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Rinus Deurloo en Kees Dignum
Stadsmonitor Amsterdam en ruimtelijke plannen
In technische zin zijn digitaal uitwisselbare ruimtelijke plannen GIS-bestanden. Groot
voordeel daarvan is dat andere GIS-bestanden moeiteloos gekoppeld kunnen worden;
GIS-bestanden vormen wereldwijd als het ware één familie.
Stadsmonitor Amsterdam is een fijngevoelig GIS dat stedelijke patronen en
ontwikkelingen laat zien om lokaal beleid te ondersteunen. Het nut van integratie met
DURP wordt geïllustreerd met een voorbeeld dat betrekking heeft op stedelijke
herstructurering. De plekken in de stad die in aanmerking komen voor stedelijke
herstructurering worden met Stadsmonitor snel duidelijk.
Ruimtelijke ordening is erop gericht de inrichting en functionele bestemming van de ruimte zo
goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de woonbevolking en andere
ruimtegebruikers en op de toekomstverwachtingen daarin. De ruimtelijk-demografische
structuurveranderingen en de veranderende participatie van bevolkingsgroepen in
verschillende activiteitendomeinen zorgen ervoor dat deze behoeften ruimtelijk ongelijk
verdeeld zijn en in de tijd veranderen. Ruimtelijke ordening en de daaruit voortvloeiende
ruimtelijke planning is daarom gebaat bij sociaal-demografische informatie die dergelijke
verschillen en veranderingen zo goed mogelijk in beeld brengt.
DURP en Stadsmonitor Amsterdam
Achterliggend doel van digitaal uitwisselbare ruimtelijke plannen (DURP) is het doorzichtiger
maken van het planproces en verbetering van de informatievoorziening bij het beleidsproces.
Een geautomatiseerd systeem als DURP moet zeer gevarieerde en regelmatig geactualiseerde
informatie op overzichtelijke wijze beschikbaar stellen. Voorafgaand aan de automatisering
moet er daarom een structurering van die informatie plaatsvinden. Tot de vele onderwerpen
die in die basisstructuur moeten worden ingepast behoren ook de gegevens over dynamiek in
bevolking en vastgoed. Dat zijn namelijk de thema’s die richting geven of grenzen stellen aan
ruimtelijk beleid. Stadsmonitor Amsterdam is een systeem dat hierop aansluit omdat het in
staat is verbinding te maken met het laagste ordeningsniveau van het ruimtelijk beleid, het
bestemmingsplan, dat gaat over de invulling van blokken of van straten met tussengelegen
ruimten (schaal 1:1000 of kleiner). Bovendien bestaat de mogelijkheid om de ruimtelijke
patronen van verschillende verschijnselen te combineren. Stadsmonitor Amsterdam is een
samenwerkingsproject van het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek (O+S) en
de afdeling Geografie en Planologie van de Universiteit van Amsterdam.
Nut en noodzaak
Amsterdam in Cijfers, het statistische jaarboek voor de hoofdstad, biedt rijke informatie voor
de hele stad en voor administratieve indelingen zoals stadsdelen en buurtcombinaties. Aan
zulke overzichten is grote behoefte. Ze zijn onmisbaar als basis voor een vruchtbare discussie
over de vraag voor welke opgaven de stad zich gesteld ziet en in welke richting kansrijke
beleidsalternatieven gezocht moeten worden.
Echter, het feit dat de informatie in zulke jaarboeken geheel aan vaste administratieve
eenheden wordt opgehangen heeft beperkingen omdat die eenheden vaak niet de meest

relevante zijn in het licht van een bepaalde probleemstelling. Wie bijvoorbeeld de
belangrijkste plekken in kaart wil brengen waar Marokkanen de dominante bevolkingsgroep
vormen, of gebieden wil zien waar meer dan 25 procent van de beroepsbevolking werkloos is,
komt met het jaarboek niet uit. Voor zulke vragen zijn de kunstmatige administratieve
eenheden veel te grof en intern veel te heterogeen. Daar is Stadsmonitor Amsterdam voor
ontwikkeld. In dat systeem gaat het niet om het schetsen van een totaalbeeld, maar om het
signaleren van opvallende ontwikkelingen in sociaal-ruimtelijk opzicht. De monitor is geen
vervanging voor, maar een aanvulling op het statistisch jaarboek.
Ruimtelijke eenheden
Stadsmonitor Amsterdam gebruikt geen kunstmatige gebieden, maar meer natuurlijke
gebieden, die uit de gegevens zelf voortkomen. De bouwstenen daarvoor zijn data op het
niveau van postcodes. Dat is uiterst gedetailleerd; doorgaans omvat een postcode niet meer
dan tussen de tien en de twintig adressen. Op 1 januari 2001 telt Amsterdam circa 18.000
postcodes. Postcodes zijn sterk in opkomst als gegevensdrager; iedereen kent z’n eigen
postcode, bij veel gegevens hangt de postcode er al meteen aan, en op een kaart is nauwkeurig
aan te wijzen waar een postcode ligt. Overigens moet bij dit laatste, de precieze ligging, wel
een kanttekening worden geplaatst. In geografisch opzicht zijn postcodes juist enigszins
mysterieus, want noch het centrum van een postcode, noch de grens ervan zijn precies
vastgelegd. De bedrijven die postcode-locaties verkopen hebben elk eigen methoden
ontwikkeld om die locaties te bepalen. Stadsmonitor Amsterdam gebruikt ook een eigen
methode. Een postcode wordt ruimtelijk voorgesteld als een gebiedseenheidje. Eens per jaar
wordt dat gebiedje opnieuw gemaakt uit de puntlocaties van alle adressen die op dat moment
tot de postcode behoren.
Op zichzelf genomen zijn postcodes volstrekt ongeschikt om als vergelijkbare eenheden voor
ruimtelijke analyses gebruikt te kunnen worden. Er zitten veel te grote verschillen tussen,
zowel in oppervlakte als in bevolkingsomvang. Die verschillen hebben een te grote invloed op
de resultaten en vertekenen daarmee het eindbeeld. In Amsterdam komen postcodes voor die
slechts één inwoner hebben, maar ook postcodes met meer dan 1.000 mensen.
Postcodegebiedjes met weinig inwoners hebben vaak een groot oppervlak (zoals in het
landelijk gebied) en postcodegebiedjes met veel inwoners hebben vaak een klein oppervlak
(zoals in de oudere stadsdelen).
Stadsmonitor Amsterdam gebruikt dan ook niet de individuele postcodes, maar maakt ieder
jaar opnieuw en apart voor ieder kenmerk nieuwe ruimtelijke eenheden (Deurloo, 2002; zie
ook de website waar Stadsmonitor Amsterdam draait: http://mapinfoserver.fmg.uva.nl/). De
nieuwe gebieden ontstaan door alle postcodes waar het betreffende kenmerk een opvallend
hoge score heeft en die vlak bij elkaar liggen tot één aggregaatgebied samen te voegen. Een
opvallend hoge score wordt geoperationaliseerd als ‘meer dan twee binomiale
standaarddeviaties boven het percentage in de hele stad’. Figuur 1 toont een voorbeeld voor de
werkloosheidsgegevens op 1 januari 2001. Begin 2001 zijn er 52.632 werklozen in
Amsterdam, 9,95 procent van de bevolking van 15-64 jaar. Meer dan twee binomiale
standaarddeviaties hierboven komt dan uit op 20,68 procent. Postcodes die dit percentage
werkloosheid halen, niet al te dun bevolkt zijn en vlak bij elkaar liggen zijn tot één
‘concentratiegebied’ gecombineerd.

Figuur 1

Kaartbeelden
Op zich is het kaartbeeld van figuur 1 nog niet erg informatief, omdat zowel belangrijke (grote
vlekken) als onbelangrijke (kleine snippertjes) concentratiegebieden door elkaar getoond
worden. Echter, een gebruiker van Stadsmonitor Amsterdam kan de gebieden en gebiedjes
van een kaartbeeld verder ‘raadplegen’, omdat alle gegevens van de oorspronkelijke postcodes
zijn toegerekend naar de nieuwe gebieden en gekoppeld zijn aan het kaartbeeld. Dat is de
kracht van het systeem. Iedereen kan naar eigen inzicht uit de totale kaart een eigen kaartbeeld
maken dat is toegesneden op zijn specifieke vraag. Men geeft zijn keuze op in een eenvoudig
te bedienen invulschermpje; bijvoorbeeld: toon de kaart van werkloosheidsconcentraties op 1
januari 2001 waar elk gebied een aantal van minstens 50 en een aandeel van minstens 20,7
procent werklozen bevat (zie figuur 2).
Voor diverse thema’s van de belangrijke sociaal-ruimtelijke dimensies van grootstedelijke
vraagstukken zijn op deze manier digitale kaartbeelden gemaakt en in het archief van
Stadsmonitor Amsterdam ondergebracht. Momenteel zijn over de periode 1994-2001 meer
dan 600 kaartbeelden beschikbaar. Tegenwoordig kunnen geregistreerde gebruikers de
monitor via het Internet raadplegen. Er zijn initiatieven gestart om de monitor te verbreden tot
een systeem voor de hele regio.

Figuur 2

Deprivatie in sociale huurwijken
Ons voorbeeld om de bruikbaarheid van Stadsmonitor voor planvorming te illustreren
combineert gegevens over woningen en bevolking en sluit aan bij het herstructureringsbeleid
voor de naoorlogse woongebieden. Amsterdam heeft een omvangrijke sociale huursector.
Begin twintigste eeuw was in de grote steden een grote inspanning nodig om de
huisvestingssituatie van arbeiders te verbeteren. Daarom is juist daar de sociale woningbouw
zo omvangrijk geweest. Pas in de jaren negentig werden in Amsterdamse nieuwbouwwijken
veel koophuizen gebouwd en werd begonnen met de verkoop van sociale huurwoningen.
Maar nog altijd is minder dan een vijfde van de woningen een koopwoning. Het assortiment
en de kwaliteit van de woningvoorraad zijn bepalend voor de bevolkingsopbouw en met 55
procent sociale huur is het normaal dat Amsterdam veel huishoudens met een laag inkomen
heeft. Normaal is ook dat die lage inkomens vooral in deze sector voorkomen. Maar de lage
inkomens zijn niet gelijkmatig over de sociale huursector verdeeld. Met Stadsmonitor
Amsterdam kan men het ruimtelijk patroon zien van de situaties die de laagste inkomens
opleveren: concentraties van huishoudens met een bijstanduitkering en van werkloosheid.
Door deze vormen van sociaal-economische deprivatie te combineren met concentraties van
sociale huursector ontstaat de volgende interpretatie.
Als met Stadsmonitor gebieden tevoorschijn worden gehaald met tenminste 500 en minstens
90 procent sociale huurwoningen, dan levert dat 83 gebieden op. In totaal staan hier bijna
105.000 corporatiewoningen. Bij bijstanduitkeringen en werkloosheid is het minimum aantal
op 50 gezet en het minimale percentage op respectievelijk 18,6 en 20,7 procent (twee
binomiale standaardafwijkingen boven het stedelijk gemiddelde). Van de 42
bijstandconcentraties liggen er 31 binnen de eerder geselecteerde sociale-huursectorgebieden
en van de 49 werkloosheidsconcentraties zijn dat er 37. Met een paar drukken op de knop
worden vier dingen duidelijk. In de eerste plaats blijken gebiedjes met een aanzienlijke
concentratie van kansarmen overwegend voor te komen in delen van de stad met een sterk
eenzijdige vertegenwoordiging van het sociale woningbezit. In de tweede plaats blijkt dat lang
niet alle concentraties van sociaal woningbezit dergelijke ‘pockets of poverty’ (Musterd,
1996) in zich dragen; globaal slechts de helft van de 83. In de derde plaats blijken er gebieden
te zijn waar de kansarmoede zowel door afhankelijkheid van bijstand als door werkloosheid
wordt gevoed. Van deze gebieden met sociaal-economische probleemopstapeling zijn er totaal
iets meer dan twintig. Tenslotte blijken deze gebieden voor de helft van de gevallen te liggen
in de Bijlmermeer; daarnaast komen ze voor in de sector Indische Buurt-DapperbuurtTransvaalbuurt-Diamantbuurt, in Bos en Lommer en De Baarsjes en in het oude deel van
Amsterdam-Noord. In de Bijlmermeer en de delen van Oost en Zeeburg die dateren van de
negentiende eeuw en voor de oorlog is de situatie om nog een andere reden ernstig. Wie met
Stadsmonitor Amsterdam terugblikt naar bijvoorbeeld het jaar 1996 ziet de combinatie van
werkloosheid en afhankelijkheid van bijstand ook dan al in die delen van de stad. Dit zijn
kennelijk buurten waar mensen met slechte kansen op de arbeidsmarkt langdurig blijven
wonen of waar steeds weer nieuwe mensen komen wonen met een lage participatie op de
arbeidsmarkt.
Overigens lopen die delen van de sociale huursector die momenteel nog (grotendeels)
gevrijwaard zijn van armoedeconcentraties wel grote kans om sociaal-economisch te
degraderen. Dignum (2002) deelde recent Amsterdam in naar tien typen woonmilieu waarvan
er vier sterk gedomineerd worden door sociale huurwoningen. Eén van deze milieus, die grote
delen van de voor- en naoorlogse woningbouw omvat met totaal 80.000 woningen, staat aan
de vooravond van transitie. Afgaande op de kwaliteit van de woningvoorraad en gezien de
vergrijzing zal het sociaal-economische niveau van de bevolking snel dalen en wordt voor de

nabije toekomst voorspeld dat er concentraties van kansarmen ontstaan zodra er meer
woningen vrij komen.
Herstructureringsbeleid
Herstructurering van wijken is een middel om deze downgrading voor te zijn of in andere
gevallen om te buigen. Herstructurering is bedoeld om in woongebieden meer interne
differentiatie te creëren in het woningenbestand en in het bevolkingsprofiel. Figuur 3 toont
gebieden met meer dan 1.000 woningen in uitsluitend (100 procent) sociale huur. Dat zijn
gebieden waar de eenzijdigheid grootschalig is en waar herstructurering al begonnen is of op
stapel staat. De diversificatie betekent in dit soort gebieden per definitie dat de
woonmogelijkheden in de vervangende nieuwbouw voor huishoudens met een laag inkomen
zullen afnemen. Deze groep is daarom in toenemende mate aangewezen op de woongebieden
die (nog) niet worden geherstructureerd terwijl er omgekeerd hogere inkomens uit deze
gebieden naar de nieuwbouw ‘gefilterd’ worden. Onbedoeld kan de kleinschalige
diversificatie door herstructurering uitmonden in iets wat er sterk op lijkt, kleinschalige
segregatie. Stadsmonitor Amsterdam kan worden gebruikt om de mogelijke neveneffecten van
herstructurering te onderzoeken: versnippering en verplaatsing van kansarmenconcentraties.
De monitor is daarom belangrijk in het ruimtelijke beleid inzake leefbaarheid.

Figuur 3

Plan en monitor
De methodiek van Stadsmonitor Amsterdam levert een fijngevoelig instrument op om de
sociaal-ruimtelijke dynamiek en de achtergronden daarvan te analyseren. Door te variëren met
de criteria waarmee men de kaartlagen onderzoekt, door te kijken naar ontwikkelingen in de
tijd en door thema’s te combineren krijgen zowel de leek als de professional een beter gevoel
voor wat er in termen van wonen, bevolking en participatie bij elkaar hoort en wat niet. Het

systeem is daardoor zeer geschikt voor het ontwikkelen van beleid op het terrein van
voorzieningenallocatie, voor het ondersteunen van fysiek ruimtelijke planning en de evaluatie
van dergelijk beleid.
Stedenbouwkundigen, architecten en technisch ingenieurs werken van oudsher met CADcomputersystemen (Computer Aided Design) om hun ontwerpen te maken en te bewerken. Bij
CAD gaat het meer om de vorm dan om de ligging van het ruimtelijk object ten opzichte van
het aardoppervlak. CAD is ook niet primair bedoeld om administratieve gegevens aan de
getekende objecten te koppelen. Nu de rijksoverheid eist en de burger verlangt dat
stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen ook via internet toegankelijk en
inzichtelijk worden gemaakt, worden in de wereld van stedenbouwkundigen geografische
informatiesystemen (GIS) steeds populairder. Met een GIS is het mogelijk om de burger op
een geschikte manier van planinformatie te voorzien: het ontwerp én de bijbehorende
administratieve informatie.
Als DURP realiteit is geworden en als volwaardig GIS functioneert, zou het bovendien de
mogelijkheid kunnen bieden om de plannen te combineren met de ruimtelijke weerslag van
thema’s, zoals bevolking, voorzieningen en milieu. Informatie en kaartbeelden van andere
GIS-toepassingen, zoals van Stadsmonitor Amsterdam, zijn dan eenvoudig te integreren. Dit
optimaliseert de ruimtelijke informatie ten behoeve van ruimtelijke planvorming en verhoogt
de transparantie van die informatie voor mensen die willen deelnemen aan de discussie over
deze plannen. Echter, van de grote rijkdom aan kaartbeelden die Stadsmonitor Amsterdam
bevat, zou slechts een kleine en doelgerichte deelverzameling in DURP geïntegreerd moeten
worden. De kans bestaat namelijk dat men door de bomen het bos niet meer ziet als men uit
allerlei thema’s heel veel kaarten kan raadplegen. Van meet af aan moet daar goede regie over
worden gevoerd.
Rinus Deurloo (m.c.deurloo@uva.nl) is universitair hoofddocent bij de Afdeling Geografie
en Planologie van de Universiteit van Amsterdam.
Kees Dignum (k.dignum@onstat.amsterdam.nl) is senior onderzoeker bij O+S, het
Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek.
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