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De opkomende allochtone middenklasse

Kijken we naar de groepen niet-westerse allochtonen als geheel, dan geeft de Regiomonitor
duidelijk inzicht in de sociale mobiliteit van de
niet-westerse allochtone groepen als totaal.
Evenals bij de Surinamers is te zien dat bij de
niet-westerse allochtonen als totale groep in 2005
vaker overlap van concentraties van bewoners en
koopwoningen te zien zijn dan in 2002, figuur 9
en figuur 10.

Figuur 9 Concentraties niet-westerse allochtonen en koopwoningen
in Almere, 2002

Sako Musterd (UvA) & Manilde van der Oord (O+S Amsterdam)

Inleiding

Conclusie
Vaak wordt de positie van etnische minderheden
in Nederland uitsluitend in negatieve termen
geschetst. Er is echter ook positief nieuws te
melden. Dit positieve nieuws blijkt vooral als
men de moeite neemt om de ontwikkeling in de
tijd in ogenschouw te nemen. De Regiomonitor
vormt hiervoor een zeer behulpzaam instrument.
In deze bijdrage hebben we laten zien dat er
een allochtone middenklasse aan het ontstaan is.
Geheel in overeenstemming met deze opwaartse
sociaal-economische mobiliteit hebben we geconstateerd dat er ook bij allochtonen sprake is van
een wooncarrière. Binnen Amsterdam, maar ook
naar suburbane woonmilieus buiten Amsterdam.
Almere, met een zeer ruim aanbod van eengezinswoningen met een tuin, blijkt hier een belangrijk
vestigingsmilieu, vooral voor de Surinaamse
middenklasse.
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Figuur 10 Concentraties niet-westerse allochtonen en koopwoningen
in Almere, 2005
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In het politieke en publieke debat bestaan veel meningen over de
positie en ontwikkeling van wijken en buurten in de stad. De boventoon in die meningen is dat het vooral stadsbuurten zijn die
negatieve ontwikkelingen meemaken in termen van concentraties
van achterstand en op het gebied van leefbaarheid. Achteruit
gang wordt met stadsbuurten verbonden en dikwijls nog vooral
met oude stadsbuurten. In een recent interview in NRC Handels
blad (16 februari 2008) gaf minister Vogelaar van Wonen, Wijken
en Integratie aan dat zij achterstandwijken nog vooral met
volksbuurten van vóór de Tweede Wereldoorlog associeerde en
dat ze geschokt was te merken dat stedelijke vraagstukken zich
ook manifesteren in wijken die gekenmerkt worden door een
naoorlogse woningvoorraad. Dit interview illustreert op indrin
gende wijze de onwetendheid bij de minister als het gaat om
ontwikkelingen van wijken en buurten en eigenlijk is dat schok
kend. Elke stadsgeograaf had de minister kunnen vertellen dat er
al vanaf begin jaren tachtig van de vorige eeuw, zo’n dertig jaar
geleden dus, aanwijzingen werden gevonden van een herwaar
dering van het stedelijk wonen, of althans een gentrification van
stedelijk wonen, gepaard gaand met aanzetten tot fysieke en
sociale upgrading (zie bijv. Cortie & van der Ven 1981). Die
ontwikkeling had sociale, economische en demografische achter
gronden die zich veel breder manifesteerden dan alleen in onze
grote steden. De internationale literatuur over gentrification uit
die tijd illustreert hoe algemeen de omslag was (zie bijv. Goetze
1979, Gale 1980, Laska & Spain 1980, Hamnett 1984). In Neder
land is vanaf het begin van de jaren tachtig een stroom onderzoek
op gang gekomen, waarmee de nieuwe positie van oude binnen
stadsgebieden en aangrenzende 19e eeuwse wijken in beeld werd
gebracht (bijv. Machielse 1985, Van Weesep 1986, Musterd & van
de Ven 1991, Musterd 1991, Ebels & Ostendorf 1991). De minister
had dus allang kunnen weten dat het beeld van probleem
cumulatie in oude wijken in zijn algemeenheid niet meer klopt, en
ook dat allerlei ‘stedelijke’ vraagstukken zich inmiddels verplaatst
hebben naar meer recent gebouwde wijken, of soms zelfs al naar
de suburbane gebieden, die na verloop van tijd immers ook
stedelijke eigenschappen beginnen te krijgen.
Een interessante vraag is daarom hoe de dertig jaar geleden
ingezette processen zich verder ontwikkeld hebben. Gaat de
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gentrification van de binnenstad nog altijd door? Hebben om
ringende gebieden daar ook profijt van gehad? Of anders
geformuleerd, zijn daar de mensen met een zwakkere sociaaleconomische positie inmiddels ook in de minderheid geraakt
en is de woningvoorraad er in economische waarde op vooruit
gegaan? Zijn de fysieke problemen en wellicht ook de sociale
problemen in toenemende mate aan de buitenkant van de steden
en in de stedelijke regio’s terechtgekomen, of hebben bepaalde
suburbane milieus toch stand weten te houden tegen deze down
grading processen?
In deze bijdrage willen we proberen een begin van een antwoord
te geven op de hier gestelde vragen. We richten ons daarbij zowel
op de gebouwde omgeving als op de bevolkingssamenstelling.
Het gaat ons vooral om de dynamiek. Bovendien richten we de
aandacht wat meer op de ontwikkelingen in de regio Amsterdam,
hoewel zal blijken dat een aantal processen zich toch nog voor
namelijk binnen de kerngemeente Amsterdam manifesteren.
Het volgen van ontwikkelingen in de gebouwde omgeving en
in de bevolkingssamenstelling is – voor de Amsterdamse regio
– eenvoudiger geworden dankzij het beschikbaar komen van de
Regiomonitor Amsterdam en de Stadsmonitor Amsterdam. Deze
monitoren lenen zich ervoor om na te gaan hoe bepaalde plekken
in de regio zich ontwikkelen. Ook op het gebied van de upgrading
en downgrading van bepaalde gebieden kunnen de monitoren
hun diensten bewijzen. Dat kan zowel in de sfeer van de gebouw
de omgeving, als in de sfeer van de bewoners. In deze bijdrage
zullen we dat illustreren. Omdat de Regiomonitor nog niet erg
lang bestaat, is de periode waarover ontwikkelingen kunnen
worden bezien op het niveau van de regio soms nog kort. Voor de
gemeente Amsterdam hebben wij over het algemeen wat langere
tijdreeksen tot onze beschikking.
Achtereenvolgens zullen we ingaan op de in de regio veranderen
de woningvoorraad en de veranderende bevolkingssamenstelling.
We beginnen op regionaal niveau en zoomen vervolgens in op
milieus binnen de kerngemeente Amsterdam.
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De veranderende woningvoorraad:
fysieke upgrading en downgrading

Figuur 1 Concentraties van woningen met hoge en lage woz-waarden, 20051

Een eenvoudige indicator van de upgrading en
downgrading van de woningvoorraad is de wozwaarde van de woningvoorraad. Als we uitsluitend
naar de concentraties van woningen met hoge
en lage woz-waarden kijken, figuur 1, wordt een
duidelijk patroon zichtbaar. Hoge waarden zien
we vooral in het centrum van de regio, én in het
westelijk gedeelte van de gemeente Haarlem.
Dit patroon reflecteert de ontwikkeling van de
afgelopen decennia, waarbij de meest stedelijke
milieus sterk aan waarde hebben gewonnen en
inmiddels – met het gebied aangrenzend richting Zuidas – tot het duurste deel van de regio
behoren.

hoge woz-waarden: n>150, >36%
lage woz-waarden: n>150, >36%

Maar het is interessanter om de veranderingen
te bezien. Zelfs veranderingen op korte termijn
geven al indicaties van de recente processen die
zich voordoen, zoals blijkt als we op regionaal
niveau sterke concentraties met een lage wozwaarde met elkaar vergelijken, figuur 2.
De ontwikkelingen op regionaal niveau geven te
zien dat vooral de aan de binnenstad grenzende
gebieden nog steeds aan waarde lijken te winnen en dat het al decennia geleden ingezette
proces van upgrading nog niet ten einde is, maar
inderdaad, zoals verwacht zich voortzet in de 19e
eeuwse wijken. Vooral de wijken die niet in de
jaren tachtig onderwerp van door de overheid
geleide stadsvernieuwing zijn geweest, vertonen
nu duidelijk een stijging van de waarde van het
onroerend goed. Tussen 2003 en 2005 zien we
veel van de concentraties met een lage wozwaarde in de 19e eeuwse wijken aan de westkant
van de Amsterdamse binnenstad verdwijnen.
Maar ook in Zuidoost en in delen van AmsterdamNoord zien we indicaties van fysieke upgrading,
in die zin dat er concentraties met een lage wozwaarde verdwenen zijn tussen 2003 en 2005.
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Figuur 2 Sterke concentraties met een lage woz-waarde, 20032 en 2005
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2005: n>50, >36%

0

5

10

kilometers

Bron: Regiomonitor
1.

In 2005 wordt de woz prijspeildatum 1 januari 2003 gebruikt. De grens van de categorie ‘hoge woz-waarde’ ligt op een waarde van meer dan 350.000 euro, woningen met
een waarde tot 130.000 euro vallen in de categorie ‘lage woz-waarde’.

2.

 oz-gegevens over 2003 hebben prijspeildatum 1 januari 1999. In 2003 vallen
W
woningen met een waarde tot 85.000 euro in de categorie ‘lage woz-waarde’ van de
Regiomonitor. In 2005, met prijspeildatum 2003, is de grens ‘tot 130.000 euro’ voor
dezelfde categorie gehanteerd.

Upgrading en downgrading in de regio: de veranderende woningvoorraad en bevolking van de regio Amsterdam

Figuur 3 Sterke concentraties van woningen met een hoge woz-waarde,
ingezoomd op de Amsterdamse binnenstad, 2001 en 20043

Omdat zich aanzienlijke veranderingen voordoen in de omgeving van de binnenstad van
Amsterdam, is het zinvol om aan dat gebied
speciale aandacht te besteden. Het is niet on
mogelijk dat de druk op de binnenstad en de 19e
eeuwse wijken door de waardeverhoging dermate
groot is geworden, dat ook andere aangrenzende
gebieden waardestijging zullen vertonen. We kunnen deze ontwikkeling in groter detail bezien met
de Amsterdamse Stadsmonitor. In figuur 3 is voor
de binnenstad en omgeving in beeld gebracht
waar de sterke concentraties van woningen met
een hoge woz-waarde te vinden zijn in 2001 en
2004.

2001: n>190, 56.3%
2004: n> 237, 64%
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Figuur 4 Sterke concentraties van woningen met een hoge en lage woz-waarde,
in ingezoomd op de Amsterdamse binnenstad, 20044

hoge woz-waarde:
n>354, >79%
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 oz-gegevens over 2001 hebben prijspeildatum 1 januari 1999. In 2001 vallen woninW
gen met een waarde van meer dan 330.557 gulden in de categorie ‘hoge woz-waarde’
van de Stadsmonitor Amsterdam. In 2004, eveneens prijspeildatum 1999, is een grens
van meer dan 150.001 euro voor dezelfde categorie gehanteerd.
4.
In 2004 wordt woz prijspeildatum 1 januari 1999 gebruikt. De grens van de categorie
‘hoge woz-waarde’ ligt op een waarde van meer dan 150.001 euro, woningen met een
waarde tot 100.000 euro vallen in de categorie ‘lage woz-waarde’ van de Stadsmonitor
Amsterdam.
3.
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Het beeld dat zich ontvouwde met de Regio
monitor, waar we het verdwijnen van concentraties met lage waarde in beeld konden brengen,
wordt nog niet versterkt als we ons richten op de
hoge waarden, althans, wanneer Amsterdam het
referentiekader is. Concentraties met hoge wozwaarden lijken nog wel uit te breiden, maar dan
vooral in de binnenstad. Toename van druk op
de aan de binnenstad grenzende wijken is niet
zichtbaar in systematische toename van concentraties met hoge waarde. Eerder lijkt zich het
tegendeel voor te doen, met name in het deel
ten noorden van het Vondelpark, waar een sterke
concentratie met hoge waarde in 2001 niet meer
als zodanig zichtbaar is in 2004. Interessant is nog
een confrontatie van concentraties met een lage
en een hoge waarde, figuur 4. Vooral in Westerpark, dat grenst aan een groot en stabiel gebied
met hoge waarde in de binnenstad, én waarin zich
een aantal ontwikkelingen in het hogere waarde
segment hebben voorgedaan, zien we interessante contrasten. Hier, vooral op deze locatie,
ontwikkelt zich wellicht een gebied met hoog
gentrification potentieel. Het is opvallend dat
bijna nergens in Amsterdam sprake is van downgrading.
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Figuur 5 De ontwikkeling van de werkloosheid5 en het percentage bijstandsontvangers6 in Amsterdam, 1994-2007
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De veranderende bevolking: sociale
upgrading en downgrading
Wat betreft de bevolking kan een soortgelijke
 nalyse worden verricht. Er zijn hier in principe
a
meer indicatoren bruikbaar. We beschikken over
gedetailleerde werkloosheidsgegevens voor de
regio uit 2000 en 2003; voor de stad Amsterdam
kunnen we de periode 1994-2007 bestrijken.
Daarnaast is er recente informatie over bijstands-

2004

2006

2007

Bron: O+S Amsterdam

uitkeringen beschikbaar. Omdat op regionaal
niveau de concentraties van werkloosheid vooral
in de gemeente Amsterdam zichtbaar worden,
richten we ons opnieuw op Amsterdam. Een
vergelijking van de informatie tussen 1994 en
2007 levert twee soorten dynamiek op. Ten eerste
neemt de werkloosheid af in de beschouwde
periode, figuur 5.

5.

Niet-werkende werkzoekenden (NWW) als percentage van de bevolking van 15-64 jaar.

6.

 BW/WWB thuiswonend jonger dan 65 jaar, als percentage van de bevolking van 15A
64 jaar (in 1994 en 1996 is de RWW meegeteld).
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Figuur 6a Concentraties van werkloosheid
in Amsterdam, 1994
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Figuur 6b Concentraties van werkloosheid
in Amsterdam, 2000
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Figuur 6c Concentraties van werkloosheid
in Amsterdam, 2007
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Ten tweede schuiven de concentraties van werkloosheid enigszins naar buiten. Dat is goed te zien
als we de jaren 1994, 2000 en 2007 met elkaar
vergelijken, figuur 6.
Duidelijk is te zien waar sociale upgrading zich
voordoet in de beschouwde periode.
Analyse van de ontwikkeling van het aandeel van
de potentiële beroepsbevolking dat een bijstands
uitkering ontvangt, wijst uit dat zich tegen de
trend van daling in de regio in, een toename van
het aantal concentraties van bijstandsontvangers
in Almere voordoet, figuur 7. De ‘urbanisation of
the suburb’ (Masotti & Hadden 1974) die zich hier
voordoet, wordt, zelfs over een korte periode van
één jaar (2006-2006), treffend in beeld gebracht.
Er is hier duidelijk sprake van relatieve down
grading in sociale zin.
Binnen de gemeente Amsterdam is opnieuw
een analyse over een langere periode mogelijk
(1996-2007). In figuur 5 is aangegeven dat de
ontwikkeling in de gemeente als geheel parallellen vertoont met de werkloosheidsontwikkeling.
Wel daalt de werkloosheid wat sneller dan het
niveau van de bijstand. Het ruimtelijk patroon van
de ontwikkeling van concentraties van bijstandsontvangers vertoont veel overlap met dat van
de werkloosheid, reden om de kaarten hier niet
opnieuw te presenteren.

Figuur 7 De ontwikkeling van concentraties bijstandsontvangers
in Almere, 2005 en 2006
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Fysiek en sociaal

Conclusie

De fysieke en sociale ontwikkelingen in de regio
Amsterdam zijn niet onafhankelijk van elkaar.
De sociale upgrading in stadsdelen zoals Zuidoost en Westerpark gaat gepaard met een sterke
fysieke upgrading in de vorm van stedelijke herstructurering. Afnemende werkloosheid lijkt eveneens samen te hangen met deze vernieuwing.
Omdat de recente ontwikkeling, met name in
de laatste tien jaren, gepaard is gegaan met een
algehele daling van werkloosheid en bijstandsproblematiek, is een eventuele verplaatsing van
werkloosheid en bijstand door fysieke interventies
niet direct zichtbaar, of eerder ‘verdampt’.
Een minder direct verband tussen fysiek en sociaal
vinden we in de suburbane gebieden, en in het
bijzonder in Almere, waar het meer stedelijk
worden van de lokale gemeenschap zich ook
manifesteert in meer werkloosheid en bijstand.
Dat zijn typisch sociale indicatoren die hogere
waarden bereiken in steden.

De regio Amsterdam, en daarbinnen in het bijzonder de stad Amsterdam, vertoont in haar recente
geschiedenis meer upgrading dan downgrading.
Vooral de Amsterdamse binnenstad is een gebied
geworden dat voor velen niet meer financieel
bereikbaar is. In de aangrenzende 19e eeuwse
wijken vinden we bovendien steeds minder
concentraties van woningen met een lage wozwaarde, wat eveneens duidt op waardestijging.
De traag veranderende gebouwde omgeving
leidt er waarschijnlijk toe dat deze gebieden niet
eenvoudig tot de top van de markt opklimmen,
maar dat ze in waarde stijgen lijkt onmiskenbaar.
Westerpark is een dergelijk gebied waar zich, als
de conjunctuur dat toelaat, wellicht gentrification
gaat voordoen in de komende jaren. Structureel
zien we met het meer stedelijk worden van een
deel van het ommeland, dat zich daar ook enige
stedelijke problemen naar toe verplaatsen. Daar
manifesteert zich lichte downgrading.
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