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Introductie
De context
De Wildemanbuurt in stadsdeel Amsterdam Nieuw-West kent bovengemiddeld veel armoede,
criminaliteit en sociaaleconomisch zwakke bewoners. Van de bewoners tussen de 20 en 64 jaar
ontvangt 15% een WWB-uitkering (OIS Amsterdam, 2017)1. In de buurt zijn in de afgelopen
jaren vele maatschappelijke initiatieven vanuit de gemeente en andere partijen ingezet om de
leefbaarheid van de buurt te verbeteren, maar zonder het gewenste resultaat. Het stadsdeel is
afgelopen jaar gestart met een zogenaamde integrale aanpak. Dit is een aanpak waarbij integraal
wordt samengewerkt tussen alle betrokken partijen en bewoners in de Wildemanbuurt. In
gezamenlijkheid worden de thema’s en oplossingen gezocht. Onderwerpen van de integrale
aanpak zijn(risico)jeugd), veiligheid binnen- en buitenshuis, de gezondheid van de bewoners,
aantrekkelijkheid van pleinen, straten en woningen, en het toekomstperspectief van de bewoners,
zowel jong als oud. De integrale aanpak moet leiden tot verbetering op fysiek, sociaal en
economisch vlak en op het terrein van veiligheid en leefbaarheid.
De maatschappelijke nood is hoog in de Wildemanbuurt: de afgelopen tien jaar is de
buurt volgens een aantal geïnterviewde bewoners en instellingen erg achteruitgegaan. Inzet
vanuit de gemeente en woningbouwcorporatie op verbetering is nodig. Door de kwaliteit van de
buurt te verbeteren, kan ook de kwaliteit van het leven er verbeteren.

Meerwaarde van kwalitatief onderzoek
Eerder onderzoek in de buurt is vooral kwantitatief van aard geweest en laat onvoldoende zien
hoe bewoners zelf de verbetering van de buurt voor ogen staat. Hoewel er wel
participatieonderzoek wordt uitgevoerd voor onder andere de samenstelling van de jaarlijkse
gebiedsplannen van het stadsdeel, zien de onderzoekers van deze publicatie dit niet als
toereikend.
In deze eerdere onderzoeken worden vooral de usual suspects2 meegenomen en daarnaast
zijn de interviews/enquêtes vaak uitgevoerd door de gemeente zelf. De ‘gewone bewoners’
komen onvoldoende aan het woord, terwijl dit juist de grootste en belangrijkste groep is in de
Wildemanbuurt. We constateerden daarnaast een groot wantrouwen jegens de gemeente onder

In maart 2016 was 6,4% van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos, waarvan ongeveer 44% een WWB-uitkering
ontving: dit komt neer op een percentage van ongeveer 2,8% van de Nederlandse beroepsbevolking (CBS 2016).
1

Usual suspects zijn de actoren/bewoners in de wijk die vaak gesproken worden door de gemeente omdat deze vaak
actief zijn in de wijk, of veel belangstelling tonen in de wijk. Deze bewoners/actoren zijn bekend bij instanties en
onderzoekers, en zijn daarom al vaak gerepresenteerd in eerdere onderzoeken
2
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veel bewoners. De vraag doet zich dan ook voor hoe representatief de gegevens uit voorgaande
onderzoeken zijn.
Door middel van het voorliggende kwalitatieve onderzoek in de Wildemanbuurt hebben
de onderzoekers geprobeerd een breed scala aan bewoners daadwerkelijk hun eigen verhaal te
laten doen en zijn de problemen, behoeftes, meningen en houdingen vanuit het
bewonersperspectief naar voren gebracht. Een buurt is pas geslaagd als ook de bewoners in de
buurt dit zo ervaren. Daarom is het noodzakelijk dat er onderzoek gedaan wordt naar de beleving
en behoeftes van de bewoners van de Wildemanbuurt.

A FBEELDING 1: DE OSDORPER BAN

De onderzoeksopdracht
De gemeente Amsterdam heeft aan vier ouderejaars studenten (drie antropologen, één
stadssocioloog) de opdracht gegeven om van elke ‘bewonersgroep’ in de Wildemanbuurt een
portret te vormen waarin de behoeftes van die groep representatief naar voren komen. De
portretten hebben vorm gekregen naar voorbeelden van soortgelijke academische etnografische
onderzoeken. In de paragraaf over onderzoeksmethoden wordt uitgelegd hoe deze portretten tot
stand zijn gekomen en geclassificeerd. Uiteindelijk zijn er vijf bewonersgroepen onderscheiden:
hangjongeren, participerende jongeren, volwassenen zonder kinderen, ouders en senioren. Deze
indeling is gebaseerd op het uitspreken van een bepaalde groepsidentiteit en het aangeven van
bepaalde behoeften voor een bepaalde (geaffilieerde) groep door de respondenten zelf, en op de
locaties waar de respondenten aangetroffen werden, dan wel waar ze wonen. De portretten zijn
4

bewust geschreven vanuit het ik-perspectief van de respondent, om de werkelijke uitspraken
zoveel mogelijk te behouden. De bevolkingssamenstelling in de Wildemanbuurt is ongeveer
gelijk aan de verhoudingen van onze respondenten, met een uitschieter onder de jongeren. Dit
komt door de onderzoeksmethode, waarbij bij straatinterviews er vaak steeds meer jongeren bij
kwamen staan.

5

Een schets van de Wildemanbuurt
De Wildemanbuurt is een wijk in Amsterdam Nieuw-West, Osdorp. De wijk telt ongeveer 5000
bewoners die zijn ondergebracht in ca. 2400 woningen. Hiervan zijn ca. 1800 woningen
driekamerwoningen. De wijk bestaat voornamelijk uit naoorlogse lage portiekflats en
galerijwoningen die behoren tot de sociale huursector waarvan het merendeel kleiner is dan
zestig vierkante meter. Slechts 10% van de huizen zijn koopwoningen, deze bevinden zich met
name in de straat Vrijburg (OIS Amsterdam: 2017).
De Wildemanbuurt ‘begint’ volgens veel buurtbewoners bij de Osdorper Ban, de enige
winkelstraat van de buurt. De ‘Ban’, zoals deze wordt genoemd door de bewoners, ligt aan een
drukke weg waar veel auto’s en scooters rijden. Op de Osdorper Ban zijn veel verschillende
winkels, waaronder een Poolse supermarkt, de Aldi, een internetcafé, een viswinkel, vijf
bakkers, een aantal groentewinkels, een slijterij en een paar cafés. Boven de winkels bevinden
zich woningen. Het is vaak druk op de Osdorper Ban omdat veel mensen er boodschappen doen.

A FBEELDING 2: DE NIEUWE LAAN
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Ook ‘s avonds is het er erg druk door de aantrekkingskracht van de verschillende
horecagelegenheden die er gevestigd zijn. Snackbar Van Vliet en slijterij/avondwinkel Ata Can
zijn dan ook tot laat (door de week tot 01:00, en in het weekend tot een uur of 02:00) geopend.
Ondanks de levendigheid op de Ban, ziet het er achterstallig uit. De panden zijn oud en
vervallen, zowel van binnen als van buiten en op straat ligt veel afval.
Achter de Ban, aan de Nieuwe Laan, is het rustiger en is er veel parkeerruimte. Zowel ‘s
avonds als overdag is dit een hangplek voor jongeren. Door verscheidene bewoners is ons
verteld dat daar ‘s avonds ook dealers actief zijn. Aan het begin van de Nieuwe Laan bevindt
zich de Kraemerschool, een basisschool en voorschool waar veel kinderen uit de buurt naar toe
gaan. Een aantal sportverenigingen en het jongerenwerk maken gebruik van de gymzaal
tegenover de school. Onder meer Samurai Sports, een kickboksschool met een belangrijke
functie voor de buurt. Naast de Kraemerschool bevinden zich meerdere flats en wat groen (hoge
bosjes) waarnaast enkele bankjes zijn geplaatst.

A FBEELDING 3: S ENIORENFLATS AAN DE NOTWEG

Wanneer je door de wijk loopt is het duidelijk dat er lang niets aan de voorzieningen is
verbeterd. De buitenkant van veel woningen is verwaarloosd en verloederd, hoewel de
koopwoningen er beduidend beter uit zien dan de huurwoningen. In de Wildemanbuurt is meer
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dan 90% van de woningen sociale huur, waarvan de voornaamste verhuurder woningcorporatie
Stadgenoot is (OIS Amsterdam, 2017).
Aan de Notweg, Boutenburg, Klarenburg en de Ookmeerweg - de rand van de wijk bevinden zich drie grote seniorenflats. Zo’n 20% van de inwoners van de Wildemanbuurt is
65+ (ibid.). Deze seniorenflats zijn in beduidend betere staat dan de rest van de woningen in de
buurt. Deze zijn omgeven door veel groen (kijktuinen 3) en er is veel ruimte tussen de flats. De
overige flats en woningen in de buurt staan erg dicht op elkaar en het groen dat er is, wordt niet
of slecht onderhouden. Bij de flats achter de Lucas Community en de Kraemerschool, aan de
‘achterkant’ van de wijk zijn stukjes groen aangelegd, maar deze zijn zo verwaarloosd dat ze
volledig zijn begroeid met onkruid.
Centraal in de Wildemanbuurt, aan Veldzicht, ligt een speeltuin. In de zomer spelen hier
veel jonge kinderen. De Wildemanbuurt is rijk aan jonge kinderen en jongeren. De speeltuin is
omgeven door wegen waar veel auto’s rijden, zoals aan de Ookmeerweg aan de ‘achterkant’ van
de Wildemanbuurt. Dit zorgt vaak voor onveilige situaties voor de spelende kinderen.
De Wildemanbuurt is geen grote buurt, maar heeft wel grote problemen. De
verwaarlozing en verloedering op straat valt op en beheerst voor velen het beeld van de buurt.
Het zal veel moeite en tijd kosten, maar de Wildemanbuurt biedt ook kansen: het is een cultureel
diverse wijk met veel jeugd en de ruimte om er iets moois van te maken!

Een kijktuin is een tuin die bedoeld is om naar te kijken. Deze tuin bevat vaak sierplanten en is omringd door hekken
waardoor men er geen toegang toe heeft, maar er enkel naar kan kijken.
3
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Actoren in en rondom de Wildemanbuurt
In en rondom de Wildemanbuurt hebben vele instanties, organisaties, en andere actoren een
verscheidenheid aan rollen.

Omdat respondenten verhaalden over deze actoren, de

activiteiten van de actoren vaak overlappen en er weinig samenhang is tussen de
verschillende activiteiten, is het belangrijk helder uiteen te zetten wie deze actoren zijn en
wat de diverse activiteiten behelzen. Aan de hand van door respondenten genoemde actoren,
is onderstaande selectie tot stand gekomen. Het overzicht is gebaseerd op informatie van
respondenten en informatie van de websites van de actoren. De inhoud is deels subjectief
omdat deze is gebaseerd op zowel de meningen van respondenten als die van de
onderzoekers. De rol van de gemeente is buiten beeld gebleven, omdat dit onderzoek in
opdracht van de gemeente is uitgevoerd. In de conclusie is wel een advies opgenomen waarin
wordt beargumenteerd wat de gemeente (en de andere actoren) anders zou(den) kunnen doen
in de wijk.
1. De jongereninloop van Combiwel
De jongereninloop van Combiwel is een activiteit waar jongeren worden uitgedaagd en
gestimuleerd om kansen in de samenleving te benutten en bij te dragen aan de goede sfeer in
Amsterdam. Vertrouwen en eigen kracht zijn de basisbegrippen in dit jongerenwerk.
Jongeren krijgen de verantwoordelijkheid voor het organiseren van activiteiten waarbij hun
ontwikkeling en toekomst voorop staan. Daarnaast helpen de oudere groepen de jongere
groepen om hun maatschappelijke talenten te ontwikkelen. Wekelijks is er een meideninloop
op donderdag- en een jongensinloop op vrijdag, beiden begeleid door een jongerenwerker.
De inloop vindt plaats in De Hood op de Osdorper Ban 101. Sommige jongeren komen er
elke week, maar aanwezigheid is niet verplicht. Wel zijn er bepaalde regels waaraan moet
worden voldaan, waarvan een van de belangrijkste het blowverbod is. De inlopen trekken
veel jongeren, maar Combiwel kan niet tegemoetkomen aan het faciliteren en begeleiden
van alle gewenste jongereninitiatieven

vanwege een gebrek aan financiële middelen. In

2017 zijn de subsidies op dergelijke projecten gekort.4

4

Voor meer informatie zie: https://www.combiwel.nl/combiwel-jongeren/
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A FBEELDING 4: EEN VAN DE DOORGANGEN TUSSEN DE OSDORPER BAN EN DE NIEUWE LAAN

2. Noorda en Co
Noorda en Co is een organisatie die onderzoek doet naar jeugdvraagstukken. In De Hood
biedt Noorda en Co een tijdelijk pedagogisch buurtprogramma dat verschillende doelen
beoogt: meer samenwerking, een eenduidige boodschap, en tegenwicht bieden aan het
negatieve op straat. Om dit te verwezenlijken organiseren ze dialoogsessies en trainingen,
waarbij ze proberen jongeren hun talenten te laten ontwikkelen. Noorda en Co gelooft dat de
negatieve voorbeelden (hangjongeren die dealen en blowen) op straat vrij spel hebben, omdat
dit gedrag weinig of niet wordt gecorrigeerd. Een oorzaak van dit nalaten van correctie is
volgens hen gebrek aan verbinding tussen de bewoners. De jongeren zelf missen vaak de
handvatten om daadwerkelijk wat te ondernemen, en zien hierin vaak de kleine stappen die
ze zouden kunnen maken over het hoofd. Dit gebrek aan vaardigheden en ondersteuning is
een van de vele dingen die Noorda en Co met dit project probeert aan te pakken. Naast dit
project werkt Noorda en Co ook samen met de Kraemerschool in het organiseren van
dialoogsessies met moeders, en met The Beach voor verscheidene projecten.5

5

Voor meer informatie zie: https://www.noordaenco.nl/welkom-bij-noorda-en-co
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3. Politie
De Wildemanbuurt kent één wijkagent, die zich met hart en ziel inzet voor de wijk. Hij is
erg betrokken bij de wijk, ook al werkt hij pas twee jaar in de Wildemanbuurt. De wijkagent
is van mening dat er bij de betrokken instanties in de Wildemanbuurt een gebrek is aan
daadkracht. Volgens hem werken de partijen langs elkaar heen, in plaats van samen. De
neuzen dienen dezelfde kant op te staan, en er moet een duidelijk en concreet beleid
gevoerd worden door gemeente en politie, waarbij er af en toe met de hand op tafel zal
moeten worden geslagen. Om dit te verwezenlijken is het Wijk Praktijk Team (WPT)
opgericht. Het WPT is een samenwerkingsverband tussen politie, jongerenwerk, het
gebiedsteam en Startpunt. Het doel is om een netwerk te vormen rond de jeugd in de buurt,
van preventief tot repressief. Het WPT overlegt wekelijks met elkaar op casusniveau.
Daarnaast rijdt de WPT-bus eens in de twee weken de buurt in. Hier kunnen de
buurtbewoners in gesprek gaan met de verschillende leden van het WPT. Naast de
wijkagent komen ook andere politieagenten regelmatig in de wijk. Deze agenten hebben een
minder directe relatie met de wijk, maar zijn zich wel bewust van de problemen die er
spelen.

A FBEELDING 5: LUCAS COMMUNITY

4. Lucas Community
Aan de Notweg 32, in het oude gebouw van de Lucasschool, is de Lucas Community
gevestigd. Dit is een samenwerking tussen bewoners van de Wildemanbuurt en ondernemers
(BeWondernemers). De Lucas Community wil bewoners met een uitkering helpen in het
opzetten van een onderneming. Bewoners kunnen met een ondernemersinitiatief terecht bij de
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Lucas Community.De Lucas Community helpt onder andere met het voorzien van
startkapitaal en kennis over het opzetten van een onderneming. De voormalige schoollokalen
bieden ruimte voor de ondernemingen. De locatie en ruimte worden ook weleens gebruikt
voor extern georganiseerde activiteiten en voor bijeenkomsten in en over de buurt.6
5. The Beach
The Beach is gevestigd in een oude garage aan de Notweg. Dit is een broedplaats voor sociale
en duurzame innovatie, waarbij de wijk het speelveld is. De initiatiefnemers van The Beach
hebben een lange termijn-visie waarin zij willen ontwerpen mét bewoners en ín de context

A FBEELDING 6: THE BEACH

van de buurt, met als doel de wijk te verbeteren. Hierbij maken ze gebruik van creativiteit als
bindmiddel, om zo nieuwe relaties te vormen. The Beach richt zich voornamelijk op kinderen,
vrouwen en alleenstaanden. Voorbeelden van projecten die worden georganiseerd zijn onder
andere Wilde Chefs (pizza-avond voor ouderen), Brood + Taal (brood bakken voor
(voornamelijk) vrouwen met een migratieachtergrond) en het Gangmakers Ontwerplab
(creatief ontwerpen voor kinderen van zeven tot elf jaar).7

6

7

Voor meer informatie zie: https://www.lucascommunity.nl/
Voor meer informatie zie: https://www.thebeach.nu/
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6. Süleymaniye Moskee
Aan de Ookmeerweg 206 bevindt zich de Turkse Süleymaniye moskee. De moskee is een
belangrijke ontmoetingsplek voor Turkse mannen en vrouwen uit de buurt en van daarbuiten.
Naast gebeden kan er in de moskee gegeten worden en ook zijn er regelmatig activiteiten
zoals lezingen. Op vrijdag trekt de moskee veel publiek (vrijdagmiddag is het belangrijkste
gebed van de week), waardoor de straten in de Wildemanbuurt vol staan met auto’s van
moskeebezoekers. Veel buurtbewoners geven aan dat dit voor hen tot parkeerproblemen leidt.
Omdat veel moskeebezoekers van buiten de buurt komen, is de moskee niet per se
gekwalificeerd als een buurt-instantie. Het is meer een ontmoetingsplaats voor een deel van
de Turkse gemeenschap van Osdorp en omstreken.
7. Samurai Sports
In de gymzaal tegenover de Kraemerschool, aan de Nieuwe Laan 34, bevindt zich Samurai
Sports. Deze gymzaal is in het midden van de wijk gelegen. Bij de meeste bewoners met
kinderen is deze plek bekend. In de gymzaal wordt er na school vooral kickboksles gegeven
voor en door zo’n 200 kinderen en jongeren (vanaf 6 jaar) waarvan ruim 95% uit de buurt
komt. Zoals bij elke vechtsport wordt hierbij gefocust op discipline en respect. De lessen
worden verdeeld naar leeftijds, maar ook het gedrag speelt een rol: de ‘drukste’ kinderen
worden bijvoorbeeld in kleine groepjes bij elkaar geplaatst. Samurai Sports vervult een
sociale middenpositie in de wijk. Het is een plek voor naschoolse activiteiten voor kinderen
en jongeren, maar hierdoor ook een ontmoetingsplek voor ouders. De eigenaren van Samurai
Sports hebben als voorwaarde dat er ouderbetrokkenheid is. Op deze manier kunnen zij
samen met de ouders en sociaal-maatschappelijk werk de jongeren zo goed mogelijk helpen
in hun ontwikkeling. De eigenaren geven aan dat de sportlessen allereerst draaien om een
leertraject op sociaal-maatschappelijk niveau, hierdoor kennen zij de achtergronden van de
leerlingen goed. Samurai Sports wil graag een kruiwagen zijn naar het bedrijfsleven door
middel van het opleiden van jongeren tot sportcoaches die vervolgens als rolmodel fungeren.
Boven alles wil Samurai Sports op fysiek en maatschappelijk vlak een brugfunctie vervullen
tussen de jongeren in de wijk en instanties die hen naar een betere toekomst kunnen helpen.8

8

Voor meer informatie zie: http://www.samuraisports.nl/
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8. Huis van de Wijk ’t Blommetje (Combiwel)
Het Huis van de Wijk ‘t Blommetje ligt niet in de Wildemanbuurt zelf, maar in de
Blomwijckerbuurt op enkele minuten lopen vanaf de Osdorperban op Hoekenes 25. Het
buurthuis biedt verschillende activiteiten zoals samen koken, taallessen, wandelen,
seniorensport, koffieochtenden en een spreekuur met inkomensconsulenten van de gemeente
voor bewoners met een uitkering. Het Huis van de Wijk trekt met name ouderen, senioren en
kinderen, maar geen jongeren omdat Combiwel voor hen activiteiten in De Hood organiseert.
Wel is de ruimte ook voor hen bedoeld: “het huis verbindt mensen/instanties die elkaar
verder kunnen helpen en zo de leefbaarheid van de wijk stimuleren. Ook biedt het Huis van
de Wijk ruimte om actief te zijn, te ondernemen, mee te doen, andere mensen te ontmoeten,
te vergaderen en iets te leren van en aan een ander”. De deur staat dan ook altijd open en er is
altijd iemand aanwezig die je een kopje thee aanbiedt.9
9. Prof. Dr. H. Kraemerschool
De Kraemerschool is een voor- en basisschool aan de Nieuwe Laan 34, gelegen in het
centrum van de buurt. De school heeft zowel een afgesloten als een open speeltuin waar de
kinderen kunnen spelen. Het doel van de Kraemerschool is om middels de speeltuin een plek
in de buurt te creëren waar kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig, gewaardeerd en
geaccepteerd voelen. Met een groot en divers team proberen ze dit te bereiken, maar ze geven
ook aan dat culturele en economische diversiteit onder de leerlingen mist. De meeste kinderen
hebben een sociaaleconomisch zwakke achtergrond, waardoor zij al van jongs af aan weinig
andere perspectieven kennen. De school heeft ouderbetrokkenheid als prioriteit, om op die
manier de eventuele waardeverschillen tussen thuis en op school weg te nemen. Om
ouderbetrokkenheid te stimuleren zijn er wekelijks meerdere koffie- en themaochtenden,
waarbij ouders worden uitgenodigd om naar de school te komen om daar hun zorgen en
vragen te bespreken. Ook worden er taallessen voor ouders aangeboden om de taalbarrière te
overbruggen en om contact met en tussen de ouders te stimuleren.10

10. Woningcorporatie Stadgenoot
Stadgenoot is de woningbouwcorporatie met het meeste bezit in de Wildemanbuurt. Ruim
tien jaar geleden kondigde de corporatie aan dat er vernieuwing zou plaatsvinden in de buurt,
9

10

Voor meer informatie zie: https://www.amsterdam.nl/osdorp/huisvandewijk/
Voor meer informatie zie: http://www.kraemerschool.nl/
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maar door de crisis in 2008 is dit niet doorgegaan. In de afgelopen jaren heeft Stadgenoot in
enkele flats isolatie- en mechanische ventilatie aangebracht. Gedurende het onderzoek bleek
dat veel bewoners het onderscheid tussen de gemeente en Stadgenoot niet kennen. Vaak
wordt de gemeente verantwoordelijk gehouden voor woningproblemen, terwijl deze klachten
eigenlijk bij Stadgenoot thuishoren.11

A FBEELDING 7: DE S ÜLEYMANIYE MOSKEE

11

Voor meer informatie zie: https://www.stadgenoot.nl/
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Onderzoeksmethoden
Gedurende het onderzoek zijn divers methoden ingezet om data te vergaren. De verzamelde
data zijn gebruikt om portretten van buurtbewoners te formuleren. De ingezette methoden
zijn straatinterviews met bewoners, diepte-interviews met instanties en bewoners en
observaties in en rond de buurt. De straatinterviews bestonden uit korte, spontane
gesprekken met meer dan vijftig bewoners. Deze gesprekken zijn gebaseerd op een topic
list, waardoor er veel ruimte was voor eigen inbreng van de bewoners. De gesprekken,
interviews en observaties zijn uitgevoerd tussen juli en november 2017. De interviews en
observaties zijn in de vorm van field notes en transcripten uitgewerkt, en daarna per
onderwerp geanalyseerd.
Informatie en gespreksonderwerpen die in eerdere gesprekken naar voren kwamen,
zijn gebruikt om tot onderwerpen te komen voor nieuwe gesprekken. De respondenten waren
vrij om hier van af te wijken en andere thema’s in te brengen. De dataverzameling was
vooral inductief. Dit wil zeggen dat eerst alle interviews met instanties en bewoners zijn
afgenomen waarna aan de hand van de hieruit verkregen inzichten de bewonersgroepen zijn
geïdentificeerd. De groepsidentificatie van de respondenten is bepalend geweest voor de
indeling van de groepen. Deze groepen zijn vervolgens tot portretten gereduceerd: voor elke
groep is één hypothetische woordvoerder samengesteld die de meningen en belangen van de
overkoepelende groep weergeeft. Door portretten te schetsen is onderscheid gemaakt tussen
de verschillende groepen die deel uitmaken van de Wildemanbuurt-gemeenschap. In
etnografisch onderzoek is het onderscheiden van kleinere groepen een bekende methode om
inzicht in grotere gemeenschappen te krijgen. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de
ontwikkeling van deze werkwijze.
Pionier op het gebied van het beschrijven van groepen in gemeenschappen is William
Foote Whyte, die in zijn etnografische boek Street Corner Society in 1943 verschillende
groepen in gemeenschappen in relatie tot de overheid in North End, Boston bestudeerde. In
Street Corner Society stapte de auteur af van abstracte macro-analyses van de maatschappij en
focuste geheel op ‘echte mensen in echte omgevingen’ (Whyte, 2012). Hiermee gaf hij in zijn
etnografie rijke beschrijvingen van de sociale structuren en dynamieken in de buurt in Boston
en kwam hij uiteindelijk terecht bij het onderscheiden van groepen in de buurt. Deze groepen
waren geabstraheerde benamingen voor indelingen die Whyte maakte gebaseerd op wat hij
zag in de buurt. Op die manier onderscheidde hij onder andere college boys en de corner
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boys: eerstgenoemden hielden zich in hun dagelijks leven vooral bezig met hun opleiding en
met ‘stijgen’ op de sociale ladder, terwijl de laatstgenoemden meer rondhingen op
straathoeken en voor winkels. In dit onderzoek is ernaar gestreefd deze methodiek te volgen.
Vanuit de in gesprekken en interviews verzamelde data zijn de verschillende groepen in de
Wildemanbuurt middels verschillende portretten zichtbaar gemaakt.

A FBEELDING 8: S ENIORENWONINGEN AAN DE NOTWEG

Middels de portretten van verschillende bewonersgroepen wordt inzicht gegeven in
de leefwereld van de buurtbewoners. ‘Leefwereld’ is een begrip dat de auteurs Schutz en
Luckmann uitgebreid hebben beschreven (1973). Hiermee doelden zij op de
‘vanzelfsprekende’ (common sense) realiteit die wij ervaren. Deze vanzelfsprekende
realiteit bestaat volgens Schutz en Luckmann uit een systeem van betekenissen die
iedereen gebruikt om de wereld om ons heen te organiseren en om erin te functioneren. Elk
mens heeft een eigen systeem van betekenissen (en daarmee een eigen leefwereld), maar
deze leefwereld wordt gevormd door contact met anderen (i.e. in de sociale wereld).
Mensen leren als het ware leven met hun leefwereld, en passen zich hierop aan. Als er
inzicht ontstaat in de leefwereld van bewoners, kunnen beleid en maatregelen hierop
afgestemd worden. Het begrijpen van de leefwereld middels beschrijvende portretten kan
een eerste stap zijn in het verbeteren van de leefomstandigheden in de Wildemanbuurt.
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Door het inzetten van deze methodiek is het mogelijk om in vijf korte teksten de
leefwerelden van de verschillende bewonersgroepen van de Wildemanbuurt in beeld te
brengen en voor buitenstaanders beter te begrijpen wat de verlangens, frustraties en
verwachtingen van de bewoners van deze buurt zijn en daarop in te spelen.
Door portretten te schrijven vanuit de leefwerelden van fictieve buurtbewoners
wordt aangesloten op de wens van de Gemeente Amsterdam om de wezenlijke behoeften
van buurtbewoners in beeld te brengen. De hierboven beschreven literatuur bood nuttige
methoden om de leefwerelden van bewoners op een verantwoorde manier te beschrijven.
De bewoners van de Wildemanbuurt vertelden in gesprekken over de buurt en hoe ze de
buurt ervoeren. Zij gaven, in andere woorden, inzicht in hun leefwereld waardoor vanuit
deze leefwerelden portretten konden worden geschetst en advies kan worden gegeven aan
de gemeente voor verbeteringen die passen bij de behoefte van de bewoners opdat de buurt
kan worden verbeterd.
Om de leefwereld van de bewoners en de portretten die daaruit voortkomen te
interpreteren, is daarnaast actor network theory (ANT) toegepast als onderdeel van de
analyse. ANT beschrijft een perspectief dat ervan uitgaat dat ook materiële actoren, dus nietmenselijke actoren zoals bijvoorbeeld zwerfvuil, geparkeerde auto’s of bloeiende bloemen in
een plantsoen, een agency bezitten en hierdoor de agency van individuen beïnvloeden
(Hitchings 2003; Wessells 2007). De ANT-benadering maakt dat de omgeving, waar veel
van het staande beleid op is gericht, een rol in het onderzoek hebben kunnen geven.
Het artikel ‘You are not from around here, are you?’ van Chevalier (2015) heeft
geholpen om de rol van de onderzoekers zelf - als buitenstaanders in de Wildemanbuurt - te
begrijpen. Chevalier beschrijft daarin haar ervaringen als witte academica op een, door
mannen gedomineerd, multicultureel plein in Tilburg. Chevalier concludeert dat haar
identiteit van wezenlijk belang is in hoe zij het plein ervaart en beschrijft. Dit is
vanzelfsprekend ook in de door de onderzoekers gemaakte portretten van belang: als
buitenstaanders ervaren zij de Wildemanbuurt anders dan de bewoners die er al jaren wonen.
Daarom is in de portretten zo veel mogelijk uit gegaan van de ervaringen en meningen van
de buurtbewoners. De onderzoekers zijn immers niet de ‘buurt-experts’, dat zijn de bewoners
van de Wildemanbuurt: zij weten hoe het is om er te wonen en wat er speelt.
In het bepalen van de verschillende groepen bewoners is inductief te werk gegaan.
Dat wil zeggen dat de data zijn verzameld voordat de groepen werden bepaald. In totaal zijn
51 bewoners gesproken, waarvan 24 vrouwen en 27 mannen. De leeftijd van de
respondenten lag tussen de dertien en 93 jaar oud. De uiteindelijke bepaling van vijf groepen
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(hangjongeren, participerende jongeren, volwassenen zonder kinderen, ouders en senioren) is
tot stand gekomen op basis van het uitspreken van een bepaalde groepsidentiteit door de
respondenten, het uitspreken van bepaalde behoeften voor een bepaalde (geaffilieerde) groep
door de respondenten zelf, en op basis van waar deze respondenten werden aangetroffen dan
wel waar ze wonen. Er is voor gekozen om de namen van respondenten in het onderzoek te
vervangen door willekeurige namen, vanwege de veelal gewenste anonimiteit. Daarnaast is
ervoor gekozen Engelse namen te gebruiken om zo het risico van (onbewuste)
(voor)oordelen te verkleinen.

A FBEELDING 9
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Portretten
Portret 1: de hangjongere
De jongeren die onder dit portret zijn geschaard, zijn de jongens die zijn gesproken terwijl ze
rondhingen op straat. Deze groep is niet geheel homogeen, maar bestaat wel grotendeels uit
jongens van 17 tot 24 jaar oud die bijna dagelijks op straat zijn. Velen zijn gestopt met hun
vervolgopleiding en allen zijn gestopt met het gebruik maken van activiteiten in de wijk
zoals die van Samurai Sports of de jongereninloop. Dit portret is gebaseerd op gesprekken en
interviews met elf jongens.

A FBEELDING 10: HANGPLEK AAN DE NIEUWE LAAN

Jim (20)
Het is negen uur op een dinsdagavond, en we staan achter de Ban op de Nieuwe Laan. Het is
al donker en best wel koud. We staan tegen een pand aan dat verbouwd gaat worden, de
ramen zijn afgeplakt. Op dit moment wordt het pand door een anti-kraak organisatie beheerd.
De eerste verdieping van het pand steekt uit, waardoor we beschut zijn tegen de regen. Naast
ons staat een gele prullenbak die vastzit aan een regenpijp, en waarnaast wat troep ligt. We
kijken uit op een parkeerstrook die helemaal vol staat met auto’s en bestelbusjes. Een van
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mijn vrienden zit op dit moment in zijn geparkeerde auto een jointje te roken. Achter de rij
auto’s is een slecht verlichte eenrichtingsweg, er achter staat nog een rij met auto’s parallel
aan de weg geparkeerd. Weer daarachter kijken we aan tegen de achterkant van de Osdorper
Ban. Het is de slecht onderhouden achterzijde van de winkels. Af en toe gaat er een deur open
van een eigenaar die even buiten achter zijn winkel gaat roken, maar de meeste deuren zijn
afgesloten met ijzeren rolluiken. Op twee plekken tussen de winkels ligt een onderdoorgang,
waardoor je gemakkelijk van de Osdorper Ban de wijk in kan. Ik spreek nooit met vrienden
af, want als ze in de buurt zijn komen ze hier toch wel langs. Behalve de lampjes die hier en
daar aan zijn in de woningen, is ook dit een donker en somber uitzicht.
Faciliteiten
Voor mij is er in de wijk bijna niets te doen. Als ik iets leuks wil doen ga ik naar het
Osdorpplein of richting de Aker, daar heb je namelijk meer winkels, restaurantjes en
waterpijpcafés dan hier. Er worden in de wijk wel activiteiten aangeboden zoals kickboksen
bij Samurai Sports, maar dat is eigenlijk alleen leuk tot een bepaalde leeftijd (15/16 jaar) en
het kickboksen gaat niet samen met blowen. Qua sporten is binnen en net buiten de wijk
genoeg te doen, maar als je niet wilt sporten blijft er weinig over. Wel is er De Hood, daar
ging ik vroeger weleens naar toe, maar dit is eigenlijk vooral bedoeld voor meiden en de
jongere jongens. Voor mij en mijn vrienden is daar nu niets te doen. Je mag er niet blowen en
ze willen graag dat je zelf dingen gaat organiseren zoals voetbaltoernooien, maar daar heb ik
geen behoefte aan. Er is in de buurt geen plek waar ik gewoon kan chillen met mijn vrienden,
een beetje muziek luisteren en roken, zonder dat we iets moeten. Vroeger mocht dit bij de
Lucas Community, maar daar zijn we weggestuurd omdat een paar jongens rotzooi trapten.
Ze hebben het voor de rest verpest. De hele dag in de coffeeshop zitten is ook geen optie,
omdat zowel het personeel als wij dat niet willen. Ik vind het oneerlijk dat de gemeente aan de
ene kant niets voor ons faciliteert, maar dat we aan de andere kant als we op straat staan
worden weggestuurd en/of worden beboet. Het enige wat ik en mijn vrienden willen is, een
plekje met een dak en een bankje waar we mogen zitten. Het liefst, met het vooruitzicht op de
winter, is dit ergens binnen.
Buurtbeleving
Ik ben geboren en getogen in de Wildemanbuurt, wat ik zelf zie als de buurt achter de Ban, en
het liefst blijf ik hier de rest van mijn leven wonen, of in ieder geval in Osdorp. Ik zie wel dat
er problemen zijn in mijn buurt. Of dat mensen mij en mijn vrienden als probleem zien, maar
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het is ook mijn buurt. Ik snap best wel dat mensen mij en mijn vrienden soms als bedreigend
ervaren, omdat mensen niet zo goed snappen wat we precies aan het doen zijn. Ik vind het
wel vervelend dat mensen er zo over denken, want we zijn niet allemaal met foute dingen
bezig. Ook vind ik het vervelend dat mensen nooit naar ons toe komen als ze last van ons
hebben, maar dat ze meteen de politie bellen. Daardoor komen wij meteen weer in de
problemen. Zelf ken ik eigenlijk iedereen in de buurt, waardoor ik me in de buurt altijd veilig
en thuis voel. De Wildemanbuurt is een hele sociale omgeving, waardoor jongens van overal
uit Amsterdam naar deze buurt komen. Met name de Ban is een echte samenkomstplek,
vooral door de vele eetgelegenheden die tot laat open zijn. Snackbar Van Vliet is populair:
mensen kunnen er goedkoop eten, het is overdekt en het is tot laat open. Omdat er verder in
de buurt niets te doen is, staan er altijd wel jongens uit de buurt op de Ban te chillen. Ik zelf
heb ook veel mensen leren kennen op de Ban, zowel jongens uit de buurt als jongens van er
buiten. Er wordt op de Ban een steeds groter netwerk van jongeren gecreëerd, waardoor
steeds meer jongens naar de Ban (terug)komen.

A FBEELDING 11: VOETPAD TUSSEN DE NIEUWE L AAN EN DE LUCAS COMMUNITY

Veiligheid en criminaliteit
De buurt heeft een probleem met dealende jongens rondom de Osdorper Ban. Iedereen, ook
ik, kent deze jongens of weet er wel een paar aan te wijzen. De buurt is als een van de
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weinige buurten in Nieuw-West niet opgeknapt, waardoor de criminaliteit uit de andere
buurten verplaatst lijkt te zijn naar de Wildemanbuurt. Ik weet niet precies waarom dat zo
werkt, maar het lijkt wel zo te zijn. Wat ik vervelend vind, is dat ik en mijn vrienden ook als
criminelen behandeld worden, zelfs als we niets verkeerds doen. Zo is er bijvoorbeeld het
samenscholingsverbod op de Nieuwe Laan en Vrijburg, waardoor je zodra je met meer dan
drie jongens op straat hangt al een boete krijgt. De band tussen de politie en de jongeren uit
de wijk is slecht. Sommige politieagenten zijn wel rechtvaardig en open tegenover ons. Maar
anderen lijken het er ook om te doen, alsof ze altijd ons moeten hebben. Laatst werd ik
bijvoorbeeld aangesproken toen ik hier stond met slechts één vriend. De politie zelf noemt
het ‘tikkertje spelen’. Dat klinkt alsof ze het zien als een spel, maar voor mij is dit de
dagelijkse realiteit. Zelf denk ik dat de jongens die drugs dealen in de buurt niet meer echt te
redden zijn. Ze hebben domme keuzes gemaakt en daar komen ze niet zomaar meer onderuit.
Mij gaat het erom dat mijn broertje van tien jaar oud niet hetzelfde meemaakt als ik. Ik leer
hem over de fouten die ik heb gemaakt, zodat hij ze niet hoeft te maken. Hij mag van mij niet
blowen en ik hoop dat hij als hij zestien is niet op straat hoeft te hangen en daardoor
misschien wordt verleid tot het criminele circuit. Ik hoop dat hij gewoon zijn school afmaakt
en dan het liefst door studeert.
Wonen
Ik woon met mijn ouders, mijn twee zusjes en mijn broertje in een vierkamerwoning. Ik slaap
op een kamer met mijn broertje van tien jaar oud. Mijn zusjes van twaalf en veertien jaar oud
delen ook een kamer. Bijna al mijn vrienden delen hun kamer met een broertje of zusje. Ik
vind dit ook vrij normaal, maar het liefst zou ik natuurlijk wel in een groter huis willen
wonen. Bij mij thuis is er namelijk geen ruimte om te chillen met mijn vrienden, waardoor ik
gedwongen wordt ergens anders naartoe te gaan, terwijl op straat chillen ook niet mag. Ons
huis is na de renovatie door Stadgenoot nóg kleiner geworden, omdat ze isolatie-muren voor
de oude muren hebben gezet. We hebben nog steeds last van vochtplekken. Ik zou graag op
mezelf willen wonen in de Wildemanbuurt of ergens anders in Osdorp, maar ik weet niet hoe
ik dit moet regelen of hoe ik dit zou moeten betalen.
Gemeente
Ik heb het idee dat de gemeente de afgelopen jaren niets voor mij heeft gedaan. Mijn neef, die
ook in de buurt woonde, is dertig jaar oud. Toen hij net zo oud was als ik nu ben, liep hij
tegen dezelfde problemen aan. De gemeente heeft de afgelopen tien jaar meerdere keren aan
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jongens uit de wijk gevraagd wat ze zouden willen, maar er is nooit iets gerealiseerd. Een jaar
geleden hadden we eindelijk een plekje in de Lucas Community, maar daar zijn we weer
uitgezet. Natuurlijk begrijp ik dat daar wel wat aan vooraf ging, maar de gehele groep is
gestraft voor de fouten van een paar jongens. Ik heb het gevoel dat de gemeente mij en mijn
situatie niet begrijpt, of in ieder geval niet serieus neemt. We worden constant gekleineerd en
gecontroleerd door de gemeente, de politie en andere instanties. Ik denk daarom dat er deze
keer ook niets gebeurt. Ik hoop het natuurlijk wel, vooral omdat mijn broertje dan niet
hetzelfde als ik hoef mee te maken.

A FBEELDING 12: SPEELTUIN
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Portret 2: de participerende jongeren
De Wildemanbuurt is een buurt met een groot aandeel jongeren onder haar bevolking. Het is
belangrijk om vast te stellen dat de onderzoekers deze jongeren niet als een homogene groep
kunnen beschrijven. Het grootste onderscheid kwam naar voren in de mate van participatie:
de ‘hangjongeren’ participeren niet of nauwelijks in buurtactiviteiten (en de maatschappij in
het algemeen), de ‘participerende jongeren’ doen dit wel. De participerende jongeren zijn de
jongeren die betrokken zijn bij verschillende instanties in de wijk zoals Samurai Sports. Het
zijn zowel jongens als meisjes en ze volgen bijna allemaal een opleiding op MBO-4 of hoger.
Dit portret is gebaseerd op gesprekken en interviews met twaalf jongeren (zeven meiden/vijf
jongens), in de leeftijd tussen de dertien en eenentwintig.
Lily (19)
We steken net de brug over, de wijk uit. Aan de rechterkant zie ik de Hood al liggen. De
Hood is een modern vierkant gebouw, waarvan de onderste verdieping helemaal van glas is
en de muren van de verdiepingen erboven geheel bestaan uit witgeverfd beton. In het
midden van de onderste verdieping is het kantoortje van de begeleiders. Aan de ene kant van
het kantoortje staat een bank en aan de andere kant is een keuken met tafels en stoelen. Als
je een lange steile trap op gaat, kom je boven. Hier is ruimte om wat beschutter te chillen, te
voetballen en andere activiteiten te doen. Het is lekker warm binnen en enkele van mijn
vriendinnen zijn er al. Terwijl ik en mijn vriendinnen met elkaar kletsen, maakt de
begeleidster popcorn. Soms lopen er vriendinnen langs het gebouw, waardoor ik alleen even
op het raam hoef te kloppen zodat ze mij zien en naar binnen komen.
Faciliteiten
Ik ga elke donderdag naar de meideninloop in De Hood, die wordt georganiseerd door
Combiwel. Op vrijdag hebben zij ook een inloop voor jongens. Bijna iedereen die ik bij De
Hood ken komt er al erg lang. Het is daarom een fijne en vertrouwde plek in de wijk. Naast de
meiden- en jongens inloop bij De Hood is er weinig te doen in de buurt voor jongeren. Zelf ga
ik daarom verder veel naar het Osdorpplein om te winkelen. Dan ga ik vaak naar restaurant
Meram of naar de film. Mijn zusje zit op kickboksen bij Samurai Sports. The Beach
organiseert ook activiteiten voor kinderen tot ongeveer 15 jaar, vooral in de zomer. De kleine
kinderen kunnen natuurlijk ook terecht in de speeltuin. Deze is wel altijd erg vol, omdat er
veel kinderen in de wijk wonen. Ook is de speeltuin niet veilig, door de omliggende wegen en
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geparkeerde auto’s. Als kinderen achter een bal aan rennen, rennen ze zo tussen de
geparkeerde auto’s door de straat op. Voor mijn zusje zou ik graag een grotere, veiligere
speeltuin willen waar alle kinderen uit de buurt terecht kunnen.
Buurtbeleving
Ik ben zelf niet bekend met de term de Wildemanbuurt. Ik ken wel de Wildemanstraat, maar
als iemand me vraagt waar ik woon zeg ik gewoon op de Osdorper Ban. Het is een gezellige
buurt, iedereen kent elkaar. Elke keer als ik thuis kom van vakantie en de buurt binnen rijd,
voelt het alsof ik mijn familie weer zie. Natuurlijk zijn er altijd een paar mensen die elkaar
niet even goed liggen, maar over het algemeen is het burencontact goed.

A FBEELDING 13

Veiligheid en criminaliteit
Er zijn wel problemen in de buurt, zoals de hangjongeren in het parkje en op de Osdorper
Ban. Die jongens zijn gewoon pubers en vervelen zich. Dat heb je in elke buurt. Ze zijn aan
het nadenken wat ze willen met het leven en hoe ze snel geld kunnen verdienen. Niet dat ze
daar antwoord op krijgen tijdens het hangen. Enkele van deze jongens breken ook in bij
mensen in de buurt. Over het algemeen hebben ze wel respect voor ouderen. Ze helpen mijn
26

moeder vaak met het dragen van de boodschappentassen. Omdat veel jongens hangen, rijdt
er ook vaak politie door de buurt, vooral ’s nachts. De band met de politie in de wijk is
slecht, de jongens zien de politie eerder als vijand dan als vriend. Het is al te laat voor de
jongens die nu aan het dealen zijn, maar het is wel noodzaak om de generatie hieronder, die
nog ‘twijfelgevallen’ zijn, op te vangen en te zorgen dat deze niet richting dat criminele
gedrag neigen.
Wonen
Mijn gezin bestaat uit mijn ouders, mijn twee zusjes en ik. Het huis waar wij in wonen valt
bijna uit elkaar en dat is overal in de wijk zo. Enkele jaren geleden is mijn huis zogenaamd
gerenoveerd, maar toen we na twee maanden terugkwamen was mijn kamer nog kleiner
gemaakt dan hij al was! Een gevolg van het slechte onderhoud is de aanwezigheid van ratten
in de huizen. Buitenshuis zijn er ook veel ratten. Ze zitten in de bosjes die een ideale
beschutte plek vormen en waar ze voedsel vinden omdat mensen hun afval in deze bosjes
gooien. Daarnaast zijn de ondergrondse vuilnisbakken vaak vol waardoor het vuilnis ernaast
wordt gezet. Bijna iedereen die ik ken wil weg uit de buurt. Niet om de buurt zelf, maar om
de staat en de grootte van de huizen.
Gemeente
Ik denk dat de gemeente al wel tien jaar zegt dat ze iets zullen doen aan de overlast van de
jongeren in de buurt, maar het lijkt alsof ze helemaal niets doen. De situatie is ook zeker niet
verbeterd. Nu is hét moment dat het moet gebeuren. Er moet niet langer gewacht worden,
maar er moet actie worden ondernomen. Ik denk dat er met name geïnvesteerd moet worden
in jongerenwerk, zodat de jonge generatie nog gered kan worden. Het jongerenwerk dat nu
actief is in de wijk heeft op dit moment niet de capaciteit (geld, begeleiders en ruimte) om
zo’n grote groep op te vangen. Ik zou van de gemeente willen dat ze zorgen dat de huizen
gerenoveerd worden, zonder dat ze kleiner worden gemaakt. Dat de ondergrondse
vuilnisbakken vaker worden geleegd. En dat er een betere, grotere en veiligere speelplek
komt.
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Portret 3: de volwassene zonder kinderen
Dit portret is gebaseerd op zes interviews en gesprekken in de Wildemanbuurt. Deze
groep bestaat uit zowel vrouwen (twee) en mannen (vier) tussen de dertig en zestig jaar.
Mason (45)
Het is weer weekend dus ik ben lekker vrij. Ik slaap meestal niet uit. Nu is het nog lekker stil
en rustig op straat als ik mijn boodschappen doe. Ik heb niet veel nodig, want ik woon maar
alleen en ik kan de rust ook wel waarderen. Ik woon in een koopwoning op Vrijburg. Zoals
je ziet kan deze straat wel een opknapbeurt gebruiken. Elke keer als ik naar mijn huis loop
valt het me op. Nu is het nog fijn licht buiten en nog niet zo druk. Als we hier vanavond
zouden staan in het donker zou het toch wel anders voelen! Dan staan er vaak veel jongens
te hangen en soms te blowen. Ik vind het niet super erg, maar ik vind wel dat mijn straatje
hier minder aantrekkelijk van wordt. Vanuit mijn woning kijk ik uit op leegstaande panden,
bijvoorbeeld die bij Vrijburg hier om de hoek. Dat is ook niet zo aantrekkelijk.
Als ik mijn huis uitloop kan ik het levendige karakter van de Ban al horen. Er lopen
altijd wel wat mensen. Nu is het weekend dus valt het mee, maar doordeweeks zie ik veel
moeders met kinderen. Die gaan naar de Kraemerschool hier achter mij. Ik vind het wel
leuk, kinderen brengen leven in de buurt. Dan valt de verloedering weer een beetje weg ten
opzichte van de vrolijke kinderen. Ik ga na mijn boodschappen even naar familie in Oost.
Met de auto zit je zo op de ring dus ben ik er snel. Dat is wel fijn.

A FBEELDING 14: GEPARKEERDE AANHANGWAGEN VOOR DE LUCAS COMMUNITY
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Faciliteiten
Ik heb niet per se behoefte aan meer faciliteiten voor mijzelf in de buurt. Ik vermaak mezelf
prima. Ik ben zelf niet Islamitisch maar veel van mijn kennissen in de buurt vertellen dat de
moskee een fijne plek is in de wijk. Ik denk wel dat de jongeren op straat meer faciliteiten
kunnen gebruiken, zo blijven ze van de straat en hebben ze hun eigen plekje om te hangen.
Daar moet de gemeente voor zorgen vind ik.
Buurtbeleving
De buurt is erg veranderd als je het mij vraagt. Zo’n 10 jaar geleden zag het er beter uit, nu is
de hele buurt verloederd. Er ligt veel vuil en afval op straat en niemand doet er iets aan. Deze
buurt heeft meer actie nodig! Ik merk dat de buurt achteruitgaat, voorheen was er vlakbij
mijn huis een school. Dat zorgde voor gezelligheid en meer leven op straat. Nu is de school
weg en staan er hangjongeren. Laatst moest ik weer de politie bellen omdat ik zag dat er
werd ingebroken. Respect vind ik heel belangrijk, vooral naar je medebewoners. Gelukkig
heb ik goed contact met mijn buren en andere buurtbewoners. Er is ook een gezamenlijk emailaccount voor de buurtbewoners. Als ik iets over de buurt heb te melden kan ik daar naar
toe mailen.
Veiligheid en Criminaliteit
Ik voel mij veilig in mijn buurt. Er zijn wel hangjongeren maar hier heb ik geen onveilig
gevoel bij. Ik durf er gewoon langs te lopen. Ik voel me soms wel onprettig in de buurt. De
sfeer is niet altijd even fijn op straat. Dit ligt dan vooral aan de lege, lelijke gebouwen en
de spanningen tussen jongeren en de rest van de bewoners in mijn buurt.
Wonen
Mijn koopwoning is toe aan een opknapbeurt. Mijn huis is vochtig. Het tocht en er is een
rattenprobleem. Dit geldt niet enkel voor mijn woning, maar eigenlijk voor alle gebouwen in
de buurt. Ik zie totale verloedering van de gebouwen in de Wildemanbuurt. Op vrijdag staat
de buurt ook vol met auto’s van moskeebezoekers. Het komt nu vaak voor dat ik tijdens
gebedstijden bijna geen plek meer kan vinden. Ook wordt er heel veel dubbel geparkeerd. Er
staan ook enkele aanhangwagens geparkeerd die al maanden niet worden gebruikt. Ik denk
dat dit gebeurt omdat het in mijn buurt gratis parkeren is. Mensen zien het als een gratis
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opslagplek. Ik hoop dat de gemeente of handhaving hier iets aan kan doen, maar wel dat het
parkeren gratis blijft voor buurtbewoners.

A FBEELDING 15: DE WILDEMAN

Gemeente
Zoals ik net al zei vind ik dat de gemeente meer moet doen aan het parkeerprobleem. Ze
moeten het vooral oplossen voor de buurtbewoners zelf, niet voor de mensen van buitenaf.
Ook zou de gemeente iets moeten doen aan al het vuil op straat. Door meer ondergrondse
containers bijvoorbeeld. Dit zou ook meteen het rattenprobleem kunnen verhelpen. Hierbij is
het noodzakelijk dat ook de woningen worden aangepakt, anders blijven de ratten gewoon in
de huizen zitten. Ik vind sowieso dat deze buurt toe is aan meer actie, dus ook vanuit de
gemeente. De afgelopen tien jaar is de buurt naar mijn idee aan haar lot overgelaten.
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Portret 4: de volwassene met kinderen
Dit portret is gebaseerd op gesprekken tijdens drie bijeenkomsten van de Kraemerschool
speciaal voor moeders van de kinderen van de school over de buurt. Daarnaast hebben wij
ook ouders gesproken in de buurt, zowel vaders als moeders. Dit gesprek is gebaseerd op
interviews en gesprekken met twaalf ouders (acht vrouwen/vier mannen).
Madison (35)
Vandaag heeft mijn man eindelijk een vrije dag. Dat gebeurt niet vaak. Bovendien schijnt
ook nog de zon. Het is een perfecte dag om met z’n allen met de kinderen naar buiten te
gaan. We hebben net onze kinderen van de Kraemerschool opgehaald en gaan straks naar het
speeltuintje vlak bij de Kraemerschool. Hier kunnen de kinderen met hun vriendjes en
vriendinnetjes spelen, terwijl wij aan de zijkant van de speeltuin toekijken. Naast de ingang
van de speeltuin zijn nog meer ouders die op een bankje zitten. Ik kan gezellig kletsen met
mijn man, terwijl wij onze kinderen goed in het oog kunnen houden. In deze speeltuin is dat
wel nodig omdat het groene hekje rond de speeltuin maar een meter hoog is. Hierdoor vliegt
de bal er best vaak overheen. Ik ben blij dat mijn man ook eindelijk een dagje met onze
kleintjes heeft. Als hij maar een beetje tijd over heeft, brengt hij dat met onze kinderen door,
dat vindt hij het allerbelangrijkste.

A FBEELDING 16: CENTRALE SPEELTUIN NAAST DE KRAEMERSCHOOL
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Faciliteiten
Ik ben Madison, ik ben dertig jaar en heb twee kinderen op de Kraemerschool. Ik woon al
veertien jaar in de Wildemanbuurt. Mijn kinderen zijn hier geboren en getogen. Ik breng ze
elke dag naar school. Elke dinsdag ga ik samen met de andere moeders naar de koffieochtend van de Kraemerschool. Dan kletsen we samen met juf Inge over de buurt, de school,
of de kinderen. Ik vind dit een fijne bezigheid, want ik voel me veilig met de mensen op mij
heen hier. Daarna ga ik vaak naar de moskee, voor nog een kopje thee. Er zijn veel dingen te
doen voor mijn (jonge) kinderen. Er zijn heel veel sportverenigingen en de school geeft ook
veel informatie over wat er te doen is in de buurt. Er is bijvoorbeeld een tennisclub, een
kickboksvereniging en een voetbalclub. Mijn kinderen gaan ook weleens naar de Notweg
(The Beach), daar zijn vaak activiteiten voor jongere kinderen, knutselen bijvoorbeeld.

A FBEELDING 17: GEPARKEERDE AANHANGWAGEN NAAST DE SPEELTUIN

Buurtbeleving
De Wildemanbuurt is een fijne buurt omdat ze goed bereikbaar is, zowel met het openbaar
vervoer als met de auto. Helaas wordt er heel vaak in de buurt geparkeerd door mensen van
buiten en dan moet ik mijn auto ergens anders parkeren. Het zou fijn zijn als de gemeente het
parkeerprobleem beter kan aanpakken. Daarnaast heb ik veel last van al het vuilnis dat op
straat wordt gedumpt. Het grofvuil mag in principe maar één keer per week neergezet worden.
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Ik zet het altijd netjes neer op de dag dat het toegestaan is, maar vaak als ik mijn flat uitloop
zie ik de dag erna alweer grofvuil liggen. Dit blijft dan de hele week staan. Dit vind ik best
wel jammer, want het trekt ratten aan en het is ook gewoon vies. Ik durf de bewoners die dit
doen er eigenlijk niet op aan te spreken, want ik heb vaak gehoord dat zij dan heel boos
reageren.
In de Wildemanbuurt wonen heel veel gezinnen met jonge kinderen. Dit is leuk voor
mijn kinderen want zij hebben altijd wel iemand om mee te spelen, ook buiten op straat.
Soms vind ik het wel lastig om ouders aan te spreken op gedrag van hun kinderen. Ik vind dit
lastig omdat ik aan de ene kant niet wil dat mijn kind foute dingen leert op straat. Maar aan de
andere kant wil ik me niet te veel bemoeien met andermans opvoeding. Veel andere moeders
vinden dat zolang je eigen opvoeding goed is, je kind wel weet wat mag en niet mag. Toch
denk ik dat de omgeving van grote invloed is. Impulsen van buitenaf (zoals op straat) kunnen
ondanks de juiste opvoeding toch zorgen voor ongewenst gedrag. Ik wil gewoon het beste
voor mijn kinderen. Ik hoop niet dat mijn kind door de hangjongeren op straat wordt
beïnvloed. Ik vind het soms wel lastig om langs zo’n groep jongens te lopen. Ze zijn altijd
met veel. Zeker als het donker is loop ik er liever niet langs. Ik durf ze ook niet aan te spreken
want ik weet niet hoe ik dit moet doen zonder hen boos te maken.
Veiligheid en criminaliteit
Ik voel mij wel veilig in mijn buurt. De jongeren op straat vind ik wel vervelend, maar niet
gevaarlijk. Wat ik wel heel gevaarlijk vind is de verkeerssituatie rondom de Ban. Ik moet
echt heel erg opletten als ik over wil steken, zeker als ik met mijn kinderen ben. Iedereen rijdt
veel te hard! De scooters, motors en auto’s scheuren over de ban alsof het een racebaan is. De
zebrapaden en weg verhogingen helpen voor geen meter. De politie controleert weleens, maar
niet zo veel dat mensen langzamer gaan rijden.
Wonen
Ik ben tevreden over mijn woning wat betreft de locatie. De woningcorporatie laat het wel
afweten wat betreft onderhoud van het huis. Zowel de binnenkant als de buitenkant van mijn
flat zijn aan vernieuwing toe. Er wordt al jaren gebeld en geklaagd door medebewoners maar
er wordt niet veel aan gedaan. Ik denk sowieso dat we als bewoners meer samen moeten
ondernemen in onze flat. Bijna alle bewoners klagen over het feit dat er soms onbekenden
door onze galerijen wandelen en dat ze zich hierdoor onveilig voelen. Als we met z’n allen
hiervoor waken kunnen we dit misschien voorkomen. Hier is wel samenwerking voor nodig.
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Ik heb zelf goed contact met mijn buren, maar ik ken veel mensen die dit niet hebben. Zij
kunnen niet eens bij hun buurvrouw aanbellen voor een klontje suiker.

A FBEELDING 18: DE OSDORPER BAN

Gemeente
Ik vind dat de gemeente meer aan handhaving moet doen. Dit zou wellicht het
parkeerprobleem, het probleem met het grofvuil en de onveilige verkeerssituatie op de Ban
oplossen. De gemeente moet zich wel anders gedragen tegenover de jongeren. Het
samenscholingsverbod wat ze nu hebben ingevoerd vind ik niet effectief. Dit zorgt alleen
maar voor meer narigheid, omdat die jongeren als ze een boete krijgen hem niet kunnen
betalen en dus komt de boete bij de ouders terecht. Die ouders krijgen dan een hekel aan het
gedrag van hun kinderen, waardoor de thuissituatie niet meer prettig is. Dan gaan die
jongens alleen maar meer hangen omdat ze thuis niet terecht kunnen. Boetes uitdelen is olie
op het vuur gooien. Het zorgt voor een split tussen kinderen en ouders. Daarnaast wordt het
vertrouwen in de overheidsinstanties nog slechter.
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Portret 5: senioren
Tot deze groep behoren mensen die in een seniorenwoning wonen, gepensioneerd zijn,
en/of ouder zijn dan 67 jaar. De meeste respondenten kwamen we tegen op straat, tijdens
de pizza avond van The Beach en tijdens verschillende activiteiten bij het Huis van de Wijk
‘t Blommetje. Dit portret is gebaseerd op interviews en gesprekken met tien senioren
(zeven vrouwen en drie mannen).

A FBEELDING 19: S ENIORENFLAT MET 'KIJKTUIN'

Mary (79)
Ik ging net boodschappen doen op de Osdorper Ban. Het mandje van mijn rollator is maar
halfvol met boodschappen. Ik ben eerst langs de Aldi gegaan en toen nog langs de
groenteboer. Helaas hadden ze weer niet de Hollandse aardappelen die ik zo lekker vind. Ik
loop naar huis langs The Beach. Daar steek ik de straat over en loop door langs het parkje.
Ik zie een groepje jongeren staan rondom de bankjes van het parkje. Gelukkig hoef ik er niet
doorheen. Ik loop mijn woning op de vierde verdieping in een van de seniorenflats aan de
Notweg verder tegemoet, langs de seniorenflat. Als grijze reuzen steken ze met hun tien
verdiepingen omhoog. Alle seniorenflats zien er hetzelfde en grijs uit, op hier en daar een
rood balkonhek na. Ik kijk om me heen. Ik zou graag een praatje willen maken en een
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bekend gezicht tegenkomen, maar er woont niemand meer in de buurt die ik ken. Mijn
buren ken ik al jaren niet meer en thuis is ook niemand die op me wacht, helaas.
Faciliteiten
Ik ben tevreden met de activiteiten die de Wildemanbuurt te bieden heeft. Wij ouderen
kunnen bij ‘t Huis van de Wijk ’t Blommetje terecht voor verschillende activiteiten. En een
keer in de week is er een pizza avond bij The Beach. Ik moet zeggen dat ik een keer in de
week te weinig vind. Het liefst zou ik willen dat ik elke dag samen kon eten, want anders ben
ik maar zo alleen. Omdat ik niet meer de jongste ben valt me steeds meer op dat ‘t Huis van
de Wijk helaas best ver weg ligt van de Wildemanbuurt. Waar ik helemaal niet tevreden over
ben zijn de mogelijkheden om boodschappen te doen en uit eten te gaan in de buurt. Het is
echt heel jammer dat er bijvoorbeeld nog maar één Nederlandse patatzaak overgebleven is.
Vooral de winkels en restaurants op de Osdorper Ban zijn erg veranderd de afgelopen jaren.
Er is nu helemaal niets meer voor mij bij.
Buurtbeleving
Ik moet zeggen dat er de afgelopen twintig jaar veel is veranderd. Vroeger was het een leuke
buurt en woonden er alleen Hollanders. In de laatste jaren zijn er heel veel buitenlanders in
de Wildemanbuurt komen wonen en nu hoor je bijna geen Nederlands meer op straat. Ik
vind dat jammer omdat je daardoor niet zomaar een praatje met iedereen kan maken. Dat
zeg niet alleen ik hoor, maar iedereen. Inmiddels voel ik me in mijn eigen buurt niet meer
thuis en eerlijk gezegd ook een beetje eenzaam. Doordat ik wel mee doe aan activiteiten heb
ik nog wel een paar contacten in de buurt, maar dit zijn er veel minder dan ik zou willen.
Veiligheid en criminaliteit
Ik voel me niet altijd prettig en veilig in de Wildemanbuurt. De buurt heeft namelijk best wel
last van criminaliteit. De winkels blijven bestaan hoewel het er nooit druk binnen is. Ik denk
dat er criminele activiteiten in de winkels en ook op straat plaatsvinden. Wat mij vaker opvalt
is het vandalisme in de buurt en het vuilnis dat de jongeren op straat laten liggen. Er zijn
sowieso veel hangjongeren op straat. Ik voel me hierdoor soms onprettig maar ik probeer
door middel van mijn houding mijn zwakkere positie niet zichtbaar te maken. Ik loop er dus
wel langs en luister niet als ze wat zeggen. Sommige buurtbewoners voelen zich onveilig. Zij
zijn bang om op straat te lopen, ook overdag, maar zo erg ben ik niet. Ik werd bijvoorbeeld
een keer uitgemaakt voor ‘kankerhoer’ en ik weet ook van een buurvrouw dat zij een keer
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geslagen werd bij snackbar Van Vliet. Ik voel me niet onveilig op straat maar wel eens
onprettig.
Gelukkig voelt iedereen zich veilig in hun flats, net als ik. Dus voor inbraken zijn
mensen minder bang dan om op straat te lopen. Ik denk dat het gevoel van veiligheid ook
met individuele karakteristieken te maken heeft. Ik denk dat ik een best sterk karakter
heb en maak me daardoor niet heel veel zorgen.

A FBEELDING 20

Wonen
Ik vind mijn flat prettig. Dit staat los van de woningen zelf en de buurt of buren, helaas. Ik
heb met de buren weinig contact, omdat mijn buren zich nooit hebben voorgesteld. Hierin
lijken zij ook niet geïnteresseerd. Ik neem hierdoor zelf ook geen initiatief om met de buren in
contact te komen. Hoewel ik het eigenlijk niet prettig vind om niet te weten wie er naast mij
woont. Ik woon in de flats naast het parkje aan het einde van de Osdorper Ban aan de
overkant van The Beach. In dit parkje hangen soms de hele nacht jongeren die overlast
veroorzaken. Dat is erg vervelend. Wat ik wel leuk vind is dat de buurt best groen is. Ik ga
soms wandelen en mijn buurvrouw heeft een plekje om haar hondje uit te laten. Ook het gratis
parkeren vind ik een voordeel omdat mijn familie op deze manier makkelijker, en daardoor
vaker, op bezoek komt.
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Gemeente
Om eerlijk te zijn heb ik over het algemeen een negatief beeld van de gemeente. Ik heb
gewoon geen vertrouwen meer in de gemeente. Dat hoor ik ook andere mensen zeggen. Ik
heb een beetje het gevoel dat de gemeente geen goede bedoelingen met de buurt heeft. Het
voelt alsof de gemeente niets kan of wil doen in de buurt. Dat gevoel heb ik nu al een tijdje
en inmiddels ben ik er klaar mee. Een kennis die ook in de Wildemanbuurt woont zei laatst
dat het volgens haar al te laat is. De gemeente kan niets meer doen en er gaat niets meer
veranderen in de buurt. Ze zei dat ze heel erg hopeloos is over de situatie. De meeste mensen
die ik uit de buurt spreek kijken ook negatief tegen de gemeente aan. Het vertrouwen in
positieve verandering is compleet verdwenen. Ik denk dat deze houding zich onder andere
gemanifesteerd heeft door de vernieuwingsplannen die niet werden uitgevoerd vanwege de
financiële crisis in 2008. Dat was echt een schok voor iedereen uit de buurt. Ook voor de
gezinnen die hier wonen. Dezelfde gevoelens als tien jaar geleden zijn nog steeds een
onderwerp in de buurt.
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Analyse en aanbevelingen
De portretten brengen een aantal gemeenschappelijkheden naar voren:
•

De slechte fysieke staat van de Wildemanbuurt;

•
•

De inzet en beleving van verschillende (gesubsidieerde) actoren in de buurt;
De overlast van (hang)jongeren in de buurt en het gebrek aan faciliteiten voor hen;

•

En de afwezigheid van (fysieke, maatschappelijke, veiligheid en economische)
ingrepen door de gemeente.

Om een helder, haalbaar en passend advies te geven is ervoor gekozen om vanuit deze door
allen genoemde onderwerpen te analyseren. Daarbij refererend aan eerdere academische
onderzoeken naar deze onderwerpen. Door middel van bovenstaande portretten en
onderstaande analyse is ons advies tot stand gekomen.

A FBEELDING 21: OMGEPLOEGD ‘GEMEENTEGROEN’
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De slechte fysieke staat van de Wildemanbuurt
ANT
Actor-netwerktheorie (Actor-Network Theory), afgekort als ANT, is een benadering binnen
de sociale wetenschappen. ANT is geen theorie die zondermeer op de realiteit toegepast kan
worden. In dit stuk gebruiken wij ANT om de aandacht te vestigen op bepaalde aspecten van
ons onderzoek. Maar wat houdt ANT in? Het belangrijkste uitgangspunt dat op dit onderzoek
van toepassing is, is dat ook niet-menselijke actoren (non-human actors) agency of
daadkracht kunnen uitoefenen (Wessells 2007: 351). Hitchings vat ANT als volgt samen:
‘Under actor network theory, people, objects, plants, animals and ideas all jostle
against each other, and it is through these interactions that society takes shape and
our understandings of this society find form. We should therefore recognize that
academic theories are also the unstable outcome of such activities’ (Hitchings 2003:
100)
Wanneer ANT wordt toegepast op dit onderzoek, dan valt op dat niet alleen menselijke
actoren maar ook huizen, parkeerplekken, winkels, boetes, buurthuizen, auto’s, hekken,
achterzijds van huizen en andere objecten agency (dat wil zeggen: daadkracht of
handelingspotentieel) bezitten. Dit wijst erop dat materiële aspecten van de wijk in acht
moeten worden genomen in beleid. Hiervan uitgaande kan de situatie in de wijk verbeteren.
Zowel menselijke als niet-menselijke actoren zijn met elkaar verbonden in het netwerk van
de Wildemanbuurt. Als het ANT-perspectief op de Wildemanbuurt wordt geprojecteerd,
wordt duidelijk dat het alledaagse leven in de buurt ook gestructureerd wordt door materiële
aspecten. Om het leven in de buurt te verbeteren moeten ook de deze aspecten in overweging
worden genomen. De agency van de bewoners staat altijd in relatie tot andere mensen en
objecten.
De portretten illustreren het bovenstaande. Veel bewoners geven aan in te kleine
woningen te wonen. Mede daardoor gaan de jongens op straat hangen. Vanuit een ANTperspectief wordt duidelijk dat kleine woningen agency uitoefenen. De woonsituatie bepaalt
in dit geval wie waar rondhangt, wat zelfs tot problemen leidt.
Andere voorbeelden van hoe fysieke objecten de buurt beïnvloeden, zijn de
‘achterkanten’ van de huizen en de seniorenflats. De achterkanten12 maken criminele
Met ‘achterkanten’ bedoelen wij de achterkanten van gebouwen waar geen ramen aanwezig zijn. Dit leent zich voor
een beschutte plek waar men volledig zijn of haar gang kan gaan.
12
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activiteiten makkelijker en trekken mensen met criminele neigingen uit andere buurten aan.
De seniorenflat representeert een scheiding in de gemeenschap. Bewoners beschouwen de
overzijde van de Notweg niet meer als dezelfde buurt. Dit onderbouwt hoe materiele aspecten
de omstandigheden in buurt bepalen. Individuele agency kan hier niets aan veranderen.
Twee andere voorbeelden onderschrijven hoe de bewoners de gemeente bezien. Op
afbeelding 13 staat een vuilnisbak en op afbeeldingen 14 en 17 geparkeerde aanhangwagens.
Deze beelden tonen aan dat fysieke objecten van invloed zijn op de reputatie van de
gemeente. In de buurt staan afvalcontainers vaak open, of wordt afval ernaast gegooid. Ratten
verspreiden afval door de buurt. Als gevolg hiervan verergert het afvalprobleem. De
bewoners hebben last van de aanwezigheid van de aanhangwagens die maanden op dezelfde
plek staan en daarmee parkeerplekken bezetten. De vuilnisbakken en de aanhangwagens
representeren in deze casus een gebrek aan actie van de gemeente waardoor er onder
bewoners een negatief beeld over de gemeente ontstaat dan wel wordt bevestigd.
Sociaal mixen
Buurten worden versterkt door het sociaal mixen van woningen. Dit beleid wordt al in grote
delen van Amsterdam en omstreken toegepast. In de Wildemanbuurt is dit (nog) niet het
geval. Mocht de buurt op fysiek vlak worden aangepakt, dan zou sociaal mixen ook in de
Wildemanbuurt wenselijk zijn. In academische literatuur is het sociaal mixen van buurten
een omstreden onderwerp: de gevolgen zijn complex en daardoor niet eenvoudig te duiden.
Academici zijn het erover eens dat concentraties van kwetsbare of zwakke bewoners (zoals
in de Wildemanbuurt) onwenselijk zijn. Dit kan leiden tot stigmatisering en segregatie.
Galster (2007) concludeerde dat sociaal mixen in buurten ‘concentraties van armoede’ kan
voorkomen. Maar dit kan enkel als het beleid ook is gericht op het verbeteren van het welzijn
van kansarme bewoners. Het mixen van een buurt leidt tot positievere statistieken. In de
praktijk blijkt dat dit niet per se voor de kansarme bewoners geldt. Dit is alleen het geval als
ook het beleid erop is gericht om de situatie van zwakkere bewoners te verbeteren.
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A FBEELDING 22: VOORTUINTJES

De Wildemanbuurt is homogeen op het gebied van wonen (het overgrote deel bestaat uit
sociale huurwoningen en seniorenwoningen). De bevindingen van Galster over sociaal
mixen zijn zeer bruikbaar voor deze buurt. Daarnaast bevindt zich in de buurt een
concentratie van kwetsbare bewoners die (volgens academische literatuur) niet wenselijk is.
Het aantrekken van meer middeninkomens (bijvoorbeeld door leegstaande panden te
verkopen) is een optie om de buurt meer te mixen. Maar wat Galster beargumenteert moet
niet uit het oog worden verloren: simpelweg meer middeninkomens in een buurt plaatsen
zorgt voor betere statistieken (bijvoorbeeld hoger gemiddeld inkomen, minder werkloosheid,
beter onderhouden huizen) maar de concentratie kwetsbare bewoners verdwijnt hiermee niet.
Wat Galster impliceert is dat een groep kwetsbare bewoners zich niet ‘zomaar’ optrekt aan
een groep sociaaleconomische sterkere nieuwkomers. Integendeel, zolang het beleid er niet
specifiek op is gericht de kwetsbare groep te ondersteunen kan sociaal mixen zelfs leiden tot
verdrukking uit de buurt of stad. Een voorbeeld van beleid dat is gericht op het ondersteunen
van zwakke bewoners door middel van sociaal mixen is het project Karmijn.13 In dit project
van de Gemeente Amsterdam wonen jongeren en statushouders in appartementencomplexen

13

Voor meer informatie, zie: https://woneninkarmijn.nl/over-het-project/
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geplaatst waar zij allen een bijdrage moeten leveren aan de woonomgeving. Dit moet
bijdragen aan de ‘integratie’ van statushouders door dagelijkse omgang met jongeren.
Is project Karmijn geschikt voor de Wildemanbuurt? Gedurende ons onderzoek
ondervonden wij dat de Wildemanbuurt al veel kwetsbare bewoners kent waardoor de
instroom van statushouders onwenselijk zou zijn. In andere woorden: het opzetten van een
nieuwe woongemeenschap (voor jongeren en statushouders) heeft naar het oordeel van de
onderzoekers geen directe voordelen voor de huidige kwetsbare bewoners van de
Wildemanbuurt. Galster (en andere academische literatuur) laat zien dat sociaal mixen een
nuttig concept kan zijn maar dat het niet simpelweg overal kan worden geïmplementeerd.
Sociaal mixen in de Wildemanbuurt zal in elk geval niet eenvoudig zijn.
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De inzet en beleving van verschillende (gesubsidieerde) actoren in de buurt
Tussenpersonen
De gemeente heeft in de Wildemanbuurt in de afgelopen jaren verscheidene
maatschappelijke initiatieven ingezet, met als doel de sociaaleconomisch zwakke situatie van
de bewoners te verbeteren. Echter blijkt uit dit onderzoek dat de ontvangers van deze
beleidsmatige inzet vaak de gevolgen dragen van een mismatch van wat de organisaties
aanbieden en wat de bewoners menen nodig te hebben. Deze mismatch blijkt een fenomeen
dat vaak terugkomt in sociaaleconomisch zwakkere wijken in Nederland (Van Hulst et al.
2012: 434, 439). Dit heeft het stadsdeel Nieuw West reeds geconstateerd en daarom is in de
Wildemanbuurt voor een integrale aanpak gekozen. De integrale aanpak brengt het fysieke,
sociale en economische samen.
In andere gemeenten bleek een mismatch vaak een gevolg van de onjuiste
inschattingen door beleidsmakers. Een beleidsmaker werkt doorgaans met een bepaalde
afstand tot de doelgroep en veelal vanuit vooraf bepaalde categorieën. Enerzijds is dit nodig
om beleid te formuleren, anderzijds plaatst het mensen in hokjes die de werkelijkheid
simplificeren of zelfs incorrect zijn (Van Hulst et al 2012: 435-436). Ook is het vaak zo dat de
initiatieven die wél uit de bewoners zelf komen, niet op kunnen tegen de competitie voor
aandacht en subsidies (Van Hulst et al. 2012: 435). Zo krijgen in de Wildemanbuurt
initiatieven van buiten de buurt soms meer geld en andere middelen dan lokale initiatieven.
De organiserende externe actoren weten vaak beter hoe ze deze subsidies moeten aanvragen.
Juist de actieve bewoners kunnen het verschil maken in een zwakke wijk middels hun
ondernemerschap, strategische netwerk, en empathische betrokkenheid (Van Hulst et al 2012:
434). De grote toevoegingen van deze actoren zijn hun bekwaamheid om een vertaalslag te
kunnen maken van lokale kennis van de buurt naar beleid en van beleid naar bewoners.
Hierdoor kunnen deze actoren de verschillende interesses, van zowel de gemeente als de
bewoners, samenbrengen (Van Hulst et al 2012: 444-445).
Het goed functioneren van een dergelijke actor in de buurt is afhankelijk van een
lokale bureaucraat waarmee nauw wordt samengewerkt en die kan helpen in het omgaan met
de bureaucratische procedures (Van Hulst et al. 2012: 445). In de Wildemanbuurt zou dit
beleid kunnen betekenen dat er één of meerdere personen, wellicht één uit elke door de
onderzoekers geïdentificeerde bewonersgroep, wordt aangesteld als tussenpersoon tussen de
bewoners en de gemeente. Dit heeft als meerwaarde dat op lange termijn de behoeften van de
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bewoners duidelijk blijven voor de gemeente. De gemeente kan op deze manier efficiënter op
subsidies sturen en lokale initiatieven beter ondersteunen. Als neveneffect is de gemeente
meer zichtbaar en benaderbaar voor de bewoners. Een kanttekening is wel dat er moet worden
opgepast dat niet enkel usual suspects worden betrokken. Deze bewoners voeren al vaak de
boventoon in de buurt en vertegenwoordigen niet per definitie alle bewoners.

A FBEELDING 23: DE CENTRALE SPEELTUIN
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De overlast van (hang)jongeren in de buurt en het gebrek aan faciliteiten
voor hen
De Wildemanbuurt is een buurt met veel kansen voor de toekomst. Maar om die kansen te
benutten, moet een aantal zaken aangepakt worden. Een van deze zaken is het probleem
omtrent hangjongeren. Hoewel sommige gesprekken met bewoners doen lijken alsof alle
hangjongeren fout zijn, zien de onderzoekers meer nuance.
Ondanks dat er al geprobeerd wordt verschillende hangjongeren verschillend aan te
pakken, dient er een meer eigen, passende oplossing per groep gevonden te worden. De
onderzoekers identificeren drie verschillende groepen hangjongeren:
•

Een groep jongeren die op straat hangt om te chillen, vrienden te ontmoeten omdat er
geen andere plek is waar zij zich prettig genoeg voelen;

•

Een groep jongeren die richting de Ban komt om te dealen en te blowen;

•

En een groep jongeren die hier tussenin balanceert. Deze tussengroep dealt en blowt
nog niet, maar gaat wel al om met de jongeren die dit wel doen en neigt hetzelfde te
gaan doen. Het is zaak om juist deze groep te behoeden voor de slechte invloeden van
de straat.

Wat bij alle drie de groepen naar voren komt is een groot wantrouwen jegens instanties, de
gemeente en de politie. Dit kan te wijten zijn aan ‘een pedagogisch laffe aanpak’ (De Winter
2004: 1). De Winter beschrijft hoe jongeren absoluut geen baat hebben bij een harde,
technocratische aanpak. Een samenscholingsverbod, het wegsturen, beboeten of zelfs
oppakken van rondhangende jongeren in de Wildemanbuurt is hier een voorbeeld van.
Volgens De Winter wordt te weinig de dialoog aangegaan met de jongeren in kwestie. Een
confrontatie mag worden opgezocht. In deze confrontatie moeten de contexten opnieuw
worden uitgevonden, want tegenwoordig heerst er een pedagogische infrastructuur die een
cultuur van vermijding en afzijdigheid bevordert. Dit uit zich bijvoorbeeld in scholen waarbij
procedures boven mensen gaan, hulpinstellingen die liever veel makkelijke cases aangaan in
plaats van de ‘lastige’ aanpakt. En het risico dat jongeren uit zwakke posities die van huis uit
veel problematiek ervaren, in het publieke domein aan hun lot worden overgelaten (De Winter
2004: 20). Dit komt overeen met hoe de jongeren uit de Wildemanbuurt zich voelen.
Het beleid rondom jongeren moet erop toezien dat deze jongeren niet aan hun lot
worden overgelaten. Hoewel jeugdzorg, jongerenwerkers en jeugdbeleid draait om de jeugd,
en de jeugd de belangrijkste variabele zou moeten zijn in het beleid en aanpak hieromtrent, is
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gebleken dat de normen en waarden van beleidsmakers uiteindelijk vaak doorslaggevend zijn
(De Winter, 2014: 361). De vraag is of de politiek van de organisaties die beleid vormen dan
ook aansluit bij die van de jeugd, en of dit wel tot een effectief beleid leidt.
In een ander artikel van De Winter (2014: 367) laat hij zien dat beleidsmakers in hun
werk rondom jongerenbeleid voornamelijk waarde hechten aan waarden zoals veiligheid,
welwillendheid en prestaties (ibid.). Dit zijn uiteraard belangrijke waarden, maar de vraag is
of deze waarden aansluiten bij de waarden van de jongeren. Vooral de ‘welwillendheid’ en
‘prestaties’ kunnen weer gereduceerd worden tot De Winters ‘pedagogisch laffe aanpak’,
waarbij de jongeren nogmaals iets wordt opgelegd, in plaats van wordt aangereikt. Er moet
een brug worden gebouwd tussen beleidsmakers en de doelgroep, waarbij er dialoog en
confrontatie moet worden opgezocht. Alleen dan zullen de daadwerkelijke dynamieken
zichtbaar worden en kan er effectief beleid op worden toegepast.

A FBEELDING 24: DE NOTWEG

Een lastig ander fenomeen wat zeer belangrijk is in het beleid omtrent jongeren zijn de
(middelbare) scholen. De Winter stelt in zijn rede ‘democratieopvoeding versus de code van
de straat’ (2005) dat het onderwijs een belangrijke rol heeft in het meegeven van waarden die
passen in onze samenleving. Hierbij wordt niet gesteld dat de jeugd zich volledig moet
gedragen conform wat ‘geacht wordt in een democratische samenleving’, maar De Winter

47

benadrukt hier wel het belang en de rol van onderwijs (De Winter, 2005: 230). Middelbare
scholen spelen een grote rol in de toekomst van jongeren. Dit begint al bij het advies in groep
8 en eindigt bij de vervolgopleiding. Vanuit de jongere respondenten waren er veel negatieve
verhalen over de middelbare scholen in Amsterdam (Nieuw-West), zoals over het Huygens
College.
Voor de Wildemanbuurt betekent bovenstaande dat er voorbeeldfiguren moeten
komen die het wantrouwen jegens jeugdwerkers, jeugdzorg en gemeente Amsterdam weg
kunnen nemen. Het betekent minder vanuit de eigen bureaucratische waarden handelen en
méér vanuit de jongeren. Het betekent nuance aanbrengen binnen het beleid richting de
doelgroep en de dialoog aangaan. Het betekent een integrale aanpak, waar dus ook de scholen
buiten de Wildemanbuurt aan tafel moeten komen. Het is noodzakelijk dat de jeugd kansen
krijgt en aanpakt, zodat de toekomst van de Wildemanbuurt er beter uitziet dan het heden.
Hoewel de gemeente Amsterdam achter de schermen hard bezig is met het verbeteren
van de Wildemanbuurt, hebben de onderzoekers niet altijd goed vast kunnen stellen hoe dit
zich concreet in de wijk manifesteert. De vertaalslag van ´achter de schermen´ naar de
praktijk in de Wildemanbuurt mist.
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De afwezigheid van (fysieke, maatschappelijke/veiligheid en economische)
ingrepen door de gemeente
Alle portretten ervaren afwezigheid van de gemeente op de nodige inzet voor de
Wildemanbuurt. Met name als het gaat om jeugdoverlast, vieze straten en slechte woningen.
Integrale aanpak
In 2017 is het stadsdeel gestart met de Integrale Aanpak van de Wildemanbuurt. Een
dergelijke aanpak is elders al succesvol gebleken. Andersen en Van Kempen (2003) stellen
dat integraal beleid een buurt op veel verschillende vlakken kan verbeteren, zoals lagere
criminaliteitscijfers, meer buurtparticipatie en andere sociale en lokale verbeteringen van de
buurt. Andersen en Van Kempen stellen dat een integrale aanpak staat of valt met de
samenwerking van de betrokken partijen. De lokale overheid, verschillende buurtinstanties
en bewoners moeten samen plannen maken en uitvoeren voor een effectieve integrale
aanpak. De ANT is een theorie die hierop aansluit; voor een succesvolle integrale aanpak, is
een samenspel van overheid, instanties en individuen nodig.

Maar ook niet-menselijke

actoren verdienen de aandacht gezien hun invloed op de buurt.
Wat kan de gemeente van dit onderzoek leren? Gedurende het onderzoek viel op dat
de communicatie en samenwerking tussen verschillende instanties niet altijd vlekkeloos
verloopt. Buurt-instanties (zoals de Lucas Community, The Beach en Combiwel) trekken
hun eigen plan en de samenwerking tussen deze instanties is beperkt. De gemeente
Amsterdam heeft de afgelopen jaren meerdere initiatieven ingezet om de leefbaarheid van de
buurt te verbeteren, maar met beperkt resultaat. De integrale aanpak die nu wordt
nagestreefd, streeft ernaar de buurt fysiek, sociaal en economisch te verbeteren. Het
programmaplan van de integrale aanpak in de Wildemanbuurt is in november 2017
vastgesteld. De uitvoering vindt plaats in 2018. Aandachtspunten voor de uit te voeren
aanpak zijn de samenwerking tussen (de eerdergenoemde) verschillende buurt-instanties,
maar ook de samenwerking tussen gemeente en bewoner moet intensiever: burgerparticipatie
is nog schaars. Op deze manier kan de succesvolle integrale aanpak die Andersen en Van
Kempen beschrijven ook in de Wildemanbuurt worden toegepast.
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Advies en conclusie
Aan de hand van de portretten en de analyse zijn adviezen geformuleerd op zowel micro- als
macroniveau. Voor dit onderscheid is gekozen, omdat niet elk probleem structureel is en/of
een structurele oplossing nodig heeft. Daarnaast is er verschil in de termijn waarin deze
oplossingen bewerkstelligd kunnen/moeten worden. De aandragen adviezen leiden
logischerwijs niet direct tot een geslaagde Wildemanbuurt, maar zijn op basis van het
onderzoek en de analyse een stap in de goede richting. Voor een geslaagde aanpak, is het met
name van belang om de bewoner centraal te stellen en voor hen zichtbare acties te
ondernemen.

A FBEELDING 25

50

Macro-adviezen:
•

Er moet meer capaciteit komen voor jongerenwerkers in de buurt.

● Beleid maken vanuit de waarden die belangrijk zijn voor de bewoners. Dat wil zeggen
meer rekening houden met de leefwereld van de bewoners. De gebiedsplannen
worden al gemaakt op basis van input van bewoners. Maar uit de gesprekken is
gebleken dat vooral jongeren de dialoog met de gemeente niet aangaan.
● Een zo transparant mogelijke houding vanuit de gemeente over ontwikkelingen. Als
de bewoners op de hoogte zijn van wat er gebeurt in de buurt kunnen zij beter
participeren en de ontwikkeling van de buurt stimuleren.
● De Wildemanbuurt zou baat kunnen hebben bij sociaal mixen van het woningaanbod,
mits het beleid er ook op is gericht om de positie van zwakke bewoners te verbeteren.
● Verschillende bewoners uit de drie grote seniorenflats spreken over eenzaamheid,
distantiëren zich van de rest van de buurt (ze kennen er niemand, voelen zich er niet
meer thuis) en hebben de hoop op een betere Wildemanbuurt opgegeven. Inzet op het
tegengaan van eenzaamheid is zeer gewenst.
● De seniorenwoningen aan de ene kant van de Notweg tegenover de rest van de buurt
zorgt daarnaast voor een niet wenselijke tweedeling in de Wildemanbuurt. Meer
gemengde woonblokken zou de buurt vooruit kunnen helpen.

Micro-adviezen:
● Patrouillerende agenten die niet bekend zijn met de buurt, moeten
betrokken worden bij de dynamieken, plannen en initiatieven in de buurt,
zodat zij ook op de hoogte zijn van eventuele veranderingen of
ontwikkelingen in de buurt.
● De centrale speeltuin moet groter en veiliger worden gemaakt: de bult moet worden
verlaagd en de hekken moeten worden verhoogd. Ook pleitten ouders in de buurt voor
bankjes in de speeltuin zodat ze dicht bij de kinderen kunnen zitten.
● Er moeten meer voorbeeldfiguren voor jongeren komen. De jongeren zelf pleitten
voor voorbeeldfiguren waarmee zij zich kunnen identificeren. Hiermee bedoelen zij
volwassen mannen met een migratie achtergrond, kennis van de buurt en met een
stabiel leven: een baan, een huis en wellicht een partner. Deze personen kunnen
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bijdragen aan perspectief en toekomst voor de(probleem) jongeren door ze te
begeleiden en ‘het goede voorbeeld’ te geven.
● Een overkapte hangplek voor jongeren waar ze buurtbewoners niet tot last zijn.
● De verkeersituatie op de Osdorper Ban is niet veilig. De verkeersveiligheid moet hier
geanalyseerd worden en passende maatregelen getroffen. Hetzelfde geldt voor de weg
naast de centrale speeltuin (Veldzicht): hier klagen bewoners ook over te hard
rijdende auto’s in nabijheid van kinderen.
● Veel buurtbewoners klagen over troep op straat in combinatie met een rattenplaag. Er
moet meer betrokkenheid vanuit de buurt worden georganiseerd om de buurt schoon
te houden. Daarnaast is meer handhaving vanuit de gemeente op het gebied van troep
en zwerfvuil gewenst. Ook om de rattenoverlast te verminderen.
● De voorzieningen ten aanzien van afval kunnen ook beter. Verspreid door de wijk is
een aantal vuilniscontainers en (open) plastic vuilnisbakken (zie afbeelding 13) die
aan bijvoorbeeld lantaarnpalen zijn bevestigd met kabelbinders. Het advies is om
meer ondergrondse containers en kleinere vuilnisbakken van hoge kwaliteit te
plaatsen.
● Het samenscholingsverbod moet worden opgeheven om ruimte te bieden voor
structurele oplossingen voor de hangjongerenproblematiek.
● Middelbare scholen moeten worden betrokken in de integrale aanpak. Uit de
gesprekken met de (hang)jongeren is gebleken dat zij een grote invloed hebben op hun
keuzes en gedrag.
● Ouderen spraken verschillende keren over eenzaamheid en dat ze zich niet meer thuis
voelen in de buurt. Het advies is om meer ontmoetingsplekken en activiteiten te
organiseren, zoals de pizza-avond van The Beach.
● Deze initiatieven moeten dichter bij de seniorenflats worden gepland vanwege de te
grote huidige afstand tot het Huis van de Wijk ’t Blommetje.
● Gesprekken tussen (hang)jongeren, klagende bewoners en de politie faciliteren.
Wellicht door het Wijk Praktijk Team.
● Meer aandacht en actie op de staat van de woningen. Veel buurtbewoners klagen
over vocht-, tocht- en schimmelproblemen en lijken er niet uit te komen met de
woningbouwcorporaties. In veel gevallen weten ze de weg naar de corporaties
niet te vinden. Of denken dat het de verantwoordelijkheid van de gemeente is.
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De bewoners van de Wildemanbuurt gaven aan behoefte te hebben aan een actieve en
concreet betrokken gemeente. Ondanks dat de gemeente al een heel eind op weg is, moet de
integrale aanpak op een zichtbaarder manier in de Wildemanbuurt terecht komen. Dit
betekent een integraal beleid dat is toegespitst op iedere bewoner. Het gaat hierbij niet om een
beleid op papier, maar een beleid gebaseerd op een geleefde werkelijkheid.
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Bijlagen

Reflecties
Dian
Tijdens dit onderzoek merkte ik dat de manier waarop ik mijzelf introduceerde grote invloed
had op de manier waarop de respondenten reageerden. Ik ben mij bewust als student gaan
presenteren en niet als stagiair bij de gemeente, zodat het wantrouwen richting de gemeente
niet de overhand kreeg. Als student kom ik minder autoritair en oordelend over, en liep het
gesprek gemoedelijker. Dit gold voor alle respondenten. Het feit dat ik een jonge vrouw ben
was zeker ook van invloed op de interviews die wij voerden met de hangjongeren achter de
Ban. Af en toe werd er een poging tot flirten gedaan bijvoorbeeld. Het had ook positieve
kanten: omdat het niet veel voorkomt dat twee jongedames ‘s avonds laat bij de jongens
achter de Ban komen staan, trok het veel interesse en kon het gesprek makkelijk
aangeknoopt worden.
Daarnaast is mijn Indonesische uiterlijk ook van invloed geweest op de reactie van
de respondenten. Deze was wisselend. Soms werd ik als een Hollander gezien, soms als een
mede-allochtoon. Ik heb geprobeerd hierin flexibel te zijn, zodat het niet te overhand nam in
het onderzoek. Etniciteit moet in dit onderzoek namelijk niet leidend zijn.
Bij de bijeenkomsten met de moeders van Kraemerschool heb ik mij bewust erg op de
achtergrond gehouden. Ik kon merken dat er een beetje afwachtend en voorzichtig werd
gereageerd op ‘nieuwkomers’ van alle instanties en organisaties. Ik wilde niet ook één van
vele ‘bemoeizuchtige en alwetende’ onderzoekers zijn. Ik heb mij zeker de eerste keer heel
stilgehouden, waardoor ik de andere keren wat meer één op één kon praten met de moeders,
zonder gelijk als voorlichter of instantie gezien te worden.
Al met al denk ik dat in dit onderzoek het wantrouwen richting de gemeente
Amsterdam en alle instanties altijd iets was waar wij als onderzoekers in het veld rekening
mee hebben moeten houden. Door mij iets te distantiëren van de gemeente, en mijzelf in de
studenten-rol te plaatsen, heb ik dit wantrouwen enigszins kunnen ontwijken.
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Diede
Allereerst heeft mijn overduidelijk Nederlandse etniciteit zowel positieve als negatieve
consequenties gehad voor de interviews die ik heb afgelegd. Aan de ene kant zorgde het
ervoor dat de witte ouderen die wij hebben gesproken open waren over hun meningen met
betrekking tot mensen met een Turkse en Marokkaanse etniciteit, omdat ik dit in hun ogen
niet als aanstootgevend zou ervaren. Aan de andere kant zorgde het er in de gesprekken met
de jongeren met een migratieachtergrond voor dat zij allereerst vaak voorzichtig waren als zij
het hadden over hun Nederlandse mede wijkbewoners. Ik heb deze onzekerheid kunnen
wegnemen door mij te distantiëren van racistische witte mensen.
Ten tweede heeft mijn positie als jonge studente het onderzoek bevorderd, omdat de
respondenten mij niet zagen als ‘bedreigende instantie’, maar als een onwetend jong meisje
dat simpelweg geïnteresseerd was in de wijk. Hierdoor waren de respondenten niet afwerend
tegenover mij als onderzoeker, terwijl zij zich wel negatief uitten met betrekking tot de
gemeente. Bij de hangjongeren, een groep waarvan wij dachten dat toegang moeilijk zou
zijn, bleek mijn positie als jonge vrouw met name in het voordeel te werken. Zij zagen ons
als gelijken, hadden hierdoor het gevoel dat wij hen zouden begrijpen en waren hierdoor
enorm open over de situatie waar ze in zaten. Tegelijk kan mijn vrouw-zijn er ook toe hebben
geleid dat de hangjongens bepaalde dingen, zoals hun positieve houding tot de wijk, hebben
overdreven om een goede indruk op mij te maken.

Emre
Als enige man van de vier onderzoekers had ik een interessante maar ook nuttige rol in het
onderzoek. Interviews deden we vaak in duo's en mijn rol verschilde sterk per doelgroep.
'Hangjongeren' en volwassen mannen benaderen verliep zonder problemen. Echter merkte ik
dat bij andere groepen (zoals vrouwen en vooral senioren) de openingsfase van het gesprek
beter verliep als ik in het begin minder het woord nam. De gesprekken zelf waren zonder
uitzondering prettig. Toch denk ik dat bewoners die iets (negatiefs) te zeggen hadden over
andere bevolkingsgroepen af en toe wat moeizamer spraken omdat ik erbij stond. Hierdoor is
het mogelijk dat bewoners in mijn bijzijn niet altijd durfden te zeggen wat ze wilden,
waardoor de antwoorden wellicht iets beïnvloed zijn in deze gesprekken. Aan de andere kant
denk ik dat mijn verstandhouding met andere groepen (zoals jongeren) juist prettig was.
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Francesca
Als vrouwelijke, jonge student was het contact met de bewoners makkelijk en laagdrempelig.
Mensen reageerden vriendelijk en beantwoordden de vragen graag. Ook zagen ze niet de
behoefte om een sociaal of maatschappelijk gewenste antwoord te geven. Mijn rol als
stagiaire bij de gemeente, die ik meestal gedurende het interview maar niet vooraf prijsgaf,
gaf de bewoners het gevoel dat hun mening echt iets kan veranderen en dat ik hun kon
helpen. Hierdoor werden veel respondenten enthousiast en waren zij bereid om ook een lang
gesprek met mij te houden. Door mijn student-positie was het contact met alle groepen goed:
jongeren konden zich met mij identificeren, ouders konden hun problemen met mij delen en
vooral de senioren leken blij te zijn om met iemand te praten. Bovendien had ik het idee dat
vele bewoners zich met mij konden identificeren, omdat ik zelf niet Nederlands ben en niet
accentloos Nederlands praat. Aan de andere kant was mijn niet-Nederlandse afkomst geen
belemmering, omdat ik wel een westers uiterlijk heb.
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Samenvatting
De Wildemanbuurt in Osdorp, stadsdeel Amsterdam Nieuw-West, kent boven gemiddeld veel
armoede, criminaliteit en sociaaleconomisch zwakke bewoners. De afgelopen jaren zijn vele
maatschappelijke initiatieven ingezet vanuit de gemeente en andere partijen om de
leefbaarheid van de buurt te verbeteren, maar zonder het gewenste resultaat. Het stadsdeel is
afgelopen jaar gestart met een integrale aanpak die moet leiden tot verbeteringen op fysiek,
sociaal en economisch vlak en op het terrein van veiligheid en leefbaarheid.
Dit onderzoek was erop gericht in beeld te brengen hoe buurtbewoners zelf de
verbetering van hun buurt voor ogen staat teneinde hun stem en wensen nadrukkelijk onder de
aandacht te brengen. Hoewel er eerder onderzoek is uitgevoerd voor onder andere de
samenstelling van de jaarlijkse gebiedsplannen van het stadsdeel, voelden bewoners zich niet
gehoord. De onderzoekers menen dat dit samen kan hangen met het feit dat eerder onderzoek
vooral kwantitatief van aard was en hebben daarom kwalitatieve onderzoeksmethoden
gebruikt. Gedurende enkele maanden hebben ze in de buurt geparticipeerd, geobserveerd en
interviews met bewoners en instanties afgenomen. De resulterende data zijn op verzoek van
de gemeente Amsterdam verwerkt tot portretten van bewonersgroepen die elk de behoeftes
van een groep representeren.
Het begrijpen van de leefwereld middels deze portretten kan een goeie stap zijn in het
verbeteren van de leefomstandigheden in de Wildemanbuurt. Door portretten te schrijven
vanuit de leefwerelden van buurtbewoners is aangesloten bij de wens van de opdrachtgever
om de wezenlijke behoeftes van buurtbewoners in kaart te brengen zodat hierop kan worden
ingespeeld bij het verbeteren van de buurt.
Voor alle portretten geldt dat ze één ding gemeen hebben. Het gevoel dat de gemeente
de afgelopen tien jaar niets heeft gedaan aan problemen in de buurt (jeugdoverlast, vuil op
straat, slechte woningen) en het vertrouwen in de overheid dat ze (daardoor) hebben verloren.
De hangjongere
Deze groep is niet geheel homogeen, maar bestaat grotendeels uit jongens van 17 tot 24 jaar
die bijna dagelijks op straat zijn. Velen zijn gestopt met hun vervolgopleiding en allen zijn
gestopt met het gebruik maken van

aangeboden activiteiten in de wijk. Een belangrijk

gedeeld gevoel is de wens een eigen plek te hebben waar de jongens samen mogen komen om
elkaar te ontmoeten. Voor velen zou dit een grote vooruitgang zijn die hangen op straat kan
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verminderen. Sommigen geven aan dat ze begrijpen dat ze als overlastgevend worden ervaren
door politie, gemeente en anderen, maar weten niet waar ze anders heen moeten. Ze zien
zichzelf ook niet perse als goede rolmodellen voor jongere broers of zussen. De gemeente
heeft de afgelopen jaren meerdere keren naar hun wensen gevraagd, maar nooit iets
gerealiseerd. Het gevoel leeft dat de gemeente ze niet serieus neemt. De buurt, zo wordt
gesteld, is als een van de weinige buurten in Nieuw-West niet opgeknapt, waardoor de
criminaliteit uit de andere buurten verplaatst lijkt te zijn naar de Wildemanbuurt. Toch blijven
ze er graag en zouden graag op zichzelf gaan wonen, weg uit de krappe familieappartementen.
Ze weten echter niet hoe ze dit moeten regelen.
De participerende jongere
Dit zijn de jongeren die betrokken zijn bij de verschillende instanties en activiteiten in de
wijk. Het zijn zowel jongens als meisjes en ze volgen bijna allemaal een opleiding op MBO-4
niveau of hoger. Ook bij deze groep is een veelgehoord punt dat er weinig voor jongeren
wordt georganiseerd en dat er voor oudere kinderen en jongeren weinig mogelijkheden zijn,
wat ook komt doordat jongerenwerk onvoldoende mankracht en budget heeft. Op straat is de
band met de politie en andere overheid slecht, maar de huizen zijn klein dus jongeren moeten
wel de straat op.
Velen kennen elkaar al langere tijd en zien de buurt als gezellig en samenhorig, maar
geven aan dat de staat van onderhoud van de wijk een probleem is. Er is veel achterstallig
onderhoud en afvalcontainers zijn vaak vol. De buurt ziet er slonzig uit en mensen gooien er
daarom gemakkelijk troep bij. Er zijn veel ratten op straat en ook in de huizen. De gemeente
geeft al tien jaar aan wat te zullen doen, maar er gebeurt niets, dat moet nu echt. De woningen
moeten gerenoveerd en de wijk moet schoner.
De volwassene zonder kinderen
Deze groep is divers, vaak wat kapitaalkrachtiger dan anderen. Ze wonen bijvoorbeeld in de
koopwoningen op Vrijburg. Ook deze groep geeft aan dat de buurt wel opgeknapt kan
worden. Ze hebben vaak een baan en zijn dan overdag weg, maar men ziet dat de jongeren op
straat gebaat zouden zijn bij faciliteiten waar de gemeente bij zou kunnen helpen. Zelf hebben
ze geen faciliteiten nodig, ze redden zich prima. Wel zien ze dat de buurt de laatste tien jaar
achteruit is gegaan en misschien wel aan haar lot is overgelaten. Veel afval op straat,
criminaliteit, rondhangende jongeren en verloedering van gebouwen. Zelf houden ze hun
huizen in goede staat en hebben ze goede contacten met hun buren. Ze gebruiken een
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gezamenlijk buurtbewoners emailadres om informatie over de buurt onderling te delen. Gratis
parkeren is een deel van het probleem; op vrijdag door moskeebezoekers van buiten en
permanent door maandenlang geparkeerde aanhangwagens.
De volwassene met kinderen
Moeders treffen elkaar op de koffie-ochtend van de Kraemerschool of bij de moskee. Er is
contact en men kent elkaar, maar er zijn verschillende ideeën over ‘goede opvoeding van
kinderen. Voor (jonge) kinderen is er veel te doen in de buurt. Er zijn sportverenigingen en er
worden andere activiteiten georganiseerd. Men signaleert parkeerproblemen en vervuiling van
de buurt door vuilnis dat op straat wordt gedumpt. Een fijne buurt is belangrijk, denkt men,
omdat impulsen van buitenaf zoals die op straat ondanks de juiste opvoeding toch kunnen
zorgen voor ongewenst gedrag. Ook de verkeerssituatie rondom de Osdorper Ban is daar
onderdeel van. Hier wordt te hard gereden en oversteken is gevaarlijk. De buurt heeft
onderhoud van de woningen nodig. Hier wordt al jaren over geklaagd, maar er gebeurt niets.
Ook zou de gemeente anders moeten omgaan met jongeren op straat. Het huidige
samenscholingsverbod is niet effectief omdat boetes de financiële middelen van de jongeren
te boven gaan en zo voor conflicten tussen hen en hun ouders zorgen. Daarnaast wordt het
vertrouwen in de overheidsinstanties onder jongeren zo nog slechter.
Senioren
Tot deze groep behoren mensen die in een seniorenwoning wonen, gepensioneerd zijn, en/of
ouder zijn dan 67 jaar. Deze mensen missen meer dan anderen aanspraak. De buurt is
veranderd, diverser geworden, en de buren ook. Dit beperkt contacten. Men is tevreden met
de aangeboden activiteiten, al vinden die voor oude mensen vaak relatief ver weg plaats. Men
is niet tevreden met de mogelijkheden om boodschappen te doen of uit eten te gaan in de
buurt. De Osdorper Ban, de voornaamste winkelstraat, is erg veranderd in de afgelopen jaren.
Sommige ouderen voelen zich onveilig op straat, maar dit is niet perse algemeen gedeeld.
Men heeft al lange tijd het gevoel dat de gemeente niets kan of wil doen in de buurt.
Analyse
Uit de portretten komen een aantal gemeenschappelijkheden naar voren:
•

De slechte fysieke staat van de Wildemanbuurt;

•

De inzet en beleving van verschillende (gesubsidieerde) actoren in de buurt;

•

De overlast van (hang)jongeren in de buurt en het gebrek aan faciliteiten voor hen;
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•

En de afwezigheid van (fysieke, maatschappelijke/veiligheid en economische)
ingrepen door de gemeente.

Teneinde een helder, haalbaar en passend advies te geven is geanalyseerd vanuit deze door
allen genoemde onderwerpen, waarbij is gerefereerd aan academische benaderingen die in de
hoofdtekst zijn uitgewerkt.
De slechte fysieke staat van de buurt
Het integraal aanpakken van de buurt is gewenst waarbij ingezet moet worden op (door
bewoners aangegeven) (im)materiële factoren die van invloed zijn op de maatschappelijke
verbetering en beleving van de buurt.14 Mocht de buurt op fysiek vlak worden aangepakt, dan
is sociaal mixen in de Wildemanbuurt wenselijk. Daarbij moet wel aandacht zijn voor de
zwakkere bewoners. Een groep kwetsbare bewoners trekt zich niet ‘zomaar’ op aan een groep
sociaaleconomische sterkere nieuwkomers. Integendeel, zolang het beleid er niet specifiek op
is gericht de kwetsbare groep te ondersteunen kan sociaal mixen zelfs leiden tot verdrukking
uit de buurt of stad.15
De inzet en beleving van verschillende (gesubsidieerde) actoren in de buurt
De gemeente heeft in de Wildemanbuurt in de afgelopen jaren verscheidene maatschappelijke
initiatieven ingezet, met als doel de sociaaleconomisch zwakke situatie van de bewoners te
verbeteren. Echter blijkt uit dit onderzoek dat de ontvangers van deze beleidsmatige inzet
vaak de gevolgen dragen van een mismatch van wat de organisaties aanbieden en wat de
bewoners menen nodig te hebben. Juist de actieve bewoners zouden het verschil kunnen
maken in een zwakke wijk middels hun ondernemerschap, strategische netwerk, en
empathische betrokkenheid. De grote toevoegingen van deze actoren zijn hun bekwaamheid
om een vertaalslag te kunnen maken van lokale kennis van de buurt naar beleid en van beleid
naar bewoners. Hierdoor kunnen deze actoren de verschillende interesses, van zowel de
gemeente als de bewoners, samenbrengen.16 In de Wildemanbuurt zou dit beleid kunnen
betekenen dat er één of meerdere personen, wellicht één uit elke door de onderzoekers
geïdentificeerde bewonersgroep, wordt aangesteld als tussenpersoon tussen de bewoners en
de gemeente. Dit heeft als meerwaarde dat op lange termijn de behoeften van de bewoners
duidelijk blijven voor de gemeente. De gemeente kan op deze manier efficiënter op subsidies
14

15

16

In de hoofdtekst wordt dit thema geanalyseerd middels Actor Network Theorie (ANT).
In de hoofdtekst is dit uitgangspunt gebaseerd op Galster (2007).
In de hoofdtekst is dit uitgangspunt gebaseerd op Van Hulst et al. (2012).
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sturen en lokale initiatieven beter ondersteunen. Als neveneffect is de gemeente meer
zichtbaar en benaderbaar voor de bewoners. Wel moet hierbij worden opgepast dat deze
tussenpersonen niet enkel uit usual suspects bestaan; reeds bekende en geëngageerde
bewoners. Uit het onderzoek kwam naar voren dat niet alle groepen zich door hen
vertegenwoordigd voelden.
De overlast van (hang)jongeren
Ondanks dat er al geprobeerd wordt verschillende hangjongeren op verschillende wijzen aan
te pakken, dient er een meer eigen, passende oplossing per groep gevonden te worden. De
onderzoekers identificeren drie verschillende groepen hangjongeren:
1. Een groep jongeren die op straat hangt om te chillen en vrienden te ontmoeten
omdat er geen andere plek is waar zij zich prettig genoeg voelen;
2. Een groep jongeren die richting de Osdorper Ban komt om te dealen en te
blowen;
3. Een groep jongeren die hier tussenin balanceert. Deze tussengroep dealt en
blowt nog niet, maar gaat wel al om met de jongeren die dit wel doen en neigt
hetzelfde te gaan doen. Het is zaak om juist deze groep te behoeden voor de
slechte invloeden van de straat.
Er moet een brug worden gebouwd tussen beleidsmakers en de doelgroep, waarbij er dialoog
en confrontatie moet worden opgezocht. Alleen dan zullen de daadwerkelijke dynamieken
zichtbaar worden en kan er effectief beleid op worden toegepast. Een stevige, heldere aanpak
en onderwijs kunnen hier een belangrijke rol bij spelen.17 Vanuit de jongere respondenten
waren er veel negatieve verhalen over de middelbare scholen in Amsterdam (Nieuw-West),
die niet inspireerden of als voorbeeld werden gezien. Dit betekent dat er voorbeeldfiguren
moeten komen die het wantrouwen jegens jeugdwerkers, jeugdzorg en gemeente weg kunnen
nemen. Het betekent nuance aanbrengen binnen het beleid richting de doelgroep en de dialoog
aangaan, alsmede een integrale aanpak, waar dus ook de scholen buiten de Wildemanbuurt
voor aan tafel moeten komen. Het is noodzakelijk dat de jeugd kansen krijgt en aanpakt, zodat
de toekomst van de Wildemanbuurt er beter uitziet dan het heden.
De (beleefde) afwezigheid van ingrepen door de gemeente
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In de hoofdtekst is dit uitgangspunt gebaseerd op De Winter (2004 en 2006).
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In alle portretten wordt afwezigheid van de gemeente ervaren op noodzakelijke terreinen; met
name jeugdoverlast, vieze straten en slechte woningen. In 2017 is het stadsdeel gestart met de
Integrale Aanpak van de Wildemanbuurt. Een dergelijke aanpak is elders al succesvol
gebleken. Integraal beleid kan een buurt op veel verschillende vlakken verbeteren, resulterend
in lagere criminaliteitscijfers, meer buurtparticipatie en andere sociale en lokale
verbeteringen.18 Een integrale aanpak staat of valt met de samenwerking van de betrokken
partijen. De lokale overheid, verschillende buurtinstanties en bewoners moeten samen
plannen maken en uitvoeren voor een effectieve integrale aanpak. Nu is dat in de
Wildemanbuurt in de beleving van bewoners onvoldoende het geval. Aandachtspunten voor
de uit te voeren aanpak zijn de samenwerking tussen (de in de hoofdtekst genoemde) buurtinstanties, maar ook de samenwerking tussen gemeente en bewoner moet intensiever:
burgerparticipatie is nog schaars.
Advies en conclusie
Aan de hand van de portretten en de analyse zijn adviezen geformuleerd op zowel micro- als
macroniveau. Voor dit onderscheid is gekozen, omdat niet elk probleem structureel is en/of
een structurele oplossing behoeft. Daarnaast is er verschil in de termijn waarin deze
oplossingen bewerkstelligd kunnen/moeten worden. Voor een geslaagde aanpak, is het met
name van belang om de bewoner centraal te stellen en voor hen zichtbare acties te
ondernemen.
Micro-adviezen
•

Patrouillerende agenten die niet bekend zijn met de buurt, moeten betrokken worden
bij de dynamieken, plannen en initiatieven in de buurt, zodat zij ook op de hoogte zijn
van eventuele veranderingen of ontwikkelingen in de buurt.

•

Er moeten meer voorbeeldfiguren voor jongeren komen. De jongeren zelf pleitten
voor voorbeeldfiguren waarmee zij zich kunnen identificeren. Hiermee bedoelen zij
volwassen mannen met een migratieachtergrond, kennis van de buurt en met een
stabiel leven: een baan, een huis en wellicht een partner. Deze personen kunnen
bijdragen aan perspectief en toekomst voor (probleem) jongeren door ze te begeleiden
en ‘het goede voorbeeld’ te geven.
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In de hoofdtekst is dit uitgangspunt gebaseerd op Andersen en Van Kempen (2003).
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•

Er moet een overkapte hangplek voor jongeren komen, waar ze buurtbewoners niet
tot last zijn.

•

De centrale speeltuin op Veldzicht moet groter en veiliger worden gemaakt: de bult
moet worden verlaagd en de hekken moeten worden verhoogd. Ook pleitten ouders in
de buurt voor bankjes in de speeltuin zodat ze dicht bij de kinderen kunnen zitten.

•

De verkeerssituatie op de Osdorper Ban is niet veilig. De verkeersveiligheid moet hier
geanalyseerd worden en passende maatregelen getroffen. Hetzelfde geldt voor de weg
naast de centrale speeltuin (Veldzicht): hier klagen bewoners ook over te hard rijdende
auto’s in nabijheid van kinderen.

•

Veel bewoners klagen over troep op straat in combinatie met een rattenplaag. Er moet
meer betrokkenheid vanuit de buurt worden georganiseerd om de buurt schoon te
houden. Daarnaast is meer handhaving door de gemeente op het gebied van zwerfvuil
gewenst, ook om de rattenoverlast te verminderen.

•

De voorzieningen ten aanzien van afval kunnen beter. Verspreid door de wijk is een
aantal vuilniscontainers en (open) plastic vuilnisbakken die aan bijvoorbeeld
lantaarnpalen zijn bevestigd met kabelbinders. Het advies is om meer ondergrondse
containers en kleinere vuilnisbakken van hogere kwaliteit te plaatsen.

•

Het samenscholingsverbod moet worden opgeheven om ruimte te bieden voor
structurele oplossingen voor de hangjongeren-problematiek.

•

Ouderen spraken verschillende keren over eenzaamheid en dat ze zich niet meer thuis
voelen in de buurt. Het advies is om meer ontmoetingsplekken en activiteiten te
organiseren voor deze doelgroep.

•

Deze initiatieven voor senioren moeten dichter bij de seniorenflats worden gepland
vanwege de te grote huidige afstand tot het Huis van de Wijk ’t Blommetje.

•

Gesprekken tussen (hang)jongeren, klagende bewoners en de politie faciliteren.

•

Meer aandacht en actie op de staat van de woningen. Veel buurtbewoners klagen over
vocht-, tocht- en schimmelproblemen en lijken er niet uit te komen met de
woningbouwcorporaties. In veel gevallen weten ze de weg naar de corporaties niet te
vinden. Of denken dat het de verantwoordelijkheid van de gemeente is.

Macro-adviezen
•

Er moet meer capaciteit komen voor jongerenwerkers in de buurt
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•

Beleid maken vanuit de waarden die belangrijk zijn voor de bewoners. Dat wil zeggen
meer rekening houden met de leefwereld van de bewoners. De gebiedsplannen worden
al gemaakt op basis van input van bewoners. Maar uit de gesprekken met bewoners is
gebleken dat vooral jongeren de dialoog met de gemeente niet aangaan.

•

Een zo transparant mogelijke houding vanuit de gemeente over ontwikkelingen. Als
de bewoners op de hoogte zijn van wat er gebeurt in de buurt kunnen zij beter
participeren en de ontwikkeling van de buurt stimuleren.

•

Het zijn veelal dezelfde bewoners (usual suspects) die meedenken en meepraten over
ontwikkelingen in de buurt. De uitdaging is om een bredere groep te activeren om mee
te denken en te praten over materiële en immateriële aspecten van de buurt.

•

Om duidelijkheid te krijgen over de behoeften van de bewoners en hoe beleid hierop
toegespitst kan worden, is het noodzakelijk dat lokale actoren worden betrokken bij
het maken van beleid en de implementatie hiervan. Deze actoren moeten nauw
samenwerken met de beleidsmakers, zodat ze als brugfunctie kunnen fungeren en een
tussenpersoon kunnen zijn. Op deze manier zal er vanuit beide partijen meer begrip
komen voor de ander, en zal er een passender beleid kunnen worden gevoerd.

•

De Wildemanbuurt zou baat kunnen hebben bij sociaal mixen van het woningaanbod,
mits het beleid er ook op is gericht om de positie van zwakke bewoners te verbeteren.

•

Verschillende bewoners uit de drie grote seniorenflats spreken over eenzaamheid,
distantiëren zich van de rest van de buurt (ze kennen er niemand, voelen zich er niet
meer thuis) en hebben de hoop op een betere Wildemanbuurt opgegeven. Inzet op het
tegengaan van eenzaamheid is zeer gewenst.

•

De seniorenwoningen aan de ene kant van de Notweg tegenover de rest van de buurt
zorgt daarnaast voor een niet wenselijke tweedeling in de Wildemanbuurt. Meer
gemengde woonblokken zou de buurt vooruit kunnen helpen.

De bewoners van de Wildemanbuurt gaven aan behoefte te hebben aan een actieve en
concreet betrokken gemeente. Ondanks dat de gemeente al een heel eind op weg is, moet de
integrale aanpak op een zichtbaarder manier in de Wildemanbuurt terecht komen. Dit
betekent een integraal beleid dat is toegespitst op iedere bewoner. Het gaat hierbij niet om een
beleid op papier, maar een beleid gebaseerd op een geleefde werkelijkheid.
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