeggen, het aantal 

75-plussers die nog thuis wonen in de wijk neemt toe. Bij de 75-plussers is er een actieve 

groep waarmee het goed gaat. Maar ook: de problematiek groeit. Eenzaamheid is een 

groot item in Buitenveldert. Dat geldt ook voor verborgen armoede bij ouderen. Volgens 

professionals is er onder deze ouderen relatief vaak sprake van schaamte. Ouderen-

adviseurs merken tevens dat hun doelgroep steeds zwaarder wordt (psychische 

klachten).  

 

Een “bevolkingsgroep” die bij sommige bewoners van Buitenveldert aanleiding geeft tot 

ergernis, betreft werknemers van het kantorengebied aan de Zuidas. De ergernis gaat 

vooral over verkeersdruk. Niet alleen omdat bewoners dan minder parkeerruimte hebben, 

maar ook omdat personeelsleden van zorginstellingen in Buitenveldert hiervan last 

hebben. 

  

 

Beschermende factoren 

 

Laagdrempelige mogelijkheden tot contacten in de buurt 

In Buitenveldert bestaat grote behoefte aan zorg en aan contacten. Het beleid in 

Buitenveldert speelt op deze behoeften in. Het Multifunctioneel Centrum (MFC) is een 

belangrijke voorziening voor contacten tussen bewoners. In het bijzonder kwetsbare 

groepen bewoners, vooral ouderen, krijgen in het beleid aandacht. Ter illustratie, in het 

noordoostelijk deel van Buitenveldert is een Woonservicewijk gestart. Hiernaast zijn vanuit 

Dynamo buurtkamers opgezet (in verschillende buurten verspreid over Buitenveldert). De 

opzet van de buurtkamers is dat ouderen actief worden in hun eigen buurt op plekken 
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waar al iets is; de buurtkamers zijn op locaties waar ook een zorgspreekuur is. Naast het 

participatiewerk zijn ouderenwerkers actief in de wijk. Zij leggen preventieve 

huisbezoeken af aan alle 75-plussers. Ook activeren hoort daarbij. Ook zijn er activiteiten 

om mensen uit een sociaal isolement te halen. In de winter zijn er boodschappendiensten.  

 

Preventief beleid jongeren 

In Buitenveldert wordt ambulant veldwerk uitgevoerd door Dynamo jongerenwerk en 

Streetcornerwork. Ook vanuit het onderwijs wordt preventief beleid gevoerd. De 

Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert onderhoudt contacten met de buurt, de 

politie en ondernemers. De school heeft een eigen surveillance om overlast en vervuiling 

door scholieren te voorkomen. Dat houdt in dat docenten een paar keer per week op het 

winkelcentrum en het schoolplein staan. Niet alle leerlingen hebben tegelijkertijd pauze 

waardoor de school eventuele overlast beter beheersbaar wil maken. 

 

Projecten gericht op verstandhouding jongeren en ouderen 

De overeenstemming tussen bewoners in Buitenveldert over normen en waarden over 

hoe bewoners met elkaar omgaan, is een belangrijke beschermende factor die 

spanningen kan voorkomen. Maar we hebben ook geconstateerd dat nieuwe groepen de 

wijk inkomen met deels andere gedragsnormen, met fricties als gevolg. Het is belangrijk 

dat overbruggende contacten plaatsvinden tussen jongeren en ouderen om de 

wederzijdse verstandhouding te verbeteren. Op het gebied van positieve contacten tussen 

jongeren en ouderen gebeuren al enkele interessante initiatieven in de wijk. Een 

voorbeeld hiervan is dat leerlingen van de horecaopleiding van praktijkschool De Atlant 

een lunch verzorgen voor ouderen in een verzorgingstehuis. De wisselwerking tussen 

jongeren en ouderen is hierbij belangrijk. Ook zijn er vanuit de Praktijkschool andere 

activiteiten gericht op de buurt. In de school is een van de Buitenveldertse buurtkamers 

gevestigd, hier worden buurtlunches door leerlingen georganiseerd voor omwonenden. 

Ook zijn er vanuit de praktijkschool activiteiten zoals het laten opknappen van auto’s en 

hulp bij onderhouden van tuintjes.  

 

 

Aandachtspunten voor de toekomst 

 

Beleidsinzet en beschermende factoren matchen in Buitenveldert voor een groot deel met 

de problematiek in de buurt. Het beleid speelt onder meer in op de grote behoefte aan 

zorg en laagdrempelige contacten, waaronder Woonservicewijk, buurtkamers en 

preventieve huisbezoeken aan ouderen. Ook zijn er activiteiten om mensen uit een 

sociaal isolement te halen. Voor activiteiten en contacten tussen bewoners is het MFC De 

Binnenhof belangrijk in de wijk. Desalniettemin zijn er enkele aandachtspunten voor beleid 

te identificeren. Gezien de veranderingen in de bevolkingssamenstelling van Buitenveldert 

die ook in de komende jaren waarschijnlijk zullen plaatsvinden, wordt het bevorderen van 

positief samenleven tussen zittende en nieuwe bewoners steeds relevanter; evenals 

voorzieningen voor jongeren. Andere aandachtspunten zijn het verkeerd of te vroeg 

aanbieden van vuilnis; de veroudering van woningvoorraad en straatmeubilair; de 

toename van 75-plussers met problematieken zoals eenzaamheid, (verborgen) armoede 

en psychiatrische problematiek.  
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Grafische samenvatting 

 

Figuur 3 geeft de bevindingen in Buitenveldert grafisch weer. 

 
Figuur 3 Spanningen, vertrouwen, risicofactoren 

en beschermende factoren Buitenveldert 

 verschil in omgangsvormen en gedrag
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Inleiding 

Het waarborgen van sociale cohesie in buurten en tussen bevolkingsgroepen is een 

belangrijk thema in lokaal beleid. Het wordt van belang geacht dat burgers zich thuis 

voelen in de buurt en elkaar kennen, al hoeft er geen intensief contact plaats te vinden. 

Wanneer bewoners vertrouwd met elkaar zijn, er sprake is van ‘publieke familiariteit’ 

(Blokland 2009) is er een grotere kans dat informele sociale controle wordt uitgeoefend. 

Sociale bindingen tussen buurtbewoners komen hierdoor onder andere de veiligheid in 

buurten ten goede.   

 

In Amsterdamse stadsdelen is er sprake van zorg over de onderlinge verhoudingen 

tussen bevolkingsgroepen in buurten. De sociale cohesie lijkt in sommige buurten onder 

druk te staan. Stadsdelen willen daarom meer inzicht verkrijgen in de aanwezigheid en 

achtergrond van spanningen en sociaal vertrouwen tussen bevolkingsgroepen in buurten. 

Zij willen graag weten welke beschermende en risicofactoren er zijn, zodat spanningen 

zoveel mogelijk kunnen worden tegengegaan en vertrouwen kan worden bevorderd. De 

stadsdelen willen graag handvaten verkrijgen om de juiste maatregelen te kunnen treffen. 

 

Door middel van een onderzoeksubsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (het 

voormalige Ministerie van Binnenlandse Zaken) voeren Bureau Onderzoek en Statistiek 

van de gemeente Amsterdam en het Verwey-Jonker Instituut in 2011 hiertoe een 

verdiepend onderzoek naar spanningen tussen bevolkingsgroepen in twintig buurten in vijf 

Amsterdamse stadsdelen, Nieuw-West, West, Oost, Zuid en Zuidoost.  

 

Het hoofddoel van het onderzoeksproject betreft: 

Inzicht verkrijgen in de aanwezigheid, achtergronden, risicofactoren en beschermende 

factoren van spanningen en vertrouwen tussen bevolkingsgroepen, zodat op basis van 

deze kennis maatregelen genomen kunnen worden om het samenleven in buurten te 

verbeteren.   

 

Dit hoofddoel valt uiteen in de volgende subdoelen: 

1. Signalering van spanningen en sociaal vertrouwen in de buurt 

Er wordt nagegaan hoe de onderlinge verhoudingen tussen bewoners van bevolkings-

groepen in de buurt zijn, in hoeverre er sprake is van spanningen en sociaal vertrouwen.  

2. Signalering risico- en beschermende factoren van spanningen in de buurt  

Er wordt onderzocht welke risico- en beschermende factoren er ten grondslag liggen aan 

spanningen tussen bevolkingsgroepen: wat is de aanleiding voor spanningen tussen 

buurtgenoten en hoe kunnen deze tegengaan worden? 

3. Beoordeling interventies 

Er wordt nagegaan of de huidige interventies aansluiten op de juiste risico- en 

beschermende factoren en op de juiste doelgroepen. Indien er nog geen interventies 

ontwikkeld zijn, wordt beschreven op welke factoren de interventies zich het beste zouden 

kunnen richten.  
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Onderzoeksopzet 

Veiligheidsmonitor 

Sinds september 2010 is een instrument om spanningen tussen bevolkingsgroepen te 

signaleren opgenomen in de Amsterdamse Veiligheidsmonitor. Deze enquête over 

leefbaarheid, veiligheid en criminaliteit wordt jaarlijks onder 12.000 bewoners van de 

politieregio Amsterdam-Amstelland afgenomen (ongeveer 1000 per maand). De 

Veiligheidsmonitor levert voor elke buurt in Amsterdam inzicht in zowel de ervaren 

spanningen van buurtbewoners als het ervaren vertrouwen. Door middel van de 

Veiligheidsmonitor wordt stadsbreed gesignaleerd hoeveel spanningen en vertouwen er in 

buurten is: subdoel 1 van het onderzoek. Dit deel van het onderzoek is uitgevoerd door 

Bureau Onderzoek en Statistiek. 

 

Kwantitatief verdiepend onderzoek in twintig buurten  

De gegevens uit de Veiligheidsmonitor bieden een signalering van spanningen en 

vertrouwen in de Amsterdamse buurten. Er is echter ook behoefte om meer inzicht te 

krijgen in de achtergronden van de problematiek, bijvoorbeeld tussen welke groepen 

spanningen zijn of welke risicofactoren en beschermende factoren er aan spanningen ten 

grondslag liggen. Om de achtergronden van spanningen en vertrouwen beter in kaart te 

brengen, alsmede inzicht te krijgen in de risico- en beschermende factoren is verdiepend 

kwantitatief onderzoek in twintig buurten in vijf stadsdelen (Nieuw-West, West, Oost, Zuid 

en Zuidoost) uitgevoerd: subdoel 2 van het onderzoek. Dit deel van het onderzoek is 

uitgevoerd door Bureau Onderzoek en Statistiek.  

 

Kwalitatief verdiepend onderzoek in twintig buurten  

In aansluiting op het kwantitatieve onderzoek is een verdiepend kwalitatief onderzoek 

onder wijkprofessionals en bewoners in de twintig buurten uitgevoerd. In dit aanvullende 

kwalitatieve onderzoek wordt ten eerste duiding gegeven aan de risicofactoren die in het 

kwantitatieve onderzoek naar voren zijn gekomen. Ten tweede wordt kennis verkregen 

over hoe het beleid in de stadsdelen en buurten verbeterd, dan wel ontwikkeld kan 

worden. Zo wordt er nagegaan of de bestaande interventies zich richten op de 

risicofactoren voor spanningen die uit het kwantitatieve onderzoek naar voren zijn 

gekomen: subdoel 3 van het onderzoek. Dit deel van het onderzoek is uitgevoerd door het 

Verwey-Jonker Instituut.  

 

Huidige rapportage  

In de huidige stadsdeelrapportage wordt ingegaan op het kwantitatieve en kwalitatieve 

onderzoek in vier buurten in stadsdeel Zuid. De bevindingen uit de Veiligheidsmonitor 

komen in de stadsbrede overkoepelende rapportage aan de orde. 
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Buurtselectie en veldwerk 

In de huidige rapportage staat het onderzoek in vier buurten in stadsdeel Zuid centraal.  

Twee buurten zijn naar aanleiding van eerder onderzoek in voormalig stadsdeel Oud-Zuid 

(Van Wonderen en Boutellier 2007, Boutellier e.a. 2007) geselecteerd voor het huidige 

onderzoek: 

1. Marathonbuurt (K48abc), Zuid 1
4
 

2. Diamantbuurt (K26a), Zuid 2 

Een buurt is geselecteerd naar aanleiding van actuele signalen ‘uit het veld’ dat er sprake 

zou zijn van spanningen tussen buurtgenoten: 

3. Buitenveldert (K90cK91c), Zuid 3
5
 

De vierde buurt betreft de referentiebuurt, een buurt waarin minder problemen tussen 

bevolkingsgroepen worden verwacht:  

4. Willemspark (K46), Zuid 4 

 

Alle twintig geselecteerde buurten, waaronder de vier buurten in Zuid, staan in figuur 1 

weergegeven.  

 

 

                                                      
4
 De Marathonbuurt bestaat uit de Bertalmanpleinbuurt en uit de Marathonbuurt Oost en West (K48abc). Voor 

het gemak wordt dit gebied in het rapport aangeduid als ‘Marathonbuurt’.  
5
 We hebben niet de gehele Buitenveldert onderzocht, maar alleen het deel Buitenveldert Midden Zuid /-

Zuidoost. Voor het gemak wordt dit gebied in het rapport aangeduid als ‘Buitenveldert’.  

 

Figuur 1 Kaartje met alle twintig geselecteerde buurten  

 

Zuid 2Zuid 2Zuid 2Zuid 2Zuid 2Zuid 2Zuid 2Zuid 2Zuid 2

Oost 3Oost 3Oost 3Oost 3Oost 3Oost 3Oost 3Oost 3Oost 3

Zuidoost 3Zuidoost 3Zuidoost 3Zuidoost 3Zuidoost 3Zuidoost 3Zuidoost 3Zuidoost 3Zuidoost 3

Zuid 4Zuid 4Zuid 4Zuid 4Zuid 4Zuid 4Zuid 4Zuid 4Zuid 4

Zuid 1Zuid 1Zuid 1Zuid 1Zuid 1Zuid 1Zuid 1Zuid 1Zuid 1

West 1West 1West 1West 1West 1West 1West 1West 1West 1

West 2West 2West 2West 2West 2West 2West 2West 2West 2

Nieuw West 3Nieuw West 3Nieuw West 3Nieuw West 3Nieuw West 3Nieuw West 3Nieuw West 3Nieuw West 3Nieuw West 3

West 3West 3West 3West 3West 3West 3West 3West 3West 3

West 4West 4West 4West 4West 4West 4West 4West 4West 4

Nieuw West 4Nieuw West 4Nieuw West 4Nieuw West 4Nieuw West 4Nieuw West 4Nieuw West 4Nieuw West 4Nieuw West 4

Nieuw West 1Nieuw West 1Nieuw West 1Nieuw West 1Nieuw West 1Nieuw West 1Nieuw West 1Nieuw West 1Nieuw West 1

Zuid 3Zuid 3Zuid 3Zuid 3Zuid 3Zuid 3Zuid 3Zuid 3Zuid 3

oost 1oost 1oost 1oost 1oost 1oost 1oost 1oost 1oost 1

Zuidoost 1Zuidoost 1Zuidoost 1Zuidoost 1Zuidoost 1Zuidoost 1Zuidoost 1Zuidoost 1Zuidoost 1 Zuidoost 4Zuidoost 4Zuidoost 4Zuidoost 4Zuidoost 4Zuidoost 4Zuidoost 4Zuidoost 4Zuidoost 4

Oost 4Oost 4Oost 4Oost 4Oost 4Oost 4Oost 4Oost 4Oost 4

Zuidoost 2Zuidoost 2Zuidoost 2Zuidoost 2Zuidoost 2Zuidoost 2Zuidoost 2Zuidoost 2Zuidoost 2

Oost 2Oost 2Oost 2Oost 2Oost 2Oost 2Oost 2Oost 2Oost 2
Nieuw West 2Nieuw West 2Nieuw West 2Nieuw West 2Nieuw West 2Nieuw West 2Nieuw West 2Nieuw West 2Nieuw West 2
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Veldwerk kwantitatieve onderzoek 

 

Vragenlijst 

Om op kwantitatieve wijze inzicht te krijgen in de achtergronden, risico- en beschermende 

factoren van spanningen is bij bewoners in de geselecteerde buurten een vragenlijst 

afgenomen. De vragenlijst is uniform voor alle onderzoeksbuurten, zodat de resultaten 

van de buurten uit verschillende stadsdelen met elkaar vergeleken kunnen worden.  

 

Er zijn in de enquête vier typen vragen gesteld: 

1. Vragen naar hoe verschillende bevolkingsgroepen in de buurt samenleven 

De respondenten zijn vragen gesteld naar onprettige gevoelens over en spanningen met 

bevolkingsgroepen in de buurt. Het polarisatie signaleringsinstrument, dat ook in de 

Amsterdamse Veiligheidsmonitor is opgenomen, is aan de respondenten voorgelegd en 

er zijn enkele aanvullende en verdiepende vragen over spanningen gesteld. Hiernaast zijn 

de respondenten vragen gesteld over sociale cohesie en vertrouwen in de buurt.  

 

2. Vragen die betrekking hebben op oorzaken van spanningen tussen bevolkingsgroepen 

in de buurt (risicofactoren in de buurt) 

Om inzicht te krijgen in de risicofactoren voor spanningen tussen bevolkingsgroepen zijn 

de bewoners vragen gesteld over onderlinge contacten in de buurt, subjectieve 

onveiligheid, ervaren criminaliteit, overlast en gedragingen of tegenstellingen tussen 

bewoners (zoals kinderen die tot laat buiten spelen of verschillende opvattingen over 

schoonhouden van de portieken). 

 

3. Vragen die betrekking hebben op het (te voeren) beleid (beschermende factoren in de 

buurt) 

Er is de bewoners ook enkele beleidsgerelateerde vragen voorgelegd. Zo is hen gevraagd 

een oordeel te geven over de aandacht die het stadsdeel aan de buurt geeft en het 

functioneren van de politie in de buurt te beoordelen. Ook is de bewoners gevraagd wat 

volgens hen nodig is om het samenleven in de buurt te verbeteren.  

 

4. Vragen naar achtergrondkenmerken van de bewoner  

Er zijn ook enkele vragen naar individuele kenmerken van bewoners opgenomen (zoals 

leeftijd, sekse, land van herkomst). Deze gegevens worden ten eerste gebruikt om de 

representativiteit van de onderzoekgroep te controleren. Betreffen de respondenten een 

goede afspiegeling van de bevolking in de buurt? Ten tweede wordt voor twee 

achtergrondkenmerken, leeftijd en herkomst, nagegaan of ze voor verschillen in ervaren 

spanningen in buurten zorgen.  

 

Dataverzameling 

Een mix-method van dataverzameling is gebruikt om een zo hoog mogelijke respons te 

bereiken. In verschillende fasen van het veldwerk is de bewoners aangeboden de 

vragenlijst schriftelijk, online, telefonisch dan wel face-to-face (thuis bezoek) in te vullen: 

Fase 1: O+S heeft aan alle bewoners uit de steekproef een brief gestuurd met het verzoek 

naar een internetpagina te gaan om daar de vragenlijst in te vullen. De bewoners 

is in deze brief gewezen op de mogelijkheid een schriftelijke lijst op te vragen 

(middels een antwoordkaart). Aan bewoners waarvan een telefoonnummer 



 

  

Gemeente Amsterdam 

Bureau Onderzoek en Statistiek 

Verwey-Jonker Instituut 

21  

bekend was, is aangegeven dat ze binnen enkele weken gebeld zouden kunnen 

worden.  

Fase 2: Aan bewoners die nog niet hebben deelgenomen aan het onderzoek (en die niet 

hebben aangegeven dat ze niet mee willen werken) is een herinneringbrief 

gestuurd. Ze werden hierin nogmaals gevraagd online aan het onderzoek mee te 

werken en werden gewezen op de mogelijkheid de schriftelijke lijst op te vragen.  

Fase 3: Aan bewoners die nog niet hebben deelgenomen aan het onderzoek (en die niet 

hebben aangegeven dat ze niet mee willen werken) is een tweede herinnering-

brief gestuurd. Bewoners zijn nogmaals geattendeerd op het online onderzoek.  

Bewoners met een telefoonnummer kregen hiernaast de aankondiging dat ze 

telefonisch benaderd zouden gaan worden. Bewoners uit buurten waarvan 

verwacht werd dat er weinig mensen me zouden doen zijn gewezen op de 

mogelijkheid dat ze thuis bezocht zouden worden.   

Fase 4: Afhankelijk van de beschikbaarheid van telefoonnummers van de bewoners en de  

representativiteit van de respons per buurt zijn bewoners telefonisch benaderd of 

thuis bezocht
6
.  

Deze methode is overgenomen van de methode die reeds enkele jaren bij de 

Veiligheidsmonitor wordt toegepast. Het online invullen van de vragenlijst duurde 

gemiddeld 19 minuten, de telefonische afname 23 minuten. Ondanks de gevoeligheid van 

de vragen, is er slechts een klein aantal reacties van bewoners op de inhoud van de 

vragenlijst gekomen.  

 

Respons 

In de vier buurten in Zuid zijn in totaal 3.220 bewoners benaderd voor het onderzoek. Het 

streven was per buurt een aantal van 150 bewoners te enquêteren. Van de 3.220 

bewoners hebben er 988 meegewerkt (respons 31%). In elke buurt in Zuid is het streven 

van 150 bewoners ruim behaald: 255 respondenten in de Marathonbuurt (Zuid 1), 232 in 

Diamantbuurt (Zuid 2), 245 in Buitenveldert (Zuid 3) en 256 respondenten in de 

referentiebuurt Willemspark (Zuid 4).  

 

Tabel 2 geeft de herkomst weer van de bewoners die aan het onderzoek hebben 

deelgenomen. De onderzoeksgroep betreft een goede afspiegeling van de populatie van 

de buurten
7
. Zo is evenals in de populatie van de vier buurten in Zuid, het aandeel 

autochtone respondenten het laagste in Zuid 2, De Diamantbuurt.  

 

Er hebben iets meer vrouwen aan het onderzoek meegewerkt dan mannen (zie tabel 3). 

Dit is vooral het geval in Buitenveldert (Zuid 3). In de drie onderzoeksbuurten Zuid 1, 2 en 

3 is het aandeel respondenten van 65 jaar en ouder wat kleiner dan in de referentiebuurt, 

Zuid 4 (7-11 versus 21%). Voor de rest zijn de verschillen tussen de vier buurten gering.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6
 Een meer uitgebreid verslag van het veldwerk is opgenomen in bijlage 1.  

7
 Voor de populatie, zie Bijlage 2. 
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Veldwerk kwalitatieve onderzoek 

In het verdiepend onderzoek hebben we verschillende methoden van onderzoek 

gehanteerd: interviews, documentenstudie en observaties in de buurt. In de drie 

onderzoeksbuurten zijn verdiepende interviews gehouden met wijkprofessionals die in de 

buurten werkzaam zijn voor nadere duiding en mogelijke oplossingen. In iedere buurt zijn 

hiernaast ook groepsinterviews gehouden met zowel bewoners als met wijkprofessionals. 

In de buurten is gesproken met wijkprofessionals vanuit verschillende beleidsvelden, 

zoals buurtregisseurs van de politie, opbouwwerk, jongerenwerk, corporaties. In een of 

meer buurten is ook gesproken met scholen, streetcornerwork, opvoedondersteuning, of 

sleutelpersonen (zoals een actieve ondernemer).
8
 Tot slot is gesproken met enige 

beleidsambtenaren van het stadsdeel. Zie bijlage 5 voor het overzicht van de 

respondenten. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8
 De typen wijkprofessionals waarmee is gesproken kent enige variatie per buurt, afhankelijk van 

buurtproblematiek en beschikbaarheid van professionals.   

Tabel 2 Respons naar herkomstgroep, vier buurten in stadsdeel Zuid 

 

 

Surin
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Antillia
nen Turken 

Marok-
kanen 

ov. 
niet-

west. 
allocht. 

west. 
alloch-
tonen 

autoch
tonen 

onbek
end 

 
 
 

totaal  

abs. 11 3 9 19 15 37 155 6 255 
Zuid 1 
 %  4,3 1,2 3,5 7,5 5,9 14,5 60,8 2,4 100 

abs. 18 2 3 21 19 45 120 4 232 
Zuid 2 
 %  7,8 0,9 1,3 9,1 8,2 19,4 51,7 1,7 100 

abs. 7 0 3 3 18 27 182 5 245 
Zuid 3 
 %  2,9 0 1,2 1,2 7,3 11 74,3 2 100 

abs. 4 0 0 2 14 39 195 2 256 
Zuid 4 
 %  1,6 0 0 0,8 5,5 15,2 76,2 0,8 100 

Tabel 3 Respons naar sekse en leeftijd, vier buurten in stadsdeel Zuid 

 

 

man vrouw 16-34 jaar 35-49 jaar 50-64 jaar 
65 jaar 

en ouder 

Zuid 1 %  46,8 53,2 30,3 34,0 27,2 8,6 

Zuid 2 %  41,5 58,5 32,3 30,6 29,7 7,3 

Zuid 3 %  38,3 61,7 26,1 22,8 39,8 11,2 

Zuid 4 %  47,9 52,1 24,7 22,8 31,9 20,5 
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Leeswijzer 

De eerste drie hoofdstukken van de rapportage gaan in op het kwantitatieve onderzoek en 

zijn geschreven door Bureau Onderzoek en Statistiek van de Gemeente Amsterdam.  

In hoofdstuk 1 worden de ervaren spanningen tussen bevolkingsgroepen en het 

vertrouwen in de buurt in kaart gebracht. Hoofdstuk 2 bespreekt de risicofactoren die er in 

de buurt zijn die spanningen tussen buurtgenoten kunnen veroorzaken. In hoofdstuk 3 

wordt ingegaan op de beschermende factoren voor spanningen in de buurt.  

 

Hoofdstuk 4 betreft de resultaten van het kwalitatieve onderzoek. Dit hoofdstuk is 

geschreven door het Verwey-Jonker Instituut uit Utrecht.  
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1  Spanningen en vertrouwen in de 

buurt 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wijze waarop de bewoners met elkaar samenleven in 

de drie onderzoeksbuurten in stadsdeel Zuid: de Marathonbuurt (Zuid 1), de Diamantbuurt 

(Zuid 2) en Buitenveldert (Zuid 3).  Om de bevindingen te kunnen duiden worden de 

resultaten uit de drie onderzoeksbuurten vergeleken met de resultaten uit de 

referentiebuurt: en Willemspark (Zuid 4)
9
. Allereerst wordt ingegaan op de ervaren 

spanningen tussen buurtgenoten, vervolgens op het vertrouwen dat bewoners in de buurt 

hebben.  

 

 

1.1  Ervaren spanningen in de buurt 

De mate van spanningen hebben wij geïnventariseerd door middel van het recent 

ontwikkelde signaleringsinstrument (zie Broekhuizen en Van Wonderen 2010) dat uit acht 

items bestaat (tabel 1.1). Dit instrument is in 2011 ontwikkeld in een project dat is 

uitgevoerd onder de Leerstoel Veiligheid en Burgerschap van de Vrije Universiteit.  

 

Het instrument meet zowel spanningen over het algemeen (items 1, 2 en 8), als 

spanningen met een specifieke oorzaak, zoals overlast van jongeren of verschillen in 

opvattingen over het schoonhouden van de buurt (items 3, 4, 5, 6, en 7)
10

. 

 

Antwoordmogelijkheden: helemaal mee eens, mee eens, neutraal, niet mee eens, helemaal niet mee eens 

 

                                                      
9
 Van deze buurt wordt in tegenstelling tot bij de drie onderzoeksbuurten relatief weinig spanningen tussen 

buurtgenoten verwacht. De referentiebuurt kan de bevindingen in de drie onderzoeksbuurten hierdoor in 

perspectief brengen.  
10

  De acht items vormen een intern consistente schaal (Cronbach’s Alpha = 0.89) 

Tabel 1.1 Acht items van het signaleringsinstrument om spanningen tussen buurtbewoners te meten 

1. Ik voel wel eens spanningen met buurtgenoten die uit een andere cultuur dan ikzelf afkomstig zijn   

2. In deze buurt wonen bevolkingsgroepen waar ik niet zo positief over denk   

3. Sterke verschillen in religieuze achtergronden van bevolkingsgroepen in deze buurt zorgen voor spanningen  

4. Het geeft mij een onprettig gevoel dat er in deze buurt bevolkingsgroepen wonen met andere normen en 
waarden  

5. Overlast van jongeren uit andere bevolkingsgroepen zorgt voor spanningen in de buurt 

6. Het geeft mij een onprettig gevoel dat er in deze buurt bevolkingsgroepen wonen met andere 
omgangsvormen 

7. Verschillen in opvattingen tussen bevolkingsgroepen over het schoonhouden van deze buurt zorgen voor 
spanningen 

8. Spanningen tussen bevolkingsgroepen in deze buurt zorgen ervoor dat mensen uit verschillende 
bevolkingsgroepen contact met elkaar vermijden 
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Om het algemene niveau van de spanningen tussen bevolkingsgroepen per buurt te 

bepalen is een gemiddelde score op de acht items berekend
11

. De gemiddelde scores per 

buurt zijn vervolgens gecategoriseerd in: veel spanningen (score 1-2), redelijk veel 

spanningen (2-3), redelijk weinig spanningen (3-4), weinig spanningen (4-5).    

 

Van de vier buurten die in Zuid zijn onderzocht, wordt in de Diamantbuurt  de meeste 

spanningen tussen bevolkingsgroepen ervaren: 24% van de bewoners ervaart redelijk 

veel spanningen, 4% veel (zie figuur 1.2). In de buurten Marathonbuurt (Zuid 1) en 

Buitenveldert  ligt het aandeel bewoners dat (redelijk) veel spanningen ervaart iets lager: 

respectievelijk op 18% en 17%. De referentiebuurt Willemspark (Zuid 4) onderscheidt 

zich, zoals verwacht, het sterkste van de drie onderzoeksbuurten: in deze buurt ervaart 

slechts 10% van de bewoners redelijk veel spanningen en 2% veel. 

 

In vergelijking tot de 12 onderzoeksbuurten in de andere 4 stadsdelen, neemt de 

Diamantbuurt een gemiddelde positie in (zie figuur 1 in bijlage 3). Het aandeel bewoners 

dat (redelijk) veel spanningen ervaart fluctueert in deze 12 onderzoeksbuurten namelijk 

tussen de 21 en de 47%, en betreft in de Diamantbuurt 29%. Buitenveldert en de 

referentiebuurt Willemspark hebben in vergelijking tot de andere buurten in het onderzoek 

een hoog aandeel bewoners dat weinig spanningen ervaart. Belangrijk om bij deze 

                                                      
11

  Missende waarden zijn per item vervangen door de gemiddelde waarde. Een voorbeeld: de gemiddelde 

score op item 1 betreft 3.37. Respondenten die geen antwoord op dit item hebben gegeven, hebben de score 

3.37 toegekend gekregen. Imputatie heeft niet plaatsgevonden als de respondent op 3 of meer van de 8 items 

geen antwoord heeft gegeven. De respondent is dan buiten beschouwing gelaten.  

Figuur 1.2 Ervaren spanningen in de drie onderzoeksbuurten en de referentiebuurt in stadsdeel Zuid 

(procenten, n = 255, 232, 245, 256) 
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vergelijking in het achterhoofd te houden, is dat de onderzochte buurten niet random 

geselecteerd zijn, waardoor ze dus ook niet representatief zijn voor het stadsdeel. 

 

Vermijding van contact 

In het signaleringsinstrument is het volgende item opgenomen: ‘Spanningen tussen 

bevolkingsgroepen in deze buurt zorgen ervoor dat mensen uit verschillende bevolkings-

groepen contact met elkaar vermijden’. Met dit item wordt niet alleen ingegaan op 

gevoelens van bewoners, maar wordt ook gekeken naar het gedrag dat hieruit voort kan 

vloeien. Het genoemde item gaat in op spanningen en vermijdingen van groepen in de 

buurt. Er is buiten het uit 8 items bestaande signaleringsinstrument nog een extra en 

vergelijkbaar item opgenomen dat juist ingaat op vermijding door de bewoner zelf: 

‘Spanningen tussen bevolkingsgroepen in deze buurt zorgen ervoor dat ik contact met 

mensen uit andere bevolkingsgroepen vermijd’.  

 

Tussen de 6 en 27% van de bewoners uit de drie onderzoeksbuurten geven aan dat 

spanningen in de buurt ervoor zorgen dat bevolkingsgroepen contact met elkaar 

vermijden. Een kleiner aandeel bewoners, tussen de 3 en 15%, zegt zelf contact te 

vermijden met andere bevolkingsgroepen. De discrepantie tussen rapportage over wat 

‘buurtgenoten’ doen/voelen en wat men ‘zelf’ doet/voelt wordt geregeld in onderzoek 

gevonden. Mogelijk speelt het mechanisme van ‘sociale wenselijkheid’ hierin een rol. Dit 

is ook één van de redenen dat de items van het signaleringsinstrument zowel op 

‘buurtniveau’ als op ‘individueel niveau’ geformuleerd zijn.    

 

Conflicten tussen buurtgenoten 

Onprettige gevoelens en spanningen kunnen leiden tot contactvermijding, maar kunnen 

ook resulteren in conflicten tussen buurtgenoten. De bewoners is de volgende stelling 

voorgelegd: ‘In mijn buurt zijn er wel eens conflicten tussen bewoners uit verschillende 

bevolkingsgroepen’. In de Diamantbuurt is bijna vier op de tien (38%) bewoners het eens 

zijn met deze stelling. Dit aandeel ligt hoger dan in alle buurten die in het gehele 

onderzoek in de vijf stadsdelen in beschouwing zijn genomen.  

 

Oorzaken van spanningen  

Sommige items in het signaleringsinstrument ‘algemeen’ geformuleerd (bijvoorbeeld ‘ik 

voel wel eens spanningen met buurtgenoten die uit een andere cultuur dan ikzelf 

afkomstig zijn’) en andere meer ‘specifiek’, er wordt een oorzaak van de onprettige 

gevoelens of spanningen meegenomen (zoals ‘overlast van jongeren uit andere 

bevolkingsgroepen zorgt voor spanningen in de buurt’). Omdat het laatste type items 

direct inzicht verschaft in de oorzaak van de spanningen in de buurt, worden de 

antwoorden op deze items weergegeven in figuur 1.3. Het is van belang bij de 

interpretatie van dit figuur op te merken dat de items verschillend geformuleerd zijn. Bij 

‘overlast jongeren’, ‘religie’ en ‘schoonhouden buurt’ is gevraagd naar spanningen in de 

buurt, bij ‘normen en waarden’ en ‘omgangsvormen’ gaat het om onprettige gevoelens 

van het individu.  

 

Overlast van jongeren, verschillen in opvattingen over het schoonhouden van de buurt en 

religieuze verschillen worden in de Diamantbuurt relatief vaak als oorzaak voor 

spanningen genoemd (figuur 1.3). Bijna de helft van de bewoners uit de Diamantbuurt 

geeft aan dat overlast van jongeren voor spanningen tussen bevolkingsgroepen leidt.  
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Spanningen door overlast van jongeren of verschillende opvattingen over het 

schoonhouden van de buurt komen in de Marathonbuurt, Buitenveldert en Willemspark 

niet zo vaak voor (ook in vergelijking tot alle twintig onderzochte buurten in de vijf 

stadsdelen).  

 

 

 

1.2  Over welke groepen men niet positief denkt 

Tussen de 13% (Buitenveldert) en 29% (Diamantbuurt) van de bewoners uit de drie 

onderzoeksbuurten geeft aan dat er bevolkingsgroepen in de buurt wonen waar hij/zij niet 

zo positief over denkt
12

. Deze bewoners zijn gevraagd toe te lichten om welke groep(en) 

het gaat. De open antwoorden zijn gecategoriseerd.  

 

In alle vier de buurten in Zuid geven de meeste bewoners aan dat ze vooral niet positief 

denken over Amsterdammers van Marokkaanse herkomst (gezinnen, jongeren of 

algemeen). Veel minder vaak worden andere herkomstgroepen genoemd (zoals 

Amsterdammers van Turkse en Surinaamse herkomst). Relatief veel bewoners van de 

referentiebuurt Willemspark denken niet positief over de yuppen in de buurt en relatief 

veel bewoners van Buitenveldert (West 3) niet positief over de Joodse bevolkingsgroep. 

Bij de buurten Buitenveldert en Willemspark is het wel van belang om op te merken dat 

het slechts om een klein aantal bewoners gaat dat een antwoord op deze vraag heeft 

gegeven. Van de 31 bewoners die niet positief denken over bevolkingsgroepen in 

Buitenveldert denkt 23% niet positief over de Joodse bevolkingsgroep, dat betreft dus 7 

bewoners. Van de 21 bewoners die niet positief denken over bevolkingsgroepen in 

Willemspark denkt 23% niet positief over yuppen, dat betreft dus 5 bewoners.  

                                                      
12

 46 bewoners uit Zuid 1, 67 uit Zuid 2, 31 uit Zuid 3 en 21 uit Zuid 4.  

Figuur 1.3 Oorzaken van spanningen tussen bevolkingsgroepen in de buurt (procenten, n = 255, 232, 

245, 256) 
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De bewoners die hebben aangegeven dat er bevolkingsgroepen in de buurt wonen waar 

hij/zij niet zo positief over denkt, is ook gevraagd of dit voor alle, de meeste of alleen voor 

sommige personen uit deze bevolkingsgroepen geldt. De meeste bewoners vinden dat dit 

alleen voor ‘sommige personen’ geldt. In de Marathonbuurt is het aandeel respondenten 

dat vindt dat het voor ‘alle personen’ geldt wel iets hoger dan in de andere buurten (17% 

versus 3-7%).  

 

De bewoners is ook gevraagd waarom ze niet positief denken over bepaalde 

bevolkingsgroepen. De open antwoorden zijn gecategoriseerd. Asociaal gedrag (andere 

normen en waarden, gebrek aan respect, onbeleefdheid, geen rekening houden met 

anderen) wordt vaak als reden gegeven waarom niet positief gedacht wordt over andere 

bevolkingsgroepen in de buurt. Dat geldt ook voor lawaai en het (niet) schoonhouden van 

de buurt. Er zijn enkele verschillen tussen de buurten. Zo wordt in Buitenveldert  en de 

referentiebuurt Willemspark  wat vaker gesteld dat asociaal gedrag en het (niet) 

schoonhouden van de buurt de reden is dat men niet positief over andere 

bevolkingsgroepen denkt. Bedreigend gedrag wordt vooral in de Diamantbuurt  genoemd. 

 

 

1.3  Spanningen tussen verschillende groepen 

Bewoners die niet zo positief denken over andere bevolkingsgroepen in de buurt denken 

hierbij dus vooral aan de Marokkaanse bevolkingsgroep. Om meer duiding te krijgen 

tussen welke groepen er over het algemeen spanningen heersen in de buurt is er nog een 

extra vraag gesteld aan alle bewoners. Deze vraag betrof geen open vraag, maar bevatte 

enkele gesloten antwoordcategorieën, en is aan alle bewoners voorgelegd.   

 

De bewoners uit de onderzochte buurten in Zuid geven gemiddeld het meest aan dat er 

spanningen in de buurt zijn tussen jongeren en ouderen, tussen mensen uit verschillende 

culturen en tussen scholieren en buurtbewoners.  

 

Spanningen tussen jongeren en ouderen worden het meest ervaren in de Diamantbuurt , 

namelijk door meer dan de helft (54%) van de bewoners. Dit aandeel ligt hoger dan in alle 

andere buurten die in dit onderzoek zijn meegenomen
13

. Bewoners uit de Diamantbuurt 

rapporteren ook geregeld spanningen tussen mensen van verschillende culturen (43%) en 

tussen met verschillende religieuze achtergronden (28%). Ook dit laatste aandeel ligt 

hoog in vergelijking met de andere buurten uit het gehele onderzoek in de vijf stadsdelen.  

 

                                                      
13

 Zie tabel 3 in bijlage 3 voor de spanningen tussen groepen in alle 20 onderzochte buurten.   
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1.4  Ervaren spanningen naar herkomst en leeftijd 

In deze paragraaf wordt nagegaan of bewoners met verschillende kenmerken, zoals een 

andere herkomst of leeftijd, in een andere mate spanningen tussen bevolkingsgroepen in 

de buurt ervaren, al wonen ze in dezelfde buurt. Onderscheid wordt gemaakt tussen niet-

westers allochtone, westers allochtone en autochtone bewoners en tussen de 

leeftijdscategorieën 16-35 jaar, 35-50 jaar en 50+. Deze categorieën zijn vrij breed omdat 

het anders niet mogelijk is op buurtniveau uitspraken te doen. Wanneer er minder dan 40 

bewoners ‘beschikbaar’ zijn, dan wordt de betreffende uitsplitsing buiten beschouwing 

gelaten. Dit is het geval bij de westerse en niet-westerse allochtone bewoners in 

Buitenveldert en Willemspark. Aangezien we de autochtone buurtbewoners hier dan niet 

kunnen vergelijken met andere groepen worden deze twee buurten in het geheel buiten 

beschouwing gelaten. 

 

In de Marathonbuurt en Diamantbuurt rapporteren autochtone bewoners vaker 

spanningen tussen bevolkingsgroepen dan de allochtone bewoners. In de Marathonbuurt 

is dit verschil vrij groot, niet-westerse allochtone buurtbewoners ervaren daar relatief 

weinig spanningen tussen bevolkingsgroepen (9% tegenover 22% van de autochtone 

buurtbewoners). In de Diamantbuurt is dit verschil minder groot en is te zien dat de 

westerse allochtonen het minst spanningen ervaren (25% tegenover 30% van de 

autochtone buurtbewoners; figuur 1.5). 

 

Figuur 1.4 Tussen welke groepen spanningen in de buurt, een beetje of veel (procenten, n = 255, 232, 245, 

256) 
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1
 Zuid 3 en Zuid 4 worden in dit figuur buiten beschouwing gelaten vanwege te lage aantallen. Dit geldt ook voor 

de westerse allochtonen in Zuid 1. 

 

 

Figuur 1.5 Ervaren spanningen, naar herkomst (procenten)  
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Figuur 1.6 Ervaren spanningen, naar leeftijd (procenten)  
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In Diamantbuurt valt op dat zowel jongere bewoners als oudere bewoners (redelijk) veel 

spanningen tussen bevolkingsgroepen ervaren (figuur 1.6). In Marathonbuurt en 

Willemspark ervaren de jongere buurtbewoners juist relatief weinig spanningen. In 

Buitenveldert is vrijwel geen verschil te zien in de ervaren spanningen tussen de drie 

leeftijdscategorieën.  

 

 

1.5  Vertrouwen in de buurt 

In hoeverre de bewoners uit de onderzoeksbuurten in stadsdeel Zuid vertrouwen hebben 

in hun eigen buurtgenoten hebben we in kaart gebracht door middel van een door het 

Verwey-Jonker Instituut ontwikkeld instrument (Boutellier e.a. 2007)
14

.  

 

Tabel 1.7 Vijf items van het signaleringsinstrument om vertrouwen tussen buurtbewoners te meten 

1. Ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is 

2. Als ik op vakantie ga dan durf ik mijn huissleutel aan de buren toe te vertrouwen 

3. In deze buurt gaan mensen uit verschillende bevolkingsgroepen op een prettige manier met elkaar om 

4. Ik heb evenveel vertrouwen in buurtgenoten die mijn cultuur delen als in buurtgenoten die uit een andere 

cultuur afkomstig zijn 

5. Ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen 

Antwoordmogelijkheden: helemaal mee eens, mee eens, neutraal, niet mee eens, helemaal niet mee eens 

 

Om het algemene niveau van vertrouwen tussen bevolkingsgroepen per buurt te bepalen 

is een gemiddelde score op de vijf items berekend
15

. De gemiddelde scores per buurt zijn 

vervolgens gecategoriseerd in: weinig vertrouwen (score 1-2), redelijk weinig vertrouwen 

(2-3), redelijk veel vertrouwen (3-4), veel vertrouwen (4-5).    

 

De overgrote meerderheid van de bewoners uit de buurten uit Zuid heeft (redelijk) veel 

vertrouwen in de buurt (tussen de 81-90%; figuur 1.8). Dit is een belangrijke bevinding: 

ondanks dat er in de drie onderzoeksbuurten door een redelijk aandeel bewoners 

spanningen worden ervaren (17-28%) heeft het merendeel van de bewoners wel 

vertrouwen in zijn/haar buurtbewoners.  

 

Het vertrouwen ligt het hoogst bij de bewoners in de referentiebuurt Willemspark (90%), 

maar het verschil is klein vergeleken met de buurt Buitenveldert (88%). In de 

Diamantbuurt  is het aandeel bewoners dat (redelijk) weinig vertrouwen heeft relatief het 

hoogst voor de vier buurten in Zuid: 17% redelijk weinig en 3% weinig vertrouwen. Dit is 

ook de buurt waar de meeste spanningen tussen bevolkingsgroepen worden ervaren (zie 

figuur 1.2).  

 

Uit een vergelijking tussen alle twintig onderzochte buurten valt naast de referentiebuurt 

Willemspark ook de buurt Buitenveldert op door de hoge score op vertrouwen (zie figuur 2 

in bijlage 3). Deze twee buurten kwamen ook al positief naar voren in figuur 1.2, waaruit 

                                                      
14

 De vijf items vormen een redelijk intern consistente schaal (Cronbach’s Alpha = 0.68) 
15

  Missende waarden zijn per item vervangen door de gemiddelde waarde.  
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bleek dat bewoners in deze buurten vaker weinig spanningen ervaren dan de bewoners in 

de andere onderzochte buurten. Er is dus een sterk verband tussen de mate van 

vertrouwen en spanningen in de buurt. In buurten waar meer vertrouwen is, is minder 

sprake van spanningen. 

 

Vertrouwen in behulpzaamheid buren 

In het onderzoek is nagegaan in hoeverre de bewoners verwachten dat buren hen helpen 

wanneer dit nodig mocht zijn. Tussen de 66 to 79% van de bewoners in de vier buurten in 

Zuid schatten de behulpzaamheid van buren hoog in. Daarbij zijn de bewoners in de 

referentiebuurt Willemspark het positiefst: 79% (heel) grote kans, en de bewoners van de 

Marathonbuurt (Zuid 1) het minst positief (66%). 

 

Vertrouwen in buren van eigen en andere herkomst 

Tot dusverre is ingegaan op het algemene vertrouwen in buurtgenoten. In het 

hiernavolgende wordt een onderscheid gemaakt tussen vertrouwen in buurtgenoten met 

een andere herkomst en buurtgenoten met dezelfde herkomst.  

 

Figuur 1.9 laat zien dat bewoners vaker ‘weinig’ of ‘geen’ vertrouwen hebben in bewoners 

van een andere herkomstgroep dan van de eigen herkomstgroep
16

. Dat verschil komt het 

sterkst naar voren in de buurt Buitenveldert . De bewoners uit Buitenveldert hebben 

minder vaak geen/weinig vertrouwen in beide groepen buurtbewoners dan de bewoners 

uit de andere twee onderzoeksbuurten in Zuid (Marathonbuurt en Diamantbuurt).  

 

                                                      
16

 Dit verschil wordt in alle onderzoeksbuurten gevonden en komt overeen met de wetenschappelijke literatuur 

over de identificatie met de eigen bevolkingsgroep.  

Figuur 1.8 Ervaren vertrouwen in de drie onderzoeksbuurten en de referentiebuurt in stadsdeel Zuid 

(procenten, n=255, 232, 245, 256) 
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In vergelijking tot de onderzoeksbuurten in de andere stadsdelen, is het aandeel 

bewoners dat weinig of geen vertrouwen heeft in buurtbewoners van de eigen of een 

andere herkomstgroep overigens vrij laag.  

 

                               

1.6  Redenen voor gevoelens van saamhorigheid 

Tussen de 37 en 46% van de bewoners uit de vier buurten in Zuid hebben aangegeven 

dat ze in een gezellige buurt wonen waar veel saamhorigheid is (het eerste item van het 

vertrouwenmeetinstrument). Deze aandelen zijn redelijk laag, zeker gezien de eerdere 

bevinding dat er in de buurten in Zuid redelijk veel vertrouwen is. Opvallend hierbij is dat 

de bewoners van de referentiebuurt Willemspark het minst vaak van de onderzochte 

buurten in Zuid saamhorigheid ervaren, zij zijn vaak neutraal over deze voorgelegde 

stelling.  

 

Veel bewoners geven aan dat de reden voor het gevoel van saamhorigheid in de buurt is 

dat het er gezellig is en dat de buren goed en veel contact hebben. Zo wordt bijvoorbeeld 

gesteld: ‘Ik ken veel van onze buren en over het algemeen gaat iedereen gezellig met 

elkaar om’, ‘praatjes maken op straat, samen buitenspelen, buurtinitiatieven’, ‘een soort 

dorpsgevoel, iedereen let op iedereen’, ‘iedereen groet elkaar’. Bewoners van 

Buitenveldert  geven dit soort contactredenen vaker aan dan bewoners van de andere in 

Zuid onderzochte buurten. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Andere redenen die worden genoemd zijn elkaar kennen of een praatje maken, rust en 

veiligheid, tevreden met de buurtsamenstelling, respect en normen en waarden en 

voorzieningen. Rust en veiligheid worden het vaakst genoemd door bewoners van de 

Marathonbuurt.  

 

 

Figuur 1.9 Weinig of geen vertrouwen in buurtbewoners van de eigen en van een andere herkomst 

(procenten, n=255, 232, 245, 256) 
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1.7  Ontwikkeling van sfeer tussen bevolkingsgroepen in buurt  

De bewoners uit de vier buurten in Zuid is ten slotte gevraagd of ze vinden dat de sfeer 

tussen buurtbewoners uit verschillende bevolkingsgroepen is veranderd in de afgelopen 

12 maanden (vooruitgegaan, gelijk gebleven of achteruitgegaan).  De meerderheid van de 

bewoners uit Zuid vindt dat de sfeer tussen buurtbewoners uit verschillende 

bevolkingsgroepen in het afgelopen jaar gelijk is gebleven (60-70%). Maar een klein deel 

heeft een vooruitgang waargenomen (4-18%) of een achteruitgang (7-9%). 

 

In de Diamantbuurt  wordt iets vaker een vooruitgang (10 versus 3-4%) gerapporteerd dan 

in de andere twee buurten. In de referentiebuurt Willemspark  wordt minder vaak een 

verandering in sfeer ervaren dan in de drie onderzoeksbuurten.  

 

 

1.8  Ontwikkeling spanning en vertrouwen in de Diamantbuurt en 
de Marathonbuurt 

In 2007 heeft het Verwey-Jonker Instituut het vertrouwen en spanningen in een aantal 

buurten uit voormalig stadsdeel Oud-Zuid onderzocht (Boutellier e.a. 2007, Van 

Wonderen en Boutellier 2007). Evenals in het huidige onderzoek heeft er toen (onder 

andere) een bewonersenquête in de Diamantbuurt en de Marathonbuurt plaatsgevonden.  

Zeven stellingen (vijf naar vertrouwen, twee naar spanningen) zijn zowel in 2007 als in het 

huidige onderzoek meegenomen. In deze paragraaf worden de scores op deze stellingen 

voor de buurten Diamantbuurt en Marathonbuurt vergeleken tussen 2011 en 2007. 

Belangrijk om in het achterhoofd te houden, is dat (kleine) verschillen in scores 

veroorzaakt kunnen worden door de (kleine) verschillen in methodiek, vragenlijst 

(vragenvolgorde) en onderzoeksgroep.  

 

Diamantbuurt  

Figuur 1.10 geeft weer in hoeverre de bewoners uit De Diamantbuurt in 2007 en 2011 

instemmen met de twee items die spanningen tussen buurtgenoten meten
17

. Het aandeel 

bewoners dat aangeeft dat er bevolkingsgroepen in de buurt wonen waar hij/zij niet zo 

positief over denkt is tussen 2007 en 2011 iets toegenomen, namelijk van 25 naar 30%. 

Ook het aandeel neutrale bewoners is toegenomen (9 naar 18%), waardoor het aandeel 

bewoners dat het niet met de stelling eens is sterk is afgenomen (66 naar 52%).   

 

Het aandeel bewoners dat aangeeft dat hij wel eens spanningen voelt met buurtgenoten 

die uit een andere cultuur dan hijzelf afkomstig zijn is juist afgenomen tussen 2011 en 

2010 (29 naar 21%). Het aandeel neutrale bewoners is sterk toegenomen: 5 naar 19%. 

Bewoners uit de Diamantbuurt denken dus wel wat vaker niet zo positief over andere 

bevolkingsgroepen in de buurt, maar dit lijkt niet te leiden tot meer spanningen tussen 

buurtgenoten uit een andere cultuur. 

 

 

 

                                                      
17

 Helemaal oneens en oneens zijn samengevoegd tot ‘oneens’, helemaal eens en eens tot ‘eens’. Bewoners 

die geen antwoord hebben gegeven, zijn buiten beschouwing gelaten.  
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Figuur 1.10 Spanningen in de Diamantbuurt, 2011 vergeleken met 2007 (procenten)
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Figuur 1.11  Vertrouwen in de Diamantbuurt, 2011 vergeleken met 2007 (procenten)
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Er is sprake van een afnemend vertrouwen in de Diamantbuurt (figuur 1.11). Het aandeel 

bewoners dat evenveel vertrouwen in buurtgenoten van de eigen als van een andere 

cultuur heeft is afgenomen van 72 naar 58%. Het thuis voelen in de buurt is afgenomen 

van 73 naar 63%, datzelfde geldt voor het wonen in een gezellige buurt met 

saamhorigheid (65 naar 50%). Tenslotte is het ook aandeel bewoners dat zich thuis voelt 

in de buurt sterk afgenomen: 80 naar 56%.  

 

Marathonbuurt 

Figuur 1.12 geeft weer in hoeverre de bewoners uit De Marathonbuurt in 2007 en 2011 

het eens zijn met de twee items die spanningen tussen buurtgenoten meten. Het aandeel 

bewoners dat het ‘eens’ is met de twee stellingen die spanningen tussen bewoners meten 

is gelijk gebleven tussen 2007 en 2011. Bewoners zijn het wel wat vaker ‘noch eens/noch 

eens’ met het niet positief zijn over bevolkingsgroepen in de buurt (25 versus 11%). Dit 

gaat ten koste van het aandeel ‘oneens’ (70 naar 56%).  

 

Het vertrouwen van de bewoners in de Marathonbuurt is iets afgenomen tussen 2007 en 

2011 (figuur 1.13). Bewoners voelen zich wat minder vaak thuis in de buurt (62 versus 

75%), vinden wat minder vaak dat bevolkingsgroepen prettig met elkaar omgaan (60 

tegen 70%) en geven de huissleutel wat minder vaak aan de buren (62 tegen 73%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.12 Spanningen in de Marathonbuurt, 2011 vergeleken met 2007 (procenten)
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1.9  Samenvatting 

Tussen de 17% en 29% van de bewoners uit de drie onderzoeksbuurten in Zuid ervaart 

redelijk of veel spanningen. Een aanzienlijk aandeel van de bewoners van de 

Marathonbuurt en de Diamantbuurt geeft aan dat de spanningen in de buurt ook tot 

vermijding van contact tussen bevolkingsgroepen leidt. Conflicten tussen verschillende 

bevolkingsgroepen in de buurt komen vooral voor in de Diamantbuurt (38%). 

In de buurten in Zuid ervaren de autochtone bewoners vaker spanningen tussen 

bevolkingsgroepen dan de (niet-)westers allochtone bewoners.  

 

Spanningen zijn er in de drie onderzoeksbuurten in Zuid vooral tussen jongeren en 

ouderen, tussen verschillende culturen en tussen bewoners en scholieren. Van de 

bewoners die aangeven niet positief te zijn over bepaalde bevolkingsgroepen, geeft een 

groot deel aan vooral niet positief te zijn over Marokkaanse buurtbewoners. De bewoners 

relateren spanningen vooral aan de overlast van jongeren en verschillende opvattingen 

over het schoonhouden van de buurt. Verschillen in religie, omgangsvormen en normen 

en waarden spelen minder een rol.  

 

Ondanks dat er in de drie onderzoeksbuurten door een redelijk aandeel bewoners 

spanningen wordt ervaren heeft het merendeel van de bewoners wel vertrouwen in 

zijn/haar buurtbewoners: tussen de 81 en 88%. Bewoners hebben vaker weinig/geen 

vertrouwen in buurtbewoners van een andere herkomst dan in buurtbewoners van de 

eigen herkomst.  

 

 

 

Figuur 1.13  Vertrouwen in de Marathonbuurt, 2011 vergeleken met 2007 (procenten)
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1
Gebaseerd op de acht items van het spanningeninstrument 

2
Gebaseerd op de vijf items van het 

vertrouweninstrument
 

 

De spanningen, contactvermijding en conflicten tussen bevolkingsgroepen zijn het 

sterkste in de Diamantbuurt. In deze buurt is er ook relatief vaak sprake van (redelijk) 

weinig vertrouwen tussen buurtgenoten. In de Marathonbuurt en Buitenveldert is minder 

vaak sprake van spanningen of weinig vertrouwen. Door de bewoners uit de 

referentiebuurt, Willemspark, wordt zoals verwacht het minst vaak spanningen ervaren.  

 
 

Tabel 1.14 Samenvatting per buurt (procenten)
 

 (redelijk) veel 

spanningen 

vermijding 

contact conflicten  

(redelijk) weinig 

vertrouwen 

Marathonbuurt 19 14 12 16 

Diamantbuurt 29 27 38 19 

Buitenveldert 17 9 8 12 

Willemspark 12 6 6 10 
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2  Risicofactoren in de buurt 

Uit de wetenschappelijke literatuur zijn verschillende potentiële risicofactoren afgeleid die 

voor spanningen tussen bevolkingsgroepen in buurten kunnen zorgen (zie ook 

Broekhuizen en Van Wonderen 2010). De volgende risicofactoren in buurten worden in dit 

hoofdstuk bekeken:  

� botsende leefstijlen, 

� gebrek aan contact met buren (van de eigen of een andere herkomstgroep), 

� onveiligheidgevoelens, ervaren overlast en criminaliteit.  

In elke paragraaf van dit hoofdstuk staat één risicofactor centraal. Eerst wordt kort 

ingegaan op de theoretische achtergrond van de risicofactor. Vervolgens wordt nagegaan 

in hoeverre de risicofactor in de drie onderzoeksbuurten en de referentiebuurt aanwezig 

is. Afsluitend wordt nagegaan in hoeverre de risicofactor ook daadwerkelijk samenhangt 

met de aanwezigheid van spanningen tussen bevolkingsgroepen in de vier buurten. 

 

 

2.1  Botsende leefstijlen 

Wanneer normen en waarden over wat er wel en niet ‘hoort’ in de openbare ruimte niet 

gedeeld worden, dan kan dit tot ergernis en gevoelens van onveiligheid leiden (Bolt & 

Torrance, 2005). Eerder onderzoek laat zien dat conflicten bijvoorbeeld kunnen ontstaan 

over het schoonhouden van semi-private (trappenhuizen, portieken) en publieke ruimten, 

het verkeerd aanbieden van huisvuil, en het tot ‘s avonds laat buitenspelen van kinderen 

(Blokland, 1998). Het is dus mogelijk dat het ‘botsen’ van leefstijlen tot spanningen tussen 

bevolkingsgroepen leidt. In het huidige onderzoek is daarom voor verschillende van deze 

vormen van botsende leefstijlen nagegaan in hoeverre ze volgens de bewoners in de 

buurt plaatsvinden.  

 

Figuur 2.1 laat zien dat de bewoners uit alle vier de buurten gemiddeld het vaakst 

aangeven dat er sprake is van ‘botsende leefstijlen’ op het gebied van rommel op straat 

en het te vroeg buiten zetten van vuilniszakken. De overige ‘botsende leefstijlen’ komen 

vooral voor in de Diamantbuurt, bijvoorbeeld kinderen die laat buiten zijn, kinderen die 

weinig gecorrigeerd worden door hun ouders en verschillende normen en waarden. Ook 

bewoners van de Marathonbuurt geven (iets) vaker dan bewoners uit Buitenveldert en 

Willemspark aan dat verschillende ‘botsende leefstijlen’ vaak voorkomen, maar het 

verschil is veel kleiner dan met de Diamantbuurt.  
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Pearson Correlaties zijn berekend om te bepalen in hoeverre botsende leefstijlen 

samenhangen met het ervaren van spanningen tussen bevolkingsgroepen (zie bijlage 4 

tabel 1)
18

. De volgende ‘botsende leefstijlen’ blijken de belangrijkste rol te spelen in het 

waarnemen of ervaren van spanningen tussen bevolkingsgroepen in stadsdeel Zuid:  

• verschillende normen en waarden over wat wel en niet kan in de buurt (.33-.47) 

• bewoners die hun kinderen te weinig corrigeren als ze overlast ervaren (.35-.43) 

• meningsverschillen over het gebruik van de openbare ruimte (.24-.45) 

Opmerkelijk is dat ‘vuilniszakken en rommel op straat’, hetgeen vaak voorkomt in Zuid (zie 

figuur 2.1), slechts een zwakke relatie heeft met de ervaren spanningen. (.11-.29). Het 

waarnemen van vuilniszakken en rommel op straat blijkt niet bij alle bewoners voor 

spanningen te zorgen, wat de relatie tussen beide afzwakt.  

 

Respondenten die thuiswonende kinderen hebben die jonger dan 20 jaar zijn
19

, is een 

aantal stellingen voorgelegd over het speelklimaat in de buurt. Hen is gevraagd of 

kinderen wel eens niet buiten durven te spelen omdat er kinderen, jongeren of 

volwassenen zijn waar ze bang voor zijn
20

. Het merendeel van de ouders uit de vier 

buurten geeft aan dat het (bijna) nooit voor komt dat kinderen niet buiten durven te 

spelen. Het niet durven buiten spelen vanwege volwassenen op straat komt daarbij het 

minst vaak voor. Ouders in de Marathonbuurt en de Diamantbuurt geven wel iets vaker 

aan dat kinderen niet buiten durven te spelen dan de ouders in de andere buurten.  

Er is een zwakke relatie tussen het niet durven buiten spelen en de ervaren spanningen in 

Zuid (.05-.30). Bewoners die aangeven dat kinderen niet op straat durven te spelen 

                                                      
18

 Pearson Correlaties variëren tussen 0.00 (helemaal geen samenhang) tot 1.00 of -1.00 (een 100% positieve    

    of negatieve samenhang) lopen.  
19

 34 respondenten in Zuid 1, 38 in Zuid 2, 65 in Zuid 3 en 51 in Zuid 4.  
20

 Er is gevraagd naar kinderen in het algemeen, niet naar de kinderen van de bewoner zelf, om een breder 

inzicht te verkrijgen.  

Figuur 2.1 Verschillende ‘botsende leefstijlen’ (procenten, n=255, 232, 245, 256) 
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vanwege kinderen of jongeren waar ze bang voor zijn, rapporteren iets vaker dat er 

spanningen zijn tussen bevolkingsgroepen in de buurt.  

 

Er zijn enkele verschillen tussen de buurten in Zuid. Zo blijken botsende leefstijlen een 

wat grotere rol te spelen in het ervaren van spanningen in de buurt Buitenveldert dan in 

de Marathonbuurt en de Diamantbuurt. Er is bijvoorbeeld alleen een redelijk sterke 

samenhang tussen ervaren spanningen en meningsverschillen over het schoonhouden 

van de buurt in Buitenveldert (.29 versus .11-.16). Het niet buiten durven spelen van 

kinderen speelt vooral een rol in het ervaren van spanningen in de Marathonbuurt.  

 

 

2.2  Gebrek aan contacten met andere herkomstgroepen 

De contacthypothese (Allport, 1954) gaat er van uit dat het ontbreken van contact tussen 

verschillende herkomstgroepen kan leiden tot vooroordelen en onprettige gevoelens. 

Wanneer de verschillende bevolkingsgroepen in een buurt weinig of geen contact met 

elkaar hebben, is het mogelijk dat er tussen hen bepaalde spanningen ontstaan. Het wel 

contact hebben met buren kan juist als een beschermende factor gezien worden. In dit 

onderzoek gaan we daarom na in hoeverre de buurtbewoners in Zuid contact met elkaar 

hebben, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen contacten met buurtbewoners van de 

eigen en van een andere herkomst. 

 

De mate van contact tussen verschillende herkomstgroepen wordt beïnvloed door de 

ontmoetingskans. Er is daarom allereerst nagegaan hoe etnisch divers de verschillende 

buurten zijn; wonen er veel of weinig verschillende bevolkingsgroepen. De hiervoor 

berekende Herfindahl-index ligt in de vier buurten in Zuid tussen de 0.52 (Willemspark 

Zuid 4), en 0.72 (Diamantbuurt Zuid 2). De Marathonbuurt  en de buurt Buitenveldert  

zitten hier tussenin (respectievelijk 0,67 en 0,59). Een score van 1.00 op deze index duidt 

op heel veel diversiteit, 0.00 op geen enkele diversiteit. De vier buurten in Zuid zijn dus vrij 

divers; er is voldoende kans voor overbruggende contacten met buurtbewoners uit andere 

bevolkingsgroepen.  

 

Er is in het algemeen in de buurten in Zuid veel contact tussen buurtbewoners; de 

meerderheid van de bewoners heeft dagelijks of een paar keer per week contact met 

andere buurtbewoners. De contactfrequentie met buurtbewoners van een andere 

herkomstgroep ligt in alle buurten wat lager dan met buurtbewoners van de eigen 

herkomstgroep. De verschillen in de contactfrequentie met buren van de eigen of een 

andere herkomst is het grootst in de referentiebuurt, Willemspark, waar ook de minste 

diversiteit is. In de Willemsparkbuurt heeft maar 34% dagelijks op een paar keer per week 

contact met buurtbewoners van een andere herkomstgroep, terwijl 66% zo vaak contact 

met buurtbewoners van de eigen groep heeft. Opvallend, is dat bijna de helft van de 

bewoners uit de vrij diverse Marathonbuurt en Diamantbuurt (Herfindahlscores 0.72 en 

0.67) (bijna) nooit of maar een paar keer per maand contact heeft met bewoners van een 

andere herkomst (49 en 46%). 

 

Pearson correlaties laten zien dat er in het algemeen weinig samenhang is tussen de 

ervaren en waargenomen spanningen in de buurt en de contactfrequentie met 

buurtbewoners van andere herkomstgroepen. Alleen in de Marathonbuurt en in de 
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Diamantbuurt is de samenhang significant (.28 en .15). In deze twee buurten ervaren de 

bewoners iets meer spanningen met buurtgenoten uit andere bevolkingsgroepen wanneer 

ze zelf minder contact met deze buurtgenoten hebben (zie bijlage 4 figuur 2). 

 

Het is mogelijk dat niet zozeer de contactfrequentie op zich samenhangt met de ervaren 

spanningen, maar het contrast tussen de contactfrequentie met de eigen en andere 

herkomstgroepen. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn in Zuid, met uitzondering van de 

Marathonbuurt (.10-.26). Hoe groter het verschil bij een bewoner is tussen de mate van 

contact met buurtbewoners uit de eigen en een andere herkomstgroep, des te meer 

ervaart deze bewoner spanningen in deze buurt. In de buurt Buitenveldert is deze relatie 

echter nog steeds niet significant.  

 

De respondenten is ten slotte de volgende stelling voorgelegd: ‘In deze buurt hebben 

mensen uit verschillende culturen weinig contact met elkaar’. Er wordt niet ingegaan op 

het contact dat de bewoner zelf heeft (zoals hiervoor), maar op het contact dat er in de 

buurt is. Drie tot bijna vier van de tien bewoners van de vier buurten vinden dat mensen 

uit verschillende culturen weinig contact met elkaar hebben in de buurt (29-37% 

(helemaal) mee eens). In de referentiebuurt, Willemspark en de Marathonbuurt zijn de 

bewoners het minder vaak met deze stelling eens dan in de andere twee buurten. Ook 

hebben de bewoners in deze buurten relatief vaak geen mening hierover. De perceptie 

van bewoners over de contacten in de buurt blijkt sterker samen te hangen met de 

ervaren spanningen tussen bevolkinsgroepen in de buurt dan de contactfrequentie van de 

bewoner zelf (.29-.55). Wanneer bewoners bemerken dat er weinig contact is tussen 

bevolkingsgroepen in de buurt, rapporteren ze ook vaker dat er sprake is van spanningen 

tussen deze groepen.  

 

 

2.3  Ervaren onveiligheid en criminaliteit 

Volgens social disorganisation theory en collective efficacy theory staat in buurten met 

veel fysieke overlast (graffiti, verloedering) en sociale overlast (burenoverlast, 

rondhangende jongeren, drugs- en drankoverlast) en kleine, zichtbare criminaliteit (zoals 

vernielingen) het vertrouwen en de verstandhouding tussen bevolkingsgroepen onder 

druk (Morenoff, Sampson & Raudenbush, 2001; Sampson & Raudenbusch, 2004). De 

informele sociale controle neemt af (bewoners spreken elkaar minder snel aan op 

ongepast gedrag) en overlastgevend gedrag van jongeren van bepaalde bevolkings-

groepen kan stigmatisering van een gehele bevolkingsgroep in de hand werken (Van 

Gemert, 2006). Onveiligheid, criminaliteit en overlast kunnen dus spanningen tussen 

bevolkingsgroepen in de buurt tot gevolg hebben. In dit hoofdstuk brengen we daarom de 

volgende facetten per buurt in kaart: 

- ervaren onveiligheid, 

- waardering leefomgeving en veiligheid, 

- ervaren overlast en criminaliteit. 

In de Diamantbuurt  wordt relatief veel onveiligheid en criminaliteit ervaren. Bewoners 

voelen zich vaker ‘soms of vaak onveilig’ dan de bewoners in de andere drie buurten in 

Zuid (23% tegen 9-14%; tabel 2.2). De rapportcijfers voor de veiligheid (6,7) en de 

leefomgeving in deze buurt (7,2) liggen lager dan in de andere onderzoeksbuurten in Zuid 
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(2.2). De bewoners uit de Diamantbuurt ervaren hiernaast geregeld overlast van groepen 

jongeren, geluidsoverlast, schelden en brutaal gedrag, bekladding en jeugdcriminaliteit.  

Overlast van groepen jongeren, geluidsoverlast en jeugdcriminaliteit komen in de 

Diamantbuurt vaker voor dan in de andere onderzoeksbuurten in Zuid, maar ook in de 

andere vier stadsdelen (tabel 2.3). Ten slotte rapporteert 16% van de bewoners van de 

Diamantbuurt dat er de afgelopen 12 maanden sprake is geweest van een achteruitgang 

in het gedrag van jongeren. Dat is meer dan in de andere buurten (8 tot 11%). 

 

 

In de onderzoeksbuurten Buitenveldert en de Marathonbuurt ervaren de bewoners minder 

onveiligheid en criminaliteit dan in De Diamantbuurt, maar de situatie is minder goed dan 

in de referentiebuurt, de buurt Willemspark. Zo rapporteren bewoners uit de buurt 

Buitenveldert en de Marathonbuurt vaker dan bewoners uit de referentiebuurt Willemspark 

dat ze zich onveilig voelen in de buurt (tabel 2.2). De rapportcijfers voor de 

woonomgeving en de veiligheid liggen in de Marathonbuurt en Buitenveldert ook (iets) 

lager dan in de referentiebuurt, vooral in de Marathonbuurt. Deze rapportcijfers zijn echter 

wel bij de hoogste van alle 20 buurten die onderzocht zijn. Hiernaast geven de bewoners 

uit de Marathonbuurt en uit Buitenveldert minder vaak dan bewoners uit de Diamantbuurt 

aan dat verschillende overlast- en criminaliteitincidenten vaak voorkomen (figuur 2.3). Een 

uitzondering hierop vormt de ervaren overlast door omwonenden; dat geven bewoners 

Tabel 2.2 Gemiddelde rapportcijfers voor de woonomgeving en veiligheid in de buurt 

(n = 255, 232, 245, 256) 

 

% soms/vaak  

onveilig 

rapportcijfer  

woonomgeving 

rapportcijfer  

veiligheid 

Zuid 1 Marathonbuurt 14 7,6 7,6 

Zuid 2 Diamantbuurt 23 7,2 6,7 

Zuid 3 Buitenveldert 15 7,9 7,8 

Zuid 4 Willemspark 9 8,1 7,9 

Figuur 2.3 Vaak voorkomen van verschillende vormen van overlast en criminaliteit in de buurt 

 (procenten, n=255, 232, 245, 256)
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van de Marathonbuurt vrijwel even vaak aan als de bewoners van de Diamantbuurt (beide 

afgerond 10%).  

 

Pearson Correlaties laten een sterke samenhang zien tussen de ervaren onveiligheid en 

overlast in een buurt en de spanningen in de buurt (zie tabel 3 in bijlage 4). Naarmate 

buurtbewoners zich vaker onveilig voelen en vaker overlast en criminaliteit rapporteren, 

ervaren ze ook vaker spanningen met andere bevolkingsgroepen. Spanningen tussen 

bevolkingsgroepen worden in Zuid vooral ervaren wanneer er sprake is van: 

� lage waardering van de veiligheid in de buurt (.42-.56), 

� ervaren onveiligheid in de buurt (.35-.46), 

� bedreiging (.34-.50) en 

� jeugdcriminaliteit (.30-.45). 

Er zijn enkele verschillen tussen buurten te constateren. Zo blijkt onveiligheid, criminaliteit 

en overlast vooral in de Diamantbuurt een belangrijke rol te spelen. Dat is echter niet het 

geval voor bekladding van muren en/of gebouwen. In de overige buurten ligt deze 

correlatie eveneens vrij laag, maar is de relatie nog wel significant.  

 

 

2.4  Samenvatting 

Uit de wetenschappelijke literatuur en het vooronderzoek zijn verschillende risicofactoren 

afgeleid die mogelijk voor spanningen tussen buurtgenoten kunnen leiden. In dit 

hoofdstuk is nagegaan in hoeverre deze risicofactoren in de drie onderzoeksbuurten en 

de referentiebuurt in Zuid aanwezig zijn en in hoeverre deze in de vier buurten voor 

spanningen zorgen.  

 

Botsende leefstijlen zijn in alle onderzochte buurten in Zuid een risicofactor voor 

spanningen tussen bevolkingsgroepen. Zo ervaren bewoners meer spanningen wanneer 

er verschillende normen en waarden zijn over wat wel en niet kan in de buurt, kinderen 

weinig gecorrigeerd worden en wanneer er meningsverschillen zijn over het omgaan met 

de (semi-) openbare ruimte (portieken, trapruimten, pleinen, veldjes, speelvoorzieningen). 

In de Diamantbuurt zijn duidelijk meer botsende leefstijlen waargenomen dan in de 

andere drie buurten, gevolgd door de Marathonbuurt. In Buitenveldert en de 

referentiebuurt Willemspark worden weinig botsende leefstijlen waargenomen.  

 

Ook overlast en criminaliteit in de buurt is een risicofactor voor spanningen. Bewoners 

geven vooral aan dat spanningen tussen bevolkingsgroepen voorkomen wanneer ze 

waarnemen dat bedreiging en jeugdcriminaliteit in de buurt voorkomen en ze zich (soms) 

onveilig voelen in de buurt. Vooral in de Diamantbuurt worden relatief vaak dergelijke 

vormen van overlast en criminaliteit waargenomen. 

 

De mate waarin bewoners zelf contact hebben met buurtgenoten van een andere 

herkomstgroep heeft weinig verband met het ervaren en waarnemen van spanningen 

tussen bevolkingsgroepen in de buurt. Bewoners die aangeven dat er over het algemeen 

weinig contact is tussen culturen in de buurt, rapporteren wel vaker dat er sprake is van 

spanningen tussen bevolkingsgroepen in de buurt. In de vier buurten in Zuid vindt 

ongeveer een derde van de bewoners dat er sprake is van weinig contact tussen culturen. 

Bewoners van de Diamantbuurt vinden dit iets vaker dan bewoners uit de andere buurten. 
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Samengevat, zijn er in de Diamantbuurt duidelijk de meeste risicofactoren die kunnen 

leiden tot het ervaren of waarnemen van spanningen tussen bevolkingsgroepen in de 

buurt. In deze buurt worden ook de meeste spanningen en het minst vertrouwen ervaren 

(zie hoofdstuk 1). Na deze buurt volgt de Marathonbuurt. Zoals verwacht, zijn de 

verschillende risicofactoren, evenals de ervaren spanningen het minst aanwezig in de 

referentiebuurt Willemspark. Maar, ook in Buitenveldert komen de risicofactoren minder 

vaak voor dan in de andere twee buurten in Zuid. 
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3  Beschermende factoren in de buurt 

Waardering voor het optreden van het stadsdeel en de politie in de buurt kan als een 

beschermende factor voor het ervaren van spanningen in de buurt gezien worden. Uit een 

onderzoek van Politieacademie blijkt bijvoorbeeld dat de politie (in het bijzonder de 

wijkagent) spanningen in buurten kan terugdringen door zichtbare aanwezigheid op 

straat
21

. Het blijkt van belang te zijn dat de nadruk van de politie niet alleen op repressie 

ligt, maar op zichtbaarheid en benaderbaarheid. Bewoners willen hiernaast het gevoel 

hebben dat de politie zich richt op de problemen die er volgens hen het meest toe doen. 

In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de tevredenheid van de bewoners uit Zuid 

met het stadsdeel en de politie. Vervolgens wordt nagegaan van welke maatregelen de 

bewoners zelf denken dat ze het samenleven in de buurt kunnen verbeteren. 

 

 

3.1  Tevredenheid over optreden stadsdeel en politie 

Tussen de 21% en 31% van de bewoners is positief over de aandacht die het stadsdeel 

heeft voor problemen en het samenleven van groepen in de buurt (zie figuur 3.1). Het 

aandeel buurtbewoners dat niet positief is over het optreden van het stadsdeel varieert 

tussen 7 en 25%. De overige bewoners zijn neutraal of hebben geen antwoord gegeven.  

 

                                                      
21

  Adang, Quint en Van der Wal, 2010. 

Figuur 3.1  Tevredenheid over verschillende activiteiten van het stadsdeel  

(procenten, n = 207, 212, 198, 200)
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Bewoners uit de Diamantbuurt vinden wat vaker dan de bewoners uit de andere buurten 

dat het stadsdeel voldoende aandacht heeft voor de problemen in de buurt, zij zijn hier 

echter ook het vaakst ontevreden over (25% versus 11-17% in de andere buurten).  

 

De tevredenheid over het optreden van de politie varieert, zie figuur 3.2.  

 

 

Net als in de andere onderzochte buurten uit de overige stadsdelen is men het meest 

positief over de mate waarin de politie benaderbaar is, 37% tot 54% van de 

buurtbewoners vindt de politie benaderbaar (10% tot 14% is het hiermee oneens). Het 

minst tevreden zijn de bewoners over de tijd die de politie heeft voor allerlei zaken in de 

buurt. Ongeveer twee op de tien buurtbewoners vindt dat de politie voldoende tijd heeft, 

22% tot 30% vindt dat de politie te weinig tijd heeft.
22

  

 

De waardering van bewoners van de vier buurten verschilt op de meeste activiteiten niet 

veel van elkaar. Bewoners van de Diamantbuurt en de Willemsparkbuurt vinden alleen 

vaker dan anderen dat de politie voldoende uit de auto komt
23

 en in de Diamantbuurt vindt 

men vaker dan de anderen dat de politie weet hoe ze boeven moeten vangen.   

 

Er is, zoals verwacht, een verband is tussen de waardering voor het stadsdeel en de 

politie en de ervaren spanningen in de buurt (zie tabel 4 in bijlage 4). Naarmate 

                                                      
22

 De oorspronkelijke stelling was: ‘De politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken’. Omdat deze paragraaf 

over beschermende factoren gaat is de vraag omgescoord tot: ‘De politie heeft hier voldoende tijd voor allerlei 

zaken’ 
23

 Ook deze vraag is i.v.m. het onderwerp van de paragraaf omgescoord, van ‘De politie komt hier te weinig uit 

de auto’ naar ‘De politie komt hier voldoende uit de auto’. 

Figuur 3.2 Tevredenheid over verschillende activiteiten van de politie  

(procenten, n = 207, 212, 198, 200)
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buurtbewoners positiever zijn over de politie en het stadsdeel, ervaren ze minder vaak 

spanningen met of tussen bevolkingsgroepen in de buurt. Het optreden van de politie en 

het stadsdeel kan als beschermende factor voor het ervaren van spanningen gezien 

worden. In de vier buurten in Zuid hangen de ervaren spanningen gemiddeld het sterkste 

samen met:  

• aandacht stadsdeel voor aan samenleven in de buurt, 

• mate waarin politie uit de auto komt, 

• of politie weet hoe ze boeven moeten vangen, 

• in hoeverre de politie succesvol de criminaliteit bestrijdt. 

Er zijn enkele verschillen tussen buurten te constateren. Allereerst valt op dat de 

waardering van de politie en het stadsdeel en de ervaren spanningen sterker samenhangt 

in de referentiebuurt Willemspark dan in de andere buurten. Verder zijn er nog wat 

verschillen op itemniveau. De samenhang tussen ervaren spanningen en ‘politie weinig uit 

de auto’ en met ‘politie weet niet hoe ze boeven moeten vangen’ is bijvoorbeeld wat 

minder sterk in de Marathonbuurt. 

 

 

3.2  Hoe het samenleven in de buurt kan verbeteren 

De bewoners zijn elf mogelijke maatregelen voorgelegd die er toe zouden kunnen leiden 

dat het samenleven in de buurt verbetert: ‘Wat moet er volgens u gebeuren om het 

samenleven in uw buurt te verbeteren? Kies maximaal drie antwoorden.   

 

De bewoners zijn elf mogelijke maatregelen voorgelegd die er toe zouden kunnen leiden 

dat het samenleven in de buurt verbetert: ‘Wat moet er volgens u gebeuren om het 

samenleven in uw buurt te verbeteren? Kies maximaal drie antwoorden.’ De elf 

maatregelen kunnen onderverdeeld worden in vier categorieën: het organiseren van 

activiteiten in de buurt, wijze van samenleven buurtgenoten, toezicht op kinderen en 

jongeren en politie in de buurt. 

 

De volgende ‘maatregelen’ worden in de vier buurten in Zuid gemiddeld het meest 

genoemd: grotere betrokkenheid tussen buurtbewoners, meer activiteiten om 

bevolkingsgroepen met elkaar in contact te brengen en de prioriteit van de politie in de 

buurt meer richten op het tegengaan van overlast. 

 

Het organiseren van activiteiten in de buurt 

De bewoners uit de Diamantbuurt hechten vaker waarde aan activiteiten om bevolkings-

groepen in contact te brengen dan aan activiteiten voor jongeren en kinderen (25 versus 

13%). Bij de andere buurten is dit verschil er niet.   

 

Wijze van samenleven buurtgenoten  

Een grotere betrokkenheid van de buurtbewoners wordt in alle vier buurten in Zuid vaker 

genoemd als hetgeen dat moet gebeuren om het samenleven in de buurt te verbeteren 

dan overeenstemming tussen bewoners over wat wel en niet kan in de buitenruimte (19-

21% versus 10-16%. 

 

 

 



Gemeente Amsterdam 

Bureau Onderzoek en Statistiek 

Verwey-Jonker Instituut  

 

 52  

Toezicht op kinderen en jongeren  

De bewoners van de vier buurten in Zuid vinden vooral dat er minder hangjongeren op 

straat moeten komen en meer toezicht door ouders op hun kinderen. Meer toezicht door 

‘ouders of omwonenden’ of door ‘buurtbewoners’ worden veel minder vaak genoemd. De 

bewoners van Zuid vinden dus dat het tegengaan van overlast van kinderen de 

verantwoordelijkheid van de ouders zelf is. Vooral in De Diamantbuurt denken de 

bewoners dat toezicht door ouders op hun kinderen en minder hangjongeren op straat 

voor een verbeterd samenleven in de buurt zorgt (25 en 30%). Dit is ook de buurt waar 

het meest overlast van groepen jongeren wordt ervaren (zie hoofdstuk 2).  

 

Politie in de buurt 

Vooral in de Diamantbuurt hecht men er meer waarde aan dat de prioriteit van de politie in 

de buurt meer gericht wordt op het tegengaan van overlast (23 versus 13-16%).  

 

Tabel 3.3 laat per buurt in Zuid zien van welke ‘maatregelen’ bewoners het meest hebben 

aangegeven dat ze zouden moeten gebeuren om het samenleven in de buurt te 

verbeteren. Vooral in de Diamantbuurt zijn de gewenste maatregelen gericht op (overlast 

van) jongeren. In de drie andere buurten wordt een grotere betrokkenheid van 

buurtbewoners het meest van belang geacht.  

 

 

 

 
 

 

 

Tabel 3.3  Meest genoemde ‘maatregelen’ per buurt in Zuid 

 Marathonbuurt Diamantbuurt Buitenveldert Willemspark  

1 

 

grotere betrokkenheid 

buurtbewoners 

minder hangjongeren 

op straat 

grotere betrokkenheid 

buurtbewoners 

grotere betrokkenheid 

buurtbewoners 

2 

 

activiteiten voor 

kinderen en jongeren 

meer toezicht ouders op 

kinderen op straat 

activiteiten voor 

kinderen en jongeren 

overeenstemming wat 

kan in buitenruimte 

3 

 

activiteiten bevolkings-

groepen contact 

activiteiten bevolkings-

groepen contact 

meer politie in de buurt prioriteit politie richten 

op overlast in buurt 
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4  Kwalitatieve verdieping 

In de drie door het stadsdeel geselecteerde buurten – Diamantbuurt, Marathonbuurt en 

Buitenveldert- heeft Verwey-Jonker Instistuut verdiepend onderzoek uitgevoerd. Het 

verdiepend onderzoek had de volgende twee doelstellingen: 

 

1. Verdieping van- en reflectie op de resultaten van het enquête onderzoek 

Nadere duiding van de resultaten van het enquête onderzoek. Hoe moeten de resultaten 

worden geïnterpreteerd, wat is het ‘verhaal achter de cijfers’? Nadere toelichting op 

spanningen en risico- en beschermingsfactoren door middel van casuïstiek in de wijken. 

� Verdieping/verheldering van eventuele spanningen in wijken. We zijn nagegaan 

wat de aanleiding is voor spanningen, om welke spanningen het precies gaat, en 

welke bevolkingsgroepen zijn betrokken. 

� Verdieping/verheldering van risico- en beschermingsfactoren.  We zijn nagegaan 

welke risicofactoren in wijken op welke manieren/via welke mechanismen 

onderliggend zijn aan spanningen tussen bevolkingsgroepen in wijken. Ook 

hebben we onderzocht welke beschermende factoren in wijken aanwezig zijn die 

de kans op spanningen verkleinen en het vertrouwen vergroten. 

� In het kwantitatief onderzoek zijn verschillende oorzaken voor spanningen 

evenals risico- en beschermingsfactoren getoetst. Hiernaast kunnen in wijken ook 

andere –specifieke- oorzaken voor spanningen aanwezig zijn; dit geldt ook voor 

andere –specifieke- risico- en beschermingsfactoren. In het verdiepend 

onderzoek hebben we getracht om deze te identificeren. 

 

2. Match problematiek en beleid  

Het verdiepend onderzoek moet tevens meer inzicht geven in de vraag ‘kunnen dingen 

meer of beter’ als het gaat om het voorkomen van polarisatie tussen bevolkingsgroepen. 

We zijn hiertoe in wijken nagegaan wat de ‘match’  is tussen problematiek en beleid. 

Worden relevante risicofactoren geadresseerd door beleid en worden relevante 

beschermingsfactoren door beleid ondersteund; of zijn er ‘witte vlekken’ in het beleid?  

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, hebben we in het verdiepend onderzoek 

geïnventariseerd op welke risico- en beschermingsfactoren en doelgroepen het beleid 

zich richt. Ook hebben we gekeken of beleidsinterventies vanuit verschillende 

beleidsterreinen voor wederzijdse versterking kunnen zorgen als het gaat om de aanpak 

van risicofactoren en het bevorderen van beschermingsfactoren voor polarisatie.  

 

Per buurt wordt in dit hoofdstuk achtereenvolgens ingegaan op spanningen en 

risicofactoren, beschermende factoren en beleid, en suggesties op grond van best 

practices. De beschrijving per buurt wordt voorafgegaan door een samenvatting van de 

bevindingen in de buurt.  
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4.1  Spanningen en vertrouwen in de Diamantbuurt 

 

Samenvatting 

Het ervaren van spanningen is in de Diamantbuurt vooral gerelateerd aan overlast door 

kinderen en jongeren. Kinderen spelen buiten en jongeren hangen rond op straat, wat 

soms gepaard gaat met geluidsoverlast, vervuiling, naroepen en intimiderend gedrag. 

Verschillende kenmerken van de Diamantbuurt leiden tot deze risicofactoren. Door de 

compacte bouw van de buurt bevinden kinderen en jongeren zich dicht bij de huizen, op 

de stoepen en in de portieken, dus dicht bij de bewoners. Dichtbij niet alleen in fysieke zin 

(afstand) maar ook in psychologische zin. Intimiderend gedrag door jongeren of kinderen, 

vlak bij de voordeur, heeft op mensen relatief veel impact; overlast wordt als –persoonlijk- 

ervaren. Feit blijft echter dat niet –alle- bewoners hierdoor spanningen ervaren. Dit is 

afhankelijk van diverse factoren, waaronder de weerbaarheid van bewoners  informele 

sociale controle), het niet kennen of kunnen plaatsen van buurtgenoten (publieke 

familiariteit), en bekendheid hoe en waar ongewenst gedrag te melden. Bewoners voelen 

zich in de Diamantbuurt niet bovengemiddeld onveilig. Toch ervaart een deel van de 

bewoners een zekere spanning naar de jongeren toe. Dit wordt gevoed door heftige 

incidenten uit het verleden. Maar ook geldt dat sommige jongeren moeilijk aanspreekbaar 

zijn op hun gedrag (overlast) en intimiderend kunnen reageren. Dit versterkt de 

terughoudendheid of soms zelfs angst van bewoners om jongeren op overlast of ander 

ongewenst gedrag aan te spreken. Sommige ouders vinden het buiten op straat te 

onveilig voor hun kind. Spelen tussen kinderen gaat niet uit zichzelf harmonieus, pesten, 

ruzies en het recht van de sterkste komen relatief veel voor. Er is tekortschietend toezicht 

en correctie op kinderen en jongeren door ouders. Een risicofactor die –onderliggend- een 

belangrijke rol speelt bij spanningen in de Diamantbuurt, is de aanwezigheid van ‘achter 

de voordeur problematiek’. Gezinnen hebben moeite effectief te functioneren. Er is sprake 

van problemen in opvoeding en correctie. Betrokkenheid bij de buurt is laag. Gezinnen 

zijn op overlast niet altijd eenvoudig aanspreekbaar. Risicofactoren voor spanningen in de 

wijk worden voor een belangrijk deel geadresseerd door beschermende factoren en 

beleid. Er is veel inzet op veiligheid en criminaliteit. Tevens zijn interventies zoals de 

begeleide activiteiten voor kinderen en jonge tieners en Streetcornerwork; evenals de 

aanwezigheid van ‘vertrouwde gezichten’ belangrijk (beschermend) voor de buurt. Wat 

kinderen en jongeren zijn er voor de toekomst zorgen in verband met bezuinigingen. In de 

buurt zijn verschillende initiatieven met een beschermende werking voor de buurt zoals 

bijvoorbeeld Buurtwinkel Zoet; ook is er sprake van ‘eigen kracht’ van bewoners. Er zijn 

desalniettemin enkele aandachtspunten voor beleid; deze liggen op terrein van de 

weerbaarheid van bewoners, zowel informele sociale controle tussen buren op het 

kleinste schaalniveau (portiek) als een aanpak in gezinnen (achter de voordeur 

problematiek); mogelijkheden voor overbruggende contacten (laagdrempelige ruimtes, 

bevorderen kleine bedrijvigheid die zich richt op de buurt); controle en handhaving 

(boetes) van overtredingen met vroegtijdig en verkeerd aanbieden vuilnis en grofvuil; 

betrekken scholen; inzet van positieve voorbeelden in de buurt (bijvoorbeeld jongeren 

werkervaring/stage als sport- en spelbegeleider). Inzet hierop, in het bijzonder op 

weerbaarheid, kan ons inziens de impact van het beleid verder vergroten. 
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Introductie 

De Diamantbuurt een betrekkelijk kleine en compact gebouwde buurt in stadsdeel Zuid. 

Het gebied wordt afgebakend door de rivier de Amstel in het oosten, de Jozef Israelkade 

in het zuiden, de Van Woustraat in het westen en de Tolstraat in het noorden.  

 

 
 

De buurt telt 3.031 inwoners (2011) waaronder 585 kinderen en jongeren onder de 20 

jaar. Meer dan de helft van de bevolking bestaat uit bewoners van allochtone herkomst 

(17% westers allochtoon en 40% niet westers allochtoon, waaronder relatief veel 

bewoners van Marokkaanse en Surinaamse herkomst). Van de kinderen en jongeren 

onder de 20 jaar is 56% niet westers allochtoon. De buurt is gebouwd in de jaren '30 in 

Amsterdamse schoolstijl; de woningen zijn relatief klein. De overgrote meerderheid van de 

woningvoorraad is huurwoningen.  

 

 
 

In de volgende paragrafen gaan we in op spanningen in de buurt (aard en oorzaken), de 

aanwezigheid van risico- en beschermende factoren (waaronder beleid en interventies), 

en de ‘match of mismatch’ tussen problematiek en beleid. 

 

Spanningen en risicofactoren 

Overlast, onveiligheid en criminaliteit 

In de Diamantbuurt is het ervaren van spanningen door bewoners sterk gerelateerd aan 

overlast door kinderen en jongeren. Bijna de helft van de bewoners in de enquête zegt dat 

overlast van jongeren uit andere bevolkingsgroepen zorgt voor spanningen in de buurt. 

Ruim de helft van de bewoners signaleert wel eens spanningen tussen jongeren en 

volwassenen. Het ervaren van overlast en spanningen door het gedrag van jongeren 
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beperkt zich niet tot de autochtone bewoners in de buurt, maar zien we terug bij alle 

bevolkingsgroepen.  

 

De Diamantbuurt scoort dus relatief hoog op het ervaren van overlast. In het verdiepend 

onderzoek is dit beeld herkend door professionals en door geïnterviewde bewoners. De 

hoge score op de beleving van overlast heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats 

zijn de woningen in de Diamantbuurt relatief klein. Kinderrijke gezinnen wonen in te kleine 

woningen. Er spelen veel kinderen buiten, in de zomer ook tot laat in de avond. Jongeren 

hangen rond op straat. Dit gaat gepaard met overlast: geluidsoverlast en vervuiling. Ook 

naroepen, nafluiten en intimiderend gedrag naar bewoners wordt genoemd. Door de 

compacte bouw van de buurt, en de smalle straten, bevinden de spelende kinderen en 

rondhangende jongeren zich dicht bij de huizen, op de stoepen en in de portieken, dus 

dicht bij de bewoners. Dichtbij niet alleen in fysieke zin (afstand) maar ook in 

psychologische zin. Als mensen worden nageroepen door jongeren of kinderen dan heeft 

dit op hen relatief veel impact, de overlast wordt persoonlijk ervaren. Vooral als bewoners 

dagelijks hiermee worden geconfronteerd. De wijk is immers niet alleen compact maar 

ook relatief klein, bewoners kunnen jongeren en kinderen niet ontlopen, maar komen ze 

altijd weer tegen. Al deze zaken hebben  een relatief grote (psychologische) impact op 

bewoners. De subjectief ervaren overlast is in de Diamantbuurt waarschijnlijk ook om 

deze redenen relatief groter dan in veel andere buurten waar meer ruimte is voor kinderen 

en jongeren. 

 

Het ervaren van spanningen kan het directe gevolg zijn van het gedrag van kinderen en 

jongeren (zoals bij mensen die worden nagroepen, of die thuis of in de trapruimtes veel 

hinder van geluidsoverlast of vervuiling ondervinden). Maar feit is dat niet alle bewoners 

hierdoor spanningen ervaren. Dit heeft in de Diamantbuurt te maken met een aantal 

factoren, waaronder de weerbaarheid van bewoners, het niet kennen of kunnen plaatsen 

van buurtgenoten (publieke familiariteit), en bekendheid met wijkinstanties. Dit kunnen we 

het beste toelichten aan de hand van een concrete casus. Jongens voetballen op de 

stoep, laat op de avond, en de bal wordt voortdurend tegen de gevels getrapt. Sommige 

bewoners ervaren dan overlast, maar handelen niet om iets aan de overlast te doen. Ze 

durven dit niet goed, of niet weten hoe ze dit effectief moeten doen. Als dit vaker gebeurd, 

kan dit tot gevolg hebben dat mensen hun irritaties opkroppen, men ervaart steeds meer 

spanning en ergernis. Een andere handelingsstrategie van bewoners die veel in de buurt 

voorkomt is dat mensen naar buiten stappen en de jongens geïrriteerd of met 

krachttermen te verstaan geven te vertrekken. In de Diamantbuurt kan dit spanningen 

geven met de jongeren/kinderen, die brutaal reageren, expres blijven terugkomen of 

reageren door bijvoorbeeld rommel in de brievenbus van de betreffende bewoner te 

stoppen (in interviews is dit voorbeeld meermalen genoemd). Bewoners die 

jongeren/kinderen rustig (professionals gebruiken de term ‘respectvol’) aanspreken en 

verzoeken elders te voetballen, hebben meer kans op succes, maar lang niet altijd. Een 

alternatief is om de ouders aan te spreken op het gedrag van hun kinderen. Maar hier 

speelt dat bewoners vaak niet weten wie de ouders zijn van kinderen, zeker als het gaat 

om kinderen uit andere bevolkingsgroepen. En als bewoners wel weten wie de ouders 

zijn, is er regelmatig sprake van een drempel om naar deze ouders toe te gaan (“je 

spreekt mensen toch niet zo snel aan op hun kinderen, dat ligt gevoelig”), bovendien zijn 

mensen niet zelden onzeker hoe ze ouders moeten aanspreken en welke reactie ze 

kunnen verwachten; er is kortom sprake van onzekerheid in hoe met elkaar om te gaan 
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en wat men van elkaar kan verwachten; mensen weten het niet (meer). Het alternatief dat 

overblijft als bewoners het zelf niet kunnen oplossen, is melden bij de politie of andere 

instanties. Hier geldt ook onzekerheid, bewoners weten niet altijd goed wanneer ze wat en 

wanneer kunnen melden, en bij wie. Resumerend, het ervaren van spanningen heeft voor 

een niet onbelangrijk deel ook te maken met het (on)vermogen van mensen om iets aan 

overlast of ander ongewenst gedrag te kunnen doen ofwel het gevoel te hebben hier wel 

of niet iets aan te kunnen veranderen.  

 

Onveiligheidsbeleving 

De oorzaken voor de beleving van spanningen bij bewoners in de Diamantbuurt hebben 

eerder te maken met overlast dan met onveiligheid en criminaliteit in de buurt. Bewoners 

voelen zich in vergelijking met andere wijken niet bovengemiddeld onveilig in de 

Diamantbuurt. De buurt scoort op zowel de objectieve veiligheidsindex
24

 (slachtofferschap 

van delicten) als op de subjectieve veiligheidsindex
25

 (veiligheidsbeleving) relatief gunstig 

binnen de gemeente Amsterdam. De wijk is ook volgens de professionals niet onveilig 

voor bewoners. Wel zijn er nog criminele jongeren in de wijk, maar deze jongeren plegen 

hun delicten buiten de wijk
26

. Bewoners hebben daar niet direct last van. 

 

Hoewel de meeste bewoners zich dus niet direct onveilig voelen door de jongeren op 

straat, ervaart desalniettemin een deel van de bewoners een zekere spanning naar de 

jongeren toe. Een aantal professionals vermoedt dat dit wordt gevoed door het verleden 

toen er een aantal heftige incidenten waren. Maar tegelijkertijd geldt dat sommige 

jongeren moeilijk aanspreekbaar zijn op hun gedrag (overlast) en intimiderend kunnen 

reageren. Dit versterkt de terughoudendheid of soms zelfs angst van bewoners om 

jongeren en kinderen op overlast of ander ongewenst gedrag aan te spreken. Deze 

bewoners zijn bang om een grote mond terug te krijgen, of men negeert het gedrag van 

de jongeren uit vrees voor represailles (zoals vernieling aan bijvoorbeeld de auto). Het 

besef bij bewoners dat er in de wijk jongeren wonen die in de harde criminaliteit zitten, en 

dat sommigen van hen wellicht over wapens beschikken, draagt voor deze bewoners bij 

aan een gevoel van intimidatie. Ook het melden van ongewenst gedrag bij bijvoorbeeld de 

politie wordt om deze redenen niet altijd gedaan, men is bang dat bekend wordt bij 

jongeren wie de melders zijn.  

 

 

 

                                                      
24

 Bron: Actiejaarplan veiligheid 2011. De objectieve index bestaat uit: de gegevens van de politie Amsterdam-

Amstelland over aangiftes en meldingen; en de resultaten uit de monitor leefbaarheid en veiligheid. De 

objectieve index bestaat uitzeven deelindexen: inbraak, diefstal, geweld, overlast, vandalisme, verkeer en 

drugs. De objectieve index wordt ‘gevuld’ door twee typen gegevens, te weten de (objectieve) politiecijfers en 

enquêtegegevens over slachtofferschap. Er geldt een verhouding van 2/3 politiecijfers en 1/3 enquêtecijfers. 
25

 Bij de subjectieve index gaat het om subjectieve beleving door bewoners en bestaat uit veiligheidsbeleving, 

vermijdingsgedrag en buurtproblematiek. Het verschil met de objectieve index is dat deze gegevens uitsluitend 

komen uit bevolkingsonderzoek waarin 10.000 Amsterdammers hun mening geven over de veiligheid in hun 

buurt. Het gaat om vragen over (on)veiligheidsgevoelens, over vermijding van bepaalde plekken uit angst voor 

criminaliteit en vragen over de mate waarin volgens bewoners bepaalde problemen voor komen in hun buurt 

en stad. 
26

 De Diamantbuurt scoort relatief hoog op jeugdcriminaliteit, zowel objectief als subjectief (in de beleving van 

bewoners). Bewoners realiseren zich dat in de Diamantbuurt relatief veel jongeren wonen die zich bezig 

houden met criminaliteit (ook al plegen deze jongeren delicten voor het overgrote deel niet in de eigen buurt).  
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Een andere vorm van onveiligheidsbeleving die zich manifesteert in de Diamantbuurt is 

onveiligheidbeleving bij kinderen en hun ouders. Zoals gezegd zijn kinderen in de 

Diamantbuurt relatief vaak buiten op straat te vinden. Onder een deel van deze kinderen 

heerst de cultuur van de straat, ruwe omgangsvormen. Spelen tussen kinderen gaat niet 

uit zichzelf harmonieus, pesten, ruzies en het recht van de sterkste komen relatief veel 

voor. Sommige ouders vinden het hierom buiten op straat te onveilig voor hun kind. Het is 

niet voor niets dat ouders in de enquête relatief vaak hebben aangegeven dat hun kind 

soms niet buiten durft te spelen uit angst voor andere kinderen. In de buurt hebben we 

hiervoor enkele mogelijke verklaringen gehoord. Bij jonge kinderen zijn ouders vooral 

bang dat hun kind door andere kinderen wordt gepest; ouders van oudere kinderen zijn 

soms bevreesd dat hun kind kan worden meegetrokken in straatgedrag of, als het kind 

niet sterk in de schoenen staat, in ongewenst groepsgedrag (vandalisme, verkeerd 

voorbeeldgedrag, of zelfs ‘loopjongen’ worden voor criminele jongeren).  

 

Rommel op straat en botsende opvattingen over het schoonhouden van buurt en portiek 

In de Diamantbuurt geeft 37% van de bewoners in de enquête aan dat het in de buurt 

vaak voorkomt dat er rommel wordt achtergelaten op straat of dat vuilniszakken verkeerd 

worden aangeboden. Hiernaast wordt door een op de vier bewoners bevestigd dat 

botsende opvattingen tussen bevolkingsgroepen over het schoonhouden van de buurt 

zorgen voor spanningen in de Diamantbuurt. In het verdiepend onderzoek hebben we 

nader bekeken om welke problematiek het gaat. Bij het verkeerd aanbieden van huisvuil 

is het een probleem dat vuilniszakken of grofvuil naast de vuilcontainers worden gezet. 

Op controle en handhaving (boetes) van deze overtredingen wordt volgens professionals 

weinig capaciteit ingezet. Vuilniszakken scheuren open en zorgen voor zwerfafval op 

straat. Zakken gaan kapot bijvoorbeeld door meeuwen die de zakken openpikken; maar 

ook ‘nachtvlinders’ dragen hieraan bij. De laatste tijd zijn er ook signalen dat personen 

van vooral buiten de wijk (meermalen zijn specifiek genoemd Bulgaren of Roemenen) in 

de nacht zakken openmaken op zoek naar bruikbare spullen.  

 

Figuur 4.1 Straatbeeld Diamantbuurt 
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Gebrek aan toezicht en correctie van kinderen 

Er is in de Diamantbuurt relatief veel sprake van een gebrek aan toezicht op kinderen en 

jongeren door ouders. In de enquête scoort ‘te weinig correctie door ouders op hun 

kinderen’ hoog, ook als we de Diamantbuurt vergelijken met de andere 14 wijken waarin 

we verdiepend onderzoek hebben gedaan. Bovendien geven in de enquête relatief veel 

bewoners aan dat meer toezicht door ouders op hun kinderen het samenleven in de buurt 

zal verbeteren. Uit het verdiepend onderzoek in de buurt wordt door professionals en 

bewoners herkend dat een gebrek aan toezicht een probleem is in de buurt. Kinderen van 

10 passen buiten op hun jongere broertjes of zusjes. Jongere kinderen worden soms 

geweerd door oudere kinderen van de speelplaatsen. Dit probleem handhaaft zich door 

het gebrek aan bemiddelend toezicht door ouders. De afwezigheid van toezicht door 

ouders creëert ook de situatie waarin de emotionele veiligheid voor jonge kinderen in het 

geding is. De jonge kinderen worden hierdoor meer blootgesteld aan onwenselijk en 

ongecorrigeerd gedrag van oudere kinderen. Het gebrek aan toezicht op spelende 

kinderen door ouders heeft zijn oorzaak in een combinatie van factoren. Gewezen wordt 

op grote gezinnen in kleine woningen, culturele opvattingen over toezicht, pedagogische 

onmacht en achter de voordeur problematiek. Culturele opvattingen over toezicht houden 

wortelen in de idee dat ouders binnenshuis verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van 

kinderen, maar dat buiten de voordeur anderen (leerkrachten, politie) deze 

verantwoordelijkheid overnemen. Pedagogische onmacht verwijst naar de situatie in 

gezinnen dat ouders als gevolg van een beperkte bekendheid met de westerse 

samenleving, taalproblemen en problematieken achter de voordeur (zie hieronder) moeite 

hebben om hun kinderen op te voeden en om gezag en respect af te dwingen.  

Zowel de straatcoaches als de ketenpartners J&V hebben overigens wel specifiek om 

toezicht gevraagd. 

 

Achter de voordeur problematiek 

Een risicofactor die –onderliggend- een belangrijke rol speelt bij spanningen in de 

Diamantbuurt, is de aanwezigheid van ‘achter de voordeur problematiek’. In gezinnen kan 

sprake zijn van een opeenstapeling van problemen, zoals armoede, schulden, 

verslavingen, taalachterstanden. Deze gezinnen hebben moeite het hoofd boven water te 

houden en zijn veel tijd en energie kwijt aan ‘overleven’. Men heeft daardoor minder tijd 

en betrokkenheid met de buurt en de buren. Contacten met buren en in de buurt worden 

verwaarloosd, de gezinnen veroorzaken relatief vaker overlast voor de buren  en zijn 

daarop niet altijd eenvoudig aanspreekbaar. Het is ook moeilijker om afspraken te maken 

over schoon en rekening houden met elkaar. In deze gezinnen is regelmatig sprake van 

pedagogische onmacht, de kinderen zijn op straat, de ouders houden geen toezicht en 

niet zelden weten de ouders nauwelijks wat hun kinderen doen en met wie ze omgaan. 

Door voornoemde redenen zijn deze gezinnen bovendien minder makkelijk te 

enthousiasmeren om zich actief in te zetten voor de buurt. 

 

Bewoners met psychiatrische problematiek 

De combinatie van veel bewoners op een kleine oppervlakte en de aanwezigheid van 

bewoners met psychiatrische problematiek, wordt meermalen genoemd door 

professionals en bewoners en draagt bij aan het ervaren van spanningen in de buurt. Het 

kan gaan om jarenlange overlast zonder veel zicht op verbetering. Overlast (vaak 

geluidsoverlast of vervuiling) door bewoners met psychiatrische problematiek kan heel 
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indringend zijn voor directe buren, omdat overlastveroorzakers hierop niet of slecht 

aanspreekbaar zijn. Het maken van afspraken is daardoor moeilijk.  

 

Reputatie Diamantbuurt 

De Diamantbuurt is in de laatste jaren door kleinere en grotere incidenten meermalen 

negatief in de publiciteit geweest. Professionals en bewoners geven aan dat zodra er 

dingen spelen in de buurt de media er op af duiken. Alle berichtgeving komt het 

vertrouwen tussen bewoners in de buurt niet ten goede. Een professional licht toe: 

“Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het kost jaren van investering om het 

vertrouwen in de buurt op te bouwen. Dat gaat goed. Maar als er iets gebeurt, dan komt 

de media, het geeft onrust en een gespannen sfeer in de buurt, en het vertrouwen is weer 

weg. Wat de buurt nodig heeft is een aantal jaren van rust, alleen dan kan de sfeer zich 

bestendig verbeteren”.  

 

 

Beschermende factoren en beleid 

In de Diamantbuurt zijn meerdere risicofactoren aanwezig die een rol spelen bij het 

ervaren van spanningen in de buurt. Beleid om het samenleven tussen 

bevolkingsgroepen te verbeteren en spanningen te voorkomen zou zich idealiter in 

onderlinge samenhang op deze factoren dienen te richten. Resumerend gaat het voor de 

Diamantbuurt hierbij om aanpak en preventie van onveiligheid en criminaliteit; overlast en 

ongewenst gedrag door kinderen en jongeren (naar bewoners en onderling); handhaving 

op vervuiling en verkeerd aanbieden van vuil; achter de voordeur problematiek; en 

versterken van beschermende factoren in de buurt (weerbaarheid bewoners, informele 

sociale controle, faciliteren van overbruggende contacten in de buurt). Gelijktijdige inzet 

van interventies op verschillende thema’s zal hierbij meer impact kunnen hebben 

(synergie). 

 

Hieronder bespreken we relevant beleid en beschermende factoren. Wij zetten deze 

vervolgens af tegen de aanwezige problematiek / risicofactoren in de buurt. 

 

Beleid op criminaliteit en onveiligheid 

Er is in de Diamantbuurt in de afgelopen jaren een forse inzet geweest om onveiligheid en 

criminaliteit tegen te gaan. De criminele jongerengroep is in de afgelopen jaren aangepakt 

en uit elkaar getrokken. Een deel van de jongeren zit vast, een ander deel is gestopt, en 

een deel doorgegaan in de harde criminaliteit. Van nieuwe aanwas is geen sprake. De 

groepsaanpak op jongeren is inmiddels dan ook gestopt. In de groepsaanpak werd een 

plan van aanpak opgesteld met maatregelen voor de hele groep, ingrepen in de fysieke 

omstandigheden in de buurt (bankjes, verlichting) en acties gericht op personen binnen de 

groep (straf of hulpverlening). Op dit moment wordt voor individuele jongeren een aanpak 

gemaakt. Op deze wijze wordt geprobeerd om groepen jongeren te ‘ontwarren’. Ook in de 

rest van stadsdeel Zuid werken instanties meer met individuen. Deze omslag is in 2010 

gemaakt.  

 

De inzet op het tegengaan van criminaliteit en onveiligheid resultaten opgeleverd. Dit 

wordt bevestigd door de relatief gunstige scores van de Diamantbuurt op veiligheid en 

veiligheidsbeleving. Volgens professionals zijn de criminele jongeren die nog in de wijk 
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aanwezig zijn, minder prominent in het straatbeeld dan enkele jaren geleden. Ze letten op 

hun gedrag omdat ze niet de aandacht willen trekken, niet van de politie en niet van de 

media. Een professional licht toe: “De criminaliteit in de Diamantbuurt heeft veel aandacht 

gehad. Jongeren worden op zekere leeftijd ‘volwassen’  in het ‘crimineel’ zijn. De jongeren 

die zich met criminaliteit bezig houden willen liever geen overlast in de buurt veroorzaken. 

Want ze weten dat ze dan bijvoorbeeld te maken krijgen met straatcoaches die hun thuis 

bezoeken”. Desalniettemin is recent in de buurt cameratoezicht gestart (Carillonstraat), 

omdat in delen van de buurt de overlast van jongeren toch weer was toegenomen, en 

omdat jongeren uit de wijk op straat plannen maken voor criminele activiteiten elders in de 

stad of het land. Ook is relevant dat er beleid is in de buurt dat zich erop richt om de 

aanwas ‘van onderop’ in het criminele circuit te voorkomen. Voor de 12-minners is 

volgens professionals nu meer aandacht. Bij deze groep loopt er hulpverlening in 

gezinnen en hebben SAOA en scholen aandacht voor de kinderen. Deze hulpverlening is 

volgens professionals verbeterd in de afgelopen jaren. “Jaren geleden moest de 

hulpverlening nog op gang komen”. Verder worden ook de buurthermometers als 

belangrijk gezien, vooral voor de informatiepositie voor signalen van (jeugd)overlast. 

 

Het beleid op het tegengaan van criminaliteit en onveiligheid is belangrijk voor het 

voorkomen van spanningen in de buurt. Want meer onveiligheid in een wijk leidt tot angst 

en vermijdingsgedrag tussen groepen, en terugtrekking van bewoners. In een onveilige 

wijk staat sociale cohesie onder druk en kruipen bewoners in hun schulp. Als in een wijk 

(weer) een basisveiligheid bestaat (de wijk ‘sociaal heroverd’ is) zijn bewoners bereid tot 

overbruggende contacten met andere bevolkingsgroepen en hebben initiatieven tot 

activering van bewoners om zich voor de buurt in te zetten kans van slagen (zie ook het 

rapport Vertrouwen in de Buurt van de WRR).  

 

Buurtregisseur  

De buurtregisseur is een belangrijke beschermende factor voor de Diamantbuurt. De 

buurtregisseur is vaak op straat aanwezig, kent veel mensen, verbindt en is 

aanspreekpunten bij problemen, dit wordt door geïnterviewden herkend en erkend. 

 

Preventief beleid kinderen en jongeren 

Naast veiligheid is het van belang om ook te investeren in preventieve activiteiten om 

spanningen in de wijk tegen te gaan en te voorkomen. Voor wat betreft kinderen en 

jongeren hebben we geconstateerd dat de problematiek het gevolg is van een combinatie 

van factoren: veel jeugd op straat; gebrek aan toezicht en correctie; snel geluidsoverlast 

door compacte bebouwing, gehorige huizen en omdat de jeugd dicht op de gevels speelt 

en hangt; brutaal en uitdagend gedrag, niet alleen naar bewoners toe maar ook ruzies en 

pesten tussen kinderen onderling waardoor sommige kinderen niet buiten mogen of 

durven spelen. 

 

Kinderen 

De focus in de buurt zou volgens de meeste professionals die we hebben gesproken 

moeten liggen op kinderen en jonge tieners. Ten aanzien van kinderen geldt volgens 

professionals dat zij de toekomst zijn voor de Diamantbuurt. “Als ze jong zijn heb je nog 

invloed, kun je ze nog bijsturen”. Voor kinderen en jonge tieners is er beleid in de buurt 

dat aansluit op de problematiek. Combiwel begeleidt sport en spelactiviteiten voor 

kinderen van 6-10 jaar. Men staat vier dagen in de week na schooltijd op het 
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Smaragdplein (en bij slecht weer doet men activiteiten in de Edelsteen). Aan kinderen 

worden soms spullen uitgeleend (zoals ballen), maar er is vooral begeleiding op het 

spelen. Deze activiteiten richten zich direct op de kernproblematiek: er is behoefte aan 

toezicht en correctie op straat, en begeleiding om kinderen zonder ruzie te leren 

samenspelen. Daarbij moeten kinderen en tieners zich veilig en prettig voelen op straat, 

ook de kinderen (jongens én meisjes) die nu niet op straat durven of mogen spelen. 

Positief gedrag is goed voor kinderen zelf, en vermindert overlast en spanningen in de 

buurt. In de Diamantbuurt ontwikkelen veel kinderen positief gedrag en vaardigheden niet 

uit zichzelf, hiervoor is begeleiding en ondersteuning nodig. De jeugdwerker van 

Combiwel heeft volgens veel betrokkenen een belangrijke preventieve functie in de buurt. 

De jeugdwerker is al jaren actief en kent de kinderen en zij kennen hem. Hij heeft veel 

vertrouwen bij de kinderen, ze laten zich daarom corrigeren.  

 

In deze lijn past ook dat straatcoaches kinderen aanspreken die ‘s avonds nog laat zonder 

begeleiding op straat zijn. Straatcoaches komen ook bij de ouders langs na meldingen 

van overlast. Echter, “Straatcoaches moeten een groot gebied bestrijken en dat is lastig”. 

Een project dat verder goed aansluit op de problematiek is het project Jong helpt oud. 

Jonge tieners helpen ouderen met klusjes in de buurt. Zij brengen oud papier weg, helpen 

hen met boodschappen of zetten de vuilniszak bij de straat. De ouderen zijn geholpen en 

hebben contact met een jonge buurtbewoner. De jongeren leren ouderen beter kennen en 

kunnen op deze manier punten sparen die ze kunnen inzetten voor het doen van 

activiteiten (zoals sport of kookles). 

 

Professionals wijzen er op dat scholen waar kinderen uit de Diamantbuurt op zitten meer 

betrokken zouden kunnen worden bij activiteiten in de buurt, hier liggen kansen.  

 

Figuur 4.2 Speellocatie Smaragdplein centraal in de Diamantbuurt 

 

 
 

Jongeren 

Het jongerenwerk richt zich in het bijzonder op jongeren (vanaf ongeveer 12 jaar) die ‘iets 

willen’, dat zijn de jongeren die aan activiteiten willen deelnemen en talentontwikkeling. 

Voor jongeren is er verschillend aanbod, zoals rap, sport en spel, meidenvoorlichting, 
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modeclub, jongerengroepen en meidenclubs. Hiermee wordt in een behoefte in de buurt 

voorzien.  

 

Streetcornerwork richt zich in de Diamantbuurt op vooral de oudere jongeren in de buurt 

vanaf ongeveer 18 jaar. Zij verrichten ambulant jongerenwerk en spreken jongeren aan. 

De veldwerkers bieden de jongeren een luisterend oor bij problemen en bieden 

begeleiding of ondersteuning (zoals verwijzing). Streetcornerwork heeft drie avonden 

inloop voor 18-23 jarigen. Het gaat hierbij om jongeren die ook op straat zijn te vinden. 

Een idee hierachter is 18-minners in bescherming te nemen tegen de oudere groep en 

hen niet samen te laten zijn. Jongeren 12-18 jaar kan men niet binnenlaten, terwijl 

volgens de betrokken professionals onder deze groep een grote behoefte is aan inloop 

die niet wordt vervuld, en er voor hen weinig ander aanbod is. Het Jongerenwerk bedient 

wel deze leeftijdsgroep, maar richt zich niet op inloop. In het jongerenwerk is in de 

afgelopen jaren de focus verschoven van inloop naar talentontwikkeling. ‘Jongeren die 

niets willen’ of die alleen behoefte hebben aan onderling contact, worden hierdoor minder 

bereikt. Deze jongeren blijven echter wel op straat. In deze groep zijn betrekkelijk veel 

zogeheten LVG’ers (licht verstandelijk gehandicapten). Deze jongeren zijn vaak wel 

streetwise maar hebben voor het overige beperkingen, waardoor ze minder makkelijk 

aansluiting vinden op het aanbod van jongerenwerk. Sommige professionals maken zich 

zorgen dat deze groep tussen wal en schip belandt. 

 

Het sportbuurtwerk is niet actief in de buurt (vroeger wel), maar wel in omliggende wijken 

(De Pijp). Jongeren kunnen ook naar activiteiten in zalen buiten de buurt. Gezien de 

problematiek en beperkte aanbod voor overlastgevende jongeren van 12-18 jaar wordt 

sportbuurtwerk door sommige professionals gemist in de buurt. 

 

Een mogelijke beschermende factor, is dat er vanaf eind oktober 2011 weer 

cameratoezicht in de buurt (Carrillonstraat) is.  

 

Potentieel beschermende activiteiten waar nu nog in de Diamantbuurt weinig gebruik van 

wordt gemaakt is iets ‘positiefs’ doen in de buurt (bijvoorbeeld kinderen ruimen speelplein 

op tegen spaarpunten waar ze beloning mee kunnen verdienen (bijvoorbeeld naar de film, 

Efteling e.d.); en positieve voorbeelden in de buurt/rolmodellen. Bijvoorbeeld jongeren die 

in de eigen buurt stage of bijbaan hebben bij sport- en spelactiviteiten, of opleiding volgen 

tot sportwerker in de eigen buurt. In andere wijken zijn hiervan goede voorbeelden te 

geven die potentieel interessant kunnen zijn voor de Diamantbuurt. 

 

Buurtwinkels en buurtopbouw 

De aanwezigheid van buurtwinkels, inloopruimten en andere laagdrempelige locaties voor 

overbruggende contacten tussen bewoners in buurten is belangrijk. In de Diamantbuurt 

zijn echter nauwelijks buurtwinkels, inloopruimten en andere laagdrempelige locaties te 

vinden. Om hierin te voorzien is ruim een jaar geleden het gebouw De Edelsteen geopend 

op het Smaragdplein, centraal in de Diamantbuurt. Het centrum kent de volgende 

doelstelling: “Alle buurtbewoners moeten zich in de Edelsteen thuis voelen, elkaar kunnen 

ontmoeten, gestimuleerd worden deel te nemen of zelf iets te organiseren. Door elkaar te 

leren kennen en samen iets te ondernemen neemt de sociale cohesie in de buurt toe. Dat 

komt de sfeer en de veiligheid ten goede (bron: Combiwel).” Uitgangspunt voor het 

centrum was ideeën en initiatieven van buurtbewoners, in plaats van een aanbod gericht 
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programma aanbod. Bij de opening waren veel buurtbewoners aanwezig, er was veel 

enthousiasme voor de opening van het multifunctionele buurtcentrum. Het enthousiasme 

in de buurt heeft zich vooralsnog niet voortgezet, het gebruik door bewoners is nauwelijks 

van de grond gekomen. Volgens professionals en bewoners die we hierover hebben 

gesproken is het centrum niet laagdrempelig (een gesloten uitstraling, moeten aanbellen 

om binnen te komen) en functioneert daarom niet als laagdrempelige locatie voor 

bewoners.  

 

Figuur 4.3 Gebouw De Edelsteen 

 
 

Aan (kleinschalige) inloopruimten in de buurt bestaat behoefte. Een voorbeeld van een 

succesvolle laagdrempelige inloop is buurtwinkel Zoet Amsterdam. Buurtwinkel Zoet 

Amsterdam is gevestigd op de hoek van de Diamantstraat en de Saffierstraat. In de 

winkel kunnen mensen niet alleen terecht voor het kopen van lekkernijen, maar ook voor 

het maken van een praatje. Met Zoet Amsterdam is dit weer terug in de buurt. Er is veel 

inloop van bewoners, ook allochtone bewoners en jongeren komen binnen, er vindt 

contact plaats. Op de vraag welke andere mogelijkheden of kansen professionals en 

bewoners zien voor meer overbruggende contacten tussen bewoners in de buurt, worden 

onder meer de volgende zaken genoemd. Er is een openbare bibliotheek aan de 

Tolstraat, deze zou meer bij de buurt kunnen worden betrokken. Voorbeelden van 

openbare bibliotheken in andere wijken zijn succesvol, het concept kan wellicht worden 

gekopieerd naar de Diamantbuurt. Daarnaast: stimuleer kleine bedrijvigheid in de buurt. 

Een meermalen genoemd is het “Huis van Anna” aan de Jozef Israëlskade. Dit is een 

winkel-galerie met exposities, workshops (textiele werkvormen) en  verkoop van 

(handgemaakte) artikelen. Er is ook een koffiehoek voor inloop vanuit de buurt. Over de 

wenselijkheid van meer horeca in de buurt zijn de meningen verdeeld, dit brengt meer 

sfeer en contact tussen bewoners maar in potentie ook meer overlast. 

 

De herontwikkeling van het voormalige Archiefterrein is een project dat kansen biedt voor 

contacten tussen bewoners. Ook meer betrokkenheid van scholen wordt belangrijk 

gevonden. De IVKO school aan de rand van de buurt telt creatieve opleidingen, hier zijn 

mogelijkheden voor voorstellingen van leerlingen voor de buurt. Tot slot wordt gewezen 
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op huiskamer / inloopprojecten voor buurtbewoners in andere wijken (zoals het project 

welkom in de Marathonbuurt en buurtentrees van corporaties). 

 

Figuur 4.4 Buurtwinkel Zoet 

 
 

Eigen kracht van bewoners 

Bewoners kunnen zelf bijdragen om het samenleven te verbeteren en spanningen in de 

buurt te voorkomen. In de Diamantbuurt bestaat volgens professionals en geïnterviewde 

bewoners een potentieel aan mensen die ‘iets willen met de buurt’. Deze betrokkenheid 

staat op het moment wel onder druk (“we gaan op het moment door een moeilijke 

periode”), onder meer door ontwikkelingen zoals rond de Edelsteen. Desalniettemin is het 

zeker niet zo dat door de problematiek in de buurt alle betrokkenheid, behoefte tot 

wederzijds contact en de bereidheid tot inzet voor de buurt is verdwenen. We zijn hiervan 

in de buurt ettelijke voorbeelden tegengekomen, zoals initiatieven van 

bewonersorganisaties en initiatieven van individuen. Een mooi voorbeeld van het laatste 

is het project Mijn Diamantbuurt waarin filmmakers
27

 de Diamantbuurt intrekken om 

samen met bewoners van verschillende leeftijden en achtergronden, persoonlijke en 

levendige, korte documentairefilms te maken over hun buurt en over zichzelf. De regie 

van deze films is in handen van de bewoners zelf. De focus in het beleid van stadsdeel en 

organisaties is recent meer komen te liggen op ondersteuning van ‘zwakkere groepen’, de 

bewoners met de minste kansen. Aan de andere kant komt de nadruk in het beleid steeds 

meer te liggen op kracht van bewoners zelf om iets te betekenen voor de buurt. Enkele 

professionals zien hier een mogelijke discrepantie, en stellen dat het zeker voor de 

Diamantbuurt belangrijk is en blijft om juist ook te investeren in bewoners die kunnen 

organiseren en initiatieven in de buurt van de grond kunnen tillen.  

 

Zorgen over toekomst 

Professionals en bewoners zien overall zowel risico’s als kansen over de buurt, met 

daarbij de kanttekeningen die we in het rapport hebben geplaatst. Gezien de verwachte 

bezuinigingen maakt men zich echter zorgen over de toekomst. Wat betekent dit voor het 

                                                      
27

 Filmmaker Linda Bannink en communicatie-deskundige Anisleidy Martinez in samenwerking met 

buurtbewoners en schrijver Minka Bos 
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jongerenwerk, het opbouwwerk, de begeleide activiteiten voor kinderen, het schoon en 

heel in de buurt? Een professional licht toe: “De situatie in de buurt is redelijk, maar de 

problematiek is niet opgelost. Het is vooral een kwestie van preventie; zorgen dat de 

zaken niet uit de hand lopen. Als je dat minder kunt doen, loop je de kans dat problemen 

weer meer kans krijgen en dat we terug bij af zijn”.  

 

Figuur 4.5 Onderdoorgang Diamantbuurt 
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4.2  Spanningen en vertrouwen in de Marathonbuurt 

 

Samenvatting  

In de interviews met bewoners en professionals wordt bevestigd dat in de Marathonbuurt 

relatief weinig spanningen zijn tussen bevolkingsgroepen. Risicofactoren zoals 

criminaliteit en jongerenoverlast zijn op een betrekkelijk laag niveau. Het is overwegend 

veilig op straat en er wordt betrekkelijk weinig overlast wordt ondervonden van personen 

of groepen op straat. De overlast van jongeren is in de afgelopen jaren afgenomen. In de 

Marathonbuurt manifesteert veel van de problematiek van jongeren zich eerder 

binnenshuis dan op straat, en is daarom minder in beeld. Indien soms toch sprake is van 

overlast op straat, is het typisch dat deze zich op wisselende plekken manifesteert. 

Groepen jongeren duiken op een bepaalde plek in de buurt op en geven in de avonden de 

omwonenden een onprettig gevoel. Deze jongeren zijn mobiel, beperken zich niet tot de 

Marathonbuurt maar hebben contacten met jongeren in andere buurten, en bewegen zich 

ook tussen deze buurten. Opmerkelijk veel ouders geven aan dat kinderen soms niet 

buiten durven te spelen omdat ze bang zijn voor andere kinderen, en voor jongeren. Dit 

probleem lijkt niet zozeer overdag te spelen, maar eerder in de avonden. Jonge kinderen 

spelen tot 5 uur buiten, zonder veel problemen. Daarna worden de pleinen overgenomen 

door oudere kinderen en jongeren, deels ook jongeren van buiten de buurt. Overlast 

tussen buren komt relatief veel voor in de Marathonbuurt. Er zijn geen straten aan te 

wijzen waar dit specifiek speelt, het gaat om individuele gevallen, de verhouding en 

omgang tussen buren kan per trappenhuis zeer verschillen. Door professionals en 

bewoners wordt ook gewezen op overlast die wordt veroorzaakt door bewoners met 

psychiatrische problematiek. Overlast door deze bewoners (zoals hard schreeuwen of 

stampen en vervuiling van de woning) heeft relatief grote impact op naast wonende buren 

en kan leiden tot spanningen tussen bewoners, omdat de overlast langdurig is, de 

overlastveroorzakers zelf hierop niet of slecht aanspreekbaar zijn, en bewoners moeite 

hebben om bij instanties gedaan te krijgen dat er iets aan de overlast gebeurt. Botsende 

opvattingen over het schoonhouden van de buurt, in het bijzonder het te vroeg of verkeerd 

buiten zetten van vuilniszakken of grofvuil, is een ergernis voor bewoners. Naast 

mentaliteit van bewoners heeft dit probleem volgens betrokken ook te maken met een 

beperkte capaciteit bij de reiniging. Het beleid en beschermende factoren zoals 

voorzieningen adresseren de meeste risicofactoren voor spanningen in de wijk. 

Voorbeelden hiervan zijn het aanbod en beleid dat aangrijpt op kinderen en jongeren, 

waardoor eventuele overlast en hieruit voortvloeiende spanningen worden voorkomen. 

Sportbuurtwerk en sport- en spel uitleen zijn belangrijk. Voor het samenleven tussen 

bewoners zijn het buurtcentrum Olympus en het inloopproject belangrijke voorzieningen in 

de buurt. In de interviews met bewoners en professionals is benadrukt dat de 

aanwezigheid van buurtwinkels in de Marathonbuurt eveneens een beschermende factor 

is, de winkels zijn belangrijk voor inloop en voor de sociale contacten tussen bewoners. 

Wel zijn er zorgen over de toekomst van de buurtwinkels. Aandachtspunt voor beleid 

betreft botsende opvattingen over het schoonhouden van de buurt, in het bijzonder het 

verkeerd of te vroeg aanbieden van vuilnis en grofvuil. Een ander aandachtspunt betreft 

de overlast tussen buren, met wellicht extra aandacht voor de specifieke 

overlastproblematiek die soms speelt bij bewoners met psychiatrische aandoeningen. 

 



Gemeente Amsterdam 

Bureau Onderzoek en Statistiek 

Verwey-Jonker Instituut  

 

 68  

Introductie 

De Marathonbuurt (inclusief de Bertelmanpleinbuurt) is een woonbuurt met veel (kleine) 

sociale huurwoningen uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Het gemiddeld 

besteedbare inkomen van de inwoners ligt relatief laag. In enkele delen van de buurt zijn 

de woningen groter en woont er ander type bewoners (tweeverdieners). 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. De buurt telt bijna 5.000 

inwoners (2011) waaronder 888 kinderen en jongeren onder de 20 jaar. Ruim 30% van de 

inwoners is van niet-westerse afkomst (vooral Marokkaans en Surinaams). Van de 

kinderen en jongeren onder de 20 jaar is 44% niet westers allochtoon.  

 

 
 

 

Spanningen en risicofactoren 

De Marathonbuurt is een rustige buurt, volgens politiegegevens heeft de Marathonbuurt/ 

Bertelmanpleinbuurt een relatief laag criminaliteitscijfer. Wel komen er betrekkelijk 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. In vergelijking met de Diamantbuurt ziet de 

Marathonbuurt er veel meer open uit, er zijn meer speelgelegenheden, pleintjes, en er is 

een skatepark. Door de bouw van de wijk is de leefbaarheid al beter dan in de 

Diamantbuurt. Uit de bewonersenquête blijkt dat de Marathonbuurt in vergelijking met 

andere onderzoekswijken relatief minder vaak spanningen worden ervaren. Van de 

bewoners zegt 16% wel eens spanningen te ervaren met buurtgenoten die uit een andere 

cultuur afkomstig zijn (andere onderzoeksbuurten gemiddeld 20%).  
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Overlast, onveiligheid en criminaliteit 

 

Jongeren 

Het ervaren van spanningen in de buurt is in de Marathonbuurt vooral gerelateerd aan 

overlast. Van de bewoners zegt 11% dat overlast van jongeren uit andere 

bevolkingsgroepen zorgt voor spanningen in de buurt (ter vergelijking de Diamantbuurt: 

47%). Bewoners worden op straat weinig lastig gevallen, er is relatief weinig 

(jeugd)criminaliteit en vandalisme. In de interviews met bewoners en professionals wordt 

bevestigd dat het in de Marathonbuurt veilig is op straat en dat er niet vaak overlast wordt 

ondervonden van personen of groepen op straat. In specifieke straten is er desalniettemin 

soms wel sprake van enige overlast door jongeren, zoals op het Bertelmanplein en in de 

Herculesstraat. Wat betreft de Herculesstraat was in de afgelopen periode sprake van 

jongerenoverlast rondom een uitgiftepunt van kranten. Dit uitgiftepunt was maar een paar 

uur per dag open, maar was ook op andere tijden een ‘hangout’ van jongeren geworden. 

Problemen stapelden zich op: geluidsoverlast, voetballen, gestolen fietsenhandel en 

dergelijke. Door het maken van afspraken en tijdelijk extra toezicht blijkt het vervolgens in 

een buurt als de Marathonbuurt goed mogelijk te zijn om een dergelijke overlast ‘hotspot’ 

weer te doen verdwijnen. In een buurt als de Diamantbuurt, waar veel meer problematiek 

is en veel meer jongeren op straat, zou volgens professionals door een relatief kleine 

inspanning een dergelijk resultaat veel minder makkelijk zijn te bereiken. 

 

Professionals en bewoners geven aan dat de overlast van jongeren in de Marathonbuurt 

in de afgelopen jaren minder geworden. Enkele jaren geleden was er in de buurt vaker 

sprake van overlast door hangjongeren, zoals in de Cornelis Krusemanstraat en op het 

Bertelmanplein. Hierop is in de afgelopen jaren inzet geweest welke effectief is geweest, 

de tijdelijke komst van straatcoaches heeft volgens betrokkenen hierbij geholpen.  

 

In het algemeen zijn in de Marathonbuurt jongeren onder de 16 jaar goed aanspreekbaar. 

In de Marathonbuurt gaan jongeren uit verschillende bevolkingsgroepen ook onderling 

meestal goed met elkaar om. Jongeren boven de 16 jaar trekken de wijk uit, om vertier 

elders in de stad te zoeken. Wat  professionals wel opvalt is dat veel van de problematiek 

van jongeren zich binnenshuis afspeelt en niet op straat. Het gaat dan onder meer om 

schuldenproblematiek en verslavingsproblematiek (bijvoorbeeld gokverslaving). Deze 

problematiek valt minder op, geeft geen overlast op straat en is daarom bij bewoners en 

professionals minder in beeld (“wordt onderschat”  volgens sommige geïnterviewden). 

 

Indien soms toch sprake is van overlast door jongeren in de Marathonbuurt, wijzen 

professionals op het fenomeen dat deze zich op wisselende plekken kan manifesteren. Bij 

tijd en wijle duiken groepen jongeren (16 jaar en ouder, ook twintigers) op een bepaalde 

plek in de buurt op en geven in de avonden de omwonenden een onprettig gevoel. Een 

deel van deze jongeren houdt zich bezig met criminele activiteiten. Als er actief 

gesurveilleerd wordt zoeken ze een ander plekje. Het is een lastige groep om te 

beheersen. De jongeren verdwijnen weer na enige tijd, en zijn na enkele maanden soms 

weer terug op een andere plek in de buurt. Deze jongeren en jongvolwassenen zijn 

mobiel, beperken zich niet tot de Marathonbuurt maar hebben contacten met jongeren in 

andere buurten (onder meer de Hoofddorppleinbuurt en Stadionbuurt), en bewegen zich 

ook tussen deze buurten.  
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Kinderen 

In de enquête geven opmerkelijk veel ouders aan dat kinderen soms niet buiten durven te 

spelen omdat ze bang zijn voor andere kinderen, en voor jongeren. We hebben dit aan 

bewoners en professionals voorgelegd. In de Marathonbuurt lijkt dit probleem niet zozeer 

overdag te spelen, maar eerder in de avonden. Er is op de pleinen, zoals het 

Olympiaplein, sprake van overgangen wie daar aanwezig zijn. Jonge kinderen spelen tot 

5 uur buiten, zonder veel problemen. Daarna worden de pleinen overgenomen door 

oudere kinderen en jongeren, deels ook jongeren van buiten de buurt. Dan willen kinderen 

daar niet meer zijn, ze voelen zich niet meer veilig.  

 

Buren 

Een vorm van overlast die blijkens de bewonersenquête niet op een lager niveau ligt in 

vergelijking met andere wijken is overlast tussen buren. Dit wordt herkend door de 

bewoners en professionals die we hebben geïnterviewd in het verdiepend onderzoek. Het 

gaat bij overlast tussen buren vaak om bijvoorbeeld contactgeluid, maar ook om minder 

sociaal gedrag van mensen (geluidsoverlast). Er zijn geen straten aan te wijzen waar dit 

specifiek speelt, het gaat om individuele gevallen, de verhouding en omgang tussen buren 

kan per trappenhuis zeer verschillen.  

 

Bewoners met psychiatrische problematiek 

Bij overlast tussen buren wordt door professionals en bewoners gewezen op de overlast 

die wordt veroorzaakt door bewoners met psychiatrische problematiek. Overlast door 

bewoners met psychiatrische problematiek (zoals geluidsoverlast, hard schreeuwen of 

stampen, rommel omlaag gooien, vervuiling van de woning) heeft relatief grote impact op 

naast wonende buren en kan leiden tot spanningen tussen bewoners, omdat de overlast 

langdurig is, de overlastveroorzakers zelf hierop niet of slecht aanspreekbaar zijn, en 

bewoners moeite hebben om bij instanties gedaan te krijgen dat er iets aan de overlast 

gebeurt. Men vermoedt dat overlast door bewoners met psychiatrische problematiek zich 

concentreert buurten waar de kleinste woningen zijn. Aangezien er in de Marathonbuurt –

net zoals in de Diamantbuurt- relatief veel kleine woningen zijn, zou overlast door 

bewoners met psychiatrische problematiek in deze buurten bovengemiddeld zijn. Daarom 

gaat het stadsdeel aan tafel met de corporaties, om hun rol te vergroten bij overlast achter 

de voordeur 
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Figuur 4.6 Straatbeeld in de Marathonbuurt 

 

 
 

Rommel op straat en botsende opvattingen over het schoonhouden van buurt en portiek 

Een op de vijf bewoners bevestigd dat botsende opvattingen tussen bevolkingsgroepen 

over het schoonhouden van de buurt zorgen voor spanningen in de Marathonbuurt. In de 

Marathonbuurt geeft 37% van de bewoners in de enquête aan dat het in de buurt vaak 

voorkomt dat er rommel wordt achtergelaten op straat of dat vuilniszakken verkeerd 

worden aangeboden (ter vergelijking, in de Diamantbuurt ligt dit percentage eveneens op 

37%). Opmerkelijk is dat 26% van de bewoners in de enquête aangeeft dat de vervuiling 

en de rommel op straat het afgelopen jaar is toegenomen (tegenover 8% die vindt dat dit 

is afgenomen; in vergelijking met andere onderzoeksbuurten is dit een relatief ongunstige 

score). In het verdiepend onderzoek hebben we nader bekeken om welke problematiek 

het gaat. Heeft volgens betrokken te maken met beperkte capaciteit bij reiniging. Men kan 

niet altijd meer de service verlenen die eerst werd verleend, het schoonmaakwerk in de 

buurt moet gebeuren met minder mensen. De reiniging moet het doen met minder geld, 

maar er is ook een tendens dat bewoners vuil makkelijker op straat gooien. Een 

professional geeft als toelichting“Als ouders het hun kinderen niet eens meer leren dat ze 

geen troep op straat moeten gooien dan verandert de mentaliteit. Dus: minder mensen die 

schoonmaakwerk doen voor gemeente, en verandering mentaliteit: dubbel effect”.  

 

Ook te vroeg buiten zetten van vuilniszakken of grofvuil is een ergernis voor bewoners. 

Zakken gaan kapot en er ontstaat zwerfvuil. Bewoners suggereren ‘meer controle door de 

reinigingspolitie en steviger boetes voor overtredingen. Een betrokkene stelt echter: “het 

takenpakket van een handhaver is tegenwoordig zo groot, dat ze niet meer toekomen aan 

controleren. De uitwerking is negatief. Vogels gaan op diner in de vuilniszakken en 

jongelui schoppen de zakken open”. Net zoals in de Diamantbuurt wordt ook voor de 

Marathonbuurt door enkele professionals gewezen op het verschijnsel dat personen in de 

nacht vuilniszakken openmaken op zoek naar bruikbare spullen.  
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Figuur 4.7 Straatbeeld in de Marathonbuurt 

 
 

Beschermende factoren en beleid 

In de voorafgaande paragrafen zijn we ingegaan op aard, achtergronden en risicofactoren 

van spanningen tussen bevolkingsgroepen in de Marathonbuurt. Hiernaast zijn 

voorzieningen, beleidsinterventies en andere beschermende factoren in de wijk aanwezig, 

die het ontstaan van spanningen kunnen voorkomen en het positief samenleven kunnen 

bevorderen. In deze paragraaf benoemen we relevant beleid en overige beschermende 

factoren. Wij zetten deze vervolgens af tegen de aanwezige problematiek / risicofactoren 

in de buurt. 

 

Jongeren en kinderen 

Een intensief aanbod van voorzieningen, toezicht en (begeleide) activiteiten voor kinderen 

en jongeren kan in wijken helpen om antisociaal gedrag, ruwe omgangsvormen, verveling 

en hieruit voorkomende overlast en spanningen te helpen voorkomen. In de 

Marathonbuurt is dit intensieve aanbod niet nodig. Het aanbod en beleid dat er nu is lijkt 

te voldoen. Sportbuurtwerk organiseert sport- en spel uitleen op het Olympiaplein. Sport- 

en spel uitleen vinden ouders en kinderen prettig niet alleen vanwege de speelmaterialen 

maar ook omdat er toezicht is waardoor ze veiliger kunnen spelen, en omdat er een 

aanspreekpunt is voor als er wat gebeurt. De aantallen kinderen in de Marathonbuurt die 

buiten spelen zijn overigens minder groot in vergelijking met de Diamantbuurt en met 

buurten zoals de Pijp. Als verklaringen worden gegeven dat kinderen wellicht vaker 

spelen bij vriendjes/vriendinnetjes en dat kinderen vaker op georganiseerde activiteiten 

zitten. Voor tieners en jongeren is de aanwezigheid in de buurt van voetbalveldjes, en de 

voorzieningen aan het Olympiaplein, aantrekkelijk. Jongeren boven de 16 jaar zijn mobiel 

en verplaatsen zich eenvoudig naar omringende wijken of de binnenstad voor activiteiten 

en vertier. Aandachtspunt is wel het feit dat tegen het vallen van de avond speelruimtes 

worden ingenomen door jongeren en kinderen door hen worden verdrongen. 
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Figuur 4.8 Sport- en spelvoorzieningen voor jongeren op het Olympiaplein 

 
 

Voorzieningen voor bewoners 

Het buurtcentrum Olympus en het inloopproject Welkom zijn relevante voorzieningen in de 

buurt voor activering en voor contacten tussen bewoners. SOOZ opbouwwerk draait in 

een voormalig winkelpand aan de Marathonweg het inloopproject voor bewoners Welkom. 

Welkom is een laagdrempelige voorziening waar buurtbewoners terecht kunnen voor een 

praatje en een kop koffie en waar bewoners activiteiten kunnen ontwikkelen. De 

laagdrempeligheid is een belangrijke voorwaarde voor succes, ook als het project in de 

toekomst naar een andere locatie zou moeten verhuizen. Het hele systeem draait op 

vrijwilligers met minimale ondersteuning door SOOZ. Initiatieven door bewoners en voor 

bewoners: kleien, schilderen, etc. Bij vooral oudere bewoners uit de Marathonbuurt 

voorziet Welkom in een behoefte, bij hen is niet zelden sprake van eenzaamheid. 

Vrijwilligers uit de buurt bieden een luisterend oor of verwijzen buurtgenoten door naar 

organisaties in de buurt. Ook organiseren buurtbewoners of organisaties activiteiten die 

toegankelijk zijn voor alle buurtbewoners.  

 

Buurtwinkels 

In de groepsgesprekken/interviews met bewoners en professionals is benadrukt dat de 

aanwezigheid van buurtwinkels in de Marathonbuurt eveneens een beschermende factor 

is voor het samenleven, de winkels zijn belangrijk voor inloop en voor de sociale 

contacten tussen bewoners. Aan de Marathonweg zitten nog vrij veel winkels, al is het 

aanbod minder divers en kleinschalig dan vroeger. Professionals maken zich enigszins 

zorgen over de toekomst van de buurtwinkels in de Marathonbuurt. Voor de Marathonweg 

zijn plannen voor renovatie, men vreest dat voor kleine winkels de huur dan te hoog 

wordt. Een ander mogelijk risico voor het voortbestaan van de buurtwinkels wordt gezien 

in de ontwikkelingen aan het Stadionplein. Het plein wordt geherstructureerd, er zijn 

plannen voor een hotel, grote supermarkt, en grote winkels.  
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Verkoop huurwoningen 

Professionals denken dat de Marathonbuurt grote veranderingen staat te wachten in de 

toekomst. De kans is reëel dat zodra de markt aantrekt veel woningen zullen worden 

verkocht door de corporaties, de buurt zal dan sociaal-economisch meer gaan lijken op 

andere buurten in stadsdeel Zuid. De Marathonbuurt is interessant en aantrekkelijk om in 

te wonen, zeker ook voor hogere inkomens. De afstand naar RAI en Zuidas, 

Amsterdamse Bos en de stad is kort. Aan de ene kant zijn dit beschermende factoren cq. 

kansen voor de buurt. Aan de andere kant kan het volgens professionals ook als een 

verarming worden gezien omdat er nu mix is van verschillende mensen (gemengd naar 

inkomen en naar herkomst) die overwegend goed met elkaar omgaan. 
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4.3  Spanningen en vertrouwen in Buitenveldert 

 

Samenvatting 

Buitenveldert is een rustige buurt met relatief weinig criminaliteit, onveiligheid en overlast. 

Een op de zes bewoners zegt wel eens spanningen te ervaren met buurtgenoten die uit 

een andere cultuur afkomstig zijn. Het ervaren van spanningen in de buurt is in de eerste 

plaats gerelateerd aan botsende opvattingen tussen bevolkingsgroepen over het 

schoonhouden van de buurt (vooral het onjuist aanbieden van afval is een groeiend 

probleem). Het ervaren van spanningen in de buurt als gevolg van overlast door jongeren 

ligt in Buitenveldert op een relatief laag niveau. Rondhangende groepen jongeren zijn er 

betrekkelijk weinig en jongeren zijn over het algemeen goed aanspreekbaar. Blijkens de 

enquête denken relatief veel bewoners dat in Buitenveldert wel eens spanningen zijn 

tussen bewoners uit verschillende religies. Uit de verdiepende interviews komt hieromtrent 

een genuanceerd beeld naar voren. Joodse bewoners zijn terughoudend om bekendheid 

te geven aan hun activiteiten, organisaties en rituelen, alhoewel andere buurtbewoners 

vaak wel welkom zijn. Er is een zekere angst dat het geven van bekendheid aan 

activiteiten ook ongenode gasten kan trekken. Fricties tussen de Joodse gemeenschap en 

andere bevolkingsgroepen zijn er echter nauwelijks. Voor de Japanse groep geldt 

eveneens dat er geen sprake is van fricties. Maar ook deze groep is erg op zichzelf.  

Er zijn in Buitenveldert desalniettemin risicofactoren voor spanningen aanwezig. Hoewel 

bewoners positief zijn over de leefbaarheid en het samenleven in Buitenveldert, zijn er 

ontwikkelingen in Buitenveldert die hiervoor gevolgen kunnen hebben. In de wijk is relatief 

sterk sprake van gedeelde normen en waarden over hoe bewoners met elkaar omgaan. 

Dit geldt ook voor hoe men zich dient te gedragen op straat. De bestendigheid van deze 

sociale homogeniteit in echter niet vanzelfsprekend. In delen van de wijk stromen nieuwe 

bewoners binnen vanuit andere stadsdelen, met andere opvattingen over wat wel en niet 

kan in de wijk. Buitenveldert verjongt en verkleurt. Er ontstaan wrijvingen tussen de oude 

groep bewoners, die hier al lang woont, en de nieuwe aanwas uit andere wijken. Een 

tweede ontwikkeling is dat in Buitenveldert het aantal 75-plussers die nog thuis wonen 

toeneemt. Eenzaamheid en verborgen armoede bij ouderen zijn groot. Ouderenadviseurs 

merken tevens dat hun doelgroep qua problematiek steeds zwaarder wordt (psychische 

klachten). Een derde relevante ontwikkeling is dat het woningbestand en het 

straatmeubilair verouderen. Verloedering en vandalisme liggen dan op de loer.  

Beleidsinzet en beschermende factoren zoals voorzieningen matchen in Buitenveldert 

voor een groot deel met de problematiek in de buurt. Het beleid speelt onder meer in op 

de grote behoefte aan zorg en laagdrempelige contacten, waaronder Woonservicewijk, 

buurtkamers en preventieve huisbezoeken aan ouderen. Ook zijn er activiteiten om 

mensen uit een sociaal isolement te halen. Voor activiteiten en contacten tussen 

bewoners is het MFC De Binnenhof belangrijk in de wijk. Desalniettemin zijn er enkele 

aandachtspunten voor beleid te identificeren. Gezien de veranderingen in de 

bevolkingssamenstelling van Buitenveldert die ook in de komende jaren waarschijnlijk 

zullen plaatsvinden, wordt het bevorderen van positief samenleven tussen zittende en 

nieuwe bewoners steeds relevanter; evenals voorzieningen voor jongeren. Andere 

aandachtspunten zijn het verkeerd of te vroeg aanbieden van vuilnis; de veroudering van 

woningvoorraad en straatmeubilair; de toename van 75-plussers met problematieken 

zoals eenzaamheid, (verborgen) armoede en psychiatrische problematiek.  
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Introductie 

Buitenveldert is een woonbuurt met veel naoorlogse portiek- en flatwoningen. Het 

woningaanbod bestaat uit een mengeling van laag, middel, en hoogbouw koop- en 

huurwoningen. Het gemiddeld besteedbare inkomen van de inwoners ligt voor 

Amsterdamse begrippen relatief hoog, alhoewel er soms aanzienlijke verschillen tussen 

de inkomens bestaan. Zo wonen er in de wijk behoorlijk wat ouderen met lage inkomens. 

In Buitenveldert woont een aanzienlijke Joodse gemeenschap, met eigen synagoges, 

scholen, winkels, eetgelegenheden en andere voorzieningen, waaronder een zorgcentrum 

en het als eerste in Europa geopende Joodse hospice. Daarnaast kent de wijk een groot 

aantal Japanse bewoners die eveneens eigen winkels en eetgelegenheden hebben.  

De bewonersenquête is uitgevoerd in het gebied Midden-Zuid/ Zuidoost; dit gebied wordt 

begrensd door de Europaboulevard in het oosten, de gemeentegrens van Amstelveen in 

het zuiden, de Buitenveldertselaan in het westen en de Van Nijenrodeweg in het noorden. 

In het verdiepend onderzoek hebben we de focus eveneens gelegd op het zuidoost 

kwadrant van Buitenveldert. Maar desalniettemin zullen soms ook ontwikkelingen in 

andere delen van de wijk de revue passeren, dit geven we dan expliciet aan. De 

onderzoeksbuurt telt bijna 7.000 inwoners (2011) waaronder iets meer dan 1.000 kinderen 

en jongeren onder de 20 jaar. Het aantal oudere bewoners boven de 50 jaar ligt met 40% 

op een hoog niveau. Zo’n 23% van de inwoners is van westers allochtone afkomst, 17% 

van de bewoners is van niet westerse allochtone afkomst. Er komen langzamerhand meer 

bewoners van niet westerse herkomst en kinderen in de buurt wonen. 

 

 
 

Spanningen en risicofactoren 

Buitenveldert is een rustige buurt, volgens politiegegevens heeft Buitenveldert een laag 

criminaliteitscijfer. De veiligheidsbeleving ligt op een relatief hoog niveau. Uit de 

bewonersenquête blijkt dat Buitenveldert in vergelijking met andere onderzoekswijken 

minder vaak spanningen worden ervaren. Van de bewoners zegt 16% wel eens 

spanningen te ervaren met buurtgenoten die uit een andere cultuur afkomstig zijn (andere 

onderzoeksbuurten gemiddeld 20%). Het ervaren van spanningen in de buurt is vooral 
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gerelateerd aan het schoonhouden van de buurt en in mindere mate aan ervaren overlast 

door jongeren. 

  

Rommel op straat en botsende opvattingen over het schoonhouden van buurt  

Volgens een op de vijf bewoners van Buitenveldert zorgen botsende opvattingen tussen 

bevolkingsgroepen over het schoonhouden van de buurt voor spanningen. Bovendien 

geeft een kwart van de bewoners in de enquête aan dat het in de buurt vaak voorkomt dat 

er rommel wordt achtergelaten op straat of dat vuilniszakken verkeerd worden 

aangeboden. Hierbij geeft 24% van de bewoners in de enquête aan dat de vervuiling en 

de rommel op straat het afgelopen jaar is toegenomen (tegenover 7% die vindt dat dit is 

afgenomen). Hoewel het percentage bewoners dat vindt dat vervuiling op straat is 

toegenomen op hetzelfde niveau ligt als in de Marathonbuurt, is dit in vergelijking met de 

meeste andere onderzoeksbuurten een relatief ongunstige score. 

 

Figuur 4.9 Graffiti, Van Heenvlietlaan, Buitenveldert 

 
 

 

In het verdiepend onderzoek hebben we nader bekeken om welke problematiek het gaat. 

Het gaat in Buitenveldert niet zozeer om verloedering van de buitenruimte. Wel spelen er 

volgens professionals en bewoners in de wijk problemen rond het te vroeg buiten zetten 

van afval. Buitenveldert heeft ondergrondse containers. Een professional vat aldus het 

probleem samen: “De ondergrondse containers werken goed. Wel krijg je altijd 

bijzettingen. Afval past er dan niet in en dat geeft zwerfafval.” Een nieuw probleem in de 

buurt is dat personen in de avond (meermalen genoemd worden Bulgaren, Polen of 

Roemenen) vuilniszakken opentrekken om te kijken of er bruikbare spullen in zitten. Dat 

geeft extra zwerfafval.  
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Overlast, onveiligheid en criminaliteit 

Het ervaren van spanningen in de buurt als gevolg van overlast door jongeren ligt in 

Buitenveldert op een relatief laag niveau. Van de geënquêteerde bewoners zegt 9% dat 

overlast van jongeren uit andere bevolkingsgroepen zorgt voor spanningen in de buurt (ter 

vergelijking de Diamantbuurt: 47%). Bewoners worden op straat weinig lastig gevallen, en 

ook (jeugd)criminaliteit, vandalisme, bekladding, brutaal gedrag, overlast tussen buren en 

geluidsoverlast scoren niet hoog.  

 

In het verdiepend onderzoek is bevestigd door bewoners en professionals dat in 

Buitenveldert relatief weinig sprake is van overlast, onveiligheid en daarmee 

samenhangende spanningen tussen bevolkingsgroepen. Rondhangende groepen 

jongeren zijn er betrekkelijk weinig in Buitenveldert; wat er is concentreert zich rondom 

winkelcentrum Gelderlandplein in het noordelijk deel van de wijk. Volgens professionals 

zijn jongeren over het algemeen goed aanspreekbaar en kunnen er afspraken met hen 

worden gemaakt. “Ze zijn bereid mee te doen en mee te denken.” Jongeren uit 

Buitenveldert trekken vrij vaak naar andere buurten omdat er in de eigen buurt voor hen 

weinig te doen is. In de woorden van een professional: “Er zijn nauwelijks 

ontmoetingsplekken en het is uitgestorven. Jongeren gaan naar de stad en blijven hier 

niet hangen. Hangen in Buitenveldert is niet cool.” De meeste jongeren voelen 

desalniettemin een binding met Buitenveldert, het is voor hen ‘echt hun buurt’. Een paar 

jaar geleden veroorzaakten jongeren overlast op het Gelderlandplein. Bewoners voelden 

zich hierdoor niet op hun gemak. Daarbij ging het vooral om geluidsoverlast. De groep in 

kaart gebracht en onder meer het jongerenwerk is met de groep aan de slag gegaan.  

 

Botsing van leefstijlen: sociale homogeniteit en instroom nieuwe bevolkingsgroepen 

Professionals signaleren ontwikkelingen in Buitenveldert die gevolgen kunnen hebben 

voor het samenleven in de wijk. De bevolkingssamenstelling verandert, met toenemende 

kans op fricties als gevolg. Buitenveldert is van oudsher een wijk waarin veel autochtone 

Nederlanders wonen. Inmiddels is sprake van vergrijzing, veel oudere bewoners zijn 

honkvast, men wil graag in de buurt blijven wonen. In de wijk is relatief sterk sprake van 

gedeelde normen en waarden over hoe bewoners met elkaar omgaan. Dit wordt 

professionals zelf herkend, maar ook wordt verwezen naar de studie naar het samenleven 

in Buitenveldert van OTB-onderzoeker Carlinde Adriaanse (2006)
28

. In tegenstelling tot de 

Westelijke Tuinsteden kan Buitenveldert blijkens deze studie een succesvolle naoorlogse 

wijk genoemd worden. Van grootschalige sociale problemen is nauwelijks sprake, er 

bestaat een redelijk hecht verenigingsleven en zowel het vastgoed als de openbare ruimte 

zijn altijd goed onderhouden. In Buitenveldert is sprake van een sociale homogeniteit op 

het punt van het belang dat gehecht wordt aan privacy en het respect voor elkaars 

woongenot, en de normen en waarden ten aanzien van het wonen, waardoor men elkaar 

interpreteert als ‘hetzelfde soort mensen’. Volgens Adriaanse worden de gedeelde sociale 

identiteit in Buitenveldert gevormd en in stand gehouden door “een systeem van 

‘ongeschreven regels’ van gedrag in de publieke en de semi-publieke sfeer. Over ‘hoe het 

hoort’ bestaat grote consensus onder bewoners, zonder dat het nodig is dat er huisregels 

naast de lift of in de portieken worden gehangen”.  

 

                                                      
28

 Adriaanse, C.M.M. (2006). Publieke familiariteit bindt in Buitenveldert. City Journal, 2006(12), 14-19. 



 

  

Gemeente Amsterdam 

Bureau Onderzoek en Statistiek 

Verwey-Jonker Instituut 

79  

Volgens de door ons geïnterviewde professionals is de bestendigheid van deze sociale 

homogeniteit in Buitenveldert echter niet vanzelfsprekend. In delen van de wijk stromen 

nieuwe bewoners binnen vanuit andere stadsdelen, zoals Nieuw-West en Oost. 

Buitenveldert verjongt en verkleurt. Dit wordt enerzijds als positief gezien. “Er komt meer 

reuring in de wijk, mensen vinden de wijk saai en er is weinig te beleven, maar dat kan 

veranderen nu er meer gezinnen in de wijk komen wonen”. Aan de andere kant signaleren 

professionals dat door het verjongen van de buurt en de komst van andere culturen ook 

de risicofactoren voor spanningen toenemen. Professionals maken zich hierover zorgen, 

omdat niet alle zittende bewoners hiermee om kunnen gaan. Dit zorgt al voor wat 

spanningen in de wijk.  

 

Cultuurclash 

Zoals gezegd is onder een groot deel van de zittende bewoners sprake van gedeelde 

normen over hoe bewoners met elkaar omgaan. Dit geldt ook voor hoe men zich dient te 

gedragen op straat. Volgens sommige professionals ontstaat langzamerhand een breuk 

tussen de oude groep bewoners, die hier al lang woont, en de nieuwe aanwas uit andere 

wijken. Deze nieuwe aanwas van bewoners valt niet perse goed bij de oudere garde. Zij 

hebben andere waarden en normen over wat wel en niet kan in de buurt; en de nieuwe 

bewoners bekommeren zich minder om de buurt. In feite is het een cultuurclash tussen 

ouderen en de nieuwe bewoners. De tolerantie van mensen uit Buitenveldert is lager dan 

in veel andere wijken. Bewoners uit Buitenveldert zijn minder gewend. Daarom reageren 

deze mensen soms vrij heftig op gedrag dat volgens hen niet kan. Het kan al gaan om 

eenvoudige zaken. Een professional licht toe: “De ouderen zijn bijvoorbeeld niet gewend 

dat er fietsen op straat worden geplaatst. Het is dus ook een kwestie van botsende 

normen”. Deze botsingen tussen oude en nieuwe bewoners komen onder meer ter sprake 

op bijeenkomsten van bewonerscommissies. “De ouderen begrijpen en accepteren het 

niet.’ 

 

Een andere ontwikkeling is de toenemende aanwezigheid van jongeren in het straatbeeld. 

In het bijzonder ouderen ervaren wel eens spanningen als een groepje jongeren ergens 

staat. Een professional licht toe : “Er zijn veel oudere mensen en er komen langzaam 

meer jongeren. Jongeren staan er vaak alleen maar, maar worden toch als bedreigend 

ervaren.” Een andere professional illustreert het probleem als volgt. “Het komt voor dat 

jongeren bijvoorbeeld voetballen achter de flats. Ze trappen de bal wel eens tegen de 

gevel. Dat geeft problemen. Als bewoners last van de jongeren hebben dan durven ze 

hen niet aan te spreken, of ze komen juist heel boos naar buiten. Beide manieren helpen 

niet, bewoners weten zich geen raad en bellen al snel de politie.”  
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Figuur 4.10 Winkelcentrum Kastelenstraat Buitenveldert 

 
 

Problematiek bij ouderen 

Naast verjonging is in Buitenveldert ook sprake van vergrijzing. Dat wil zeggen, het aantal 

75-plussers die nog thuis wonen in de wijk neemt toe. Bij de 75-plussers is er een actieve 

groep waarmee het goed gaat. Maar ook: de problematiek groeit. Eenzaamheid is een 

groot item in Buitenveldert. Dat geldt ook voor verborgen armoede bij ouderen. Volgens 

professionals is er onder deze ouderen relatief vaak sprake van schaamte. In 

Buitenveldert wonen mensen ‘op stand’, en zo voelen veel ouderen dat ook. Dit draagt bij 

aan de verborgen problematiek. “Je loopt er voor je buren niet mee te koop als je de 

eindjes niet goed aan elkaar kunt knopen.” Ouderenadviseurs merken tevens dat hun 

doelgroep steeds zwaarder wordt (psychische klachten). Dit heeft ook te maken met 

beleid dat er op is gericht dat ouderen met psychiatrische problemen langer thuis te laten 

wonen.  

 

Veroudering woningbestand en straatmeubilair 

Buitenveldert kent een geschiedenis van investeringen en goed onderhoud van de 

woningen. Hiermee onderscheidt de wijk zich gunstig ten opzichte van bijvoorbeeld de 

westelijke tuinsteden. Enkele professionals wijzen er echter op dat het woningbestand en 

het straatmeubilair in sommige delen van Buitenveldert thans zichtbaar veroudert, 

waaronder de Kastelenbuurt en de AJ Ernstraat en omgeving. Verloedering kan dan op 

de loer liggen. Voor ouderen is hiernaast een toenemend probleem dat door veroudering 

van de installaties de liften het soms niet meer doen. Ook in de buitenruimte wordt het 

onderhoud moeilijker. “De bomen worden te groot voor de buurt. Bomen drukken de weg 

omhoog en straten gaan er slechter uitzien. Er is niet het geld om alles op te knappen.”  
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Joodse en Japanse bevolkingsgroepen 

Blijkens de enquête denken relatief veel bewoners (namelijk 21%) dat in Buitenveldert wel 

eens spanningen zijn tussen bewoners uit verschillende religies. Uit de verdiepende 

interviews met professionals en bewoners komt hieromtrent een genuanceerd beeld naar 

voren. In Buitenveldert wonen aanzienlijke Joodse en Japanse gemeenschappen, met 

eigen voorzieningen, winkels en activiteiten. Joodse bewoners in Buitenveldert zijn 

terughoudend om bekendheid te geven aan hun activiteiten, organisaties en rituelen, 

alhoewel andere buurtbewoners vaak wel welkom zijn. Publiciteit wordt echter niet 

gezocht. Er is een zekere angst dat het geven van bekendheid aan activiteiten ook 

ongenode gasten kan trekken (risico op verstoring). Dat de Joodse gemeenschap  zich 

bedreigd voelt is echter een te groot woord. Spanningen tussen de Joodse gemeenschap 

en andere bevolkingsgroepen in Buitenveldert zijn er niet of nauwelijks, “al wordt er wel 

eens iets geroepen”. Wel worden Joodse mensen of Joodse instellingen en scholen 

geconfronteerd met ongewenst gedrag van individuen. Dit geldt vooral ten aanzien van 

orthodox Joodse mensen; zij zijn zichtbaar en worden soms nageroepen. Er wonen veel 

Joodse mensen in Buitenveldert, maar bewoners herkennen alleen de orthodoxe Joden. 

Terwijl dat maar een klein onderdeel is van de Joodse gemeenschap. De orthodox 

Joodse Cheider school, die een kleine 200 leerlingen telt, heeft ervaring met vervelende 

voorvallen zoals dreigtelefoontjes. De school wordt ook bewaakt. Het is echter niet zo dat 

er spanningen zijn binnen de wijk met betrekking tot de school; als er iets speelt dan komt 

het eerder van buiten de wijk.  

 

In Buitenveldert leven groepen langs elkaar heen. Joodse mensen komen niet snel naar 

niet-joodse activiteiten, hoewel er hierin verschillen zijn tussen liberale en orthodoxe 

joden. Met name de orthodoxe Joodse groep is erg gesloten en stelt zich terughoudend 

op naar de buurt. Toch zijn er wel positieve voorbeelden van overbruggende contacten. 

De jaarlijkse Iftar-/RosjHasjanah maaltijd met de Joodse en Moslim gemeenschap loopt 

goed. Het jongerenwerk nodigt basisschool Rosj Pina uit voor het voetbaltoernooi en dan 

is deze Joodse school vertegenwoordigd met een jongens- en meidenteam. 

 

Voor de Japanse bevolkingsgroep geldt eveneens dat er geen sprake is van spanningen. 

Maar ook deze groep is erg op zichzelf. Volgens professionals is er met de Japanse 

kinderen wel contact op de (voor)scholen, maar contact met volwassenen uit die 

gemeenschap is er weinig. Deze gemeenschap is naar binnen gericht, maar andere 

bewonersgroepen ondervinden hiervan geen overlast, en er zijn dientengevolge geen 

spanningen. 

 

Professionals geven aan dat het zicht op problematiek en de oplossingen hiervan binnen 

de Joodse en Japanse gemeenschappen bij hen deels ontbreekt. ‘Hoe gaan Joodse en 

Japanse gemeenschappen om met zorg voor anderen, hoe gaan ze om met mensen in 

hun gemeenschap die schulden hebben of andere problemen, hoe wordt omgegaan met 

eenzaamheid, of met demente bejaarden?’ Het zicht is er voor zover mensen zich richten 

tot algemene voorzieningen zoals het algemeen maatschappelijk werk, maar de 

gemeenschappen hebben ook de eigen organisaties en verbanden. Het Joods 

Maatschappelijk Werk (JMW)
29

 geeft desgevraagd aan dat bij oudere Joodse bewoners 

veel psychosociale problematiek speelt op het gebied van vereenzaming, het JMW geeft 

                                                      
29

 Het JMW kent naast welzijnswerk ook afdelingen opbouwwerk, ouderenwerk, thuiszorg en vrijwilligerswerk. 
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hierbij ondersteuning. Oudere mensen hebben door de oorlog geen familie meer en 

daarom heeft men bij vereenzaming ook te maken met oorlog gerelateerde problematiek. 

Opvallend is ook dat oorlog gerelateerde problematiek gaat spelen bij de groep Joodse 

mensen die na de oorlog zijn geboren en stoppen met werken. Het zijn de kinderen van 

mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Die groep kan klachten krijgen door de 

opvoeding van deze ouders. Dat is een vrij grote groep van cliënten. Orthodoxe Joden is 

een betrekkelijk kleine groep; zij leunen sterk op hun eigen netwerken als het gaat om 

ondersteuning. Maar ook zij soms genoodzaakt een beroep te doen op het JMW, waarbij 

het vaak gaat om thuiszorg, financiële zaken en wederom oorlog gerelateerde 

problematiek. 

 

Figuur 4.11 Joods multifunctioneel zorgcentrum Beth Shalom, Kastelenstraat, Buitenveldert 

 
 

Invloed van de Zuidas 

Tot slot, een “bevolkingsgroep” die bij sommige bewoners van Buitenveldert aanleiding 

geeft tot ergernis, betreft werknemers van het kantorengebied aan de Zuidas. De ergernis 

gaat vooral over verkeersdruk. Bij bewoners is hierover onvrede. Daar moet volgens 

geïnterviewde professionals en bewoners iets aan gedaan worden. Niet alleen omdat 

bewoners dan minder parkeerruimte hebben, maar ook omdat personeelsleden van 

zorginstellingen in Buitenveldert hiervan last hebben. ‘Als niets aan de parkeerdruk wordt 

gedaan, dan gaan deze mensen ergens anders werken en dat is een gemiste kans. “Er is 

een tekort aan mensen in de zorg en die moeten hier ook kunnen en komen werken.” 

 

Beschermende factoren en beleid 

De leefbaarheid en het samenleven in Buitenveldert wordt over het algemeen genomen 

als positief ervaren door bewoners en professionals. Maar we hebben ook risicofactoren 

benoemd die het samenleven in de wijk onder druk kunnen zetten. Resumerend zijn dit 

verjonging en instroom van andere bevolkingsgroepen in de wijk met andere normen over 

hoe te gedragen in de buurt dan zittende bewoners; toename 75-plussers met 

problematieken zoals eenzaamheid, (verborgen) armoede en psychiatrische 
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problematiek; veroudering van het woningbestand en de faciliteiten in de buitenruimte. 

Enkele professionals hebben erop gewezen dat in de toekomst buurten kunnen komen te 

staan voor een ‘kantelpunt’, waarna negatieve ontwikkelingen minder eenvoudig –tegen 

grotere inspanningen- moeten worden gekeerd. In de volgende paragrafen benoemen we 

relevant beleid en overige beschermende factoren. Wij zetten deze vervolgens af tegen 

de aanwezige problematiek / risicofactoren in de buurt. 

 

Preventief beleid ouderen 

In Buitenveldert bestaat grote behoefte aan zorg en aan contacten. Het beleid in 

Buitenveldert speelt op deze behoeften in. In het bijzonder kwetsbare groepen bewoners, 

vooral ouderen, krijgen in het beleid aandacht. Ter illustratie, in het noordoostelijk deel 

van Buitenveldert is een Woonservicewijk gestart. Doelstelling hiervan is dat bewoners in 

de wijk kunnen blijven wonen, ook wanneer een bewoner meer zorg nodig heeft. Beoogd 

wordt dat alle diensten op het gebied van welzijn en zorg aanwezig zijn in de wijk. 

Hiernaast zijn vanuit Dynamo vier buurtkamers opgezet (in verschillende buurten 

verspreid over Buitenveldert). De opzet van de buurtkamers is dat ouderen actief worden 

in hun eigen buurt op plekken waar al iets is; de buurtkamers zijn op locaties waar ook 

een zorgspreekuur is. Bewoners rondom de buurtkamer worden uitgenodigd iets te doen 

op die plek. Alleen koffiedrinken kan echter ook, zolang het initiatief ligt bij de bewoners 

zelf. De buurtkamers voldoen volgens professionals aan een grote behoefte om contacten 

aan te gaan. Een professional licht toe: “Het begint natuurlijk met een bridgeclub, maar er 

zijn nu ook schilderclubjes. De buurtkamer is een bindende factor dichtbij huis. Er worden 

kwetsbare groepen bereikt. Mensen die daar komen, gaan niet ver van huis, laat staan de 

stad in.”  

 

Naast het participatiewerk zijn ouderenwerkers actief in de wijk. Zij leggen preventieve 

huisbezoeken af aan alle 75-plussers. Ook activeren hoort daarbij. Ook zijn er activiteiten 

om mensen uit een sociaal isolement te halen. In de winter zijn er boodschappendiensten. 

Vanuit het groepsgesprek met professionals is de suggestie gedaan te onderzoeken of 

alternatieve woonvormen in flats mogelijk zijn, hiervan zijn voorbeelden elders in 

Nederland die kunnen werken tegen vereenzaming.’ Moeilijk punt, tot slot, is dat het niet 

eenvoudig is om goede thuiszorg te krijgen die huishoudelijk werk doet.”Er is een ander 

soort en specialistische thuiszorg nodig voor sommigen.” 

 

Preventief beleid jongeren 

In Buitenveldert wordt ambulant veldwerk uitgevoerd door Dynamo jongerenwerk en 

Streetcornerwork. Daarnaast zijn er vrij weinig voorzieningen voor jongeren. Bewoners in 

Buitenveldert houden hangplekken volgens professionals ook tegen, men wil het ‘rustig’ 

houden in de buurt. Echter, door de verjonging van de buurt en het toenemend aantal 

jongeren in de wijk kunnen er meer confrontaties met zittende bewoners gaan 

plaatsvinden. Het lijkt hierom verstandig om ontwikkelingen rond jongeren goed in de 

gaten te houden opdat tijdig ingespeeld kan worden op eventuele toekomstige problemen. 

 

Scholieren 

De Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (CSB) is een grote middelbare school. 

De school onderhoudt contacten met de buurt, de politie en ondernemers. De school heeft 

een eigen surveillance om overlast en vervuiling door scholieren te voorkomen. Dat houdt 

in dat docenten een paar keer per week op het winkelcentrum en het schoolplein staan. 
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Niet alle leerlingen hebben tegelijkertijd pauze waardoor de school eventuele overlast 

beter beheersbaar wil maken. 

 

Beleid op positief samenleven tussen bevolkingsgroepen 

De grote sociale homogeniteit in  Buitenveldert, dus de overeenstemming over normen en 

waarden over hoe bewoners met elkaar omgaan, is een belangrijke beschermende factor 

die spanningen kan voorkomen. Maar we hebben gezien dat dit tegelijkertijd ook een 

risicofactor voor de buurt is nu nieuwe groepen de wijk inkomen. De tolerantie van ‘wat 

anders is’ is niet altijd even groot; sommige bewoners ergeren zich snel of reageren vrij 

heftig op gedrag dat volgens hen niet kan. Gezien de veranderingen in de 

bevolkingssamenstelling van Buitenveldert die ook in de komende jaren waarschijnlijk 

zullen plaatsvinden, lijkt het bevorderen van positief samenleven tussen zittende en 

nieuwe bewoners relevant. Vooralsnog is op dit onderwerp minder een match tussen 

problematiek en beleid.  

 

Op het gebied van positieve contacten tussen jongeren en ouderen gebeuren overigens al 

wel enkele interessante initiatieven in de wijk. Een voorbeeld hiervan is dat leerlingen van 

de horecaopleiding van praktijkschool De Atlant een lunch verzorgen voor ouderen in een 

verzorgingstehuis. De wisselwerking tussen jongeren en ouderen is belangrijk. Ouderen 

kunnen jongeren wat leren (bijvoorbeeld houding en aanspreken bij serveren), en 

andersom krijgen ouderen positiever beeld over jongeren. Ook zijn er vanuit de 

Praktijkschool andere activiteiten gericht op de buurt. In de school is een van de 

Buitenveldertse buurtkamers gevestigd, hier worden buurtlunches door leerlingen 

georganiseerd voor omwonenden. Ook zijn er vanuit de praktijkschool activiteiten zoals 

het laten opknappen van auto’s en hulp bij onderhouden van tuintjes. Vanuit het 

groepsgesprek met professionals is de suggestie gedaan dat scholieren van het CSB in 

het Multifunctioneel Centrum MFC culturele activiteiten zoals musical uitvoeringen zouden 

kunnen uitvoeren, zodat buurtbewoners op deze manier op een positieve wijze op contact 

komen met scholieren. Het CSB doet overigens nu al wel middagvoorstellingen in de 

school waar geïnteresseerden welkom zijn. 

 

Figuur 4.12 Straatbeeld in Buitenveldert 
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4.4  Aangrijpingspunten voor beleid 

In het onderzoek staan de risico- en beschermingsfactoren voor spanningen in wijken 

centraal. Vanuit die invalshoek hebben we gezocht naar voorbeeldprojecten en 

interventies die concreet worden uitgevoerd in de onderzoekswijken en die aansluiten op 

de geconstateerde risico- en beschermingsfactoren. Voordat we op de voorbeeldprojecten 

nader ingaan, merken we op dat ook in het reguliere beleid in het stadsdeel al veel 

gebeurt ten aanzien van het terugdringen van risicofactoren en het bevorderen van 

beschermende factoren. Voorbeeldprojecten en interventies in wijken zijn vaak aanvullend 

op regulier (bovenwijks, stedelijk of landelijk) beleid of een intensivering daarvan, 

bijvoorbeeld omdat een wijk op bepaalde thema’s extra aandacht nodig heeft. Een 

voorbeeld van regulier beleid is de uitvoering van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning, waarin kwetsbare groepen worden ondersteund, overbruggende 

contacten tussen bewoners en bevolkingsgroepen worden bevorderd, evenals de 

participatie en ‘eigen kracht’ van burgers. Het sociaal-economisch beleid, in het bijzonder 

het werkgelegenheidsbeleid, beoogt bewoners perspectief te bieden op een baan en 

volwaardige deelname aan de samenleving. Het veiligheidsbeleid in wijken creëert de 

voorwaarden waaronder positief samenleven en ‘thuisvoelen in de buurt’ überhaupt 

mogelijk zijn. Het jeugdbeleid bevordert ontplooiingskansen van jongeren, en beoogt 

vroegtijdige uitval tegen te gaan. Onderdeel van regulier beleid is – onder meer -ook de 

wijkaanpak, buurtgericht werken, stedelijke vernieuwing met sloop- en nieuwbouw of 

renovatie van verouderde woningen, leefbaarheidsbudgetten om zowel leefbaarheid als 

bewonersparticipatie te vergroten, gezinsaanpakken voor jongeren die dreigen te 

ontsporen, inzet op multiprobleem gezinnen, armoedebestrijding. De voorbeeldprojecten 

en interventies die in het rapport de revue passeren, zijn vrijwel allemaal te verbinden met 

doelstellingen en thema’s uit regulier beleid. 

 

Diamantbuurt 

Risicofactoren voor spanningen in de Diamantbuurt worden voor een belangrijk deel 

geadresseerd door beschermende factoren en beleid. Er is veel inzet op veiligheid en 

criminaliteit. Tevens zijn interventies zoals de begeleide activiteiten voor kinderen en 

jonge tieners en Streetcornerwork; evenals de aanwezigheid van ‘vertrouwde gezichten’ 

belangrijk (beschermend) voor de buurt. In de buurt zijn verschillende initiatieven met een 

beschermende werking voor de buurt zoals bijvoorbeeld Buurtwinkel Zoet; ook is er 

sprake van ‘eigen kracht’ van bewoners. Er zijn desalniettemin enkele aandachtspunten 

voor beleid; deze liggen op terrein van: 

1. De weerbaarheid van bewoners, zowel informele sociale controle tussen buren op 

het kleinste schaalniveau (portiek) als een aanpak in gezinnen (achter de 

voordeur problematiek). 

2. Overbruggende contacten tussen bewoners (zoals laagdrempelige ruimtes, 

bevorderen kleine bedrijvigheid die zich richt op de buurt). 

3. Controle en handhaving (boetes) van overtredingen met vroegtijdig en verkeerd 

aanbieden vuilnis en grofvuil. 

4. Betrekken scholen; inzet van positieve voorbeelden in de buurt (bijvoorbeeld 

jongeren werkervaring/stage als sport- en spelbegeleider). 

Inzet hierop, in het bijzonder op weerbaarheid, kan de impact van het beleid verder 

vergroten. Ten aanzien van deze aandachtspunten zijn een aantal voorbeeld projecten te 
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noemen die we in buurten zijn tegengekomen. De projecten worden toegelicht in de 

overkoepelde rapportage over alle buurten. Het JeugdPreventieTeam (Bos en Lommer) 

combineert het corrigeren van jongeren die overlast veroorzakers met huisbezoeken. Het 

BuurtPraktijkTeam (Baarsjes) is een werkwijze waardoor integraal meerdere risicofactoren 

worden geadresseerd. De doelstellingen en werkwijze ‘van onderop’ van het 

buurtpraktijkteam matchen met meerdere risicofactoren: overlast van jongeren en 

kinderen, vervuiling en botsende opvattingen over het schoonhouden van de buurt, achter 

de voordeurproblematiek, eigen kracht van bewoners en gebrek aan toezicht en correctie 

van kinderen en jongeren. De integrale inzet op deze verschillende thema’s vergroot 

bovendien de synergie van het beleid. Een interventie die op straat veel risicofactoren en 

beschermende factoren bij kinderen adresseert (speelveiligheid, prosociaal gedrag, 

samenspelen, toezicht, talentontwikkeling, betrokkenheid ouders) is de Thuis Op Straat 

(TOS) methodiek. Voorbeelden van de inzet van positieve rolmodellen in de buurt 

(bijvoorbeeld jongeren werkervaring/stage als sport- en spelbegeleider) zijn Jongeren 

Sportief in Functie (stadsdeel West) en TOS. Initiatieven als portiekgesprekken, 

BeterBuren, JongerenBuurtBemiddeling en Hatecrime zijn gericht op het vergroten ven 

wederzijds begrip tussen buren om irritaties te voorkomen, of op het door bemiddeling 

voorkomen van escalatie van conflicten tussen buren, of tussen buurtbewoners en 

jongeren. Voor dit thema is een actieve rol gewenst van corporaties.  

 

Marathonbuurt 

Het beleid en beschermende factoren zoals voorzieningen adresseren de meeste 

risicofactoren voor spanningen in de wijk, zoals het aanbod en beleid dat aangrijpt op 

kinderen en jongeren, waardoor eventuele overlast en hieruit voortvloeiende spanningen 

worden voorkomen. Sportbuurtwerk en sport- en spel uitleen zijn belangrijk. Voor het 

samenleven tussen bewoners zijn het buurtcentrum Olympus, het inloopproject en de 

buurtwinkels belangrijke voorzieningen in de buurt. Wel zijn er zorgen over de toekomst 

van de buurtwinkels. Aandachtspunten voor beleid betreft in de eerste plaats botsende 

opvattingen over het schoonhouden van de buurt, in het bijzonder het verkeerd of te vroeg 

aanbieden van vuilnis en grofvuil. De overlast tussen buren is een tweede punt van 

aandacht (voorbeeldprojecten: buurtbemiddeling, portiekgesprekken) met wellicht extra 

aandacht voor de specifieke overlastproblematiek die soms speelt bij bewoners met 

psychiatrische aandoeningen. Een derde aandachtspunt betreft de pleinen die in de 

avond door oudere kinderen en jongeren worden overgenomen.  

 

Buitenveldert 

Beleidsinzet en beschermende factoren zoals voorzieningen matchen in Buitenveldert 

voor een groot deel met de problematiek in de buurt. Het beleid speelt onder meer in op 

de grote behoefte aan zorg en laagdrempelige contacten, waaronder Woonservicewijk, 

buurtkamers en preventieve huisbezoeken aan ouderen. Ook zijn er activiteiten om 

mensen uit een sociaal isolement te halen. Voor activiteiten en contacten tussen 

bewoners is het MFC De Binnenhof belangrijk in de wijk. Desalniettemin zijn er enkele 

aandachtspunten voor beleid te identificeren. Gezien de veranderingen in de 

bevolkingssamenstelling van Buitenveldert die ook in de komende jaren waarschijnlijk 

zullen plaatsvinden, wordt het bevorderen van positief samenleven tussen zittende en 

nieuwe bewoners steeds relevanter; evenals voorzieningen voor jongeren. Andere 

aandachtspunten zijn het verkeerd of te vroeg aanbieden van vuilnis; de veroudering van 

woningvoorraad en straatmeubilair; de toename van 75-plussers met problematieken 
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zoals eenzaamheid, (verborgen) armoede en psychiatrische problematiek. Onder meer 

aandacht voor voorzieningen voor jongeren, bevorderen kennismakingen tussen jong en 

oud, portiekgesprekken en buurtbemiddelingsprojecten zijn passend voor de 

(toekomstige) risicofactoren. 
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Bijlage 1 Veldwerk bewonersenquête 

Fase 1 

Twee soorten doelgroepen: 

- bewoners met een telefoonnummer -> brief 1 

- bewoners zonder een telefoonnummer -> brief 2 

Inhoud brief 1: 

- mogelijkheid om vragenlijst online te beantwoorden 

- mogelijkheid antwoordkaart in te sturen om een schriftelijke lijst thuis te krijgen 

- aankondiging dat ze gebeld worden binnen enkele weken 

Inhoud brief 2: 

- mogelijkheid om vragenlijst online te beantwoorden 

- mogelijkheid antwoordkaart in te sturen om een schriftelijke lijst thuis te krijgen 

 

Fase 2 

Bewoners die gerespondeerd hebben, die een antwoordkaartje hebben teruggestuurd, 

hebben opgebeld of de non-respons (retouren brief ed.) zijn uit het steekproefbestand 

verwijderd. Vervolgens is er aan de rest een herinneringbrief gestuurd. 

 

Inhoud brief: 

- herinnering online mogelijkheid + mogelijkheid schriftelijke lijst op te vragen door 

hierover op te bellen naar O+S 

 

Fase 3 

Bewoners die gerespondeerd hebben, die een antwoordkaartje hebben teruggestuurd, 

hebben opgebeld of de non-respons (retouren brief ed.) zijn uit het steekproefbestand 

verwijderd. Vervolgens is er aan de rest weer een brief gestuurd. Er zijn nu drie 

verschillende brieven, die naar vier verschillende doelgroepen zijn verstuurd. 

 

Vier soorten doelgroepen: 

1. bewoners in ‘moeilijke buurten’ zonder telefoonnummer -> brief 1  

2. bewoners in ‘moeilijke buurten’ met telefoonnummer -> brief 2  

3. bewoners in ‘makkelijke buurten’ met telefoonnummer -> brief 2 

4. bewoners in ‘makkelijke buurten’ zonder telefoonnummer -> brief 3  

 

Inhoud brief 1: 

- mogelijkheid om vragenlijst online te beantwoorden 

- mogelijkheid antwoordkaart in te sturen om een schriftelijke lijst thuis te krijgen  

- aankondiging face to face 

Inhoud brief 2: 

- mogelijkheid om vragenlijst online te beantwoorden 

- mogelijkheid antwoordkaart in te sturen om een schriftelijke lijst thuis te krijgen 

- aankondiging dat ze gebeld worden 

Inhoud brief 3: 

- mogelijkheid om vragenlijst online te beantwoorden 

- mogelijkheid antwoordkaart in te sturen om een schriftelijke lijst thuis te krijgen  
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Fase 4 

Bewoners die gerespondeerd hebben, die een antwoordkaartje hebben teruggestuurd, 

hebben opgebeld of de non-respons (retouren brief ed.) worden uit het steekproefbestand 

verwijderd. De overige bewoners zijn opnieuw benaderd: bewoners die brief 1 hebben 

ontvangen zijn thuis bezocht (face to face), bewoners die brief 2 hebben gehad, zijn 

telefonisch benaderd.  
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Bijlage 2 Populatie bewonersenquête 

Tabel 1 Herkomst van populatie van vier buurten in stadsdeel Zuid 

 

 

Surina
mers 

Antillia
nen Turken 

Marok-
kanen 

ov. 
niet-

west. 
allocht. 

west. 
alloch-
tonen 

autocht
onen 

Zuid 1 (K48abc) 
 

% 8,2 1,4 3,0 8,5 8,5 17,1 53,4 

Zuid 2 (K26a) 
 

% 8,4 1,0 4,2 10,8 12,4 17,5 45,7 

Zuid 3 (K90cK91c) 
 

% 3,5 0,8 1,1 1,9 10,2 24,2 58,3 

Zuid 4 (K46) 
 

% 2,0 0,5 0,5 0,9 5,8 26,7 63,5 

 

 

 

Tabel 2 Sekse en leeftijd van populatie vier buurten in stadsdeel Zuid  

 

 

man vrouw 
16-34 

jaar 
35-49 

jaar 
50-64 

jaar 
65 jaar en 

ouder 

Zuid 1 (K48abc) %  46,7 53,3 29,2 28,0 27,4 15,5 

Zuid 2 (K26a) %  48,4 51,6 34,1 26,9 26,0 13,0 

Zuid 3 (K90cK91c) %  46,7 53,3 32,3 25,4 19,7 22,6 

Zuid 4 (K46) %  48,7 51,3 31,1 32,9 25,1 10,9 



Gemeente Amsterdam 

Bureau Onderzoek en Statistiek 

Verwey-Jonker Instituut  

 

 92  

 

 



 

  

Gemeente Amsterdam 

Bureau Onderzoek en Statistiek 

Verwey-Jonker Instituut 

93  

Bijlage 3 Spanningen en vertrouwen in 

20 onderzochte buurten 

 

 

  

Figuur 1 Ervaren spanningen in de 15 onderzoeksbuurten en de 5 referentiebuurten in de stadsdelen: 

Zuidoost (ZO), Zuid (Z), West (W), Oost (O) en Nieuw-West (NW)  
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Figuur 2 Ervaren vertrouwen in de 15 onderzoeksbuurten en de 5 referentiebuurten in de stadsdelen: 

Zuidoost (ZO), Zuid (Z), West (W), Oost (O) en Nieuw-West (NW)  
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Figuur 3 Groepen waartussen spanningen worden waargenomen in de 15 onderzoeksbuurten en de 5 

referentiebuurten in de stadsdelen: Zuidoost (ZO), Zuid (Z), West (W), Oost (O) en Nieuw-West (NW)
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Bijlage 4 Correlaties risicofactoren 

1
Schaal van 5 items die spanningen meten zonder oorzaak (drie items uit het signaleringinstrument + twee 

vergelijkbare extra items) ** p<.01 * p<.05 Vetgedrukt = opvallend (bijvoorbeeld anders dan in andere buurten) 

Tabel 1 Correlatie tussen botsende leefstijlen en ervaren en waargenomen spanningen in de buurt
1 

(n = 207, 212, 198, 200 eerste zeven, n = 33, 37, 64, 47 laatste drie)
 

 

Zuid 1 

Marathon-

buurt 

Zuid 2 

Diamant-

buurt 

Zuid 3 

Buiten-

veldert 

Zuid 4 

Willems-

parkbuurt 

bewoners verschillen in de normen en waarden over wat 

wel en niet kan in de buurt  ,38** ,39** ,47** ,33** 

bewoners corrigeren hun kinderen te weinig als die 

overlast veroorzaken ,35** ,39** ,43** ,35** 

bewoners hebben meningverschillen over het 

gezamenlijk gebruik van pleinen, veldjes en 

speelvoorzieningen in de buurt ,24** ,33** ,44** ,45** 

bewoners denken verschillend over hoe buren met elkaar 

om zouden moeten gaan ,34** ,32** ,36** ,43** 

bewoners hebben meningverschillen over het 

gezamenlijk onderhouden en schoonhouden van 

portieken en trapruimten ,26** ,24** ,47** ,34** 

bewoners laten hun kinderen tot een laat tijdstip buiten 

spelen ,31** ,29** ,29** ,32** 

bewoners zetten vuilniszakken te vroeg buiten of laten 

rommel achter op straat ,13* ,16* ,29** ,11* 

kinderen die niet op straat durven spelen vanwege 

kinderen waar ze bang voor zijn ,19 ,23 ,19 ,05 

kinderen die niet op straat durven spelen vanwege 

jongeren waar ze bang voor zijn ,28 ,24 ,18 ,11 

kinderen die niet op straat durven spelen vanwege 

volwassenen waar ze bang voor zijn ,30 ,02 -,10 ,17 
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1
Schaal van 5 items die spanningen meten zonder oorzaak (drie items uit het signaleringinstrument + twee 

vergelijkbare extra items) ** alle correlaties zijn hier significant op p<0,01, met uitzondering van de vetgedrukte 

correlaties, die ook niet significant zijn op p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 Correlatie tussen contact tussen bevolkingsgroepen en ervaren spanningen in de buurt
1 

 

Zuid 1 

Marathon-

buurt 

Zuid 2 

Diamant-

buurt 

Zuid 3 

Buiten-

veldert 

Zuid 4 

Willems-

parkbuurt 

contactfrequentie buurtbewoners andere herkomst 
-0,28** -0,15* -0,02 -0,13 

verschil tussen contactfrequentie buurtbewoners eigen 

en andere herkomst 0,25** 0,26** 0,10 0,17* 

weinig contact tussen buurtgenoten uit verschillende 

culturen 0,55** 0,45** 0,29** 0,37** 

1
Schaal van 5 items die spanningen meten zonder oorzaak (drie items uit het signaleringinstrument + twee 

vergelijkbare extra items) ** p<.01 * p<.05 

Tabel 3 Correlatie tussen onveiligheid, rapportcijfers en ervaren overlast en criminaliteit en ervaren 

spanningen in de buurt
1
 

 

Zuid 1 

Marathon-

buurt** 

Zuid 2 

Diamant-

buurt** 

Zuid 3 

Buiten-

veldert** 

Zuid 4 

Willems-

park** 

onveilig in buurt 0,35 0,46 0,40 0,46 

bedreiging 0,37 0,34 0,35 0,50 

jeugdcriminaliteit 0,32 0,42 0,30 0,45 

schelden, brutaal gedrag 0,40 0,32 0,40 0,32 

het pesten van specifieke groepen inwoners 0,30 0,32 0,39 0,34 

overlast van groepen jongeren 0,37 0,44 0,29 0,25 

mensen die op straat worden lastig gevallen 0,33 0,43 0,25 0,32 

overlast van kinderen tot en met 14 jaar 0,34 0,34 0,27 0,34 

geluidsoverlast op straat 0,31 0,38 0,35 0,19 

vrouwen en meisjes die op straat worden 0,32 0,29 0,20 0,39 

overlast door omwonenden 0,31 0,26 0,27 0,30 

gewelddelicten 0,26 0,29 0,13 0,27 

bekladding van muren en\of gebouwen 0,23 0,12 0,28 0,29 

rapportcijfer veiligheid in uw buurt -0,44 -0,48 -0,42 -0,56 

rapportcijfer woonomgeving -0,32 -0,42 -0,31 -0,48 
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Tabel 4 Correlatie tussen waardering politie en stadsdeel en ervaren spanningen in de buurt
1 

 
Zuid 1 

Marathonbuurt 

Zuid 2 

Diamantbuurt 

Zuid 3 

Buitenveldert 

Zuid 4 

Willemspark 

stadsdeel onvoldoende aandacht problemen 0,22** 0,18** 0,21** 0,39** 

stadsdeel onvoldoende aandacht samenleven 0,26** 0,25** 0,44** 0,50** 

politie weinig uit auto 0,19** 0,28** 0,26** 0,45** 

politie niet benaderbaar 0,14* 0,25** 0,10 0,28** 

politie houdt geen rekening met wensen 

samenleving 0,20** 0,28** 0,21** 0,33** 

politie heeft te weinig tijd 0,24** 0,25** 0,26** 0,39** 

politie weet niet hoe ze boeven moeten vangen 0,16* 0,24** 0,24** 0,40** 

politie bestrijdt niet succesvol criminaliteit 0,25** 0,33** 0,24** 0,31** 

1
Schaal van 5 items die spanningen meten zonder oorzaak (drie items uit het signaleringinstrument + twee 

vergelijkbare extra items) ** p<.01 * p<.05 
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Bijlage 5 Respondenten kwalitatieve 

onderzoek 

Lijst geïnterviewden Stadsdeelniveau Zuid 

 

Stadsdeel algemeen 

Medewerker beleidsrealisatie afdeling Sociaal Domein stadsdeel Zuid 

Projectleider Jeugd & Veiligheid stadsdeel Zuid 

Senior beleidsadviseur Jeugd stadsdeel Zuid 

Programmamanager Vernieuwd welzijn stadsdeel Zuid 

Veiligheidscoördinator stadsdeel Zuid 

Medewerker beleidsrealisatie jeugd stadsdeel Zuid 

Afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte stadsdeel Zuid 

 

Gesprekken Diamantbuurt 

Bewoners (7) 

 

Professionals: 

Coördinator jongerenwerk Combiwel 

Buurtregisseur politie  

Coördinator Wijkcentrum Ceintuur 

Jongerenwerker (activiteitenbegeleider) Combiwel 

Programmamanager sportbuurtwerk Zuid en talentontwikkeling Combiwel 

Linda Ruiter, jongerenwerker en meidenwerker Combiwel 

Wijkmanager Diamantbuurt stadsdeel Zuid 

Gebiedscoördinator De Alliantie 

Adjunct directeur IVKO school 

Veiligheidscoördinator IVKO school 

Veldwerkers Streetcornerwork (2x) 

Wijkbeheerder Rochdale 

Gebiedsbeheerder Stadgenoot 

Eigenaar en medewerker Buurtwinkel Zoet Amsterdam 

 

Gesprekken Marathonbuurt 

Bewoners (7) 

 

Interviews 

Gebiedsbeheerder Ymere  

Algemeen manager Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid  

Opbouwwerker Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid (2x) 

Coördinator sportbuurtwerk Combiwel 

Wijkmanager Marathonbuurt stadsdeel Zuid 

Coördinator jongerenwerk Combiwel 
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Veldwerker Streetcornerwork 

Medewerkster bewonerszaken/zorg en overlast Eigen Haard 

Gebiedsbeheerder Stadgenoot 

Consulent gebiedsbeheer Ymere 

Medewerkerster woonservice Eigen Haard 

Huismeester Stadgenoot 
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