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6.1. de binnenroute of de buitenroute

De dominante hypothese in de sociologische literatuur is dat middengroepen 
in de gemengde inkomenswijk weinig betrokkenheid tonen naar 
achterstandsbewoners. Middengroepen tonen zich van hun solidaire kant 
als de ruimtelijke afstand groot is; bij een toenemende ruimtelijke nabijheid 
krimpt deze betrokkenheid echter en trekken middengroepen zich terug in de 
eigen veilige wereld (De Swaan, 1993:128; vgl. Latten & Verschueren, 2006: 
37) of ze zetten zich scherp af tegen arme groepen (Smith, 2001). ruimtelijke 
nabijheid leidt in deze visie slechts tot een sterke afname (crowding out) van de 
verticale solidariteit die sterkeren op andere ‘veilige’ domeinen wel tonen naar 
zwakkeren. Vrij naar de terminologie die Hirschman (1970) introduceerde om 
de keuzeopties van mensen in gecompliceerde situaties aan te duiden, kiest 
de middenklasse volgens de heersende academische opvatting bij een hoge 
inkomensmenging een exit- of een voice- strategie: men vertrekt of roept om 
verandering. In het eerste geval streven bewoners geen lang verblijf na in de 
wijk of leiden ze er een teruggetrokken bestaan. In het tweede geval keert 
de middenklasse zich openlijk tegen de aanwezigheid van arme bewoners. 
Veel onderzoekers zien de gemengde inkomenswijk in lijn hiermee als het 
podium van een ijzeren logica van scheiding en vermijding (zie bijvoorbeeld 
Donzelot, 2003:14): middengroepen zullen bij stedelijke vernieuwing (net als 
bij relocatie) met exit of voice reageren op het ‘probleem’ sociale mix.

In het vorige hoofdstuk zagen we echter dat bij stedelijke vernieuwing 
in Hoogvliet middengroepen niet de sterkste Nimby-houding aannemen. 
Mogelijk kunnen bij stedelijke vernieuwing arme groepen soms toch rekenen 
op enige verticale solidariteit van middengroepen. Voor een verklaring 
kunnen we deels weer te rade gaan bij Hirschman. Hij stelt dat door loyalty 
mensen soms anders kiezen dan verwacht. Het begrip loyalty kan hier worden 
gelezen als trouw, als uiting van verbondenheid, maar ook als houding van 
betrokkenheid (vgl. etzioni, 1961). Als mensen betrokken zijn bij een bedrijf, 
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buurt, land of met een idee zullen ze minder snel een complexe situatie afwijzen 
of zich er uit terugtrekken. tot dusver is in onderzoek naar de gemengde 
wijk nog weinig stilgestaan bij loyaliteit als houding van betrokkenheid. De 
meeste onderzoekers proberen betrokkenheid in het gedrag vast te stellen via 
contactanalyses: als het contact tussen klassen gering is, wordt dat gezien als 
een aanwijzing dat er weinig betrokkenheid is (zie o.a. Kleinhans, Veldboer & 
Duyvendak, 2000: Van Bergeijk e.a., 2008). 

In dit hoofdstuk heeft contact een minder prominente rol en willen 
we loyaliteit als houding uitgebreider verkennen. We willen nagaan of er 
middengroepen zijn te vinden in de gemengde inkomenswijk die voldoen 
aan het profiel van een Wimby (welcome in my backyard): een groep die 
waarde hecht aan sociale mix en die zich betrokken opstelt ten opzichte van 
‘andere’ bewonersgroepen met een lagere status. De belangrijkste kandidaat 
daarvoor zijn allereerst middengroepen die een (etnische) gelijkenis vertonen 
met achterstandsbewoners. De ‘elite’ van de eigen etnische groep geldt bij 
stedelijke vernieuwing als de meest waarschijnlijke loyale middenklasse. 
een tweede minder vaak genoemde kandidaat zijn hoogopgeleide ‘tolerante’ 
groepen met een sociaal-culturele of creatieve achtergrond (zie hoofdstuk 
vier, vgl. Gijsberts & Dagevos, 2005).

In dit hoofdstuk gaan we dus na of er uitzonderingen zijn op de ‘ijzeren 
regel’ van scheiding en vermijding. We willen bovendien weten welke rol 
sociale afstand speelt. De tweede onderzoeksvraag in dit proefschrift luidt: welke 
middengroepen zijn in stedelijke vernieuwingsgebieden het meest betrokken bij 
achterstandsbewoners? Met andere woorden: wie zijn onder de middengroepen 
de loyale Wimby’s (welcome in my backyard)? Welke rol speelt sociale afstand bij 
deze loyaliteit? 

In termen van dit proefschrift: is betrokkenheid gebaseerd op de mate van 
overeenkomst (binnenroute) of op de mate van verschil (buitenroute)? Wie is 
de ware Wimby?

De binnen- en buitenroute nader verkend 

In hoofdstuk vier zijn we geëindigd met een typologie van middengroepen bij 
stedelijke vernieuwing, met daarin twee typen van verticale solidariteit in de 
gemengde inkomenswijk: de binnen- en de buitenroute. 
Bij de binnenroute is betrokkenheid gebaseerd op overeenkomst. een zo klein 
mogelijke sociale afstand (zo min mogelijk onderscheid tussen de ingroup en 
de outgroup) biedt daarop de meeste kans. De binnenroute is te beschouwen 
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als een traditionele vorm van verticale solidariteit: binnen gemeenschappen 
zijn sterkeren betrokken bij ‘verwante’ zwakkeren, dit krijgt gestalte door 
groepsnormen van naastenliefde: adel verplicht. Bij de buitenroute zien we 
een moderne vorm van verticale solidariteit. De betrokkenheid van de sterkere 
partij is gebaseerd op een groot statusverschil (een groot onderscheid tussen de 
ingroup en de outgroup).De dominante groep, zeker van zichzelf en verzekerd 
van veiligheid, sociale zekerheid, kennis en maatschappelijke waardering, trekt 
zich het lot aan van minderbedeelden met wie zij hoogstens een zeer lichte 
overeenkomst ervaren. 

Onderzoeken naar de gemengde inkomenswijk bieden verschillende 
bouwstenen voor de binnenroute. Similariteit biedt allereerst meer kans op 

Figuur 6.1. Verwachte ontwikkeling in stedelijke vernieuwingsgebieden naar type 
middenklasse.

Aspecten

Klassiek  
(economisch 
kapitaal)

Binnenroute 
(community 
kapitaal)  

Buitenroute 
(cultureel 
kapitaal)

Oorspronkelijk arme wijk x x x
Motief Middenklasse

reproductie x x x
Sociale rechtvaardigheid 
(verticale betrokkenheid) O x x

Buurttransformatie
Middenklasse meer 
cultureel dan economisch 
kapitaal O O x

Verdringing arme 
groepen      x O O/x

Kans op vertrek 
middenklasse O O O/x

Omgang tussen klassen
Contact O x O
terugtrekgedrag x O O/x
Antagonisme x O O

reputatie buurt xx O x
Sociale mix duurzaam O x x

(vrij naar  een model van Van Criekingen en Decroly, 2003: 2454; zie ook Moore, 
2009: 135).
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contact (Beekmans et al, 2001; Arthurson, 2008. Graduele verschillen verkleinen 
daarnaast de kans op spanningen in een gemengde wijk (Brophy & Smith, 
1997; Van Bergeijk e.a., 2008). er is ook een grotere kans op hulprelaties (Gans, 
1961; Duyvendak, 2003; reijndorp, 2007). Als mensen uit de middenklasse bij 
hun eigen stijging discriminatie en blokkades hebben ondervonden, koesteren 
zij bij een gedeelde achtergrond vaak ideeën van sociale rechtvaardigheid 
en van teruggeven (‘giving back’). Zij willen er bovendien voor waken dat ze 
arme groepsgenoten verdringen (Moore, 2009). Deze verdringing treedt naar 
verwachting ook niet op, omdat andere (dominante) middengroepen geen 
ambitie hebben om in de naar leefstijl en etniciteit eenzijdige wijk te wonen. 
Hierdoor blijft prijsopdrijving uit (Moore, 2009). De betrokkenheid is echter 
niet vanzelfsprekend bij dit type verticale solidariteit. De stijgers in een etnische 
groep hebben in de regel een minder sterke (herkomst)groepsoriëntatie dan 
diegenen die lager op de maatschappelijke ladder staan. Ze oriënteren zich 
al meer op de omringende samenleving, ook al hebben ze daar vaak nog een 
relatief lage status. Voor hen is het belangrijk dat ze vooruitkomen en niet 
worden ‘teruggetrokken’ door achterblijvers (Smith, 2005). Die terugvalangst 
van etnische stijgers, de bezorgdheid over de eigen sociale reproductie, is ook 
merkbaar in gemengde inkomenswijken (rose, 2004; Uyterlinde et al, 2007).

De buitenroute krijgt onderbouwing in een aantal onderzoeken naar de 
gemengde inkomenswijk. Postmaterialistische groepen, zeker van zichzelf en 
hun positie, zouden (tot op zekere hoogte) een woonvoorkeur hebben voor 
heterogene stedelijke milieus (Florida, 2003). Dit biedt enige openingen voor 
contact (Van eijk, 2008), maar leidt vooral tot symbolische bindingen door 
de ‘consumptie’ van andere culturen (Bodaar & rath, 2006). Postmaterialisten 
zijn loyaal aan ideeën van ‘balanced communities’ en ‘new urbanism’, ze 
zijn voorstander van een emancipatoire stad met tolerantie en sociale 
rechtvaardigheid en keren zich af van exclusieve wijken (Glass, 1964; rose, 
2004). Onder voorwaarde dat hun sociale reproductie geen gevaar loopt, 
kiezen ze voor gemengd wonen en tegen zelfsegregatie. Vooral werkers in de 
publieke sector, de culturele en sociale professionals zouden in dit beeld passen 
(Ley & Mills, 1996; Butler, 2003). De ‘lichte’ betrokkenheid past vaak bij een 
bepaalde levensfase (fase van studie en daarna); in de fase van gezinsvorming 
kiezen velen voor een minder ‘edgy’ omgeving (Fenton, 2006). Hoewel de 
middenklasse in het model van de buitenroute niet gericht is op verdringing en 
antagonisme, kan men (in neoliberale landen) ongewild toch minderbedeelden 
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de wijk uit concurreren als de voorheen arme wijk een hot spot wordt voor 
gentrification (Hackworth & reekers, 2005). 

Herkenbare prototypen?

Bij oriënterende gesprekken met twintig sociaal bewogen middenklassers 
in Amsterdam Nieuw West (Veldboer & Duvyendak, 2009)1, zijn de beide 
prototypen duidelijk herkenbaar. Middengroepen die de binnenroute 
vertegenwoordigen hebben bijvoorbeeld een bijna vanzelfsprekende sociale 
binding met de buurt. 

‘Ik ben hier opgegroeid. Dit is nu eenmaal mijn plek. Mijn ouders 
wonen om de hoek.’

(communicatie adviseur, vrouw, Marokkaans, getrouwd, 28 jaar)

‘Je bent onderdeel van je buurt. Dit is je gemeenschap. Ik ken de 
mensen hier van mijn school, familie, buren. Daarom wilde ik hier 
wonen.’

(office manager, vrouw, Marokkaans, alleenstaand, 23 jaar).

De binding met de buurt is bij de buitenroute veel minder gelegen in contacten 
of in een lange woongeschiedenis. Men voelt zich symbolisch verbonden met 
de diversiteit van de wijk en wil zich onderscheiden van middengroepen die 
hebben gekozen voor het wonen in voorspelbare ‘eenzijdige’ omgevingen.

‘Ik ben opgegroeid in het noorden van het land en woonde eerst 
binnen de ring in Amsterdam. Ik heb weinig contact met andere 
buren, maar ik vind de mix prettig. Diversiteit vind ik echt een 
reden om ergens te wonen. Ik ben nieuwsgierig naar andere 
culturen. Ik vind het leuk om zowel naar de turkse bakker als de 
Hollandse keurslager te kunnen gaan. Ik woon liever midden in 
de mix dan in een mono-wijk. Ik zou me onprettig voelen in een 
totaal witte bubbel. De diversiteit is een gegeven van de stad.’

(ondernemer, vrouw, Nederlands, alleenstaand, 44 jaar)

1    In 2009 zijn deze interviews gehouden voor een essay over de toekomst van Amsterdam Nieuw 
West. 
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‘We woonden in de Pijp. We zijn voor de kinderen naar een rustig 
deel van Nieuw West verhuisd. Op sommige plekken in de buurt 
en in de wijk is het heel gemengd. Sommige pleinen zijn heel 
gemoedelijk en laten zien hoe het leven in een multiculturele stad 
echt is, met etnische winkeltjes naast Nederlandse zaken. Ik merk 
dat ik het een beetje raar begin te vinden als ik terug ben in de 
grachtengordel, waar het bijna alleen maar wit is.’

(theaterprogrammeur, man, Nederlands, gezin, 40 jaar)

‘Mijn ouders twijfelden of ik hier wel moest gaan wonen, maar ik 
wilde het heel graag. Met mijn medestudenten ben ik een van de 
weinige blanke mensen in de wijk. In ruil voor vrijwilligerswerk 
kan ik hier gratis wonen in een huurwoning. Ik ben idealistisch 
en denk dat het een heel goed project is. Zo iemand uit Oud Zuid 
die hier een keer per week vrijwilligerswerk doet, heeft totaal geen 
binding.’ 

(student, vrouw, Nederlands, alleenstaand, 22 jaar)

Wat de geïnterviewde middengroepen delen is de wens dat Amsterdam Nieuw 
West meer voorzieningen krijgt die inspelen op de middenklasse-smaak. 
Winkels, horeca, festivals, zelfs het groen kan meer op de middenklasse worden 
afgestemd. Daarnaast zien bijna alle geïnterviewden een dwarsdoorsnede van 
het stedelijk gemiddelde als de ideale bevolkingssamenstelling voor Nieuw 
West. Zowel vertegenwoordigers van de binnenroute als de buitenroute 
vertolken de wens van een gedeelde wijk met een proportionele verdeling van 
de (etnische) bevolking.

‘Ik zie het liefst balans, het gaat om een goede mix van beiden. 
Helemaal blank dan zou ik me ongemakkelijk voelen.’

(communicatieadviseur, vrouw, Marokkaans, getrouwd, 28 jaar)

‘Soms heb ik er genoeg van dat het hier een Klein turkije lijkt. 
Als hier meer autochtone gezinnen komen wonen zou dat veel 
beter zijn. Maar het mag niet doorschieten. Ik wil niet dat mijn 
kinderen in een te witte omgeving komen.’

(ondernemer, vrouw, Nederlands, gezin met tunesische partner, 38 jaar)
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‘er zijn hier te veel schotels, te veel gesluierde vrouwen die je alleen 
maar het huishouden ziet doen. een meer doorsnee-bevolking 
zou goed zijn. Het leukste is een beetje hippe mix van studenten 
en allochtonen, zoals in Kreuzberg in Berlijn.’

(onderzoeksassistent, man, moeder Nederlands/vader Nigeriaan,  
alleenstaand, 24 jaar) 

‘Iedereen moet zoveel mogelijk gemengd wonen, tot op het 
complexniveau.’

(student, vrouw, Nederlands, samenwonend, 27 jaar) 

Alle geïnterviewde actieve middenklasse-bewoners veronderstellen dat een 
groter aandeel middenklasse zal leiden tot een rustiger wijk met minder 
overlastgevend gedrag. Als de belangrijkste sociale meerwaarde van menging 
noemen geïnterviewden die de binnenroute representeren rolmodelwerking. 
Inkomensmenging kan volgens hen jongeren op achterstand alternatieve 
manieren van leven voorspiegelen. Deze middenklasse wil iets teruggeven, 
maar vreest tegelijkertijd een terugval. 

‘Wijken die meer gemixt zijn, zijn beter voor kinderen. Als ik 
leerlingen van mijn school zie voetballen met Nederlandse kindjes 
vind ik dat heel goed. Zo pikken ze bijvoorbeeld sneller de taal op.’ 

(leraar, vrouw, Nederlands-Surinaams, alleenstaand, 38 jaar) 

‘Uit mijn jeugd weet ik hoe leuk het is om met verschillende 
kinderen in de klas te zitten. een goede balans geeft je het goede 
van beiden. Het is niet goed om op een eigen kluitje bij je eigen 
groep te blijven. Voor niemand. Maar zeker voor kinderen op 
achterstand is het slecht. Op zwarte scholen leren kinderen de 
Nederlandse taal niet goed.’ 

(communicatieadviseur, vrouw, Marokkaans, getrouwd, 28 jaar)

‘Succesvolle autochtonen en allochtone jongeren die het gemaakt 
hebben, zouden een soort rolmodel moeten zijn voor de kleine 
rotjongens. Maar dat gebeurt te weinig. Studerende allochtone 
jongeren komen vaak laat thuis. Ze zeggen dat ze in de stad blijven 
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om maar uit de buurt te blijven. Daardoor verandert er weinig en 
groeien die rotkinderen in een te geïsoleerde omgeving op.’ 

(officemanager, vrouw, Marokkaans, alleenstaand, 23 jaar)

De geïnterviewden die staan voor de buitenroute, benadrukken dat 
inkomensmenging en etnische menging de nieuwe werkelijkheid zijn. 
Ze stellen dat diversiteit voor hen (en voor hun kroost) een verrijkende en 
leerzame ervaring is. 

‘Kinderen die om weten te gaan met diversiteit hebben een 
voorsprong in de samenleving. Bij mijn kinderen zal dat allemaal 
heel natuurlijk gaan, ze hebben straks gewoon vriendjes in de klas 
die Achmed heten.’ 
(redactrice bij televisiemaatschappij, vrouw, Nederlands, gezin, 27 jaar)

‘Ik vind menging heel belangrijk omdat je veel van elkaar kunt 
leren. Arm kan van rijk leren, maar rijk ook van arm. Jongeren 
kunnen iets opsteken van ouderen, maar ook omgekeerd. We 
kunnen veel van elkaar leren door met elkaar samen te wonen, zo 
creëer je respect.’

(student, vrouw, Nederlands, alleenstaand, 22 jaar)

tot slot, middenklassers die passen in de buitenroute zijn minder 
onvoorwaardelijk in hun keus voor Nieuw West. De geïnterviewde 
‘binnenrouters’ zijn vastbeslotener en kiezen op voorhand voor een langer 
verblijf in het gebied. 

‘Als ik over tien jaar of zo verhuis, verhuis ik naar een rustiger 
buurt in Nieuw West. Bijvoorbeeld die mooie nieuwe gebouwen 
aan de Sloterplas.’ 

(officemanager, vrouw, Marokkaans, alleenstaand, 23 jaar).

‘Wij hoeven hier niet weg, maar we zoeken wel een groter huis, 
liefst ergens in Nieuw West.’
(ondernemer, vrouw, Nederlands, gezin met tunesische partner, 38 jaar)
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‘Hogeropgeleide allochtonen blijven eerder in de wijk dan 
hogeropgeleide autochtonen. Als hun kind vier is, gaan ze toch 
vaak weg naar Almere of Hoofddorp.’ 

(leraar, vrouw, Nederlands-Surinaams, alleenstaand, 38 jaar) 

‘Ik denk dat we ergens anders gaan wonen als we kinderen krijgen. 
Niet in een volledig blanke wijk, maar toch minder gekleurd. Je 
gaat toch liever niet pionieren met je eigen kind.’

(student, vrouw, Nederlands, samenwonend, 27 jaar) 

‘een paar jaar terug had ik iets van “dit is een prachtige plek” met 
veel potentie, maar nu weet ik het niet meer. een tijdje heb ik 
het multiculturele heel leuk gevonden, maar nu vind ik het een 
overkill. er gebeurt te weinig voor de middenklasse.’ 

(interieurarchitect, man, Nederlands, gezin, 53 jaar)

‘Het is een moeilijke afweging. er is meer reuring en gezelligheid 
binnen de ring. Hier is het stil op straat, met weinig sociale 
controle. Maar het is hier ook groener en de woningen zijn groter.’

(ondernemer, vrouw, Nederlands, alleenstaand, 44 jaar)

‘De binnenstad en wijken als de rivierenbuurt vind ik te duur, 
te saai en de mensen zijn er onaardig. Hier is het gemengd, maar 
leven de mensen langs elkaar heen. We willen blijven en ons kind 
naar een gemengde school sturen. We blijven, tenzij het helemaal 
mis gaat met de criminaliteit.’ 
(redactrice bij televisiemaatschappij, vrouw, Nederlands, gezin, 27 jaar)

Op basis van de interviews is er voldoende grond om de binnenroute 
en de buitenroute grondiger te verkennen. Wat is de omvang van deze 
middengroepen, waar ligt precies hun loyaliteit met de gemengde wijk, hoe zit 
het met het potentiële exit-gedrag? 
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6.2. seLectie VAn wijken 

In de onderzoekswijken die in dit hoofdstuk aan bod komen, de F-buurt in 
Amsterdam Zuidoost en de Geuzenbaan in Amsterdam Nieuw West, is bij 
de stedelijke vernieuwing door de betreffende stadsdelen en corporaties 
ingezet op een relatief geringe sociale afstand tussen de middenklasse en 
achterstandsbewoners. Dat is in de Nederlandse praktijk vrij gebruikelijk. 
Illustratief is dat in sociaal-economisch opzicht de bevolkingscompositie met 
kleine stappen verandert, en dat in sociaal-cultureel opzicht de veranderingen 
zelfs minimaal zijn. Gijsberts & Dagevos (2007) concluderen bijvoorbeeld 
in lijn met de resultaten in Hoogvliet (zie hoofdstuk vijf) dat bij de meeste 
grootschalige herstructureringen van woonbuurten de veranderingen in de 
etnische samenstelling van de bevolking gering zijn. 

Inzetten op de binnenroute is dus de norm bij stedelijke vernieuwing: 
het klein houden van sociaal-economische en sociaal-culturele afstanden 
lijkt eerder regel dan uitzondering te zijn. De twee wijken die hier worden 
besproken zijn daarom op voorhand niet heel scherp contrasterend. Ze zijn 
veeleer te beschouwen als multi-similar cases (vgl. Gerring, 2007: 203-204). 
Ze hebben veel overeenkomsten, maar verschillen op een aantal cruciale 
punten. Waar de F-buurt in de wetenschappelijke literatuur bijvoorbeeld geldt 
als een succesvol schoolvoorbeeld van een stedelijke vernieuwing gebaseerd 
op culturele overeenkomst, zijn er academische zorgen of in Geuzenveld de 
binnenroute het tij wel zal doen keren. tussen beide wijken zijn er bovendien 
grote verschillen hoe tevreden bewoners zijn over de bevolkingssamenstelling 
(vgl. Van der Veer, 2009). In de nu volgende paragraaf worden de beide wijken 
uitgebreid gepresenteerd. 

6.3. de f-buurt, de bijLmer, AmsterdAm zuidoost

De Bijlmer werd in de jaren zestig ontworpen als de stad van morgen; als de 
nieuwe moderne woonplek voor Amsterdammers. De wijk met tientallen 
gigantische flatgebouwen raakte echter al kort na de opleveringsfase verstrikt 
in een web van problemen. Lag het wijkverval ingebakken in het ontwerp of 
lag het aan het matige beheer of de onvoorziene bevolkingssamenstelling? Hoe 
het ook zij, de Bijlmer stond door het grote aantal armlastige Surinamers en 
Antillianen dat hier onderdak vond al snel te boek als het getto van Nederland. 
Sinds midden jaren negentig is een grootscheepse vernieuwing gaande om de 



157WIe IS De LOYALe MIDDeNKLASSe IN De GeMeNGDe WIJK?

Bijlmer in stedenbouwkundig opzicht een ‘gewoner’ aanzien te geven. Door 
een mix van koop- en huurwoningen moet het gebied bovendien economisch 
en sociaal revitaliseren. Na meer dan vijftien jaar vernieuwen is de Bijlmer 
uitgegroeid tot het toonbeeld van zwarte gentrification, met een ‘home 
made’ Surinaamse middenklasse. tegelijkertijd zijn lang niet alle problemen 
verdwenen. Symbool voor veel van de ontwikkelingen staat de F-buurt die als 
een van de eerste wijken onder handen is genomen. 

6.3.1. een onvoorziene bevolking voor de stad van morgen

tussen 1966 en 1975 verrezen ten zuidoosten van Amsterdam in de voorheen 
bijna lege Bijlmermeer 31 gigantische flatgebouwen in honingraatpatroon. 
De identieke woongebouwen van tien verdiepingen met in totaal 13.000 
ruime woningen (100 tot 125 m2) werden gepresenteerd als ‘de stad van 
morgen’ voor ‘de-mens-van-nu’. Helemaal in lijn met de filosofie van de 
architectenstroming CIAM (Congrès International d’Architecture Moderne) 
scheidden de stadsplanners en architecten de functies van wonen, werk 
en recreatie en werd er in symmetrische en herhalende patronen gebouwd 
(Helleman en Wassenberg, 2004: 3-4). De buurten met hoogbouwgalerijflats 
werden genoemd naar het alfabet. De D-, e-, en F-buurt bestonden volledig 
uit hoogbouw, andere buurten hadden soms ook laagbouw. De Bijlmer werd 
met grote trots gepresenteerd als een wijk voor de middenklasse met moderne 
paleiswoningen middenin een park. Dat op de uitvoering van de plannen veel 
is bezuinigd (bijvoorbeeld door een sterke reductie van het aantal liften) of 
dat voorzieningen lang op zich lieten wachten, werd door de beleidsmakers 
aanvankelijk als overkomelijk gezien (Heijboer, 2006: 87)

De Bijlmer ontwikkelde zich heel anders dan gedacht. De geplande 
(lagere) middenklasse-bewoners kwamen maar mondjesmaat en het waren 
niet zozeer gezinnen, alswel alleenstaanden en kinderloze stellen die de 
stap naar de Bijlmer maakten. De Bijlmer was bijvoorbeeld zeer populair bij 
homoseksuelen op zoek naar een anonieme woonomgeving. Na verloop van 
tijd trokken de vele singles en koppels bijna allemaal weer weg, op een harde 
kern van ‘Bijlmerbelievers’ na (Aalbers, 2003: 68). De bewoners van het eerste 
uur en potentiële gegadigden keerden zich af van de eenvormige en massale 
‘stad van morgen’ en verkozen een langer verblijf in de oude stad of een nieuw 
gebouwde eengezinswoning met tuin in Purmerend, Hoorn en Almere. Al 
vanaf begin jaren zeventig liepen de nieuw opgeleverde flats minder snel 
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vol. De gebrekkige voorzieningen (er waren lange tijd alleen maar enkele 
noodwinkels), de slechte bewegwijzering, beheerproblemen in de flats en in 
de openbare ruimte, de late oplevering van het openbaar vervoer en het weinig 
florissante ondergrondse sociale leven in kelderruimtes deden de naam van de 
Bijlmer geen goed. Sociaal maatschappelijk werkers signaleerden in 1974 een 
‘tendens tot verproletarisering’(Heijboer, 2006: 87). In korte tijd - en nog voor 
de laatste flat in 1975 was opgeleverd - gleed de Bijlmer af tot een plek voor 
mensen op zoek naar tijdelijke of snelle huisvesting. 

In 1971 woonden er ongeveer 15 tot 20 procent Surinamers en Antillianen 
in het gebied. Vlak voor en na de onafhankelijkheid van Suriname in 1976 
zochten grote aantallen Surinamers (meestal laag opgeleide Creolen, deels ook 
Hindoestanen) een plek in de Bijlmer en vormen daar sindsdien de grootste 
bevolkingsgroep. De vluchten uit Paramaribo kregen schertsend de bijnaam 
Bijlmer-expres. In reactie op deze concentratietendens introduceerde de 
landelijke overheid een spreidingsmaatregel (huisvesting voor Surinamers 
in zogenaamde rijksvoorkeurswoningen buiten de randstad). Deze regeling 
was echter klein van omvang en werd na protesten over discriminatie al snel 
losgelaten (Veldboer & Duyvendak, 2004). 

6.3.2. ‘te zwart, te arm, te crimineel’

Vanaf de jaren tachtig is meer dan zeventig tot tachtig procent van de bewoners 
van de Bijlmer niet-westers en merendeels Surinaams (Aalbers, 2003: 76). 
In sommige woningen trokken arme nieuwkomers bij elkaar in om de hoge 
huren op te brengen en dit leidde in het bijzonder in de flat de Gliphoeve tot 
overbewoning. Deze flat symboliseerde ook de opkomst van een drugscultuur. 
Surinaamse jongeren gingen ‘hosselen’ in drugs in parkeergarages, kelderboxen 
en binnenstraten. Daardoor verloederden de flats verder. In 1984 was er voor 
een kwart van de flatwoningen geen kandidaat-huurder, terwijl in de rest van 
Amsterdam woningnood heerste. Voor de zestien lokale woningcorporaties 
betekende dit groot verlies. De gemeente dwong af dat alle flatgebouwen 
voortaan onder een corporatie (Nieuw Amsterdam, later rochdale) zouden 
vallen, die van de andere corporaties een bruidschat meekreeg voor een 
renovatieronde die resulteerde in meer liften, betere opgangen, opsplitsing van 
appartementen in woondelen met lagere huren. De leegstand liep daardoor 
terug, maar de doorstroming bleef groot. elk jaar wisselde een derde van de 
woningen van huurders. Zo gauw mensen erin slaagden hun persoonlijke 
situatie te verbeteren, vertrokken ze uit de buurt (Aalbers, 2003: 73). 
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Armoede en werkloosheid (vooral onder de immigranten), in combinatie met 
onoverzichtelijke openbare ruimtes (parkeergarages, galerijen, opslagruimtes) 
maakten dat criminaliteit, vandalisme en vervuiling konden blijven gedijen. 
Nog meer daklozen en verslaafden streken in de Bijlmer neer wanneer het 
Centraal Station werd schoongeveegd. rond metrostation Ganzenhoef 
ontstond een drugsscene en junks sliepen in opengebroken lege flats die in no 
time raakten uitgewoond (Heijboer, 2006: 123). In de parken van de Bijlmer 
sliepen tegelijkertijd de niet-verslaafde dakloze illegalen. Beide groepen hadden 
een groot aandeel in de statistieken voor straatroof, een categorie waarin de 
Bijlmer lange tijd de hoogste Nederlandse score had per hoofd van de bevolking 
(De Haan, 1993). Het imago als ‘getto’ dat de Bijlmer in de media kreeg, 
maakte de situatie niet beter voor de wijk en haar bewoners (Aalbers, 2003: 
78-88). Meerdere keren is geconstateerd dat door de negatieve bejegening van 
de buitenwereld onder jongeren een reactie van zelfmarginalisatie ontstond 
(Sansone, 1992; vgl. Paulle, 2002: 12). Niet presteren op school gaf in hun 
groep status, net zoals obstructief gedrag en rondhangen op straat. De Wrr 
signaleerde nog relatief recent een tweezijdige zwakte in de brug tussen de 
Bijlmer en de ‘buitenwereld’. Doordat het netwerk van veel bewoners van de 
Bijlmer zich in Nederland niet verder vertakte dan de eigen migrantengroep of 
familie ter plekke, kwamen mensen weinig in contact met de wereld buiten de 
Bijlmer en konden daardoor moeilijk werk vinden. Andersom was het bekend 
dat sommige werkgevers sollicitatiebrieven met postcodes van de Bijlmer 
opzij schoven. telecombedrijven zagen uit angst voor incidenten ervan af 
werknemers te verplichten om servicewerk te verrichten in de Bijlmer (Wrr, 
2005: 94). Maar een echt getto is de Bijlmer natuurlijk nooit geweest. De hoge 
doorstroom wijst er op dat de bewoners niet sociaal opgesloten zaten in de wijk. 
Veel tijdelijke bewoners hebben de Bijlmer gebruikt als springplank. 

In de jaren tachtig probeerde de gemeente de vele problemen op te lossen door 
volgens het oorspronkelijke idee van het Bijlmerproject te blijven werken. De 
metro en het centrale winkelcentrum, sport- en recreatievoorzieningen werden 
voltooid. Deze voorzieningen waren onderdeel van het oorspronkelijke plan 
voor de Bijlmer, maar waren vertraagd tot uitvoering gebracht. Daarnaast stak 
men veel geld in renovatie, toezichthouders, politie en onderhoud (Helleman 
en Wassenberg, 2003: 6). Dat was hard nodig, want sommige bewoners van 
de hoogbouw van de Bijlmer kieperden afval, blikjes drinken, vuilniszakken 
en hele matrassen blindelings over hun reling naar beneden (Bijnaar, 2002: 
204-205). een plan van architect en Bijlmerbeliever rem Koolhaas om de 
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buitenruimte overal te vullen met stedelijke en sociale voorzieningen en 
woningen, haalde het niet. Bijlmerbelievers gruwden ondertussen van het idee 
om de grootschaligheid van de wijk los te laten, zoals op sommige locaties 
gebeurde waar laagbouwbuurtjes werden gebouwd die meer in trek waren 
dan de flats (Helleman en Wassenberg, 2001). Maar veel beleidsmakers wilden 
wel breken met de beginselen van de Bijlmer om uit het web van problemen 
te komen. De meeste verantwoordelijke bestuurders leken er van overtuigd 
dat alleen sloop en herbouw een oplossing kon bieden. De Bijlmer moest op 
de schop. Het was ‘te zwart, te arm en te crimineel’ zoals een politieofficier 
ooit opmerkte (zie Heijboer, 2006: 286). In de reacties werden de zorgen over 
armoede en criminaliteit gedeeld (in 1996 was het werkloosheidspercentage 
bijvoorbeeld het dubbele van de stad, ook de criminaliteit in de Bijlmer was in 
die periode een zeer negatieve uitschieter in Amsterdam, vgl. Van Heerwaarden 
et al, 2004). De term ‘te zwart’ zorgde echter voor veel beroering. 

6.3.3. een nieuw ideaal: een gewone wijk 

4 Oktober 1992 vond een grote vliegtuigramp plaats in de Bijlmer die de flats 
Groeneveen en Klein Kruitberg grotendeels in de as legde. Zeker 43 personen 
kwamen om het leven. In hetzelfde jaar werd door gemeente, stadsdeel en 
woningcorporatie een in 1990 ontwikkeld herstructureringsplan aangenomen 
waarin werd besloten om een kwart van de hoogbouw te slopen en te vervangen 
door laagbouw. De rest van de woningen zou worden geherpositioneerd of 
verbeterd. In de plannen tot afbraak werd gesteld dat het probleem van de 
Bijlmer voor een belangrijk deel bij het ontwerp lag (Aalbers, 2003: 82). Met de 
herstructurering hadden de beleidsmakers aanvankelijk met name ruimtelijk-
economische doelstellingen, zoals een betere financiële beheersbaarheid, 
grotere veiligheid en een meer gemiddelde wijksamenstelling. Het gebied 
moest beter te managen worden door een lagere concentratie van armoede en 
sociale problemen (vgl. Aalbers et al, 2005: 54). 

In het begin was er veel verzet tegen de plannen. Surinaamse bewoners 
wilden niet dat de ‘witten’ over hun hoofden heen plannen maakten en hun 
inmiddels gevormde gemeenschappen uit elkaar haalden. Ze zeiden het 
gevoel te hebben ‘gedeporteerd’ te worden naar andere plekken in de stad 
om de wijk ‘witter’ te maken (De Haan en Keesom, 2004: 16). Ook de groep 
Bijlmerbelievers gebruikten harde woorden. Het kernpunt van hun kritiek 
was dat niet de architectuur of de bewoners schuld hadden aan de problemen, 
maar het falende beheer. 



161WIe IS De LOYALe MIDDeNKLASSe IN De GeMeNGDe WIJK?

Drie jaar na het besluit over de vernieuwing ging het eerste flatgebouw 
tegen de grond, begon de herbouw met koop- en duurdere huurwoningen en 
werd het eerste flatgebouw gerenoveerd. Door het uitvoerende projectbureau 
Vernieuwing Bijlmermeer werd veel geld uitgetrokken voor het verlagen van 
de doorgaande wegen en het weghalen van parkeergarages en binnenstraten: 
het leven moest terug naar de straat. Het aanzicht van de wijk veranderde 
gaandeweg: de Bijlmer werd gewoner, met meer laagbouw (na afronding van 
de vernieuwing is ongeveer een vijfde van de woningen grondgebonden) en 
met gelijkvloerse kruisingen. Niet langer was functiescheiding het toverwoord, 
voortaan werd gebouwd aan een wijk met vloeiende overgangen tussen wonen, 
werken en ontspanning. De harde commentaren van tegenstanders haalden 
echter wel iets uit. In de G-buurt is door de protesten veel hoogbouw blijven 
staan. Ook de ongelijkvloerse verkeersinfrastructuur bleef hier gehandhaafd. 
Het deel van de G-buurt waar niets is afgebroken en slechts gerenoveerd is, 
heet nu ‘Bijlmermuseum’ (Heijboer, 2006).

Na verloop van tijd kwam er meer steun voor de vernieuwing, mede 
doordat er ruime aandacht kwam voor inspraak en bewonersondersteuning 
via de oprichting van een multicultureel participatiebureau. Bovendien 
werd er een beter doorstoomsysteem ontwikkeld, waarbij bewoners het 
recht op terugkeer kregen en in aanmerking kwamen voor een nieuwe 
woning in Zuidoost en voor verhuiskosten. In dezelfde tijd verkleurde het 
stadsdeelbestuur van Zuidoost in hoog tempo. Surinaamse Nederlanders 
namen plaats op het pluche en schaarden zich achter de vernieuwing. Ze 
verbreden de aanpak wel met projecten voor economische en sociale 
vernieuwing. Ook de bevolking sloeg steeds verder om. In 2001 werd er 
een enquête onder bewoners gehouden. Slechts een kwart van de populatie 
voelde zich prettig in de hoogbouw. Meer dan twee derde van de bewoners 
(68 procent) wilde dat de resterende flats werden afgebroken, ook als het hun 
eigen woning betrof (Helleman en Wassenberg, 2001). Deze opmerkelijke 
uitkomst heeft ertoe bijgedragen dat in 2001 in een ‘Laatste plan van aanpak’ 
werd besloten zeventig procent van de nog staande hoogbouw te slopen. 

recent is de sloopomvang nog iets verder vergroot (www.vernieuwdebijlmer.
com). In de Bijlmer zal uiteindelijk meer dan de helft van de hoogbouw gesloopt 
zijn (een reductie van 7.000 woningen). Iets meer dan vijfduizend galerijflats 
worden gerenoveerd en 800 woningen krijgen een andere bestemming (ateliers, 
studentenhuisvesting, verkoop). De laatste sloop van een flat is voorzien in 2010. 
er worden 8.000 woningen teruggebouwd, volgens de bekende verdeelsleutel van 
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zeventig procent koop en dertig procent sociale huur. Met de herbouw is men nu 
over de helft klaar. Omdat het mede om laagbouw gaat raakt de oorspronkelijk 
zo weids opgezette openbare ruimte gehalveerd. Als de bijgestelde planning 
wordt gehaald is de herstructurering van de Bijlmer rond 2015 afgerond, vijf 
jaar later dan voorzien. Dan is de sociale woningbouw teruggebracht van 
93 procent tot 55 procent. De totale kosten van de herstructurering worden 
geraamd op 1,6 miljard euro. Dat wordt voor het grootste gedeelte betaald door 
de woningcorporatie en aanvullend door het stadsdeel Zuidoost, de gemeente 
Amsterdam, het ministerie van VrOM en voor een klein deel de europese Unie 
(Helleman en Wassenberg, 2003: 9). De investeringen in sociale projecten zijn 

De F-buurt in de Bijlmer
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afgezet tegen de fysieke pijler bescheiden. Deze projecten richten zich onder 
andere op beheer, drugsopvang, onderwijsondersteuning, schuldhulpverlening, 
activering van werkzoekenden etc. 

Voordat de sloopopgave in 2001 nog verder werd uitgebreid, waren 
de plannen voor de vernieuwing van de F-buurt al gemaakt en deels ten 
uitvoer gebracht. Als gevolg hiervan is in deze buurt relatief veel ‘historische’ 
hoogbouw blijven staan, waardoor het gebied niet compleet nieuw oogt (De 
Haan en Keesom, 2004: 61, 83). De F-buurt  - De F staat net zoals in de andere 
buurten voor de eerste letter van de namen van flatgebouwen: Florijn, Fleerde 
en Frissenstein - was ooit een van de meest verloederde buurten van de Bijlmer. 
Dit was een plek waar verslaafden voor veel overlast zorgden. In de statistieken 
maakte het onderdeel uit van het beruchte postcodegebied Bijlmer-centrum. Bij 
de vernieuwing van de F-buurt werd de publieke ruimte verdicht door de bouw 
van een divers palet aan laagbouwwoningen tussen en tegen de flats. Daarmee 
verdwenen de ondergrondse parkeergarages, opslagruimtes en de binnenstraat 
op de eerste verdieping. In deze openbare ruimtes was voorheen de meeste 
criminaliteit. Maar ook een provisorisch clublokaal van een voetbalclub moest 
de deuren sluiten (Heijboer, 2006).

In de F-buurt zijn van de 1395 hoogbouwappartementen er 700 gesloopt. 
Van Florijn staat nog het meest overeind, al is de flat in tweeën gesplitst. 
Van de flats Fleerde, Frissenstein zijn kleine fragmenten gehandhaafd. In 
deze gespaarde flats zijn appartementen deels samengevoegd waardoor het 
aantal hoogbouwwoningen nog verder is gedaald. In het gebied tussen de 
gerenoveerde flats (met nog in totaal 440 hoogbouwappartementen) zijn 890 
nieuwe woningen gebouwd. De F-buurt is tussen 2000 en 2008 aldus ingrijpend 
vernieuwd en omvat nu ruim 1300 woningen (De Haan & Keesom, 2004: 22). 
Door de vernieuwing is het corporatiebezit in de buurt sterk gedaald van 100 
naar 52 procent. Dit is bijna gelijk aan het Amsterdamse gemiddelde.

De vernieuwing in de F-buurt kent vier deelgebieden. In het deel Florena 
zijn 97 huurappartementen van de flats Fleerde en Frissenstein gespaard 
gebleven van de sloophamer. Zij zijn na renovatie omgezet in koopwoningen. 
Daarnaast zijn er 170 laagbouwwoningen verrezen, waarvan dertig procent 
sociale huur. In Futura zijn 125 laagbouwwoningen gebouwd aan het water of 
aan een plantsoen. De opvallendste laagbouwprojecten zijn 42 ‘herenhuizen’ 
(koop) en 30 zogenaamde compoundwoningen waarvan de helft uit koop 
bestaat en de andere helft uit sociale huur. Met name de herenhuizen aan het 
water zijn uitgegroeid tot een blikvanger. In films en teksten waarin de nieuwe 
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Bijlmer wordt aangeprezen, laat men vaak deze woningen zien. De flat Florijn 
– ook onderdeel van Futura - en ooit het langste honingraatgebouw in de 
Bijlmer, kent een zeer diverse herpositionering. Het middenstuk is gesloopt. 
Florijn Zuid omvat nu 90 gerenoveerde sociale huurwoningen. Bij Florijn-
Noord is een kopflat aangebouwd met 11 koopappartementen. De resterende 
243 sociale huurwoningen zijn via een renovatie opgewaardeerd, deels zijn ze 
ook omgezet in studentenwoningen en in dertig atelierwoningen in de plint. 
Deze plek in de plint is niet toevallig: de thuiswerkende kunstenaars moeten 
volgens de architecten voorzien in de ‘ogen op straat’. Futura en Florena zijn 
grotendeels voor 1 januari 2006 opgeleverd (de peildatum van het onderzoek). 
Dat geldt niet voor de gebiedsdelen Fortuna (259 woningen met eveneens een 
sterke mix van verschillende categorieën en typen woningen) en Fenice (325 
woningen, met een sterk accent op koopwoningen). Deze zijn tussen 2006 
en 2008 gerealiseerd (www.vernieuwdebijlmer.nl; De Haan & Keesom, 2004: 
83-85, 136).

Florijn, bij Ganzenhoefpad
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6.3.4. zwarte gentrification

De groep waar de corporatie en het stadsdeel zich van begin af aan bij de 
vernieuwing het meest op richtten was de allochtone middenklasse uit het 
stadsdeel zelf. Het moest voor bewoners die economisch een sprong maakten, 
mogelijk worden om een aantrekkelijke gezinswoning te vinden in de eigen 
buurt. De beleidsmakers wilden bovendien gezinnen die naar Almere waren 
vertrokken tot een terugkeer verleiden (Helleman & Wassenberg, 2001). 
Bijkomend voordeel was – zo veronderstelde men – dat de allochtone 
middenklasse beter dan andere mensen uit de middenklasse, de allochtone 
lagere klasse omhoog kon trekken. 

Voor het behoud van de opklimmende bevolking bleek de vernieuwde 
Bijlmer de concurrentie aan te kunnen met IJburg en Almere (Stadsdeel 
Amsterdam Zuidoost, 2005: 42; idem, 2007). De ontwikkelaars zetten in op 
goede woningen die iets betaalbaarder zijn dan in vergelijkbare gebieden. Ze 
mikken op het middensegment en op starters op de koop- en huurmarkt. Dit 
pakt gunstig uit voor de doorstroom. De verkoop trekt voor de helft bewoners 
uit de Bijlmer, twintig procent van de kopers komt uit andere delen van de stad 
en dertig procent is van buiten Amsterdam. De meeste voormalige flatbewoners 
(bijna tweederde) stromen door naar een andere woning in Zuid Oost, vooral 
naar een nieuwbouw sociale huurwoning, maar dus ook naar koop. er wonen 
vergeleken met de periode voor de herstructurering en vergeleken met de 
rest van Amsterdam bovengemiddeld veel jonge (deels eenouder)gezinnen in 
de Bijlmer, vaak van Surinaamse komaf, maar in toenemende mate ook uit 
andere niet-westerse landen. Al met al herbergt de Bijlmer tegenwoordig meer 
dan 100 nationaliteiten. De vernieuwing heeft - anders dan in het begin werd 
gevreesd - zeker niet minder kleur gebracht. Niet elke etnische groep is echter 
even succesvol: het zijn met name de Surinamers die woningen kopen (De 
Kleuver & Nauta, 2006: 122; O&S, 2007:334; Smets & Den Uyl, 2008:1452).

Het werven van de ‘gewenste’ doelgroep van doorstromende gezinnen 
lijkt ook in de F-buurt goed te lukken: in de beginfase is 73 procent van de 
eengezinswoningen en 55 procent van de appartementen verkocht aan mensen 
(veelal huurders) uit het stadsdeel zelf (De Haan & Keesom, 2004: 88). Het 
zijn  conform het algemene beeld van de Bijlmer met name Surinaamse 
middengroepen die zich hier hebben gevestigd (Aalbers, 2003: 79). tekenend 
is dat het percentage niet-westerse allochtonen door de vernieuwing nauwelijks 
is afgenomen en in 2007 bij de verbeterde F-buurt (82 procent) zelfs nog 
hoger ligt dan het gemiddelde van Bijlmercentrum (80 procent). De cijfers 
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voor werkloosheid en het aandeel minima liggen echter beduidend onder het 
gemiddelde van Bijlmercentrum (O& S, 2007). 

In het nieuwe millennium worden de fysieke vernieuwing en de toename 
van de middenklasse voor de buitenwereld zichtbaar waardoor het beeld 
dat bestond over de Bijlmer voorzichtig begint te kantelen. Over de Bijlmer 
circuleren nog steeds negatieve verhalen, maar daartegenover staat dat de 
Bijlmer ook geldt als voorbeeld van ‘zwarte gentrification’, als symbool van de 
emancipatie van ‘zwart Nederland’: hier zou zich geen multicultureel drama 
voltrekken, maar een relatieve successtory (Aalbers, 2005). Het is in eerste 
instantie het succesverhaal van Surinaamse Nederlanders, tot op de dag van 
vandaag de omvangrijkste groep bewoners. Daarnaast neemt het aandeel 
andere categorieën van niet-westerse bewoners iets toe, terwijl het aandeel 
autochtone Nederlanders in de vernieuwde gebieden licht daalt (De Kleuver 
& Nauta, 2006: 122). Niet voor niets is de sterkste binding met de wijk te 
vinden onder Surinamers. Surinamers hebben ook de sterkste banden met 
bekende buren (Aalbers, Musterd & Ostendorf, 2005: 47-48). Het jaarlijkse 
Kwakoe-festival – een belangrijke culturele (en economische) motor voor de 
Bijlmer - symboliseert het grote stempel dat Surinaamse Nederlanders op de 
Bijlmer zetten.

Het is dus niet verwonderlijk dat ondanks de inkomensmenging de bewoners 
van de Bijlmer nog steeds een hoge mate van etnische menging ervaren. Die 
hoge etnische diversiteit in hun wijk waarderen zij met een 6,5. Dat is gelijk 
aan de gemiddelde mengings-waardering in heel Amsterdam, waarbij dient te 
worden beseft dat de gemiddelde Amsterdammer een stuk minder etnische 
menging in zijn buurt ervaart dan een Bijlmerbewoner. Met andere woorden: 
bewoners vinden de Bijlmer zeker niet te zwart. In vergelijking met de oude 
delen van de Westelijke tuinsteden (waarderingscijfer voor etnische menging 
5,9) en in vergelijking met andere europese naoorlogse wijken die een periode 
van verval hebben gehad, is de tevredenheidsscore over de etnische mix van de 
Bijlmer zelfs zeer hoog (Van der Veer, 2009: 74; vgl. Musterd & Van Kempen, 
2005; Van Gent, 2009: 58). Ook is er een relatief grote tevredenheid over de 
woningen en de gestegen wijkstatus (Van Gent, 2009: 54). een wat afwijkende 
score is de waardering (een magere zes) die lage inkomens geven aan de door 
hen als relatief gering ervaren inkomensmenging in de Bijlmer (Van der Veer, 
2009: 69). Anno 2009 leeft een kwart van de bewoners van heel Zuidoost (dat 
naast de Bijlmer ook andere wijken omvat) onder de armoedegrens (O& S, 
2009). toch voelen de meeste Bijlmerbewoners met een laag inkomen zich 
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niet op voorhand verliezer van de vernieuwing. Ze maken kans op een nieuwe 
woning in de wijk of elders, er zijn projecten voor arbeid en ze komen vaak 
terecht in een veiliger omgeving met minder verloedering (Aalbers, 2010).

6.3.5. nieuwe en zittende bewoners gevoelig voor resterende problemen

Hoewel de criminaliteitscijfers en de straatroven2 ten opzichte van de jaren 
negentig aanzienlijk zijn gedaald - het sterkst in de vernieuwde delen – ligt 
de jeugdcriminaliteit nog hoger dan op andere plekken in de stad (Aalbers, 
2003: 88). In 2009 kwam de Bijlmer negatief in het nieuws met meer dan 
twintig schietincidenten, waarbij vaak jeugdige groepen betrokken waren. 
Dat is vergeleken met de jaren negentig misschien gematigd, maar nog steeds 
bovengemiddeld. Problemen met verslaafden bestaan ook nog steeds in de 
Bijlmer. 

2   Van 2000 straatroven per jaar in 1995, naar 600 per jaar in 2005 (De Volkskrant, 5 januari 
2006).

Janusz Korczakstraat
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Hoe moeizaam ook, de Bijlmer wordt langzaam maar zeker veiliger. 
De objectieve verbeteringen stuiten echter op een paradox van een grotere 
gevoeligheid voor overlast en geluid (Aalbers et al, 2005: 2; Aalbers, 2010: 
15). Publieke en private investeerders en arme en rijkere bewoners van de 
vernieuwde delen stellen dat verbeteringen van de buurtkwaliteit onder druk 
staan door de blijvende aanwezigheid van drugsverslaafden. er is onder andere 
ergernis dat er tijdens de vernieuwing meer opvang is gekomen voor langdurig 
verslaafden die al langer in het gebied verkeerden (Aalbers, 2010). De blijvende 
aanwezigheid van deze groep is een tegenvaller voor diegenen die hoopten 
dat de Bijlmer in alle opzichten gewoner zou worden. ‘Met de vernieuwing 
neemt de gevoeligheid toe’ constateren de lokale media (Het Parool, 23-10-
2009). Ook storen bijna alle bewoners zich relatief sterk aan andere klassieke 
Bijlmerproblemen zoals vuilnis die soms nog over het balkon wordt gekieperd 
(De Haan & Keesom, 2004: 124) en overlastgevende jongeren (Aalbers et al, 
2005, 45–46, 57). In de K-buurt, waar nu vernieuwd wordt, zijn de problemen 
met drinkende en blowende jongeren het sterkst. Problemen die eerder in 
bijvoorbeeld de F-buurt speelden, lijken hiernaar toe te zijn verschoven 
(trouw, 10-10-2009). eerder gold hetzelfde verhaal voor de D-wijk (Aalbers et 
al, 2005: 61). De Bijlmer past daarmee niet goed in de (voorlopige) conclusie 
van een rigo-onderzoek (Leidelmeier e.a., 2009) dat een verbetering van de 
leefbaarheid in een gerenoveerd gebied geen negatieve consequenties heeft 
voor de leefomstandigheden in een aangrenzende potentiële minbuurt. 

De resterende, soms hardnekkige problemen die de Bijlmer nog kent, 
maken dat lang niet alle negatieve associaties over de Bijlmer zijn verdwenen. 
Het stadsdeel en andere instanties hebben mede daarom hun city marketing 
gebundeld. Daarin worden positieve symbolen uitgevent. Films (‘Amsterdam 
Zuidoost, stad van de wereld!’), slogans (‘Bijlmer = Meer’ en ‘Ik geloof in de 
Bijlmer’) en rondleidingen (de Bijlmer experience) proberen een nieuwe 
veelbelovende toekomst uit te dragen en wijzen op de aantrekkelijkheid van 
voorzieningen die er nu al zijn. een belangrijke rol in de placemarketing 
speelt het ArenA-gebied. In deze edge city bevinden zich het Ajax-stadion, 
een groot treinstation en diverse stedelijke vrijetijdsvoorzieningen. Ook het 
winkelcentrum Amsterdamse Poort en de nabijheid van veel werkgelegenheid 
in de omgeving van het ArenA-gebied zijn punten waarmee het stadsdeel en 
de woningcorporatie bewoners willen aantrekken. De F-buurt wordt vanwege 
de centrale en gunstige ligging extra aangeprezen (Helleman en Wassenberg, 
2003:11).
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6.4. de geuzenbAAn, geuzenVeLd, AmsterdAm nieuw west

Het verhaal van Geuzenveld is enerzijds het klassieke verhaal van snel 
wijkverval. Geuzenveld, een ruim opgezette tuinstad in het uiterste westen van 
Amsterdam, had lange tijd een bovengemiddelde positie op de woningmarkt. 
Ook de bewoners, een mix van arbeiders en middengroepen, stonden er vaak 
net iets beter voor dan de gemiddelde Amsterdammer. Sluipenderwijs zette 
het verval in en in de jaren negentig volgde het ene negatieve omslagpunt 
na het andere. Sinds de eeuwwisseling is de concentratie van kansarmoede 
snel toegenomen in Geuzenveld. De wijk staat inmiddels zeer laag in de 
Amsterdamse wijkenhiërarchie. een tweede verhaal over Geuzenveld en 
de andere Westelijke tuinsteden is dat deze perifere locaties symbool staan 
voor de moeizame integratie van moslimgroepen in de stad. De tuinsteden 
kennen sterke concentraties van turken en Marokkanen, groepen die zijn 
oververtegenwoordigd in de lijstjes van maatschappelijke achterstand en 
criminaliteit. tussen de oorspronkelijke stedelingen en de nieuwe stedelingen 
botert het bovendien niet altijd goed. Zo heerst er wantrouwen tussen 
autochtone ouderen die nog bewoners zijn van het eerste uur en allochtone 
jongeren. tegelijkertijd is een grote vernieuwingsoperatie in gang gezet. een 
van de eerste opgeleverde projecten is de Geuzenbaan. 

6.4.1. de tuinsteden als opvolger van stadswijken en als opstap naar 
groeikernen

Geuzenveld is onderdeel van de Westelijke tuinsteden. Deze grootschalige 
‘uitleg’ van Amsterdam doorbrak in de jaren vijftig de tot dan toe gevolgde 
concentrische en zeer compacte uitbreiding van de stad. Door de stedelijke 
expansie ruim op te zetten met grote parken, plassen en natuurgebieden tussen 
de herhaalde bouwpatronen (stempelbouw), hielden de stadsbewoners het 
groen onder handbereik. Kerngedachte was dat elke stedeling recht had op 
een hoogwaardige, gezonde en geborgen woonomgeving. een revolutionaire 
gedachte in de naoorlogse tijd van woningnood en krappe behuizingen in 
overvolle binnensteden. De nieuwe wijken zouden het goede van de stad en het 
dorp meekrijgen in ontwerpen waar kerken, scholen, sportvelden, tuinen en 
buurtwinkels als centrale plekken voor gemeenschapszin werden aangemerkt. 
Al deze gedachten waren geformuleerd in het Amsterdams Uitbreidings Plan 
en kwamen uit de pen van de architect Van eesteren. Door de naoorlogse 
woningnood kwam het accent in het Nieuwe Bouwen - ondanks de inzet 
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van gerenommeerde bouw- en tuinarchitecten – in de regel te liggen op de 
snelle en grootschalige productie van veel gelijksoortige huurwoningen. Naast 
portiek-etagebouw, verrees er ook de nodige laagbouw. Sommigen kunstige 
detailleringen of projecten die de wijkgedachte moesten uitdrukken, haalden 
vanwege de beperkte financiën de eindstreep niet, andere bleven gehandhaafd 
zoals een gemeenschappelijk tuintjesproject in Geuzenveld. Veel bewoners van 
het eerste uur vonden het echter wel prettig dat niet hun hele sociale leven 
werd voorgekookt en dat ze zich op hun eigen manier konden organiseren en 
vermaken (teijmant, 2009). Het sociale leven bloeide al snel volop.

Wonen en sociaal verkeer vormden de hoofdmoot van de tuinsteden. 
economische activiteiten werden verbannen naar de randen van het gebied. 
In de jaren vijftig en zestig verrezen in totaal 55.000 woningen in Slotermeer, 
Geuzenveld, Overtoomse Veld, Slotervaart en Osdorp. rond 1970 was het 
gebied af. Veel jonge gezinnen waren in de tussentijd uit de benauwde oude 
wijken overgestapt naar de tuinsteden met hun licht, lucht en ruimte. Zij waren 
trots op hun goede leven in hun eengezinswoning met kleine tuin of hun grote 
doorzonappartement met balkon. Wonen in de tuinsteden betekende een grote 
stap voorwaarts voor veel Amsterdammers. De pionierstijd is achteraf vaak 
beschreven als een periode van grote gemeenschapszin, die zou berusten op 
een homogene bevolkingssamenstelling van geschoolde arbeiders. Destijds 
werd dat beeld van eenheid zeker niet herkend door gemeentebestuurders. 
Zij spraken zich midden jaren vijftig zorgelijk uit over het uitblijven van de 
voorziene sociale eenheid. Onderzoekers zoals Van Doorn (1955) hielden 
hen op een speciaal belegd congres voor dat deze wijkgedachte weinig 
nastrevenswaardig was en ook niet getuigde van veel realiteitszin. Sociale 
heterogeniteit was de norm in het gebied, zo stelden de onderzoekers vast. 
Door woningschaarste in de rest van de stad kwamen er in de beginperiode 
bijvoorbeeld veel Amsterdamse middenklassers op de wijk af, zoveel zelfs dat 
Geuzenveld en Slotermeer in 1960 slechts dertig procent van de oorspronkelijke 
sociale doelgroep van arbeiders telden (Hellinga, 2005: 35). Voor arbeiders 
was het gebied bovendien aanvankelijk aan de dure kant. Daarnaast kende de 
beginfase ook enige etnische heterogeniteit door de vestiging van repatrianten 
uit Nederlands Indië. Bovendien kwamen er veel mensen ‘uit de provincie’ op de 
tuinsteden af: het gebied was dus verre van typisch Amsterdams. Het optimisme 
van toen lijkt dan ook eerder verbonden met het sterke vooruitgangsdenken 
in die periode (Nederland beleefde een snelle economische groei en het 
onderwijs democratiseerde) dan aan een eendrachtig gemeenschapsgevoel. De 
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middenklasse die neerstreek in Slotervaart roemde als voordeel van het gebied 
niet de sociale eenheid, maar juist de individuele vrijheid (Hellinga, 2005: 47).

Jarenlang scoorde de scholingsgraad van de bevolking van Nieuw West 
duidelijk boven het stedelijk gemiddelde en zelfs boven dat van de omliggende 
gemeenten (Aalbers e.a., 2004). Het hogere scholingsniveau, de toegenomen 
automobiliteit en de verdere emancipatie maakten dat veel bewoners uiteindelijk 
begonnen te denken over een volgende stap in hun wooncarrière: het verlaten 
van de stad. tussen eind jaren zestig en eind jaren tachtig voltrok zich een 
suburbanisatie van jonge kansrijke gezinnen die de gestapelde woningen in de 
tuinsteden achter zich lieten en ruim bemeten doorzonwoningen betrokken in 
de overloopgemeenten. Niet alleen de middengroepen, maar ook veel van de 
arbeidersgezinnen namen de wijk naar Purmerend, Hoofddorp, Almere etc. In 
de tuinsteden nam als gevolg hiervan de leeftijdsgroep onder de twintig jaar in 
die periode sterk af. 

Dat de jonge tuinsteden aan apeal verloren onder gezinnen is lang over 
het hoofd gezien (Buys, Pinkster & Alles, 2003: 8). er waren in de jaren 
zeventig en tachtig immers nog heel veel bewoners van het eerste uur die 
bleven. In het bijzonder in de laagbouwbuurtjes veranderde er op het oog niet 
zoveel (Nio, reijndorp & Veldhuis, 2008). De zittende bevolking vergrijsde 
echter wel omdat de opgroeiende kinderen in de regel ook wegtrokken uit 
het gebied op zoek naar meer ruimte. tegen het eind van de jaren tachtig 
domineerden de 65-plussers. Die piek nam in het decennium daarna iets af 
omdat de sterftecijfers gingen stijgen onder de eerste generatie bewoners. In 
die tijd kregen de tuinsteden er enkele uitbreidingen aan de randen bij zoals 
de laagbouwwijken De eendracht, Nieuw Sloten en De Aker. Hier streek de 
resterende lokale middenklasse neer. Door de concurrentie van deze nieuwe 
locaties werd het voor de klassieke delen van Nieuw West nog moeilijker jonge 
(welvarende) gezinnen aan zich te binden. Juist voor het heartland van de 
tuinsteden met zijn vele portieketagewoningen werden de veranderingen vanaf 
eind jaren tachtig zichtbaar. Volgens de gemeente berust de dan nog bestaande 
populariteit van het gebied op dun ijs. De woningdienst constateerde in 1990 
een imago-omwenteling over de kwaliteit van het gebied door de veroudering 
van de woningvoorraad en door de entree van allochtonen. De reacties waren 
destijds hevig: hoe durfde de gemeente de kwaliteit van een gebied te koppelen 
aan de verkleuring ervan (Hellinga, 2005: 77). 
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6.4.2. toenemende concentraties

rond de eeuwwisseling hebben de tuinsteden voor de meeste groepen 
Amsterdammers nauwelijks nog aantrekkingskracht. De kleine 
portiekwoningen en de geringe functiemenging passen slecht bij de 
marktvraag. De nieuwe instroom komt voortaan in hoofdzaak van arme 
(vaak grote) etnische gezinnen, in meerderheid turken en Marokkanen uit 
de oudere westelijke delen van de stad. De autochtonen die instromen zijn 
merendeels starters van buiten de stad die er vaak tijdelijk onderdak vinden. 
In 1980 was de situatie nog heel anders en was minder dan tien procent van de 
bewoners van de tuinsteden niet-westers allochtoon. In 1985 was Nieuw West 
zelfs nog het witste deel van de stad met 87,4 procent autochtonen. In vijftien 
jaar tijd liep dat aandeel razendsnel terug naar 51 procent. Anno 2010 is de 
helft van de bewoners van buitenlandse afkomst. De prognose is dat in 2015 
de teller staat op zestig procent. In Geuzenveld is dat nu al het percentage, de 
verwachting is dat voor deze wijk het aandeel allochtonen nog zal toenemen 
tot 80 procent in 2030 ( O+S, 2007). Ook bij de kleine buurtwinkels heeft 
zich een snelle verkleuring voltrokken: de Nederlandse eigenaren vertrokken 
en turkse en Marokkaanse ondernemers namen hun plek in. De sociale 
wereld van de oorspronkelijke bewoners van het eerste uur kromp in een 
iets geleidelijker tempo, in delen (Osdorp) is deze wereld nog overeind en 
herkenbaar.

Veel van de veranderingen zijn het sterkst voelbaar in Geuzenveld, zo 
constateren Buys, Pinkster & Alles (2003: 8). De afnemende populariteit van 
Geuzenveld op de woningmarkt illustreren zij aan de hand van enkele ijkpunten. 
In acht jaar tijd schoot de wijk op drie bevolkingskenmerken van boven naar 
(ver) onder het Amsterdams gemiddelde. In 1992 gold dit voor het inkomen, 
in 1996 voor de Cito-score en in 2000 voor de werkloosheid. Die daling zet nog 
steeds door (Lindeman, Crok e.a., 2005). Zo had het stadsdeel Geuzenveld-
Slotervaart in 2005 de hoogste werkloosheid van Amsterdam en liet het bij de 
leefsituatie van bewoners alleen Amsterdam-Noord achter zich (O+S, 2007). 
Meer dan 70 procent van de huidige basisschoolkinderen heeft een achterstand, 
dat wil zeggen een taalachterstand of ouders met een zeer lage opleiding. er 
is veel verzuim op de middelbare scholen en voortijdig schoolverlaten komt 
meer voor dan elders in de stad. Het zijn allemaal aanwijzingen dat de sociaal-
economische problemen zich opstapelen in de wijk. Geuzenveld krijgt steeds 
meer het profiel van het minst welvarende en minst populaire stadsdeel van 
Amsterdam, zo concluderen verschillende auteurs: ‘Als ergens gesproken kan 
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worden van toenemende concentratie van kansarmoede dan is het hier’ (Buys, 
Pinkster & Alles, 2003:20). 

In de centrale buurten van Geuzenveld zijn de scores voor leefbaarheid en 
voor de kwaliteit van de woonomgeving de laatste jaren sterk teruggelopen. 
‘tot het niveau van de Bijlmer’ zoals de stadsdeelvoorzitter bezorgd vaststelt. 
De oorzaak wordt gezocht in de vernieuwing in andere delen van de tuinsteden; 
als gevolg hiervan heeft Geuzenveld met zijn grote voorraad grote en goedkope 
woningen ‘stadsvernieuwingsnomaden’ aangetrokken. De objectieve veiligheid 
scoort in de Westelijke tuinsteden en in het bijzonder Geuzenveld eveneens 
sterk benedengemiddeld. Dit wordt onder andere geweten aan een ‘harde kern’ 
van jonge criminelen van Marokkaanse komaf die voor overlast zorgt. Hun 
aanwezigheid correspondeert met een sterke ervaring van jongerenoverlast op 
straat onder bewoners. In hoeverre de criminaliteit samenhangt met de etnische 
achtergrond van de jongeren of met de gegroeide straatcultuur blijft vooralsnog 
onduidelijk (vgl. De Jong, 2007). Maar de impact van overlastgevende jongeren 
is groot in Nieuw West. De door de politie geuite vrees voor ‘Franse toestanden’ 
- naar aanleiding van een dodelijk incident op een politiebureau werden er in 
oktober 2007 een aantal auto’s in brand gestoken – lijkt het zorgelijke beeld nog 
eens te bevestigen. Al vaker is een relatie gelegd tussen de etnische concentratie 
en segregatie in de Westelijke tuinsteden en sociale onrust (o.a. Scheffer, 
2004). In vergelijking met de slechte wijken in andere europese landen blijft 
echter gelden dat Nederlandse concentratiewijken zoals delen van Nieuw West 
minder sterk gedepriveerd en ook ruimtelijk en sociaal minder geïsoleerd 
zijn. Bovendien trekt de overheid zich niet terug uit deze ‘slechte’ gebieden, 
maar treedt actief op. De causaliteit tussen segregatie en sociaal geweld is dus 
minder vanzelfsprekend dan gedacht.

6.4.3. parallelle samenlevingen

De teloorgang van de eens zo kenmerkende rust, ruimte en regelmaat en 
de opeenstapeling van sociaal-economische en leefbaarheidsproblemen 
is voor beleidsmakers het dominante verhaal. In de media is er echter een 
tweede verhaal te lezen over de tuinsteden. In het publieke debat worden de 
tuinsteden afgeschilderd als plaatsen waar de bewoners een geringe culturele 
identificatie hebben met Nederland. De tuinsteden hebben bijnamen gekregen 
als ‘schotelcity’ of ‘hoofddoekjesland’. Dat Nieuw West het onderkomen bleek te 
zijn van moslimterrorist Mohammed B. (de moordenaar van Theo van Gogh) 
deed het broze imago weinig goed. Vaak wordt gewezen op de ringweg A10 
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als fysieke en mentale scheidslijn (Scheffer, 2004: 5), als psychologisch ijzeren 
gordijn tussen Nieuw West en de rest van de stad (engbersen et al, 2008). Achter 
de snelweg begint voor de meeste stedelingen een andere wereld waar ze niets te 
zoeken hebben. Niet als bezoeker en zeker niet als woningzoekende. Hoogstens 
de bouwstroken pal aan de A10 kunnen op enige belangstelling rekenen vanuit 
de stad (Van der Veer, 2009: 81). Die ‘scheiding’ van de rest van Amsterdam 
heeft ook zijn weerslag hoe de oorspronkelijke bewoners zich ‘thuis’ voelen en 
hoe tevreden ze zijn met hun woonomgeving. De oudere autochtone bewoners 
kunnen moeilijk wennen aan de daling in de wijkhiërarchie en wijten veel 
problemen aan de instroom van etnische minderheden (vgl. Cortie, 1997). 

Duidelijk is dat een deel van de eerste generatie allochtone ouders door 
hun lage opleiding, hun geringe taalvaardigheid en hun weinig moderne 
oriëntatie, nauwelijks in staat is hun kinderen goed voor te bereiden op een 
leven in de ontvangende Nederlandse samenleving. Het ontbreekt hun aan 
zelfvertrouwen, hun wereld vernederlandst niet en ze hebben weinig contacten 
met Nederlanders, terwijl ze tegelijkertijd verbonden blijven met het thuisland 
door tv-zenders (Kleiwegt, 2005). Hoe groot deze groep is en hoe representatief 
ze is voor de vele allochtone huishoudens is echter veel minder duidelijk 
(Metaal, Van Huis & Duyvendak, 2009:65). Hoe dan ook, de satellietontvangers 
die vele gevels in Nieuw West bedekken zijn voor Nederlanders uitgegroeid tot 
het symbool van mislukte integratie. Sommige allochtone jongeren voelen zich 
geïsoleerd en onbegrepen door de kritiek vanuit de samenleving. Hoe harder 
deze roept dat ze hun etnische identiteit moeten opgeven omdat die hen 
‘achterlijk’ houdt, hoe meer ze zich eraan vastklampen (Kleijwegt, 2005). In die 
zin lijkt het conflict in Nieuw West tussen allochtone jongeren en autochtone 
buurtbewoners goed te passen in de sociale identiteitstheorie (tajer & turner, 
1979) die stelt dat verharding onder de meerderheidsgroepering leidt tot een 
verharding bij de minderheid. Onduidelijk blijft echter de omvang van de 
groep die zich afgewezen voelt en hard opstelt. 

Sommige allochtonen wijten hun gespannen verhouding tot Nederland aan 
de wijk waarin ze wonen. Zelf denken ze dat ze in een betere wijk makkelijker 
zullen integreren. Net als onder autochtonen is er onder allochtonen in Nieuw 
West een grote ontevredenheid over de etnische menging van hun wijk, die 
wordt gepercipieerd als veel groter dan in de rest van de stad. Bewoners van het 
stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer geven met een 5.9 samen met de bewoners 
van stadsdeel Bos & Lommer het laagste waarderingscijfer voor de etnische 
menging van hun gebied (Van der Veer, 2009: 69). In deze minwijken - waar 
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etnische scheiding samenvalt met sociaal-economische achterstanden - pleiten 
bewoners het sterkst voor (klasse)menging. Dat is dus niet alleen de voorkeur 
van autochtonen: juist allochtonen lopen het sterkst te hoop tegen de weinig 
gemiddelde bevolkingssamenstelling van de wijken. turken en Marokkanen 
in het bijzonder zijn het minst te spreken over de hoge etnische diversiteit 
en de geringe inkomensmenging. Als lagere statusgroepen lijken zij sterk te 
hechten aan wijken met meer hogere inkomensgroepen en meer Nederlanders. 
Zij vestigen daarbij hun hoop op een vernieuwing van Nieuw West en zijn 
voortdurend op zoek naar indicaties van vooruitgang, de bouw van nieuwe 
woningen, de komst van nieuwe winkels (vgl. Uyterlinde e.a., 2008: 25). 

6.4.4. de oude tuinsteden opgebroken

De plannen voor stedelijke vernieuwing die vanaf de jaren negentig het licht 
zien - waarbij voorstellen en organisaties worden getooid met sierlijke namen 
als Parkstad en Far West - breken deels met het concept van tuinsteden. 
Aanvankelijke dacht men nog wel in de richting van renovatie - het opknappen 
van de buurten met portieketage-flats, zonder dat dit gepaard zou gaan met 
een krimp van de sociale voorraad -, maar allengs zetten gemeente, stadsdelen 
en corporaties steeds meer in op differentiatie van de woningkwaliteit. Die 
differentiatie leunt op verschillende argumenten die wisselend worden gebruikt 
en daardoor weinig consistent overkomen (Hellinga, 2005; vgl. Kleinhans, 
Veldboer & Duvendak, 2000). De ene keer wordt ingezet op het doorbreken 
van sociaal-economische concentraties waarbij zowel achterstandsbewoners 
(het wegnemen van de belemmeringen van geïsoleerd wonen) en gezeten 
bewoners (minder overlast) profijt zouden hebben van sociaal gemengd 
wonen. De middenklasse heeft in dit verhaal een plek als sociaal rolmodel 
voor achterstandsbewoners of als goede buur die een oogje in het zeil houdt. 
Net zo vaak koppellen beleidsmakers aan de gewenste uitbreiding van de 
middenklasse het belang van een stevig economisch draagvlak voor de wijk 
en voor de stad. In dat verhaal lijkt men de middenklasse juist te willen 
vrijwaren van al teveel aanwezigheid van lage inkomens. Onduidelijk is hoe 
beide verhalen, ‘het bouwen voor de markt’ en ‘het sociaal bouwen’ zich 
tot elkaar verhouden (Hellinga, 2005: 87). Meer duidelijkheid is er over de 
stedenbouwkundige herziening. De stedelijke structuur moet compacter 
worden, groenstroken moeten soms wijken voor herbouw. De opwaardering 
van parken en natuurgebieden moeten het verlies aan groen compenseren. 
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Na de start van enkele experimentele projecten in Osdorp, Overtoomse Veld 
en Geuzenveld (De Geuzenbaan) werd de planvorming steeds omvattender 
en uiteindelijk is in 2001 vastgelegd dat bij de vernieuwingsoperatie zestig 
procent van alle 54.000 woningen onder handen zal worden genomen. 
ruim 13.000 woningen gaan tegen de vlakte en maken plaats voor 24.000 
nieuwbouwwoningen. Bijna 7.000 huurwoningen worden verkocht en 1600 
huurwoningen krijgen een opwaardering (Hellinga, 2005: 162). Het aandeel 
koop zal na de ingrepen in 2015 zijn gestegen tot 40 procent, terwijl de sociale 
huursector dan 45 procent van de voorraad uitmaakt (een afname van 31 
procent ten opzichte van het jaar 2000). De bewonersorganisaties reageren 
aanvankelijk gematigd. Ze zijn niet tegen differentiatie, maar ze willen geen 

De Geuzenbaan in de Westelijke Tuinsteden
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wijken voor de rijken en ze zijn in het bijzonder tegen de sloop van de eigen 
woningen (idem, 154). Ze eisen bovendien voor de bewoners van te slopen 
panden terugkeerrecht. Op inspraakbijeenkomsten is er meer protest en 
wantrouwen onder de oude stedelingen. Onder hen leeft een sterke angst 
dat ze worden weggesaneerd en niet kunnen terugkomen. Waarom worden 
zij geproblematiseerd? Waarom willen de plannenmakers niet door met de 
‘oude’ tuinsteden? Maar de stadsdelen en corporaties zijn onvermurwbaar. er 
zijn volgens hen teveel mensen weggetrokken die de oude buurten afwijzen 
(zie Scheffer, 2004: 9). Nieuwe woningzoekenden staan niet te springen om 
Nieuw West. Als ze zich er vestigen is dat vanwege de snelle beschikbaarheid 
en betaalbaarheid, maar het is geen duurzame ambitie. Als de kans zich 
voordoet, is men snel vertrokken. De tuinsteden zuchten onder het stigma van 
deprimerende lelijke betonbouw. en ook al staan er verspreid enkele bijzondere 
gebouwen, het geheel wekt inderdaad vaak een kleurloze Oostblokachtige 
indruk (Wiesman, 2003). De meeste woningzoekenden in Amsterdam hebben 
weinig op met de ‘vakkenvul-stedenbouw’: een overvloed van kleine, gestapelde 
woningen achter tamelijk ongeïnspireerde gevels. Daarom en vanwege het 
sociale verval moeten de wijken en de stedenbouwkundige opzet op de schop 
volgens de beleidsmakers. 

De schampere uitspraken van bestuurders over de kwaliteit van het 
gebied doen veel pijn bij cultuurhistorici die spreken van de afbraak van de 
‘gerealiseerde utopie van de socialistische volkshuisvestingspolitiek’ (Van 
rossem, 2003). De ‘eentonige’ herhaling in de woningbouw zien deze hoeders 
van monumenten niet als zwaktebod, maar juist als kenmerkende kracht. 
Samen met die oorspronkelijke bewoners die soms wel instemmen met de 
noodzaak van sloop in andere delen van de wijk, maar zeer gehecht zijn aan 
hun eigen huis en haard (de Volkskrant, 3-12-2009), verzetten zich tegen 
een al te rücksichtsloze sloop van ‘goede’ woningen. Mede door deze druk 
is er een lijst gekomen van ‘parels van Nieuw West’ en zullen delen van Van 
eesterens schepping bewaard blijven. Sommige oorspronkelijke complexen 
zijn recent voorzien van het predikaat monumentaal en de Van eesterenbuurt 
is uitgeroepen tot museum.

In de meeste gevallen houden de bestuurders echter voet bij stuk. De 
wijken moeten meer gemiddeld worden qua economische bevolkingsopbouw 
zodat ze niet uit de toon vallen op noemers als leefbaarheid, overlast en 
schoolprestaties. De vernieuwing en de middenklassebewoners moeten het 
gebied weer ‘normaliseren’ en op ‘Nieuw Amsterdams Peil’ brengen. Maar 
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de middenklasse moet niet alleen de wijkstatistieken doen kantelen. Iets 
implicieter wordt ook verwacht dat de huidige bewoners persoonlijk profijt 
kunnen hebben van de nieuwe of gebleven middenklasse. Aanvankelijk zijn 
er weinig uitgekristaliseerde gedachten over de vraag welke middengroepen 
geschikt zijn om (etnische) achterstandsbewoners in contact te brengen met 
de dominante Nederlandse cultuur. Die vernederlandsing is van belang, maar 
daarvoor zou (naar het recept van de Bijlmer) ook de eigen opgewerkte etnische 
middenklasse kunnen zorgen, zo stelt onder andere Ahmed Marcouch, de 
prominente stadsdeelvoorzitter van Slotervaart in de periode 2006-2010 
(elsevier, 24-01-2009). 

Conform deze ideeën richt de nieuwbouw in Nieuw West zich steeds meer 
op de interne doorstroom of op allochtone spijtoptanten die Nieuw West zijn 
blijven beschouwen als hun thuisgebied voor familie- en winkelbezoek. De 
stijgers uit de eigen bevolking wil men vasthouden en niet verliezen aan de 
regio (Metaal & Delnoij, 2006). Voor het bouwprogramma betekent dit dat niet 
alleen stedelijk wordt gebouwd - appartementen voor starters of voor stedelijk 
georiënteerden die zich voor hun sociale verkeer en cultuurbezoek vaak sterk 
richten op andere delen van de stad (vgl. Nio, reijndorp & Veldhuis, 2008: 72), 
maar dat ook suburbane huistypen worden ontwikkeld zoals grondgebonden 
woningen. Veel allochtone stijgers willen inderdaad in een vertrouwde omgeving 
in een laagbouwwoning dichtbij familie wonen. Maar ze zijn tegelijkertijd erg 
bezorgd over het opvoedingsklimaat en daarom gesteld op de aanwezigheid van 
een wit bevolkingsdeel in de woonomgeving, zo laat onderzoek in Nieuw West 
zien. ‘Allochtone middenklassers willen een gemengde buurt. Ze hechten grote 
waarde aan goede, gemengde scholen op loopafstand. In beide gevallen wordt 
deze menging afgemeten aan het percentage autochtone Nederlanders (...) Dat 
ze het nu beter hebben dan hun ouders en veel van hun vroegere klasgenoten 
willen ze graag uitdragen en uitgedrukt zien in de woonbuurt (...) Daalt het 
aandeel autochtone Nederlanders dan is dat voor hen het signaal dat de wijk 
achteruitgaat’ (engbersen e.a., 2008; vgl. Veldboer & Duyvendak, 2009).

De vrees bestaat dat er een opknapbeurt van de wijken plaatsvindt, zonder 
dat dit impact heeft op de sociale problemen zoals de hoge werkloosheid, 
het lage opleidingsniveau, de lage scores voor interetnisch contact etc. Alle 
partijen benadrukken dat de sociale pijler van de vernieuwing minstens zo 
belangrijk is als het ‘stenen stapelen’. Voor Nieuw West is dan ook een lange lijst 
van sociale projecten opgesteld, samengebracht onder de term Koers Nieuw 
West. een bekend project in de sociale pijler zijn de afgelegde huisbezoeken in 
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Overtoomse Veld bij uitgeplaatste huurders. Dit project ‘achter de voordeur’ 
is te betitelen als assertief sociaal beleid. Het gaat om ‘aankloppen, luisteren, 
verwijzen en activeren’. Het leidt vaak tot concrete stappen zoals psychische 
hulp en steun bij het opvoeden (Metaal, Delnoij & Duyvendak, 2006; Metaal, 
Van Huis & Duyvendak, 2009). Daarnaast is een van de eerste Moeder-
Kind-Centra te vinden in Nieuw West. Deze centra in de buurt richten zich 
op allochtone ouders die op een grote afstand staan van de Nederlandse 
arbeidsmarkt. Het zijn categorale voorzieningen die nauwelijks gericht zijn op 
interetnische overbrugging. Dat is ook lastig want veel autochtone gezinnen 
brengen hun kinderen naar onderwijs en vrijetijdsvoorzieningen buiten de 
buurt. een groot aantal witte kinderen zit op scholen in de randgemeenten 
(onder andere in Halfweg en Badhoevedorp), met als gevolg dat Nieuw West 
veel zwarte scholen telt. 

6.4.5. de geuzenbaan in geuzenveld: een eerste plus in een ‘minwijk’? 

Geuzenveld telde tot aan de start van de vernieuwing ongeveer 20 procent 
koopwoningen. Deze zijn bijna allemaal te vinden in de relatief nieuwe wijk De 
eendracht (buurt 10), waar laagbouwwoningen domineren. De oudere delen 
van Geuzenveld hebben een heel andere opzet met een herkenbaar patroon 
van middelhoge portieketage-flats. Binnen die ogenschijnlijke eenvormigheid 
bestaan echter duidelijke demografische verschillen. In sommige subbuurten 
wonen nog veel oudere autochtonen naast allochtone gezinnen. In andere 
stukken (buurt 8 en 9) is de pioniersgeneratie verdwenen en is de concentratie 
van werklozen, armen en allochtonen het hoogst. Hier staan ook de meeste 
sociale huurwoningen (Lindeman, Crok e.a., 2005, in Metaal, Delnoij & 
Duyvendak, 2006). 

Sinds 2000 zijn corporaties en projectontwikkelaars bezig om in Geuzenveld 
de verhouding tussen huur en koopwoningen gelijk te trekken. Het stadsdeel 
Geuzenveld-Slotermeer streeft ernaar het aandeel sociale huur tussen 1998 en 
2015 terug te schroeven van tachtig tot vijftig procent. tussen twee ‘slechte’ 
buurten waarvan een groot deel op de nominatie staat voor vernieuwing is 
eerst een ‘schakel’ gebouwd op een zogeheten inbreidingslocatie. De bouw van 
deze Geuzenbaan startte in 2000 op de plek van een voormalig onbebouwd 
dijklichaam. Het is een van de zogeheten experimenteerprojecten in Nieuw 
West. De verschillende nieuwbouwcomplexen moesten het gebied meer allure 
verschaffen en bijdragen aan het doel van een ‘evenwichtig leefbaar stadsdeel’. 
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Aanvankelijk had het stadsdeel geen uitgesproken beeld van de gewenste 
nieuwe bewoners, later zette men wel sterker in op doorstromers uit het eigen 
gebied (Metaal, Delnoij &Duyvendak, 2006). 

De Geuzenbaan is als gezegd een van de eerste gerealiseerde projecten. Op 
1 januari 2005 – kort voor het meetmoment voor ons onderzoek - telde deze 
buurt 800 bewoners, verdeeld over 52 procent koop, 34 procent particuliere 
huur (vrije sector)en 13 procent sociale huurwoningen. Begin 2005 waren 
drie locaties geheel afgerond, te weten Albardakade (176 appartementen, 
allen koop), tussen water en park (118 woningen, 72 koop, 118 particuliere 
huur), en de Geuzentuinen (138 woningen, waarvan 76 sociale huurwoningen, 
62 woningen zijn bedoeld voor verkoop, maar zijn tijdelijk aangeboden als 
particuliere huur). Andere projecten zoals de nieuwbouw rond de basisschool 
Het Koggenschip stonden nog in de steigers.

een groot deel van de eerste groep bewoners (rond de 60 procent) is 
afkomstig uit Nieuw West en daarbinnen vooral uit Geuzenveld. Dat geldt 
zowel voor huurders en kopers. Gezinnen met kleine kinderen en jonge stellen 

Albardakade
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vormen de hoofdmoot. In bijna de helft van de gevallen zijn de bewoners 
autochtoon. turken, Marokkanen en Surinamers maken elk zo’n 15 procent 
uit van de bevolking van de Geuzenbaan (O+S, 2005). De nieuwbouw in 
Geuzenveld lijkt daarmee inderdaad onderdak te bieden aan ‘eigen’ bewoners. 
De toenmalige stadsdeelvoorzitter schat ‘dat uiteindelijk de helft van de kopers 
uit de allochtone middenklasse afkomstig is. Als er een sociale liftfunctie 
plaatsvindt, of iets van uitstraling naar kansarmen, dan moet dat bij hen 
worden gezocht. Zij zijn de voorbeelden voor de jeugd’ (Delnoij, 2006). 

In de omliggende complexen – oudere flats met een gering oppervlak en 
een lage huurprijs – ligt op het moment van peilen het aandeel Marokkanen 
(22 procent) hoger en zijn er juist minder Nederlanders (39 procent) en 
Surinamers (9 procent). er wonen relatief veel ouderen en werklozen die beide 
een relatief groot sociaal isolement melden. Na 2006 zijn enkele omliggende 
straten van de Geuzenbaan vernieuwd. De woningcorporaties zijn druk in de 
weer met stedelijke vernieuwing en mede daardoor zijn er veel verhuizingen, 
tussenwoningen, leegstand en dergelijke. De moeizame herhuisvesting van 

Pieter van der Werfstraat
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grote gezinnen zorgt soms voor oponthoud en onzekerheid. De transitiefase 
eist zijn tol. Panden die wachten op sloop worden niet meer opgeknapt en nog 
maar door enkele huishoudens bewoond. De verloedering slaat dan snel toe 
(trouw, 8-01-2009). 

De veranderingen zijn in Geuzenveld volop gaande, maar weerspiegelen 
zich bijvoorbeeld nog nauwelijks in een stijgende waardering. Geuzenveld-
Slotermeer scoort in 2007 met Bos en Lommer en Slotervaart  het laagst van 
alle Amsterdamse stadsdelen als het gaat om leefbaarheid. De bewoners zijn 
het minst tevreden over hun buurt, klagen over een verloederd straatbeeld en 
vinden de sociale cohesie laag (O+S, 2007).

6.5. succesVoLLe en omstreden binnenroute?

Voor dit onderzoek is het belangrijkste onderscheid tussen de F-buurt en 
de Geuzenbaan dat de F-buurt te boek staat als een succesvol voorbeeld van 
de binnenroute met een vanzelfsprekende ‘giving back’-houding onder de 
Surinaamse middenklasse (vgl. Aalbers, 2010). terwijl er voor de Geuzenbaan 
veel onzekerheid is of etnische stijgers zich als loyale Wimby’s zullen opwerpen 
(vgl. engbersen e.a., 2008). Bovendien is het nog de vraag of er überhaupt 
enige middenklasse-betrokkenheid zal ontstaan.

De F-buurt is uit de vorige paragraaf naar voren gekomen als een 
succesverhaal van ‘zwarte gentrification’. De buurt staat symbool voor de 
nieuwe Bijlmer, waar na vijftien jaar vernieuwen de woonemancipatie van 
minderheidsgroepen, de Surinamers voorop, zichtbaar wordt. Dat de wijk nog 
even zwart is als in de ‘getto-periode’, wordt nauwelijks geproblematiseerd, 
noch door bewoners, noch door de buitenwereld. een breed gedeelde 
veronderstelling is dat de opkomende zwarte middenklasse solidair is met 
huurders uit de eigen etnische groep, al is deze middenklasse tegelijkertijd 
gevoelig voor de overlast door minder succesvolle leden van de eigen of van 
andere etnische groepen (Aalbers, 2010). 

De schets van Geuzenveld laat zien dat de vernieuwing er later is gestart 
en er vooralsnog minder successen te vieren zijn. De wijkscores zitten 
nog nauwelijks in de lift en de wijk staat negatief bekend als toonbeeld van 
de ‘mislukte integratie’ van immigranten. De woningen uit de naoorlogse 
periode zijn de laatste jaren hoofdzakelijk gewild bij turkse en Marokkaanse 
doorstromers uit Oud en Nieuw West en (autochtone) starters van buiten 
de stad. De nieuw gebouwde woningen en complexen in de Geuzenbaan (de 
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start van de herstructurering in Geuzenveld) zijn ontwikkeld voor dezelfde 
genoemde groepen, maar dan met een wat ruimere beurs. Ook hier is de 
aanname (van lokale politici) dat solidariteit verloopt langs etnische lijnen; 
de hoop is dat de etnische middenklasse zich het lot aantrekt van arme 
groepsgenoten. Deze aanname is echter niet onomstreden. Politici aan de 
rechterkant van het politieke spectrum zien minder in de potentiële leidende 
rol van de nieuwe etnische middenklasse en schetsen sociaal-economische 
menging liever als een ultieme poging om oorspronkelijke autochtone 
bewoners, die zijn verhuisd naar de randgemeenten, terug te halen naar de 
stad (vgl. reijndorp & Van der Zwaard, 2004). Maar zelfs als men vertrouwen 
heeft in de binnenroute dan is het voor Nieuw West de vraag of turkse en 
Marokkaanse stijgers al genoeg ‘ruimte’ hebben om goodwill terug te geven 
(de economische integratie van deze groepen gaat minder snel dan die van 
Surinamers). Vanwege de geringere economische integratie zouden succesvolle 
groepsleden ook sterk hechten aan het ontvluchten van etnische eenzijdige 
woongebieden (vgl. de assimilatietheorie). Het in dezelfde omgeving wonen 
als de dominante etnische groep zou voor hen symboliseren dat zij in een 
winnende wijk zijn beland (Uyterlinde e.a., 2008). Ook Marokkaanse en 
turkse bewoners met lagere inkomens benadrukken overigens dat er nog veel 
te weinig etnische en inkomensmenging is in Geuzenveld (Van der Veer, 2009). 

Voor dit proefschrift zijn surveys die zijn uitgezet in de F-buurt en de 
Geuzenbaan geanalyseerd op de vraag welke middengroepen de aanwezigheid 
van lagere statusgroepen het meest waarderen: wie zijn er in houding loyaal 
aan de gemengde wijk, wie zijn de Wimby’s?3 Of in termen van dit proefschrift: 
wie onderscheiden zich door een houding van positieve lotsverbondenheid 
en verticale solidariteit naar lagergeklasseerde buren? tot dusver is die vraag 
hoofdzakelijk beantwoord in kwalitatief onderzoek (o.a. rose, 2004; Arthurson, 
2006; Moore, 2009). In dit proefschrift liggen interviews (zie paragaaf 6.2.) en 
een kwantitatieve verkenning gezamenlijk ten grondslag aan de bevindingen. 

3   In een eerdere analyse werden beleidscategorieën zoals de creatieve klasse en etnische 
stijgers vergeleken op de overdracht van sociaal kapitaal. In deze studie kijken we naar de 
invloed van persoonlijke kenmerken zoals klasse, opleiding en etniciteit, op de loyaliteit naar 
lagergeklasseerde buren. 
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6.6. op zoek nAAr wimby’s: de LoyALiteitsschAAL

De uitgezette surveys zijn allereerst getoetst op hun representativiteit. In de 
F-buurt werd met huis-aan-huis verspreide vragenlijsten (zie bijlage 6.1.) een 
responspercentage van dertig procent (N= 120) gehaald. Door het slechts 
gedeeltelijk meenemen van de sociale huurwoningen in de Florijnflats (ongeveer 
40 procent van de totale populatie van de F-buurt is niet benaderd) is het lastig 
de responsgroep te vergelijken met de totale bewonersgroep van het gebied. 
toch zijn er voldoende indicaties dat de representativiteit toereikend is. In het 
survey keert bijvoorbeeld de dominantie terug van niet-westerse allochtonen. 
Hun tweederde aandeel in de respons blijft maar licht achter bij hun werkelijke 
aandeel van net boven de 80 procent van de bevolking. De relatief hoge graad 
van doorstroming in het survey (57 procent) correspondeert bovendien goed 
met de bevinding uit 2004 dat meer dan de helft van de kopers afkomstig is uit 
de Bijlmer (De Haan & Keesom, 2004: 88). Huishoudens met inkomens lager 
dan 1350 netto per maand zijn beschouwd als lage inkomens. Ze zijn buiten de 
analyse gelaten, tenzij een opleiding voor hbo of universiteit is voltooid.

Het survey in Geuzenveld is uitgezet bij alle adressen in de Geuzenbaan. 
Deur aan deur verzameling van de enquête leverde een respons op van 
34 procent (N= 143). De spreiding van de respons over de verschillende 
complexen (gecontroleerd via de postcodes van respondenten) laat zien dat 
de participatie van bewoners van koop- en particuliere huurappartementen 
iets hoger ligt dan hun aandeel in de Geuzenbaan (Metaal, 2006: 170). De 
middenklasse in het survey bestaat voor de helft uit autochtonen en voor de 
helft uit allochtonen. Dat duidt op een lichte oververtegenwoordiging van 
autochtonen die 45 procent van de populatie van de Geuzenbaan omvatten. 
turken en Marokkanen vielen relatief veel buiten de onderzoeksgroep door 
zowel een lage respons als door de gehanteerde middenklassegrens. Zes op de 
tien respondenten behoort tot de nieuwkomers, 38 procent is doorstromer. 
Ook hier vertekent de lage respons van doorstromende etnische gezinnen de 
representativiteit van de onderzoeksgroep enigszins. In bijlage 6.2. wordt de 
representativiteit van beide surveys uitgebreid besproken. 

Loyaliteitsschaal

In de analyse van de surveys zijn vervolgens vier indicatoren gebruikt die in 
dit hoofdstuk gezamenlijk dienen als loyaliteitsschaal. Allereerst het oordeel 
over de getalsmatige verhouding van koop- en huurwoningen (l1), vervolgens 
het oordeel over de bevolkingssamenstelling van de buurt (l2). ten derde de 
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ervaren verbondenheid met de bewoners van de buurt (l3). en tot slot het al 
dan niet willen handhaven van sociale afstand tot bewoners van goedkope 
sociale huurwoningen (l4). 4 

Aanvullend is onderzocht hoe respondentencategorieën scoren op 
contacten in de buurt. We weten uit veel sociale mix-onderzoeken dat er weinig 
contacten tussen klassen zijn, maar hoe groot is het totale buurtnetwerk van 
middenklassers? Ook is nagegaan of ze op zoek zijn naar een andere woning: 

4   De corresponderende vragen zijn: Wat is uw oordeel over de combinatie van koop-en 
huurwoningen? (precies goed, te veel koop = betrokken bij arm: te veel huur = niet betrokken 
bij arm). Deze vraag is in de Geuzenbaan helaas niet gesteld. De andere vragen wel. Wat is uw 
oordeel over de bevolkingssamenstelling van deze buurt? (goed/redelijk = positieve waardering, 
matig en slecht = negatieve waardering). Voelt u zich verbonden met bewoners van de deze 
buurt?  (verbonden, neutraal, niet-verbonden). Hoe zou u het vinden als uw kinderen vrienden 
hebben die wonen in de gerenoveerde flats/in de oude sociale huurwoningen? (vervelend, 
neutraal, niet vervelend).

Figuur 6.2. Analysemodel

 Loyaliteit  menging Buurtcontact Blijven
 (l1,l2,l3, l4) (b1) (e1)
Bewonerskenmerken
Doorstromers
Nieuwkomers
Zonder inwonende kinderen
Met inwonende kinderen
Man
Vrouw 
Autochtonen
Niet-Westerse Allochtonen
(Surinamers)
Hogeropgeleiden
Middelbaar opgeleiden
Lageropgeleiden 
Lage sociaal-culturele specialisten*
Hoge sociaal-culturele specialisten*
Lage technocraten*
Hoge technocraten*
Hogere middenklasse*
Midden-middenklasse*
Lagere middenklasse*
Binnenroute sociaal-cultureel*
Binnenroute sociaal-economisch*
Buitenroute sociaal-cultureel*
Buitenroute sociaal-economisch*
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overwegen ze een vertrek of willen ze blijven? exit in de zin van Hirschman kan 
een daadwerkelijke verhuiswens inhouden, maar het kan ook van toepassing 
zijn op bewoners die veel afwezig zijn en op de momenten van aanwezigheid 
zich innerlijk terugtrekken in de eigen kleine wereld. Door naar algemene 
buurtcontacten te vragen kunnen we dus nagaan of middengroepen zich al 
dan niet in hun schulp terugtrekken in gemengde wijken (vgl. Andreotti & Le 
Gales, 2008). 

De items voor loyaliteit zijn in de analyse gekruist met een groot aantal 
bewonerskenmerken en met (operationaliseringen van) de binnen-en 
buitenroute. In schema levert dat het volgende analysemodel op, waarbij steeds 
gekeken wordt of de verwachting klopt dat kleine verschillen en vertrouwdheid 
hoger scoren dan onbekendheid en grote verschillen.

Sommige bewonerskenmerken spreken voor zich of verwijzen naar 
standaarddefinities.5 Andere indelingen vragen om enige uitleg. Het afbakenen 
en indelen van de middenklasse kent in Nederland bijvoorbeeld niet altijd 
eenduidige beschrijvingen. De middenklasse wordt in onderzoek vaak 
ingedeeld aan de hand van het inkomen, specifieker het inkomen in relatie 
tot het landelijke gemiddelde. Dat is in Nederland ongeveer 35.000 euro bruto 
per jaar. Het Centraal Planbureau rekent tussen eenmaal modaal (30.000 euro 
in 2007) en tweemaal modaal tot de middenklasse. Het Centraal Bureau voor 
de Statistiek verdeelt inkomensengroepen in tien gelijke decielen en rekent 
dan deciel 4 tot en met 8 tot de middenklasse. De ondergrens is dan ongeveer 
22.000 euro, de bovengrens 42.000 euro bruto. Omgerekend naar het netto 
besteedbaar inkomen verdient de middenklasse volgens het CBS tegenwoordig 
tussen 14.200 euro en 25. 200 euro per jaar. Als we de ondergrens van het CBS 
en de bovengrens van het CPB nemen, dan rekenen we voor dit onderzoek tot 
de lagere middenklasse huishoudens met 1350 tot 2050 euro netto per maand. 
Boven de 3200 netto spreken we van de hogere middenklasse en daaronder 
van de midden-middenklasse. Naast het inkomen kan ook gekeken worden 
naar opleidingsniveau of naar klassenindelingen. Het onderscheid naar lage 
en hoge sociaal-culturele specialisten, alsmede naar lage en hoge technocraten 
is daar een voorbeeld van. Het is afgeleid van de nieuwe eCG-klassenschaal 

5   Hogeropgeleiden zijn diegenen die een hbo of universitaire opleiding hebben voltooid. 
Middelbaar en lager opgeleiden hebben maximaal een mbo-diploma. Autochtonen zijn 
diegenen waarvan beide ouders zijn geboren in Nederland. Niet-westerse allochtonen hebben 
een vader of moeder geboren in Suriname, Nederlandse Antillen, turkije, Marokko, of in andere 
niet geïndustrialiseerde landen.
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(zie Guvelci, Need & De Graaf, 2006)6. Ook deze indelingen worden hier 
meegenomen. 

De binnen- en de buitenroute zijn als volgt geoperationaliseerd. Bij de 
sociaal-culturele definitie staat het verschil in cultureel kapitaal voorop. 
Hiervoor zijn opleiding en etniciteit geclusterd tot nieuwe categorieën. 
Onder de binnenroute vallen respondenten met een niet-westerse etniciteit 
en met een opleiding tot maximaal mbo-niveau. tot de sociaal-culturele 
buitenroute worden de hogeropgeleide autochtone respondenten gerekend. Bij 
de sociaal-economische definitie kijken we niet naar kleur, maar maken we 
een onderscheid naar economisch kapitaal. Hierbij combineren we opleiding 
met de eCG-klassenschaal. De binnenroute omvat dan middelbaar en lager 
opgeleiden, die werkzaam zijn als lagere sociaal-culturele specialisten of lagere 
technocraten. De buitenroute zijn hogeropgeleiden en diegenen met een 
beroep als hogere sociaal-culturele specialisten of hogere technocraten. Door 
deze samenstellingen vallen sommige middengroepen uit de responsgroep 
(zoals hoger opgeleiden allochtonen bij de sociaal-culturele definitie), toch 
dekken deze definities grote delen van de responsgroep.7 

6.6.1. de middenklasse in de f-buurt en de loyaliteit naar de gemengde wijk 

Opmerkelijk is dat het vooraf verwachte beeld van een succesvolle Surinaamse 
middenklasse die loyaal is ten opzichte van minder bedeelde buurtbewoners, 
niet als meest kenmerkende beeld terugkeert in de analyse. Wat opvalt is dat 
uit de analyse van de F-buurt over de gehele linie een grote middenklasse-
betrokkenheid spreekt met daarbinnen een hoofdrol voor autochtone 
Nederlanders. De loyaliteit naar arme buurtbewoners is een vrij algemeen 
kenmerk van de middenklasse in de F-buurt. Van alle middengroepen is 
bijvoorbeeld 71 procent tevreden over de bevolkingssamenstelling van de 

6   Hoge sociaal-culturele specialisten hebben hoger onderwijs gevolgd en beoefenen een sociaal-
cultureel beroep (kunst & cultuur; communicatie, media, pr; marketing & reclame; onderwijs; 
onderzoek & research; overheid en sociale verzekeringen, zorg & welzijn). Lage sociaal-culturele 
specialisten werken in de zelfde branches maar vanuit een opleidingniveau tot en met het mbo. 
Hoge technocraten hebben aan de universiteit of aan een hbo-instelling gestudeerd. Ze hebben 
technische economische beroepen (bouwnijverheid, consultancy, detailhandel, financieel/
administratief, groothandel, horeca, ict, industrie, juridisch, landbouw, onroerend goed, 
techniek, transport, werving en selectie). Lage technocraten zijn in dezelfde beroepen actief, 
maar met als basis lager of middelbaar beroepsonderwijs. 
7   De dekking van de sociaal-culturele indeling is als beide cases bij elkaar opgeteld worden 51 
procent (N = 114). Bij de sociaal-economische binnen- en buitenroute (lage en hoge clusters naar 
klasse en opleiding) is er minder uitval. Hier is de gezamenlijk omvang 60 procent (N = 134).
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buurt, de lagere middenklasse en de hogere technocraten vallen met scores 
van rond de vijftig en zestig procent licht uit de toon. Alleen nieuwkomers 
oordelen significant negatief over de bevolkingssamenstelling. Op twee andere 
onderdelen van de loyaliteitsschaal, de ervaren verbondenheid met de gehele 
buurt en het niet bezwaarlijk vinden van contact tussen de eigen kinderen en 
kinderen uit arme gezinnen, scoort de middenklasse in de F-buurt gemiddeld 
rond de veertig procent. Alleen bewoners met een mbo-opleiding staan 
duidelijk negatief tegenover interklasse-vriendschappen. Iets meer dan vijftig 
procent van de middenklasse verklaart bovendien dat er een goede combinatie 
van koop-  en huurwoningen staat in de F-buurt, of vindt dat er zelfs te veel 
koop is. Bij huishoudens zonder kinderen leeft deze opvatting het sterkst. 
Gemiddeld heeft 65 procent van de middengroepen meer dan vijf contacten in 
de buurt. Bij lage sociaal-culturele professionals is dit met een score van vijftig 
procent significant minder. Huishoudens zonder kinderen zitten met zeventig 
procent juist significant hoger. Weinig groepen denken aan vertrekken uit de 
F-buurt. Gemiddeld heeft 88 procent geen verhuiswens.

Autochtonen - die een minderheid vormen in het gebied - etaleren op 
bijna alle punten een (iets) grotere loyaliteit aan de gemengde F-buurt 
dan Surinamers en andere niet-westerse allochtonen. Autochtonen voelen 
zich significant meer verbonden met de buurt, ze zijn positiever over de 
combinatie van woningtypen en over de bevolkingssamenstelling. Bovendien 
vinden ze het minder vervelend als hun kinderen vriendjes hebben die in 
de gerenoveerde Florijnflats wonen. Onder de Surinaamse middenklasse 
speelt dus een wat grotere terughoudendheid naar lagere statusgroepen. Zo 
antwoorden allochtone bewoners vaker neutraal of negatief over vriendschap 
tussen hun kinderen en kinderen uit de Florijnflats. Daarnaast voelen 
vrouwelijke bewoners met een allochtone herkomst en met een hoge opleiding 
zich significant minder verbonden met hun buurt. Autochtone Nederlanders 
hebben ook meer contacten in de buurt dan Surinaamse Nederlanders of 
andere niet-westerse allochtonen. Als er al een verhuiswens is onder bewoners 
(en over het algemeen is die wens zeer gering), dan is dat ook iets meer bij 
Surinamers dan bij autochtonen. In bijlage 6.3 zijn per item de antwoorden 
besproken. 

In meerdere opzichten scoort de buitenroute in de F-buurt hoger dan de 
binnenroute. Dit geldt het sterkst voor de sociaal-culturele buitenroute, maar 
het geldt ook voor de sociaal-economische indeling. etnische groepen die 
naar klasse en opleiding nog niet zo gevestigd zijn tonen vaak (iets) minder 
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Figuur 6.3. De F-buurt in schema (weergave van afwijkingen van het gemiddelde)

 Loyaliteit menging Buurtcontact Blijven 
 (l1, l2, l3, l4)  (b1)  (e1)
Bewonerskenmerken
Doorstromers l1 (+) l2 (+)   b1 (+)   
Nieuwkomers  l2  –   b1 (–) e1 (–)
Zonder inwonende kinderen l1  +   l2 (+)   b1 (+)
Met inwonende kinderen
Man     b1  +
Vrouw 
Autochtonen l1 (+) l2 (+) l3  +  l4 (+) b1 (+) 
Niet-Westerse Allochtonen  l2 (+) l3 (–) l4 (–)   e1 (–)
(Surinamers) l1 (–)    b1 (–)
Hogeropgeleiden a1 (–)   l4 (+) b1 (–)
Middelbaar opgeleiden    l4  –  b1 (–)
Lageropgeleiden  l1 (+)  l3 (+)  b1 (+)
Lage sociaal-culturele specialisten l1 (+)   l4 (–) b1 (–)
Hoge sociaal-culturele specialisten l1 (+)   l4 (+)
Lage technocraten l1 (–)   l4 (–)   e1 (–)
Hoge technocraten l1 (–) l2 (–)  l4 (–)
Hogere middenklasse  l2 (+)
Midden-middenklasse       e1 (–)
Lagere middenklasse  l2 (–)   b1 (+) e1 (–)
Binnenroute sociaal-cultureel  l2 (–) l3(–) l4 (–)
Binnenroute sociaal-economisch l1 (+) l2(–) l3(–) l4 (–)
Buitenroute sociaal-cultureel l1 (–) l2(+) l3(+) l4 (+)
Buitenroute sociaal-economisch l1 (–)   l4 (+)

Loyaliteit menging 
l1 Goede mix koop en huur  
l2 Positief over de bevolkingssamenstelling 
l3 Voelt zich verbonden met de buurt  
l4 Sociale afstand geen bezwaar voor contact
b1 aantal buurtcontacten hoger dan vijf
e1 blijft in de buurt (geen exit wens)

+ positieve correlaties – negatieve correlaties (p.00 tot en met p <.10). (+) of (-) is niet 
significante afwijking van het gemiddelde.

loyaliteit dan hogere blanke statusgroepen. Dat de buitenroute domineert 
komt op verschillende punten tot uiting. Bij een grote sociale afstand en een 
geringe (economisch of culturele) gelijkenis met achterstandsbewoners voelt 
men zich sterker verbonden met andere bewoners van de F-buurt, is men 
positiever over de bevolkingssamenstelling, en is er duidelijk minder bezwaar 
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tegen een ‘ander’ vriendje of vriendinnetje voor de kinderen. Bij de sociaal-
culturele indeling scoort de buitenroute bovendien hoger bij de beoordeling 
van de mix van koop en huur. Alleen in de sociaal-economische indeling voert 
de binnenroute op dit punt de boventoon. Hoewel de kleine aantallen in de 
respons tot enige voorzichtigheid manen, lijkt het beeld van een dominante 
buitenroute zeer consistent. 

Hoogopgeleide autochtone Nederlanders nemen dus een loyale houding aan 
ten opzichte van de etnisch en economisch diverse bevolking van de F-buurt. 
Het feitelijk gedrag dat hieruit voortvloeit richting andere buurtbewoners 
is ook opmerkelijk (al is dat in deze studie niet de kern van de zaak). De 
hogeropgeleide autochtone Nederlanders hebben bijvoorbeeld net zoveel 
contacten met bewoners in de oudbouw (gemiddeld is dit in de F-buurt 40 
procent) als andere etnische groepen. Bovendien domineren in de kleine groep 
van middenklassers die aan buurtbewoners met een smalle beurs tips, hints 
of verwijzingen geven gezinnen met kinderen en werknemers uit de creatieve 
klasse (Veldboer, 2008: 142). een grote sociale afstand is in de F-buurt dus 
zeker niet een contra-indicatie voor loyaliteit, contact en (kleine beetjes) hulp.  
   

6.6.2. de middenklasse in de geuzenbaan en de loyaliteit naar de 
gemengde wijk

De Geuzenbaan past beter dan de F-buurt in de dominante aanname dat 
middengroepen in hun woonomgeving een lage betrokkenheid tonen bij 
lagere statusgroepen. De tevredenheid over de bevolkingssamenstelling, 
de verbondenheid met de buurt (en in iets mindere mate) de acceptatie van 
‘andere’ vrienden voor de eigen kinderen, blijft achter bij die in de F-buurt. 
In het bijzonder de tevredenheid over de bevolkingssamenstelling valt op met 
een lage score. In Geuzenveld heeft slechts 36 procent van de middenklasse 
een positief oordeel over de bevolkingssamenstelling van de Geuzenbaan 
en omgeving. In de F-buurt was deze score bijna dubbel zo groot. De 
ontevredenheid volgt een grillig patroon. Zowel hogere inkomens, middelbaar 
opgeleiden en lage sociaal-culturele professionals wijken negatief af van het 
gemiddelde. Hogeropgeleiden en in het bijzonder lageropgeleiden (met 58 
procent) zijn minder ontevreden over de bevolkingssamenstelling van de 
Geuzenbaan en omliggende straten. 

Minder dan een kwart van alle middengroepen voelt zich verbonden 
met  medebuurtbewoners (F-buurt 40 procent). Nieuwkomers hebben een 
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significant negatief effect op de mate van verbondenheid. Bewoners van 
allochtone komaf, doorstromend in de buurt en met een hoge opleiding voelen 
zich ook vaak minder verbonden. Dit is een van de weinige scores waar een 
kleine sociale afstand negatief afwijkt van de gemiddelde norm. Bewoners 
met alleen lager onderwijs, nieuwkomers en mannen hebben een significant 
negatief effect op hoe vervelend ze het vinden dat hun kinderen omgaan met 

Figuur 6.4. De Geuzenbaan in schema (weergave van afwijkingen van het gemiddelde)

 Loyaliteit  menging Buurtcontact Blijven 
 (l2, l3, l4)   (b1) (e1)
Bewonerskenmerken
Doorstromers l2 (+) l3 (+)    
Nieuwkomers l2 (–) l3  – l4 –   e1 (–)
Zonder inwonende kinderen      
Met inwonende kinderen     b1 (+) e1 (–)
Man   l4 –    
Vrouw 
Autochtonen l2 (–)  l4 (–)  b1 (+) e1 (–) 
Niet-Westerse Allochtonen l2 (+)  l4 (+)  b1 (–)
(Surinamers)  
Hogeropgeleiden  l3 (–)    e1 (–)
Middelbaar opgeleiden l2 (–) l3 (–)   
Lageropgeleiden  l2 (+) l3 (+) l4 –  b1 (+)
Lage sociaal-culturele specialisten l2 (–) l3 (–) l4 (+)  b1 (+) e1 (–)
Hoge sociaal-culturele specialisten
Lage technocraten     b1 (+)
Hoge technocraten l2 (+)     e1 (–)
Hogere middenklasse l2 (–) l3 (–)   b1(+)
Midden-middenklasse l2 (+)    b1(–) 
Lagere middenklasse  
Binnenroute sociaal-cultureel   l4 (+)
Binnenroute sociaal-economisch
Buitenroute sociaal-cultureel  l3 (–) l4 (–)
Buitenroute sociaal-economisch

Loyaliteit menging 
l2 Positief over de bevolkingssamenstelling 
l3 Voelt zich verbonden met de buurt  
l4 Sociale afstand geen bezwaar voor contact
b1 aantal buurtcontacten hoger dan vijf
e1 blijft in de buurt (geen exit wens)

+ positieve correlaties – negatieve correlaties (p.00 tot en met p <.10). (+) of (-) is niet 
significante afwijking van het gemiddelde
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kinderen die in de oudbouw van Geuzenveld wonen. Gemiddeld heeft 33 
procent geen bezwaar tegen dit soort vriendschappen (F-buurt 40 procent). 
Allochtonen,lage sociaal-culturele professionals en doorstromers zitten iets 
boven die norm. 

Iets meer dan de helft van alle middengroepen in de Geuzenbaan heeft vijf 
of meer contacten in de buurt. Boven dit gemiddelde zitten de lagere sociaal-
culturele professionals, gezinnen met inwonende kinderen, lageropgeleiden 
en ook de hogere inkomens en de autochtonen. Middeninkomens en niet-
westerse allochtonen halen lagere scores dan het gemiddelde. Vier van de 
vijf middenklassenbewoners van de Geuzenbaan heeft geen verhuiswens. 
De overweging om te vertrekken is meer dan gemiddeld zichtbaar bij 
autochtonen, hogeropgeleiden, lage sociaal-culturele professionals, hoge 
technocraten, nieuwkomers en huishoudens met inwonende kinderen. 
Opmerkelijk is dat sommige groepen met relatief veel contact in de buurt toch 
een bovengemiddelde verhuiswens hebben (zie figuur 6.2)

Voor zover er een patroon te ontwaren is in de lage scores in de 
Geuzenbaan, neigt het naar de binnenroute. Naarmate de sociale afstand 
groter is zijn de scores vaak nog iets lager. De binnenroute scoort zowel 
in de sociaal-culturele als sociaal-economische indeling beter dan de 
buitenroute op verbondenheid met de buurt en op het punt van geen 
bezwaar tegen een ‘ander’ vriendje of vriendinnetje. Bij de (on)tevredenheid 
over de bevolkingssamenstelling ontlopen de beide routes elkaar niet veel. 
Feitelijk zijn de beide routes echter tamelijk marginaal in de Geuzenbaan. 
Over de gehele linie tonen de middengroepen van de Geuzenbaan zich 
weinig betrokken bij minder gefortuneerde buren. In de Geuzenbaan is de 
opstelling overwegend klassiek te noemen: de aanwezige middenklasse is 
(in deze fase van de vernieuwing) weinig loyaal en wacht op betere tijden 
(zoals uitbreiding van de eigen rijen). Ondanks de kleine aantallen in de 
responsgroep is ook dit beeld vrij constant. 

De lage middenklasse-scores voor loyaliteit in de Geuzenbaan 
corresponderen met een geringe contactratio tussen middenklasse-bewoners 
en bewoners van de omliggende oudbouw. Driekwart van de middengroepen 
heeft geen enkel contact buiten de nieuwbouw. Allochtonen en doorstromers 
hebben nog het meest contact. Naarmate de sociaal-culturele sociale afstand 
kleiner is, groeit dus de kans op contact tussen bewoners van de Geuzenbaan en 
de omgeving. Verder blijkt dat bijna negentig procent van de middengroepen 
geen enkele handeling heeft verricht om een persoon uit de lagere klasse te 
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helpen. De weinigen die wel iets doen, zijn vooral allochtonen (Veldboer, 2008: 
143-144).8 

6.6.3. Vergelijking f-buurt & geuzenbaan 

In de Geuzenbaan is de loyaliteit ten opzichte van achterstandsbewoners op 
bijna alle kenmerken lager dan in de F-buurt. Voor zover de Geuzenbaan past 
in een van de beide routes van middenklasse-betrokkenheid dan is dit toch de 
binnenroute. De middenklasse in de F-buurt scoort op de loyaliteitsschaal over 
de gehele linie hoog, maar anders dan verwacht (Aalbers, 2010) loopt solidariteit 
niet eenzijdig langs etnische lijnen. Sterker nog, niet de binnenroute, maar 
de buitenroute springt er in de F-buurt uit. De volgende figuren illustreren 
duidelijk de sterk uiteenlopende scores van de twee gebieden. 
De F-buurt telt bovendien relatief veel contacten tussen klassen, maar eveneens 
niet noodzakelijkerwijs volgens het verwachte patroon van de binnenroute. 
een grotere sociale afstand doet geen afbreuk aan contact en lijkt zelfs gunstig 
voor hulp. In Geuzenveld domineert bij contact en hulp de binnenroute, maar 
is het aantal interklasse-contacten zeer gering (Veldboer, 2008). 

Verdere gegevens ontbreken om de grote verschillen tussen de F-buurt en 
de Geuzenbaan precies te duiden, maar door bestaande kennis te combineren, 
kunnen we de verschillen wel enigszins in perspectief plaatsen. Dat onder 
de zeer kleine blanke (deels uit doorstromers bestaande) middenklasse 
in de F-buurt een duidelijke sociale en symbolische binding en loyaliteit 
aan de zwarte buurt merkbaar is, laat zich moeilijk eenzijdig vertalen als 
een vorm van ‘residentiële correctheid’, als imponeergedrag naar blanke 
middengroepen die zich en masse verzamelen in brave buitenwijken. er is 
in de F-buurt hoogstwaarschijnlijk ook een ideële normatieve factor in het 
spel onder hoogopgeleide autochtone groepen. Daarnaast kan de loyaliteit 

8   In de analyse uit 2008 stond de overdracht van sociaal kapitaal centraal. een derde analyse 
(naast de F-buurt en Geuzenveld) had betrekking op een groep van lage sociale professionals 
die voorrang heeft op de sociale woningmarkt van Amsterdam. Dit deel van het onderzoek 
spitste zich toe op onderwijzers die verspreid over Amsterdam dankzij de regeling een woning 
hadden gevonden. Zij toonden in hun woonbuurt een relatief sterk normatieve betrokkenheid. 
Amsterdamse onderwijzers bleken hun werkmodus deels mee te nemen naar hun woonomgeving. 
Zij letten ook daar op het welzijn van kinderen. Meer dan de helft onderhield contacten met 
buurtbewoners met een laag inkomen. Veertig procent van de onderwijzers gaf bovendien aan 
dat ze arme buren met informatie of tips terzijde hadden gestaan. Veel van deze leraren stelden 
dat ze in hun buurt bekende en onbekende mensen aanspreken op hun gedrag. De correlaties 
zijn het sterkst als men woonachtig is in arme wijken, lesgeeft op een zwarte school en wanneer 
de eigen ouders ook een sociaal-cultureel beroep hebben of hebben gehad (Veldboer, 2008: 145).
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onder autochtone middengroepen aan de gemengde wijk mogelijk door nog 
twee andere elementen worden verklaard. Allereerst is de middenklasse in 
de F-buurt zo substantieel gegroeid, dat er niet meer sprake is van een klein 
aantal welgestelden. De middenklasse is deels de norm geworden en daardoor 
is (op scholen en dergelijke) de sociale reproductie niet in het gedrang. Ook 

 
 

Figuur  6.6. Middengroepen en hun loyaliteit aan de gemengde wijk. De Binnen- en de buitenroute 
(sociaal-economische definitie) in de Geuzenbaan en in de F-buurt.  

Figuur  6.6. Middengroepen en hun loyaliteit aan de gemengde wijk. De Binnen- en de 
buitenroute (sociaal-economische definitie) in de Geuzenbaan en in de F-buurt.

 

 
 

Figuur  6.5. Middengroepen en hun loyaliteit aan de gemengde wijk. De Binnen- en de buitenroute 
(sociaal-culturele definitie) in de Geuzenbaan en in de F-buurt.  

 

Figuur  6.5. Middengroepen en hun loyaliteit aan de gemengde wijk. De Binnen- en de 
buitenroute (sociaal-culturele definitie) in de Geuzenbaan en in de  F-buurt. 



195WIe IS De LOYALe MIDDeNKLASSe IN De GeMeNGDe WIJK?

die zekerheid maakt dat men opener kan staan naar ‘anderen’. tenslotte zijn 
die anderen misschien niet zo heel anders. De Surinaamse bevolking kent een 
sterke economische emancipatie en is in cultureel opzicht sterk geconvergeerd 
naar de Nederlandse samenleving. eerder hebben we gezien dat leden van de in 
de samenleving dominante etnische groep relatief vriendelijk staan tegenover 

 

 

 
Figuur 6.7. Middengroepen en hun loyaliteit aan de gemengde wijk. Nieuwkomers en doorstromers in de 
Geuzenbaan en in de F-buurt. 
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doorstromers in de Geuzenbaan en in de F-buurt.

 
 
 
 

Figuur 6.8. Etnische middengroepen en hun loyaliteit aan de gemengde wijk in de Geuzenbaan en in de 
F-buurt. 

 

Figuur 6.8. Etnische middengroepen en hun loyaliteit aan de gemengde wijk in de 
Geuzenbaan en in de F-buurt.
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de aanwezigheid in de buurt van groepen die zij als sociaal nabij ervaren (zie 
hoofdstuk drie). Vrij vertaald naar de F-buurt: de buitenroute is door het succes 
van de Surinaamse Nederlanders als het ware iets minder ‘buiten’ geworden. 

Dat lijkt in de F-buurt het succes van de buitenroute te kunnen verklaren. 
De (vaak hoogopgeleide) autochtonen zijn relatief zeker van zichzelf, van de 
opwaartse integratie van ‘anderen’ en van de middenklasse-norm in de buurt. 
In de Bijlmer is de sterke sociale menging voor autochtonen daarom geen 
bedreiging. De ruimtelijke nabijheid van anderen wordt bewust opgezocht, 
omdat op deze plek het eigen belang (betaalbaar wonen, sociale reproductie) 
en het ervaren algemene belang (sociale menging) zich goed laten verzoenen. 

etnische middengroepen, de Surinamers voorop, tonen in de F-buurt 
een iets minder groot enthousiasme voor de gemengde wijk. Bij hen leeft 
sterker de vrees voor het de kop opsteken van oude Bijlmerkwalen en is er 
meer gevoeligheid voor het risico dat de aanwezigheid van (overlastgevende) 
arme bewoners de buurt weer omlaag kan halen (vgl. Aalbers, 2010, 
vergelijk hoofdstuk vijf). Desondanks is ook bij deze groepen de loyaliteit 
naar de gemengde wijk nog altijd veel hoger dan van welke middengroep 
in de Geuzenbaan dan ook. Dit alles resulteert in de F-buurt in een geringe 
verhuiswens. Die geringe verhuiswens is waarschijnlijk ook te relateren aan de 
kwaliteit van de woningen, de locatie van het gebied (dichtbij tal van stedelijke 
voorzieningen en een groot treinstation) en het feit dat de vernieuwing ver 

 
 

Figuur  6.9. Middengroepen en hun loyaliteit aan de gemengde wijk in de Geuzenbaan en in de F-buurt.  
Uitgesplitst naar opleidingsniveau.  

 

 

Figuur 6.9. Middengroepen en hun loyaliteit aan de gemengde wijk in de Geuzenbaan en 
in de F-buurt. Uitgesplitst naar opleidingsniveau.
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gevorderd is en zich nu hoofdzakelijk in andere delen van Zuidoost voltrekt. In 
de F-buurt is het relatief rustig.

Geuzenveld en de Geuzenbaan verkeren in een andere fase van ontwikkeling 
dan de F-buurt. De Geuzenbaan is een van de eerste projecten in een gebied 
dat midden jaren tachtig (toen de Bijlmer al sterk was verkleurd) nog de meest 
autochtone omgeving van Amsterdam was, maar dat daarna snel is verkleurd 
en waar volgens menigeen nu ‘het multiculturele drama’ heerst. De stedelijke 
vernieuwing is nog niet ver gevorderd. Hier is de middenklasse nog lang niet 
de dominante norm. De nieuwe complexen trekken naast doorstromers een 
relatief groot aantal nieuwkomende starters zonder al te veel ruimtelijke en 
sociale binding. Ze zijn veelal afkomstig van buiten het stadsgewest (vgl. Dam 
e.a., 2010: 126). Zeker als het gaat om zogenaamde technocraten willen zij 
primair sociale afstand houden en vaak doorverhuizen bij gezinsuitbreiding. 
Voor de groep van jonge autochtone stellen met een hoge opleiding is de 
Geuzenbaan wel een plek om in te stappen, maar geen plek om een gezin te 
beginnen (vgl. Fenton, 2006). 

Uit het onderzoek van Metaal kennen we enkele van de motieven voor 
vertrek uit de Geuzenbaan zoals het type woning, de onveilige leefomgeving (in 
het bijzonder de ervaren criminaliteit) en ten derde het ontbreken van geschikte 
basisscholen in de buurt (Metaal, 2006: 12- 127). Uyterlinde c.s. (2009: 22) die 
middengroepen interviewden in de aangrenzende Dudokbuurt in Geuzenveld 
bemerkten dat hoofdzakelijk turkse en Marokkaanse middenklassers de wil 
hadden om in de buurt te blijven. Al zagen deze groepen, die vaak nog volop 
bezig waren met het op gang brengen van hun eigen carrière, de wijk nog lang 
niet als een ‘winnende’ omgeving omdat er nog weinig autochtonen wonen. 

Ook voor etnische stijgers is de loyaliteit aan het vernieuwde Geuzenveld dus 
voorwaardelijk. Zij zullen mogelijk eveneens overgaan tot een exit-strategie als 
er niet meer autochtonen komen wonen die de status van het gebied verhogen. 
In de Geuzenbaan heeft de middenklasse kortom nog niet veel grip op zichzelf 
en op de wijk. De exit-strategie is nooit ver weg. 

Autochtone Nederlanders lijken uit deze en andere gegevens het minst naar 
voren te komen als geïnteresseerd in een duurzaam verblijf in Geuzenveld. 
In zijn studie vond Metaal (2006) dat naarmate de sociale afstand toeneemt 
de waardering voor tal van wijkaspecten van Geuzenveld afneemt. Dat 
negatieve oordeel van autochtonen hangt mogelijk samen met de relatief grote 
aanwezigheid van Marokkaanse Nederlanders. Marokkanen staan volgens 
autochtone groepen het laagst in de etnische hiërarchie (Gijsberts e.a., 2010: 
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122) en dat verklaart mogelijk de huiver voor ruimtelijke nabijheid. Mede door 
het onderscheid in het type ‘etnische buren’ is in Geuzenveld sociale menging 
vooralsnog veel gecompliceerder dan in de F-buurt. Als een zeer grote sociaal-
culturele afstand wordt ervaren, zal ruimtelijke nabijheid niet snel leiden tot 
een sterke wimby-houding onder de middenklasse. 

6.7. concLusie 

De tweede onderzoeksvraag in dit proefschrift luidt: welke middengroepen zijn 
in stedelijke vernieuwingsgebieden betrokken bij achterstandsbewoners? Wie 
zijn de Wimby’s? Welke rol speelt sociale afstand bij deze loyaliteit? Deze vraag 
is in dit hoofdstuk geoperationaliseerd door een verkenning van de loyaliteit 
van middengroepen naar de gemengde inkomenswijk in twee stedelijke 
vernieuwingswijken in Amsterdam. Nagegaan is hoeverre de middenklasse in 
de F-buurt en in de Geuzenbaan de aanwezigheid van andere kansarme buren 
waardeert. en als er loyaliteit is, waarin vindt deze dan zijn bron? In de mate 
van overeenkomst (binnenroute) of in de mate van verschil (buitenroute)? Met 
andere woorden: wie verwelkomt achterstandsbewoners in de gemengde wijk? 

De term Wimby (Welcome in my backyard) is een relatief nieuwe loot 
aan de boom van afkortingen die wordt gekoppeld aan de houding van 
bewoners tegenover ruimtelijke veranderingen in hun omgeving. De term is 
waarschijnlijk als eerste toegevoegd door architecten die zich bezighielden met 
de vernieuwing van Hoogvliet (Provoost, rottenberg & Vanstiphout, 2007). 
De bekendste ‘familienaam’ is natuurlijk Nimby. Maar ook andere afkortingen 
doen de ronde om posities van bewoners in kaart te brengen (vgl. Gangemi, 
2008) zoals Niaby (Not in anyone’s backyard), Tina (There is no alternative), 
Pimby (Please in my backyard) en Piitby (Put it in their backyard). 

een eerste belangrijkste bevinding uit de Amsterdamse casestudies is dat 
middengroepen niet a priori in een gemengde wijk uit angst of smetvrees al hun 
betrokkenheid met minder bedeelden laten varen, zoals De Swaan en anderen 
veronderstellen. Als de scores laag zijn, zoals in Geuzenveld dan ligt dat aan 
‘gure’ omstandigheden (een ontbrekende middenklassse-norm, zorgen over 
het pedagogisch klimaat en de etnische samenstelling van de wijk). De F-buurt 
waar de stedelijke vernieuwing veel verder ‘gevorderd’ is, laat echter zien dat 
de veronderstelde ijzeren logica van afwijzing, scheiding en vermijding niet 
noodzakelijkerwijs opgaat. een niet onaanzienlijk deel van de in gemengde 
wijken wonende middenklasse committeert zich aan de aanwezigheid van 
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arme medebewoners, ook als deze afwijken van het eigen zelfbeeld. Anders dan 
door veel onderzoekers en beleidsmakers wordt verwacht is een zekere sociale 
afstand niet ongunstig voor een grote loyaliteit aan de gemengde inkomenswijk. 
Niet vertegenwoordigers van de binnenroute, maar van de buitenroute scoren 
in de F-buurt het hoogst op de loyaliteitsschaal. In de F-buurt toont niet de 
dominante, maar de alternatieve hypothese over een loyale middenklasse 
zijn geldingskracht. Die bevinding is relatief nieuw, maar staat niet geheel 
op zichzelf. tolsma et al (2009: 300-301) hebben eveneens gevonden dat het 
wonen in economisch heterogene wijken voor hoger opgeleiden en hogere 
inkomens leidt tot minder contacten in de buurt, maar dat het tegelijkertijd 
niet leidt tot minder tolerantie voor buren met een andere etniciteit.  

Interviews en surveys  

De cases in dit hoofdstuk zijn bestudeerd aan de hand van een analysemodel; de 
binnen- en buitenroute, waarbij sociale afstand het kenmerkende onderscheid 
is. De binnenroute is een traditionele vorm van verticale solidariteit en gaat 
uit van een geringe sociale afstand op basis van een gemeenschappelijke 
deler. Bij de buitenroute is er niet of nauwelijks overlap tussen de ingroup en 
de outgroup. Zekerheid over de eigen sociale status biedt aan de sterkeren de 
ruimte om betrokken te zijn bij zwakkeren die in sociaal opzicht ver van hen af 
staan. Deze indeling bleek duidelijk herkenbaar in eerder gehouden interviews 
onder actieve middengroepen in Nieuw West. De interviews brachten verder 
een opvallend verschil in motief voor loyaliteit aan de gemengde wijk aan 
het licht. representanten van de binnenroute benadrukken sterk het belang 
van rolmodellen voor achterstandsbewoners, terwijl diegenen die voor de 
buitenroute staan, de nadruk leggen op het leren omgaan met diversiteit. 

De binnen- en buitenroute bleken een relevant analysemodel voor de 
surveys in de F-buurt (Amsterdam Zuid Oost) en de Geuzenbaan (Amsterdam 
Nieuw West). een belangrijk onderscheid met andere onderzoeken naar 
de gemengde wijk is dat betrokkenheid niet is beschouwd als een afgeleide 
van contact. er is primair gekeken naar loyale houdingen en niet naar loyale 
gedragingen.

Distinctie, vermijding en terugtrekgedrag zijn volgens de meeste 
onderzoekers de dominante houding van middengroepen in gemengde 
wijken. De Geuzenbaan in Geuzenveld past goed in dit klassieke beeld van 
een teruggetrokken, weinig aan menging gecommitteerde middenklasse. 
Voor zover middengroepen zich loyaal tonen aan achterstandsbewoners is dit 
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gebaseerd op een klein sociaal verschil. Naarmate de sociale afstand tussen 
middengroepen en achterstandsbewoners iets kleiner wordt verbeteren de 
scores voor loyaliteit enigszins, maar het algemene niveau blijft laag. 

In de F-buurt in Amsterdam Zuidoost laat de middenklasse veel meer 
loyaliteit zien naar andere buurtbewoners dan in de Geuzenbaan. Die loyaliteit 
komt opvallend vaak uit de onverwachte hoek van personen op relatief grote 
sociale afstand. De autochtonen die een kleine minderheid vormen in het 
gebied zijn op bijna alle onderzochte punten meer loyaal aan de gemengde 
wijk dan Surinamers en andere niet-westerse allochtonen. Juist bij de etnische 
middenklassers zien we iets meer twijfels. In de F-buurt scoort de buitenroute 
dus hoger dan de binnenroute. 

Loyaliteit aan de gemengde wijk is dus niet per se strijdig met ‘het wezen’ 
van de middenklasse. We mogen wel iets optimistischer zijn dan sociologen 
die claimen dat elke loyaliteit ontbreekt en dat terugtrekgedrag, revanchisme, 
scheiding en vermijding, kortom exit of voice de bijna onvermijdelijke 
reactie is van de middenklasse. Dat is misschien zo bij projecten voor 
relocatie (als de middenklasse arme buurtbewoners weigert op te nemen) 
of bij marktontwikkelingen zoals gentrification (als middengroepen arme 
groepen verdringen), maar die stelregel gaat niet perse ook op voor stedelijke 
vernieuwing (als middengroepen ervoor kiezen om in door de corporaties en de 
lokale overheid opgeknapte achterstandswijken te gaan wonen). tegelijkertijd 
moeten we iets pessimistischer zijn dan Nederlandse beleidsmakers en politici 
die vaak a priori solidariteit à la de binnenroute verwachten. en we moeten 
niet doorschieten in ons optimisme, zoals de Amerikaanse socioloog Florida 
soms doet als hij spreekt over een tolerante creatieve middenklasse die zich 
als een soort Pimby’s (please in my backyard) zouden opstellen naar ‘andere’ 
buurtbewoners. Gemengd wonen is voor de loyale middenklasse toch eerder 
een soort sociale opdracht die met voorwaarden is omkleed, dan een genot.


