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oorwoord 
 

 

Direct na het behalen van mijn wo diploma verhuisde ik naar Delft om 
Stedenbouwkunde te gaan studeren. Bij deze opleiding staat het ruimtelijk vormgeven 
van de menselijke leefomgeving centraal. a verloop van tijd kreeg ik meer en meer de 
behoefte om de stedelijke omgeving niet alleen vanuit ruimtelijk maar ook vanuit sociaal 
perspectief te bestuderen: hoe wordt de stad eigenlijk gebruikt, door wie en met welk 
doel? anuit deze behoefte besloot ik na het behalen van mijn bachelor diploma 
Stedenbouwkunde over te stappen naar de opleiding Stadssociologie aan de niversiteit 
van Amsterdam. ooral de sociologische studies over de stedelijke openbare ruimte 
trokken mijn aandacht. Dit is gezien mijn stedenbouwkundige achtergrond niet zo gek, 
want de openbare ruimte is immers d  plek waar ruimtelijk ontwerp en sociaal onderzoek 
elkaar raken.  

ei 010. Ik was nog maar net in Indonesi  aangekomen, om vijf weken lang te 
gaan surfen, toen ik een bericht kreeg van hoogleraar stadssociologie an ath 
( niversiteit van Amsterdam) dat er een promotieplaats was vrijgekomen. Het onderzoek 
maakte deel uit van het project         

        , waar zowel 
kennisinstituut I IS, de gemeenten Amsterdam, otterdam en trecht als de 

niversiteit van Amsterdam, de Erasmus niversiteit otterdam en de Technische 
niversiteit Delft bij betrokken waren. Ik kende an ath van de basismodule 

Stadssociologie, waar hij de hoorcolleges verzorgde en ik een aantal werkgroepen 
doceerde. Hij wist van mijn ambitie om een promotieonderzoek te doen, vandaar ook dat 
hij mij met deze vraag benaderde. ijn hart maakte een sprongetje: een 
promotieonderzoek over de openbare ruimte, wat een fantastische kans  Dus voordat ik 
het wist, stond ik  vanwege zes uur tijdsverschil  ’s avonds laat in de tropische warmte 
met an ath te bellen. e spraken af om direct na mijn terugkomst in ederland een 
sollicitatiegesprek te voeren. 

Het is nu bijna zes jaar later, en na een aantal onderbrekingen  in deze periode 
werden mijn twee kinderen geboren  is mijn dissertatie eindelijk klaar. Dat ik nu dit 
voorwoord kan schrijven, heb ik niet alleen te danken aan simpelweg doorwerken, 
doorwerken, doorwerken. erschillende mensen hebben me hierbij erg geholpen. 
Allereerst mijn promotor an ath, die me niet alleen de mogelijkheid heeft gegeven om 
met dit promotieonderzoek te beginnen, maar me ook gedurende de hele rit heeft 
begeleid. De laatste twee jaar is ook enne inkster als begeleider aangeschoven. et 
haar kritische blik, brede kennis van de  voor mijn onderzoek  relevante literatuur en 
haar enthousiasmerende opmerkingen, heeft ze me door deze laatste jaren heen 
geholpen. Ook wil ik kennisinstituut I IS, de gemeenten Amsterdam, otterdam en 
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trecht en de niversiteit van Amsterdam bedanken voor het financieel en inhoudelijk 
ondersteunen van dit onderzoek. atuurlijk ben ik ook alle mensen die ik voor dit 
onderzoek heb mogen interviewen erg dankbaar. onder jullie tijd, verhalen en 
gastvrijheid was dit boek er nooit geweest.  

De eerste jaren had ik een werkplek in de kelder van het Spinhuis. Hier heb ik vele 
plezierige uren doorgebracht met arieke Slootman, mijn   . Ook de 
ontmoetingen met annis Tzaninis, anolis ratsinakis, Danielle hevalier en Emma 

olmer heb ik als zeer waardevol ervaren. a de verhuizing naar het oeterseiland, in de 
zomer van 014, heb ik met veel plezier tijd doorgebracht met mijn nieuwe 
kamergenoten Sander van Haperen, ens ilderom, itse Schuurmans, Thijs van 
Dooremalen, Svetlana harchenkova, ataliya omarova, Ay en st bici, Tim ten Ham, 
Davide Beraldo, Sylvia Holla en Bert de Graaff. Ik ben vooral aan mijn paranimfen Sander 
van Haperen en ens ilderoms veel dank verschuldigd. onder ons dagelijkse potje 
pingpong zou het schrijven van mijn proefschrift veel minder plezierig zijn geweest. Ook 
aan ontmoetingen met Ivan io heb ik veel goede herinneringen. Ongeveer twee keer per 
jaar deelden wij onze ervaringen met het doen van een promotieonderzoek en onze 
fascinatie voor de stad en de stedelijke openbare ruimte met elkaar. Ik wil mijn moeder 
bedanken voor haar steun en vele oppasuren. arc, dank voor alle liefde en geduld. Iep 
en akita, jullie hebben mij geleerd om de openbare ruimte (weer) vanuit het 
perspectief van een kind te bekijken. u ik weet dat scheefliggende tegels en kuilen in de 
weg erg geschikt zijn om overheen te fietsen, zijn ze voor mij geen teken van achterstallig 
onderhoud meer.  
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Hoofdstuk 1 Inleiding  
 

 

             
          

            
             

             
           

               
            

            
              
              

             
                

      ( ragment uit observatiedagboek van een bewoner 
van het Beukenplein. Observatie vond plaats op donderdag 5 juli 01  tussen 
15:50 en 16: 0 uur)  

 

Drie jaar later is het Beukenplein, gelegen in de Oosterparkbuurt te Amsterdam, 
volkomen veranderd. De twee rode banken op het pleintje voor Gazio lu Gaziantep 
Baklava, de ‘baklavabakker’, hebben plaatsgemaakt voor terrassen. Ook andere delen van 
het plein zijn sindsdien als terrasruimte in gebruik genomen. Deze veranderingen hangen 
samen met de herinrichting van het Beukenplein die, in opdracht van stadsdeel Oost, in 

014 heeft plaatsgevonden. Bij deze herinrichting is ervoor gekozen het Beukenplein in 
een ‘verblijfsplein’ te transformeren, waarbij het verblijven op terrassen centraal staat:  

 

‘Het is zover: maandag 3 maart gaat de herinrichting van het Beukenplein van 
start. Het plein transformeert van een rommelig verkeersplein in een echt 
verblijfsplein, met meer ruimte voor ontmoeten en verblijven. (…) evin z tok, 
stadsdeelwethouder openbare ruimte en duurzaamheid: Ik kijk enorm uit naar 
het moment dat bewoners, bezoekers en ondernemers het nieuwe plein in 
gebruik kunnen nemen. Het plein wordt niet alleen een aanwinst voor de buurt,



Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016

505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk

     

 
 

Afbeelding 1: Terras op het Beukenplein, september 015.  

 

maar ook voor bezoekers uit de wijde omgeving die naar het Beukenplein komen 
om te winkelen of een terrasje te pakken. ’1 

 

In dezelfde periode zijn er op het Beukenplein veel nieuwe en zogenoemd hoogwaardige 
horecagelegenheden geopend. Sindsdien is het Beukenplein ‘ontdekt’ en wordt in de 
Amsterdamse  van februari 016 zelfs gesproken over ‘(…) het hipste plein van 
Oost’. 

Deze transformatie van de openbare ruimte is niet uniek voor het Beukenplein. 
Door heel Amsterdam wordt er aan de openbare ruimte gewerkt. In  , een 
Amsterdamse krant, komen zulke werkzaamheden geregeld ter sprake:  

 

‘Twintig miljoen om parken aantrekkelijker te maken  en drukker’  

‘De gemeente trekt 0 miljoen uit voor het aantrekkelijker maken van parken, ook 
minder geliefde, en wellicht komt er eentje bij. Dat moet leiden tot een betere 

                                                           
1www.amsterdamoost.groenlinks.nl nieuws beukenplein wordt groen en duurzaam
verblijfsplein. Geraadpleegd op 5 09 015.  

http://www.amsterdamoost.groenlinks.nl/nieuws/beukenplein-wordt-groen-en-duurzaam-
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spreiding van publiek. aar echt rustig zal het ondelpark niet worden.’ (  
 09 04 015) 

 

‘Gemeente wil embrandtplein gastvrijer en veiliger maken’ 

‘De gemeente gaat het embrandtplein en Thorbeckeplein gastvrijer en veiliger 
maken. De pleinen moeten schoner worden, sfeervoller ua verlichting en de 
geparkeerde fietsen en scooters zullen worden aangepakt.’ (   4 04

015) 

 

‘Opgeknapt arie Heinekenplein krijgt Heinekenfontein’ 

‘Het arie Heinekenplein krijgt een flinke opknapbeurt en wordt verfraaid met 
een stervormige fontein, ge nspireerd op de ster uit het Heinekenlogo.’ (  

 04 09 015) 

 

Deze werkzaamheden staan niet op zichzelf. In de    
    van de gemeente Amsterdam wordt de openbare ruimte 

als een van de zes belangrijkste ruimtelijke opgaven gezien waarmee de stad ‘zich verder 
kan ontwikkelen, Dvd  als kernstad van een internationaal concurrerende, duurzame, 

Europese metropool’ (Gemeente Amsterdam 011: 8). et een ‘kwalitatief 
hoogwaardige’ inrichting van de openbare ruimte probeert de gemeente Amsterdam de 
kwaliteit van leven in de stad te verbeteren en het economische succes van de stad veilig 
te stellen.  

iet alleen in Amsterdam neemt de economische betekenis van de openbare 
ruimte een centrale positie in. Over de hele wereld wordt de openbare ruimte ingezet om 
het economische succes van steden te vergroten. De algemene overtuiging is dat dit 
succes in hoge mate samenhangt met het vermogen toeristen, bedrijven, investeerders 
en koopkrachtige bewoners aan te trekken ( ollins  Shantz 009). Hierbij spelen de 
kwaliteit van de stedelijke (woon)omgeving en het imago van de stad een essenti le rol, 
eigenschappen die  op hun beurt  mede door de openbare ruimte worden bepaald. 
Deze nadruk op de economische waarde van de stedelijke openbare ruimte wordt echter 
flink bekritiseerd. De belangrijkste kritiek is dat het centraal stellen van commerci le 
belangen de vrije toegankelijkheid van de openbare ruimte onder druk zet, met uitsluiting 
van bepaalde ‘ongewenste’ groepen als gevolg (o.a. ukin 1995  itchell 1995, 003  
ees 003).  

                                                           
 De afkorting Dvd  staat voor mijn naam: D ske van der ilk 
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De wijze waarop de openbare ruimte dient bij te dragen aan het economische 
succes van de stad Amsterdam verschilt per buurt. In buurten met een lage sociaal
economische positie wordt de openbare ruimte in toenemende mate ingezet om de 
aantrekkelijkheid van de buurt voor middenklassengroepen te vergroten en hiermee het 
proces van gentrificering te ondersteunen. Dit proces, waarbij een locatie of buurt tot de 
leefomgeving van middenklassengroepen transformeert (Slater 011), staat ook centraal 
in het beleid van gemeente Amsterdam. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte opgevat 
als  plek waar verschillende sociale groepen elkaar tegenkomen en met elkaar 
vertrouwd kunnen raken (zie ook O Advies 37 005). Deze tweeledige functie, 
aanmoedigen van gentrificering enerzijds en ontmoetingsfunctie anderzijds, levert een 
interessant spanningsveld op. Gentrificering zet volgens verschillende auteurs de vrije 
toegankelijkheid van de openbare ruimte onder druk die voor ontmoeting zo belangrijk is 
( an elik  awton 011  B langer 01  atson 006  Hoskins  Tallon 004  
Atkinson 003). In dit onderzoek ga ik in op de vraag in hoeverre deze kritiek gegrond is.  

De wetenschappelijke discussie over het samenspel van gentrificering en de 
openbare ruimte wordt gekenmerkt door een enigszins eenzijdige houding van de 
betrokken academici. Een zeer negatieve visie op het proces van gentrificering 
overheerst, waarbij wordt aangenomen dat gentrificering   leidt tot uitsluiting 
in de openbare ruimte. Het is nog maar de vraag of dit beeld recht doet aan de 
werkelijkheid. Is het niet realistischer om het gentrificeringsproces op een meer neutrale 
manier te benaderen, en hiermee oog te houden voor eventuele positieve gevolgen 
ervan? u de openbare ruimte als instrument voor gentrificering wordt aangewend, is er 
duidelijk meer aandacht voor de inrichting, het onderhoud, de verblijfs  en 
ontmoetingsfunctie van deze ruimte. Is de openbare ruimte hierdoor niet juist 
toegankelijker geworden? 

Het merendeel van de wetenschappelijke literatuur over gentrificering en de 
openbare ruimte is bovendien gebaseerd op onderzoek uit de Angelsaksische wereld. 
Over de ederlandse conte t, die door grote overheidsbemoeienis wordt gekenmerkt, is 
weinig bekend. Door dit onderzoek in Amsterdam uit te voeren, wil ik antwoord geven op 
de vraag of gentrificering ook in ederland de vrije toegankelijkheid van de openbare 
ruimte onder druk zet. En zo ja: op welke manier gebeurt dit en wat betekent dit voor 
hoe en door wie de openbare ruimte wordt gebruikt? Dit brengt me tot de volgende 
centrale onderzoeksvraag:  

 

Op welke wijze be nvloeden interventies in de openbare ruimte van een 
gentrificerende buurt hoe en door wie deze ruimte wordt gebruikt?  
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In deze studie staan de Bomenpleinen in de Amsterdamse Oosterparkbuurt centraal: het 
astanje , het Eiken , het Beuken  en het Iepenplein, gelegen om de hoek van het 

Oosterpark en ingeklemd door de Tweede en Derde Oosterparkstraat. De Bomenpleinen 
zijn als    ( einders 010) te karakteriseren, openbare ruimte 
‘buiten het stadscentrum, vaak allerminst bekend of spectaculair maar die desondanks 
een belangrijke functie voor de omliggende buurt vervult’ ( angstraat  an elik 013: 
4 3, vertaling Dvd ). Alledaagse openbare ruimte heeft vooral een functie op buurt  en 
wijkniveau. Het is de plek waar we spelen, boodschappen doen, buurtbewoners 
tegenkomen, in de zon zitten. Hierdoor is deze ruimte van groot belang voor onze 
dagelijkse ervaring van de stad.  
 

De Oosterparkbuurt als onderzoeksgebied3   
 

De Oosterparkbuurt, gebouwd aan het einde van de negentiende eeuw, grenst aan het 
Amsterdamse centrum. De buurt kent een hoge bevolkingsdichtheid en er zijn relatief 
veel kleine woningen: het grootste deel van de voorraad omvat woningen met een 
oppervlakte van 40 m  tot 70 m . In de jaren zeventig zijn in het kader van de 
stadsvernieuwing veel van de oorspronkelijke woningen vervangen door nieuwbouw. In 
de afgelopen jaren is er een nieuwe fase van sloop en renovatie zichtbaar, waardoor de 
buurt wat betreft bouwperiode, prijsklasse en woninggrootte inmiddels gevarieerder is 
dan voorheen. De bevolking van de Oosterparkbuurt is in sociaal, cultureel en 
economisch opzicht divers te noemen. Anders dan deze eigenschappen doen geloven, 
zijn er binnen de Oosterparkbuurt duidelijke verschillen waarneembaar. In dit onderzoek 
staat het deel van de Oosterparkbuurt ten zuiden van het Oosterpark centraal. it 
verschillende interviews die ik voor dit onderzoek heb afgenomen is duidelijk geworden 
dat het gebied ten oosten van het Beukenplein een betere naam heeft dan dat ten 
westen van dit plein. Dit imagoverschil hangt in belangrijke mate samen met het gegeven 
dat ten oosten van het Beukenplein  rondom het astanje  en het Eikenplein  veel van 
de negentiende eeuwse bebouwing behouden is gebleven en het percentage 
koopwoningen hoger ligt dan in het gebied tussen het Beuken  en het Iepenplein, waar 
ook de stadsvernieuwing de duidelijkste sporen heeft nagelaten. Ten oosten van het 
Beukenplein ligt de gemiddelde O waarde ook hoger dan ten westen van dit plein. 

De Oosterparkbuurt is al geruime tijd in trek bij middenklassengroepen die graag 
in de stad (blijven) wonen en bewust voor een gemengde stadswijk kiezen (uit interview 
met Gebiedsmanager Oosterparkbuurt). Sinds begin deze eeuw stimuleren de lokale 
overheid en woningcorporaties het gentrificeringsproces actief (Teernstra 015). Dit 
wordt allereerst zichtbaar in de afname van het aantal sociale huurwoningen ( 10  
                                                           
3 Gebruikte bronnen: www.ois.amsterdam.nl  Onderzoek, Informatie en Statistiek 015  
Onderzoek, Informatie en Statistiek  stadsdeel Oost 015  Heijdra  opma 000.  

http://www.ois.amsterdam.nl/
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Afbeelding : De Bomenpleinen in de Oosterparkbuurt te Amsterdam.  

 

tussen 000 en 013), de toename van het aantal koopwoningen ( 1 ,4  tussen 000 en 
013) en de stijging van de O waarde ( 6  tussen 005 en 015). De 

Oosterparkbuurt is een van de Amsterdamse buurten waar de openbare ruimte wordt 
ingezet om dit proces aan te moedigen (zie ook Teernstra 015). De transformatie van 
het Beukenplein in een ‘hoogwaardig’ horecaplein is hiervan een goed voorbeeld. Daarbij 
dient de openbare ruimte in de Oosterparkbuurt een belangrijke ontmoetingsfunctie te 
vervullen (Stadsdeel Amsterdam Oost, 010). anwege deze tweeledige functie, 
gentrificering en ontmoeting, biedt het bestuderen van de openbare ruimte in de 
Oosterparkbuurt een goede mogelijkheid om de centrale onderzoeksvraag te 
beantwoorden. 

Het astanje , het Eiken  en het Iepenplein zijn drie kleine buurtpleinen. aast de 
continue stroom voorbijgangers die er zich  lopend, fietsend of rijdend  over begeeft, 
worden deze pleinen gebruikt om in de zon te zitten, te spelen, te praten, te lezen, te 
voetballen, te bellen of met de hond te lopen. Ook functioneren het astanje  en het 
Eikenplein als speelplein voor respectievelijk de inneausschool en de Barbaraschool. 
Toch overheerst op deze pleinen de rust. Het Beukenplein heeft een heel ander karakter 
dan de andere Bomenpleinen. De Beukenweg, die het plein doorkruist, wordt als 
belangrijke doorgaande verkeersroute door auto, bus, fiets en voetganger gebruikt. De 
vele winkels, waaronder een bakker, lijstenmakerij, viswinkel, tabakszaak, 
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delicatessenwinkel, twee kapsalons en een designmeubelwinkel, en de elf 
horecagelegenheden met terras zorgen daarnaast voor veel aanloop. Het Beukenplein 
vervult hierdoor (gedeeltelijk) een buurt overstijgende functie. Boven deze voorzieningen 
bevinden zich woningen.  

Ten tijde van dit onderzoek lag de verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte 
in de Oosterparkbuurt  en dus voor het astanje , het Eiken , het Beuken  en het 
Iepenplein  bij stadsdeel Oost, een van de stadsdelen die Amsterdam tot het voorjaar 
van 014 rijk was. anaf de jaren tachtig is Amsterdam geleidelijk aan in stadsdelen 
opgedeeld, deelgemeenten met een eigen deelraad en dagelijks bestuur. In dit 
gedecentraliseerde systeem waren de afzonderlijke stadsdelen verantwoordelijk voor het 
functioneren van het eigen gebied, waaronder de openbare ruimte. In 014, na afronding 
van mijn veldwerk, is deze decentralisatie overigens gedeeltelijk weer teruggedraaid. 

 

Inhoud van dit boek  
 
Dit onderzoek gaat over de wijze waarop interventies in de openbare ruimte van een 
gentrificerende buurt invloed uitoefenen op hoe en door wie deze ruimte wordt gebruikt. 
In hoofdstuk  schets ik het wetenschappelijke debat waarbinnen dit onderzoek is 
gepositioneerd en geef ik aan hoe deze studie aan dit debat kan bijdragen. Deze 
verkenning omvat twee delen. In het eerste deel staat de stedelijke openbare ruimte 
centraal, waarbij ik het sociaal functioneren van deze ruimte belicht. Het tweede deel 
gaat over gentrificering en hoe dit proces en de openbare ruimte op elkaar inspelen. 
Hoofdstuk 3 omvat een beschrijving van de methoden en technieken die in dit onderzoek 
zijn ingezet.  

 De hoofdstukken 4, 5 en 6 vormen het empirische deel van dit boek. In hoofdstuk 
4 ga ik in op de vraag hoe interventies op het vlak van  het gebruik en de 
gebruikers van de Bomenpleinen be nvloeden. Hierbij maak ik een onderscheid tussen 
functionele en esthetische inrichting. In dit hoofdstuk staat de herinrichting van het 
Iepenplein en de banken op het Beukenplein centraal. Hoofdstuk 5 gaat over interventies 
gericht op , waarbij economische en sociaal culturele activiteiten worden 
onderscheiden. De transformatie van het Beukenplein in een horecaplein en het 
Iepenpleinfeest worden hier besproken. Hoofdstuk 6 gaat over interventies op het gebied 
van , te weten politietoezicht en sociale controle. In dit hoofdstuk besteed ik 
aandacht aan politiecontrole op het Beuken  en het Iepenplein en aan sociale controle op 
het astanjeplein. 

In hoofdstuk 7 breng ik ten slotte de empirische en theoretische inzichten uit deze 
studie samen, formuleer ik antwoorden op de onderzoeksvragen en schets ik hoe de 
bevindingen uit dit onderzoek kunnen bijdragen aan het wetenschappelijke debat
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Hoofdstuk  aar   en  elkaar raken: 
een theoretische verkenning  

 

 

In de stadssociologische literatuur is de openbare ruimte een veelbesproken onderwerp. 
Gentrificering, het andere centrale thema in dit onderzoek, houdt zowel sociale als 
ruimtelijke wetenschappers al decennialang bezig. Toch komen deze twee 
onderzoeksthema’s zelden samen. Dat is opmerkelijk, aangezien de stedelijke openbare 
ruimte en het proces van gentrificering elkaar op verschillende punten raken en 
be nvloeden.  

  

De openbare ruimte  
 

De meest voor de hand liggende definitie van openbare ruimte is  met een 
 karakter. Het is de ruimte die, in beginsel, voor iedereen toegankelijk is. 

oorbeelden van verschillende typen openbare ruimte zijn de straat, de stoep, het plein, 
het park en het strand. In sommige gevallen wordt water  een zee of een rivier  ook als 
openbare ruimte opgevat. De toevoeging ‘in beginsel’ heeft betrekking op het gegeven 
dat binnen de sociale wetenschap al decennialang wordt betoogd dat de toegankelijkheid 
van de openbare ruimte onder druk staat (o.a. alzer 1986  Sennett 1977  yfe 1998  

itchell  Staeheli 009). erderop in dit hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan.  

anwege het ‘openbare’ karakter onderscheidt de openbare ruimte zich van 
private ruimte zoals de woning, die alleen na uitnodiging te betreden is. Semi private 
plekken als de school of het kantoor zijn minder priv  dan woningen, maar allesbehalve 
vrij toegankelijk. Semi openbare plekken als de bibliotheek of het caf  zijn in principe wel 
vrij toegankelijk, maar alleen op bepaalde tijdstippen, voor specifieke doeleinden en op 
voorwaarde dat de bezoeker ertoe bereid is zich aan bepaalde gedragsregels te 
onderwerpen. Een ander verschil met de openbare ruimte is dat op semi openbare, semi
private en private plekken vaak meer duidelijkheid bestaat over eigenaarschap en regels. 
De openbare ruimte lijkt daarentegen van iedereen en dus van niemand te zijn, waardoor 
het vaak onduidelijk is wie de regels bepaalt en wat deze regels inhouden ( an der 

waard 010). 

 

 



Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016

505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk

     

 
 

    

         
      

 

 

 

         

iguur 1: ontinu m tussen openbare en private ruimte. 

 

Bij het bestuderen van de openbare ruimte wordt al snel duidelijk dat de definities van 
‘openbare ruimte’, ‘openbaarheid’ en ‘het publiek’ nogal vari ren (Staeheli  itchell 

007). Er zijn diverse meningen, idee n en idealen ten aanzien van hoe een specifieke 
openbare ruimte eruit hoort te zien, moet functioneren en op welke wijze en door wie 
die ruimte gebruikt dient te worden (o.a. adanipour 010  erry 1981  itchell 003  
Oosterman 1993  atson 006  ackson 1998). ees (1998) verwoordt dit als volgt:  

 

‘ ublic space is not a homogeneous entity. ublic spaces differ depending on their 
social, cultural, economic, and symbolic functions, and, perhaps most importantly, 
depending on the meanings, contested and negotiated though they are, that 
different publics bring to them.’ ( ees 1998: 51)  

 

Deze opvattingen spelen een grote rol in hoe verschillende actoren de openbare ruimte 
gebruiken of naar hun hand proberen te zetten ( itchell 003  hevallier 015). In de 
stadssociologische literatuur wordt de stedelijke openbare ruimte op twee manieren 
belicht: als plek van ontmoeting en als plek van strijd (Staeheli  itchell 009).  

 

      
 

De stedelijke openbare ruimte speelt een essenti le rol in het functioneren van de stad: 
straten, pleinen, parken maken het mogelijk ons te verplaatsen, handel te drijven, en 
bieden lucht, licht, ruimte en soms ook wat natuur in de vaak dichtbebouwde buurten 
( agenaar 1999). In de stadssociologische literatuur wordt de nodige aandacht besteed 
aan de sociale functie die de openbare ruimte vervult. Alle stadsbewoners en bezoekers 

onduidelijkheid over 
eigenaarschap regels 

 

vrij toegankelijk 

duidelijkheid over 
eigenaarschap regels 

 

toegankelijk na uitnodiging 
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hebben de mogelijkheid om van de openbare ruimte gebruik te maken, en dat maakt 
deze ruimte sociologisch ook zo interessant. aar contacten met familie, vrienden en 
bekenden domineren in private ruimten zoals het huis, biedt de openbare ruimte de 
mogelijkheid in aanraking te komen met talrijke individuen waarover men geen of slechts 
beperkte kennis heeft. ofland (1973, 1998) spreekt niet zonder reden over ‘een wereld 
van vreemden’:  

 

‘In the city, when one leaves private space, one moves into a world of many 
unknown or only categorically known others (biographical strangers), many of 
whom may not share one’s values, history or perspective (cultural strangers).’ 
( ofland 1998: 9) 

 

ange tijd stond het denken over de stedelijke openbare ruimte in het teken van 
afstandelijkheid en  gebrek aan sociale contacten. Simmel ( 1903  1964) meende dat 
stedelingen, om te kunnen leven in een wereld die hoofdzakelijk uit vreemden bestaat, 
de noodzaak hebben zich van anderen af te sluiten. Goffman (1956), acobs (1961) en 
ofland (1973) nuanceerden dit negatieve beeld over de stad. ij toonden niet alleen aan 

dat er in de openbare ruimte wel degelijk sociale interacties tussen vreemden 
plaatsvinden, maar ook dat een deel van deze contacten als betekenisvol wordt ervaren 
(zie ook ller 00 ). In de afgelopen decennia heeft het sociaal functioneren van de 
openbare ruimte zich mogen verheugen in een aanzienlijke hoeveelheid 
wetenschappelijke aandacht (Staeheli  itchell 009). Een belangrijke overeenkomst 
tussen de verschillende studies is een duidelijke pro stedelijke visie. In deze visie wordt 
de openbare ruimte, vanwege de potenti le aanwezigheid van mensen met 
uiteenlopende achtergronden, voorkeuren en leefstijlen, opgevat als  plek waar een 
kosmopolitische houding, tolerantie en publieke beschaafdheid kan ontstaan (Sennett 
1977  ofland 1998  alzer 1986). aar anders, zo luidt hun stelling, kunnen mensen 
leren zich te verhouden tot en samen te leven met vreemden ‘zonder dat daarbij de 
noodzaak bestaat om hetzelfde te zijn’ ( ofland 1998: 4 , vertaling Dvd )? Bij deze pro
stedelijke visie speelt de openbaarheid van de openbare ruimte een essenti le rol.  

De openbare ruimte is niet alleen een plek waar vreemden elkaar ontmoeten  ook 
familie, vrienden en (vage) bekenden komen elkaar hier tegen en brengen er tijd door. 
Om de veelheid aan sociale relaties in de openbare ruimte te begrijpen, onderscheidt 
ofland (1998) drie sociale domeinen: publiek, parochiaal en privaat. Deze domeinen 

worden gedefinieerd door de aanwezige sociale relaties. Het   wordt 
gekarakteriseerd door relaties tussen individuen die niets tot weinig over elkaar weten. 
Hierin is ‘een wereld van vreemden’ te herkennen. Het   wordt 
gedefinieerd door relaties tussen individuen met veel kennis over elkaar, zoals in het 
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geval van relaties met familie of vrienden. Het   zit ertussenin en is te 
omschrijven als het domein van (vage) bekenden of buren. Het parochiale of private 
domein ontstaat wanneer bekenden, buren, vrienden of familie zich de openbare ruimte 
voor eigen doeleinden toe eigenen.  

De drie sociale domeinen kunnen naast en door elkaar bestaan: buurtbewoners 
kunnen een praatje met elkaar maken (parochiaal domein) terwijl een verliefd stelletje 
een paar meter verderop zit te zoenen (privaat domein). Tijdelijkheid is een belangrijk 
kenmerk van deze verschillende sociale domeinen. Het vieren van een verjaardagsfeest in 
het park cre ert een privaat domein dat, na afloop van de viering, weer even gemakkelijk 
verdwijnt als het ontstond. Het publieke, parochiale en private domein zijn bovendien 
niet uitsluitend in de openbare ruimte aanwezig. o laten Hajer en eijndorp ( 001) zien 
dat publieke domeinen eveneens op private plekken zoals een treinstation of een 
winkelcentrum kunnen voorkomen.  

In het boek       defini ren Hajer en eijndorp het 
begrip   als ‘die plaatsen waar een uitwisseling tussen verschillende 
maatschappelijke groepen kan plaatsvinden en ook daadwerkelijk plaatsvindt’ ( 001:1 ). 

ij prefereren de term  boven , onder meer om aan te geven dat 
het contact niet altijd harmonieus hoeft te verlopen. In de woorden van inssen:  
 

‘Het contact hoeft niet altijd gezellig en vredig te zijn. De confrontatie mag moet 
soms worden gezocht om conflicten uit te vechten.’ ( inssen 006: 0) 

 
Hajer en eijndorp vragen zich af onder welke omstandigheden in de openbare ruimte 
een publiek domein ontstaat. e betogen dat uitwisseling tussen vreemden vooral daar 
plaatsvindt waar verschillende parochiale domeinen elkaar raken. ortom: Hajer en 

eijndorp zijn van mening dat voor het ontstaan van een publiek domein enige mate van 
toe eigening noodzakelijk is. arado aal genoeg zet deze toe eigening de vrije 
toegankelijkheid van de openbare ruimte, die voor uitwisseling essentieel is, onder druk 
(zie ook Atkinson 003). Toe eigening door bepaalde groepen kan er immers toe leiden 
dat andere potenti le gebruikers een openbare ruimte (op specifieke momenten van de 
dag) gaan vermijden, bijvoorbeeld als gevolg van onveiligheidsgevoelens of doordat ze 
zich er niet meer thuis voelen ( adanipour 010). In het ideale geval is er sprake van toe
eigening n uitwisseling:  
 

 ‘Succesvol publiek heeft dus aan de ene kant vaak een relatief sterke groep nodig, 
zonder dat deze groep tot uitsluiting en verdringing leidt.’ (Hajer  eijndorp 

001: 9 ) 
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In de dagelijkse realiteit zien we echter dat toe eigening en uitwisseling niet altijd goed 
samengaan.  

 

    
 

De openbare ruimte is niet alleen als ontmoetingsplek, maar ook als strijdtoneel op te 
vatten ( an Deusen 00 ). ooral in de dichtbebouwde en bevolkte stad leidt de toe
eigening van de openbare ruimte geregeld tot strijd over schaarse ruimte. Ook het gebrek 
aan consensus over de definities van de begrippen  ,  en  

 kan tot conflicten leiden. Deze conflictueuze situaties zetten het openbare en 
democratische karakter van de openbare ruimte onder druk (Boutellier e.a. 009). 

etenschappers hebben vooral veel aandacht besteed aan de uitsluiting van daklozen, 
verslaafden, illegalen en (hang)jongeren (o.a. Barber 001  Davis 1998  De ong 007  
Duneier 1999  ofland 1998  itchell 1995  an Stokkum 009  Terpstra 009). In mijn 
onderzoek neemt de strijd over de openbare ruimte een centrale positie in. Deze strijd 
heeft betrekking op de volgende vragen: wie mogen de openbare ruimte betreden, wie 
mogen zich die toe eigenen, er gebruik van maken, er invloed op uitoefenen en wie 
mogen dat beslist niet ( an Deusen 00  August 014  Harvey 003  itchell 1995, 

003)? achtsverschillen worden zichtbaar wanneer sommige groepen meer invloed op 
de openbare ruimte kunnen uitoefenen dan andere ( an Deusen 00  adanipour 

010  alderon  helleri 013). 

Gewenst versus ongewenst gebruik is een belangrijk twistpunt ( hevalier 015). 
Sommige typen gebruik van de openbare ruimte worden door bepaalde groepen mogelijk 
als ongewenst opgevat, terwijl andere er geen aanstoot aan nemen (Blokland 009a). 

olgens erry (1981) en atson ( 006) spelen culturele verschillen hierbij een 
belangrijke rol. In   beschrijft erry deze verschillen als variaties in waarden 
over ‘familie, werk, spaarzaamheid en consumptie, agressiviteit, assertiviteit, seksueel 
vertoon en bescheidenheid, verplichtingen aangaande de buurt en strategie n omtrent 
sociaal conflict’ ( erry 1981: 149 150, vertaling Dvd ). olgens atson komen culturele 
verschillen voornamelijk tot uiting in opvattingen over welke handelingen toebehoren 
aan de openbare ruimte dan wel aan de priv sfeer:  

 
‘ nderlying some of the resistances to rubbing along in public, encountering 
others who are different, is a distaste towards others who behave in ways that are 
deemed inappropriate and unacceptable, often because they are designated as 
private , and that this produces and legitimates hostility in the self to others that 

are different.’ ( atson 006: 161) 
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it het onderzoek van erry blijkt dat culturele verschillen veelal langs etnische lijnen 
lopen, maar klassen  en leefstijlverschillen spelen eveneens een rol. atson ( 006) 
benoemt daarnaast de invloed van leeftijd, geslacht en seksuele ori ntatie (zie ook 
ackson 1998). 

Bij conflicten over de openbare ruimte spelen negatieve vooroordelen over 
bepaalde categorie n gebruikers mede een belangrijke rol (Blokland 009b  ofland 1973  

itchell 1995, 003  ac ae 004). In een stedelijke samenleving, gekenmerkt door 
grote sociale diversiteit, zullen altijd individuen of groepen aanwezig zijn waaraan 
anderen zich storen of waardoor anderen zich bedreigd voelen ( adanipour 010). 

olgens ybriwsky (1999) speelt het feitelijke gedrag hierbij vaak een ondergeschikte rol.  
 

In de strijd over de openbare ruimte zijn twee partijen te onderscheiden: actoren die de 
openbare ruimte als werkterrein opvatten en actoren die de openbare ruimte als 
dagelijkse leefomgeving ervaren ( eijndorp 010). oor de eerstgenoemden is de 
openbare ruimte een plek waarop zij vanuit hun beroep invloed uitoefenen. e bezitten 
politiek economische beschikkingsmacht over die ruimte ( ukin 010). alderon en 

helleri ( 013) maken onderscheid tussen degenen die de openbare ruimte  
(instituties, corporaties en investeerders), degenen die  (politici en 
beleidsmakers) en degenen die  (planners en ontwerpers). De nadruk ligt 
veelal op het bepalen van de ruimtelijke en functionele kenmerken van de stedelijke 
openbare ruimte: hoe ziet het eruit, hoe is het te gebruiken (Binken e.a. 01 )? Ook 
proberen deze actoren de sociale dimensie van de openbare ruimte te be nvloeden, 
ofwel door wie de openbare ruimte wordt gebruikt (Binken e.a. 01  acobs 1961  

hyte 1980). In de ederlandse conte t is de lokale overheid een belangrijke actor ( an 
elik  awton 011). Als eigenaar van de openbare ruimte zijn stedelijke overheden 

ertoe bevoegd verregaande ingrepen in de openbare ruimte te plegen, zoals de 
herinrichting van parken of pleinen. Hierdoor is de lokale overheid niet alleen 
verantwoordelijk voor het reguleren, maar ook voor het financieren en het produceren 
van de openbare ruimte.  

Bewoners, ondernemers en andere gebruikers van de openbare ruimte spelen in 
de strijd over de openbare ruimte eveneens een grote rol. Deze   
( alderon  helleri 013) hechten waarde aan de parken, pleinen, straten van de stad 
omdat ze aan die ruimte wonen, er spelen, sporten, recre ren of werken. Het bezoeken 
van bepaalde openbare ruimte en het vermijden van andere biedt daarnaast de 
mogelijkheid om de eigen identiteit tentoon te spreiden ( atson 006  rough 1998  an 
der waard 010  Goffmann 1956). Deze betrokkenheid leidt ertoe dat dagelijkse 
gebruikers invloed op de pleinen, straten en parken van de stad proberen uit te oefenen. 
De nadruk ligt hierbij op de sociale dimensie van de openbare ruimte (Binken e.a. 01 ).  
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In de wetenschappelijke literatuur over de openbare ruimte is vooral veel 
aandacht besteed aan de wijze waarop overheden of private partijen van ‘bovenaf’ het 
gebruik en de gebruikers van de openbare ruimte proberen te sturen ( itchell 1995  ees 

003  an Deusen 00  alderon  helleri 013). o onderscheiden Oc en Tiesdell 
(1999) vier benaderingen die worden gebruikt om de openbare ruimte veiliger te maken: 
de   de   de   en de  

 Boonstra, Hermens en Bakker ( 010) zien dat deze vier benaderingen ook door 
de ederlandse overheid worden ingezet om het gebruik en de gebruikers van de 
openbare ruimte te be nvloeden.  

De   staat voor het ontoegankelijk maken van openbare ruimten 
voor bepaalde groepen door fysieke of symbolische barri res. et fysieke barri res 
wordt de aanwezigheid van ‘ongewenste’ gebruikers op een directe wijze tegengegaan. 
Symbolische barri res werken indirect, door ‘ongewenste’ gebruikers het gevoel te geven 
dat de openbare ruimte niet voor hen bedoeld is. Een pregnant voorbeeld van de  

 komt van ike Davis (1990). Hij beschrijft hoe de aanwezigheid van daklozen in 
de openbare ruimte van os Angeles op fysieke en symbolische wijze wordt tegengegaan, 
bijvoorbeeld door het plaatsen van banken waarop men niet kan slapen, door het 
plaatsen van prullenbakken waaruit men geen afval kan worden pakken, en door het 
weghalen van openbare toiletten en watervoorzieningen. 

De   heeft betrekking op het handhaven van regels door 
toezicht van bijvoorbeeld politie of camera’s ( an der waard 010  ybriwsky 1999  
Atkinson 003). De   gaat vooral over het e pliciet maken van 
regels, bijvoorbeeld door deze op borden in de openbare ruimte weer te geven ( an der 

waard 010  itermark e.a  007). Ten slotte gaat het bij de   ‘om het 
stimuleren van de aanwezigheid van mensen, bijvoorbeeld door activiteiten te 
organiseren’ (Boonstra e.a. 010: 39). Hierdoor wordt, zo is het idee, de openbare ruimte 
weer toegankelijk gemaakt voor groepen die wel als gewenst worden gezien. Deze 
benadering lijkt gebaseerd op het principe dat ‘(…) de insluiting van sommigen hand in 
hand gaat met de uitsluiting van anderen’ (Duyvendak 011: 16, vertaling Dvd ). 

Er is weinig bekend over hoe dagelijkse gebruikers op soortgelijke, van ‘bovenaf’ 
gestuurde interventies reageren. Beter gezegd: in veruit de meeste studies wordt hun 
een passieve rol toebedeeld, alsof ze de interventies door actoren die vanuit hun beroep 
invloed proberen uit te oefenen op de openbare ruimte gewoonweg ondergaan. Toch 
hebben diverse wetenschapsbeoefenaren en ontwerpers erop gewezen dat bewoners, 
ondernemers en andere gebruikers van de openbare ruimte allesbehalve een passieve rol 
innemen (o.a. ooney 1998  Gans 1991  Gold 1998). Daarentegen beschikken zij over 
verschillende manieren om de openbare ruimte op een gewenste manier te gebruiken en 
zich er thuis te voelen (Duyvendak 011). De erteau (1984) spreekt over . 

rijhoff ( 010) legt het begrip  op de volgende manier uit:  
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‘Tactiek is de manier waarop individuele mensen of groepen mensen in het leven 
van alledag de aangeboden structuren, de instituties, de gebouwde omgeving en 
de voorzieningen aangrijpen om er, gelang de situatie, op hun eigen manier mee 
om te gaan. o doende geven ze hun eigen draai aan hun leven of dat van hun 
groepen en leefwereld en leggen er hun eigen betekenis in.’ ( rijhoff 010: 37) 

 

ay ( 015) beschrijft bijvoorbeeld hoe dakloze jongeren verschillende vormen van 
onzichtbaarheid hanteren om politiecontroles te omzeilen en zonder al te veel 
problemen hun leven in de openbare ruimte te kunnen doorbrengen. Gans (1991) 
benoemt het verschil tussen de potenti le en de effectieve ruimte, om te verduidelijken 
dat de openbare ruimte zoals bedoeld door planners en ontwerpers (potenti le ruimte) 
niet per definitie overeenkomt met hoe een ruimte wordt gebruikt (effectieve ruimte). 
Hierdoor zijn actoren die de openbare ruimte als werkterrein opvatten en dagelijkse 
gebruikers in een dialectische relatie verwikkeld waarbij continue wederzijdse 
be nvloeding plaatsvindt (Binken e.a. 01 ). Deze relatie staat in dit onderzoek centraal.  

Ook tussen verschillende groepen dagelijkse gebruikers vindt strijd over de 
openbare ruimte plaats. ij zijn continu bezig om ruimte voor de eigen, veilige en 
prettige, leefwereld te scheppen ( acobs 1961  hyte 1980), onder meer door parochiale 
of private domeinen te cre ren ( ofland 1998). Dit proces van toe eigening voltrekt zich 
niet altijd zonder slag of stoot, omdat het in een overvolle stad een beperking van ruimte 
voor andere groepen betekent ( an Deusen 00  itchell 003  atson 006  B langer 

01 ). eijndorp ( 004: 9) spreekt in dit geval over uitdijende en inkrimpende 
leefwerelden, waarbij ‘het inkrimpen van de ene wereld (samen)hangt (…) met het 
uitdijen van andere werelden’. Blokland ( 009b) is van mening dat bepaalde groepen 
meer van de openbare ruimte gebruikmaken en het straatbeeld sterker bepalen dan 
andere, waarbij zowel levensfase, arbeidsmarktpositie, gezinssamenstelling, leefstijl en 
netwerk een belangrijke rol spelen. Het zijn ook vaak deze groepen die in de strijd over de 
openbare ruimte een aandeel hebben. In de ederlandse conte t zijn ‘hangjongeren’ 
hiervan een bekend voorbeeld (Binken  Blokland 01  De ong 007  hevalier 015). 
In de woorden van an der eer:  

  

‘ ongeren willen onder elkaar zijn, maar ze hebben geen huis en ze hebben ook 
geen geld voor het caf . De straat is hun thuis.’ ( 009: 1999) 
 

Openbare ruimten waar als gevolg van het gentrificeringsproces een transformatie van 
type gebruiker zichtbaar is, staan in dit onderzoek centraal. B langer ( 01 ) onderscheidt 
aan de hand van een artikel van Taylor en Brower (1985) drie manieren waarop bewoners 
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en gebruikers van de openbare ruimte kunnen reageren op de aanwezigheid van nieuwe 
groepen. Ten eerste , een poging om de komst van nieuwe groepen tegen 
te houden door bijvoorbeeld via de media aandacht te vragen voor deze ‘ongewenste’ 
ontwikkeling. Ten tweede , door de ruimte voor nieuwkomers fysiek of 
symbolisch te beperken. Ten derde fysieke of symbolische , het zich niet 
meer betrokken voelen bij of gebruikmaken van een specifieke openbare ruimte. Dit 
komt overeen met wat we eerder zagen  toe eigening door sommige groepen kan leiden 
tot vermijding door andere groepen. Deze kent ook het onderscheid tussen fysiek en 
symbolisch. Ik kom hier later op terug.  

De invloed op de openbare ruimte is dus allerminst neutraal  zowel de dagelijkse 
gebruikers van de openbare ruimte als de actoren die verantwoordelijk zijn voor het 
plannen, ontwerpen en managen ervan hebben hun eigen voorkeuren voor bepaalde 
gebruikers en vormen van gebruik ( an Deusen 00  alderon  helleri 013). Deze 
voorkeuren sturen de manier waarop verschillende actoren invloed op de openbare 
ruimte uitoefenen. olgens alderon  helleri ( 013) moeten actoren die op 
professionele wijze de openbare ruimte be nvloeden zich hiervan meer bewust zijn. 
Immers, doordat ze hun eigen voorkeuren centraal zetten, profiteren individuen en 
groepen met overeenkomstige voorkeuren meer van ingrepen in de openbare ruimte dan 
anderen. alderon  helleri zien dat dit niet altijd bewust gebeurt. Anderen zijn er 
echter van overtuigd dat deze professioneel betrokkenen er weloverwogen voor kiezen 
om de belangen van sommige groepen centraal te stellen, ook als dat ten koste gaat van 
andere (o.a. ees 003  an Deusen 00  ukin 1995, 010). aar, zo vraagt Atkinson 
( 003) zich af, is deze kritiek gegrond? an het niet evengoed zo zijn dat mensen en 
organisaties gewoon hun werk proberen te doen  openbare ruimten cre ren die door 
velen als zeer plezierig worden ervaren  en dat enige mate van uitsluiting hierbij 
onvermijdelijk is? Hier komen we terug bij het eerder geformuleerde principe dat toe
eigening door de een vaak samengaat met verdringing van de ander.  

 

Gentrificering  
 

Gentrificering is het proces waarbij een veelal stedelijke locatie tot leefomgeving van de 
middenklasse transformeert (Slater 011). Het gaat hierbij om middenklassengroepen 
met een hoge opleiding en een stedelijke voorkeur, ook wel de nieuwe stedelijke 
middenklasse of culturele klasse genoemd (Slater 011  etaal 011  B langer 008). De 
toevoeging ‘nieuwe’ in ‘de nieuwe stedelijke middenklasse’ is enigszins verwarrend, 
aangezien het proces van gentrificering in veel steden al een aantal decennia gaande is. 
Sommigen van die eerste  wonen nog steeds in hun oude buurt, waardoor de 
aanduiding ‘nieuwe’ voor hen niet (meer) van toepassing is. Ik spreek dan ook liever over 
de stedelijke middenklasse. olgens B langer ( 01 ) onderscheiden deze 
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middenklassengroepen, of , zich niet alleen vanwege hun hoge 
opleidingsniveau, maar ook door hun huishoudensamenstelling (kleinere huishoudens 
dan gemiddeld, minder kinderen dan gemiddeld, meer niet traditionele huishoudens dan 
gemiddeld) en besteedbaar inkomen (hoger dan gemiddeld  veel tweeverdieners). Een 
ander kenmerk is ‘een baan in de nieuwe economie (technologie, media, cultuur, 
onderwijs enzovoort)’ (B langer 01 : 37, vertaling Dvd ). iet alle s voldoen 
aan deze kenmerken, denk bijvoorbeeld aan de vele ers ( elfstandige onder 

ersoneel, Dvd ) die van een klein inkomen moeten rondkomen. ortom, de stedelijke 
middenklasse is veel diverser dan in de wetenschappelijke literatuur vaak wordt geschetst 
(Slater 011) 

oor veel stedelijke overheden is het stimuleren van gentrificering een belangrijke 
beleidsdoelstelling ( itermark e.a. 007  Teernstra 015  an Gent 013  Davidson  
ees 010  Slater 009). In buurten die worden gekenmerkt door bewoners met een lage 

sociaal economische positie wordt het aantrekken en vasthouden van 
middenklassengroepen als middel gezien om sociaal gemengde woonomgevingen te 
cre ren, achterstanden te bestrijden en leefbaarheid te garanderen. In deze buurten is de 
verandering in een omgeving waar middenklassengroepen wonen, werken, winkelen en 
hun vrije tijd doorbrengen dan ook goed zichtbaar. In de wetenschappelijke literatuur 
wordt onderscheid gemaakt tussen residenti le en commerci le gentrificering ( ukin e.a. 

009). esidenti le gentrificering heeft betrekking op de transformatie van de 
woningmarkt, commerci le gentrificering gaat over veranderingen in het aanbod van 
voorzieningen als winkels, caf s en restaurants. owel in het wetenschappelijke als het 
maatschappelijke debat is vooral veel aandacht besteed aan residenti le gentrificering.  

Het merendeel van de wetenschappelijke literatuur over residenti le gentrificering is 
gericht op de Angelsaksische wereld. In ederland wijkt het proces van gentrificering op 
twee manieren af. Ten eerste wordt gentrificering in ederland vooral door de 
(stedelijke) overheid en semi publieke instellingen aangestuurd (Teernstra 015). De 
veelgebruikte term   ( an Gent 013) vertelt, door de 
grote invloed van semi publieke instellingen zoals woningcorporaties, maar een deel van 
het verhaal. Ten tweede wordt het gentrificeringsproces in ederland begrensd door 
bepalingen als sociale huur enerzijds en huurbescherming anderzijds. Gentrificering in 

ederland, en in Amsterdam in het bijzonder, wordt hierdoor  in vergelijking met 
bijvoorbeeld onden of ew ork  vaak als mild omschreven ( ainstein 010  an Gent 

013  Teernstra 015  eldboer e.a. 011). Toch wordt ook in ederland over de 
gevolgen van gentrificering gediscussieerd, helemaal nu het aandeel sociale 
huurwoningen in hoog tempo afneemt. Dit onderzoek is als bijdrage aan deze discussie 
op te vatten.  

De grootste kritiek op gentrificering is dat het leidt tot verdringing van mensen met 
een lage sociaal economische positie. Om de discussie hierover goed te kunnen voeren, is 
het van belang om voor ogen te houden dat niet elke mobiliteit per definitie is toe te 



Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016

505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk

           
 

 
 

schijven aan het gentrificeringsproces. Daarnaast wijst Slater ( 009) op de noodzaak om 
te onderkennen dat er verschillende vormen van verdringing bestaan. In dit onderzoek 
maak ik onderscheid tussen  en  , ofwel ruimtelijke en 
plaatsgebonden verdringing (Davidson  ees 010). uimtelijke verdringing heeft vooral 
betrekking op situaties waarin gentrificering ertoe leidt dat bewoners zich, als gevolg van 
huurverhogingen, gebrekkig onderhoud of gebrek aan betaalbare woonruimte, 
gedwongen voelen de buurt te verlaten en hun plek wordt ingenomen door bewoners 
met een hogere sociaal economische status. Bij residenti le gentrificering wordt vaak 
deze fysieke en directe vorm van verdringing gedoeld. Bij plaatsgebonden verdringing 
gaat het om situaties waarin bewoners, ondanks dat ze niet gedwongen worden om te 
verhuizen, zich in hun buurt niet meer ‘thuis’ voelen (Duyvendak 011). Bijvoorbeeld 
door de uitstroom van vrienden en bekenden of door het verdwijnen van winkels en 
voorzieningen waarvan ze gebruikmaakten in hun eigen buurt. Deze indirecte vorm van 
verdringing wordt vaak met commerci le gentrificering is verband gebracht (B langer 

01  Hyde 015). Ook bij plaatsgebonden verdringing gaat de uitstroom van de een 
hand in hand met de instroom van de ander en visa versa.  

 

     
 

Ondanks alle (wetenschappelijke) aandacht voor gentrificering, is de openbare ruimte 
hierbij grotendeels onderbelicht gebleven. Aangezien gentrificering en de openbare 
ruimte elkaar in hoge mate be nvloeden, is dit merkwaardig. Het gentrificeringsproces 
kan grote veranderingen in het aanzien, het gebruik en de gebruikers van de stedelijke 
openbare ruimte teweegbrengen (o.a. Atkinson 003  ees 003  itchell  Staeheli 

009  ukin 1995). oor een deel is dit toe te schrijven aan de komst van nieuwe 
bewoners, ondernemers en andere gebruikers. arsten ( 008) beschrijft hoe de toename 
van middenklassengezinnen in otterdam en Amsterdam heeft geleid tot een intensiever 
gebruik van stoepen. Deze gezinnen zijn de stoep voor hun huis gaan gebruiken om te 
zitten, te spelen en te ontmoeten  activiteiten die lange tijd aan lagere sociale klassen 
zijn toegeschreven. Door hun priv domein in de openbare ruimte uit te breiden, 
scheppen deze gezinnen ruimte voor zichzelf. Tegelijkertijd proberen ze hierdoor uiting te 
geven aan wie ze zijn. Ondertussen wordt deze vorm van gebruik van de openbare ruimte 
in zowel Amsterdam als otterdam ruimhartig gefaciliteerd door e tra brede stoepen aan 
te leggen, in de hoop hiermee  en andere kenmerken van de woonomgeving en 
woningvoorraad  meer middenklassengezinnen naar de stad te trekken of deze vast te 
houden (Algemeen Dagblad 17 04 015  zie ook an der Berg  hevalier forthcoming). 

August ( 014) laat zien dat de komst van nieuwe bewoners eveneens kan leiden 
tot een herdefini ring van wat als gewenst gedrag en wie als gewenste gebruiker wordt 
gezien. Haar onderzoek gaat over een buurt in Toronto waar de overheid, met de bouw  
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Afbeelding 3: Toe eigening van de openbare ruimte door middenklasse gezinnen in de 
Oosterparkbuurt 

 

van grotere en duurdere woningen, het proces van gentrificering wilde stimuleren. 
August beschrijft hoe (sommige) nieuwe middenklassenbewoners de aanwezigheid van 
Afro Amerikaanse jongeren in de openbare ruimte, de kinderen van oud bewoners, als 
een probleem beschouwden. Dat deze jongeren in de openbare ruimte aanwezig waren, 
was niks nieuws, de negatieve interpretatie ervan wel. Door met grote regelmaat de 
politie te bellen om melding te maken van deze  in hun ogen  ‘ongewenste’ gebruikers 
en hun ‘problematische’ gedrag, wist een aantal nieuwe bewoners hun visie dominant te 
maken. De politie nam de telefoontjes zeer serieus en begon regelmatig in de buurt te 
patrouilleren, met als gevolg dat de bewegingsvrijheid van de jongeren sterk werd 
ingeperkt en de toegankelijkheid van de openbare ruimte onder druk kwam te staan. eel 
oud bewoners, zowel de jongeren als hun ouders, voelden zich hierdoor in hun eigen 
buurt minder ‘thuis’.  

In het onderzoek van August zien we dat offici le instanties, in dit geval de politie, 
bepaalde groepen de mogelijkheid bieden hun visie op of verwachtingen van de 
openbare ruimte dominant te maken. Hierdoor kunnen sommigen meer invloed op de 
openbare ruimte uitoefenen dan anderen. olgens adanipour ( 010) spelen politieke, 
economische en culturele machtsverschillen hierbij een centrale rol. De studie maakt 
daarnaast duidelijk dat niet alleen oude bewoners de openbare ruimte claimen, zoals 
Taylor en Brower (1985) beschrijven  nieuwkomers kunnen dit ook doen. oals August heeft 



Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016

505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk

           
 

 
 

aangetoond, kan deze strijd over de openbare ruimte ten koste gaan van groepen met minder 
macht.  

Gentrificering heeft niet alleen invloed op de openbare ruimte  de openbare 
ruimte is ook een belangrijk middel geworden om dit proces te stimuleren ( an elik  
awton 011  ukin 1995  B langer 01 ). ooral voor de lokale overheid biedt de 

openbare ruimte een interessante kans om invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen 
in een buurt ( an elik  awton 011). Bij het streven naar gentrificering wordt 
plezierige grootstedelijke ervaring nagestreefd, waarin geen ruimte is voor problematiek 
die eveneens eigen is aan de stad ( itchell 1995). Hoskins en Tallon ( 004) spreken van 
een  , een droombeeld waarmee de stad als aantrekkelijke woon  en 
leefomgeving wordt gepromoot (zie ook Atkinson 003). olgens ukin (1995, 009), ees 
( 003) en atson ( 006) vormen levendigheid, ontmoeting, diversiteit en veiligheid 
hierbij de centrale thema’s. Daarbij wordt de aanwezigheid van diegenen die de wensen, 
idee n en vormen van gebruik van de stedelijke middenklasse onder druk zetten of 
simpelweg niet delen, zo veel mogelijk tegengegaan ( ukin 1995  itchell 1995, 003). 

olgens an elik en awton ( 011) zijn het hierdoor de meest kwetsbaren die uit de 
openbare ruimte worden geweerd (zie ook Atkinson 003). Hier zien we dat, wanneer de 
openbare ruimte wordt ingezet om gentrificering aan te moedigen, het aantrekken van 
bepaalde groepen vaak samengaat met het afstoten van andere. 

Bij het aanmoedigen van het gentrificeringsproces wordt door de overheid op 
verschillende manieren aan de openbare ruimte gesleuteld. In dit onderzoek hanteer ik 
de indeling van B langer ( 01 ). ij onderscheidt drie dimensies: 1) vormgeving, ) 
programmering en 3) toezicht. aar vormgeving gaat over de ‘hardware’ van de 
openbare ruimte, zijn programmering en toezicht vooral als de ‘software’ op te vatten. 
Deze interventies worden in sommige gevallen ook gezamenlijk ingezet om het gebruik 
en de gebruikers van de openbare ruimte te be nvloeden ( ees 003  August 014).  

 

  
 

De  van de openbare ruimte is een eerste manier waarop overheden het 
gebruik en de gebruikers van de openbare ruimte be nvloeden. Onder vormgeving kan 
zowel de esthetische als de functionele inrichting van de openbare ruimte worden 
verstaan. De functionele inrichting staat in dienst van hoe de openbare ruimte te 
gebruiken is. Als het doel is dat er op een plein wordt gezeten, dan moeten er banken of 
andere zitelementen geplaatst worden. De esthetische inrichting van de openbare ruimte 
gaat vooral over design: Hoe zien die banken of zitelementen eruit? elke kleur hebben 
ze? an welk materiaal zijn ze gemaakt? 
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Ook bij het stimuleren van gentrificering wordt de vormgeving van de openbare 
ruimte ingezet. alderon en helleri ( 013) hebben onderzoek gedaan naar de 
(her)inrichting van de openbare ruimte in de wijk a ina in Barcelona. ij beschrijven 
hoe de lokale overheid, private ontwikkelaars, planners en ontwerpers bij deze 
transformatie de esthetische en functionele voorkeuren van  leidend hebben 
gemaakt. De opvattingen en wensen van de huidige bewoners zijn daarentegen niet in 
het ontwerp meegenomen. ij zijn dan ook allesbehalve tevreden over het resultaat. 

ormgeving is ook inzetbaar om uit te sluiten, door een openbare ruimte minder geschikt 
te maken voor bepaald gebruik door bepaalde groepen ( angstaat  an elik 013  
Davis 1990  Boonstra e.a. 010). Atkinson ( 003) spreekt in dit geval over . 
De combinatie van aantrekken en afstoten heeft ertoe geleid dat de bewuste uitsluiting 
van sommigen de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte voor anderen niet op een 
negatieve wijze mag be nvloeden. ukin (1995) spreekt in dit geval over   

, waarbij vormgeving moet verhullen dat de toegang tot en het gedrag in de 
openbare ruimte wordt gecontroleerd.  

Thematisering, het toekennen van een thema aan een stad, buurt of gebied, is 
mede als een vorm van esthetisering op te vatten. Dit wordt ingezet om plekken een 
onderscheidend karakter te geven, het imago te versterken en hierdoor de commerci le 
potentie te versterken ( ybriwsky 1999  ukin 1995  Sorkin 199 ). et behulp van de 
vormgeving van de openbare ruimte, maar ook door architectuur, voorzieningen of 
activiteiten wordt het thema geaccentueerd. aak wordt een van oorsprong aanwezige 
eigenschap zodanig uitvergroot dat het andere kenmerken gaat overheersen. Soms wordt 
er een heel nieuw thema bedacht. ereldwijd worden stedelijke gebieden met een 
industrieel verleden, zoals havens of fabrieksterreinen, dusdanig herontwikkeld dat de 
voormalige functie als beeldbepalend element is gebruikt. In de openbare ruimte wordt 
dat vooral zichtbaar door de keuze voor bepaalde materialen en elementen, zoals de 
bestrating, banken of speeltoestellen. o is in Amsterdam aan de esthetische inrichting 
van de openbare ruimte af te lezen dat de gemeente graag het historische karakter van 
de stad benadrukt. Ook in e edi, een bouwblok gelegen in de otterdamse wijk 
Bospolder, is de architectuur en stedelijke ruimte vormgegeven om 
middenklassengroepen te verleiden in een buurt te komen wonen die voorheen niet als 
een geschikte woonomgeving werd opgevat ( eier  arsten 01 ). In de literatuur 
worden deze verschillende vormen van esthetisering nauwelijks van elkaar 
onderscheiden.  

 

  
 

Het    in de openbare ruimte is een tweede manier van 
stedelijke overheden om het gebruik en de gebruikers van de openbare ruimte te 
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be nvloeden. De stedelijke openbare ruimte wordt in toenemende mate gebruikt als 
locatie voor tijdelijke activiteiten, zoals festivals, markten, theater  of filmvoorstellingen. 
Deze  van de openbare ruimte (Burgers 199  Hajer  eijndorp 001) heeft 
vaak als doel om een stad of buurt ‘op de kaart te zetten’ of een gewenst imago te geven. 
Soms hebben activiteiten vooral een sociale doelstelling, zoals het stimuleren van 
buurtcontacten, buurtbetrokkenheid of sociale controle. oals eerder vermeld, is het ook 
mogelijk activiteiten te organiseren om ‘ongewenste’ gebruikers uit te sluiten (Oc  
Tiesdell 1999).  

artucci ( 013) heeft onderzoek gedaan naar  , een jaarlijks 
evenement in Brooklyn, ew ork. Tijdens een aantal zomerweekenden werd het 
gemotoriseerde verkeer van de belangrijkste commerci le straat geweerd, met als doel 
de openbare ruimte toegankelijk te maken voor allerlei activiteiten en op deze manier de 
buurt te kunnen vieren. Hiernaast was het ‘op de kaart zetten’ van de buurt illiamsburg 
een belangrijk streven, gericht op residenti le en commerci le gentrificering. artucci 
beschrijft hoe de wens om middenklassengroepen aan te trekken in de loop van de jaren 
centraal is komen te staan. rogrammering speelde hierbij een belangrijke rol. De keuze 
voor bepaalde activiteiten en verkopers maakte zichtbaar dat   is 
getransformeerd van een evenement voor de huidige buurtbewoners naar iets voor 
gewenste toekomstige buurtbewoners en ondernemers. et als gevolg dat een grote 
groep bewoners, in het bijzonder diegenen die al lang in de buurt wonen, niet meer in 
hun behoefte wordt voorzien. oor deze bewoners heeft   zijn 
aantrekkelijkheid verloren.  

Ook de economische activiteiten die grenzend aan de openbare ruimte 
plaatsvinden, de voorzieningen, winkels, horecagelegenheden, zijn als onderdeel van 
deze programmering te zien. okale overheden doen pogingen om dergelijke activiteiten 
op de werkelijke of verbeelde wensen van  te laten aansluiten en hiermee het 
proces van residenti le gentrificering aan te moedigen. Deze commerci le gentrificering 
heeft vaak invloed op het gebruik en de gebruikers van de openbare ruimte, vooral 
wanneer de komst van nieuwe winkels, horecagelegenheden en andere voorzieningen 
met een functieverandering van deze ruimte gepaard gaat ( ukin e.a. 009). Dit is 
bijvoorbeeld het geval wanneer de komst van terrassen leidt tot de privatisering van de 
openbare ruimte. Oosterman (1993) heeft deze ontwikkeling mooi in beeld gebracht door 
de sterke groei van terrassen in trecht te belichten. In zijn onderzoek laat hij zien dat 
het gebruik van de openbare ruimte in het centrum van trecht al in de jaren negentig in 
hoge mate aan betalende klanten was voorbehouden.  

ritici zijn van mening dat openbare ruimten in toenemende mate  
  zijn ( ollins  Shantz 009  ees 003). olgens Atkinson ( 003) heeft dit 

ertoe geleid dat voor het gebruik van de openbare ruimte steeds vaker moet worden 
betaald, terwijl mensen die niet consumeren als ongewenste gebruikers worden 
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beschouwd (zie ook ollins  Shantz 009). ukin (1995) spreekt in dit geval over 
  . et deze term probeert ze op kritische wijze duidelijk te 

maken dat er subtiele codes (Atkinson 003), zoals het soort eten en drinken dat wordt 
verkocht, de muziek die wordt gedraaid of de wijze van inrichten, worden gebruikt om 
een bepaald publiek aan te trekken en anderen op indirecte wijze uit te sluiten (zie ook 

artucci 013  ollins  Shantz 009  itchell  Staeheli 009  ukin 010  B langer 
01 ).  

 

  
 

Bij het cre ren van aantrekkelijke openbare ruimte neemt veiligheid een belangrijke 
positie in. iet voor niets is  een thema bij het werken aan en bestuderen van de 
openbare ruimte. Toezicht kan worden uitgevoerd door offici le toezichthouders zoals de 
politie, evenals door bewoners, winkeliers, omstanders ( acobs 1961  Blokland 009b). In 
dit laatste geval wordt vaak over sociale controle gesproken. In ederland is het 
waarborgen van de publieke veiligheid in de openbare ruimte vooral aan de politie 
voorbehouden: door middel van toezicht, handhaving en het bestraffen van 
overtredingen wordt criminaliteit en ongewenst gedrag in de openbare ruimte (zo veel 
mogelijk) tegengegaan. assend in het streven naar een  wordt 
hierbij eveneens de hulp van burgers ingeroepen ( itermark  an Beek 010). 
Andersom roepen dagelijkse gebruikers ook geregeld de hulp van de politie in om 
‘ongewenst’ gebruik en ‘ongewenste’ gebruikers uit de openbare ruimte te weren 
(August 014).  

Hoewel veiligheid bij het ontwerp en beheer van de openbare ruimte al sinds 
mensenheugenis centraal staat (Davis 1998  ackson 1998  ofland 1998  adanipour 

010  itchell 003  Sennett 1977  acobs 1961), is ybriwsky (1999) van mening dat het 
beveiligen van de openbare ruimte steeds meer in de belangstelling is komen te staan. o 
heeft de politie in de afgelopen decennia, als gevolg van nieuwe wetgeving, meer 
mogelijkheden gekregen om mensen op een directe wijze de toegang tot (bepaalde) 
openbare ruimte te ontzeggen ( itchell  Staeheli 009  an elik  awton 011  
Atkinson 003). In ederland is een aantal jaren geleden veel aandacht geweest voor het 
blowverbod  ook het verbieden van alcoholgebruik en het in groepsverband samenkomen 
(samenscholing) zijn hiervan voorbeelden ( hevalier 015). Het lijkt hierbij minder te 
gaan om het feitelijke gedrag en vooral om degenen die het gedrag vertonen (zie ook 

ybriwsky 1999). Ook hebben technologische ontwikkelingen invloed gehad op de manier 
waarop en de mate waarin controle wordt uitgeoefend. ooral het gebruik van camera’s 
heeft een grote groei doorgemaakt, waardoor de openbaarheid an de openbare ruimte 
volgens onder anderen Atkinson ( 003), Davis (1990), Shirlow en ain ( 003) en 

ybriwsky (1999) verder onder druk is komen te staan.  
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Het beveiligen van de openbare ruimte kan worden gebruikt om het proces van 
gentrificering te faciliteren. De wens om middenklassengroepen aan te trekken, leidt 
volgens Atkinson ( 003), andanipour ( 010) en an der waard ( 010) niet alleen tot 
het stimuleren van stedelijke kenmerken als levendigheid, ontmoeting en diversiteit, 
maar vooral ook tot het nastreven van veiligheid (zie ook ukin 1995, 010  ees 003  

atson 006). olgens ees ( 003) zet het streven naar veiligheid de zo gewenste 
levendigheid en diversiteit onder druk:  

 

‘Ironically, efforts to foster genuine public culture on the street often subvert that 
very goal, as efforts to secure urban space stifle its celebrated diversity and 
vitality.’ ( ees 003: 51) 

 

De veelgehoorde kritiek op het beveiligen van de openbare ruimte is  nogmaals  dat 
het vooral tot uitsluiting van bepaalde groepen leidt ( an elik  awton 011  Atkinson 

003  ybriwsky 1999  Davis 1998  De ong 007  itchell 1995  an Stokkum 009  
Terpstra 009).  

 

Onderzoeksvragen 
 

Op basis van de hiervoor beschreven literatuur over de raakvlakken tussen de stedelijke 
openbare ruimte en het proces van gentrificering is het volgende heuristische model 
samen te stellen. In dit onderzoek geef ik antwoord op de vraag:    

             
     De aandacht gaat hierbij uit naar interventies op het 

gebied van vormgeving, programmering en toezicht. In het heuristische model vallen 
deze interventies onder de noemer . In dit model worden de  
esthetische en functionele inrichting, culturele en economische activiteiten, 
politietoezicht en sociale controle onderscheiden. anneer deze interventies in dienst 
staan van gentrificering, komt uit de behandelde literatuur een eenduidig beeld naar 
voren over het : enerzijds worden interventies gericht op vormgeving, 
programmering en toezicht ingezet om de openbare ruimte aantrekkelijk te maken voor 
middenklassengroepen, anderzijds zijn ze bedoeld om de aanwezigheid van groepen die 
deze aantrekkelijkheid door hun gedrag of persoonskenmerken onder druk zetten zo veel 
mogelijk tegen te gaan. Ook over het  van deze interventies lijkt onder academici 
nauwelijks discussie te zijn. De algemene aanname luidt: gentrificering  uitsluiting. 

Dit heuristisch model maakt allereerst zichtbaar dat er in de wetenschappelijke 
literatuur vooral aandacht is besteed aan actoren die de openbare ruimte als hun  
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iguur : Heuristisch model op basis van de literatuur. 

 

werkterrein opvatten, aan de manier waarop zij het gebruik en de gebruikers van deze 
ruimte van ‘bovenaf’ proberen te sturen en de motieven die zij hierbij hebben. Dat is 
opvallend, omdat onder andere De erteau (1984) en Gans (1991) erop wijzen dat 
strategie n van bovenaf het leven op de grond maar ten dele bepalen. In dit onderzoek 
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7 
 

richt ik mijn blik niet alleen op actoren met politiek economische beschikkingsmacht over 
de openbare ruimte ( ukin 010), maar ook op actoren die deze ruimte als dagelijkse 
leefomgeving opvatten: bewoners, ondernemers en andere gebruikers van de openbare 
ruimte. De eerste deelvragen die ik in dit onderzoek wil beantwoorden, luiden dan ook: 

 

1. elke actoren zijn bij de verschillende dimensies van interventie betrokken en 
hoe proberen zij invloed uit te oefenen?  

. elke motieven ten aanzien van het gebruik en de gebruikers van de openbare 
ruimte liggen hieraan ten grondslag?  

 

Ten tweede maakt het heuristische model zichtbaar dat in de wetenschappelijke 
literatuur nauwelijks discussie wordt gevoerd over de gevolgen van ‘bovenaf’ gestuurde 
interventies op het gebied van vormgeving, programmering en toezicht. Hoewel 
veelvuldig is geconcludeerd dat gentrificering leidt tot uitsluiting, is er weinig bekend over 
hoe deze processen zich voltrekken en wat dit op het niveau van de dagelijkse 
leefomgeving betekent voor de diversiteit aan gebruik en gebruikers in de openbare 
ruimte. Dit heeft als belangrijkste resultaat dat er vooral in tegenstellingen wordt 
gedacht: insluiting versus uitsluiting, inclusief versus e clusief, openbaar versus 
ontoegankelijk. angstraat  van elik ( 013) wijzen op de noodzaak de discussie over 
processen van uitsluiting in de openbare ruimte op een meer genuanceerde wijze te 
voeren. Ik deel deze mening.  

Bij de algemene aanname dat gentrificering tot uitsluiting leidt, heb ik mijn 
bedenkingen. Om genuanceerder naar de gevolgen van interventies in de openbare 
ruimte te kunnen kijken, neem ik daarom allereerst afstand van de aanname dat 
gentrificering per definitie een negatieve ontwikkeling is voor de openbaarheid van de 
openbare ruimte. In plaats daarvan probeer ik mijn ogen open te houden voor eventuele 
positieve gevolgen van dit proces. Ten tweede sluit ik in dit onderzoek aan bij de stelling 
van Slater ( 009) dat  om een bijdrage te kunnen leveren aan de discussie over de 
gevolgen van gentrificering  het van belang is verschillende vormen van verdringing te 
onderscheiden. In dit onderzoek maak ik gebruik van de begrippen ruimtelijke en 
plaatsgebonden verdringing (Davidson  ees 010). Deze termen zijn aangepast aan het 
onderwerp van deze studie, de openbare ruimte. Onder ruimtelijke verdringing versta ik 
situaties waarin interventies in de openbare ruimte ertoe leiden dat bewoners zich 
gedwongen voelen deze ruimte te verlaten. laatsgebonden verdringing heeft betrekking 
op situaties waarin bewoners, ondanks dat ze zich niet gedwongen voelen een openbare 
ruimte te verlaten, zich als gevolg van interventies in deze ruimte niet meer ‘thuis’ 
voelen. In het onderscheid ruimtelijk plaatsgebonden is het door Boonstra, Hermens en 
Bakker ( 010) en Taylor en Brower (1985) beschreven verschil tussen indirect direct en 
fysiek symbolisch duidelijk te herkennen.  
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Ik gebruik in dit onderzoek de term  in plaats van , omdat dit 
in mijn ogen meer ruimte biedt aan eventuele tactieken van dagelijkse gebruikers in de 
strijd die over de openbare ruimte wordt gevoerd. Immers, het is nog maar de vraag of 
ruimtelijke en plaatsgebonden verdringing er ook werkelijk toe leiden dat bepaalde 
individuen en groepen zich niet meer in de openbare ruimte laten zien. Hierin komt tot 
uiting dat de uitkomsten van interventies altijd onderhandelbaar zijn. De derde deelvraag 
in dit onderzoek is:  

 

3. In hoeverre be nvloeden interventies op het vlak van vormgeving, programmering 
en toezicht het gebruik en de gebruikers van de openbare ruimte?  

 

Ik richt me in dit onderzoek op openbare ruimten met een sterk alledaags karakter. De 
vier pleinen die in dit onderzoek centraal staan, kennen een zeer verschillende dynamiek. 
Door het ontleden van deze openbare ruimten probeer ik inzicht te verkrijgen in de 
verschillende vormen die alledaagse openbare ruimte kan aannemen. Door hierbij de 
interventies op het gebied van vormgeving, programmering en toezicht naast elkaar te 
bestuderen, probeer ik een zo compleet beeld mogelijk te schetsen van de strijd die over 
deze alledaagse openbare ruimte wordt gevoerd. De strijd rond de Bomenpleinen wordt, 
zo is de verwachting, be nvloed door het gentrificeringsproces dat in de Oosterparkbuurt 
plaatsvindt. Dit proces heeft de potentie het aanzien, het gebruik en de gebruikers van de 
stedelijke openbare ruimte verregaand te veranderen. De spanningsvelden die deze 
transformatie met zich meebrengt, zie ik als een interessant uitgangspunt om de strijd in 
de openbare ruimte te onderzoeken. 
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Hoofdstuk 3 Onderzoeksmethoden en technieken  
 

 

In dit hoofdstuk ga ik in op de wijze waarop de onderzoekvragen zijn beantwoord. Hierbij 
is voor een kwalitatieve aanpak gekozen. Het uitgangspunt van deze studie is dat het 
sociale leven in de openbare ruimte het resultaat is van interacties tussen mensen. 

anwege mijn interesse in hoe individuen hun wereld interpreteren en construeren, ligt 
de keuze voor kwalitatief onderzoek voor de hand (Bryman 001). Deze keuze heeft 
richting gegeven aan de manier waarop dit onderzoek is uitgevoerd.  

 

ulti case studie 
 
Het onderzoek maakt deel uit van het I IS project      

, waaraan drie universiteiten  niversiteit van Amsterdam, Erasmus niversiteit 
otterdam, Technische niversiteit Delft  en drie gemeenten  Amsterdam, otterdam, 
trecht  deelnemen (Burgers e.a. 01 a  Burgers e.a. 01 b  Binken e.a. 01 ). De drie 

deelnemende steden hebben bij aanvang van dit project elk twee openbare ruimten 
voorgedragen die als object van studie en reflectie dienen: het Surinameplein en de 
Bomenpleinen ( astanje , Eiken , Beuken  en Iepenplein) in Amsterdam, het 
Afrikaanderplein en het Bospolderplein in otterdam, het Smaragdplein en (een deel van) 
de Amsterdamsestraatweg inclusief De lantage in trecht. Bij de selectie is bewust 
gekozen voor zogenoemde alledaagse openbare ruimte. De centraal gelegen, 
grootstedelijke locaties die een grote rol spelen in de toeristische aantrekkelijkheid van 
een stad, zoals de Dam of de ieuwmarkt te Amsterdam, zijn zodoende niet 
geselecteerd.  

Ik heb besloten mijn onderzoek op de Amsterdamse Bomenpleinen uit te voeren. 
De keuze voor een multi case studie op vier verschillende pleinen, gelegen in n 
Amsterdamse buurt, kent een aantal voordelen. Ten eerste biedt het de mogelijkheid om 
verschillende vormen van interventies in de openbare ruimte te bestuderen die lang niet 
altijd in een en dezelfde openbare ruimte plaatsvinden. Ten tweede hebben de 
overeenkomsten tussen de pleinen, zoals de omliggende buurt, de ontwerpvisie en het 
beleid, tot gevolg dat bepaalde variabelen min of meer stabiel zijn. Dit vergemakkelijkt 
onderlinge vergelijkingen.   
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Afbeelding 4: Het Kastanjeplein, 2015.  

 

e vier asussen  et astanje  et iken  et euken  en et epenplein  
 

Het beeld van het Kastanjeplein, het meest noordoostelijk gelegen plein, wordt in hoge 
mate bepaald door veertien volwassen kastanjebomen. Aan het plein wordt voornamelijk 
gewoond. Ook is er een aantal voorzieningen gevestigd, waaronder een wasserette, een 
glashandel, een koffiebranderij (voorheen zat hier een creatieve winkel), een klein post-
distributiecentrum en een bejaardenhuis. Het Kastanjeplein is, met uitzondering van 
straatlantarens, prullenbakken, banken en een bronzen kastanjenoot met vier schillen, zo 
veel mogelijk leeg gelaten om verschillende vormen van gebruik mogelijk te maken. Het 
ovale plein is grotendeels omgeven door (gerenoveerde) oudbouw, die het historische 
karakter van het plein versterken. 

Het Eikenplein is een rustig buurtplein, waaraan voornamelijk wordt gewoond. De 
tropische supermarkt Highway BV, tot het voorjaar van 2015 op de hoek van de Eikenweg 
en de Tweede Oosterparkstraat gevestigd, was tijdens dit onderzoek de enige winkel aan 
het plein. Het Eikenplein wordt gedomineerd door twee historische gebouwen: aan de 
oostkant van het plein is al sinds 1889 de katholieke Sint Barbaraschool gelegen, nu 
kortweg Barbaraschool. Het gebouw van de voormalige Elizabeth Kroll Stichting uit 1912 
ligt aan de westkant van het plein. De Barbaraschool, waarin een basisschool en een voor- 
en buitenschoolse opvang zijn gevestigd, grenst direct aan het plein. Het Eikenplein wordt 



Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016

505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk

    
 

 
 

 

 

 

Afbeelding 5  6: Het Eikenplein (boven) en het Beukenplein (onder), 015.  
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dan ook als schoolplein gebruikt. Het pand van de voormalige Elizabeth roll Stichting, 
waarin wordt gewoond, is door een straat van het plein afgescheiden. aast deze 
historische gebouwen bepalen de twee rijen volwassen platanen, die in het verlengde van 
de Eikenweg op het plein zijn gepositioneerd, in hoge mate het karakter van het 
Eikenplein. angs deze twee bomenrijen zijn banken geplaatst. De rest van het plein is, 
sinds de herinrichting die in 000 is afgerond, zo veel mogelijk leeg gelaten. et als op het 

astanjeplein was het streven hiermee een multifunctioneel plein te realiseren. In de 
zomer van 013, dus dertien jaar na de herinrichting, zijn tussen de twee bomenrijen vier 
spelelementen geplaatst. Tegelijkertijd is aan de zuidzijde van het plein een messing 
hinkelbaan aangelegd. adien zijn ook een aantal speeltoestellen, een tafeltennistafel en 
enige voetbaldoeltjes op het plein geplaatst. Het doel hiervan was de aantrekkelijkheid 
van het Eikenplein voor kinderen te vergroten.  

Het Beukenplein omvat door de aanwezigheid van een belangrijke doorgaande 
weg twee delen. Tot de herinrichting van het Beukenplein in 014 bestonden beide lange 
zijden uit een ventweg met parkeerplaatsen. Sindsdien zijn hier zogenoemde pleinvlakken 
gecre erd, die voor een belangrijk deel als terrasruimte worden gebruikt. De acht banken 
die lange tijd op de vier hoeken van het plein stonden, zijn tussen 007 en 013 van het 
plein verwijderd. Bij de herinrichting zijn aan de westkant van het plein twee nieuwe, 
ronde banken geplaatst. Op een aantal plantenbakken, lantarenpalen, vuilnisbakken na is 
het plein leeg gehouden, maar door de terrassen, waarvan een aantal is omheind, oogt 
het plein allesbehalve overzichtelijk. 

Het langgerekte Iepenplein is een overzichtelijk plein met een tiental bomen en 
opvallend veel bankjes. Het plein kenmerkt zich door de aanwezigheid van twee ovalen. 
Het kleine ovaal, in de noordhoek van het plein, is bedoeld als speelplek voor kleine 
kinderen. Hier zijn vijf lage marmeren stenen geplaatst die dienst doen als 
speelaanleidingen, met daaromheen vier bankjes. In de zuidhoek van het plein is met 
behulp van acht bankjes een tweede, groter, ovaal gevormd. Aan de oostzijde van het 
plein zijn de overige vier bankjes gepositioneerd, in een rechte lijn parallel aan de gevel. 
Op het Iepenplein staan sinds de jaren tachtig twee grote stalen ‘rode pylonen’ van 
kunstenaar Hendrik an van Herwijnen. Het plein wordt, naast een huisartsenprakrijk en 
een poppentheater, vooral door woningen omringd. Deze zijn grotendeels gebouwd in de 
jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Hierdoor is de negentiende eeuwse 
oorsprong van de Oosterparkbuurt op het Iepenplein veel minder duidelijk terug te 
herkennen.  
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Afbeeldingen 7: Het Iepenplein, 015. 

 

Het combineren van methoden  
 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, heb ik verschillende methoden van 
dataverzameling gebruikt: semi gestructureerde interviews, straatgesprekken, 
observaties, documenten  en beeldstudie. Hierdoor is op verschillende manieren, vanuit 
verschillende hoeken, informatie over een onderwerp te verkrijgen. Denzin  incoln 
(1994) spreken in dit geval over . Het combineren van verschillende 
onderzoeksmethoden is voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen erg waardevol 
gebleken. In mijn onderzoek vraag ik me af hoe interventies gericht op vormgeving, 
programmering en toezicht het gebruik en de gebruikers van de openbare ruimte 
be nvloeden. Sommige van die interventies vonden al plaats voordat ik met dit onderzoek 
begon, waardoor ik de situatie voorafgaand aan de interventies niet in alle gevallen zelf 
heb kunnen waarnemen. Hierdoor kon ik op basis van eigen waarnemingen geen 
antwoord geven op de vraag hoe en door wie de pleinen voorafgaand aan mijn 
onderzoek werden gebruikt en op welke wijze dit door de interventies is veranderd. Door 
tijdens de straatgesprekken en semi gestructureerde interviews retrospectieve vragen te 
stellen en daarnaast oude documenten, verslagen en artikelen te bestuderen, heb ik dit 
gebrek aan een nulmeting kunnen compenseren. De combinatie van straatgesprekken en 
semi gestructureerde interviews maakte het daarnaast mogelijk een grotere diversiteit 
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aan respondenten te spreken dan wanneer ik alleen met interviews had gewerkt. Ook 
heb ik met behulp van triangulatie de interne validiteit, de geloofwaardigheid van mijn 
bevindingen, kunnen optimaliseren.  

et de semi gestructureerde interviews, observaties en korte straatgesprekken is 
informatie verzameld over de wijze waarop de Bomenpleinen functioneren, hoe en door 
wie deze pleinen worden gebruikt en wat men daarvan vindt. De semi gestructureerde 
interviews en straatgesprekken dienden daarnaast om inzicht te krijgen in de 
achterliggende visies, normen, overtuigingen over de openbare ruimte, het gebruik en de 
gebruikers van deze ruimte en de wijze waarop invloed wordt uitgeoefend. Ook het 
bestuderen van beleidsdocumenten van stadsdeel Oost en de gemeente Amsterdam over 
de openbare ruimte, gentrificering, stedelijke vernieuwing, evenementen, winkel  en 
horeca aanbod leverde informatie op over de opvattingen die bepalend zijn geweest voor 
de interventies in de openbare ruimte van de Oosterparkbuurt. ees ( 003) stelt dat het 
kritisch bestuderen van uitgangspunten van stedelijk beleid noodzakelijk is om te 
achterhalen voor wie de stad en de stedelijke openbare ruimte werkelijk is bedoeld en 
wie er als ongewenst worden beschouwd. Documenten van de hand van ontwerpers over 
de inrichting van de openbare ruimte maakten duidelijk hoe het beleid in deze fysieke 
plannen is uitgewerkt.  

De verslagen van vergaderingen van buurtcommissies, klankbordgroepen, 
buurtactiegroepen, deels verkregen via internet en deels via (oud )projectleiders van het 
stadsdeel, gaven inzicht in de discussies die over de buurt en de pleinen zijn gevoerd. 
Daarnaast bood de website geheugenvanoost.nl de mogelijkheid om verhalen van (oud
)bewoners over het leven op en rondom de Bomenpleinen te lezen, vroeger en nu. 
Artikelen in lokale kranten of folders van stadsdeel Oost en statistische gegevens over de 
buurt leverden aanvullende informatie. Tot slot heb ik veel oude foto’s van de pleinen en 
de buurt bestudeerd, onder andere via de website beeldbank.amsterdam.nl. Door deze 
beeldstudie was het mogelijk de esthetische en functionele vormgeving van de pleinen in 
de loop van de tijd met elkaar te vergelijken en inzicht te krijgen in de wijze waarop het 
gebruik van en de visie op de openbare ruimte in de afgelopen honderd jaar is veranderd.  
 

eldwerk en analyse 
 

De aftrap van het empirische onderzoek vond plaats in november 011. In november en 
december 011 heb ik zes verkennende gesprekken gevoerd met twee wijkagenten, een 
gebiedsmanager, een participatiemakelaar en een projectleider verbonden aan stadsdeel 
Oost en een participatiemedewerker van welzijnsorganisatie Dynamo. Het doel van deze 
gesprekken was een eerste beeld te krijgen van de vier pleinen en de aldaar aanwezige 
dynamiek. Ik heb ervoor gekozen de aanscherping van mijn onderzoeksvragen en het 
heuristische model, de dataverzameling en de analyse in relatie met elkaar en 

http://geheugenvanoost.nl/
http://beeldbank.amsterdam.nl/
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opeenvolgend te laten plaatsvinden. Deze werkwijze komt overeen met de  
, voor het eerst beschreven door Glaser en Strauss in 1967. o heb ik van maart tot 

en met oktober 01  veldwerk verricht op het Beuken  en het Iepenplein. a een eerste 
analyse en uitwerking van deze twee cases heb ik mijn onderzoeksvragen en aanpak aan 
een analyse onderworpen. Ook ben ik teruggegaan naar mijn theoretische 
veronderstellingen. ervolgens heb ik van juli tot en met december 013 de andere twee 
cases, het astanje  en het Eikenplein, onderzocht. a het afronden van het veldwerk, 
het analyseren en het uitwerken van deze cases heb ik nogmaals mijn onderzoeksvragen 
en het theoretische kader aangescherpt. onform de  methode ben ik op 
het moment dat ik geen nieuwe informatie over het betreffende plein meer vond  een 
teken dat het onderzoeksveld is verkend  met dataverzameling gestopt.  

In totaal heb ik 70 personen ge nterviewd: 41 direct omwonenden van de pleinen 
(van wie er  ten tijde van het interview al verhuisd waren)  6 ondernemers met een 
bedrijf aan een van de pleinen  1  (voormalig) werknemers van het stadsdeel:  
projectleiders, 1 participatiemakelaar, 1 gebiedsmanager, 1 winkelstraatmanager, 1 
beheer co rdinator openbare ruimte, 1 teamleider vegen, 1 oud stadsdeelwethouder, 1 
oud stadsdeelvoorzitter n bewoner, 1 ontwerper, 1 projectleider openbare ruimte en 1 
voormalig projectleider van het leinenplan  4 personen die werkzaam zijn bij de politie: 
1 wijkteamchef en 3 wijkagenten  1 consulent gebiedsbeheer Oosterparkbuurt van 
woningcorporatie mere  4 zelfstandig ontwerpers  1 schooldirecteur en 1 planoloog 
werkzaam bij de gemeente Amsterdam. Deze interviews duurden 45 tot 60 minuten en 
vonden plaats bij de omwonenden thuis, in een caf , bij een onderneming, op het 
kantoor van stadsdeel Oost, van de politie of van de corporatie. Ik heb alle interviews 
opgenomen en zo snel mogelijk na het gesprek getranscribeerd. In de bijlage zijn de 
vragenlijsten opgenomen die ik bij de interviews heb gebruikt.  

Om interviews met bewoners te kunnen afnemen, heb ik alle omwonenden van 
de vier pleinen een brief gestuurd  in totaal heb ik ongeveer 400 brieven rondgebracht. 
Deze brief was vooral bedoeld als een eerste introductie van mijzelf en het onderzoek. Ik 
hoopte door deze introductiebrief snel tot afspraken te kunnen komen. Een paar dagen 
na het versturen van de brief ben ik bij alle omwonenden gaan aanbellen, zowel overdag 
als ’s avonds, om interviewafspraken te maken. Doordat een deel van de bewoners door 
mijn brief al op de hoogte was van het onderzoeksproject, was het in verschillende 
gevallen mogelijk zonder verdere uitleg een afspraak te maken. Ook had een aantal 
mensen zich naar aanleiding van mijn brief uit zichzelf voor een interview aangemeld. Alle 
andere respondenten heb ik, vanwege hun functie of hun bijdrage aan de pleinen, 
benaderd met een persoonlijke mail. Hiernaast heb ik de sneeuwbalmethode ingezet  
aan het einde van het interview vroeg ik wie ik nog meer zou moeten spreken over de 
Bomenpleinen, wat vaak goede tips opleverde.  
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Het streven was met de interviews wat betreft leeftijd, geslacht, klasse en 
etniciteit tot een afspiegeling van de buurt te komen, wat lastig bleek. De interviews 
vonden voornamelijk plaats met hoogopgeleide bewoners die ge nteresseerd waren in 
het onderzoek, mensen met affiniteit met onderzoek doen, met het thema ‘stad’ of ‘de 
openbare ruimte’ of die het, vaak vanwege hun studie, belangrijk vinden aan een 
onderzoek bij te dragen. Ook heb ik verschillende buurtbewoners ge nterviewd die, 
doordat ze al lang in de buurt wonen, een sterke buurtbinding tentoonspreiden. Het 
merendeel van hen is laagopgeleid, maar heeft als grote overeenkomst met de 
hoogopgeleide respondenten hun leeftijd, veelal tussen 30 en 65 jaar, en hun 

ederlandse afkomst. Buurtbewoners behorende tot een etnische minderheid, kinderen 
en jongeren waren minder gemakkelijk te bereiken. Door de semi gestructureerde 
interviews met straatinterviews aan te vullen, is het desondanks gelukt om een grote 
verscheidenheid aan buurtbewoners te spreken. De straatgesprekken vonden spontaan 
plaats, zonder afspraak. Ik liep simpelweg op aanwezigen af met het verzoek of ik hun een 
aantal vragen mocht stellen over de pleinen. In totaal heb ik 71 ongestructureerde 
gesprekken gevoerd met 103 personen die op de pleinen aanwezig waren en met 10 
ondernemers met een winkel grenzend aan de pleinen. De gesprekken duurden 5 tot 0 
minuten. Deze straatgesprekken heb ik na afloop ervan direct op papier uitgewerkt.  

Door op de pleinen te observeren, heb ik het dagelijkse gebruik ervan in kaart 
gebracht. Het zwaartepunt van mijn veldwerk lag in de lente, zomer en herfst, met 
behulp van de observaties heb ik aanvullende informatie over de wintermaanden kunnen 
verzamelen. In totaal heb ik ongeveer 130 korte observaties uitgevoerd, die  tot 10 
minuten duurden. Deze observaties vonden zowel in de ochtend, de middag als de avond 
plaats. In de eerste periode, tussen juli 010 en maart 01 , waren deze observaties 
ongestructureerd, in die zin dat ze vooral fungeerden als verkenning van het veld. In de 
tweede periode, tussen maart 01  en december 013, heb ik 94 keer langdurig 
geobserveerd, 0 tot 60 minuten per keer. Tijdens het langdurig observeren schreef ik 
een verslag. In de derde periode, na december 013, gebruikte ik het observeren vooral 
als een manier om mijn eerdere bevindingen te toetsen: klopt het beeld met wat ik 
eerder heb waargenomen?  

Gedurende het observeren ben ik als volgt te werk gegaan. Ik nam plaats op een 
bankje of op een terras dat goed zicht bood over het plein. Soms verplaatste ik me na 
verloop van tijd. ijn streven was zo min mogelijk op te vallen  door lang te blijven 
zitten, niet te staren en afwisselend op te schrijven wat ik zag en rustig rond te kijken. 
Toch ben ik niet onopgemerkt gebleven. Tijdens de straatgesprekken vertelden 
verschillende personen dat ze zich hadden afgevraagd wat ik, als vrouw van in de dertig, 
met mijn schrijfblok op het plein aan het doen was. Blijkbaar  en dat viel mij ook op 
tijdens het onderzoek  zit ‘mijn soort vrouwen’ niet vaak alleen op een plein. 
Desondanks heb ik niet het idee dat mijn aanwezigheid de natuurlijke situatie erg heeft 
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be nvloed. ensen die ik in eerste instantie naar me zag kijken, verloren naar verloop van 
tijd hun interesse en richtten zich weer op hun eigen activiteit. 

Om mijn eigen observaties te kunnen aanvullen met die van omwonenden, heb ik 
de bewoners die ik interviewde op het Beuken  en het Iepenplein gevraagd zeven dagen 
lang een observatiedagboek bij te houden. Bij instemming liet ik een dagboek en een 
geadresseerde envelop met postzegel bij hen achter. an de 8 ge nterviewde bewoners 
op het Beukenplein hebben 3 personen een dagboek ingevuld en opgestuurd, evenals 3 
van de 13 respondenten van het Iepenplein. Hoewel een aantal dagboeken aanvullende 
informatie opleverde, ben ik op het astanje  en het Eikenplein niet doorgegaan met het 
observatiedagboek  veel e emplaren kwamen half ingevuld of pas maanden later terug. 
Dit gaf mij het gevoel dat ik misschien te veel van mijn respondenten vroeg. ellicht was 
het ook beter geweest gelijk een nieuwe afspraak te maken om het dagboek te komen 
ophalen  mogelijk had dit de mate van observeren doen toenemen. Het gebruik van 
observatiedagboeken heeft, kort gezegd, meer uitwerking nodig. Hiermee heb ik me 
gedurende dit onderzoek niet beziggehouden.  

De interviews heb ik met gebruik van A DA   een computerprogramma voor 
kwalitative data analyse  gecodeerd, geordend en geanalyseerd. Deze analyse diende als 
basis voor mijn veldwerkverslagen, die ik vervolgens heb aangevuld met de 
straatgesprekken en de observaties. oor de analyse van de straatgesprekken en de 
observaties heb ik per plein n ord document gemaakt met daarin alle observaties, 
gegevens uit de observatiedagboeken en de straatgesprekken, in chronologische 
volgorde. ervolgens heb ik deze documenten geanalyseerd door gebruik te maken van 
de codes die bij de analyse van mijn interviews centraal stonden. Het schrijven van de 
veldwerkverslagen, n per plein, was een volgende stap in het analyseren van het 
onderzoeksmateriaal. Deze verslagen vormen de basis van de uiteindelijke empirische 
hoofdstukken en daarmee van de antwoorden op de onderzoeksvragen. De resultaten 
van mijn onderzoek komen in de volgende hoofdstukken uitgebreid aan bod.  
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Hoofdstuk 4 De fysieke openbare ruimte  
 

 

In dit hoofdstuk staan interventies op het gebied van vormgeving centraal. In de 
afgelopen vijftien jaar zijn alle vier Bomenpleinen opnieuw ingericht. Bij deze 
herinrichting zijn het astanje , het Eiken , het Beuken  en het Iepenplein van een nieuwe 
vormgeving voorzien. Daarnaast hebben er verschillende kleine ingrepen plaatsgevonden, 
evengoed met gevolgen voor de vormgeving van de Bomenpleinen. Ook naast 
grootschalige herinrichtingsprojecten wordt er immers aan de openbare ruimte 
gesleuteld. In het navolgende ga ik in op de vraag wie bij deze interventies betrokken zijn 
geweest, op welke manier en met welk beoogd resultaat zij invloed hebben uitgeoefend. 
Daarnaast vraag ik me af wat deze interventies betekenen voor het gebruik en de 
gebruikers van de Bomenpleinen. esulteren de interventies op het vlak van vormgeving 
in processen van  (Atkinson 003) of zijn ze niet zozeer bedoeld om 
bepaalde groepen af te stoten maar vooral om aan te trekken?  

In de eerste paragraaf besteed ik aandacht aan het beleid dat bij de herinrichting 
van het astanje , het Eiken , het Beuken  en het Iepenplein centraal heeft gestaan. Ik 
maak hierbij onderscheid tussen esthetische en functionele vormgeving. De esthetische 
vormgeving gaat over de fysieke ingrepen die bedoeld zijn om de openbare ruimte te 
‘vermooien’ ( ybriwsky 1999  ukin 1995). et de functionele inrichting worden de 
fysieke ingrepen bedoeld waarmee het gebruik van de openbare ruimte wordt gestuurd 
(Davis 1990  hyte 1980). Het beleid dat aan de functionele inrichting van het 
Beukenplein ten grondslag ligt, wijkt af van dat van de andere drie pleinen  dit komt in 
hoofdstuk 5 aan bod. Om inzicht te krijgen in hoe de herinrichting het gebruik en de 
gebruikers van de pleinen heeft be nvloed, ga ik vervolgens in op de transformatie van 
het Iepenplein. 

De tweede paragraaf gaat over de meer ongeplande ingrepen gericht op het 
be nvloeden van de vormgeving van de openbare ruimte. Hierbij staat het Beukenplein 
centraal. Op het Beukenplein zijn tussen 007 en 013 alle acht openbare banken 
weggehaald, waarvan zes banken door stadsdeel Oost en twee banken door een 
ondernemer. In deze paragraaf beschrijf ik waarom dit is gebeurd, wie hierbij betrokken 
zijn geweest en wat dit heeft betekend voor het gebruik en de gebruikers van het 
Beukenplein.   
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‘Er is weer ruimte om elkaar te ontmoeten, er is weer ruimte om te spelen en je kan 
trots zijn op de buurt omdat het er weer beter uitziet.’4 
 

Bij de herinrichting van de vier Bomenpleinen heeft het , een ruimtelijk 
beleidsdocument waarin fysieke randvoorwaarden zijn beschreven, centraal gestaan. Het 
plan is geschreven door een landschapsontwerper, in opdracht van en in samenwerking 
met stadsdeel Oost. itgangspunt van het leinenplan is het streven naar 
multifunctionele, veilige, schone, esthetische en uitnodigende pleinen die geschikt zijn 
voor uiteenlopende gebruiksgroepen en bijdragen aan de kwaliteit van leven en het 
imago van de buurt:  

 

‘De pleinen behoren te worden ‘teruggewonnen’ voor de bewoners, ze lijken nu 
meer op de ’restruimten’ van de buurt. Alles is er weggezet wat men elders niet 
kwijt kon terwijl deze markante stedenbouwkundige pleinen de juweeltjes van de 
buurt behoren te zijn: sfeervol, eenvoudig en uitnodigend ingericht en voor 
meerdere gebruikersgroepen tegelijkertijd geschikt.’ ( itsenburg 001: 7) 

 

Om dit te bewerkstelligen, omvat het leinenplan acht ruimtelijke aanbevelingen: 1) het 
obstakelvrij maken van de pleinen, ) het autovrij maken van de pleinen, 3) het 
aanpassen van de pleinwanden (gevels), 4) het aanpassen van de pleinvlakken, 5) 
straatmeubilair in eenduidige kleur en stijl, 6) het aanpassen van de reclamevoering en 
zonwering, 7) aanbevelingen voor woonstraten, en 8) aanbevelingen voor beheer en 
onderhoud. Deze aanbevelingen hebben richting gegeven aan de esthetische en 
functionele inrichting van de Bomenpleinen, het zijn de randvoorwaarden waarmee vier 
ontwerpteams aan de slag zijn gegaan:   voor het Eikenplein,  

  voor het astanjeplein,  voor het Iepenplein en ontwerpers van 
stadsdeel Oost voor het Beukenplein.  

 

     
 

Door de acht aanbevelingen uit het leinenplan te analyseren, ontstaat er een beeld van 
de esthetische en functionele voorkeuren die bij de herinrichting van de Bomenpleinen 
centraal hebben gestaan. at betreft  komen drie thema’s naar voren:   

,          en . De 

                                                           
4 itaat uit interview met: vrouw, landschapsarchitect, auteur van het leinenplan.  
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aanbevelingen uit het leinenplan geven allereerst blijk van een duidelijke voorkeur voor 
een esthetische vormgeving die    uitstraalt. De ontwerpers van het 

astanjeplein spreken over ‘ademplekken’:  

 

‘(…) zo noemen wij ze een beetje, de ademplekken van de stad. Dat zijn de 
plekken waarin de mensen samen kunnen komen, waar een soort rust ontstaat.’ 
(man, ontwerper openbare ruimte) 

‘Ook ten opzichte van een dichtbebouwde wijk, arbeiderswijk, met een hoge 
bewonersdichtheid, zijn die ademplekken, juist de open ruimtes van enorm 
belang. ant die straten zijn vrij smal, vrij hoog.’ (vrouw, ontwerper openbare 
ruimte) 

 

Bij het nastreven van    staat het cre ren van openheid, overzicht, harmonie 
en herkenning centraal. o is ervoor gekozen om de Bomenpleinen obstakel  en autovrij 
in te richten, waarmee het weren van (vaste) objecten zoals muurtjes, speeltoestellen, 
fietsenrekken en auto’s wordt bedoeld. Hierdoor ontstaat er niet alleen fysieke ruimte, 
ruimte om te bewegen, maar eveneens visuele ruimte of overzicht:  

 

‘De doelstelling is zo obstakelvrij mogelijk, zodat je het echt als een ruimtelijk 
geheel ervaart. roeger met een muurtje eromheen, meer een 
gecompartimenteerd ding wat niet n geheel vormde, maar waar verschillende 
functies zich op verschillende afgescheiden plekjes afspeelden.’ (man, 
beleidsmedewerker openbare ruimte, stadsdeel Oost) 

 

Ook is het cre ren van obstakel  en autovrije pleinen te verenigen met het streven naar 
visuele rust, rust voor het oog. eel aanbevelingen uit het leinenplan staan dan ook in 
dienst van het ‘voorkomen dat de pleinen gekenmerkt worden door een opeenstapeling 
van vormen, kleuren en materialen’ ( itsenburg 001: 5). De ontwerpster van het 

astanjeplein spreekt over het tot rust brengen van de zintuigen:  

 

‘Doordat je de zintuigen eigenlijk heel erg tot rust brengt, geen visuele afleiding, 
geen gehoorafleiding, geen kleur en objecten… (...) En dan zie je opeens de 
schoonheid van alles wat leeft. Dat is een mooi moment. e hebt als ontwerper 
eigenlijk altijd dat tot rust brengen… Dat is ook een les van dit, de maatschappij is 
steeds hectischer geworden, steeds. e worden constant met reclame, die 
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lichtgevels, die lichtreclames, gehoorreclames, snelheid in het verkeer… e 
worden op allerlei manieren onttrokken van het nu, de hele maatschappij onttrekt 
je uit het nu en dan zijn dit soort plekken… robeer ik juist om al die zintuigen, 
afleidingen tot rust te brengen, waardoor je je weer kunt concentreren op wat 
voor jou op dat moment is (…).’ (vrouw, ontwerper openbare ruimte) 

 

Het nastreven van een rustig straat  en pleinbeeld komt op verschillende manieren tot 
uitdrukking. aast het weren van obstakels en auto’s, is het de bedoeling om het kleur  
en materiaalgebruik van de gevels, het pleinvlak, de zijstraten, het straatmeubilair, de 
zonwering en reclamevoering op elkaar af te stemmen zodat er samenhang kan ontstaan. 
Daarnaast is er gekozen voor ‘rustige’, niet al te opvallende kleuren, zoals okergeel, zwart, 
steenrood, roomwit. De voorkeur voor gelijkvormig straatmeubilair is ook vanuit het 
streven naar visuele rust te begrijpen, evenals de keuze om de fysieke inrichting van de 
vier Bomenpleinen aan elkaar verwant te maken.  

In het leinenplan is gekozen voor een vormgeving die    
   benadrukt:  

 

‘Er zit ook nog een andere doelstelling in, dat is het karakter versterken, een 
authentiek karakter versterken, herstellen, de samenhang met architectuur en 
plein (…). (…) (H)et respecteren van het Amsterdamse karakter van een 
negentiende eeuwse wijk.’ (vrouw,  landschapsontwerper)  

 

Ondanks deze sterke waardering voor eind negentiende eeuwse architectuur en 
vormgeving, is het niet de bedoeling geweest om de moderne tijd de rug toe te keren. In 
plaats daarvan is in het leinenplan voorgeschreven om ‘de pleinen een hedendaagse 
uitstraling te geven die tegelijkertijd goed combineert met de bestaande oudbouw’ 
( itsenburg 001: 18). De auteur van het leinenplan legt uit:  

 

‘Het is een deel van de negentiende eeuwse gordel, dus dat is al voor de 
eeuwwisseling, de vorige eeuw. aar dan is het toch leuk om pleinen te maken 
die in het hier en nu passen. e hebt andere vuilnissystemen en daar hoort een 
andere vormentaal bij. e hebt mensen die heel klassiek blijven, ik vind het altijd 
leuk om toch ook te proberen dat het wel past bij de plek, maar dat het wel met 
deze tijd te maken heeft.’ (vrouw, landschapsarchitect)  
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et de aanbevelingen uit het leinenplan wordt tot slot een bepaalde  
nagestreefd. Belangrijk is dat de pleinen uitstralen dat ze met aandacht zijn ontworpen en 
met zorg worden onderhouden. Dit streven is in het leinenplan op verschillende 
manieren te herkennen. Het gaat allereerst over de keuze voor kwalitatief goede 
materialen. enmerkend voor deze materialen is dat ze duurzaam zijn, waardoor ze lang 
meegaan en lang mooi blijven. Dat deze materialen vaak duurder zijn, draagt alleen maar 
bij aan de gewenste chicheid van het plein:  

 

‘Het astanjeplein, Dvd  is een heel duidelijk plein, het heeft ook een uitstraling 
van hoge kwaliteit. Het is een plein waar mensen trots op zijn en worden en dat 
komt omdat je gebakken materialen hebt gebruikt die gewoon wat meer kosten 
dan die standaard 30 30 tegels, je ziet dat er gewoon geld en zorg in zit.’ (man, 
stedenbouwkundig ontwerper bij stadsdeel Oost) 

 

De statigheid van de Bomenpleinen wordt mede nagestreefd door gedetailleerde 
aanbevelingen over kleuren en materialen, door aandacht voor de gevels, door de 
inrichting van de zijstraten mee te nemen in het ontwerp en door goed beheer en 
onderhoud. Ook de keuze voor en plaatsing van het straatmeubilair is met grote 
nauwkeurigheid uitgewerkt: het straatmeubilair moet een hedendaagse en klassieke 
uitstraling hebben, bij elkaar passen en op logische wijze ten opzichte van elkaar 
geplaatst worden. Het is duidelijk dat er per plein naar de beste oplossingen moet 
worden gezocht. Standaardoplossingen worden in het leinenplan dan ook niet 
gewaardeerd. Deze (her)waardering van ‘vakmanschap’ maakt zichtbaar dat de openbare 
ruimte in een nieuw daglicht is komen te staan. en is afgestapt van de wijze waarop de 
pleinen decennialang zijn ingericht en beheerd:  

 

‘Het was gewoon n vieze bende. Het zag er niet uit, het was altijd smerig. 
Overal hoeken, overal obstakels. Dus alles dat men elders niet kwijt kon, zette 
men daar neer. Dus containers voor afvalbakken, echt flinke dingen, 
elektriciteitshuisjes en die werden weer onder geklad, allemaal dat soort dingen. 
Al die obstakels hebben wij eraf gehaald, elektriciteitshuisjes zijn op plekken in 
een zijstraat gezet waar je ze gewoon weg kon werken, afvalbakken zijn onder de 
grond gestopt, muurtjes zijn weggehaald. Dus het is een open plein geworden, het 
is mooier ingericht, het is mooier verlicht en je hebt ruimte geschapen voor 
activiteit.’ (vrouw, landschapsarchitect, auteur van het leinenplan) 
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an de acht ruimtelijke aanbevelingen in het leinenplan zijn er twee van grote invloed 
geweest op de   van het astanje , het Eiken , het Beuken  en het 
Iepenplein: het obstakel  en autovrij maken van de pleinen. Het doel was om 
multifunctionele openbare ruimten te cre ren, geschikt voor verschillende doelgroepen 
en ‘uiteenlopend gebruik op verschillende tijdstippen’ ( itsenburg 001: 16). Het 
minimaliseren van de verkeersfunctie op de pleinen, door autoparkeerplaatsen en 
fietsenrekken te verplaatsen, is bedoeld om meer ruimte te bieden voor ‘ontmoeten, 
spelen en recre ren en verblijven’ (man, adviseur inrichting en beheer openbare ruimte 
bij stadsdeel Oost). Het Beukenplein neemt, vanwege de aanwezigheid van winkels, 
horeca en een doorgaande weg, een bijzondere positie in: 

 

‘Het Beukenplein is niet zozeer een verblijfsruimte, het plein voorziet de buurt van 
winkels voor de dagelijkse inkopen. Het doorgaande verkeer over het plein en de 
bevoorradings wegen langs de winkels ontnemen de mogelijkheid om op grotere 
delen van het plein te verblijven of te spelen.’ ( itsenburg 001: 7)  

 

Ondernemers, omwonenden en buurtbewoners zijn in de zomer van 01  opgeroepen 
via internet om hun stem uit te brengen over de toekomstige inrichting van het 
Beukenplein. e hadden de keuze tussen een  of een , waarbij 
het merendeel  vooral de buurtbewoners uit de zijstraten  voor de verblijfsfunctie 
heeft gekozen. Dit gaf het stadsdeel ruim baan om de al bestaande plannen voor een 
horecaplein door te zetten, waarbij door het weghalen van de ventwegen veel ruimte 
voor terrassen is vrijgemaakt. In hoofdstuk 5 komt de functionele inrichting van het 
Beukenplein nader aan de orde.  

anaf de jaren vijftig kenden het astanje , het Eiken  en het Iepenplein een 
inrichting als speelpleinen, compleet met klimrek, zandbak en glijbaan. et het 

leinenplan als kader was het streven de speelfunctie te behouden, maar zonder 
daardoor de ruimtelijkheid en multifunctionaliteit van de pleinen aan te tasten. De auteur 
van het leinenplan vertelt:  

 

‘ at ik wilde voorkomen, is dat je een soort dictatuur krijgt en dat je een plein 
alleen voor n ding kunt gebruiken. Dus ik noem maar wat, wat je op 
speelplekken ziet, dat je wipkippen hebt, dan kun je alleen maar op die wipkip en 
dat spoort kinderen dus helemaal niet aan om wat anders te verzinnen. Dat heb je 
ook als volwassenen, als je het helemaal vol zet met korfbaldingen, kun je er 
alleen maar korfballen. Dat moet je voorkomen in een stad, dus je moet zorgen 
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dat het voor allerlei soorten gebruik interessant is.’ (vrouw, landschapsarchitect, 
auteur van het leinenplan) 

 

De pleinen moeten dus door uiteenlopende gebruikersgroepen worden gedeeld. 
inderen, evenals jongeren, worden niet meer als de belangrijkste doelgroep gezien. Dit 

komt overeen met de stelling van arsten, uiper en eubsaet ( 001) dat het buiten 
spelen van kinderen onder druk staat door onder meer de toegenomen strijd over de 
openbare ruimte. Op de Bomenpleinen wordt vooral de competitie tussen verschillende 
doelgroepen zichtbaar, een strijd die volgens an Deusen ( 00 ) onlosmakelijk is 
verbonden aan de openbare ruimte.  

Daarnaast is het idee veranderd over wat kinderen en jongeren nodig hebben om 
te spelen. In het leinenplan gaat de voorkeur uit naar het gebruik van zogenoemde 
speelaanleidingen in plaats van ‘klassieke’ speeltoestellen als een schommel of een 
glijbaan. Om het multifunctionele karakter van de openbare ruimte veilig te stellen, en 
vanuit het idee dat kinderen door ‘speelaanleidingen’ meer worden uitgedaagd om ‘hun 
fantasie te gebruiken bij het spelen dan door  een kant en klaar speeltoestel’ (Dienst 

uimtelijke Ordening 005). De oud stadsdeelvoorzitter verklaart:  

 

‘ a, want kijk… Een van die redenen dat hier wipkippen kwamen, was dat alle 
kinderen de stad uit trokken. Terwijl nu is dat het probleem niet meer, nu moet je 
vooral zorgen dat die kinderen dus voldoende worden... In hun omgeving de kans 
krijgen, eigenlijk. aar dat... daar is de wipkip niet de oplossing voor, om het zo 
maar eens te zeggen. e kunnen beter leren met hun omgeving iets te doen, zelf 
iets mee te nemen van huis, ja... Ik bedoel, dat... En daar spelen ouders natuurlijk 
ook een rol bij.’ (man, 65 jaar, oud stadsdeelvoorzitter, bewoner van het 

astanjeplein sinds 1980) 

 

Bij de herinrichting van het astanje , het Eiken  en het Iepenplein zijn de speel  en 
sporttoestellen dan ook van de pleinen verwijderd. In plaats hiervan zijn 
‘speelaanleidingen’ geplaatst, die  geheel passend in het streven naar authenticiteit  
door hun unieke vormgeving de pleinen een eigen karakter geven.  

at opvalt, is dat de keuze voor multifunctioneel gebruik heeft geleid tot een 
fysieke inrichting waarbij niet de functie maar de esthetiek centraal staat. et het 

leinenplan als kader is bij de herinrichting van de Bomenpleinen gestreefd naar wat ik 
  noem. et behulp van vormgeving, materiaal  en 

kleurgebruik en straatmeubilair is een moderne versie van het Amsterdam uit het einde  
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Afbeelding 8: ‘Speelaanleidingen’ op het Eikenplein, 016.  

 

van de negentiende eeuw nagebootst. De esthetisering van de Bomenpleinen is 
zodoende als een vorm van thematisering op te vatten ( ybriwsky 1999  ukin 1995  
Sorkin 199 ). eel van de aanbevelingen uit het leinenplan lijken dan ook terug te 
grijpen op hoe de Bomenpleinen en de omliggende bebouwing er pakweg honderd jaar 
geleden uitzagen: klassiek, simpel, duurzaam, overzichtelijk. Dit is te verenigen met een 
toegenomen waardering voor authenticiteit die uitgebreid door ukin ( 010) is 
beschreven, een trend die zij in het bijzonder toeschrijft aan de stedelijke middenklasse. 
Ook de nadruk op visuele kenmerken, rust, ruimte komen volgens angegger ( 013) 
overeen met middenklassevoorkeuren.  

iet geheel onverwacht wordt het meest klassiek vormgegeven plein, het 
astanjeplein, het meest gewaardeerd. In 009 is het zelfs verkozen tot het mooiste plein 

van Amsterdam. In   ( itman  De Haan 010) wordt de inrichting 
van het astanjeplein als volgt beschreven:  

 

‘Het plein is verschoond gebleven van al te ambitieuze designer ingrepen. Toch is 
het in 003 grondig op de schop genomen door vormgevers van het bureau 
Handle with are. Er liggen sindsdien okerkleurige ijsselsteentjes, er staan (…) 
metalen bankjes, model innaeus. De kastanjeperken zijn verzonken in het plein,  
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7 
 

 

Afbeelding 9: astanjeplein in 1955.  

  

gemarkeerd met witte cirkels en op circa een derde van het plein staat een 
bescheiden kunstwerk, een bronzen kastanjenoot.       

  .’ ( itman  De Haan 010: 176,  door Dvd ) 

 

De negentiende eeuwse gevels rondom en de volgroeide bomen op het astanjeplein 
versterken het monumentale karakter en dragen in hoge mate bij aan de waardering voor 
het plein. Een bewoner vertelt:  

 

‘Dus het plein is eigenlijk heel authentiek (…). Beetje Anton ieck achtig in de 
winter. (…) Als het gesneeuwd heeft, ziet het er echt schitterend uit.’ (man, 51 
jaar, werkzaam bij de milieupolitie, bewoner van het astanjeplein sinds zijn 
geboorte) 
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Dat deze bewoner erg enthousiast is over de inrichting van het astanjeplein, maakt 
zichtbaar dat niet alleen de stedelijke middenklasse een sterke waardering voor 
authenticiteit vertonen.  

erschillende onderzoekers hebben erop gewezen dat met onder meer de 
vormgeving van de openbare ruimte subtiele signalen worden afgegeven over voor wie 
de openbare ruimte (niet) bedoeld is (Atkinson 003  artucci 013  ollins  Shantz 

009  itchell  Staeheli 009  ukin 1995, 010  B langer 01 ). De plaatsgebonden 
verdringing die hiervan het gevolg kan zijn, hangt dus samen met de verschillende visies 
op wat mooie, aantrekkelijke en goed ingerichte openbare ruimte is. In het navolgende 
wordt, aan de hand van het Iepenplein, ingegaan op de vraag wat de esthetische en 
functionele inrichting betekent voor hoe en door wie het plein wordt gebruikt.  

 

       
 

Het Iepenplein kende decennialang een inrichting als speel  en sportplein. Aan de 
noordzijde van het plein was een aantal speeltoestellen geplaatst en midden op het plein 
lag een groot voetbal  en basketbalveld. erschillende muurtjes hadden als functie het 
spelen en sporten van elkaar en de omliggende straten af te scheiden. Daarnaast bood 
een tiental banken de mogelijkheid op het plein te zitten. inderen kwamen, vaak 
vergezeld door hun ouders, vanuit de omliggende buurt naar het plein toe om te spelen. 

oor de ouders was dat tegelijkertijd een ontmoetingsmoment. Ook buurtjongeren 
bezochten het plein, om te sporten en tijd door te brengen met vrienden. Sommigen 
waren bijna dagelijks op het plein te vinden en beschouwden het Iepenplein ook echt als 
hun plein. Daarnaast trok het Iepenplein geregeld jongeren aan uit andere delen van 
Amsterdam, aangezien het naam had gemaakt als straatvoetbalplein:  

 

‘Het was wel een plek waar veel gevoetbald werd. (…) Een paar van die jongens 
die hier uit de buurt kwamen en bij Aja  hadden gevoetbald, die kwamen hier ook 
altijd voetballen. Dus dat was ook zo’n plek waar veel jongens op afkwamen: eet 
je, dat is het veldje waar die gasten altijd voetbalden. (...) Dus het was ook wel een 
bekende plek in de buurt, zo van daar ga je met zijn allen voetballen en panna 
spelen en...’ (man, 44 jaar, landschapsarchitect)  

 

Opvallend is dat het vooral jongeren, kinderen en ouders met een migrantenachtergrond 
waren die veelvuldig van het Iepenplein gebruikmaakten. Een bewoonster:  
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Afbeelding 10: Het Iepenplein voor de herinrichting, 009. 

  
‘Die hangjongeren dat waren meer de arokkanen en die sporters waren echt de 
Surinamers.’ (vrouw, 51 jaar, zelfstandig I T’er, bewoner Iepenplein sinds 003)  
 

De aanwezigheid van jongeren werd door verschillende omwonenden als overlast 
ervaren, vooral door de wat oudere bewoners van ederlandse origine. aar de 
jongeren het Iepenplein zagen als ideale plek om te sporten en samen te komen, 
prefereerden deze omwonenden een rustige woonomgeving. De projectleider van het 
Iepenplein beschrijft deze verschillende visies op de openbare ruimte als volgt: 

 

‘Die voetballende jongeren vonden dat een hele prettige plek, dus die waren heel 
blij met die locatie daar. aar aangezien er ook weleens wat ballen tegen de 
gevels aan vlogen, waren de mensen die daaromheen woonden er wat minder blij 
mee. En vooral de wat oudere mensen die ervoeren dat als overlast.’ (man, 
projectleider Iepenplein, werkzaam bij stadsdeel Oost) 

 

Ook de jongeren die het plein als ontmoetingsplek gebruikten, werden als storend 
ervaren. Hierbij werd vooral de aanwezigheid van jongeren in de late avonduren of ’s 
nachts als overlast gezien, met name door omwonenden met hun slaapkamer(s) aan het 
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plein. De laatste paar jaar voor de herinrichting is er veel geklaagd over jongerenoverlast 
op het plein. In deze periode  eveneens gekenmerkt door toenemende criminaliteit 
rondom het plein  stond het Iepenplein ook bij de politie bekend als probleemgebied. 
Een bewoner vertelt:  

 

‘Daarna was er een periode waarin het plein werd gedomineerd door die groep 
arokkaanse jongeren, tussen vijf en vijftien jongens. o’n jaar of 16 tot 0, , 

5. Dat was een heel vervelende periode omdat... Omdat die groep in feite het 
plein monopoliseerde. En soms bijna letterlijk. Dus er werd geschreeuwd en 
lawaai enzovoort, enzovoort. En mensen waren bang, zelfs bang om het plein te 
doorkruisen, omdat ze meestal vrij nadrukkelijk op het plein aanwezig waren.’ 
(man, 59 jaar, bewoner Iepenplein sinds 1996, wetenschappelijk medewerker 
universiteit) 

 

Anders gezegd: de aanwezigheid van jongeren op het Iepenplein en het gedrag dat ze 
daar vertoonden, zette het openbare karakter van het plein voor andere individuen en 
groepen onder druk. aar er werd dus ook geklaagd over het feit dat het Iepenplein 
allesbehalve voldeed aan het ideaal van een rustige, voorspelbare woonomgeving (zie 
ook Trouille 014  August 014).  

De ontwerper van het Iepenplein is echter van mening dat de jongeren op het 
plein zo sterk werden geproblematiseerd omdat veel bewoners de verschillende groepen 
jongeren moeilijk uit elkaar konden houden:  

 

‘Het werd al heel snel duidelijk dat die mensen die aan het plein woonden, dat 
niet uit elkaar... helemaal uit elkaar konden houden. Die zien toch allemaal 
mensen lopen en die kunnen niet precies een onderscheid maken tussen wat dan 
een voetballende jongere is en een drugs dealende jongere. Dat onderscheid is 
niet altijd te maken.’ (man, 44 jaar, landschapsarchitect) 

 

Dit komt overeen met de stelling dat vooroordelen over bepaalde categorie n gebruikers 
vaak een belangrijke rol spelen bij het waarderen van de openbare ruimte (o.a. Blokland 

009b  ofland 1973  itchell 003). ac ae ( 004) is van mening dat, vanwege de grote 
rol van subjectieve gevoelens en idee n bij het indelen van vreemden, het karakter dat 
aan een openbare ruimte wordt toegeschreven van persoon tot persoon kan verschillen. 
Dit blijkt ook op het Iepenplein. o waren lang niet al de omwonenden negatief over het 
oude Iepenplein en de jongeren die daarop aanwezig waren. Een bewoonster verhaalt:  
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‘En er werd bij redelijk weer ontzettend veel gebruikgemaakt van dat plein door 
verschillende groepen voetballende, basketballende jongeren. (…) Alleen bij de 
inspraak, er waren blijkbaar heel veel bewoners die stoorden zich aan die 
kinderen die daar aan het spelen waren. En ik, ik genoot daar eigenlijk van. (…) 

ant er werden echt wedstrijden gespeeld. (...) Heel leuk hoor, echt heel leuk.’ 
(vrouw, 58 jaar, werkzaam bij de gemeente Amsterdam, bewoner Iepenplein sinds 

001) 

 

In 005 werden de voorbereidingen voor de herinrichting van het Iepenplein gestart. Bij 
deze herinrichting kwam de speel  en sportfunctie onder druk te staan. Dit had twee 
redenen. Ten eerste schreef het leinenplan een multifunctionele inrichting voor. Het 
Iepenplein, met speeltoestellen, sportveld en muurtjes, voldeed allerminst aan dit ideaal. 
Ten tweede grepen vooral bewoners die de aanwezigheid van jongeren als overlast 
ervoeren de kans om invloed uit te oefenen op het nieuwe ontwerp. Dit deden zij door de 
eigen belangen hoorbaar te maken tijdens de bewonersavond die voorafgaand aan het 
herontwerpproces door de projectleider van het stadsdeel werd georganiseerd en door 
zitting te nemen in de lankbordgroep Iepenplein ( BG I), die na de bewonersavond werd 
opgericht om bewoners blijvend bij het herontwerp van het plein te betrekken.  

De belangrijkste gebruikersgroepen, jongeren, kinderen en hun ouders met een 
migrantenachtergrond, waren niet op de bewonersavond aanwezig. Dat 
burgerparticipatie ertoe leidt dat slechts de mening van een beperkt aantal groepen 
wordt gehoord, schijnt niet uniek te zijn voor het Iepenplein (Taylor 007). De 
projectleider:  

 

‘En dan zie je bij zo’n participatie nauwelijks mensen uit andere etnische groepen. 
Het zijn meestal de toch wat oudere inlanders zeg maar, die er al een tijd wonen, 
die komen dan met zo’n participatie meedoen.’ (man, projectleider Iepenplein, 
werkzaam bij stadsdeel Oost)  

 

Het organiseren van een bewonersavond lijkt voor het betrekken van jongeren en 
kinderen evenmin voldoende te zijn.  

Toch was het wel de bedoeling dat het Iepenplein als speel  en sportplek voor 
kinderen en jongeren bleef functioneren. In het   
(Dienst uimtelijke Ordening 005: 10) wordt het Iepenplein, samen met onder meer het 

astanje  en het Eikenplein, als onderdeel opgevat van de ‘hoofdstructuur binnen de 
buurt voor sport, spel en ontmoeting voor zowel jonge kinderen als ook oudere jeugd’. 
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Het Speelruimteplan is ontstaan vanuit een samenwerking van stadsdeel 
Oost atergraafsmeer met de Dienst uimtelijke Ordening van de gemeente 
Amsterdam. Dit beleidsstuk is bedoeld als kader ‘om de vele speelplekken goed te kunnen 
beheren en aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen’ (Dienst uimtelijke Ordening 

005: 3). Toch verschillen de uitgangspunten van het Speelruimteplan nauwelijks van die 
van het leinenplan. Ook het Speelruimteplan schrijft voor dat een speelfunctie de 
ruimtelijkheid en multifunctionaliteit van de openbare ruimte niet mag aantasten.  

 et de doelstellingen uit het Speelruimteplan in het achterhoofd en omdat er op 
de bewonersavond vooral  en niet  jongeren is gesproken, heeft de projectleider 
geprobeerd deze jongeren bij de herinrichting te betrekken. Dat bleek nog lastig te zijn: 

 

‘ aar ja, die jongeren die hadden natuurlijk geen zin om met al die andere 
mensen aan tafel te gaan, want dat zou n grote ruzie worden. Dus daarom 
waren ze niet op komen dagen. aar ze wilden wel met mij een keer praten.’ 
(man, projectleider Iepenplein, werkzaam bij stadsdeel Oost)  

 

iteindelijk heeft hij enkele jongeren bereid gevonden om mee te praten over de 
herinrichting  drie buurtbewoners van Surinaamse afkomst die voor de herinrichting bijna 
dagelijks op het Iepenplein aan het voetballen waren:  

 

‘Dus toen heb ik ze eigenlijk een keer aangehoord van wat zij dan allemaal willen. 
En het viel me op dat die jongeren echt ook redelijk openstonden voor de wensen 
van andere mensen en dat ze ook wel afspraken wilden maken over… ou ja... 
Om te kijken of je die overlast wat minder zou kunnen maken. Die wilden ook wel 
graag meedenken over zo’n pleininrichting. En uiteindelijk heb ik ze de 
klankbordgroep en de jongeren, Dvd  ook wel een beetje geprobeerd om bij 
elkaar te brengen en hebben ze elkaar op een gegeven moment ook ontmoet. (…) 
En dat ging op een gegeven moment ook wel... Dat ging ook wel goed. Toen we 
eenmaal schetsen op papier hadden, ging dat wel goed.’ (man, projectleider 
Iepenplein, werkzaam bij stadsdeel Oost)  

 

Tijdens mijn straatgesprekken heb ik twee van deze jongens ontmoet. ij waren een stuk 
minder enthousiast over hun aandeel bij de herinrichting dan de projectleider was 
geweest, omdat ze alleen hadden mogen reageren op een ontwerpvoorstel in plaats van 
mee te ontwerpen. Daarnaast is hun enige wens, kunnen voetballen op het plein, niet 
ingewilligd  de (mobiele) doeltjes die ze hiervoor willen gebruiken, hebben op het 
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nieuwe plein geen plek gekregen. De ontwerper van het Iepenplein geeft toe dat de stem 
van de bewoners zwaarder telt dan die van de gebruikers:  

 

‘De mensen die er wonen die hebben de doorslaggevende stem. Die wonen aan 
het plein. (…) Dat is waarschijnlijk ook de reden dat toch die voetballende 
jongeren een beetje het onderspit gedolven hebben. Ik bedoel, die hebben we 
natuurlijk wel daarin meegenomen, maar ja… iteindelijk wonen ze er natuurlijk 
niet en die speelplek moest wel behouden blijven, maar ja, dat is... De mensen die 
daar wonen hebben toch een zwaardere stem, want uiteindelijk in zo’n 
inspraakprocedure voor een stadsdeelraad… Dan zie je dat dat ook zich toch 
vertaalt in dat dat toch niet helemaal verenigbaar is en dat het toch doorslaat 
naar dat het goed moet zijn voor de mensen die daar wonen. at op zich ook niet 
gek is. Alleen ja, dan moet je je natuurlijk wel afvragen als stadsdeel van: Hoe zit 
het dan met het beleid wat ik maak om daar gewoon een speelplek of een 
sportplek te cre ren? ast dat dan wel in... bij elkaar? oeten we dat niet anders 
doen?’ (man, 44 jaar, landschapsarchitect) 

 

eel gebruikers van het Iepenplein woonden niet direct aan het plein en hebben 
zodoende geen invloed op de herinrichting kunnen uitoefenen. Ook dit is, zoals Trouille 
( 014) laat zien, allesbehalve uniek voor het Iepenplein. Omdat vooral de omwonenden 
die de jongeren als overlast beschouwden hun stem hebben laten horen, konden zij veel 
invloed op het ontwerp uitoefenen. Hierdoor hebben ze hun visie op de openbare ruimte 
dominant weten te maken, ten koste van de visie van anderen.  

Ondanks het protest uit de buurt en de beperkingen die het leinenplan oplegde, 
hebben de projectleider en ontwerper geprobeerd om met de functionele vormgeving 
aan de wensen van de jongeren tegemoet te komen. Op het plein zijn met behulp van 
banken twee ovalen gecre erd: een klein ovaal bedoeld voor kleine kinderen en een 
groter ovaal als speel  en sportplek voor oudere kinderen en jongeren. De ontwerper 
vertelt hoe ze te werk zijn gegaan: 

 

‘ e dachten: nou, we zetten eigenlijk een lichtelijke overdaad aan bankjes neer. 
Omdat a) dat is leuk dat je met heel veel mensen gewoon kunt zitten. (…) En dan 
had je meteen eigenlijk... De grap was, dan kon je ook van bankje naar bankje 
voetballen. (…) Dus eigenlijk staan hier heel veel bankjes op. Eigenlijk als je het 
strikt zou nemen van hoeveel bankjes heeft het plein nodig, eigenlijk te veel. Dat 
kan bijna nooit vol zitten. aar wij dachten: ou, het is die dubbelgebruik zeg 
maar als een soort... Dan hebben we stiekem toch een beetje een ruimtetje 
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Afbeeldingen 11  1 : Een klein ovaal met ‘speelaanleidingen’ (boven) en een groot ovaal 
(onder), 015.  
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gemaakt, zonder dat het muurtjes en dingen zijn. aar dat doen we dan met 
bankjes, waar je lekker op kan zitten. (...) Dat is dan een truc die wij hebben 
verzonnen, om het heel subtiel te doen. Dat we dachten: nou, het is voldoende 
bespeelbaar. aar het is niet letterlijk een speelplek.’ (man, 44 jaar, 
landschapsarchitect)  

 

Ondanks alle goede bedoelingen zijn vooral de groepen die voor de herinrichting veel op 
het Iepenplein te vinden waren en die het plein op een actieve manier willen gebruiken, 
ontevreden over de huidige inrichting. Deze gebruikers lijken het Iepenplein hoofdzakelijk 
op functionaliteit te waarderen. ongeren noemen het Iepenplein saai en lelijk, omdat het 
in hun ogen niet meer geschikt is om te sporten. iet alleen ontbreken de doeltjes, ook 
rolt de bal nu constant de straat op doordat er geen hekken en muurtjes meer staan. Het 
effect dat de ontwerper met de plaatsing van de banken heeft nagestreefd  zie het 
voorgaande citaat  lijkt dit gemis niet op te vangen. Er is voor hen weinig meer te doen 
dan rondhangen en zitten. Dat hierover door een aantal omwonenden wordt geklaagd, 
maakt volgens een bewoonster zichtbaar dat sommigen deze jongeren het liefst helemaal 
van het plein zien verdwijnen: 

 

‘ u zijn die jongeren, zijn ze helemaal nergens meer mee bezig. En ja, zitten ze 
daar maar en nou krijgen mensen ook weer last van blijkbaar, want dat is ook 
weer niet goed.’ (vrouw, 3 jaar, vrachtwagenchauffeur bij Defensie, woonachtig 
op het Iepenplein sinds 004) 

Het gedrag dat deze jongens vertonen lijkt hierbij, geheel in lijn met wat ybriwsky (1999) 
laat zien, van ondergeschikt belang te zijn. 

Een arokkaanse jongen vraagt mij verschillende keren of ik er niet voor kan 
zorgen dat er toch doeltjes op het plein worden geplaatst. Als ik hem vraag waarom hij 
dat niet zelf probeert te regelen, vertelt hij dat hij denkt dat er toch niet naar hem wordt 
geluisterd. eel vertrouwen in offici le instanties lijkt hij dan ook niet te hebben (zie ook 
Binken  Blokland 01 ). Andere plekken in de buurt, waar sporten misschien wel een 
optie is, worden gemeden omdat die van andere (jongeren)groepen zijn. Dit ondersteunt 
de stelling dat de toe eigening van de openbare ruimte door individuen of groepen een 
beperking van ruimte voor anderen kan inhouden ( an Deusen 00  itchell 003  

atson 006  B langer 01  Duyvendak 011  Hajer  eijndorp 001).  

Ook veel kinderen vinden het vernieuwde Iepenplein onaantrekkelijk, zo zonder 
speeltoestellen. Hun ouders beklagen zich vooral over de verkeersonveiligheid. Door het 
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ontbreken van hekken of muurtjes kunnen kinderen zo de weg oplopen. Tijdens mijn 
observaties heb ik inderdaad gezien hoe dit verschillende malen bijna tot een ongeluk 
leidde. iever zien zij hekken rondom het plein om hun spelende kinderen voor 
ongelukken te behoeden. Dat voor kinderen en jongeren ‘speelaanleidingen’ en een open 
pleinvlak volstaat, lijkt dan ook niet overeen te komen met de wensen van deze specifieke 
gebruikers. De herinrichting heeft ertoe geleid dat deze gebruikers het Iepenplein minder 
intensief zijn gaan gebruiken. ortom: de herinrichting heeft tot een inkrimping van hun 
leefwereld geleid ( eijndorp 004). Hierdoor is het aantal jongeren en kinderen dat van 
het Iepenplein gebruikmaakt sterk afgenomen en is het plein veel stiller geworden. eel 
ouders, die tot de herinrichting vaak op het Iepenplein te vinden waren, vertellen nu een 
kleine speelplek te bezoeken 00 meter verderop, waar wel speeltoestellen en hekken 
staan. Deze speelplek is sinds de herinrichting van het Iepenplein erg druk geworden, 
volgens sommigen te druk.  

Dat het Iepenplein, onder het mom van diversiteit aan gebruiksvormen en 
groepen, voor sommige mensen minder toegankelijk is geworden, bevestigt de opvatting 
van ees ( 003) dat er onder dit voorwendsel  en met het oog op gentrificering  vooral 
veiligheid en gelijkvormigheid wordt nagestreefd (zie ook Atkinson 003  andanipour 

010  an der waard 010). Toch zijn niet alle vaste bezoekers van het Iepenplein 
verdwenen. Ondanks hun ontevredenheid over de nieuwe inrichting vertellen 
verschillende ouders het plein nog steeds geregeld te bezoeken met hun kinderen. 
Sommigen komen er dagelijks, zolang het niet regent, anders ongeveer n keer per 
week. Ook zijn er jongeren die, hoewel ze het tegenwoordig een saai en lelijk plein 
vinden, het Iepenplein nog steeds gebruiken. o is een groep arokkaanse buurtjongens 
er bijna dagelijks te vinden. e zitten op de bankjes of staan eromheen en praten met 
elkaar. Dat deze buurtbewoners nog steeds van deze plekken gebruikmaken, laat zien dat 
deze buurtpleinen een essentieel onderdeel zijn van hun dagelijkse leefwereld. oor deze 
ouders, kinderen en jongeren geldt dat de openbare ruimte ‘ n van de weinige 

 is (…) die dagelijks toegankelijk is’ ( arsten, uiper  eubsaet 001: 60). Een 
belangrijk gevolg van de herinrichting is dat juist de wensen van de bewoners voor wie 
het Iepenplein een wezenlijk deel uitmaakt van hun leefomgeving, niet zijn vervuld.  

Er zijn ook mensen die wel enthousiast zijn over het resultaat van de herinrichting. 
Dit zijn diegenen die het Iepenplein vooral op esthetische kenmerken waarderen. 
Allereerst zijn dit mensen die het plein op een passieve manier gebruiken: als uitzicht 
vanuit de woning of als doorgaande route. Daarnaast gaat het om individuen die het plein 
vooral op een rustige manier gebruiken, om er even te zitten of eroverheen te lopen. Het 
varieert hierbij van omwonenden, werknemers van het nabijgelegen ziekenhuis die op 
het Iepenplein hun pauze doorbrengen, tot buurtbewoners die het plein op de route van 
en naar huis aandoen. De huidige inrichting wordt erg gewaardeerd en ook vindt men de 
staat van onderhoud verbeterd. Dat was vroeger wel anders, zoals een bewoonster van 
het Iepenplein duidelijk maakt:  
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‘Het pleintje zag eruit, dat waren houten banken en muurtjes en het was groen 
uitgeslagen en die banken waren van hout die waren helemaal aan het rotten. En 
alles hing daar en zat daar en het was erg vervuild omdat mensen alles onder die 
banken gooien. En nu is het open gegooid. Dus het was vroeger gewoon... e 
zeiden altijd: Hoe dichter je bij het Iepenplein kwam, hoe depressiever je werd.’ 
(vrouw, 65 jaar, psychosociaal begeleidster eger des Heils, bewoner Iepenplein 
sinds 199 ) 

 

De rust wordt ook erg gewaardeerd. oor veel omwonenden geldt dat ze veel belang 
hechten aan een rustig plein voor hun huis. Hierdoor ondervinden ze in hun directe 
woonomgeving geen hinder van het wonen in een dichtbevolkte stedelijke wijk. arsten, 

eijndorp  an der waard ( 006) spreken in dit geval over    . Dat 
de functionele inrichting ertoe heeft geleid dat er niet meer op het plein wordt gesport 
en veel minder wordt gespeeld, is dan ook van belang bij hun waardering voor het 
vernieuwde Iepenplein. 

Onder deze enthousiastelingen bevinden zich veel bewoners die de aanwezigheid 
van jongeren op het plein voorheen als overlastgevend hebben ervaren, waaronder veel 
oudere bewoners van ederlandse afkomst. Door hun stem te verheffen, hebben zij hun 
wensen voor de herinrichting van het Iepenplein in vervulling zien gaan. aar ook 
anderen zijn enthousiast, waaronder verschillende . Deze leden van de 
stedelijke middenklasse zijn voor hun eigen vrijetijdsbesteding of dat van hun kinderen 
nauwelijks gericht zijn op de directe buurt en de daarin aanwezige openbare ruimte. Een 
bewoner:  

 

‘ ou kijk, ik heb niet de behoefte als ik met mijn vrienden ’s avonds uit wil, dan ga 
ik niet hier op het plein zitten met een kratje bier. Dan ga ik ergens anders 
naartoe. Of ik blijf binnen of ga naar een kroeg of...’ (man, 37 jaar, psychiater in 
opleiding, bewoner van Iepenplein sinds 008) 

 

Daarnaast is het Iepenplein voor hem slechts een van de vele plekken waar hij met zijn 
zoon van vier jaar naartoe gaat. Om echt te kunnen spelen, wordt de speeltuin in het 
Oosterpark bezocht. Ook gaat hij geregeld naar de dierentuin (Artis) of het museum 
(Tropenmuseum, emo). Het verblijf op het Iepenplein is vaak van korte duur. Een 
moeder van twee jonge dochters, woonachtig aan het Iepenplein, deelt deze mening: 
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‘Op het plein spelen we een beetje met fietsen, maar niet heel lang. ietsen 
misschien, maar het is niet er dat ze kunnen klimmen of... e kunnen niet heel 
veel doen op het plein, maar wel om af te spreken of n uurtje als er geen tijd is 
om iets groots te ondernemen. (...) als we niet echt naar het Amsterdamse bos of 
zelf soms hier Oosterpark, Dvd  komen, is iets meer dan alleen maar naar 
beneden. Het is leuk dat we naar beneden kunnen voor... aar niet, we blijven 
niet heel lang. Of na school nog eventjes buiten blijven. De zon blijft daar lang in 
de middag dus we gebruiken het wel.’ (vrouw, 4  jaar, zelfstandig vertaler, 
bewoner van het Iepenplein sinds 008) 

 

Hoewel ook deze ouders van mening zijn dat het Iepenplein niet ideaal is voor kinderen 
om te spelen, is hun oordeel positief. e waarderen het plein vooral op de esthetische 
inrichting, en veel minder op de functionaliteit ervan. Dat kunnen ze ook doen, omdat het 
plein geen wezenlijk onderdeel vormt van hun dagelijkse leefwereld. 

Om deze groep middenklassenkinderen te duiden, verwijzen arsten, uiper en 
eubsaet ( 001) naar de formulering   middenklassenkinderen die 

hun vrije tijd vaak in georganiseerd verband doorbrengen, door een lidmaatschap van 
clubs en het bezoeken van culturele kinderproducties. oor deze kinderen geldt dat ze 
‘niet alleen gericht zijn  op activiteiten binnen de buurt, maar ook daarbuiten’ (idem: 60). 
Hierdoor zijn ze voor een groot gedeelte van hun jeugd afhankelijk van transport door 
volwassenen, wat de term achterbankgeneratie verklaart. Tegenwoordig zou de 
aanduiding  niet misstaan. Hoewel deze kinderen ook buiten spelen, zijn 
ze weinig gericht op en afhankelijk van de openbare ruimte in hun directe 
woonomgeving. Toch wordt hun aanwezigheid op het Iepenplein wel opgemerkt. Een 
respondent spreekt grappend over de toename van ‘blonde Amsterdam uid kindjes’. Hij 
vertelt:  

 

‘En je ziet gewoon steeds meer... a, volgens mij zakt de gemiddelde leeftijd op 
het plein. e ziet dat nou ja, de pioniers zoals wij, die krijgen nu kinderen denk ik, 
dat het wel ongeveer is. e ziet wat kinderen van rond een jaar of 4, 5, 6 die nu 
hier op dit pleintje gaan spelen en dat zag ik toen ik hier kwam wonen helemaal 
niet.’ (man, 34 jaar, eigenaar webbureau, woonachtig op het Iepenplein sinds 

008) 

 

Deze aanwezigheid geeft zichtbaarheid aan het gentrificeringsproces dat zich in de 
Oosterparkbuurt afspeelt, waarbij ook steeds meer middenklassegezinnen in de stad 
blijven wonen (Boterman, arsten  usterd 010). Ook speelt de aanwezigheid van 
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oppentheater oos neus, gevestigd aan het Iepenplein, hierbij een rol. Dit 
poppentheater wordt vooral door middenklassengezinnen van ederlandse origine 
bezocht en is het type culturele kinderproducties waar arsten, uiper en eubsaet 
( 001) op doelen. De eigenaar van het theater ziet dat het vernieuwde plein voor zijn 
publiek een aantrekkelijke plek is geworden:  

 

‘Dit is een zithoek voor kinderen geworden, speelhoek. a, ik vind het wel leuk. 
Ook omdat mensen die laat maar zeggen hier bij de voorstelling komen die gaan 
vaak, als ze te vroeg zijn, toch wel daar even wat zitten of ze gaan soms ook in de 
pauze, als het hier een beetje te lang duurt, dan gaan ze even naar buiten om te 
spelen. Dus ik vind het wel een... a, voor mij is het wel een welkome verrijking, of 
hoe noem je dat? a, het is wel verbeterd.’ (man, poppenmaker en speler, 58 
jaar, ondernemer op het Iepenplein sinds 004) 

 

Hoewel op het oude Iepenplein wel een speeltuintje aanwezig was, maakten de 
bezoekers van het poppentheater hier veel minder gebruik van. De theater eigenaar: 
 
  

‘Het was niet echt een aanrader om te zeggen tegen de kinderen: Gaan jullie maar 
even lekker daar spelen buiten zo. Het was ook een beetje meer gericht ook ua… 

ou ja, noem het... iet hangjongeren, maar kinderen van 1 , 13, 14, 15 liepen 
hier meer rond dan echt jongere kinderen zeg maar. (…) Overdag zie ik geen 
groepjes jongeren meer of ik zie ook geen rommel meer of zo. Het is wat mij 
betreft is het ook daardoor kindvriendelijker geworden.’  

 

De opvatting dat het plein kindvriendelijker is geworden, wordt dus niet door iedereen 
gedeeld. Dit voorbeeld toont dat verschillende mensen op uiteenlopende manieren 
gebruikmaken van, gericht zijn op en verwachtingen hebben van de openbare ruimte en 
deze ruimte ook anders waarderen (o.a. adanipour 010  erry 1981  itchell 003  
Oosterman 1993  atson 006  ackson 1998  ees 1998).  

 De herinrichting heeft ertoe geleid dat nieuwe groepen van het Iepenplein 
gebruik zijn gaan maken. De diversiteit aan gebruikers is hierdoor toegenomen. aar 
hoewel het Iepenplein door meer verschillende groepen wordt gebruikt dan voorheen, 
valt op dat het plein ook veel stiller is geworden, al vervult het Iepenplein ook na de 
herinrichting een belangrijke buurtfunctie. Het zijn vooral mensen met een 
migrantenachtergrond die het plein als verblijfs  en ontmoetingsplek gebruiken. Tijdens 
de observaties en straatgesprekken vielen pleingebruikers van arokkaanse, Turkse en 
Surinaamse achtergrond op. Daarnaast waren ook geregeld bewoners van Antilliaanse, 
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Somalische of Angolese komaf op het plein te vinden. aast jongeren en kinderen gaat 
het ook om volwassenen, zoals vrienden die op het plein zitten bij te praten, 
buurtbewoners die even buiten willen zijn, ouders die elkaar tijdens het spelen van hun 
kinderen ontmoeten. oor deze buurtbewoners speelt de nabijheid van het plein tot de 
woning een belangrijke rol. Daar staat tegenover dat buurtbewoners met ederlandse 
wortels, ondanks hun enthousiasme over het vernieuwde Iepenplein, veel minder op de 
pleinen aanwezig zijn. Dit komt overeen met de stelling van atson ( 006) dat etniciteit, 
naast andere persoonskenmerken als leeftijd en klasse, invloed kan hebben op de mate 
waarin van de openbare ruimte gebruik wordt gemaakt.  

 

‘Iedereen gaat er dan weer aan knutselen.’5   

 

iet alle interventies in de fysieke openbare ruimte zijn dusdanig georganiseerd en 
omvattend als de hiervoor beschreven herinrichting van de vier Bomenpleinen. In veel 
gevallen gaat het om kleine ingrepen die ongepland en zonder speciaal beleidsplan 
plaatsvinden. Toch kunnen deze meer spontane interventies ook van grote invloed zijn op 
hoe en door wie de openbare ruimte wordt gebruikt. In deze paragraaf staat het 
Beukenplein centraal. Op dit plein zijn in een periode van zes jaar alle acht openbare 
banken weggehaald. De reden waarom de banken van het Beukenplein zijn verwijderd, 
wie hierop invloed hebben uitgeoefend en de gevolgen van de transformatie voor het 
gebruik en de gebruikers van het plein komen in het navolgende aan bod.  

 

     
 

ange tijd stonden op elke hoek van het Beukenplein twee openbare banken, acht in 
totaal. Overdag zaten kleine groepen en individuen op de banken om iets te eten of te 
drinken, om even van het weer te genieten of om uit te rusten. Ook dienden de banken 
als afspreekpunt. aast dit kortstondige gebruik maakten vaste groepen langdurig 
gebruik van de banken. oor deze buurtbewoners hadden de banken een belangrijke 
sociale functie. Het was de plek waar ze samen konden zijn en waar vrienden of 
bekenden elkaar ontmoetten. Tussen 007 en 013 zijn alle banken van het Beukenplein 
weggehaald, waarvan zes door het stadsdeel en twee door een ondernemer.  

De eerste twee bankjes die werden weggehaald, stonden voor voormalig caf  
Stevens, op de zuidoosthoek van het plein. Dit caf  werd in 007 overgenomen en op 1 
januari 008 is het heropend onder een nieuwe naam: a well. De nieuwe eigenaars 

                                                           
 itaat uit interview met: vrouw, ontwerper openbare ruimte. 
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waren erg enthousiast over het grote en zonnige terras dat bij hun nieuwe caf  hoorde. 
ij zagen de twee openbare banken die pal aan het terras grensden en waar 

buurtbewoners van arokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst onder het genot 
van een (alcoholisch) drankje of een joint tijd doorbrachten echter als een probleem. In 
de woorden van een van de eigenaren:  

 

‘Het probleem vond ik dat er mensen op je terras zitten te drinken en te eten. En 
dat de bankjes… Dat is openbare ruimte, daar mag iedereen zitten en dat moet 
ook zo zijn. aar het zit midden op je terras, als het ware. En de regels in 

ederland zijn dat je niet op een terras bij een horecagelegenheid mag blowen, 
bijvoorbeeld. Tenzij het een coffeeshop is. aar als mensen op een bankje gaan 
zitten en daar gaan zitten blowen en halve liters bier gaan zitten drinken... En het 
waren ja, lokale alcoholisten uit het park en ja, de lokale jeugd. Dan zit je daar niet 
echt lekker, als je daar op het terras zit. ant je zit er eigenlijk in principe naast. 
Dus dat vond ik storend. (…) aar je kan ook niet tegen die mensen zeggen: 

illen jullie alsjeblieft weggaan?  Dat slaat nergens op, want ze zitten gewoon 
op een stadsbankje. e staat niet in je recht.’ (man, 3  jaar, ondernemer op het 
Beukenplein sinds 008) 

 

Deze ondernemer benadrukte in het interview dat hijzelf vroeger ook regelmatig met 
vrienden op een bankje zat te blowen. Toch ervoer hij het gedrag van de bankgebruikers 
op deze plek, grenzend aan zijn terras, als overlast, vanuit het idee dat zijn klanten er niet 
van gediend zijn in de nabijheid van blowende en drinkende bankgebruikers te verblijven. 
Ook omdat de bankgebruikers volgens deze ondernemer regelmatig luidruchtig, baldadig 
en soms ook agressief waren. elf kon hij daar weinig tegen doen.  

eel andere ondernemers op het Beukenplein gaven eveneens aan liever geen 
openbare bank voor de deur te hebben. ij wilden kunnen be nvloeden wie er voor hun 
ingang aanwezig zijn en welk gedrag daarbij wordt vertoond, iets wat in het geval van 
openbare banken vaak lastig te controleren is. Groepen die langdurig in de nabijheid van 
een onderneming verblijven, en helemaal wanneer hierbij alcohol of (soft)drugs worden 
genuttigd, zouden een negatieve uitstraling hebben en hierdoor klanten wegjagen. De 
eigenaren van a well vonden een oplossing in het weghalen van de bankjes:  
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Afbeelding 13: Terras van a well op zuidoosthoek van het Beukenplein, 015. 

 

‘Die heb ik dus gewoon weggehaald. En heb dat ook zelf gedaan. Ik had zo iets 
van: ja, ik kan erom gaan vragen aan de gemeente. En achteraf hadden ze 
waarschijnlijk wel ingestemd, omdat ze sowieso wel zoiets hadden van: er moet 
iets met dit plein gebeuren. aar ik had zoiets van: ik kan het vragen of ik kan het 
doen, en ik heb het gewoon gedaan. En ik heb er nooit klachten over gehad, of 
wat dan ook, maar ik zorgde er wel voor dat ik geen overlast had.’ (man, 3  jaar, 
ondernemer op het Beukenplein sinds 008) 

 

De banken zijn bij de stadsdeelwerf afgeleverd en de eigenaren van a well hebben er 
nooit meer iets van gehoord. Het uitblijven van een reactie door het stadsdeel is 
opvallend  het ongevraagd weghalen van publieke banken is immers ook als diefstal of 
vandalisme op te vatten. aar hier, op het Beukenplein, uitgevoerd door een eigenaar 
van caf  a well, is van deze actie geenszins een probleem gemaakt. De eigenaren van 

a well hebben na het weghalen van de banken met goedkeuring van stadsdeel Oost 
hun terras kunnen uitbreiden tot voorbij de plek waar voorheen de banken stonden. 

ortom: deze ondernemers zijn voor hun actie zelfs ‘beloond’ door het stadsdeel.  

et het weghalen van de banken zijn ook de bankgebruikers verdwenen. 
Daarnaast gaat het verwijderen van de banken samen met de privatisering van de 
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openbare ruimte  de openbare banken zijn vervangen door een terras dat in eigendom is 
van en beheerd wordt door een horecaondernemer en dat alleen toegankelijk is bij 
gebruik van een consumptie. Dat het terras van de rest van het plein is afgeschermd (zie 
afbeelding 13), maakt deze transformatie tot een    ( ollins  
Shantz 009  ukin 1995  ees 003) nog meer zichtbaar.  

 

De volgende twee banken die werden weggehaald, stonden op de zuidwesthoek van het 
plein. In het vroege voorjaar van 010 gaf de portefeuillehouder Openbare uimte van 
stadsdeel Oost de opdracht voor een aantal kleine en gemakkelijk uit te voeren 
werkzaamheden op het Beukenplein. et deze zogenoemde  probeerde het 
stadsdeel aan de bewoners en ondernemers duidelijk te maken dat, hoewel de 
herinrichting al een aantal jaar op zich liet wachten, het Beukenplein hoog op de agenda 
stond. Alle bewoners en ondernemers van het Beukenplein zijn destijds uitgenodigd voor 
een rondwandeling over het plein. iteindelijk is op 6 maart 010 een bijeenkomst 
georganiseerd, waaraan naast enkele ambtenaren tien tot vijftien bewoners en 
ondernemers deelnamen. De projectleider van het Beukenplein, werkzaam bij het 
stadsdeel, memoreert: 

 

‘Toen zijn we echt… zijn we letterlijk bij a well begonnen, zijn we naar buiten 
gelopen en hebben we dingen aangewezen: stoeptegels die scheef lagen, paaltjes 
die in de weg stonden. o zijn we dat plein overgelopen. olgens mij hebben we 
het toen al heel erg ook over die bankjes gehad. ant dan… e hebben een 
aantal mensen die zeggen dan: Die bankjes daar komt alleen maar tuig op af, 
haal ze weg  En er zijn anderen die zeggen: ou, ik zie daar elke dag wat oudere 
mensen wandelen die even uitrusten op die bank, dus dat heeft een functie.  Dus 
volgens mij hebben wij van alle banken, behalve… Dus van al die bankjes hebben 
we gezegd: ou, laten staan, behalve op de hele andere hoek, want daar…  Dat 
was echt een hele smerige plek.’ (man, projectleider Beukenplein, werkzaam bij 
stadsdeel Oost) 

 

Besloten werd om alleen de banken op de zuidwesthoek van het plein te laten weghalen. 
olgens omwonenden en ondernemers werden deze twee banken voornamelijk door 

buurtbewoners met een migrantenachtergrond gebruikt, vaak van het mannelijk 
geslacht. De aanwezigheid van deze bankgebruikers werd door de meeste respondenten 
als onprettig ervaren. o werd er onder meer gesproken over junks, drugsgebruikers, 
alcoholisten. Een ondernemer vertelt:  
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Afbeeldingen 14  15: uidwesthoek van het Beukenplein met banken ( 010) en zonder banken 
maar met terras ( 014). 
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‘Die bankjes dus. et een telefooncel, daar die hoek, was een slechte hoek. (…) 
Dat was echt een junkenplekje, vanwege die telefoon. (…) a, dat was geen fijn 
hoekje.’ (man, ondernemer op het Beukenplein sinds 1995)  

  

olgens een 18 jarige buurtbewoner hadden deze zitplaatsen ook een sociale functie, en 
dan vooral voor een aantal jongere jongens uit de buurt. Hij vertelt dat deze jongens de 
banken gebruikten om even uit te rusten na het voetballen op het pleintje aan de 
Tugelaweg, net ten zuiden van het Beukenplein. anaf het moment dat de banken zijn 
verwijderd, heeft hij de voetballertjes niet meer op het Beukenplein gezien. De mening 
van deze buurtbewoner, een fre uent gebruiker van het Beukenplein, is echter niet in de 
beslissing meegenomen. 

Sinds 3 juni 011 is op de zuidwesthoek van het Beukenplein restaurant onak 
gevestigd. Op de plek waar eerst twee openbare banken stonden, is een groot, 
afgeschermd terras verrezen (zie afbeelding 15). et als op de zuidoosthoek van het 
Beukenplein, voor a well, gaat het weghalen van de banken hier samen met de 
privatisering van de openbare ruimte. En ook hier is deze transformatie samengegaan 
met het ontwikkelen van een   . 

 

iet lang na de rondwandeling met buurtbewoners en ondernemers werd de 
projectleider benaderd door een van de wijkagenten met het verzoek de banken voor de 

rimera, op de noordwesthoek van het plein, weg te halen. Aanleiding was een ruzie 
tussen een eigenaar van een woning boven de rimera en een persoon die zich, samen 
met anderen, rond de twee banken had verzameld. Deze bewoner had de bankgebruikers 
aangesproken op hun gedrag, waarop een van hen zo boos werd dat hij de deur naar de 
portiek intrapte. De projectleider vertelt hoe dit de aanleiding is geweest om de banken 
zonder vooropgezet plan weg te halen: 

 

‘En volgens mij is het ook in die periode dat mijn hoofd natuurlijk aan het plein hing 
dat ook die wijkregisseur mij op een gegeven ogenblik gebeld heeft (…). an: e 
hadden gisteravond weer een incident, dat is flink uit de hand gelopen, daar is politie 
op af moeten komen (…). atuurlijk denken we na over langere  termijnmaatregelen, 
maar zouden we nu niet toch die bank maar eens…?  En toen heb ik volgens mij een 
berichtje gestuurd aan de beheerder met het verzoek om met alle werkzaamheden 
toch ook die bank daar maar weg te halen. Eigenlijk een soort… olgens mij heb ik 
erbij gezet, een soort verzoek uit het oogpunt van veiligheid, openbare veiligheid. 
Haal maar weg. ’ (man, projectleider Beukenplein, werkzaam bij stadsdeel Oost)  
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Afbeelding 16: Banken voor rimera op noordwesthoek van het Beukenplein, 010. 

 

erschillende bewoners van de appartementen boven de rimera hadden bij de politie en 
stadsdeel Oost over de vaste bankgebruikers geklaagd. Het ging vooral om Surinaamse, 
Antilliaanse en Dominicaanse buurtbewoners, grofweg 0 tot 50 jaar oud, die in het 
bijzonder bij droog weer vanaf het einde van de middag tot het begin van de avond rond 
de banken aanwezig waren. Op warme dagen werd het vaak later, en dan vooral in het 
weekend, maar rond 3.00 uur ’s avonds hadden ze het plein meestal wel verlaten. Deze 
buurtbewoners gebruikten graag een (alcoholisch) drankje of rookten een joint. De kern 
van deze groep bestond uit vier of vijf mannen. Daarnaast kwamen er regelmatig andere 
buurtbewoners bij staan, waaronder enkele vrouwen. De omvang van deze groep 
wisselde dan ook, zowel in de loop van de dag als per keer, en het waren niet altijd 
dezelfde mensen.  

erschillende bewoners zagen het langdurige verblijf rondom de banken als een 
aantasting van hun woongenot, vanwege het geluid en de vervuiling van de openbare 
ruimte die het intensieve gebruik van de banken met zich meebracht. Ook de 
langdurigheid van het verblijf leidde tot irritatie. Een bewoonster:  

 

‘ ee, ik denk dat het gedrag heel normaal is, alleen op een gegeven moment 
stopt het en dan ga je weer naar huis of weet ik wat je gaat doen. aar als je niet 
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naar huis gaat en als je blijft hangen en het, en het komt elke dag weer terug, dan 
komt natuurlijk de frustratie en...’ (vrouw, 47 jaar, pedagogisch medewerkster 
kinderopvang, sinds 1987 woonachtig in de Oosterparkbuurt en sinds 1994 op het 
Beukenplein)  

 

Het alcohol  en (vermeende) drugsgebruik werd eveneens als overlast ervaren, omdat dat 
als oorzaak werd gezien van het luidruchtige en onvoorspelbare gedrag. Daarnaast leidde 
de grootte van de groep tot gevoelens van onveiligheid ( ofland 1998). erschillende 
respondenten vertellen zich kwetsbaar te voelen wanneer ze zich tot een grote groep 
moeten verhouden. De eigenaar van de rimera zag de openbare banken betrekkelijk 
dicht bij een pinautomaat  naast de ingang van de rimera  dan ook als een 
ongelukkige combinatie: 

 

‘Het is namelijk zo, als het zonnetje schijnt dan... en zat daar, dat is prima. aar 
op een gegeven moment ging het een beetje zo’n, zo’n… Geen getto of zo, maar 
toch allemaal dezelfde soort mensen, die kwamen bij elkaar. En die oudere 
mensen vonden het een beetje eng om te pinnen daar h  als er zo’n massa volk is, 
wisten ze niet wie dat was. Dus dat was een beetje eng voor de mensen om daar 
te pinnen. Onveilig gevoel hadden ze. (…) Toen hebben ze mij om advies gevraagd, 
van: at wil jij?  Toen zei ik: Dan zou ik toch die banken weghalen. Dat is toch 
beter.  En dat is ook veel beter. (...) Ook voor mij beter. ant als mijn buren en de 
omringende mensen die bij mij in de winkel komen er geen last van hebben, dan 
is dat toch veel beter?’ (man, ondernemer op het Beukenplein)  

 

Een bewoonster vertelt de aanwezigheid van deze bankgebruikers voor de ingang van de 
rimera inderdaad als onprettig te ervaren:  

 

‘ a, voor ons is het wel duidelijk, voor ons allemaal, van dat heeft te maken met de 
entree, als er zo’n grote groep daar staat… a, mensen voelen zich dan toch niet 
zo prettig. Het is misschien racistisch, het is misschien nou ja een gevoel van, van, 
van onbehagen of zo, zo moet je dat meer opschrijven, denk ik.’ (vrouw, 47 jaar, 
pedagogisch medewerkster kinderopvang, sinds 1987 woonachtig in de 
Oosterparkbuurt en sinds 1994 op het Beukenplein)  

 

Haar buurvrouw deelt deze mening:  
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‘Ik vind het altijd vervelend als dat… als een ingang tot een winkel geblokkeerd 
wordt door groepen die niet in  en uitlopen om te winkelen, maar dat als hun 
verzamelplaats hebben. eker als ze een beetje, nou ja, groot en donker 
overkomen. Dan moet ik altijd even kijken: oh, wacht even. Daar zit altijd iets in… 
Hoe moet ik dat inschatten, want dat is niet mijn soort mensen. Ik ben wat 
voorzichtig, laat ik het zo zeggen, omdat je niet kan inschatten wie het zijn.’ 
(vrouw, 64 jaar, gepensioneerd, voorheen lerares Engels, woont sinds 1979 op het 
Beukenplein)  

 

Het voorgaande is te verenigen met de stelling van erry (1981) en atson ( 006) dat 
een situatie met uiteenlopende visies op hoe de openbare ruimte gebruikt dient te 
worden en waarvoor deze ruimte bedoeld is, kan leiden tot gevoelens van onveiligheid en 
irritatie. aast de grootte van de groep, lijken ook etniciteit, uiterlijke kenmerken  
‘groot’ en ’donker’  en gedrag  lange verblijfsduur, drank  en drugsgebruik, 
luidruchtigheid, vervuiling van de openbare ruimte  in hoge mate bij te dragen aan het 
ongenoegen van omwonenden, ondernemers en bezoekers.  

et de klachten van bewoners en ondernemers is lange tijd weinig gedaan. Het 
incident waarbij de deur van de portiek werd ingetrapt, leidde echter tot snelle actie. De 
combinatie van het verzoek van de wijkagent  het feit dat men vanuit het stadsdeel in 
deze periode bezig was met  op het plein  het gegeven dat het plein in de 
nabije toekomst drastisch op de schop zou gaan, heeft ertoe geleid dat de banken kort na 
dit incident zijn weggehaald. De projectleider:  

 

‘ ijk, in mijn achterhoofd zat natuurlijk ook: ik moet nu gewoon zorgen dat ik met 
 en met een soort gebaar aan de buurt laat zien dat we ermee bezig 

zijn. aar in mijn hoofd zat, zit: we gaat het hier sowieso opknappen. e gaan 
hier heel integraal nadenken hoe het gaat opgelost worden en dan kunnen we 
altijd nog weer kijken waar nou de bankjes het beste terug kunnen komen. ant 
dat je op zo’n plein ruimte hebt voor ontmoeten en zitten, dat is altijd zo’n thema. 
(…) Dus bij mij zat: nou ja jongens, als we ze nu weghalen en over drie maanden 
zeggen we met zijn allen: laten we dat weer terugzetten, dan zetten we ze weer 
terug.’ (man, projectleider Beukenplein, werkzaam bij stadsdeel Oost) 

 

Toch laat een aantal vaste bankgebruikers zich niet zo gemakkelijk wegsturen. Ook na het 
weghalen van de banken zijn zij op de noordwesthoek van het plein te vinden en doen zij 
daar wat ze altijd deden: kijken, praten met vrienden en voorbijgangers, een biertje 
drinken en roken. u de banken zijn verwijderd, staan de e bankgebruikers tegen de 
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muur naast de ingang van de rimera. Dit zijn de  waar De erteau (1984) over 
spreekt. oor deze buurtbewoners vormt het Beukenplein een belangrijk onderdeel van 
hun leefwereld, waar zij zich echt niet zomaar laten wegsturen. Sommige bewoners zijn 
dan ook van mening dat het probleem niet geheel is opgelost door het weghalen van de 
banken. Een 57 jarige bewoner vertelt: 

 
‘ ou, het probleem is grotendeels opgelost. Behalve die twee, drie mensen die 
hier nog steeds op dat hoekje komen hangen en die trekken weer anderen aan en 
die gaan ook zuipen en blowen.’ (man, 57 jaar, zzp consultant, bewoner 
Beukenplein sinds 005)  

 

Een Surinaamse man van 56 jaar, die tot de kern van de Surinaamse, Antilliaanse en 
Dominicaanse groep behoort, vertelt na zijn werk bij de reinigingsdienst van de gemeente 
Amsterdam graag op het Beukenplein te zitten. Daar speelt zijn sociale leven zich 
grotendeels af. Hoewel hij om de hoek van het Beukenplein een huis heeft dat van alle 
gemakken is voorzien ‘en een televisie zo breed als die muur’, zit hij niet graag binnen. Hij 
vindt het te klein, benauwd en eenzaam: ‘ at kan je daar? Dan ga ik slapen.’  

erschillende respondenten  mensen voor wie sociale contacten niet in de 
openbare ruimte maar juist op een private of semi private locatie plaatsvinden, in de 
eigen woning, in een caf , bij de sportclub  lijken deze gerichtheid op een hoek van het 
Beukenplein niet te begrijpen. Een bewoner:  

 

‘Het is raar hoe eh, hoe mensen dan gehecht zijn aan een plek. ant de bankjes 
zijn weg maar de groep is er nog steeds. (…) aar dat in zit, geen idee.’ (man, 47 
jaar, docent maatschappijleer, woonachtig op het Beukenplein sinds 1994)  

 

oor hen geldt de openbare ruimte vooral als een functionele ruimte, die het mogelijk 
maakt van de ene naar een andere plek te komen. Een gevolg van deze uiteenlopende 
opvattingen is dat verschillende groepen op vari rende wijze van de openbare ruimte 
gebruikmaken. olgens atson ( 006) maken deze diverse opvattingen over welke 
handelingen aan de openbare ruimte dan wel aan de priv sfeer toebehoren culturele 
verschillen tussen individuen en groepen zichtbaar. erry (1981) heeft aangetoond dat 
deze culturele verschillen met etniciteit, klasse en leefstijl samenhangen. Ook voor het 
Beukenplein gaat dit op. De vaste gebruikers van de banken voor de rimera behoren 
allen tot een etnische minderheid, zijn geboren in Suriname, de ederlandse Antillen of 
de Dominicaanse epubliek, het zijn veelal alleenstaande mannen, laagopgeleid en met 



Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016

505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk

    

 
 

een laag inkomen. Het zijn de respondenten die met afkeuring naar het gedrag van deze 
bankgebruikers kijken, die met het weghalen van de banken worden bediend.  

 

De laatste twee banken stonden voor Gazio lu Gaziantep Baklava, op de noordoosthoek 
van het plein. Deze banken werden tijdens mijn veldwerk door twee vaste groepen 
gebruikt. Allereerst door de groep Surinaamse, Antilliaanse en Dominicaanse 
buurtbewoners die na het weghalen van de banken voor de rimera (gedeeltelijk) naar 
deze banken waren verhuisd. De tweede groep bestond vooral uit buurtjongeren, veelal 
jongens van 16 tot 0 jaar van arokkaanse afkomst. De omvang van deze groep 
varieerde: soms waren ze met z’n achten, dan weer met z’n twee n. ij verzamelden zich 
vaak op of in de directe omgeving van de twee banken. Deze buurtbewoners lieten zich 
veelal vanaf het einde van de middag zien en vooral in het weekend kon het weleens laat 
worden. Het weer speelde voor deze jongeren een ondergeschikte rol  zolang het niet 
regende, waren ze op het plein te vinden.  

Deze jongeren schrijven hun verblijf op het plein vooral toe aan hun levensfase. 
Als studenten en scholieren hebben ze veel vrije tijd, maar in de toekomst verwachten ze 
vanwege werk en een eventueel gezin minder tijd te hebben om veel en langdurig op het 
plein te zijn (zie ook an der eer 009). Dit is te verenigen met de stelling van Blokland 
( 009b) dat iemands levensfase invloed heeft op de mate waarin de persoon van de 
openbare ruimte gebruikmaakt. erder valt op deze hoek van het plein de etniciteit en 
het geslacht van de bankgebruikers op: het gaat vooral over Surinaamse, Antilliaanse en 
Dominicaanse mannen en arokkaanse jongens (zie ook atson 006).  

Beide groepen zagen het Beukenplein als h n plein. e waardeerden het plein 
vanwege de levendigheid, waardoor er veel te zien en beleven is, en de vele bekenden 
die ze er tegenkwamen. oor sommigen gold bovendien de meerwaarde van winkels 
binnen handbereik, voor eten en drinken. Andere pleinen of het om de hoek gelegen 
Oosterpark werden door deze buurtbewoners niet als verblijfsplek gebruikt omdat daar 
doorgaans veel minder gebeurt en dit het domein is van andere groepen. Een aantal 

arokkaanse buurtjongens zit bijna nooit in het Oosterpark omdat daar naar hun mening 
te veel junks aanwezig zijn. e vinden het Beukenplein veel aantrekkelijker, ook vanwege 
het vrouwelijk schoon. In de woorden van een arokkaanse jongen van 19 jaar: 

 

‘Ik ga liever voor de dames dan voor de junkies.’ (man, 19 jaar, oud bewoner van 
de Oosterparkbuurt)  
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Afbeeldingen 17: Banken voor Gazio lu Gaziantep Baklava op noordoosthoek van het 
Beukenplein, 008. 

 

In oktober 013 zijn ook deze banken weggehaald. erschillende bewoners, ondernemers 
en gebruikers zeiden al geruime tijd last te hebben van de bankgebruikers, van het 
alcohol  en drugsgebruik, de geluidsoverlast van ’s middags tot midden in de nacht en de 
vervuiling. ooral sinds het verwijderen van de banken voor de rimera, was het een 
veelgebruikte plek geworden. Iedereen die graag van een openbare bank op het 
Beukenplein gebruikmaakte, kwam sindsdien op deze laatste twee banken af. ooral de 
groep Surinaamse, Antilliaanse en Dominicaanse buurtbewoners werd als overlastgevend 
ervaren. Een bewoner verhaalt:  

 

‘ ijk, voor ons is het natuurlijk wel lastig, want dan… ij hebben alleen maar voor, 
niet echt een balkon maar alleen maar balkondeuren die je dan wil openzetten. 
Dan heb je wel veel herrie van buiten. En ze schreeuwen ook en ze hebben vaak 
van die mobiele telefoontjes aan en dan hoor je alleen dat hele hoge irritante 
geluid. (…) Er zit natuurlijk vlak aan de overkant zo’n drankwinkel, dus daar halen 
ze dan biertjes en dan zitten ze te blowen en… En ik heb het vermoeden dat ze af 
en toe ook wat dealen of zo. a, ik vind het niet een prettige groep. Het is wel een 
groep die overlast… En ze kunnen ook wel vrij agressief zijn. iet dat ze echt iets 
doen, maar… (…) Dat kan wel een beetje bedreigend overkomen. Ik weet dat ze 
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het niet echt zo menen of zo, maar… Het komt natuurlijk door de drank. (…) ee, 
ik vind het niet echt heel prettig.’ (man, 48 jaar, webdeveloper, woont sinds 001 
op het Beukenplein)  

 

De ondernemer van Gazio lu Gaziantep Baklava, waar naast baklava ook Turkse pizza’s, 
d ner, ijs en non alcoholische dranken worden verkocht, vertelt ook veel last te hebben 
van de bankgebruikers. Een aantal bankgebruikers kwam geregeld bij hem binnen om  
gevraagd of ongevraagd  naar de wc te gaan. adat hij n keer iemand had geweigerd, 
werd dezelfde nacht zijn winkelruit ingegooid. Sindsdien durft hij niet meer tegen deze 
buurtbewoners op te treden:  

 

‘ a, is gedronken. Bier. eel bier kopen. Alleen itra kopen, Albert Heijn kopen en 
dan komt hier drinken, hele avond. Straks beginnen. Straks begint. Om negen uur, 
veel drukker. Ik ben bang, terras opruimen en dichtdoen zaak.’ (man, ondernemer 
Beukenplein)  

 

Enkele bewoners gaven eveneens aan liever het conflict te vermijden. Een man verklaart:  

 

‘ a, ik denk dat dat weinig zin heeft. Ik weet ook niet of het helpt als je mensen 
aanspreekt. Ik denk dat ze eerder agressief worden, haha. (…) a, het is wel zo’n 
groep denk ik als ze de pik op je hebben dat je juist ergere overlast hebt. Ik denk 
dat als je er iets van zegt dat ze juist misschien gaan treiteren. Daarom ben ik wel 
voorzichtig.’ (man, 48 jaar, webdeveloper, woont sinds 001 op het Beukenplein)  

 

Toch is zowel de politie als het stadsdeel er lange tijd van uitgegaan dat deze plek goed 
functioneerde, aangezien niemand aangifte deed, er geen klachten binnenkwamen en er 
ook geen vervuiling werd geconstateerd. De co rdinator beheer vertelt:  

 

‘ olang ik geen meldingen krijg, dan functioneert het in de openbare ruimte. aat 
ik het zo maar zeggen. (...) En dan houden we het in stand en beheren we het. Dat 
het heel is, dat het schoon is en ...’ (man, co rdinator beheer, werkzaam bij 
stadsdeel Oost)   
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it deze uitspraak blijkt dat bewoners en ondernemers als oren en ogen van het 
stadsdeel en de politie worden beschouwd, maar ook dat bewoners en ondernemers 
deze rol niet altijd op zich nemen. In hoofdstuk 6 ga ik hier verder op in.  

De buurtbewoners die tot de kern van de Surinaamse, Antilliaanse en 
Dominicaanse groep behoren, zien zichzelf echter niet als overlastgevend. Samen houden 
ze een oogje in het zeil, helpen ze wanneer er iets gebeurt en zorgen ze ervoor dat de 
plek rond de bankjes schoon blijft. Een Surinaamse man van 56 jaar ziet zichzelf en zijn 
vrienden als   (Duneier 1999), als personen die door hun constante 
aanwezigheid en de kennis die ze daardoor opdoen van essentieel belang zijn voor het 
functioneren van een openbare ruimte. De Surinaamse man ziet het feit dat de politie 
een keer naar hen toe is gekomen om meer te weten te komen over iets wat zich op het 
Beukenplein had voorgedaan als een bevestiging van deze rol. Ook de arokkaanse 
buurtjongens zijn niet van mening dat ze overlast veroorzaken. e willen gewoon op een 
bankje kunnen zitten, om vrienden te ontmoeten en van de zon te genieten. Een 19
jarige arokkaanse jongen beaamt dat het af en toe laat wordt en dat ze, vooral in het 
weekend, wat lawaaierig kunnen zijn. aar hij ziet dat niet als een probleem. Hij en zijn 
vrienden vragen zich af waar zij naartoe moeten als ook deze banken van het Beukenplein 
worden weggehaald. De banken geven hun een mogelijkheid op het plein tijd door te 
brengen  zonder openbare zitgelegenheden zijn ze bang dat ze onder het mom van 
‘portiekhangen’ of samenscholing door de politie worden beboet.  

olgens de Surinaamse buurtbewoner en zijn vrienden zijn het vooral bewoners 
uit de nabijgelegen Transvaalbuurt die op het Beukenplein problemen veroorzaken. ij 
vinden dit erg vervelend, omdat het tot problemen leidt rondom hun bankjes. Deze 
‘Transvalers’, die vaak op het rugerplein in de Transvaalbuurt te vinden zijn, worden tot 
hun plek op het Beukenplein aangetrokken omdat zij gezamenlijk drank kopen en met 
elkaar delen. Omdat veel van deze ‘Transvalers’ niet werken en dus weinig geld hebben, 
zien ze een bezoek aan het Beukenplein als een unieke kans om gratis te kunnen drinken. 
Het is vervolgens door een combinatie van drank, drugs en heethoofdigheid dat deze 
mannen overlast veroorzaken. Ook hun mentaliteit wordt als reden aangedragen: ze 
gedragen zich niet, hebben geen respect voor de buurt, werken niet en hangen in plaats 
daarvan de hele dag op straat. Opvallend genoeg gaat het hierbij om precies dezelfde 
argumenten die omwonenden en ondernemers aandragen om de aanwezigheid van deze 
vaste Beukenplein gebruikers te problematiseren. Dit laat zien dat de onderlinge normen 
over het gebruik van de openbare ruimte helemaal niet zo veel verschillen.  

De vaste gebruikers van de banken voor Gazio lu Gaziantep Baklava zien geen 
mogelijkheid om deze ‘Transvalers’ van h n plein te weren:  
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‘ e kan ze ook niet wegsturen, het is openbare ruimte waar iedereen mag komen.’ 
(man, 56 jaar, werkzaam bij de reinigingsdienst van de gemeente Amsterdam) 

 

eigeren om de ‘Transvalers’ drank te geven, lijkt tegen de natuur van de groep in te 
gaan, waar samen delen hoog in het vaandel staat. Dat een oplossing wordt gezocht in 
het weghalen van de bankjes, zoals voor de rimera is gebeurd, keuren zij af, omdat 
hiervan ook mensen de dupe zijn die geen overlast veroorzaken. Hiermee doelen ze ook 
op zichzelf. De wijkagent is eveneens van mening dat de overlastgevers het voor de 
andere bankgebruikers verpesten: 

 

‘ aar in mijn oude wijk hebben we het ook gedaan. En… e zeiden van: oh, 
weet je, er wordt gewoon te veel misbruik gemaakt.  Het misbruik heeft eigenlijk 
meer de overhand dan degene die er in goede trouw gebruik van maken, dus ja... 
Het is heel lullig, maar dan moeten de goeden gewoon onder de kwaden lijden.’ 
(vrouw, wijkagent Oosterparkbuurt est)  

 

Tijdens het veldwerk is mij inderdaad opgevallen dat vaak een of enkele personen op een 
negatieve manier aandacht trekken, terwijl de rest zich rustig houdt. Gedurende een 
observatie op een mooie middag in april 01  doet zich het volgende voor:  

 

‘ entraal in deze observatie staat de aanwezigheid van een Antilliaanse man, rond 
de 30 jaar oud, die zich de koning van het Beukenplein lijkt te voelen. Ik heb hem 
niet eerder op het plein gezien, hij maakt geen deel uit van wat ik als de vaste 
kern van de Surinaamse, Antilliaanse en Dominicaanse groep zie. Deze man praat 
veel en hard, loopt heen en weer op het plein, komt dan weer terug met iets van 
de Thai, dan weer met een nieuwe fles wodka en later ed bull van de itra
slijterij. Hij geeft twee Turkse jongens die hij eerder al groette allebei een blikje 

ed Bull. Ook loopt hij bij Gazio lu Gaziantep Baklava naar binnen en gaat daar 
zonder te vragen naar de wc, trapt zijn lege plastic beker in de lucht en laat deze, 
als de beker op de grond neerkomt, gewoon liggen. Hij hangt echt het baasje uit, 
zwaait naar verschillende mensen, waaronder twee jongens (ook Antilliaans?) in 
een leesmap auto. Hij geint wat met deze jongens, pakt vervolgens een leesmap 
uit de auto en wil deze niet teruggeven maar geeft het uiteindelijk wel terug. 

oept naar vrouwen, gaat praten met twee bekende arokkaanse of Turkse 
jongens aan de overkant van de weg. erschillende mensen op het terras van 
Gazio lu Gaziantep Baklava zeggen tegen mij of tegen elkaar: at een bende 
h ?  at een overlast  aar niemand grijpt in. Op een bepaald moment loopt 
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hij weg  wat een rust opeens. De mannen die op de banken achterblijven, zijn 
rustig, praten wat of zijn gewoon stil. Er komen nog twee mannen bij, maar nog 
steeds heerst er rust. Opeens zijn het stille jongens op een bankje in plaats van 
een groep die het plein beheerst. Hoe n persoon de sfeer op een plein kan 
bepalen.’  

 

Het lijkt mogelijk probleemmakers en andere bankgebruikers duidelijk te onderscheiden. 
aar terwijl de politie en het stadsdeel aangeven dat zij deze groepen wel uit elkaar 

kunnen houden, lijken veel ondernemers, bewoners en andere gebruikers van het 
Beukenplein dit onderscheid niet te (kunnen) maken. angdurig gebruik, kletsen, blowen, 
drinken of wangedrag  alles wordt als overlast ervaren. En iedereen die langdurig op de 
banken te vinden is, wordt als overlastgever gezien. Slechts een enkeling is van mening 
dat enige rumoerigheid hoort bij het leven in de stad. Een bewoonster van 38 jaar vertelt: 

 

‘ a, Antillianen zijn gezellig h ? Dus dat is blablablablabla. Dus dan heb je een 
hoop herrie en dan moet ik toch wel mijn muziek wat harder zetten om het niet te 
horen. lacht  (…) ee, dat hoort erbij, je woont in Amsterdam. Als ik rust wil, 
moet ik lekker in een buitenwijk gaan wonen denk ik dan. a, dat weet je hier. 
Dus…’ (vrouw, hoofd technische dienst sportschool en kinderopvang) 

 

Deze respondent blijkt een uitzondering te zijn  het merendeel van de bewoners, 
bezoekers en ondernemers is allesbehalve tolerant tegenover de vaste bankgebruikers. 
Hoewel de wijkagent beaamt dat er zo nu en dan problemen zijn rond de banken, wijdt 
hij deze houding voor een deel aan vooroordelen. Hierbij bevestigt hij de visie van onder 
meer Blokland ( 009b), ofland (1973), itchell (1995, 003) en ac ae ( 004). 

erschillende bankgebruikers delen deze mening, zoals een arokkaanse jongen het 
verwoordt: ‘Alsof we ze opeten.’ aar omdat  zoals eerder bleek  meldingen van 
bewoners, bezoekers en ondernemers in hoge mate bepalend zijn voor acties door de 
politie en het stadsdeel, heeft deze intolerante houding grote invloed op de 
openbaarheid van de openbare ruimte.  

Op advies van de winkelstraatmanager van het Beukenplein is de eigenaar van 
Gazio lu Gaziantep Baklava gaan klagen bij het stadsdeel. Ook is deze manager, om een 
beeld te krijgen van de situatie op en rond de banken, de plek zelf in de gaten gaan 
houden. ijn conclusie was dat de banken meer overlast veroorzaakten dan dat ze een 
meerwaarde hadden. Ook had hij het vermoeden dat er rondom de banken in drugs werd 
gehandeld:  
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‘Toen hebben we aan de politie gevraagd om te gaan posten daar. (…) Binnen een 
kwartier hadden ze drie aanhoudingen of zo. (…) Het zullen verdovende middelen 
zijn, stoppen ze in die plantenbak. Diegene loopt weg en dan komt er iemand 
anders en die haalt het eruit. En de e ploitant die vertelde al dat hij het zo raar 
vond dat er iemand naar zijn toilet ging en daarna ging er weer iemand naar het 
toilet. Dus... Toen heeft hij gezegd van: a, ik ga niet meer mijn toilet openbaar 
stellen.  En ja, toen gingen ze het in die plantenbakken doen. Dus drie 
aanhoudingen.’ (man, 39 jaar, winkelstraatmanager Beukenplein, werkzaam bij 
stadsdeel Oost)  

 

Daarna bleef het stil, tot ongenoegen van de eigenaar van Gazio lu Gaziantep Baklava. 
Om overlast door bankgebruikers te voorkomen, vond hij dat de banken weggehaald 
moesten worden. Ook had hij de ambitie om, net als bij a well en onak, een groot 
terras voor zijn onderneming te cre ren. et behulp van de klachtenco rdinator van 
stadsdeel Oost heeft hij er inderdaad voor bezorgd dat de banken zijn weggehaald. De 
winkelstraatmanager:  
 

‘Toen is het even stil geweest. Toen kreeg ik van onze klachtenco rdinator, kreeg 
ik een melding van: a, hoe zit dat nou? Die ondernemer die klaagt en de overlast 
is ook aangetoond. Hoe zit dat? a, en toen is eigenlijk alles in n keer in een 
stroomversnelling gekomen. an nou, we hebben een klacht, is het terecht? ou, 
blijkbaar wel want er is overlast en er wordt gedeald en die bankjes worden 
daardoor ook mee gebruikt om te dealen. En toen is alle informatie in n keer bij 
elkaar gekomen en de bankjes die waren, nou binnen twee dagen waren ze weg. 
(…) Dus het heeft wel even geduurd, maar zo zie je dat toch... Als de politie 
constateert en aanhoudingen verricht, dat je ook wat op papier hebt. ijk, het 
buurtveiligheidsteam loopt daar ook. Daar waren ook al meldingen van overlast... 
a, als er aanhoudingen worden verricht, dan weet je gewoon, dan heb je ook 

meer op papier en dan is het gewoon heel sterk. Dus je moet het wel heel goed 
onderbouwen.’ (man, 39 jaar, winkelstraatmanager Beukenplein, werkzaam bij 
stadsdeel Oost)  

 

Sinds de zomer van 014 is de plek voor Gazio lu Gaziantep Baklava eveneens als terras 
in gebruik (zie afbeelding 18). Ook hier heeft het verwijderen van de banken tot 
privatisering van de openbare ruimte geleid, waarbij het gebruik van het Beukenplein 
meer dan voorheen in het teken is komen te staan van consumptie.  
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Afbeeldingen 18: Terras voor Gazio lu Gaziantep Baklava op noordoosthoek van het Beukenplein, 

015. 

 
oor de gebruikers betekende het weghalen van deze twee laatste banken op het 

Beukenplein het verlies van een geliefde ontmoetingsplek. Toch heeft slechts n 
persoon zijn ongenoegen over het weghalen van de banken bij het stadsdeel geuit, een 
voormalig ondernemer van het Beukenplein die er al zijn hele leven woont. Ook bij deze 
transformatie van het Beukenplein valt op dat niet iedereen de mogelijkheid aanwendt 
om via de offici le weg, het stadsdeel, melding te maken van zijn ongenoegen en invloed 
uit te oefenen. Hoewel de transformatie ervoor heeft gezorgd dat veel bankgebruikers 
van het plein zijn verdwenen, hebben vooral de vaste gebruikers zich niet laten 
wegsturen. ij gebruiken het plein nog steeds voor wat ze er altijd al deden  om 
vrienden te ontmoeten, een drankje te drinken en van de zon te genieten. 

 

Ter afsluiting  
 

De herinrichting van het Iepenplein en het verwijderen van de banken op het 
Beukenplein heeft tot veranderingen geleid in het gebruik en de gebruikers van deze 
pleinen. Door de transformatie van het Iepenplein voelen veel buurtbewoners die op een 
actieve manier van het plein gebruik willen maken, om te spelen, sporten en elkaar te 
ontmoeten, zich niet (meer) tot deze openbare ruimte aangetrokken: kinderen, hun 
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ouders en jongeren  het merendeel met een migrantenachtergrond. Het weghalen van 
de banken op het Beukenplein betekent het verlies van een belangrijke ontmoetingsplek 
voor verschillende groepen buurtbewoners. Hierbij gaat het om Surinaamse, Antilliaanse 
en Dominicaanse buurtbewoners, veelal mannen, en om arokkaanse buurtjongens. 

ortom: de pleinen zijn  opvallend genoeg  minder geschikt geworden voor groepen en 
individuen voor wie de openbare ruimte een essentieel deel van hun leefwereld uitmaakt.  

Sommige van de vaste pleingebruikers laten zich niet meer op de pleinen zien. 
oor deze mensen hebben de interventies op het vlak van vormgeving tot verdringing 

geleid, in het bijzonder plaatsgebonden verdringing (Davidson  ees 010). Op basis van 
de esthetische en functionele vormgeving concluderen zij dat de openbare ruimte niet 
(meer) voor hen bedoeld is. oor deze mensen heeft de transformatie van de vormgeving 
dan ook geleid tot een inkrimping van hun leefwereld ( eijndorp 004). Hiernaast valt op 
dat anderen, ondanks hun ongenoegen, nog steeds geregeld op het Iepen  of het 
Beukenplein te vinden zijn. ij hanteren verschillende tactieken om de pleinen op hun 
eigen manier te kunnen blijven gebruiken. Tegelijkertijd laten zij hierdoor zien hoeveel 
belang zij aan de pleinen hechten  hoewel ze niet (geheel) aan hun wensen voldoen, zijn 
ze er nog steeds te vinden.  

oor anderen zijn de pleinen juist aantrekkelijker geworden. Dit geldt in het 
bijzonder voor mensen die waarde hechten aan esthetiek, hedendaagse 
monumentaliteit, creativiteit, rust, terrassen en veiligheid. Het gaat hierbij voornamelijk 
om buurtbewoners die de voorkeuren van stadsdeel Oost en de betrokken ontwerpers 
delen en daardoor enthousiast zijn over de interventies die in de vormgeving van de 
pleinen worden uitgevoerd. Deels zijn dit mensen die tot de stedelijke middenklasse 
behoren, maar ook veel anderen zijn enthousiast over de transformatie van de pleinen. 
Dit maakt zichtbaar dat verschillende mensen op uiteenlopende manieren gebruikmaken 
van, gericht zijn op en verwachtingen hebben van de openbare ruimte en deze ruimte 
ook anders waarderen (o.a. adanipour 010  erry 1981  itchell 003  Oosterman 
1993  atson 006  ackson 1998  ees 1998). Ook mensen die, door hun stem te laten 
horen, invloed hebben weten uit te oefenen op de inrichting van het Iepen  en 
Beukenplein, zijn veelal enthousiast. ij hebben de ruimte genomen en gekregen om hun 
visie op de openbare ruimte dominant te maken.  

Op het Iepenplein zien we dat voor de vaste gebruikers, die van het plein zijn 
verdwenen, andere groepen in de plaats zijn gekomen. Tegelijkertijd valt op dat een 
aanzienlijk deel van deze enthousiastelingen hun vrije tijd nauwelijks op het Iepenplein 
doorbrengt  ze zijn slechts sporadisch op het plein te vinden. De combinatie van afstoten 
en aantrekken heeft er zodoende niet alleen toe geleid dat de dominante aanwezigheid 
van de vaste gebruikersgroepen is afgenomen  ook de ontmoetings  en verblijfsfunctie 
van het Iepenplein is gereduceerd. Het Iepenplein is hierdoor veel rustiger geworden. 
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Hoofdstuk 5 De geprogrammeerde openbare ruimte  
 
 

De activiteiten in en aan de openbare ruimte hebben invloed op het gebruik en de 
gebruikers van deze ruimte. Enerzijds gaat het hierbij om het economische programma 
grenzend aan de openbare ruimte die een publieksfunctie hebben, zoals winkels en 
horeca. Anderzijds gaat het om het sociaal culturele programma, tijdelijke 
(buurt)activiteiten en evenementen, zoals pleinfeesten of buurtfestivals. In de literatuur 
wordt verondersteld dat de herontdekking van de stad in het algemeen en gentrificering 
in het bijzonder tot commercialisering van de openbare ruimte heeft geleid ( ollins  
Shantz 009  ees 003). Dat voor het gebruik van de openbare ruimte steeds vaker moet 
worden betaald, wordt in belangrijke mate toegeschreven aan de sterke groei van 
horecagelegenheden en terrassen (Oosterman 1993  Atkinson 003  ukin 1995). Dat de 
nieuwe horecagelegenheden en winkels vaak voor een middenklassenpubliek bedoeld 
zijn, draagt er volgens sommigen aan bij dat de openbare ruimte voor andere groepen 
minder toegankelijk wordt ( ollins  Shantz 009  itchell  Staeheli 009  ukin e.a. 

009  B langer 01 ). artucci ( 013) laat zien dat tijdelijke activiteiten of evenementen 
in de openbare ruimte gericht op middenklassengroepen, ook uitsluitend werken.  

In Amsterdam Oost wordt het economische en sociaal culturele programma in de 
openbare ruimte als belangrijk instrument gezien om de aantrekkelijkheid van het 
stadsdeel voor middenklassengroepen te vergroten. Door samen te werken, streven het 
stadsdeel en woningcorporaties ernaar Oost te laten uitgroeien tot een volwaardig 
onderdeel van het Amsterdamse centrummilieu. Ook op de Bomenpleinen zijn deze 
inspanningen duidelijk zichtbaar. In de eerste paragraaf besteed ik aandacht aan het 
economische programma op de Bomenpleinen. a een verkenning van de centrale 
beleidsplannen, staat het Beukenplein centraal. Het Beukenplein is door inspanningen 
van stadsdeel Oost, in samenwerking met corporaties, in een ‘hoogwaardig’ horecaplein 
getransformeerd. De tweede paragraaf gaat over het sociaal culturele programma op de 
Bomenpleinen. Hierbij besteed ik aandacht aan het Iepenpleinfeest, een jaarlijks 
terugkerend feest op het Iepenplein. In dit hoofdstuk ga ik in op de vraag wie invloed op 
het economische en sociaal culturele programma heeft kunnen uitoefenen en hoe dit 
programma het gebruik en de gebruikers van de openbare ruimte bepaalt.  
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‘Hoe gevarieerder dat voorzieningenaanbod (…), hoe groter de kans op uitwisseling 
tussen mensen.’6 
 

In het vorige hoofdstuk is gebleken dat de verwachtingen over het be nvloeden van de 
fysieke inrichting van de openbare ruimte hooggespannen zijn. In de  

  van de gemeente Amsterdam wordt de inrichting echter ondergeschikt 
geacht aan de voorzieningen die aan deze ruimte grenzen:  

 

‘De kwaliteit en gebruikswaarde van de openbare ruimte, zoals straten, trottoirs, 
pleinen, kades en parken, wordt vooral bepaald door de winkels, caf s, 
restaurants, bedrijven en andere voorzieningen die aan de openbare ruimte 
grenzen, en in tweede instantie door de fysieke gesteldheid van de openbare 
ruimte z lf.’ (Gemeente Amsterdam 011: 114) 

 

Deze sterke gerichtheid op het economische programma zien we ook terug in stadsdeel 
Oost, waar in samenwerking met vastgoedbezitters, veelal corporaties, actief wordt 
ingegrepen in het voorzieningenaanbod.  

  

       
 

In de Oosterparkbuurt is het stadsdeel Oost actief bezig het voorzieningenaanbod te 
be nvloeden. Er is een duidelijke voorkeur voor diversiteit en kleinschaligheid. De 
winkelstraatmanager van het Beukenplein vertelt:  
 

‘Daarom is Amsterdam zo aantrekkelijk, je hebt overal van die kleine winkeltjes. 
a, het beste voorbeeld is de egen Straatjes en de Haarlemmerstraat, allemaal 

van die geen grote, geen grote ketens. a, dat proberen we in Oost ook voor 
elkaar te krijgen.’ (man, 39 jaar, winkelstraatmanager Beukenplein sinds 011)  

 

Deze voorbeelden, de egen Straatjes en de Haarlemmerstraat, zijn zeer succesvolle 
winkelgebieden in het centrum van Amsterdam. De Haarlemmerstraat is in 011 zelfs 
verkozen tot de leukste winkelstraat van ederland. Deze straten kenmerken zich door 
veel kleine, zelfstandige ondernemers, waaronder veel winkeliers die bijzondere 
producten verkopen. Denk hierbij aan een olijfoliewinkel, een skatewinkel voor kinderen 

                                                           
 Gemeente Amsterdam 011: 114. 
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en een winkel gespecialiseerd in tweedehandskleding uit de jaren vijftig. Ook is er veel 
horeca. aast de speciaalzaken zijn hier in toenemende mate winkelketens van duurdere 
kleding  en schoenenmerken gevestigd. Het zijn, anders gezegd, steeds meer de 
e clusieve winkels uit het hogere segment die hier te vinden zijn en die de hoge huren 
kunnen (blijven) betalen. olgens ukin e.a. ( 009) draagt de komst van dergelijke winkels 
bij aan het proces van gentrificering, door de kwaliteit van leven van de stedelijke 
middenklasse te verhogen. Andersom is de komst van deze winkels als een product van 
gentrificering op te vatten. ukin e.a. ( 009) menen dat het winkelaanbod door deze 
commerci le gentrificering of  steeds minder aansluit bij de wensen van 
stadsbewoners die minder te besteden hebben of er andere voorkeuren op na houden, 
met plaatsgebonden verdringing als gevolg (Davidson  ees 010  Slater 009). 

aast het type winkels, probeert stadsdeel Oost ook het horeca aanbod in de 
Oosterparkbuurt te sturen. Er wordt veel waarde gehecht aan zowel het differenti ren als 
het uitbreiden van het bestaande horeca aanbod. Horeca wordt immers opgevat als 
‘motor voor de lokale economie’ (Stadsdeel Oost 01 a: 16), als een middel om 
levendigheid te versterken, het woongenot te vergroten en buurten met elkaar te 
verbinden. Stadsdeel Oost richt zich hierbij op ‘kwalitatief hoogwaardige horeca’. In de 

   wordt een aantal eigenschappen genoemd ‘die bijdragen 
aan een betere kwaliteit van horeca’ (Stadsdeel Oost 01 a: 14). o dient de uitstraling 
van een horecagelegenheid te passen ‘in het kwaliteitsbeeld van de omgeving’ (Stadsdeel 
Oost 01 a: 15). Onder uitstraling wordt verstaan: stijl, inrichting, sfeer, type bezoekers, 
meubilair. Ook wordt de kwaliteit van een horecagelegenheid toegeschreven aan het 
aangeboden voedsel en drinken, waaronder menu, smaak, presentatie en prijs
kwaliteitverhouding wordt verstaan. Daarnaast wordt belang gehecht aan de bediening, 
aan snelheid, kennis van zaken, behulpzaamheid, gastvrijheid en klantgerichtheid. Tot slot 
wordt een actieve houding van de horecaondernemer in het tegengaan van wangedrag 
van zijn klanten, overlast voor de buurt en het schoonhouden van de straat als kenmerk 
voor kwaliteit gezien.  

Deze uitwerking biedt veel ruimte voor eigen interpretatie. at stijl is voor de 
een, is stijlloos voor de ander  wat lekker is voor de een, is smaakloos voor de ander. Toch 
bestaat er bij de eigenaar van caf  a well op het Beukenplein geen enkele twijfel over 
welke groepen het stadsdeel Oost met het horecabeleid wil bereiken:  

 

‘De gemeente die heeft gewoon in zijn bol dat als een wijk niet goed is, niet goed 
functioneert, een achterstandswijk, dan moet je er horeca neerzetten en dan 
komt het allemaal wel goed. Goede horecaondernemers trekken, en dan komt het 
allemaal wel goed met een wijk. (…) Hoe slecht de wijk ook is, er wonen altijd 
mensen die je er wil hebben. (…) ensen die gewoon een normale baan hebben, 
die wat te verteren hebben, een huis kopen. Ik wil niet zeggen de yuppen, maar 
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gewoon mensen die iets meer te besteden hebben.’ (man, 3  jaar, ondernemer 
op het Beukenplein sinds 008)  

 

Bij de ambtenaren van stadsdeel Oost heerst de overtuiging dat de komst van een 
bepaald type winkels of horeca het gentrificeringsproces niet alleen zichtbaar maakt, 
maar deze ontwikkeling ook aanjaagt. Hyde ( 014) en ukin e.a. ( 009) laten zien dat ook 
stedelijke overheden buiten ederland deze visie delen. De eigenaar van a well ziet 
hoe stadsdeel Oost evenals Amsterdamse makelaarskantoren bepaalde 
horecagelegenheden zijn gaan gebruiken om een buurt ‘op de kaart te zetten’:  

 

‘Om een voorbeeld te geven, caf  uiper op de innaeusstraat, dat is een bar, dat 
is een van mijn zaken. Als je bij makelaarskantoren komt in de buurt, dan staat 
caf  uiper bij de omschrijving van de huizen. Dus: het huis ligt aan de 

ijttenbachstraat, tweehoog, 1 0 m  en om de hoek van caf  uiper. Begrijp je 
wat ik bedoel? Het is een  . Heel veel makelaars komen hier ook 
zitten met mensen die een bezichtiging hebben gehad, van… dit is de woning. En 
die mensen zitten hier heel prettig en die denken van: eigenlijk is het hier wel 
leuk, zo’n leuk gezellig caf tje. Dus het is een heel belangrijk onderdeel van een 
buurt. Dus de gemeente heeft daar op zich wel gelijk in.’ (man, 3  jaar, 
ondernemer op het Beukenplein sinds 008) 

 

Tegelijkertijd wordt de vestiging van ‘fast food aanbieders, shoarma  grill rooms en 
koffiehuizen in buurten waar al veel van dergelijke horeca vestigingen zitten’ zo veel 
mogelijk vermeden (Stadsdeel Oost 01 a: 16). Het standpunt is dat deze zaken niet 
bijdragen aan de gewenste diversiteit. Hieruit spreekt de aanname dat dit type 
horecagelegenheden, vaak door etnisch ondernemerschap gekenmerkt, niet aan de 
gewenste commerci le gentrificering bijdraagt. Hierin komt weer de aanname van ees 
( 003) terug dat diversiteit allesbehalve een eenduidig begrip is. 

 Stadsdeel Oost is verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen aan 
nieuwe ondernemers. Deze bevoegdheid biedt de mogelijkheid om het 
voorzieningenaanbod te sturen. De wijkagent verhaalt:  

 

‘ ou ja, weet je, ze het stadsdeel, Dvd  zitten nu veel strenger boven op 
vergunningen. (…) Iemand die wil ergens een bedrijfje beginnen, en dan gaan ze 
echt gewoon kijken van wat voor een bedrijf het is. En... Als je bijvoorbeeld een 
belwinkel… roeger kon je zomaar een belwinkel beginnen, dat was een kwestie 
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van melden en je had een belwinkel. ou ja, belwinkels zijn geen goede tenten 
over het algemeen, worden een hoop criminele activiteiten gepleegd. En dat 
heeft ook een schimmige uitstraling, trekt ook bepaald soort publiek aan waarop 
wij niet zitten te wachten. Dus het stadsdeel had gezegd: ou, we willen niet 
zomaar overal weer een belwinkel in hebben bijvoorbeeld. Dus er zitten daar... Of 
andere dingen, weer een d ner zaak. Dat willen ze niet meer en daar zijn ze wel 
wat strenger in geworden. En... e willen… at ik weet van het stadsdeel is… e 
willen het Beukenplein ook weer gewoon een hele, nog een trendyer uitstraling 
geven. oals tenten als a well of Bidou met hun plantenbakken en, je ziet 
gewoon dat daar een heel ander publiek op afkomt dan, dan in een shoarmatent, 
of een d ner tent.’ (vrouw, wijkagent Oosterparkbuurt est)  

 

Daarnaast heeft stadsdeel Oost op sommige plekken winkelstraatmanagers aangesteld 
om een gewenst voorzieningenaanbod te cre ren. Deze managers staan (nieuwe) 
ondernemers te hulp n zij hebben de mogelijkheid op actieve wijze nieuwe 
ondernemers aan te trekken. De winkelstraatmanager van het Beukenplein verhaalt:    

 

‘Om tien uur heb ik mijn ondernemersspreekuur, dat is elke vrijdag hiero in het 
stadsdeelkantoor. (…) Daar komen startende ondernemers, veelal startende 
ondernemers. Het is voor alle ondernemers in Oost, maar wat we zien is dat er 
ook voornamelijk veel startende ondernemers komen die bedrijfspandjes zoeken 
of... a, de weg niet weten, waar ze moeten beginnen. En dan helpen wij ze op 
weg, dus dat... (...) De leuke en de goede ondernemers probeer je eruit te pikken 
en te kunnen plaatsen waar wij denken dat we ze willen hebben. ij hebben dan 
weer contacten met de corporaties en met een aantal vastgoedbezitters en ... ja... 
(…) aar het is ook zo van als er een pand leeg komt dat we ook al contact 
opnemen met een bedrijf van: ou, we hebben een leuk... wij denken dat jullie, 
dat zo’n pand geschikt is voor jullie , en dan gaan ze ernaar kijken. a, die... e 
moet ze het ook aanbieden, die bedrijven. Het is twee kanten op, ja.’ (man, 39 
jaar, winkelstraatmanager Beukenplein, werkzaam bij stadsdeel Oost)  

 

In stadsdeel Oost wordt intensief met corporaties samengewerkt, die een aanzienlijk deel 
van het bedrijfsvastgoed in bezit hebben en zodoende kunnen bepalen wie er waar mag 
ondernemen. Deze samenwerking verloopt zo goed omdat woningcorporaties er in de 
loop van de tijd eveneens van overtuigd zijn geraakt dat de aantrekkelijkheid van de buurt 
in hoge mate met de leefomgeving en voorzieningen samenhangt. De gebiedsmanager 
van de Oosterparkbuurt:  
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‘En waar corporaties ook achter zijn gekomen, is dat het soms... ant die hebben 
daar ook van geleerd: Hoe kan het nou dat die kleine rottige woninkjes in De ijp 
het zo ontiegelijk goed doen? Dat heeft dus te maken met de omgeving. En dus in 
feite ook voor de marktwaarde van woningen de omgeving misschien wel veel 
bepalender is dan de kwaliteit van de woning zelf. (…) Dat is dus de deal die je 
eigenlijk hebt. Het stadsdeel doet dan die openbare ruimte, maar mere 
woningcorporatie, Dvd  investeert onrendabel in zo’n onderneming. Die 

zeggen tegen die ondernemer: Ok , jij moet hier starten, het eerste jaar hoef jij 
geen huur te betalen en...  Er worden allemaal deals gesloten... (...) Dat is dus de 
kracht... Dat is, in mijn beleving, dat is wijkaanpak.’ (man, 51 jaar, werkzaam bij 
stadsdeel Oost) 

 

Daar komt bij dat stadsdeel Oost en woningcorporaties eenzelfde idee lijken te hebben 
over welke ondernemers een meerwaarde voor een buurt kunnen hebben, en dat zijn 
degenen die passen in het beeld van ,  en .  

Er is een aantal concentratiegebieden aangewezen waar ondernemers zich mogen 
vestigen, waaronder het Beukenplein. In de overige gebieden, zoals het astanje , het 
Eiken  en het Iepenplein, staat wonen centraal. Hier ligt de nadruk op een rustig 
woonmilieu met stedelijkheid om de hoek, oftewel stedelijkheid in de luwte ( arsten, 

eijndorp  an der waard 006). In de woorden van de gebiedsbeheerder:   
 

‘Ik neem aan dat jij ook gewoon het liefste in een hele leuke, hippe buurt woont 
met een cafeetje, restaurantje en je kan naar buiten rollen en op het terras zitten 
en ... aar je hebt er geen last van ’s avonds. a, daar woon ik ook het liefste.’ 
(man, gebiedsbeheerder Oosterparkbuurt, werkzaam bij woningcorporatie mere) 

 

Hierdoor heeft het Beukenplein een heel ander karakter dan de overige drie 
Bomenpleinen. Bij de herinrichting van het plein in 014 werd dit meer dan zichtbaar: 
waar het astanje , het Eiken  en het Iepenplein als rustige buurtpleinen zijn bedoeld, is 
het Beukenplein als horecaplein ingericht. De ventwegen aan beide kanten van de 
doorgaande weg zijn weggehaald om ruimte te maken voor terrassen. Sindsdien is niet 
alleen het aantal horecagelegenheden sterk toegenomen, ook het plein is grotendeels als 
terrasruimte in gebruik genomen. 
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Het Beukenplein was lange tijd het economische hart van de buurt met onder meer een 
bakker, slager, kledingwinkel, slijterij, speelgoedwinkel, kapper, schoenenwinkel, opticien 
en een café op de hoek. Vanaf de jaren zeventig veranderde het winkelaanbod van het 
Beukenplein – veel winkels verdwenen en wat ervoor terugkwam, werd niet door 
iedereen gewaardeerd. Een ondernemer van het Beukenplein vertelt:  

 

‘Ik kan me herinneren dat we hier op een gegeven moment wel vier van die 
belwinkels hadden, geloof ik. Vier of vijf zelfs! Waar je dus inderdaad kon bellen, 
waar je kon internetten, waar je nooit iemand zag en waarvan je je afvroeg wat er 
gebeurde. En als je er mensen zag, dan waren het altijd mensen die dus geen 
internet thuis hadden of probeerden goedkoop… Op die manier kan je daar 
goedkoop bellen. (…) Het was niet een afspiegeling van de buurt, zeg maar.’ (man, 
ondernemer op het Beukenplein sinds 1995) 

 

Tot een aantal jaren geleden had het Beukenplein een slecht imago. De 
winkelstraatmanager memoreert dat het lange tijd erg lastig was om ‘gewenste’ 
ondernemers naar het plein te krijgen:  

 
‘Ik geloof een jaar of vijf geleden was dat echt een o o . Brinks [bedrijf voor 
geldtransport, DvdW] die wou niet meer bij de bank laden en lossen omdat het 
gewoon te gevaarlijk was. (...) Ja, er was een hele hoge concentratie junks... 
Dealers, junks. Ja, het was niet echt prettig. (…) En eigenlijk, de laatste aantal jaren 
gaat het steeds beter met het Beukenplein. Alles wat weggaat, daar komt beter 
voor in de plaats. (…) Maar nu, achteraf, zie je die uitrol vanuit het centrum met 
de pluspunten naar Oost komen. Dus ondernemers willen zich ook heel graag 
vestigen in Oost. En de plinten, de winkelplinten in Oost op de Linnaeusstraat en 
Beukenplein die worden ook steeds beter. Ja, het heeft een aantrekkingskracht, 
Oost. (…) En wij proberen als Oost proberen we die ondernemers echt aan de 
hand te nemen en proberen dat ze echt in Oost blijven.’ (man, 39 jaar, 
winkelstraatmanager Beukenplein, werkzaam bij stadsdeel Oost)  

 

De laatste jaren wordt op het Beukenplein de komst van ‘hoogwaardige’ horeca 
aangemoedigd. Dit beleid heeft duidelijke sporen nagelaten: sinds 2008 hebben zich op 
het Beukenplein acht nieuwe horecagelegenheden gevestigd – waarvan maar liefst vier in 
2014 – die vooral gericht zijn op middenklassengroepen. Deze verandering is ook 
zichtbaar in de wijze waarop het plein wordt gebruikt. Door de uitbreiding van het 
horeca-aanbod en de herinrichting van het Beukenplein in 2014 is het aantal terrassen  
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Afbeelding 19: Beukenplein, 1969.  

 

sterk toegenomen. Sindsdien wordt het plein vooral in de zomermaanden in belangrijke 
mate als terras gebruikt. Hierdoor is de ruimte voor andere vormen van (niet
commercieel) gebruik drastisch afgenomen.  

De eigenaren van a well waren de eerste ondernemers die het aandurfden een 
eetcaf  op het Beukenplein te beginnen, vooral gericht op studenten. Op de plek waar 
eerder caf  Springer gevestigd was, opende a well in 008 de deuren. Daarna bleef het 
een tijd stil op het Beukenplein. In 010 werd Bidou geopend, een rans Italiaans 
restaurant waar vooral met seizoensproducten wordt gewerkt.7 Hiervoor zijn twee 
winkelpanden samengetrokken, waar voorheen een dierenarts en een belwinkel huisden. 
Op de plek van het voormalige kantoor van stadstoezicht werd in 011 Turks restaurant 

onak geopend. De eigenaar van dit restaurant werd in 010 winnaar van de 
ondernemersprijs ieuw est met zijn daar gevestigde onak restaurant. Ook kwam 

offee Bru in bedrijf, waar naast een ruim aanbod aan bijzondere, biologische,  
koffie en thee zelfgemaakte broodjes en taart worden geserveerd. offee Bru heeft in 
korte tijd een grote naam opgebouwd door verschillende prijzen te winnen, waaronder 
de enuez Hospitality  Style Award 01  voor de Best offee Bar. Decennialang was op 

                                                           
7 www.bidou.nl. Geraadpleegd op 0 04 015. 

http://www.bidou.nl/
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deze plek een banketbakkerij gevestigd. adat deze in 001 de deuren sloot, hebben er 
verschillende winkels gezeten, met Budget Bikes als laatste.  

In 014 ging het snel: Bar Brouw opende de deuren voor ‘smoked meat  craft 
beer’8 op de plek waar voorheen het Eritrese eetcaf  esob (voorheen Baylul) was 
gevestigd. Aan de overkant werd restaurant Smoking’ Barrels geopend, van dezelfde 
eigenaren als a well. Op de plek waar lange tijd Italiaans restaurant errara heeft 
gezeten, worden nu ‘burgers, lobster and a fine piece of meat in combination with craft 
beer and gin tonics’9 geserveerd. Ook vestigde Het I sboefje zich op het Beukenplein, op 
de plek van de voormalige poelier, een ijssalon met ambachtelijk Italiaans ijs uit de 
ordaan. In de herfst verandert deze ijssalon in Het urryBoefje, waar het mogelijk is 

curry maaltijden te gebruiken en af te halen. Op de acebook pagina van Het urryBoefje 
is de volgende beschrijving te vinden:  

 

‘ an oktober tot maart zijn we er voor een dagelijkse portie Indiase curry, 
gezonde salade, soep, verse sappen of een lekker kopje koffie met iets zoets. e 
serveren kleine porties (curry bo ) die je kunt uitbreiden met snacks, salade etc. 
Of kies een volledige (thali) maaltijd. Er is keus tussen veganistisch, vegetarisch, 
seafood of carnnivoor curry. Ook in mild en pittig is er flink wat variatie. risse 

uid Indiase cocos curries worden afgewisseld met volle, romige oord Indiase 
curries. om maar gewoon proeven.’  

 

Een deur verderop werd eukenette geopend, een bar en caf  waar Italiaans eten wordt 
geserveerd, naast de mogelijkheid maaltijden af te halen en te laten bezorgen. 

Opvallend aan deze nieuwe horecagelegenheden is dat de nadruk ligt op 
bijzonder eten en drinken van hoge kwaliteit. eelgebruikte termen zijn ‘huisgemaakt’, 
‘biologisch’, ‘ambachtelijk’, ‘eerlijk’. Het gebruik van lokale producten gaat samen met 
een sterke internationale gerichtheid, wat zichtbaar wordt in het gebruik van 
specialiteiten uit het buitenland n de vele Engelse woorden. Op de website van Bar 
Brouw wordt de komst van een vestiging aan het Beukenplein als volgt aangekondigd: 

 

‘In April openen we een de vestiging aan het vernieuwde beukenplein in Oost. 
Geniet ook in Oost straks lekker van Bar Brouw’s bekende sfeer, biologisch en 
mals gerookt vlees, whisky’s of van craft beer op ons zonovergoten terras  olg 
ons en blijf op de hoogte.’10  

                                                           
8 www.barbrouw.nl. Geraadpleegd op 04 05 015. 
9 www.smokinbarrels.nl. Geraadpleegd op 04 05 015. 
10 www.barbrouw.nl. Geraadpleegd op 9 04 015. 

http://www.barbrouw.nl/
http://www.smokinbarrels.nl/
http://www.barbrouw.nl/


Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016

505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk

    

 
 

De horecagelegenheden op het Beukenplein vertonen een duidelijke voorkeur voor eten 
en drinken dat door Hyde ( 015) authentiek en e otisch wordt genoemd. Hyde beschrijft 
hoe de culturele elites, waartoe ook de nieuwe stedelijke middenklasse kan worden 
gerekend, een voorkeur hebben voor authentiek en e otisch eten. Onder authentiek eten 
verstaat hij ‘zogenaamd eenvoudig, simpel en niet afkomstig uit de grootschalige 
voedselindustrie’. E otisch eten kenmerkt hij als ‘niet beschouwd als onderdeel van het 
traditionele  westerse dieet’ (Hyde 015: 343, vertaling Dvd ). Opvallend is het gebruik 

van de woorden ‘zogenaamd’ en ‘beschouwd’. Hiermee lijkt Hyde aan te geven dat vooral 
de verwijzing naar authenticiteit en e otisme centraal staat, terwijl de vraag achterwege 
blijft of het eten werkelijk authentiek of e otisch kan worden genoemd. Ook ukin e.a. 
( 009: 3, vertaling Dvd ) benadrukken: ‘een stad is authentiek als het de ervaring van 
originaliteit kan cre ren’. 

Er is veel aandacht voor hoe het eten en drinken eruitziet en hoe het wordt 
geserveerd. Deze nadruk op esthetiek zien we terug in het interieur. Ondanks de 
onderlinge verschillen is het merendeel van de interieurs te omschrijven als  

. Het huiskamergevoel wordt versterkt door het gebruik van planten, 
bloemen en de aanwezigheid van boeken, tijdschriften, foto’s en schilderijen, terwijl de 
combinatie van de vele zelfgemaakte en tweedehandsmeubels met onafgewerkte muren 
en plafons de interieurs een ongepolijst gezicht geven. Het gebruik van veel kleur is een 
andere overeenkomstigheid. Ook op de terrassen zien we deze inrichtingselementen 
terug. Op de website van De koffiefilters wordt offee Bru als volgt aangekondigd:  

 

‘Bij offee Bru drink je koffie alsof je thuis bent. De sfeer is er warm en 
laagdrempelig door de kleurrijke karakteristieke tweedehands meubelen, de geur 
van het versgemalen koffie, het vele groen in de zaak, de zelfgemaakte taarten op 
de toonbank, het gemengde publiek dat er komt, de vrolijke schilderingen op de 
muur… En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Alles samengevat: je voelt je 
hier meteen rela ed en vooral ontzettend welkom.’11 

 

Deze ongepolijste huiselijkheid maakt niet alleen de hang naar een authentieke stedelijke 
ervaring zichtbaar, maar ook de door Duyvendak ( 011) beschreven behoefte van 
stedelingen om zich buiten het priv domein van het huis  te voelen. it de grote 
overeenkomsten tussen de horecagelegenheden op het Beukenplein wat betreft 
bezoekers, interieurs, eten en drinken blijkt dat deze voorzieningen vooral een specifieke 
groep bedienen die zich tot dit soort ‘huiselijkheid’ aangetrokken voelt. ia acebook,  

                                                           
11 www.dekoffiefilters.nl. Geraadpleegd op 04 05 015. 

http://www.dekoffiefilters.nl/
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Afbeeldingen 0 t m 5: ‘Hoogwaardige’ horeca op het Beukenplein.1   

 

Twitter, Instagram en blogs worden de foto’s van het eten, in  en e terieur door zowel 
bezoekers als ondernemers de wereld in gestuurd om gelijkgestemden over dit ‘thuis 
buitenshuis’ op de hoogte te stellen (Boy  itermark 015  Gelmers  ath, 
forthcoming). Tegelijkertijd laat Duyvendak ( 011) zien dat er zich hierdoor processen van 
uitsluiting voltrekken van de groepen die er (gedeeltelijk) andere idee n op na houden 
over wat onder huiselijkheid kan worden verstaan. 

                                                           
1  Afbeelding 0: offee Bru, april 016  Afbeelding 1: offee Bru, april 016  Afbeelding : Het 
ijsboefje, september 015  Afbeelding 3: estaurant Bidou, september 015  Afbeelding 4: 

offee Bru, april 016  Afbeelding 5: Het ijsboefje, september 015.  
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Door ‘hoogwaardige’ horeca aan te trekken, hoopte stadsdeel Oost het horeca
aanbod in de buurt uit te breiden en te diversificeren. In de Oosterparkbuurt heeft dit op 
de schaal van de buurt opvallend genoeg geleid tot een monocultuur van 
middenklassenhoreca op het Beukenplein. Deze ontwikkelingen maken zichtbaar dat de 
term diversiteit niet alleen toelichting vereist over wat er precies mee wordt bedoeld 
( ees 003), maar ook op welke ruimtelijke schaal men deze diversiteit nastreeft. Geheel 
in de lijn der verwachting van ukin e.a. ( 009) en Hyde ( 015) ziet de wijkagent vooral 
leden van de nieuwe stedelijke middenklasse gebruikmaken van het plein: jong, 
hoogopgeleid, goed inkomen. ij ziet dit als een positieve ontwikkeling: 

 

‘ ou ja, dat er gewoon ander soort publiek komt. Of de arokkaanse jongen die 
rondhangt bij een tent, of er komen jongere gasten die een wijntje gaan doen ’s 
avonds. En dat zie je gewoon, dat zijn studenten die hier komen, jongere yuppies 
die met zijn twee n werken en die geen kinderen hebben nog. e ziet gewoon… 
Als je al naar zo’n terras kijkt, zie je het verschil al. Daar hoef je geen e pert voor 
te zijn, dat zie je gewoon. (…) a, de buurt heeft dat wel nodig. En het hoeft 
helemaal niet zo te zijn dat alle oorspronkelijke bewoners weg moeten gaan, maar 
er moet gewoon een goede mi  komen. ant dan houdt het elkaar ook in stand. 
En je moet geen getto’s vormen. (…) ou, dat moet je niet willen, want het wordt 
gewoon onleefbaar. oor de mensen die hier gewoon hun best willen doen en wel 
normaal willen leven. Oudere mensen durven de straat niet meer op ’s avonds, 
hier. ou, dat vind ik heel erg (...) En als je wat meer een gem leerd publiek hebt, 
waardoor de sociale controle misschien wat groter wordt, die jongens ook niet het 
idee hebben dat zij de enigen zijn die in zo’n buurt wonen. ijk dan verander je de 
buurt, natuurlijk.’ (vrouw, wijkagent Oosterparkbuurt est)  

 

ij is niet de enige die enthousiast is over de veranderingen op het Beukenplein. eel 
ondernemers zien de komst van nieuwe horeca eveneens als een grote aanwinst voor het 
plein. ooral de nieuwe, koopkrachtige groepen worden als meerwaarde gezien. De 
eigenaar van de delicatessenwinkel ziet dat het plein vooral aantrekkelijker is geworden 
voor mensen die tot zijn (potenti le) klanten behoren:  

 

‘ ou, wat ik merk is dat het leuker is geworden om naar het plein te komen, voor 
de mensen. Omdat je, als je nou bedenkt van: goh, zullen we ergens een kopje 
koffie drinken?, dan kan je dus ineens hieraan denken. Dan hoef je dus niet meer 
te denken richting de innaeusstraat of richting de stad. Of als je denkt aan naar 
een restaurant gaan of een biertje drinken, dan zijn er intussen ook een paar 
mogelijkheden wat eerst niet zo was. Ik was eigenlijk eerst zo’n beetje de enige 
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waar mensen echt voor naar het Beukenplein toe kwamen.’ (man, ondernemer op 
het Beukenplein sinds 1995) 

 

ijn klanten kenmerken zich door een goed inkomen en dito opleiding. aak zijn het 
ederlanders, op een enkele uitzondering na:  

 

‘ et name Turken en arokkanen, er zijn nog wel andere bevolkingsgroepen. 
Surinamers, ik heb veel Surinamers in de winkel. aar dat zijn dan altijd mensen 
die graag bij de betere stand willen horen. Ik heb een paar Egyptenaren die echt 
wel wat te besteden hebben en die willen graag n lekker en die willen graag 
goede kwaliteit en die proeven dus ook het verschil, kunnen het zich permitteren 
en willen er ook gewoon graag bij horen. Die zijn nog, zeg maar, lang niet meer zo 

arokkaans of Turks of Egyptisch of Surinaams dan degenen die dat niet doen. 
Die zijn veel meer, over het algemeen zijn ze veel beter in het ederlands alleen 
al. e zijn vaker hoger opgeleid.’ (man, ondernemer op het Beukenplein sinds 
1995) 

 

De ondernemer van de rimera is vooral enthousiast over de komst van terrassen op het 
Beukenplein. aast de levendigheid die deze met zich meebrengen, is hij ervan overtuigd 
dat het plein door de aanwezigheid van terrassen schoner blijft en er meer sociale 
controle is: 

 

‘ a, die horen bij het plein, terrasjes. ind ik. Dan leeft het plein h ? Tenminste, 
die terrassen betekenen dat je toch sociale controle hebt. Dat er meer mensen op 
een plein zitten. En die horen bij zo’n caf  of zo’n restaurant en die ober of kelner 
die houdt het allemaal een beetje in de gaten, die ruimt op, houdt het schoon. Dat 
geeft het toch wel sociale controle. (…) Dus ik vind terrasjes wel een goede 
ontwikkeling hoor.’ (man, ondernemer op het Beukenplein)  

 

eel omwonenden zijn ook blij met de komst van de nieuwe horecagelegenheden op het 
Beukenplein. e voelen zich ertoe aangetrokken, omdat deze plekken bij hun persoonlijke 
voorkeuren aansluiten. Hierbij spelen de inrichting, het eten en drinken evenals het 
publiek een belangrijke rol. Een bewoonster van het Beukenplein: 
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‘Ook hoe het eruitziet, of ik het aantrekkelijk vind. Of waarvan ik denk: oh dat ziet 
er leuk uit. Of de inrichting vind ik leuk van het tentje of de uitrichting h  in dat 
geval. lacht  Dus eh, ja. Daar let ik dan op (…). En ook wie er dan op het terras zit. 
(...) En a well die eh… a, die hebben er ook lekkere lunches en ja je kan er 
gewoon lekker zitten en drinken en kletsen. En het is natuurlijk wel een levendig 
iets.’ (vrouw, 47 jaar, pedagogisch medewerkster kinderopvang, sinds 1987 
woonachtig in de Oosterparkbuurt en sinds 1994 op het Beukenplein)  

 

Een andere bewoner zegt vooral de sfeer van de nieuwe horecagelegenheden te 
waarderen: 

 

‘ ou ja, de sfeer in een kroeg waar ik graag kom, is ook wel heel… ou, dat is een 
sfeer voor mensen die heel divers zijn, maar wel allemaal…. Een soort van wel 
eigen… hun eigen leven of hun eigen idee n hebben... a, en het is ook… a, het 
leven en laten leven en het openstaan voor anderen. Het is niet een, het is niet 
een, het is heel toegankelijk. (…) olang je maar… e aan dat soort sociale regels 
houdt. Het is niet een ons kent ons gebeuren  (man, 3 jaar, werkzoekende kok, 
bewoner Beukenplein sinds 010)  

 

Deze buurtbewoners ervaren het veranderende voorzieningenaanbod op het 
Beukenplein dan ook als een uitbreiding van hun leefwereld. iet verbazingwekkend gaat 
het hierbij vaak om bewoners die wel de lusten, maar niet de lasten ervan ondervinden. 
Een bewoonster:  

 

‘ a well, dat caf  daar aan de overkant, ik vind het wel positief, ik ondervind er 
zelf geen nadeel van en ik vind het wel leuk. Ik ga er zelf ook heen.’ (vrouw, 47 
jaar, pedagogisch medewerkster kinderopvang, sinds 1987 woonachtig in de 
Oosterparkbuurt en sinds 1994 op het Beukenplein)  

 

Toch is niet iedereen enthousiast over de transformatie van het Beukenplein in een 
‘hoogwaardig’ horecaplein. o zijn er veel mensen die een rustige woonomgeving 
verkiezen boven drukte en levendigheid. In de woorden van de gebiedsmanager van de 
Oosterparkbuurt:  

 

‘De directe omwonenden hebben niet altijd zo veel belang bij al te veel reuring.’ 
(man, 51 jaar, werkzaam bij stadsdeel Oost) 
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Ook roept de dominantie van de terrassen op het Beukenplein weerstand op. Een 
bewoner ergert zich vooral aan de beperkte ruimte die voor voetgangers is vrijgehouden:  

 
‘Omdat hier betere horeca moet komen, besloten ze het stadsdeel, Dvd  dat er 
meer terrasjes mochten komen. Dus overal werden terrasjes neergezet, zodat je 
eigenlijk nergens meer langs kan. Dat kan gewoon niet meer.’ (man, 57 jaar, zzp
consultant, bewoner Beukenplein sinds 005)  

 

ijn buurman beklaagt zich vooral over de afscheidingen waarmee een aantal terrassen 
van de rest van het plein is afgeschermd:  

 

‘Toen wij hier kwamen wonen, mocht je geen horeca vestigen, dat wilde ze toen 
juist ontmoedigen. aar ja, daar kreeg je wel winkels van. Toen hebben ze het 
omgedraaid en nu dit. Dus nu heb je al die territoria. (...) iets tegen terrasjes of 
zo, maar het zijn nu echt van die afgebakende territoria die vastgespijkerd zitten 
aan de grond…’ (man, 4  jaar, online marketeer, bewoner Beukenplein sinds 

001) 

 

oor de buurtbewoners die voor de herinrichting van het Beukenplein veelvuldig van de  
destijds aanwezige  openbare banken gebruikmaakten (zie hoofdstuk 4), is op het 
nieuwe plein nog maar weinig plek. Tot de terrassen voelen zij zich immers niet 
aangetrokken. Een Surinaamse man verklaart dit door de hoge kosten die het met zich 
meebrengt, en dan vooral omdat ze vaak met een grote groep zijn. Een rondje geven, 
pakt daardoor al snel duur uit, terwijl het ieder voor zich betalen   is. Terrassen 
worden dan ook gezien als plek voor mensen met geld. De eigenaar van a well 
bevestigt dit:  

 

‘Ik denk wel dat het een ander soort… De mensen die op een terras zitten, betalen 
 euro 50 gemiddeld voor een drankje, dus ja… De mensen die op een bankje 

zitten, die kopen voor 80 cent een blikje en die gaan daar zitten. Die verdienen 
ook gewoon de helft, of een derde. Dat is niet zo gek.’ (man, 3  jaar oud, 
ondernemer op het Beukenplein sinds 008)  

 

Toch is deze ondernemer niet van mening dat de uitbreiding van de terrassen op het 
Beukenplein een uitsluitende werking heeft:  
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Afbeelding 6  7: Terrassen met afscheidingen, Beukenplein 015. 
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‘Denk je nou echt dat als er een oud vrouwtje langsloopt of een oud mannetje, en 
die gaat bij mij op het terras zitten. Een van mijn personeelsleden loopt naar hem 
toe, of naar haar toe, en vraagt: ilt u wat drinken?  egt: ee, ik rust even 
uit.  Dat er wordt gezegd: Dat mag niet, wegwezen.  Denk je dat nou echt? Ik 
denk het niet. Ik denk dat dat wel goed zit.’ (man, 3  jaar, ondernemer op het 
Beukenplein sinds 008)  

 

Tegelijkertijd vertelt deze ondernemer geen ruimte te willen bieden aan groepen die voor 
langere tijd van zijn terras gebruik willen maken zonder dat zij iets te drinken of te eten 
bestellen. oor de arokkaanse jongeren en Surinaamse, Antilliaanse en Dominicaanse 
buurtbewoners heeft de voorgaande uitspraak dan ook totaal geen waarde.  

Een aantal arokkaanse jongens vertelt zich op de terrassen en in de caf s op het 
Beukenplein allesbehalve ‘thuis’ te voelen. iet omdat ze zich niet tot deze 
horecagelegenheden aangetrokken voelen, maar omdat ze er worden aangestaard. Dit 
interpreteren ze als: jullie horen hier niet. In a well hebben ze dit een aantal keer 
ervaren, waardoor ze er niet meer komen. Ook offee Bru wordt niet bezocht. Een 
jongen vertelt:  

 

‘ ee, daarvoor moet je blond haar en blauwe ogen hebben.’ (man, 18 jaar, 
bewoner Oosterparkbuurt)   

 

Daar komt bij dat ze hun moeder niet graag tegenkomen als ze met een wijntje op het 
terras zitten, omdat ze vanwege hun geloof geen alcohol mogen drinken. e zoeken, 
anders gezegd, een plek buiten het toezicht van hun ouders (van der eer 009). In het 
centrum gaan ze regelmatig naar caf s die een veel gemengder publiek aantrekken dan 
de horecagelegenheden op het Beukenplein en waar ze zodoende niet worden 
aangestaard. Ook lijkt het in groepsverband willen verblijven tot moeilijkheden te leiden:  

 

‘Het is niet dat ik het niet kan betalen, ik heb een goede baan. aar zie je ons al 
aankomen met zijn allen? e zullen denken dat we de zaak gaan overnemen.’ 
(man, 1 jaar, werkzaam in een sportwinkel, opgegroeid in de Oosterparkbuurt) 

 
oor deze buurtbewoners heeft de transformatie van het Beukenplein in een 

‘hoogwaardig’ horecaplein dan ook niet geleid tot een uitbreiding van hun leefwereld. 
Sterker nog, zij ervaren verdringing door het weghalen van de banken (zie hoofdstuk 4) 

n door de komst van de vele terrassen.  
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De projectleider van het Beukenplein is zich ervan bewust dat de keuze om van 
het Beukenplein een horecaplein te maken voor sommige groepen interessanter is dan 
voor andere. Toch ziet hij dat niet als een probleem: 
 

‘ a, de stad is van iedereen, maar uit al dat ge visie en nadenken over wat gebeurt 
hier in deze wijk en wat willen we, horecaplein, dat leidt wel tot bepaalde keuzes 
die voor de ene groep interessanter zijn dan voor andere. Het Beukenplein, dat 
heet een horecaplein, dat betekent dus gewoon dat er meer terrasruimte komt. 
En dat vinden een aantal… Dat zullen een aantal bewoners belachelijk vinden 
omdat die daar altijd gewend zijn om te parkeren en dat zullen een aantal 
ondernemers belachelijk vinden omdat hun klanten met de auto komen. aar dat 
is wel een conse uentie. En dat het een horecaplein is, dat dat een kansrijke plek 
is voor horeca, daar zal wel…. Dat zal echt komen van daar heeft de buurt 
behoefte aan, daar zit ook niet zo gek veel in de achterliggende buurten. Die 
centrum uitrol… a, die vraagt steeds meer om dat soort plekken, hogere detail of 
hoe zeg je dat… walitatievere detail, delicatesse, koffiezaak. a, dat wil je op zo’n 
plek een kans geven. Dat gaat ten koste van een speeltuin, die komt er niet.’ 
(man, projectleider Beukenplein, werkzaam bij stadsdeel Oost) 

  
Hij benadrukt vooral het conflict tussen verschillende vormen van gebruik, zoals 
parkeren, spelen, terrassen. Hiernaast is naar voren gekomen dat er op het Beukenplein 
ook een conflict speelt tussen verschillende groepen, dat door inspanningen van het 
stadsdeel en corporaties vooral positief uitpakt voor mensen die zich tot ‘hoogwaardige’ 
horeca aangetrokken voelen. aar dit betekent niet dat anderen zich niet meer op het 
Beukenplein laten zien. Hoewel de verminderde toegankelijkheid van het Beukenplein tot 
verdringing heeft geleid, laat ook hier lang niet iedereen zich door de transformatie van 
het plein afschrikken. Een aantal buurtbewoners die voorheen van de rode openbare 
banken gebruikmaakten (zie hoofdstuk 4), zijn nog steeds veelvuldig op het plein 
aanwezig. ij zitten op een van de twee nieuwe banken die tijdens de herinrichting op het 
Beukenplein zijn geplaatst en vertellen vol enthousiasme over het nieuwe plein, waarvan 
ze vinden dat het veel mooier en gezelliger is geworden. Deze buurtbewoners lijken er 
geen problemen mee te hebben dat hun ruimte op het Beukenplein is ingeperkt en er nu 
andere groepen dominant zijn.  
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‘Evenementen zijn de feestjes van een stad.’13  
 

De stedelijke openbare ruimte is ontdekt als plek voor festivals en activiteiten (Burgers 
199  Hajer  eijndorp 001). Ook in Amsterdam vinden veel evenementen in de 
openbare ruimte plaats. Deze paragraaf gaat over buurtactiviteiten, bedoeld voor 
omwonenden, die met het stimuleren van onder meer bewonersparticipatie, 
buurtcontacten en sociale controle een duidelijke sociale doelstelling hebben. Het is dan 
ook niet verrassend dat stadsdeel Oost en woningbouwcorporaties bij deze activiteiten 
een belangrijke rol spelen, aangezien zij zich actief inzetten voor de leefbaarheid van 
buurten. a een verkenning van het beleid dat aan deze buurtactiviteiten in de 
Oosterparkbuurt ten grondslag ligt, ga ik in op het Iepenpleinfeest: een jaarlijks 
buurtfeest op het Iepenplein.  

 

       
 

Stadsdeel Oost profileert zich als levendig stadsdeel. Dat er in het stadsdeel steeds meer 
evenementen plaatsvinden, wordt dan ook toegejuicht:  

 
‘Stadsdeel Oost bruist van de evenementen. oor bewoners en bezoekers valt er 
altijd wat te beleven. an Amsterdam Dance Event tot oots Open Air, van het 
Holland estival tot het agneet estival, van de Open Ateliers Oost tot het 
Spektakel op I burg, het hele seizoen is er voor elk wat wils.’ (Stadsdeel Oost 

01 b: 7)  
 

Stadsdeel Oost ziet evenementen als een grote meerwaarde, zowel op economisch, 
cultureel als maatschappelijk vlak. In de     
wordt er over de verwachtingen van evenementen als volgt geschreven:   

 

‘Evenementen kunnen een economische impuls geven aan het gebied waarin ze 
plaatsvinden. (…) Bezoekers van evenementen maken veelal gebruik van de 
aanwezige voorzieningen in het stadsdeel, zoals caf s, restaurants, winkels, 
musea en theaters. okale ondernemers profiteren hiervan. Daarnaast kunnen 
evenementen bijdragen aan een positieve beeldvorming van stadsdeel Oost en 
Amsterdam (citymarketing). (…) Stadsdeel Oost wil zich profileren met culturele, 
sportieve, zakelijke, natuur  en parkgerelateerde evenementen. (…) Evenementen 

                                                           
 Gemeente Amsterdam, 011: 114. 
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kunnen de leefbaarheid van de buurt vergroten. e bieden een ontmoetingsplek 
voor bewoners en bezoekers. e brengen levendigheid in het stadsdeel en bieden 
een andere manier om een locatie te beleven. Buurt  en wijkgerichte 
evenementen zijn bovendien bij uitstek een gelegenheid voor het verbinden van 
verschillende groepen bewoners en bezoekers en kunnen een stap betekenen in 
de ontwikkeling van vrijetijdsmilieus. Ook kunnen evenementen de identiteit van 
een wijk of buurt versterken en zorgen voor een gevoel van trots bij bewoners en 
ondernemers. Bovendien kunnen evenementen een zekere educatieve waarde 
hebben en mensen op een laagdrempelige manier in aanraking brengen met 
bijvoorbeeld kunst, cultuur en sport.’ (Stadsdeel Oost 01 b: 7) 

 

aast grote evenementen, die bezoekers uit heel Amsterdam of zelfs heel ederland 
trekken, hecht stadsdeel Oost veel waarde aan activiteiten gericht op de leefbaarheid in 
een buurt. Het stadsdeel staat hierin niet alleen, ook veel woningcorporaties zien 
activiteiten en evenementen in de openbare ruimte als een meerwaarde voor een buurt. 
In Oost werken het stadsdeel en corporaties dan ook actief samen.  

an deze sociaal culturele activiteiten en evenementen wordt veel verwacht. 
Thema’s als buurtbinding en sociale cohesie staan hierbij centraal. De gebiedsbeheerder 
van de Oosterparkbuurt vertelt:  

 

‘ ij hoorden zo vaak: a, ik heb last van mijn bovenbuurman.  Heb je hem al 
een keer aangesproken?  ee, want... dat kan helemaal niet en dat lukt niet.  

ou, negen van de tien keer bellen mensen eerst naar mere en dan ... Terwijl, als 
jij met die beste man gevolleybald hebt of een biertje gedronken hebt, dan kan je 
zeggen: H  Bert, ik... ik hoor jouw kinderen, die stampen iedere ochtend zo’n 
beetje de kalk van mijn plafond af.  ou, volgens mij werkt dat gewoon veel 
beter. Of als er eens een keertje wat is, dat als je een keer hulp van iemand wil. 
Dan kan je dat vragen aan iemand die je kent inderdaad.’ (man, gebiedsbeheerder 
Oosterparkbuurt, werkzaam bij woningcorporatie mere) 

 

Ook veiligheid is een thema. Het uitgangspunt is dat buurtbinding en sociale cohesie 
resulteren in meer sociale controle en meer veiligheid. ooral in buurten waar sociale 
problematiek wordt geconstateerd, ‘dat gaat dan over inkomens van de mensen, over 
criminaliteit, over schoon in de openbare ruimte, doorscholing van jongeren zeg maar’ 
(man, participatiemakelaar Oosterparkbuurt, werkzaam bij stadsdeel Oost), is er vanuit 
het stadsdeel geld beschikbaar voor buurtactiviteiten en initiatieven. anneer dit 
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samengaat met veel sociale woningbouw, bieden corporaties eveneens financi le 
middelen. De gebiedsbeheerder van de Oosterparkbuurt vertelt:  

 

‘En vaak kijken we ook wel een beetje naar hoe gaat het in een wijk. Gaat het er 
heel goed, gaat het er niet goed, moeten we er wat aan doen, moet er veel 
aandacht naartoe, is er heel veel overlast, zijn er heel veel klachten over die buurt, 
is de buurt onveilig, hebben we contact met de politie? En dan besteden we daar 
vaak gewoon meer aandacht en dus ook meer geld steken we er dan in.’ (man, 
gebiedsbeheerder Oosterparkbuurt, werkzaam bij woningcorporatie mere) 

 

Het zijn zodoende de buurten die niet aan het ideaalbeeld voldoen, waar het 
 zich openbaart. Het geloof in de maakbaarheid van de 

maatschappij en de daartoe behorende individuele burgers door middel van 
overheidsingrijpen staat hierbij centraal ( erloo 011).  

Tot voor kort lag de verantwoordelijkheid voor buurtactiviteiten en evenementen 
in zijn geheel bij het stadsdeel en corporaties  tegenwoordig proberen zij buurtbewoners 
en andere betrokkenen te activeren door middelen beschikbaar te stellen. Geheel 
passend in het streven naar een participatiesamenleving is het stimuleren van de 
zelfredzaamheid van bewoners hierbij een belangrijk uitgangspunt ( itermark  an 
Beek 010). Toch kunnen niet alle buurtinitiatieven op financi le ondersteuning rekenen. 
Allereerst geldt dat initiatieven moeten aansluiten bij de doelstellingen die door het 
stadsdeel voor een buurt zijn geformuleerd. oor de Oosterparkbuurt zijn dit ‘jeugd’ en 
‘schoon’:  

 

‘ e hebben de opgave die je in de buurt hebt die ga je gezamenlijk bepalen, dus 
met corporaties maar ook met een hogeschool van Amsterdam, een ondernemer, 
een... et al die actoren in zo’n buurt ga je bepalen van: h , wat is nou belangrijk 
het aankomend jaar? (…) Activiteiten in de buurt moeten aan die opgave 
aansluiten (...). elke activiteiten passen daarbij en hebben daarbij een 
meerwaarde? (…) In de Oosterparkbuurt hebben wij de opgave (…) jeugd en 
schoon. e merken de Oosterparkbuurt is een buurt waar op schoon, op het 
gebied van schoon zit echt nog wel een winst te behalen. De Eerste 
Oosterparkstraat is vies, Oosterpark. (....) ou, dat zijn voorbeelden. Hoe kan je 
nou met mensen die een activiteiten willen hebben… an je zeggen van: a, 
hartstikke leuk activiteit, maar kan je ook iets verzinnen dat het daarbij ook nog 
iets toevoegt?  ou, daar zitten we nu steeds meer op te sturen. Dus daarom 
hebben wij met activiteiten... willen we kijken van: goh, waar heeft dat een effect, 
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waar een versterking?’ (man, participatiemakelaar Oosterparkbuurt, werkzaam bij 
stadsdeel Oost) 

 

Ook de kosten van een activiteit, de specifieke locatie en de hoeveelheid mensen die 
ermee wordt bereikt, zijn belangrijke variabelen bij het beoordelen van een initiatief. 

oor woningcorporaties moet met een buurtinitiatief bovendien een zo’n groot mogelijk 
aantal eigen huurders worden bereikt. De gebiedsbeheerder van de Oosterparkbuurt 
vertelt:  

 

‘Dus we houden er wel rekening mee, is het inderdaad een stukje waar ook 
huurders van mere zitten? En daar zitten ook ondertussen kopers tussen en ook 
nog wel huurders van particulieren of van een andere corporatie. Dat maakt niet 
zoveel uit, maar het moet niet in een gebied zijn waar we helemaal geen 
huurwoningen hebben.’ (man, gebiedsbeheerder Oosterparkbuurt, werkzaam bij 
woningcorporatie mere) 

 

Dit komt overeen met de bevindingen van itermark  an Beek ( 010) dat het streven 
naar een participatiesamenleving  waarbij de overheid zich steeds meer terugtrekt en 
burgers oproept meer verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving te nemen  er niet 
toe heeft geleid dat overheidsinstanties werkelijk minder invloed uitoefenen  

Op het astanje , het Eiken  en het Beukenplein voelt stadsdeel Oost niet de 
noodzaak om buurtactiviteiten te (laten) organiseren. Het Beukenplein wordt te druk 
bevonden door de aanwezigheid van een belangrijke doorgaande weg, de winkels en 
horeca. Het astanje  en het Eikenplein worden opgevat als plekken waar eigenlijk niks 
mis is. ooral het astanjeplein wordt als voorbeeldplein gezien:   

 

‘Het astanjeplein fungeert gewoon goed. (…) Het is natuurlijk een heel mooi 
plein, fysiek ziet het er goed uit. astanjes mooi erop. Er zit ook... omdat de 
bebouwing zit er dicht op dus je hebt ook sociale controle. ij merken vanuit het 
stadsdeel... wij krijgen ook geen geluiden van hangjongeren, overlast... Dus 
eigenlijk, wat mij betreft is het plein prima.(…) Er wonen minder mensen en ook 
mensen met hogere inkomens, hoger opgeleid. Dus die hebben de noodzaak... 

eet je, veel minder is het daar, die hebben elkaar... eten elkaar toch wel te 
vinden. (…) Dan kan je beter gaan zoeken naar van: goh, waar heeft het nou 
meerwaarde om activiteiten te gaan programmeren? (man, participatiemakelaar 
Oosterparkbuurt, werkzaam bij stadsdeel Oost) 
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Het enthousiasme over het astanjeplein komt in hoge mate voort uit de inrichting ervan 
en doordat een aantal bewoners op actieve wijze toezicht houdt op het plein. Deze 
bewoners zorgen ervoor dat het plein schoon en rustig blijft, waardoor het stadsdeel 
geen e tra inspanningen hoeft te verrichten. Ook het feit dat er veel mensen met een 
hoge opleiding en dito inkomen wonen, wordt als positief gezien. anuit het idee dat 
deze bewoners zichzelf wel redden, ziet het stadsdeel niet de noodzaak e tra aandacht te 
besteden aan het astanjeplein.  

Op het Iepenplein acht het stadsdeel het daarentegen wel noodzakelijk om, door 
middel van buurtactiviteiten, invloed uit te oefenen. De sociale samenstelling van de 
omliggende buurt, gekenmerkt door een laag inkomens  en opleidingsniveau, een hoog 
percentage ‘allochtonen’ en veel sociale huurwoningen, speelt hierbij een 
doorslaggevende rol. De problemen die rond het oude Iepenplein speelden, zoals in 
hoofdstuk 4 beschreven, hebben hiertoe eveneens aanleiding gegeven. Het eerste 
Iepenpleinfeest, in de zomer van 010, is dan ook door het stadsdeel ge nitieerd. 
Sindsdien is het een jaarlijks terugkerend feest.  

 

   
 

In de lente van 010 is het vernieuwde Iepenplein opgeleverd en direct daarna, in juni, 
vond het eerste Iepenpleinfeest plaats. Het feest was bedoeld om het nieuwe plein te 
vieren en buurtcontacten te stimuleren. Een ander belangrijk uitgangspunt was bewoners 
aan te moedigen zich het nieuwe plein toe te eigenen, er een parochiaal domein ( ofland 
1998) te cre ren. Door andere groepen naar het Iepenplein toe te trekken, hoopte het 
stadsdeel de dominante aanwezigheid van jongeren tegen te gaan en zo te voorkomen 
dat het gebruik van het plein ook na de herinrichting tot problemen zou leiden. De 
ontwerper van het Iepenplein vertelt:  

 

‘ aar ja, wij hebben ook weleens gezegd van: a, als nu het plein mooi is moeten 
jullie meteen een feest organiseren.  ant je moet het wel een beetje 
terugveroveren h , als je het gevoel hebt dat je je als omwonenden onveilig voelt 
of niet zo welkom voelt.’ (man, 44 jaar, landschapsarchitect) 

 

Omwonenden stimuleren om een feest te organiseren, komt overeen met de door Oc en 
Tiesdell (1999) beschreven  . Door ‘het stimuleren van de aanwezigheid 
van mensen door activiteiten te organiseren’ (Boonstra e.a. 010: 39) wordt de 
aanwezigheid van ‘ongewenste’ groepen in de openbare ruimte tegengegaan en wordt 
deze ruimte tegelijkertijd toegankelijk gemaakt voor groepen die wel als gewenst worden 
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gezien. De noodzaak zich het plein toe te eigenen, wordt ook door sommige bewoners 
gevoeld:  

 

‘Alleen wij hebben op zich ook weleens als huis het gevoel gehad van: ja, het plein 
is ook van ons. Dus wij hebben er ook weleens bewust een feest georganiseerd, of 
een bewonersborrel georganiseerd. Ook om een soort markering. (…) orig jaar 
toen hadden we op een gegeven moment een tijd lang heel veel last van de 
jongens die de krant rondbrengen, brachten. (…) ’s Ochtends waren ze om acht 
uur, negen uur klaar, nou acht uur en dan gingen ze hier echt met de 
brommertjes… En ja, een ontzettende herrie. ou ja, dat was ook wel even een 
soort terreur en toen hadden we op een gegeven moment ook zoiets van: het 
plein is ook van ons en nu gaan wij daar een borrel organiseren.’ (man, 59 jaar, 
bewoner Iepenplein sinds 1996, wetenschappelijk medewerker universiteit)  

 

Dit citaat maakt duidelijk dat de   niet alleen een strategie is die van 
‘bovenaf’, door de lokale overheid, wordt aangewend, maar ook van ‘onderop’, door 
omwonenden, wordt gebruikt.  

Het eerste Iepenpleinfeest is door stadsdeel Oost ge nitieerd, waarbij het niet de 
intentie had het hele feest te organiseren. De participatiemakelaar van het stadsdeel 
heeft actief geprobeerd ook bewoners bij de organisatie te betrekken, zich richtend op 
bewoners die bij de herinrichting van het Iepenplein een actieve rol speelden. E n 
bewoonster viel op door haar enthousiasme en haar is meteen gevraagd de organisatie 
van het tweede Iepenpleinfestival op zich te nemen, wat zij graag deed. Sindsdien wordt 
het feest door bewoners georganiseerd en heeft het stadsdeel, in overeenstemming met 
het beleid, de rol van subsidieverstrekker. Tot blijdschap van de participatiemakelaar:   

 
‘ a, je hebt bijvoorbeeld hier het Iepenplein om de hoek zitten, ook opgeknapt. 

ou, daar is een bewonersgroep, een community, die is heel actief. Die doen twee 
keer per jaar een buurtfeest. Dat gaat goed, die hebben het buurtfeest. Daarmee 
zorgen zij dat het h n plein is.’ (man, participatiemakelaar Oosterparkbuurt, 
werkzaam bij stadsdeel Oost) 

 

et als in het vorige hoofdstuk valt hierbij op dat direct omwonenden als de belangrijkste 
belanghebbenden van het Iepenplein worden gezien. ij krijgen van het stadsdeel het 
mandaat om zich het plein toe te eigenen. De jongeren, waarvan er veel niet aan maar 
wel in de directe nabijheid van het plein wonen, worden niet als rechthebbenden  
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beschouwd. En dat terwijl zij, zoals in hoofdstuk 4 naar voren is gekomen, voor hun 
vrijetijdsbesteding grotendeels op de openbare ruimte gericht zijn.  

De organisatoren van het Iepenpleinfeest 01   gezien hun hoge 
opleidingsniveau tot de stedelijke middenklasse te rekenen  zien het feest als een 
positieve impuls voor de buurt. Een van hen vertelt:  

 
‘Dus op die manier proberen het plein meer te laten zijn dan een plein waar 
mensen alleen maar over heen lopen of af en toe... Ik sprak met mensen die hier 
al zes jaar blijken te wonen en dan heb je ze nog nooit gezien  Dat is zo raar. En 
door dit soort dingen te organiseren krijg je toch iets meer saamhorigheid of 
betrokkenheid op elkaar of... a, je komt nu af en toe weer eens iemand tegen dat 
je zegt: H  wat leuk, hoi.  En dan maak je een praatje.’ (vrouw, 58 jaar, 
werkzaam bij de gemeente Amsterdam, bewoner van het Iepenplein sinds 001)  

 

Een andere organisator is van mening dat een positieve ervaring op een plein ertoe kan 
leiden dat het imago van deze plek verbetert:  

 

‘En het is leuk dat je n keer per jaar een feest hebt, dat mensen een soort... Als 
ze een leuk feest mee hebben gemaakt, dat ze dan een positief idee krijgen als ze 
die namen horen of erlangs fietsen. (…) Dat was inderdaad niet zo voor de 
verbouwing.’ (man, 41 jaar, psychiater in opleiding, bewoner van Iepenplein sinds 

008) 

 

Deze bewoner vertelt met zijn inspanningen een bijdrage te willen leveren aan een leuke 
dag n een prettige woonomgeving:  

 

‘Omdat het gewoon leuk is om een feest te hebben. En ook omdat je... a, er 
worden overal feesten gegeven, dus waarom hier niet? En... ijk, je hebt hier een 
huis gekocht, je kinderen groeien hier op dus je hoopt dat het een leuke 
woonomgeving blijft h . Of beter wordt. Dus dan kan je daar wel wat in 
investeren. (...) Het is niet alleen altru sme, het is ook gewoon dat je zelf zegt van: 

ou, je gaat hier je kinderen grootbrengen. Dan wil je een prettige omgeving, je 
wilt wat mensen leren kennen zodat je een beetje hulp in de buurt hebt als je in 
nood bent. En... nou. rima.’ (man, 41 jaar, psychiater in opleiding, bewoner van 
Iepenplein sinds 008) 
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et hun inspanningen willen deze omwonenden, geheel overeenkomstig de doelstelling 
van het stadsdeel, het Iepenplein in een parochiaal domein transformeren ( oland 1998).   

Het Iepenpleinfeest 01  is, net als voorgaande jaren, vooral door ouders en hun 
(jonge) kinderen bezocht. et onder meer een poppenkast  en acrobatiekvoorstelling, 
dansles voor kinderen, schminken en een kleurplatenwedstrijd was het programma ook 
vooral op deze buurtbewoners gericht. Dit was een bewuste keuze van de organisatie:  

 

‘ a, we hadden echt een compleet kinderprogramma. Alleen maar dingen voor 
kinderen, dus er waren met name kinderen en ouders van kinderen. (…) ij 
hadden er gewoon bewust voor gekozen, omdat je gewoon... Beetje vanuit die 
gedachte: als er kinderen komen, dan komen de ouders vanzelf mee. En kinderen 
zijn belangrijk voor de buurt. Of in ieder geval, dat ze zich gewoon veilig voelen en 
fijn en... a, zo. Een beetje vanuit die gedachte.’ (man, 41 jaar, psychiater in 
opleiding, bewoner van Iepenplein sinds 008) 

 

De bezoekers vertoonden, conform de statistieken van de buurt, een grote etnische 
diversiteit. Hoewel het Iepenpleinfeest zo’n etnisch divers publiek wist te trekken, waren 
er naast ouders en hun kinderen niet veel andere leeftijdsgroepen aanwezig. et als in 
het onderzoek van artucci ( 013) naar een jaarlijks evenement in Brooklyn, lijkt het dat 
door het streven met het Iepenpleinfeest bepaalde groepen aan te trekken en een 
gewenst imago te cre ren een grote groep buurtbewoners niet in hun behoefte wordt 
voorzien. De jongeren die ook na de herinrichting veelvuldig op het Iepenplein aanwezig 
zijn, waren immers nergens te bekennen. Het programma van het feest was dan ook op 
geen enkele manier voor jongeren bedoeld. Door de organisatoren en door stadsdeel 
Oost werd dit niet als probleem gezien. Sterker nog: een belangrijke doelstelling van het 
Iepenpleinfeest was jongeren duidelijk te maken dat het plein niet (alleen) van hen is. 

 Ondanks de welluidende woorden over ontmoeting, bewonersparticipatie, 
buurtcontacten en sociale controle laat het Iepenpleinfeest zien dat buurtevenementen 
in de praktijk heel selectief kunnen zijn. Deze selectiviteit komt tijdens het 
Iepenpleinfeest tot uiting in de verdringing van buurtjongeren. De doelstelling van 
stadsdeel Oost dat buurtactiviteiten in de Oosterparkbuurt bijdragen aan het thema 
‘jeugd’ lijkt er zodoende niet toe te leiden dat buurtjongeren worden betrokken bij het 
organiseren of programmeren van het Iepenpleinfeest, zoals het beleid voorschrijft. Het 
resulteert daarentegen in het verdringen van deze groep  plaatsgebonden verdringing, 
aangezien hun de toegang tot het plein niet wordt ontzegd. Dat jongeren zich er zeer van 
bewust zijn dat zij in de strijd over het Iepenplein aan het verliezen zijn, blijkt uit het 
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Afbeelding 8: Iepenpleinfeest, 01 . 

 

onderschrift bij een link naar een op het Iepenplein opgenomen videoclip. Deze tekst 
luidt: 

 

‘Onze vriend eno gooit zijn rijms razendsnel vanaf het beruchte Iepenplein in 
Amsterdam Oost. u kan het nog, over een jaar of tien wonen hier alleen nog 
maar yuppen.’14  

 

De verdringing van jongeren gedurende het Iepenpleinfeest is tijdelijk van aard en heeft 
weinig effect op het dagelijkse gebruik van het plein. oals beschreven in hoofdstuk 4, is 
er bijna elke dag een groep arokkaanse buurtjongeren op het plein te vinden. o 
gemakkelijk laten zij zich dus niet wegjagen.  

 

  

                                                           
14 http: forum.politics.be showthread.php?t 1 5030 page 13. Geraadpleegd op 1 04 015. 

http://forum.politics.be/showthread.php?t=125030&page=13.
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Ter afsluiting 
 

et het be nvloeden van het economische programma grenzend aan en de sociaal
culturele activiteiten in de openbare ruimte, probeert stadsdeel Oost de aantrekkelijkheid 
van de Oosterparkbuurt te vergroten. Op het Beukenplein is, in samenwerking met 
corporaties, ingezet op een uitbreiding van het horeca aanbod. Door het aantrekken van 
‘hoogwaardige’ horeca zijn middenklassengroepen het plein als onderdeel van hun 
leefwereld gaan opvatten. Tegelijkertijd voelen anderen zich er niet (meer) ‘thuis’ 
(Duyvendak 011), omdat de nieuwe voorzieningen niet voor hen bedoeld (lijken te) zijn. 
Dit zijn ten dele dezelfde buurtbewoners die hun ruimte door het weghalen van de 
banken al zagen afnemen: arokkaanse jongeren en Surinaamse, Antilliaanse en 
Dominicaanse mannen. aast plaatsgebonden verdringing van buurtbewoners die zich 
tot deze horecagelegenheden niet aangetrokken voelen, vindt er op het Beukenplein 
ruimtelijke verdringing plaats. De ruimte om buiten de terrassen op het plein te 
verblijven, is immers sterk afgenomen.  

Het jaarlijkse Iepenpleinfeest is bedoeld voor buurtkinderen en hun ouders. et 
dit feest worden zij door stadsdeel Oost en een aantal actieve buurtbewoners 
aangemoedigd zich het Iepenplein toe te eigenen, om het in een parochiaal domein 
( ofland 1998) te transformeren. Door het programma van het Iepenpleinfeest gebeurt 
dit ook werkelijk. Het Iepenpleinfeest wordt ook gebruikt om jongeren duidelijk te maken 
dat het niet h n plein is (Oc  Tiesdell 1999  Boonstra e.a. 010). Ondanks de inclusief 
klinkende doelstellingen als bewonersparticipatie en buurtcontacten blijkt dat deze 
activiteiten lang niet altijd voor een sociaal divers publiek bedoeld zijn. Dit bevestigt de 
aanname van ees ( 003) dat diversiteit geenszins een eenduidig begrip is. Tijdens het 
Iepenpleinfeest wordt de openbare ruimte juist minder toegankelijk gemaakt voor de 
groepen die, zoals in hoofdstuk 4 is gebleken, de herinrichting van het Iepenplein ook als 
een aantasting van hun ruimte hebben ervaren. Dit is echter een tijdelijke vorm van 
verdringing  buiten het jaarlijkse feest om zijn de jongeren gewoon op het Iepenplein te 
vinden.  

Dat de bezoekers van de nieuwe horecagelegenheden op het Beukenplein en van 
het Iepenpleinfeest geen afspiegeling van de buurt zijn, is volgens het stadsdeel en de 
corporaties niet problematisch. Sterker nog, zij hebben deze situatie voor een belangrijk 
deel zelf gecre erd. Dat de pleinen hierdoor voor anderen minder aantrekkelijk zijn 
geworden, wordt niet bezwaarlijk geacht. Stadsdeel Oost en de corporaties hebben, 
ondanks alle mooie bedoelingen, een duidelijke voorkeur voor bepaald gebruik door 
bepaalde groepen. Dit zijn niet per definitie middenklassengroepen  het gaat om 
groepen die met hun aanwezigheid in en gebruik van de openbare ruimte bijdragen aan 
het beeld van een levendige, gezellige en prettige stadswijk.  
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Hoofdstuk 6 De gecontroleerde openbare ruimte  
 

 

Dit laatste empirische hoofdstuk gaat over interventies op het gebied van toezicht, 
gericht op het tegengaan van overlast en criminaliteit in de openbare ruimte. Toezicht 
maakt het mogelijk invloed uit te oefenen op wie er in de openbare ruimte aanwezig zijn 
en welk gedrag zij vertonen. aar het gaat niet alleen om toezicht, ook handhaving en 
het bestraffen van overtredingen spelen een belangrijke rol. Het doel van deze 
interventies is het gebruik van de openbare ruimte ordelijk en veilig te laten verlopen. 

et het oog op gentrificering, staat het benadrukken van de stad als aantrekkelijke en 
veilige woon  en leefomgeving hoog op de agenda (Atkinson 003  Hoskins  Tallon 

004). Hierdoor is het tegengaan van overlast en ongewenste gebruikers in de openbare 
ruimte centraal komen te staan. Ook in de Oosterparkbuurt heeft veiligheid een hoge 
prioriteit. Hier heeft, naast het stadsdeel, vooral de politie veel invloed op door wie en 
hoe de openbare ruimte wordt gebruikt.  

In tegenstelling tot wat veel (Angelsaksische) onderzoeksliteratuur doet geloven, 
wordt toezicht in de Oosterparkbuurt niet alleen door ‘formele’ toezichthouders 
uitgeoefend. Het beleid van stadsdeel Oost en de Amsterdamse politie is er in 
toenemende mate op gericht om, onder het mom van     ( acobs 1961), 
bewoners, ondernemers en andere gebruikers van de openbare ruimte te activeren 
sociale controle uit te oefenen. Deze ‘informele’ toezichthouders krijgen daarbij de 
mogelijkheid om de openbare ruimte aan hun eigen voorkeuren aan te passen. 

In dit hoofdstuk besteed ik aandacht aan de wijze waarop ‘formele’ en ‘informele’ 
toezichthouders de gebruikers en het gebruik van de openbare ruimte in de 
Oosterparkbuurt proberen te be nvloeden. In de eerste paragraaf worden interventies 
door stadsdeel Oost en de politie beschreven, in de tweede paragraaf staan interventies 
door bewoners, ondernemers en andere gebruikers van de openbare ruimte centraal.  

 

‘Als politie en overheid moeten we gewoon opletten dat er geen sprake is van 
overlast’15  
 

Het formele toezicht op de openbare ruimte ligt in ederland bij de politie en de lokale 
overheid. Het tegengaan van overlastgevend gedrag is hiervan een belangrijk onderdeel. 

aast nationaal geldende wetten en regelgeving wordt gebruikgemaakt van de Algemeen  

                                                           
 itaat uit interview met: man, co rdinator beheer, werkzaam bij stadsdeel Oost. 
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laatselijke erordening (A ). Deze verordening omvat gemeentelijke regels en ge
verboden, erop gericht ‘de maatschappelijke rust en orde te helpen bewaren, 

gewelddadigheden tegen de persoonlijke levenssfeer te voorkomen en strafbare feiten te 
voorkomen’ (Gemeente Amsterdam 008:  34). In deze paragraaf komen de vragen aan 
de orde wat in de Oosterparkbuurt als overlastgevend gedrag wordt opgevat, hoe 
stadsdeel Oost en de politie dit gedrag proberen te bestrijden, welke rol ‘informele’ 
toezichthouders hierbij spelen en de wijze waarop deze interventies invloed uitoefenen 
op hoe en door wie de openbare ruimte wordt gebruikt. 

 

      
 

In Amsterdam Oost werken stadsdeel en politie intensief samen om overlast in de 
openbare ruimte tegen te gaan. en wil vooral voorkomen dat mensen zich, als gevolg 
van het gedrag van individuen of groepen, onprettig of onveilig voelen in de buurt. Dit is 
niets nieuws  het garanderen van veiligheid op straat is de kerntaak van de politie en een 
van de taken van de overheid. et het oog op het gentrificeringsproces wordt de 
noodzaak van een veilige buurt wel veel sterker gevoeld:  

 

‘Ik zie dat proces gebeuren. Het zijn leuke sociaal gemi te wijken, er komen 
mensen wonen die speciaal voor zo’n gemi te wijk kiezen. e zorgen wel dat het 
veilig is, dat mensen zich er veilig kunnen voelen (…). Dat zo’n wijk goed kan 
functioneren.’ (man, 51 jaar, gebiedsmanager Oosterparkbuurt, werkzaam bij 
stadsdeel Oost) 

 

Stadsdeel Oost en de politie zetten zich actief in om overlast door jeugdgroepen in de 
openbare ruimte te voorkomen. Er worden drie niveaus van ongewenst gedrag door 
jeugdgroepen onderscheiden: hinderlijk, overlastgevend en crimineel gedrag.16 Bij 
hinderlijk en overlastgevend gedrag ligt de verantwoordelijkheid bij het stadsdeel om uit 
te zoeken wie de overlastgevers zijn en manieren te vinden om dit gedrag tegen te gaan. 
Bij crimineel gedrag is de politie de verantwoordelijke. Ondanks dit verschil in 
verantwoordelijkheid, werken stadsdeel Oost en de politie op alle drie niveaus intensief 
samen. Overlast is echter geen eenduidig begrip  wat de een als overlast ervaart, hoeft 
dat voor een ander niet te zijn. Dit is ook de ervaring van een jongen die in de 
Oosterparkbuurt woont en tijdens mijn veldwerk geregeld op het Beukenplein te vinden 

                                                           
16www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl onderwerpen jeugdgroepen lokaal
beleid shortlistmethodiek problematische jeugdgroepen . Geraadpleegd op 31 03 014. 

http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/onderwerpen/jeugdgroepen/lokaal-
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was. Hij vertelde dat hun aanwezigheid op het plein door sommige omwonenden als 
overlast wordt ervaren, maar dat zijn buurvrouw hem vertelde zich veiliger te voelen 
wanneer ze over het Beukenplein loopt en hem met zijn vrienden ziet zitten. Hij 
verwoordt deze tegenstrijdigheid als volgt:  

 

‘ oor de een is het een fijn gevoel, voor de ander minder.’ (man, ongeveer 18 jaar 
oud, geboren en getogen in de Oosterparkbuurt)   

 

Stadsdeel Oost en de politie spreken over overlast wanneer individuen of groepen 
anderen met hun gedrag tot last zijn. it interviews met wijkagenten en medewerkers 
van stadsdeel Oost blijkt dat het vervuilen van de openbare ruimte als overlast wordt 
gezien. Ook vandalisme en het maken van lawaai vallen onder onwenselijk gedrag. Ten 
slotte geldt gedrag dat onveiligheidsgevoelens bij anderen oproept als overlast. ortom, 
de regels in de openbare ruimte zijn: hou het schoon, hou het heel, hou het rustig, laat 
anderen met rust en hou je aan de wet. De gebiedsmanager van stadsdeel Oost zegt de 
aanwezigheid in de openbare ruimte van jongeren   niet als een probleem te 
ervaren, zolang ze geen overlast veroorzaken: 

 

‘ ou, kijk... Ik heb niet zo veel tegen hangen. Ik bedoel, dat doet iedereen wel. e 
hebt ook hangouderen h , tegenwoordig. Het heeft er natuurlijk mee te maken, 
wat gebeurt daar dan verder nog omheen. En op het moment dat er gedeald 
wordt of heel veel lawaai of overlast of mensen wordt lastiggevallen en mensen 
zich niet veilig voelen als ze er langslopen, of worden uitgescholden of worden 
uitgefloten... Ik bedoel, dan begint het vervelend te worden. En dat is natuurlijk 
waar we h , waar je de reactie op krijgt, dat we dat niet willen.’ (man, 51 jaar, 
werkzaam bij stadsdeel Oost) 

 

Om overlast door groepen jongeren in de openbare ruimte tegen te gaan, houdt de 
politie toezicht. Dit gebeurt simpelweg door in de openbare ruimte aanwezig te zijn. 
Hierbij hebben wijkagenten een speciale rol. Ook houden medewerkers van het 
stadsdeel, die in de openbare ruimte werkzaam zijn, een oogje in het zeil. Toch lijkt het 
voor deze toezichthouders lastig te zijn om overlast ook zelf waar te nemen:  

 

‘Overlast kan je aanpakken op het moment dat de overlast speelt. Troep kan je 
aanpakken door diegene die het vervuilt een boete te geven. ildplassen kan je 
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beboeten. aar je moet erbij staan, je moet het zien. Dat maakt het altijd lastig. 
e zullen niet dat gedrag laten zien als de politie in een soort felgele jas eraan 

komt.’ (man, wijkagent Oosterparkbuurt Oost) 

 
Een belangrijk gevolg hiervan is dat, zoals in hoofdstuk 4 vermeld, meldingen van 
bewoners, ondernemers en andere gebruikers van de openbare ruimte een belangrijke 
rol vervullen bij het constateren van overlast. Deze meldingen komen binnen bij het 
stadsdeel of bij de politie. er situatie wordt bepaald of er werkelijk sprake is van 
overlast. De politie gaat bij meldingen allereerst zelf polshoogte nemen om mate en aard 
van de overlast vast te stellen:  
 

‘Dat is dus iedere situatie weer anders, dat heeft met je eigen referentiekader te 
maken en met de bevindingen die je op dat moment hebt. aak is het heel lastig. 
Het is wel zo, als wij nou van meerdere mensen belletjes krijgen (...) en dan zegt 
de meldkamer (…) al snel van: ou, het zijn meerdere telefoontjes dus…  (...) ij 
kennen op een gegeven moment ook de klagers, h ? En dat zullen wij niet tegen 
die jongens zeggen, maar wij weten ze wel. (...) En dan ga je daar weer op een 
andere manier mee om dan echt als er meerdere telefoontjes zijn, van: het is 
gewoon serieus. aak is het ook je eigen bevindingen, wat kom je tegen daar. Dat 
voel je wel aan. Daar krijgen we ook training in, weet je. (...) E n klacht kan ook al 
voldoende zijn. igt er een beetje aan wat er gebeurt en wat de aard van de klacht 
is. Gaat het om jongens die zitten te kletsen en die door dat geroezemoes overlast 
veroorzaken, want dat kan ook heel erg storend zijn als het al uren achter elkaar 
duurt. Of zijn ze met scootertjes aan het schuren, zijn ze aan het toeteren, hebben 
ze muziek, lopen ze glazen... Glas kapot te gooien. Dan is het een heel andere 
zaak, natuurlijk. Dus dat hangt gewoon van de melding af. (...) atuurlijk, je gaat 
ook niet blindelings uit van de klager. (...) e moeten wel zeker weten dat het 
terecht is, dat er ook iets is gebeurd.’ (vrouw, wijkagent Oosterparkbuurt est)  

 

Door een kijkje te gaan nemen, vertelt deze wijkagent zelf te kunnen bepalen of er 
werkelijk sprake is van overlastgevend gedrag. De politie houdt hierdoor de controle over 
de openbare ruimte en de regels die daar gelden in eigen hand. De wijkagent benadrukt 
dat subjectieve gevoelens en ervaringen bij het bepalen van overlast een belangrijke rol 
spelen. Ook geeft zij aan dat de definitie van overlast per plek kan verschillen. o is het 
Beukenplein volgens de wijkagent de meest geschikte plek in de buurt om te hangen, 
omdat daar minder snel door buurtbewoners wordt geklaagd dan op de andere 
Bomenpleinen:  
 

 



Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016

505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk

     
 

 
 

‘ e hangen voor de d ner tent. (...) Dat is eigenlijk d  hangplek, want daarnaast zit 
natuurlijk ook de belwinkel, en die bankjes dat trekt ook aan. (…) Alleen heb ik het 
idee dat we daar niet zo veel meldingen van krijgen, omdat het natuurlijk een 
drukke straat is waardoor je veel verkeersgeluiden hebt, mensen al gewend zijn 
aan de winkels, aan de horeca. Toch altijd wat rumoerig is, en daardoor hebben 
wij er eigenlijk weinig meldingen van…. (…) En ze weten ook dat ze daar kunnen 
hangen zonder dat ze al te veel last krijgen van de politie, want met de buren 
houden ze niet zo veel rekening. Dat heeft ook met jonger zijn te maken, denk ik. 
lacht  aar ze weten dat ze op die andere pleinen veel meer kans lopen om 

gecontroleerd te worden dan wel verbaliseerd te worden. aar ik heb nog nooit 
echt gehad, ook van collega’s niet, dat ze gewoon heel veel overlast veroorzaken 
daar hoor. Dat valt eigenlijk wel mee.’ (vrouw, wijkagent Oosterparkbuurt est) 

 
 
Dit citaat maakt duidelijk dat de mate waarin omwonenden klagen ertoe kan bijdragen 
dat de ene plek voor jongeren toegankelijker is dan een andere. Dus ondanks dat deze 
wijkagent eerder vertelde zelf te bepalen of er in een bepaalde situatie sprake is van 
overlast, blijkt hieruit dat ‘informele’ toezichthouders eveneens veel invloed hebben op 
hoe en door wie een openbare ruimte gebruikt wordt.  
  Afhankelijk van de situatie kan de politie op verschillende manieren op 
(vermeende) overlastgevers reageren  van praten, waarschuwen, wegsturen tot een 
proces verbaal uitschrijven:  

 

‘ ou ja, als de klachten echt zodanig zijn... eet je, je kan in principe voor de 
Algemeen laatselijke erordening schrijven als ze ergens hangen en ze 
veroorzaken gewoon cht overlast. aar meestal krijg je dan meerdere klachten 
van meerdere bewoners. Dat ze met brommertjes lopen te scheuren, glaswerk op 
de grond gooien, soms hebben ze weleens een gettoblaster bij zich en komt er 
keiharde muziek uit en zo, weet je. Dat is natuurlijk heel wat anders dan als je 
gewoon rustig op een bankje met je vrienden zit te praten. Ik bedoel, dan zijn wij 
niet zo van: we duiken er meteen op af en we geven een proces verbaal, dat doen 
we niet. at we wel doen, is gegevens noteren, omdat we wel willen weten waar 
die jongens op welk moment... waar ze zijn en op welk moment. Dus dat wordt 
wel genoteerd. aar voor de rest is het gewoon een praatje maken en dan gaan 
we weer. En als je dan voor de tweede keer terug moet komen, dan is het weer 
wat anders natuurlijk.’ (vrouw, wijkagent Oosterparkbuurt est)  

 

Stadsdeel Oost gaat bij meldingen eveneens op onderzoek uit. Dit gebeurt door ter 
plekke zelf polshoogte te nemen of door aanvullende informatie in te winnen via 
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collega’s, de wijkagent en, indien nodig, corporaties of welzijnsorganisaties. De 
co rdinator beheer van stadsdeel Oost vertelt vooral contact op te nemen met collega’s 
die verantwoordelijk zijn voor de reiniging van de openbare ruimte:  

 

‘Overlast betekent... Als er heel veel meldingen zijn, van geluid of hangjongeren 
of... Dan is dat een stukje overlast en dat wordt dan een beetje getoetst. En ja, dat 
is heel gevoelsmatig. Iedereen kan zich onveilig voelen of niet. aar dat doe je 
een beetje democratisch, met elkaar in overeenstemming. an: goh, heel veel 
meldingen? a. ou, ik heb heel veel, misschien wel heel veel ook met reiniging. a 
god, die papierpotten zitten allemaal vol met blikjes bier en weet ik wat. ou, dan 
zijn het alcoholisten, dus... Is het gewoon gebruik voor papiertjes en wordt er 
gewoon op gezeten en is er niks. Is er... ordt die bank gesloopt of wordt er veel 
geschreeuwd, en dat zijn allemaal meldingen die bij de politie komen.’ (man, 
co rdinator beheer openbare ruimte, werkzaam bij stadsdeel Oost) 

 

Ook uit dit citaat blijkt dat het constateren van overlast niet los te zien is van persoonlijke 
gevoelens, wensbeelden, ervaringen. Dit wijst erop dat, ondanks het streven naar 
objectiviteit, in de uitvoering van het beleid veel ruimte is voor eigen interpretatie ( ipsky 

010  Atkinson 003  alderon  helleri 013). Stadsdeel Oost heeft in vergelijking met 
de politie veel minder mogelijkheden om groepen jongeren die ongewenst gedrag 
vertonen ter plekke uit de openbare ruimte weg te sturen. Door met de politie samen te 
werken, heeft het stadsdeel desondanks wel een belangrijke stem in de aanpak van 
personen of groepen die zich in hun ogen ongewenst gedragen.  

 

        
 

De aanpak van overlast door jeugdgroepen door stadsdeel Oost en de politie is niet 
onopgemerkt gebleven. eel van de jongeren die het Beuken  of het Iepenplein als 
verblijfs  en ontmoetingsplek gebruiken, klagen over het politietoezicht. eel 
buurtjongeren ervaren het beleid dat de politie hun gegevens noteert, zoals in het citaat 
van de wijkagent naar voren kwam, als ongewenste controle (zie ook an der eer 

009). iet alleen omdat ze hun identiteitsbewijs moeten tonen  ook omdat ze tijdens 
deze controles vaak worden weggestuurd of beboet. De politie heeft immers de 
wettelijke mogelijkheid om portiekhangen of samenscholing  het in groepsverband op 
straat aanwezig zijn  te bestraffen, ook al zijn de jongeren zelf van mening dat zij niks 
verkeerd doen. eel jongeren vertellen dat zij vroeger geregeld tegen deze 
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politiecontroles in opstand zijn gekomen. Tegenwoordig ondergaan ze deze controles 
zonder te klagen. aar positief over de politie zijn ze allerminst.  

Dat het beleid van stadsdeel Oost en de politie effect heeft, blijkt uit een 
straatgesprek op het Iepenplein met twee buurtjongens. Deze jongens van ongeveer 18 
jaar vertelden mij niet meer in groepsverband op de Bomenpleinen te verblijven omdat 
dat vanwege het samenscholingsverbod vaak tot problemen leidt met de politie. roeger 
was dat anders, toen zaten ze soms wel met z’n twintigen op het Iepenplein. Hoewel op 
het Eiken  en het astanjeplein geregeld vrienden van de twee te vinden zijn, gaan ze niet 
bij hen zitten. Door met z’n twee n te blijven, hebben ze veel minder last van de politie 
en kunnen ze zonder al te veel problemen van de openbare ruimte gebruikmaken. Het 
vermijden van groepen is een voorbeeld van een  (De erteau 1984) waardoor 
deze jongens, ondanks van bovenaf opgelegde regels, op hun eigen manier in de 
openbare ruimte kunnen verblijven.  

Desondanks vertelden ze zich in de openbare ruimte van de Oosterparkbuurt 
vanwege potenti le politiecontroles continu opgejaagd te voelen. Dat verschillende 
agenten verschillende regels hanteren en de verwarring die dat met zich meebrengt, 
speelt hierbij eveneens een rol. o hebben ze een paar keer een boete gekregen voor 
blowen in de openbare ruimte, maar op andere momenten  en door andere agenten  
werd er niks van gezegd. Ook deze jongens zeggen niet over de politieacties te klagen: 
‘ ee, dat heeft geen zin.’ Een van hen heeft ooit het agentnummer gevraagd van een 
agent die hem, in zijn ogen onterecht, een boete gaf. Dit nummer is een vereiste om een 
klacht in te dienen en agenten zijn verplicht dit te geven. Toch vond de agent het niet 
nodig om zijn nummer bekend te maken. In plaats daarvan zei hij: ‘Ga maar gewoon weg 
hier.’ Hieruit wordt duidelijk dat deze jongeren niet alleen het gevoel hebben dat hun 
mening niet wordt gehoord  ze worden ook beperkt in de mogelijkheid te klagen.  

aast wettelijke methoden om groepen jongeren uit de openbare ruimte te 
weren, maken politieagenten ook gebruik van minder erkende middelen. Tijdens mijn 
veldwerk vonden twee, met elkaar vergelijkbare, incidenten plaats die dit illustreren. Een 
van deze gebeurtenissen voltrok zich op het Beukenplein. Tijdens een straatgesprek met 
een aantal, voornamelijk arokkaanse, buurtjongeren op het terras van Gazio lu 
Gaziantep Baklava komt er een motoragent aangereden. Deze agent, een man, rijdt de 
stoep op en gaat op slechts een paar meter afstand van onze tafel stilstaan. Een aantal 
minuten lang staart hij de jongens aan, zittend op zijn motor, zonder zijn helm af te 
zetten of de jongens aan te spreken. Hij lijkt de jongens te willen vertellen dat hij ze in de 
gaten houdt. Onderling praten de jongens negatief over deze agent, ze noemen hem een 
sukkel, maar tegelijkertijd lijkt zijn aanwezigheid hen erg zenuwachtig te maken. Dat de 
agent niet gewoon met ze komt praten, verklaart een van de jongens als volgt: ‘ at wij 
zeggen, is gebakken lucht voor hun.’ e wijten de politiecontroles grotendeels aan 
discriminatie, want hoe is anders te verklaren dat anderen met rust worden gelaten? a 
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een aantal minuten rijdt de agent weer weg. Dat de jongens zijn blijven zitten waar ze 
zaten, laat zien dat ze zich door deze politieactie niet laten wegsturen. hevallier ( 015) 
beschrijft soortgelijk gedrag van agenten als een bewuste strategie, met verdringing als 
doel. De agent maakt immers zeer duidelijk dat deze jongeren niet als gewenste 
bezoekers van het plein worden gezien. 

De andere gebeurtenis was een soortgelijke actie van een motoragent, eveneens 
gericht op een groep arokkaanse, buurtjongens. Op een warme woensdagavond in 
augustus tijdens mijn aanwezigheid op het Iepenplein om te observeren en 
straatgesprekken te voeren, zit een groep van vijf arokkaanse buurtjongeren die vaak 
op het Iepenplein te vinden zijn op een bankje rustig te kletsen. adat ik hun wat vragen 
heb gesteld, ga ik een gesprek aan met een meisje dat op een ander bankje zit, de groep 
jongens rustig achterlatend. Ondertussen komt er een motoragent stapvoets het plein 
oprijden. Deze agent rijdt tot driemaal toe een rondje om het bankje waar de 

arokkaanse jongens zitten te praten. Tijdens het rondrijden houdt hij zijn ogen zeer 
duidelijk op deze jongeren gericht  andere pleingebruikers lijkt hij niet te zien. De agent 
gaat geen gesprek met de jongens aan. a het derde rondje loop ik op de agent af met de 
vraag of hij me wat over het plein kan vertellen. Dan kan hij niet, daarvoor moet ik bij de 
wijkteamchef zijn. Ook wil hij niets vertellen over zijn bedoelingen met over het plein 
rondrijden, maar misschien dat ik het zelf wel kan invullen? adat hij nog een rondje over 
het plein heeft gereden, besluiten de arokkaanse jongens een andere plek te gaan 
opzoeken. Door weg te lopen, door zich van het plein te laten wegsturen, laten deze 
jongeren zien de strijd met de agent over het Iepenplein op te geven.  

Ongeveer vijf minuten later komt een van de jongens teruglopen. Hij vraagt me of 
ik heb gezien wat er gebeurde, terwijl ze niks anders deden dan samen zitten en praten. 
Deze jongen vertelt dat hij en zijn vrienden weleens zijn beboet omdat ze op de leuning 
van de bankjes zaten. Ook is een vriend van hem een keer opgepakt voor iets wat hij niet 
had gedaan, enkel op basis van een signalement. En dat terwijl iedereen hetzelfde 
aanheeft: sportschoenen, een spijkerbroek en een zwart of blauw jasje. Ik vraag hem 
waarom ze zijn weggelopen. Hij vertelt geen problemen met de politie te willen  hij wil 
later een goede baan en daarbij kan hij een aantekening van de politie niet gebruiken. 
Dus is hij weggelopen. En ook omdat die vriend zomaar is opgepakt zonder iets te hebben 
gedaan, dat voorkomt hij liever  door weg te lopen. Ook hierbij gaat het om een tijdelijke 
vorm van verdringing, aangezien deze jongeren zeggen steeds weer naar het plein terug 
te keren. Het verlaten van een plein bij politiecontrole is eveneens als een  op te 
vatten. Het gebrek aan vertrouwen in lokale autoriteiten zoals de gemeente of de politie 
is volgens Binken en Blokland ( 01 ) een belangrijke reden voor jongeren om contact met 
deze instanties zo veel mogelijk te vermijden. Ook uit dit voorbeeld blijkt dat het 
vertrouwen in de politie nihil is. 
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De wijkteamchef legt naar aanleiding van het incident op het Iepenplein uit dat 
het beleid van de politie is om in de gaten te houden waar bepaalde ‘probleemjongeren’ 
zich in de buurt ophouden, waarbij het ook de bedoeling is met de jongeren in contact te 
komen en te blijven. Dat sommige groepen jongeren worden bekeken zonder te worden 
aangesproken, vindt ze dan ook erg kwalijk. Toch lijkt dit in de praktijk vaker voor te 
komen. o vertelt een arokkaanse vader, die zeer regelmatig met zijn zoon en 
dochtertje op het Iepenplein te vinden is, dat de politie geregeld op een hoek van het 
plein stil blijft staan om vanaf daar de arokkaanse jongens te bekijken. En dat terwijl hij 
deze jongens alleen maar rustig op het plein ziet zitten, ‘En dat mag toch?’ Ook is een 
aantal Surinaamse jongens van mening dat de politie vooral de arokkaanse groep in de 
gaten houdt. elf worden ze met rust gelaten. Ondanks dat de formele toezichthouders 
zeggen zich uitsluitend met het tegengaan van ongewenst gedrag bezig te houden, lijken 
bepaalde groepen in de praktijk simpelweg op basis van hun aanwezigheid 
geproblematiseerd te worden. Deze bevinding komt overeen met wat ybriwsky (1999) in 
de openbare ruimte ziet gebeuren.  

Een jonge man en vrouw, die tijdens de hiervoor beschreven gebeurtenis op het 
Iepenplein aanwezig waren, vertellen dat de politie de laatste jaren veel strenger is 
geworden voor jongeren. ij constateren dat er daardoor steeds minder ruimte 
beschikbaar is voor jongeren om te zitten en rond te hangen. Een bewoner van het 

astanjeplein, die in Oost is opgegroeid en vroeger veel op pleinen heeft gehangen, deelt 
deze mening. Het valt hem op dat er tegenwoordig veel minder jongeren in de openbare 
ruimte van de Oosterparkbuurt aanwezig zijn dan toen hij jong was:  

 

‘ ant ik heb het idee dat op het moment dat je nu regelmatig op een plein hangt, 
dat je binnen de kortste keren door de politie wordt aangesproken die zeggen: 

ullie mogen daar niet meer hangen  en het wordt opgebroken…’ (man, 9 jaar, 
werkzaam bij stadsdeel Amsterdam uidoost, woonachtig op het astanjeplein 
sinds mei 010, opgegroeid in stadsdeel Oost) 

 

De aandacht voor jongeren lijkt niet uniek te zijn voor de Oosterparkbuurt. erschillende 
studies laten zien dat de aanwezigheid van jongeren in de openbare ruimte veelvuldig 
wordt geproblematiseerd ( erry 1981  an der eer 009  August 014). In de 

ederlandse conte t lijkt het hierbij in het bijzonder om arokkaanse jongens te gaan 
(Binken  Blokland 01 ). Ook in de Oosterparkbuurt is dit zichtbaar. Het beleid van 
stadsdeel Oost en de politie om overlast door jeugdgroepen tegen te gaan, heeft de 
toegankelijkheid van de openbare ruimte onder druk gezet voor jongeren in het 
algemeen en groepen jongens van arokkaanse afkomst in het bijzonder.  
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‘Het beste middel tegen hangjongeren zijn hangouderen’17 
 

oals eerder vermeld, spelen informele toezichthouders bij het constateren van overlast 
een belangrijke rol. Het uitgangspunt hierbij is dat informele toezichthouders, door in een 
buurt aanwezig te zijn, er rond te lopen, uit het raam te kijken, een essenti le rol spelen 
in het tegengaan van overlast en criminaliteit. Deze bewoners, winkeliers en andere 
aanwezigen worden door stadsdeel Oost en de politie gezien als medestanders in het 
streven naar een veilige, aantrekkelijke woonomgeving. odoende hebben deze 
informele toezichthouders een belangrijke stem bij het bepalen van wat overlast is en wie 
als overlastgevend wordt gezien. ij krijgen en nemen, zoals ook August ( 014) en 

hevallier ( 015) beschrijven, immers de ruimte om hun eigen normen aan anderen op te 
leggen. In haar studie beschrijft August ( 014) hoe  de rol van informele 
toezichthouders op zich nemen. In deze paragraaf richt ik me vooral op de vraag wie zich 
in de Oosterparkbuurt geroepen voelen deze rol te vervullen en wat dit betekent voor 
hoe en door wie er van de Bomenpleinen gebruik wordt gemaakt.  

 

      
 

De (her)waardering van wat ik informele toezichthouders noem, past in de landelijke 
trend waarbij ederlandse burgers worden gestimuleerd om actief in de samenleving te 
participeren. De overheid wil af van de situatie waarbij de verantwoordelijkheid voor een 
buurt uitsluitend ligt bij overheidsinstanties als de politie en het stadsdeel. aast 
kostenbesparing ligt hieraan het ideaal van een zelf organiserende stad ten grondslag, 
waarin mensen vrijwillig zorg nemen voor en samenwerken aan hun eigen leefomgeving 
( itermark  van Beek 010). De wijkagent vertelt:  

  

‘Als je verantwoordelijkheid krijgt over de omgeving, over de voorwerpen, dan ga 
je je heel anders gedragen dan wanneer het je pakkie an niet is. Als je daarvoor 
een nummer kunt bellen, 11  of 140 0. Dan schuif je het van je af, geef je iemand 
anders de verantwoordelijkheid.’ (man, wijkagent Oosterparkbuurt Oost) 

 

De ilde ( 015) laat zien dat, om dit ideaal te verwezenlijken, de lokale overheid inzet op 
het opwekken van een lokaal ‘thuisgevoel’. Ook in de Oosterparkbuurt is dit zichtbaar: 
stadsdeel Oost en de politie werken samen om bij onder meer bewoners en ondernemers 

                                                           
17 itaat uit interview met: man, wijkagent Oosterparkbuurt Oost. 
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7 
 

een gevoel van verbondenheid met de buurt en de daarin aanwezige openbare ruimte op 
te roepen. ij worden immers als belangrijkste belanghebbenden beschouwd:   

 

‘Omdat ze het stadsdeel, Dvd  gewoon door hebben dat de openbare ruimte 
niet van het stadsdeel is, maar van de bewoners en de mensen die er gebruik van 
maken. (…) a, weet je, ik ga na het einde van mijn dienst naar huis, dus ik heb er 
geen last meer van. En de mensen die wonen hier en blijven hier achter, dus die 
zijn de belangrijkste partij. Stadsdeelmensen ook, die gaan ook weer naar huis. 

erendeel woont niet in het stadsdeel of in een heel andere wijk.’ (vrouw, 
wijkagent Oosterparkbuurt est) 

 

Hiernaast is gebleken dat lang niet alle bewoners van de Oosterparkbuurt evenveel 
invloed op de openbare ruimte kunnen en mogen uitoefenen.   

Bij het constateren en tegengaan van overlast worden vooral bewoners als 
medestanders gezien. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat 
het stadsdeel en de politie in hoge mate op meldingen van informele toezichthouders 
reageren. Hierdoor worden vooral die bewoners en ondernemers gehoord die de 
mogelijkheid aangrijpen om een melding te maken, met daarbij de aantekening dat niet 
iedereen even snel klaagt. Deze wijkagent ziet vooral een verschil tussen het klaaggedrag 
van kopers en huurders:  

 

‘ opers zijn eerder klagers dan huurder. Dat is mijn ervaring hier in de stad. (…) Als 
je huurt, maak je deel uit van een comple , dan ben je eigenlijk… Dan maak je er 
deel van uit, en dan accepteer je dat, ook dat het erbij hoort, dat je er geen 
invloed op hebt. En als koper… Die mensen zijn vaak ook beter opgeleid, hebben 
een hogere vooropleiding. En zijn mondiger, weten vaak de route veel beter om 
hun klachten neer te leggen.’ (man, wijkagent Oosterparkbuurt Oost) 

 

Stadsdeel Oost en de politie verwachten in toenemende mate dat mensen wanneer ze 
overlast ervaren de situatie niet alleen melden, maar dat zij ook zelf proberen die te 
be nvloeden. De wijkagent vertelt:  
 

‘Ik vind het zonde als een openbare ruimte niet gebruikt wordt. En ik vind het 
zonde als de klagers gewoon achter het raam blijven zitten, en niet naar buiten 
gaan. Dan zeg ik: ou, als het je domein is daarbuiten, waar je over klaagt, neem 
dan dat domein zelf in bezit.  (…) e klaagt over iets, maar je kan er zelf ook 
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invloed op hebben. ant een overlastgroep krijg je weg door er zelf bij te gaan 
zitten, want daar hebben ze geen behoefte aan. Dat mensen op hun neus zitten 
en zien wat voor ongein ze uithalen. En, er is niets op tegen als je dan buiten gaat 
zitten met je partner of je buren en een glaasje wijn drinkt op datzelfde plein. En 
er is ook niks op tegen om iemand aan te spreken op zijn gedrag, als hij zich niet 
gedraagt.’ (man, wijkagent Oosterparkbuurt Oost) 

 

In hoofdstuk 5 is deze   (Oc  Tiesdell 1999) ook genoemd. Daarnaast 
worden bewoners gestimuleerd om het gesprek aan te gaan met overlastgevers. 

ersonen die een melding maken bij de politie wordt tegenwoordig allereerst opgedragen 
zelf te proberen de overlast tegen te gaan. Ter ondersteuning geeft de politie 
burgercursussen waarin mensen wordt geleerd hoe ze anderen op hun gedrag kunnen 
aanspreken. Een belangrijk gevolg hiervan is dat de politie en het stadsdeel de controle 
over de openbare ruimte voor een deel uit handen geven. Het is in toenemende mate 
aan de omwonenden, ondernemers en andere gebruikers van de openbare ruimte om uit 
te vechten welke normen en waarden in deze ruimte dominant zijn. De wijkagent 
moedigt deze strijd in het voorgaande citaat zelf aan, door bewoners op te dragen hun 
eigen normen en waarden aan ‘overlastgevende’ groepen op te leggen. In haar studie 
heeft August ( 014) laten zien dat doordat bepaalde bewoners de dominante normen en 
waarden over het gebruik van de openbare ruimte zijn gaan bepalen, deze ruimte voor 
andere bewoners minder toegankelijk is geworden. De vraag is dan ook wat het 
(gedeeltelijk) terugtreden van de overheid voor de vrije toegankelijkheid van de 
Bomenpleinen betekent.  
 

      
 

Op de Bomenpleinen wordt de rol van informele toezichthouder voornamelijk vervuld 
door bewoners die sterk op de directe woonomgeving gericht zijn, met een duidelijke 
mening over hoe men zich in de openbare ruimte behoort te gedragen, een sterk 
verantwoordelijkheidsgevoel en in sommige gevallen een negatieve houding tegenover 
bepaalde groepen. eel van deze bewoners beperken zich tot meldingen doen, zoals in 
hoofdstuk 4 over het Iepenplein te lezen is. Daarnaast zijn er ook enkele mensen die op 
een actieve manier invloed uitoefenen op door wie en hoe de pleinen worden gebruikt. 

ooral aan het astanjeplein woont een aantal van deze actievelingen. Het gaat hierbij 
om autochtone ederlanders met een laag opleidingsniveau die in de stad zijn geboren 
en getogen en er nog steeds wonen. enmerkend voor deze bewoners is dat ze al 
decennialang aan het plein huizen. Sommigen zijn zelfs aan het plein opgegroeid en zijn 
er, net als hun ouders en sommige broers of zussen, nooit weggegaan. Ook niet toen  
zoals beschreven door eijndorp ( 004)  veel buurtbewoners, vrienden en familieleden 
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er w l voor kozen om de stad te verlaten. et als gevolg dat hun eigen kinderen nu aan 
het plein wonen waar ze zelf als kind hebben gespeeld.  

enmerkend voor deze   (Gans 196 ) is dat ze erg lokaal 
geori nteerd zijn: een belangrijk deel van hun leven vindt in de eigen buurt, rondom de 
eigen woning plaats. Een vrouw, 80 jaar, bewoner van het astanjeplein sinds 1957, 
verwoordt deze buurtverbondenheid als volgt: ‘Ik hoef niet met vakantie hoor, ik zit hier 
lekker.’ Er wordt veel waarde gehecht aan goede sociale contacten in de directe 
woonomgeving. Deze lokale betrokkenheid blijkt uit het feit dat een van deze  

 jarenlang allerlei buurtactiviteiten op het plein heeft georganiseerd, zoals een 
groot scherm met het  of E  voetbal en een vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling. 

Het zijn ook deze bewoners die vooral in de zomermaanden bijna dagelijks op de 
stoep voor hun woning en op het plein te vinden zijn. Daar ontmoeten ze elkaar, wordt in 
de zon gezeten, gegeten, gezwommen en gespeeld. Het ontbreken van een geschikte 
priv buitenruimte wordt zo opgevangen n de plek heeft een belangrijke sociale functie: 

 

‘Ik zit altijd te barbecue n voor de deur hiero, daar ben ik mee begonnen ooit. 
Ooit ben ik op de vensterbank begonnen met een klein barbecuetje, dus 
hamburgers erop en raam dicht. ou, een heleboel geklaag natuurlijk maar ik 
deed dat gewoon, heb ik er toch de bal aan. iteindelijk ben ik gewoon voor de 
deur gaan zitten met m’n barbecue. ou, toen kwamen er steeds meer bij zitten 
en een jaar daarna gingen (…) naam van een familie, Dvd  het ook doen. En dat 
jaar gingen het nog meer doen en dan zaten er drie mensen te barbecue n hier 
voor de deur. e zitten… Elk verjaardagsfeest, weet je, zit je gewoon met dertig, 
veertig man voor de deur.’ (man, 51 jaar, werkzaam bij de milieupolitie, bewoner 
van het astanjeplein sinds zijn geboorte)  

 
De voorgaande respondent vertelt dat zijn moeder met mooi weer dagelijks op het plein 
te vinden is, om lekker buiten te zijn n om bij te kletsen met buurtbewoners. Hij noemt 
zijn moeder en haar vriendinnen liefkozend de ‘kwebbels’.  

In tegenstelling tot wat August ( 014) constateert, is het op het astanjeplein niet 
de stedelijke middenklasse maar zijn het juist de   die het gebruik en de 
gebruikers van de openbare ruimte proberen te bepalen. Gezamenlijk houden deze 
bewoners toezicht op het astanjeplein, vanuit hun woning en tijdens hun aanwezigheid 
op het plein. iet elk gedrag wordt zonder meer getolereerd: het plein moet rustig en  
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Afbeeldingen 9  30: Gebruik van het astanjeplein door   
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schoon blijven. onder schroom worden mensen op hun gedrag aangesproken. Het zijn 
vooral ‘hangjongeren’ die als overlastgevend worden ervaren en die e tra in de gaten 
worden gehouden. Twee bewoners vertellen:  

 

‘Alleen, ja je hebt, weet je, ’s avonds laat, midden in de nacht, heb je last van die 
hangjongeren hiero, op dat plein. Af en toe staan daar volle bierflessen. naam van 
zijn vrouw, Dvd  die heb nog vorige week wel zes meegenomen. an die pullen 
met die doppen erop. (…) Alles op straat gooien. Hier hou je de boel netjes 
schoon, maar als je daar kijkt… ou het is gewoon een vuilnisbelt af en toe.’ (man, 
7  jaar, bewoner van het astanjeplein sinds 1960) 

‘ ou ja kijk, weet je wat het ook is? Het gebeurt laat ’s avonds. (…) En dan, kijk als 
het overdag zou gebeuren, dan gaan we er gewoon naar toe. ant dan zeggen we 
gewoon: oet je luisteren, vriend, we hebben een schoon plein. illen we het 
wel houden zo, natuurlijk. ’ (vrouw, 80 jaar, bewoner van het astanjeplein sinds 
1957) 

 

Door sociale controle uit te oefenen, zorgen deze bewoners ervoor dat er nauwelijks 
jongeren op het astanjeplein zitten:  

 
‘Het is hier te open. En iedereen kijkt. ant soms ga ik gewoon, als ze hier voor 
die bank zitten, dan blijf ik gewoon voor het raam zo staan, daar houden ze niet 
van. ijk, op dat moment zullen ze niet zo gauw weggaan, maar de dag erop gaan 
ze wel ergens anders zitten. e gingen ook weleens hier beneden zitten, lag die 
kleine te slapen. Blablabla. Dan liep ik gewoon naar buiten: ongens, kunnen jullie 
even ergens anders gaan zitten? Er ligt hier een baby te pitten. ’ (man, 51 jaar, 
werkzaam bij de milieupolitie, bewoner van het astanjeplein sinds zijn geboorte) 

 

Deze bewoner heeft geen positief woord over voor deze jongeren die hij ‘hangfiguren’ en 
‘verrotte figuren’ noemt. Hij lijkt vooral moeite te hebben met de etnische afkomst van 
deze jongeren. Hij heeft de verandering naar een zeer etnisch diverse buurt meegemaakt 
en ervaart deze ontwikkeling als bijzonder negatief. Op het astanjeplein, dat hij als een 
parochiaal domein ( ofland 1998) opvat, probeert hij deze veranderingen zo veel mogelijk 
uit het zicht te houden. Taylor en Brower (1985) spreken in dit geval over  In 
het volgende interviewfragment komt deze verdediging duidelijk naar voren:  
 

 



Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016

505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk

    

 
 

Dvd : En ook bij dat zwembad wat jullie neerzetten, komen daar allemaal 
buurtkinderen op af?’   

espondent: ‘ a, maar dan gaat het wel selectief wie er ingaat. iet iedereen gaat 
er zomaar in. Alleen echt de kindertjes die hier wonen, zeg maar de Hollandse 
kindertjes. (…) a, ik heb er geen zin in dat mijn zwembadje stukgaat.’ (man, 51 
jaar, werkzaam bij de milieupolitie, bewoner van het astanjeplein sinds zijn 
geboorte) 

 

In  constateert Arnold eijndorp ( 004) eveneens dat een groot deel van de 
autochtone ederlanders die in de stad zijn geboren en getogen en er nog steeds wonen 
de komst van migranten enerzijds en het verdwijnen van hun vertrouwde wereld 
anderzijds als zeer negatief ervaren. Opvallend genoeg wordt de komst van  
niet als bedreiging opgevat  deze nieuwkomers worden onder meer vanwege hun gebruik 
van de openbare ruimte als prettige buurtgenoten opgevat (zie ook inkster, 016). Ook 
het feit dat de komst van deze middenklassegroepen naar de Oosterparkbuurt kan 
resulteren in de verdringing van migranten, wordt als voordeel opgevat.  

iet iedereen is het eens met de wijze waarop jongeren op het plein worden 
benaderd. Een voormalig bewoonster van het astanjeplein vertelt dat een van de  

 veelvuldig met zijn grote honden over het plein liep om hangjongeren af te 
schrikken:  
 

‘Geen hangjongeren, eigenlijk nooit. aar daar maakt de familie naam van een 
familie, Dvd  ook echt korte metten mee. Die willen geen hangjongeren op hun 
plein. (…) a, de sociale controle is enorm en niet altijd... a, weet je, voor mij 
hoeven ze niet met een grote hond op een paar hangjongeren af te gaan.’ (vrouw, 
33 jaar, verloskundige, bewoonster van het astanjeplein van 004 tot 01 ) 

 

Een andere bewoner is zich eveneens bewust van de uitsluitende werking die van sociale 
controle kan uitgaan, maar vertelt desondanks het toezicht dat op het astanjeplein 
wordt uitgeoefend wel te waarderen:   
 

‘ a, er zitten ook jongetjes die al met hun scooters die eraan komen en die gaan 
hier zitten. Daar zit wel een zekere sociale controle op, heb ik gemerkt. aar er is, 
ook wel omdat er nogal een stevige bewonersgroep is, er is wel een zekere druk 
op het gebruik van het plein. En dat vind ik niet zo slecht, moet ik zeggen. Ik vind 
wel dat je niemand moet uitsluiten, dus dat... Daar hou ik iedereen aan. aar ja, 
als dat niet gebeurt en het is opvoedend… a, dan is daar niks tegen. Ik bedoel, als 
je wil.... e wilt een beetje een bal gaan trappen ’s nachts om twee uur hier… a, 
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dat moet je niet doen, vind ik. En dat doe je dan maar in je eigen balkon en dat 
mag je niet dus dan doe je het hier ook niet. o simpel is het. Het is dan maar een 
beetje burgerlijk, maar dat moet dan maar.’ (man, 63 jaar, oud
stadsdeelvoorzitter, bewoner van het astanjeplein sinds 1980) 

 
Deze respondent vertelt zelf ook toezicht te houden op het plein:  
 

‘Ik heb zelf ook nog weleens een keer ingegrepen, dat er (…) met scooters op dat 
plein gereden werd. Dat ik vond dat dat ... dat je dat niet midden in de nacht ging 
doen. (…) aar dat was wel ongeveer de rand van het... Het wekte wel toen wat 
agressie op.’ (man, 63 jaar, oud stadsdeelvoorzitter, bewoner van het 

astanjeplein sinds 1980) 

  
Door de hoge mate van sociale controle laten jongeren zich maar weinig op het 

astanjeplein zien. Ook vertellen verschillende omwonenden de sociale controle als 
onprettig te ervaren. e hebben het gevoel dat ze rekening moeten houden met de 
toezichthoudende bewoners, ze voelen zich bekeken en ervaren sociale druk om een 
gesprek met deze bewoners aan te gaan. De privatisering van de openbare ruimte 
( ofland 1998) door de   is voor andere omwonenden een reden om het 
plein (op sommige momenten) te vermijden. Ook het feit dat er, in combinatie met veel 
alcoholgebruik, geregeld ruzies ontstonden tussen de leden van een van de families 
maakte dat veel bewoners zich aan deze   probeerden te onttrekken. Dit is 
het verenigen met de veronderstelling van onder meer Blokland ( 009), adanipour 
( 010) en an der waard ( 010) dat men plekken waar zich individuen of groepen 
bevinden waarmee men zich niet wil identificeren of waarbij men zich niet prettig voelt, 
zo veel mogelijk vermijdt:  
 

‘Ik weet niet, je zou voor de grap eens op een zomerdag op het astanjeplein 
moeten zijn. o tussen 5 en 9 ’s avonds, dan is het wel een uitspanning op de 
stoep. ant dan gaat de familie  naam van een familie, Dvd  daar zitten met 
een krat bier en een barbecue en een... En bo en. En dan is het... a, dan is het 
wel een borrel. (….) Ieder keer weer een enorm opblaaszwembad. aar dan ook 
wel buurtkinderen op afkwamen, dat is wel leuk. En... aar, best wel... wij vonden 
dat ook wel benauwend zo. Dat je... Ik had weleens dat ik dan thuiskwam en dat ik 
dan dacht, dat ik dan echt hoopte dat ze er niet zaten. ant je kwam er niet 
zomaar langs. (…) ee, dat... e voelde heel erg dat dat niet de bedoeling was, je 
moest daar echt even staan, echt even praten. Eigenlijk ook even wat drinken. Dus 
dat was wel een beetje een middenweg zoeken. (…) a, want anders waren het 
geen mensen waar wij een biertje mee zouden gaan drinken. ee, want ze 
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werden altijd dronken, altijd veel te veel, altijd veel te luidruchtig, uiteindelijk 
altijd ruzie met elkaar. ant ze kunnen niet zonder elkaar maar ze kunnen zeker 
eigenlijk niet met elkaar. (…) a, en ze veroorzaken zelf absoluut overlast. aar 
goed, de bewoners gaan ze daar niet op aanspreken, wij deden dat ook niet (…). 
En het is... weet je, het is ook niet dagelijks. a, weet je wel, als het dan zomer is 
en het gebeurt eens dan denk ik ook van: nou ja. a, ik heb er wel last van maar ga 
ik er nu iets mee doen? ee, ik ga er niks mee doen.’ (vrouw, 33 jaar, 
verloskundige, woonachtig op het astanjeplein van 004 tot 01 ) 

 

Omdat er over deze ruzies nauwelijks meldingen binnenkomen, hebben stadsdeel Oost 
en de politie de overtuiging dat het gebruik van het astanjeplein niet tot overlast leidt. 

it het voorgaande blijkt echter dat het afgaan op meldingen slechts een deel van het 
verhaal vertelt over een openbare ruimte.  

 De dominante aanwezigheid van n groep in de openbare ruimte, jongeren in 
het bijzonder, wordt  zie hoofdstuk 4 en 5  keer op keer als ongewenst opgevat. oor 
de   op het astanjeplein lijkt dit niet te gelden. oals in de vorige 
hoofdstukken naar voren is gekomen, wordt in de openbare ruimte door instanties zoals 
het stadsdeel en de politie onderscheid gemaakt tussen ‘gewenste’ en ‘ongewenste’ 
groepen. oals door August ( 014) geconstateerd, krijgen ‘gewenste’ groepen veel meer 
ruimte om de openbare ruimte naar hun hand te zetten dan ‘ongewenste’ groepen. In 
het geval van het astanjeplein zijn het stadsdeel en de politie zelfs erg blij met de 
aanwezigheid van deze  , vanwege de sociale controle die zij op het plein 
uitoefenen. oals in hoofdstuk 4 is benoemd, draagt deze sociale controle in hoge mate 
bij aan de waardering voor het astanjeplein. Hierdoor hebben het stadsdeel en de politie 
immers minder werk aan het plein en kunnen ze zich op andere plekken richten. De 
keerzijde van deze sociale controle  dat sommige groepen zich hierdoor minder welkom 
voelen op het plein  lijkt niet te worden gezien. Toch toont dit onderzoek dat de 
dominante aanwezigheid van een groep, ook als deze niet wordt geproblematiseerd, 
eveneens tot verdringing kan leiden. In het geval van het astanjeplein zijn het weer 
vooral jongeren, behorend tot een etnische minderheid, die daarvan de dupe zijn.  
 

Ter afsluiting 
 

Stadsdeel Oost en de politie werken intensief samen om overlast in de openbare ruimte 
van de Oosterparkbuurt tegen te gaan. Overlastgevend gedrag door jeugdgroepen krijgt 
hierbij veel aandacht. Op het Beuken  en het Iepenplein blijkt dat jongeren, door 
simpelweg in de openbare ruimte aanwezig te zijn, regelmatig door de politie worden 
gecontroleerd. In de lijn van de uitkomsten van de studie van Binken en Blokland ( 01 ) 
worden in de Oosterparkbuurt vooral groepen arokkaanse jongens goed in de gaten 
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gehouden. Door dit politietoezicht zijn de Bomenpleinen voor bepaalde groepen jongeren 
minder toegankelijk geworden. oor een deel gaat het hierbij om dezelfde jongeren die 
door interventies in de vormgeving of de programmering hun ruimte zagen afnemen. In 
sommige gevallen leidt het toezicht door de politie tot ruimtelijke of plaatsgebonden 
verdringing, maar jongeren hanteren ook tactieken waardoor ze zonder al te veel 
problemen van de openbare ruimte gebruik kunnen maken. 

aast zelf actief te zijn, is het beleid van stadsdeel Oost en de politie erop gericht 
bewoners, ondernemers en andere potenti le toezichthouders te stimuleren sociale 
controle uit te oefenen en overlastsituaties zo veel mogelijk zelf op te lossen. Op het 

astanjeplein neemt een aantal bewoners hun taak als informele toezichthouder heel 
serieus. oor deze zogenoemde   (Gans 196 ) maakt het plein deel uit van 
hun parochiale en private domein ( ofland 1998). De sociale controle van deze 
omwonenden leidt tot plaatsgebonden verdringing van de groepen die door deze 
informele toezichthouders als ‘overlastgevend’ worden gedefinieerd, en dat zijn vooral 
jongeren. Hierdoor zorgen deze   ervoor dat het astanjeplein h n plein 
blijft. aar ook voor omwonenden die zich van de toezichthouders en hun gedrag willen 
distanti ren, staat de toegankelijkheid van het astanjeplein onder druk. In dit voorbeeld 
leidt toe eigening van de openbare ruimte door bepaalde groepen inderdaad tot 
uitsluiting van andere ( adanipour 010  Hajer  eijndorp 001  Atkinson 003). 
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Interventies in de openbare ruimte  
 

Om inzicht te verkrijgen in de manier waarop het gebruik en de gebruikers van de 
openbare ruimte door verschillende actoren worden be nvloed, heb ik de volgende twee 
deelvragen gesteld: 

 
1. elke actoren zijn bij de verschillende dimensies van interventie betrokken en 

hoe proberen zij invloed uit te oefenen?  
. elke motieven, verwachtingen en idealen ten aanzien van het gebruik en de 

gebruikers van de openbare ruimte liggen hieraan ten grondslag?  
 

anuit de overtuiging dat de openbare ruimte niet alleen van ‘bovenaf’ maar ook van 
‘onderop’ wordt gevormd, heb ik in het onderzoek aandacht besteed aan zowel de lokale 
overheid, ontwerpers, politie en andere professioneel betrokkenen als bewoners, 
ondernemers en gebruikers die de parken, pleinen en straten van de stad vooral vanuit 
hun dagelijkse leefomgeving bezien en beleven. 

 

rie vormen van interventies  
 

Tussen 000 en 014 zijn de vier Bomenpleinen een voor een opnieuw ingericht en van 
een nieuwe vormgeving voorzien. Hierbij is aandacht besteed aan zowel de esthetische 
vormgeving, het design, als de functionele vormgeving, de wijze waarop de openbare 
ruimte gebruikt kan worden. Bij de herinrichting van het astanje , het Eiken , het 
Beuken  en het Iepenplein diende het leinenplan uit 001, een beleidsdocument van 
stadsdeel Oost, als belangrijkste kader. In dit ruimtelijke plan zijn de fysieke 
randvoorwaarden voor de herinrichting van de pleinen verwoord. Bij de esthetische 
vormgeving van de Bomenpleinen hebben de thema’s rust en ruimte, et benadrukken 
van et istoris e karakter van de buurt en statig eid centraal gestaan. De functionele 
vormgeving is vooral bepaald door het streven naar multi un tionaliteit  De keuze voor 
een multifunctionele inrichting heeft geleid tot een vormgeving waarin de esthetiek 
centraal staat. aast grootschalige ingrepen, waarvan de complete herinrichting van het 

astanje , het Eiken , het Beuken  en het Iepenplein een voorbeeld is, wordt de 
vormgeving van de Bomenpleinen door meer kleinschalige ingrepen be nvloed. In 
hoofdstuk 4 is aan de hand van het Beuken  en Iepenplein beschreven hoe ingrepen in de 
vormgeving invloed heeft uitgeoefend op hoe en door wie deze pleinen worden gebruikt.  

rogrammering is een tweede manier waarop invloed is uitgeoefend op de 
Bomenpleinen. In dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen economisch en sociaal
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cultureel programma. Economisch programma gaat over de publieksfuncties zoals 
winkels en horeca grenzend aan de openbare ruimte. Op het Beukenplein heeft de komst 
van nieuwe horecagelegenheden tot grote veranderingen geleid. Door het aantrekken 
van ‘hoogwaardige’ caf s en restaurants is het plein voor een groot deel als terras in 
gebruik genomen. Hierdoor loopt het proces van commerci le gentrificering via de vele 
terrassen over in de openbare ruimte. Onder sociaal cultureel programma worden 
tijdelijke (buurt)activiteiten en evenementen zoals pleinfeesten of buurtfestivals verstaan. 
Het Iepenpleinfeest, een buurtfeest gericht op buurtkinderen en hun ouders, is hiervan 
een voorbeeld. In hoofdstuk 5 staan de gevolgen van deze programmatische interventies 
centraal.  

Een derde manier waarop invloed op de Bomenpleinen wordt uitgeoefend, is 
. In de afgelopen jaren is het politietoezicht op alle vier pleinen sterk 

toegenomen. Het tegengaan van overlast en criminaliteit in de openbare ruimte en het 
cre ren van een aantrekkelijke en veilige woon  en leefomgeving is hierbij het 
belangrijkste doel. aast deze formele vorm van toezicht wordt op de Bomenpleinen ook 
op informele wijze toezicht gehouden in de vorm van sociale controle door bewoners, 
ondernemers en andere gebruikers van de openbare ruimte. Hoofdstuk 6 omvat een 
omschrijving van het formele toezicht op het Beuken  en het Iepenplein en het informele 
toezicht op het astanjeplein.  

 

     
 

Bij interventies op het gebied van vormgeving, programmering en toezicht heeft de lokale 
overheid, als formele eigenaar, een dominante rol gespeeld. Het stadsdeel opereert 
echter niet alleen  er wordt samengewerkt met actoren die zich op professionele wijze 
met de openbare ruimte bezighouden, zoals de politie, woningcorporaties en ontwerpers. 

anuit de overtuiging dat bewoners, ondernemers en andere gebruikers van de openbare 
ruimte zijn te beschouwen als mede eigenaren van deze ruimte, worden ook zij bij 
interventies betrokken. In sommige gevallen nemen dagelijkse gebruikers zelf het 
initiatief om invloed op de openbare ruimte uit te oefenen. Bewoners, ondernemers of 
gebruikers van de openbare ruimte kunnen via de formele weg echter slechts beperkt 
invloed uitoefenen  dagelijkse gebruikers zijn in hoge mate afhankelijk van het beleid, de 
doelstellingen en de ambities van het stadsdeel. Dit geldt goedbeschouwd voor alle 
partijen die samen met het stadsdeel aan de openbare ruimte werken. oveel is duidelijk: 
ondanks de toezeggingen dat iedereen kan meepraten, houdt stadsdeel Oost de regie 
over de openbare ruimte stevig in handen.  
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Bij de  van de Bomenpleinen is de dominante rol van stadsdeel Oost 
onmiskenbaar. Bij de herinrichting van het astanje , het Eiken , het Beuken  en het 
Iepenplein is het initi ren, financieren en reguleren steeds in handen van het stadsdeel. 

er plein is een projectleider aangewezen, werkzaam bij stadsdeel Oost, met de taak de 
herinrichting van begin tot einde in goede banen te leiden. Alleen de productie van de 
pleinen is grotendeels uit handen gegeven. o is er voor het opstellen van het  
en het ontwerpen van het astanje , het Eiken  en het Iepenplein met verschillende 
ontwerpers samengewerkt. Omwonenden en ondernemers kregen bij de vormgeving van 
de Bomenpleinen ook een rol. Stadsdeel Oost heeft hen per brief uitgenodigd om hun 
visie te geven op de herinrichting. Op het astanjeplein hebben bewoners en 
ondernemers hun reactie kunnen geven op het voorlopige ontwerp. Op het Iepenplein is 
voorafgaand aan het ontwerpproces een bewonersavond georganiseerd. ervolgens is 
een aantal bewoners door middel van een klankbordgroep bij de herinrichting van het 
Iepenplein betrokken gebleven. Bij de herinrichting van het Beukenplein hebben 
bewoners en ondernemers mogen stemmen of het plein een ‘verkeersplein’ of een 
‘verblijfsplein’ moest worden. aar de mogelijkheid om de esthetische en functionele 
vormgeving te be nvloeden, bleek voor deze bewoners en ondernemers van de 
Bomenpleinen beperkt te zijn. Door de gedetailleerd uitgewerkte randvoorwaarden die in 
het  zijn verwoord, kregen deze actoren weinig ruimte om hun zegje te doen. 
Bovendien hebben niet alle bewoners en ondernemers de kans aangegrepen om invloed 
uit te oefenen. Op het Iepenplein waren het vooral bewoners die ontevreden waren over 
de aanwezigheid van jongeren op het (oude) plein die, door actief betrokken te zijn bij de 
herinrichting, hebben geprobeerd de nieuwe vormgeving van het plein en daarmee het 
toekomstige gebruik ervan te sturen.  

De personen die de pleinen regelmatig als ontmoetingsplek gebruiken, om te 
spelen of te sporten, zijn in veel gevallen niet bij het ontwerpproces betrokken. Het 
stadsdeel zag dit niet als een probleem. iet zij, maar de bewoners en ondernemers die 
direct aan een plein wonen of werken, worden vaak als meest belanghebbenden 
beschouwd. Hierdoor hebben juist de mensen die het meest intensief van de openbare 
ruimte gebruikmaken de herinrichting van deze ruimte niet of in beperkte mate 
be nvloed. Het Iepenplein geldt hierbij als uitzondering. De projectleider heeft e tra 
moeite gedaan om met een aantal jongeren, die veelvuldig van het plein gebruikmaakten, 
in contact te komen om ook hun visie in het ontwerp te kunnen meenemen. oor andere 
vaste pleingebruikers is deze moeite niet gedaan  zij zijn dan ook niet bij de herinrichting 
betrokken. 

leinschalige ingrepen hebben eveneens invloed op de vormgeving van de 
openbare ruimte. Ook deze ingrepen vinden onder regie van het stadsdeel plaats. o zijn 
zes van de acht openbare banken op het Beukenplein door ambtenaren van het stadsdeel 
verwijderd. Deze transformaties hebben zich zonder ruimtelijk beleidsplan voltrokken, 
waardoor er veel ruimte voor ongeplande actie is. De banken op het Beukenplein werden 
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weggehaald naar aanleiding van enkele incidenten. Een heftige ruzie tussen een bewoner 
en een bankgebruiker vormde de aanleiding om de banken voor postagentschap rimera 
binnen een paar dagen weg te halen. Een arrestatie resulteerde in het verwijderen van de 
banken voor de Turkse bakkerij Gazio lu Gaziantep. Bij het bestuderen van interventies in 
de vormgeving is het zodoende van belang om, naast complete herinrichtingsplannen, 
ook naar zulke  ingrepen te kijken. 

Bewoners en ondernemers proberen het stadsdeel of de politie te overreden 
kleinschalige interventies in de vormgeving van de openbare ruimte uit te voeren. aak 
gaat het hierbij om een reactie op een ‘ongewenste’ situatie, zoals wanneer de positie 
van een bank tot geluidsoverlast leidt. Toch resulteren meldingen van bewoners of 
ondernemers maar zelden in aanpassingen van de openbare ruimte. Op het Beukenplein 
hebben bewoners en ondernemers diverse pogingen ondernomen om de banken voor de 

rimera en voor Gazio lu Gaziantep Baklava te laten verwijderen  zonder resultaat. as 
nadat de overlast door de politie werd bevestigd, zijn de banken door het stadsdeel 
weggehaald.  

Op informele wijze zien dagelijkse gebruikers wel mogelijkheden om de 
vormgeving van de openbare ruimte te be nvloeden, zoals de horecaondernemer op het 
Beukenplein die op eigen initiatief twee openbare banken weghaalde. Deze banken 
werden geregeld door buurtbewoners gebruikt om elkaar te ontmoeten, in de zon te 
zitten, te blowen en te drinken. anuit de overtuiging dat zijn terrasbezoekers dit niet 
prettig vonden, haalde hij de banken weg zonder e pliciete toestemming van stadsdeel 
Oost. Toch is het onjuist om te denken dat het stadsdeel hierbij de regie over de 
openbare ruimte uit handen gaf. Stadsdeel Oost heeft niet direct op deze actie 
gereageerd, maar bood deze ondernemer nadien wel de mogelijkheid zijn terras uit te 
breiden tot voorbij de plek waar eerst de banken stonden. Hieruit blijkt dat stadsdeel 
Oost het verwijderen van de banken door deze ondernemer niet als probleem zag. 
Sterker nog, door in te stemmen met de uitbreiding van het terras, beloonde het 
stadsdeel deze ondernemer zelfs voor zijn actie.  

 

Stadsdeel Oost heeft het  van de openbare ruimte lange tijd gezien als 
onderdeel van het eigen takenpakket. Het stadsdeel was hierbij verantwoordelijk voor 
zowel het initi ren, financieren, reguleren als het produceren van verschillende sociaal
culturele activiteiten. Daarnaast namen woningcorporaties geregeld het heft in handen. 
Sinds enkele jaren proberen het stadsdeel en woningcorporaties een deel van de 
organisatie bij bewoners en ondernemers neer te leggen, vooral het initi ren en 
produceren van sociaal culturele activiteiten. Ook hier geeft het stadsdeel de regie niet 
uit handen. In samenwerking met onder meer woningcorporaties legt het stadsdeel de 
doelstellingen voor de buurt vast, de centrale thema’s waarbij sociaal culturele 
activiteiten dienen aan te sluiten. In de Oosterparkbuurt vormden ‘jeugd’ en ‘schoon’ de 
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belangrijkste onderwerpen. Het stadsdeel bepaalt welke activiteiten van belang zijn voor 
de buurt. Alleen de activiteiten die als meerwaarde worden beschouwd, kunnen op 
financi le ondersteuning van het stadsdeel rekenen. Hierdoor is de vrijheid voor 
bewoners en ondernemers om via de offici le weg activiteiten te organiseren beperkt. 

Het Iepenpleinfeest, dat sinds de herinrichting in 010 jaarlijks op het Iepenplein 
plaatsvindt en vooral bedoeld is voor de direct omwonenden van het plein, brengt de 
nieuwe rol van stadsdeel Oost op mooie wijze in beeld. Bij het eerste Iepenpleinfeest was 
het stadsdeel verantwoordelijk voor het initi ren, reguleren en financieren van het feest  
alleen bij de productie werd de hulp van een aantal bewoners ingeroepen. Bij de 
opvolgende pleinfeesten was het stadsdeel alleen nog verantwoordelijk voor de 
financiering, terwijl een vijftal bewoners voor de rest zorgde. Ondanks dat door het 
stadsdeel is voorgeschreven dat de buurtactiviteiten in de Oosterparkbuurt aan de 
thema’s ‘jeugd’ en ‘schoon’ moeten bijdragen, voldoet het Iepenpleinfeest hier op geen 
enkele wijze aan. Toch werd daar door het stadsdeel niet moeilijk over gedaan. Dat een 
aantal bewoners de organisatie van het Iepenpleinfeest op zich had genomen en 
daarmee aangaf zich verantwoordelijk te voelen voor het plein, was voor het stadsdeel 
reden genoeg voor tevredenheid.  

Bij economische activiteiten speelde het stadsdeel vooral een initi rende en 
regulerende rol. Op sommige locaties, zoals het Beukenplein, heeft stadsdeel Oost 
geprobeerd het horeca  en winkelaanbod te sturen. aar doordat het stadsdeel vaak zelf 
geen vastgoed bezit, kan het slechts in beperkte mate invloed uitoefenen op welke 
ondernemers winkel  of horecaruimte toegewezen krijgen. Desondanks probeert het 
stadsdeel met behulp van bestemmingsplannen, vergunningen en beleid richting te 
geven aan het type economische activiteiten op een bepaalde plek. Ook gaat het 
stadsdeel geregeld een samenwerkingsverband aan met corporaties of andere 
vastgoedeigenaren. De transformatie van het Beukenplein is een goed voorbeeld van de 
wijze waarop stadsdeel Oost te werk gaat. Om van het Beukenplein een horecaplein te 
kunnen maken, heeft stadsdeel Oost het bestemmingsplan gewijzigd. Hierdoor hebben 
alle bedrijfsruimten aan het plein een horecabestemming gekregen. et een beleidsvisie 
over het gewenste type horeca,  , en een winkelstraatmanager is er 
vervolgens naar gestreefd om, naast speciaalzaken en boetieks, vooral ‘hoogwaardige’ 
horeca naar het Beukenplein te trekken. Dit is gebeurd in samenwerking met 
woningcorporaties, die beschikken over een groot deel van het winkelvastgoed aan het 
Beukenplein. Door de grotendeels gedeelde visie op aantrekkelijke horeca en winkels, is 
de samenwerking van het stadsdeel en woningcorporaties op het Beukenplein zeer 
effectief gebleken.  

 

Op het gebied van  werken de lokale overheid en de politie intensief samen. ij 
delen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de openbare ruimte. ijkagenten en 



Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016

505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk

        
 

 
 

andere politieagenten houden direct toezicht door in de openbare ruimte aanwezig te 
zijn. Stadsdeel Oost houdt toezicht door in de openbare ruimte werkzame ambtenaren. 
Door op sporen van ‘ongewenst’ gebruik te letten, zorgen deze medewerkers ervoor dat 
de openbare ruimte ,    is. Daarnaast reageert zowel stadsdeel Oost als 
de politie op meldingen door bewoners, ondernemers en andere gebruikers van de 
openbare ruimte. In sommige gevallen proberen bewoners of ondernemers een, in hun 
ogen, onwenselijke situatie zelf op te lossen, bijvoorbeeld door ‘overlastgevers’ aan te 
spreken. In de strijd tegen overlast zijn formele en informele toezichthouders dan ook 
sterk met elkaar verbonden. 

De trend waarbij bewoners en ondernemers door de overheid worden 
gestimuleerd verantwoordelijkheid voor hun omgeving te nemen, is ook op het vlak van 
toezicht zichtbaar. In de Oosterparkbuurt worden zij door zowel het stadsdeel als de 
politie aangemoedigd zelf toezicht te houden, problemen op te lossen en hiermee de 
veiligheid en het leefklimaat in hun buurt te verbeteren. De sociale controle door een 
aantal bewoners van het astanjeplein werd dan ook erg gewaardeerd. Hierbij ging het 
niet alleen om toezicht houden, maar ook om individuen of groepen aanspreken die, in 
de ogen van de toezichthoudende bewoners, overlastgevend gedrag vertoonden. Het 
gaat hierbij om mensen die in veel gevallen al decennialang aan het astanjeplein wonen, 
zogenoemde   (Gans 196 ), die het plein en de stoep grenzend aan het 
plein op intensieve wijze gebruiken. Het is voor deze bewoners zowel parochiaal als 
privaat domein. Door sociale controle uit te oefenen, geven zij uiting aan hun sterke 
binding met en verantwoordelijkheidsgevoel voor het astanjeplein. Tegelijkertijd 
proberen ze hierdoor het gebruik en de gebruikers van het astanjeplein te be nvloeden.  

 

     
 

Interventies in de openbare ruimte komen voort uit motieven, verwachtingen en idealen 
ten aanzien van het gebruik en de gebruikers van die ruimte. Actoren die op 
professionele wijze bij de openbare ruimte betrokken zijn  stadsdeel Oost, de politie, 
ontwerpers  zeggen met hun inspanningen het ideaalbeeld van een aantrekkelijke, vrij 
toegankelijke openbare ruimte na te streven. Daarnaast wordt het aanmoedigen van 
gentrificering in de Oosterparkbuurt door stadsdeel Oost als een belangrijke opgave 
gezien. De politie en woningcorporaties delen de overtuiging dat het aantrekken van 
middenklassengroepen meerwaarde biedt voor de Oosterparkbuurt. Hierdoor is hun 
samenwerking zo effectief en zijn de gezamenlijke interventies zo doeltreffend. In de 
praktijk blijkt dat het streven naar gentrificering gevolgen heeft voor de openbaarheid 
van de openbare ruimte. Ik kom hier later in dit hoofdstuk op terug. Het stadsdeel en de 
politie hebben daarnaast andere, meer praktische uitgangspunten, zoals overlast 
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tegengaan en ervoor zorgen dat de openbare ruimte goed schoon blijft en niet te veel 
kosten met zich meebrengt. ij dragen hiervoor de verantwoordelijkheid. 

Bij bewoners, ondernemers en andere gebruikers van de openbare ruimte komt 
eveneens het ideaal van vrije toegankelijkheid terug. Toch is dit in de praktijk 
ondergeschikt aan het eigenbelang. Bewoners hebben belang bij een openbare ruimte 
die positief bijdraagt aan hun leven. Dit eigenbelang kan, zoals deze studie heeft 
aangetoond, nogal vari ren. eel bewoners van de Bomenpleinen hechten aan een 
rustige woonomgeving, anderen zijn voor hun vrijetijdsbesteding in sterke mate op deze 
buurtpleinen gericht en willen er op intensieve wijze gebruik van kunnen maken. ij 
hechten waarde aan een plek waar ze kunnen spelen, sporten, ontmoeten of zitten. Op 
de Bomenpleinen vormen tegenstrijdige belangen en de hieruit volgende conflicten voor 
veel bewoners de aanleiding om in de openbare ruimte te interveni ren, zo blijkt. 

Ondernemers kijken vooral vanuit hun zakelijke belang. Op alle mogelijke 
manieren proberen zij te voorkomen dat klanten belemmerd worden om hun winkel, caf  
of restaurant te bezoeken. Op het Beukenplein richten veel ondernemers zich op 
middenklassengroepen en doen ze er alles aan om deze klanten naar het plein en hun 
onderneming toe te trekken, met als gevolg dat de aanwezigheid van individuen of 
groepen die  vanwege gedrag of uiterlijke kenmerken  de aantrekkingskracht van het 
plein voor middenklassengroepen   onder druk zetten zo veel mogelijk wordt 
tegengegaan. Ook als dit botst met de persoonlijke opvattingen en idealen van de 
ondernemers. Bijvoorbeeld de horecaondernemer op het Beukenplein die zegt niets 
tegen hangjongeren te hebben maar er door het weghalen van twee openbare banken 
wel voor heeft gezorgd dat deze jongeren niet meer in de nabijheid van zijn terras 
kunnen verblijven. ortom: door hun zakelijke belangen centraal te stellen, zorgen de 
ondernemers er  bewust of onbewust  voor dat de openbare ruimte voor sommige 
gebruikers minder toegankelijk wordt.  

Ondanks de betrokkenheid van verschillende actoren, met uiteenlopende 
motieven, verwachtingen en idealen, heerst er in de Oosterparkbuurt een dominante 
visie op (on)gewenst gebruik van de openbare ruimte. eel mensen ervaren het 
langdurige verblijf in de openbare ruimte door groepen buurtbewoners of bezoekers als 
onwenselijk, vooral wanneer deze groepen regelmatig terugkomen, luidruchtig gedrag 
vertonen, hun spullen niet opruimen en alcohol of (soft)drugs gebruiken. Het gebruik van 
de openbare ruimte om even rustig te spelen of te zitten, te consumeren, alleen of in 
kleine groepen en zonder daarbij troep achter te laten, levert nauwelijks weerstand op. 

erschillend gebruik van de openbare ruimte duidt op culturele verschillen tussen 
mensen. Sommigen hebben de gewoonte om in georganiseerd verband te sporten, 
anderen voetballen liever op straat  sommigen ontmoeten elkaar in de openbare ruimte, 
anderen doen dat in een caf  sommigen verblijven graag in groepsverband, anderen 
liever alleen of in tweetallen. lasse speelt hierbij een rol  het is vooral vanwege ruimte  



Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016

505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk

        
 

 
 

of geldgebrek dat bepaalde mensen de noodzaak ervaren om de Bomenpleinen op 
intensieve wijze te gebruiken. Ook leeftijd, etniciteit, geslacht en leefstijl hebben invloed 
op de wijze waarop en de mate waarin mensen van de Bomenpleinen gebruikmaken. 

De visie op (on)gewenst gebruik van de openbare ruimte blijkt niet alleen samen 
te hangen met het feitelijke gedrag, maar ook met diegenen die dit gedrag vertonen. 

ooroordelen op basis van uiterlijke kenmerken spelen hierbij een rol. De groepen die in 
de Oosterparkbuurt als overlastgevend worden gezien, omvatten keer op keer mannen 
en jongens van allochtone afkomst. In het geval van jongeren speelt, naast geslacht en 
afkomst, ook leeftijd een belangrijke rol. De toe eigening van de openbare ruimte door 
deze groepen leidt tot veel verzet van zowel het stadsdeel, de politie, woningcorporaties, 
bewoners als ondernemers. Blijkbaar wordt deze parochialisering of privatisering door 
velen niet als meerwaarde voor de buurt gezien. Dat andere groepen, bijvoorbeeld door 
het aantrekken van ‘hoogwaardige’ horeca of het organiseren van het Iepenpleinfeest, 
wel de mogelijkheid wordt geboden in de openbare ruimte een parochiaal of privaat 
domein te cre ren, maakt duidelijk dat sommige groepen meer gewenst zijn dan andere.  

Deze dominante visie duidt op een dominante culturele groep die de mogelijkheid 
heeft om te bepalen wat (on)gewenst gebruik en wie (on)gewenste gebruikers zijn. In de 
Oosterparkbuurt zien we dat deze culturele groep wordt aangevoerd door stadsdeel 
Oost. In samenwerking met de politie, corporaties en ontwerpers legt stadsdeel Oost de 
basis voor deze dominante visie. Omdat deze visie vaak overeenkomst met de 
persoonlijke blik van veel professioneel betrokkenen, is men zich hiervan niet altijd 
bewust. Bewoners, ondernemers en andere gebruikers van de openbare ruimte die deze 
visie delen, profiteren meer van interventies in de openbare ruimte en kunnen er meer 
invloed uitoefenen dan anderen. et als gevolg dat de Bomenpleinen voor sommige 
groepen meer, en voor andere groepen minder aantrekkelijk zijn geworden.  
 

Gevolgen voor gebruik en gebruikers  
 

De laatste deelvraag van dit onderzoek richtte zich op de gevolgen van bovengenoemde 
interventies voor het gebruik en de gebruikers van de openbare ruimte. Deze derde 
deelvraag luidde:   

 

3. In hoeverre be nvloeden interventies op het vlak van vormgeving, programmering 
en toezicht het gebruik en de gebruikers van de openbare ruimte?  

 

ijn aandacht gaat hierbij uit naar eventuele verdringing, en indien hiervan sprake is om 
welke vorm van verdringing het gaat.  
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sinds de herinrichting dan ook aanzienlijk minder aanwezig. De afname van jongeren is 
niet alleen toe te schrijven aan de nieuwe inrichting van het plein, maar ook aan het 
politietoezicht. et dit toezicht wordt overlast door groepen jongeren zo veel mogelijk 
tegengegaan. Door de herinrichting van het plein, het politietoezicht en door het 
Iepenpleinfeest als sociaal culturele activiteit krijgen deze jongeren keer op keer de 
boodschap dat het niet h n plein is. Andere groepen, direct omwonenden, families, 
worden w l gestimuleerd zich het plein toe te eigenen. ortom: ook op het Iepenplein 
gaat het aantrekken van de ene groep samen met het afstoten van de andere.  

Dit betekent niet dat de vaste gebruikers van het oude Iepenplein geheel van het 
plein verdwenen zijn. Sterker nog, ook na de herinrichting zijn het nog steeds vooral 
jongeren, kinderen en hun ouders met een migrantenachtergrond die van het Iepenplein 
gebruikmaken. Een verschil is dat tegenwoordig ook andere mensen op het Iepenplein te 
vinden zijn, waardoor de gebruikers van het plein wat betreft leeftijd, etniciteit en klasse 
een grotere diversiteit kennen. Ook valt op dat het plein tegenwoordig vooral door kleine 
groepen en individuen wordt gebruikt. Een gevolg van deze veranderingen is dat het plein 
sinds de herinrichting veel rustiger is geworden. Een deel van de vaste gebruikers is van 
het plein verdwenen, en hun plek is slechts gedeeltelijk door anderen opgevuld. eel 
groepen, waaronder stedelijke middenklassengroepen, zijn voor hun vrijetijdsbesteding 
nauwelijks op dergelijke buurtpleinen gericht. Hoewel zij enthousiast zijn over het 
vernieuwde Iepenplein, laten zij zich er niet of nauwelijks zien.  

Dit geldt ook voor het astanje  en het Eikenplein. Op deze pleinen is de 
diversiteit aan gebruikers redelijk groot, maar buiten schooltijd overheerst de rust. aast 
de obstakelvrije inrichting speelt op het astanjeplein de sociale controle door 
omwonenden hierbij een belangrijke rol. Deze informele vorm van toezicht is vooral 
gericht op jongeren. et als op het Iepenplein geldt op het astanje  en het Eikenplein 
dat de mensen die enthousiast zijn over de inrichting er zelf nauwelijks behoefte aan 
hebben van de pleinen gebruik te maken. oor bewoners en bezoekers die er wel graag 
verblijven  vooral jongeren en kinderen  zijn de pleinen niet aantrekkelijk. Deze 
tegenstrijdigheid resulteert in rustige pleinen, tot groot genoegen van veel omwonenden.  

 

   
 

De interventies in de openbare ruimte van de Oosterparkbuurt sturen zonder twijfel het 
gebruik en de gebruikers van de Bomenpleinen. e hebben vooral positief uitgepakt voor 
mensen die de openbare ruimte op een manier gebruiken die in de dominante visie als 
‘gewenst’ wordt beschouwd en die zelf als ‘gewenste’ gebruikers worden gezien. 
Tegelijkertijd hebben de interventies ertoe geleid dat de Bomenpleinen voor andere 
groepen en andere vormen van gebruik minder aantrekkelijk zijn geworden. aar vindt 
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hierbij ook verdringing plaats? En zo ja, wie ervaren deze verdringing? En gaat het hierbij 
om ruimtelijke of plaatsgebonden verdringing?  

Allereerst kan geconcludeerd worden dat de interventies op de Bomenpleinen 
inderdaad tot verdringing leiden. Interventies op het vlak van vormgeving, 
programmering en toezicht hebben ertoe geleid dat sommige individuen of groepen zich 
niet meer op de pleinen laten zien. oor sommige groepen pakken de verschillende 
interventies steeds weer nadelig uit. Op de Bomenpleinen staat de aanwezigheid van 
groepen jongeren  vooral jongens van arokkaanse afkomst   en Surinaamse, 
Antilliaanse en Dominicaanse buurtbewoners  vooral mannen  onder druk. Deze 
groepen ervaren verdringing door een combinatie van vormgeving n programmering n 
toezicht. Hierdoor krijgen zij keer op keer de boodschap dat de pleinen niet voor hen 
bedoeld zijn. Ik spreek in dit geval van  . Doordat deze 
buurtbewoners en hun gebruik van de openbare ruimte vanuit verschillende kanten 
wordt geproblematiseerd, wordt de verdringing van deze groepen nauwelijks 
bekritiseerd. 

Toch laat niet iedereen zich zo gemakkelijk uit de openbare ruimte wegsturen. 
Sommige mensen besluiten een openbare ruimte te blijven bezoeken, ook wanneer deze 
ruimte niet (meer) voor hen bestemd lijkt te zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de 
Surinaamse, Antilliaanse en Dominicaanse mannen die na het weghalen van de banken 
voor de rimera op het Beukenplein nog steeds bijna dagelijks op deze hoek van het plein 
te vinden waren. Anderen passen hun strategie aan om toch in de openbare ruimte te 
kunnen verblijven, zoals de twee jongens die niet meer in groepsverband op de 
Bomenpleinen aanwezig zijn om problemen met de politie te vermijden. Deze 
voorbeelden tonen dat een specifiek plein of een bepaalde plek op een plein voor 
sommige mensen van grote betekenis kan zijn. et behulp van deze tactieken cre ren zij 
de mogelijkheid om ondanks de interventies gebruik te blijven maken van de openbare 
ruimte.  

Daarnaast heeft verdringing in sommige gevallen een temporeel karakter. De 
toegankelijkheid van de pleinen kan voor bepaalde gebruikers op sommige momenten 
wel, en op andere momenten niet onder druk staan. Het organiseren van economische of 
sociaal culturele evenementen heeft ertoe geleid dat sommige bewoners zich tijdelijk uit 
de openbare ruimte terugtrekken omdat de activiteit hun niet aanspreekt of zij zich er 
niet welkom voelen. Deze tijdelijke verdringing wordt zichtbaar na sluitingstijd van de 
horecagelegenheden op het Beukenplein. Als de terrassen worden opgeruimd, ontstaat 
er weer meer ruimte voor mensen die zich niet aangetrokken voelen tot deze 
gelegenheden. Dit geldt echter niet voor alle terrassen op het Beukenplein  een deel 
beslaat ook na sluitingstijd de openbare ruimte. Toezicht, formeel n informeel, kan er 
eveneens toe leiden dat bepaalde groepen gebruikers zich op sommige momenten  als 
de politie aanwezig is, wanneer bewoners sociale controle uitoefenen  niet laten zien. In 



Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016Processed on: 27-9-2016

505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk505002-L-bw-Wilk

        
 

 
 

sommige gevallen tijdelijk, want bij afwezigheid van deze toezichthouders kan de situatie 
weer veranderen.  
 

Op de Bomenpleinen is vooral sprake van plaatsgebonden verdringing. eel 
pleingebruikers wordt niet werkelijk de toegang tot de openbare ruimte ontzegd, maar zij 
voelen zich niet meer tot deze ruimte aangetrokken omdat de inrichting ervan niet aan 
hun wensen voldoet, de activiteiten niet voor hen bedoeld (lijken te) zijn of omdat ze het 
gevoel hebben dat ze in de gaten worden gehouden. Hierin zijn de gevolgen van het 
streven naar gentrificering duidelijk zichtbaar. Deze plaatsgebonden verdringing is 
immers in hoge mate toe te schrijven aan de inspanningen van stadsdeel Oost, de politie 
en woningcorporaties om de Oosterparkbuurt aantrekkelijk te maken voor 
middenklassengroepen. Dit gebeurt door een positief beeld van de buurt te cre ren: een 
mooie, goed onderhouden, vriendelijke en diverse stadswijk met een grote vari teit aan 
stedelijke voorzieningen van hoge kwaliteit in een historische setting. In andere woorden: 
een buurt voor mensen met goede smaak.  

De interventies gericht op vormgeving, programmering en toezicht staan stuk 
voor stuk in het teken van deze stedelijke idylle. Dit betekent niet dat deze interventies 
alleen positief uitpakken voor middenklassengroepen. Ook andere groepen zijn 
enthousiast over de herinrichting van de pleinen, het toegenomen toezicht, de komst van 
nieuwe horecagelegenheden enzovoort. Het gaat hierbij om groepen die zich, tenminste 
deels, kunnen vinden in de dominante visie op gewenst gebruik en gewenste gebruikers 
van de openbare ruimte. ensen die deze visie niet delen, krijgen keer op keer de 
boodschap dat zij niet bij machte zijn om invloed op hun dagelijkse leefomgeving uit te 
oefenen.  

 

Discussie  
 

Doel van dit onderzoek was om meer nuance aan te brengen in het debat over de wijze 
waarop de openbare ruimte en gentrificering op elkaar inspelen. Een eerste nuancering 
die ik op basis van dit onderzoek kan aanbrengen is dat het gebruik van de openbare 
ruimte in een gentrificerende buurt veel minder eenzijdig is toe te schrijven aan 
interventies door actoren die beroepsmatig bij de openbare ruimte betrokken zijn. De 
literatuur over de openbare ruimte kenmerkt zich door een sterke benadering, 
waarbij wordt aangenomen dat interventies door de overheid, semioverheidsinstellingen 
of private partijen in belangrijke mate bepalend zijn voor hoe en door wie de openbare 
ruimte wordt gebruikt (o.a. B langer 01  alderon  helleri 013  angstaat  an 

elik 013  Davis 1990  Boonstra e.a. 010). Ik zie inderdaad dat het stadsdeel Oost zijn 
uiterste best doet om de regie over de openbare ruimte in handen te houden. et 
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behulp van interventies op het vlak van vormgeving, programmering en toezicht probeert 
het stadsdeel sturing te geven aan het gebruik en de gebruikers van de openbare ruimte. 
Hierbij wordt samengewerkt met onder meer de politie en corporaties. Bewoners, 
ondernemers en gebruikers van de openbare ruimte hebben beperkte mogelijkheden om 
deze interventies (mede) te bepalen. Dit bevestigt de conclusie van itermark en an 
Beek ( 010) dat het streven naar een participatiesamenleving er niet toe heeft geleid dat 
overheidsinstanties zich ook echt terugtrekken. Het werkelijke gebruik van de openbare 
ruimte blijkt voor het stadsdeel echter minder makkelijk te be nvloeden. Hoe interventies 
in de openbare ruimte uitwerken, wordt ook door bewoners, ondernemers en gebruikers 
bepaald.  

In dit onderzoek is het onderscheid tussen de potenti le en effectieve ruimte 
(Gans 1991) dan ook duidelijk terug te herkennen. Tegelijkertijd hebben we gezien dat dit 
onderscheid allesbehalve definitief te noemen is. it dit onderzoek blijkt dat bewoners, 
ondernemers, de lokale overheid en de politie op sommige vlakken samenwerken. o 
krijgen bewoners en ondernemers in toenemende mate de functie van toezichthouder. 
Andersom zoeken dagelijkse gebruikers geregeld versterking van de lokale overheid en de 
politie om invloed op de openbare ruimte te kunnen uitoefenen. Hierdoor zie ik, in 
navolging van Binken e.a. ( 01 ), de openbare ruimte als het resultaat van een comple  
samenspel tussen verschillende actoren 

it dit onderzoek is bovendien gebleken dat de mate van invloed van bewoners, 
ondernemers en andere gebruikers van de openbare ruimte varieert (Taylor 007). aast 
de wijze waarop inspraak is georganiseerd, speelt hierbij een rol dat sommigen meer van 
zich laten horen dan anderen. ooral mensen die overlast ervaren door hoe de openbare 
ruimte wordt gebruikt of mensen met zeer duidelijke idee n over (on)gewenst gedrag en 
(on)gewenste gebruikers, proberen invloed op de openbare ruimte uit te oefenen. 

andanipour ( 010) ziet de mogelijkheid om gewenst en ongewenst gedrag in de 
openbare ruimte te defini ren als een vorm van macht. In de Oosterparkbuurt zien we 
dat sommige bewoners niet alleen de macht nemen, maar van het stadsdeel en de politie 
ook de macht krijgen om hun eigen normen en waarden aan anderen op te leggen. 
Hieruit blijkt dat het stadsdeel en de politie machtsverhoudingen niet alleen bepalen, 
maar deze ook  bewust of onbewust  in stand houden.  

In mijn onderzoek zijn het in belangrijke mate de   die de 
woonomgeving proberen te controleren.  voelen echter vaak niet de noodzaak 
om het gebruik en de gebruikers van de Bomenpleinen te be nvloeden, vooral omdat ze 
doorgaans weinig op deze pleinen gericht zijn. Deze bevinding spoort niet met de 
conclusie van August ( 014) op basis van haar onderzoek in Toronto dat juist de stedelijke 
middenklasse de openbare ruimte naar haar hand probeert te zetten. Ik zie net als onder 
meer alderon en helleri ( 013), artucci ( 013), ukin e.a. ( 009) en Atkinson ( 003) 
dat het in belangrijke mate de overheid is die pogingen onderneemt om een 
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aantrekkelijke woonomgeving voor middenklassegroepen te cre ren. ortom, de 
overheid claimt ruimte voor deze groepen. Hierbij wordt uitgegaan van het verbeelde 
ideaal van de vermeende  Ook andere groepen profiteren hiervan. Dit beleid 
wordt immers door een zeer diverse groep op positieve wijze ontvangen en gebruikt om 
de openbare ruimte aan de eigen wensen te kunnen aanpassen.  

 

Stadsdeel Oost zegt inclusieve openbare ruimte na te streven. Desondanks is de 
openbare ruimte door interventies door het stadsdeel voor sommige mensen minder 
aantrekkelijk geworden. eer op keer krijgen zij, door middel van subtiele en minder 
subtiele signalen, de boodschap dat de openbare ruimte niet voor hen bedoeld is ( ukin 
1995  Atkinson 003). Hoe is deze tegenstrijdigheid te verklaren? Het stadsdeel, maar 
ook de politie, woningcorporaties en ontwerpers, streven naar een aantrekkelijke 
stadswijk, een stedelijke idylle (Hoskins en Tallon 004  Atkinson 003). Op deze manier 
proberen ze een leefomgeving te cre ren die voor veel mensen als aantrekkelijk geldt, in 
het bijzonder voor middenklassengroepen. Hierbij vindt verdringing plaats van groepen 
en individuen die  op basis van hun gedrag of uiterlijke kenmerken  niet in het 
gewenste beeld passen of die een andere visie op de openbare ruimte hebben ( itchell 
1995  erry 1981  atson 006  Staeheli  itchell 009).  

Hoewel ik op basis van dit onderzoek inderdaad kan concluderen dat 
gentrificering leidt tot een zekere mate van verdringing in de openbare ruimte, 
constateer ik  en dit is de tweede nuancering die ik op basis van dit onderzoek kan 
aanbrengen  dat de verdringing veel minder definitief is dan vaak wordt beweerd. 
‘Ongewenste’ gebruikers hanteren verschillende tactieken om zich, ondanks de 
interventies, vrij in de openbare ruimte te kunnen (blijven) bewegen (De erteau 1984  

ay 015). Het gebruik van deze tactieken maakt zichtbaar dat over het resultaat van 
interventies in de openbare ruimte wordt onderhandeld. Deze tactieken verdienen in de 
literatuur veel meer aandacht dan nu het geval is.  

Daarnaast kan verdringing ook tijdelijk van aard zijn. Deze tijdelijkheid hangt niet 
alleen samen met het feit dat de politie niet continue toezicht kan houden of dat sociaal
culturele activiteiten vaak maar een paar uur duren. Deze tijdelijkheid hangt ook samen 
met het volgende. In dit onderzoek heb ik me gericht op situaties waarbij stadsdeel Oost 
en de politie op een intensieve wijze bij de openbare ruimte betrokken waren. 
Gentrificering was hierbij een e pliciet doel. De bestudeerde interventies op het vlak van 
vormgeving, programmering en toezicht zijn hiervan een overtuigend bewijs. Deze 
betrokkenheid kan  en in dit onderzoek is dat ook verschillende malen naar voren 
gekomen  logischerwijs ook weer afnemen, door veranderingen in het beleid, 
verschuivende prioriteiten of simpelweg omdat een herinrichtingsproces is afgerond. 
Hierdoor kan de mate van verdringing ook weer afnemen.  
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Is erbij deze verdringing sprake van kwade opzet, zoals vaak wordt gesuggereerd (o.a. 
ees 003  itchell 1995  ybriwsky 1999  artucci 013  ukin 1995  Atkinson 003). Ik 

zie dat veel professioneel betrokkenen integer zijn en met zuivere intenties aan de 
openbare ruimte werken. Tegelijkertijd zijn zij zich er wel degelijk van bewust dat de 
keuze voor bepaalde esthetiek, activiteiten of horecagelegenheden tot verdringing van 
bepaalde groepen kan leiden. In veel gevallen wordt dit als een noodzakelijk kwaad 
opgevat. Deze verdringing verloopt ook deels onbewust, doordat zij hun eigen 
voorkeuren onbedoeld als uitgangspunt gebruiken of de voorkeuren van groepen die de 
openbare ruimte op een andere manier ervaren of gebruiken niet zien, kennen of 
begrijpen (Atkinson 003  alderon  helleri 013). Daar komt bij dat het in veel 
gevallen over groepen gaat die geen pogingen ondernemen om via de formele weg 
invloed uit te oefenen op de openbare ruimte. Ook hierdoor zijn zij niet of nauwelijks bij 
het stadsdeel in beeld. Het gevolg hiervan is dat juist de groepen die op andere 
maatschappelijke gebieden  de arbeidsmarkt, het politieke debat  al de boodschap 
krijgen dat ze er niet bij horen, er niet toe doen, ook op het niveau van de buurt het 
etiket ‘ongewenst’ opgeplakt krijgen. u de openbare ruimte in een steeds groter deel 
van Amsterdam in het teken van gentrificering is komen staan, kan worden aangenomen 
dat deze situatie zich niet uitsluitend in de Oosterparkbuurt voordoet. Het valt te bezien 
of dit vanuit het ideaal van een inclusieve maatschappij wenselijk is.  

Is het dan niet mogelijk om inclusieve openbare ruimte te cre ren terwijl 
gentrificering plaatsvindt? it dit onderzoek is gebleken dat het lastig is om een 
evenwicht te vinden tussen wat Hajer en eijndorp ( 003) toe eigening en uitwisseling 
noemen. Desondanks vind ik dat dit evenwicht zo veel mogelijk moet worden 
nagestreefd. Hiervoor is het niet alleen van belang dat de overheid, de politie, 
ontwerpers en andere professioneel betrokkenen zich meer bewust zijn van hun eigen 
motieven, verwachtingen en idealen. Ook dienen ze meer oog te hebben voor en ruimte 
te bieden aan mensen met een afwijkende visie op de openbare ruimte, zolang hierbij de 
wet wordt gerespecteerd. Ik zie het daarnaast als hun taak om uit te dragen dat 
diversiteit, wat betreft gebruikers en gebruik van de openbare ruimte, simpelweg realiteit 
is. En dat deze realiteit in de Amsterdamse openbare ruimte zichtbaar mag en misschien 
zelfs moet zijn.   
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Bijlage: interviewvragen 

Interviewvragen Iepenplein 

 

ersoonlijke informatie 

 eeftijd 
 Geslacht 
 Beroep 
 Hoe lang woont werkt u al op het Iepenplein in de Oosterparkbuurt?  
 Huishoudensamenstelling  

 

Algemeen: het plein n  

 Hoe wordt het plein (niet) gebruikt? 
 Door wie (niet)? 
 anneer (niet)? 
 at vind u daarvan?  
 aar is de openbare ruimte volgens u voor bedoeld? En waarvoor niet? 
 En voor wie (niet)? 
 aakt u zelf gebruik van dit plein? anneer waarvoor (niet)? 
 Op welke wijze maakt u in het algemeen gebruik van de o.r.? En hoe niet?  
 anneer (niet)?  

 

Situatie: verandering door herinrichting   

 Hoe en door wie werd het plein voor de herinrichting gebruikt?   
 at vond u daarvan?  
 aarom is besloten om het plein te herinrichten?  
 aarom is het plein geworden zoals het nu is?  
 at is uw mening daarover?  
 Is het gebruik en de gebruikersgroep sinds de herinrichting veranderd?  
 Op welke manier?  
 at vind u daarvan? ositieve negatieve verandering? Herinrichting geslaagd?  
 aakte u voorheen gebruik van het plein? Hoe, wanneer?   
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 Wie zou ik nog meer kunnen/moeten interviewen volgens u?  

 

Interviewvragen Beukenplein 

 

Persoonlijke informatie 

 Leeftijd 
 Geslacht 
 Beroep 
 Hoe lang woont/werkt u al op het Beukenplein/in de Oosterparkbuurt?  
 Huishoudensamenstelling  

 

Algemeen 

 Hoe wordt het plein (niet) gebruikt? 
 Door wie (niet)? 
 Wanneer (niet)? 
 Wat vind u daarvan?  
 Waar is de openbare ruimte volgens u voor bedoeld? En waarvoor niet? 
 En voor wie (niet)? 
 Maakt u zelf gebruik van dit plein? Wanneer/waarvoor (niet)? 
 Maakt u gebruik van de bankjes/terrassen?  
 Op welke wijze maakt u in het algemeen gebruik van de o.r.? En hoe niet?  
 Wanneer (niet)?  

 

Situatie: overlast door hangers vs. het weghalen van bankjes  

 Wat was er aan de hand?  
 Wie/wat/waar/waarom?  
 Hoe kwam u van deze situatie op de hoogte? 
 Wat vond u daarvan? Leg uit.  
 Wat was uw reactie op de situatie? Waarom?  
 Hoe werd daarop gereageerd door stadsdeel, politie, corporatie, gebruikers, 

bewoners etc.? 
 Hoe is de situatie nu?  
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E tra vragen professionals 

 In stadsdeel Oost wordt veel geld in de o.r. ge nvesteerd. et welk(e) doel(en) voor 
ogen gebeurt dit?  

 In het handboek inrichting openbare ruimte van stadsdeel Oost atergraafsmeer 
staat beschreven dat ‘Bij de inrichting van de openbare ruimte streeft het stadsdeel 
naar een evenwichtige verdeling van de schaarse ruimte tussen de verschillende 
gebruikers, gericht op een goede leefbaarheid van het stadsdeel.’ Tegelijkertijd is 
bekend dat eveneens in de o.r. wordt ge nvesteerd met als doel de buurt te upgraden 
(welke bronnen?). Hoe be nvloed dat de houding t.a.v. (het gebruik van) de openbare 
ruimte (in deze specifieke situatie)?  
 

 raag aan stadsdeel: komen op het hernieuwde plein wel weer bankjes?  
 

 Onderscheid visie van de persoon vs. visie van het stadsdeel 

 

Interviewvragen astanjeplein Eikenplein 

 

ersoonlijke informatie 

 eeftijd 
 Geslacht 
 Beroep 
 Hoe lang woont werkt u al op het astanjeplein Eikenplein in de Oosterparkbuurt?  
 Huishoudensamenstelling  

 

Algemeen: het plein n  

 Hoe wordt het plein (niet) gebruikt? 
 Door wie (niet)? 
 anneer (niet)? 
 at vind u daarvan?  
 aar is de openbare ruimte volgens u voor bedoeld? En waarvoor niet? 
 En voor wie (niet)? 
 aakt u zelf gebruik van dit plein? anneer waarvoor (niet)? 
 Op welke wijze maakt u in het algemeen gebruik van de o.r.? En hoe niet?  
 anneer (niet)?  
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Situatie: at is uniek aan het astanjeplein Eikenplein? ust, weinig gebruik van gemaakt 
(denk ik zo, naast schoolkinderen weliswaar). Hoe wordt daar tegen aangekeken? omt 
dat overeen met hoe men vindt dat het plein gebruikt dient te worden? (deze vraag 
wordt eerder wel al gesteld) Ben wel benieuwd naar interventies van professionals die er 
plaatsvinden en f die er plaatsvinden. Ook: conflict  of concurrentie met het 
nabijgelegen Oosterpark. En: rol van familie naam familie, Dvd  als toezichthouders.  

 

ie zou ik nog meer kunnen moeten interviewen volgens u?  
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de openbare ruimte ingezet. De vier pleinen die in dit onderzoek centraal staan, het 
astanje-, het Eiken-, het Beuken- en het Iepenplein, hebben de afgelopen jaren dan ook 

grote transformaties doorgemaakt wat betreft vormgeving, programmering en toezicht.  

 

In hoofdstuk  verken ik het wetenschappelijke debat waarbinnen dit onderzoek is 
gepositioneerd. Deze verkenning omvat twee delen. In het eerste deel staat het sociaal 
functioneren van de stedelijke openbare ruimte centraal. In de literatuur wordt de 
openbare ruimte vooral belicht als plaats van ontmoeting en als plaats van strijd. Van 
beide gezichtspunten geef ik een overzicht. Het tweede deel gaat over gentrificering en 
de wijze waarop dit proces en de openbare ruimte op elkaar inspelen. Dit hoofdstuk 
wordt afgesloten met de belangrijkste onderzoeksvragen. In dit onderzoek staat de 
volgende vraag centraal:  

 
Op welke wi ze be nvloeden interventies in de openbare ruimte van een 
gentrificerende buurt hoe en door wie deze ruimte wordt gebruikt   

  

m deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, heb ik de volgende drie deelvragen 
gesteld:  

 

1. Welke actoren zijn bij de verschillende dimensies van interventie betrokken en 
hoe proberen zij invloed uit te oefenen?  

2. Welke motieven ten aanzien van het gebruik en de gebruikers van de openbare 
ruimte liggen hieraan ten grondslag?  

3. In hoeverre be nvloeden interventies op het vlak van vormgeving, programmering 
en toezicht het gebruik en de gebruikers van de openbare ruimte?  

 

De eerste deelvraag komt voort uit de geconstateerde gerichtheid binnen de 
wetenschappelijke literatuur op hoe actoren die de openbare ruimte als werkterrein 
opvatten het gebruik en de gebruikers van deze ruimte van ‘bovenaf’ proberen te sturen. 
Vooral aan de (stedelijke) overheid is veel aandacht besteed. Tegelijkertijd is er weinig 
oog voor de tactieken (De Certeau 1984) die bewoners, ondernemers of andere 
gebruikers aanwenden om de openbare ruimte aan hun eigen voorkeuren aan te passen. 
Hierdoor wordt de suggestie gewekt dat deze dageli kse gebruikers (Calderon & Chelleri 
2013) de van ‘bovenaf’ gestuurde interventies gericht op vormgeving, programmering en 
toezicht simpelweg accepteren en dat zij het met deze interventies beoogde gedrag 
vertonen. Dat is opvallend, aangezien onder meer De Certeau (1984), Fyfe (1998) en Gans 
(1991) erop wijzen dat strategie n van bovenaf het leven op de grond slechts ten dele 
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bepalen. In dit onderzoek besteed ik aandacht aan actoren die de openbare ruimte als 
werkterrein opvatten én aan actoren die de openbare ruimte als dagelijkse leefomgeving 
ervaren. De hoofdrolspelers zijn de stedelijke overheid, de politie, woningcorporaties, 
ontwerpbureaus, bewoners, ondernemers en andere gebruikers van de openbare ruimte. 

De tweede deelvraag resulteert uit de waarneming dat theoretici zich voornamelijk 
hebben verdiept in de motieven van diegenen die beroepsmatig bij de openbare ruimte 
betrokken zijn. Wanneer interventies op het gebied van vormgeving, programmering en 
toezicht in dienst staan van het gentrificeringsproces, komt uit de behandelde literatuur 
een eenduidig beeld naar voren over de achterliggende motieven: enerzijds worden deze 
interventies ingezet om de openbare ruimte aantrekkelijk te maken voor 
middenklassengroepen, anderzijds hebben de interventies als doel de aanwezigheid van 
groepen die deze aantrekkelijkheid door hun gedrag of persoonskenmerken onder druk 
zetten zo veel mogelijk tegen te gaan. De motieven van dagelijkse gebruikers zijn hierbij 
onderbelicht gebleven. Een belangrijk doel van dit onderzoek is hierover kennis te 
verwerven.  

De derde en laatste deelvraag is verbonden aan de veelgehoorde aanname dat 
gentrificering leidt tot uitsluiting van bepaalde groepen. ver de wijze waarop deze 
processen zich voltrekken en wat dit betekent voor de diversiteit aan gebruik en 
gebruikers in de openbare ruimte is echter weinig bekend. Hierdoor wordt er vooral in 
tegenstellingen gedacht: insluiting versus uitsluiting, inclusief versus exclusief, openbaar 
versus ontoegankelijk. Langstraat & Van Melik (2013) wijzen op de noodzaak de discussie 
over processen van uitsluiting in de openbare ruimte op een meer genuanceerde wijze te 
voeren. Ik deel deze mening. m genuanceerd naar de gevolgen van interventies in de 
openbare ruimte te kunnen kijken, neem ik allereerst afstand van de aanname dat 
gentrificering per definitie een negatieve ontwikkeling is voor de openbaarheid van de 
openbare ruimte. In plaats daarvan probeer ik mijn ogen open te houden voor eventuele 
positieve gevolgen van dit proces.  

Ten tweede sluit ik me in dit onderzoek aan bij de stelling van Slater (2009) dat het, 
om een bijdrage te kunnen leveren aan de discussie over de gevolgen van gentrificering, 
van belang is verschillende vormen van verdringing te onderscheiden. Ik werk met de 
begrippen ruimteli ke en plaatsgebonden verdringing van Davidson en Lees (2010). Deze 
termen heb ik aangepast aan het onderwerp van deze studie, de openbare ruimte. nder 
ruimtelijke verdringing versta ik situaties waarin interventies in de openbare ruimte ertoe 
leiden dat bewoners zich gedwongen voelen deze ruimte te verlaten. Plaatsgebonden 
verdringing heeft betrekking op situaties waarin bewoners, ondanks dat ze niet 
gedwongen worden een openbare ruimte te verlaten, zich als gevolg van interventies in 
deze ruimte niet meer ‘thuis’ voelen en besluiten een andere plek op te zoeken. Ik maak 
in dit onderzoek gebruik van de term verdringing in plaats van uitsluiting, omdat dit in 
mijn ogen meer ruimte biedt aan eventuele tactieken van dagelijkse gebruikers in de 
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strijd die over de openbare ruimte wordt gevoerd. Hierin komt tot uiting dat de 
uitkomsten van interventies altijd onderhandelbaar zijn.  

 

In hoofdstuk  beschrijf ik de wijze waarop dit onderzoek is uitgevoerd en hoe de 
onderzoeksvragen zijn beantwoord. Ik heb een kwalitatief onderzoek verricht naar vier 
pleinen in de osterparkbuurt: het astanje-, Eiken-, Beuken- en Iepenplein, ook wel de 
Bomenpleinen genoemd. De dataverzameling vond plaats door een combinatie van semi-
gestructureerde interviews, straatgesprekken, observaties, documenten- en beeldstudie. 
Hierdoor is op verschillende manieren, vanuit verschillende invalshoeken, informatie over 
een onderwerp te verkrijgen. Denzin & Lincoln (1994) spreken in dit geval over 
‘triangulatie’. In totaal heb ik 70 respondenten ge nterviewd, 71 ongestructureerde 
straatgesprekken gevoerd met 103 personen, ongeveer 130 keer kort en 94 keer 
langdurig geobserveerd. Daarnaast heb ik verschillende documenten bestudeerd – 
beleidsdocumenten van stadsdeel ost en de gemeente Amsterdam, ontwerpstudies van 
ontwerpers, verslagen van vergaderingen van buurtcommissies, klankbordgroepen, 
buurtactiegroepen, websites, blogs. ok heb ik beeldmateriaal gebruikt, vooral oude 
foto’s van de pleinen. Ik heb ervoor gekozen de aanscherping van de onderzoeksvragen 
en het heuristische model, de dataverzameling en analyse in relatie met elkaar en 
opeenvolgend te laten plaatsvinden. Deze werkwijze komt overeen met de grounded 
theory, voor het eerst beschreven door Glaser en Strauss in 1967. 

 

De hoofdstukken 4, 5 en 6 vormen het empirische deel van dit boek.  

 

In hoofdstuk  ga ik in op hoe interventies in de vormgeving het gebruik en de gebruikers 
van de Bomenplein hebben be nvloed. In het eerste deel van het hoofdstuk staat de 
herinrichting van het Iepenplein centraal. In de lente van 2010 is het vernieuwde 
Iepenplein opgeleverd. m het plein aantrekkelijk te maken voor uiteenlopende groepen 
en vormen van gebruik, is door stadsdeel ost voor een ‘multifunctionele’ inrichting 
gekozen. De sport- en speelvoorzieningen, die lange tijd het beeld van het Iepenplein 
bepaalden, zijn hierdoor van het plein verdwenen, tot grote ontevredenheid van 
verschillende jongeren, kinderen en hun ouders, de meesten met een 
migrantenachtergrond. Voor deze individuen en groepen is het vernieuwde Iepenplein 
niet meer functioneel voor wat zij er willen doen – spelen en sporten. Een deel van deze 
pleingebruikers is als gevolg van de herinrichting een andere plek gaan opzoeken  voor 
deze mensen heeft de nieuwe vormgeving van het Iepenplein tot plaatsgebonden 
verdringing geleid. Een ander deel is, ondanks hun ontevredenheid, nog steeds op het 
plein te vinden. Zij hanteren verschillende tactieken om het Iepenplein op hun eigen 
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manier te kunnen blijven gebruiken. Hiermee laten ze zien dat het plein een belangrijk 
onderdeel vormt van hun dagelijkse leefomgeving.  

Hiernaast zijn veel anderen wél enthousiast over de nieuwe vormgeving, vooral 
vanwege de esthetiek. Het gaat hierbij voornamelijk om buurtbewoners die de 
voorkeuren van stadsdeel ost en de betrokken ontwerpers delen en daardoor te 
spreken zijn over de interventies in de vormgeving van de pleinen. Sommigen zijn ook bij 
de ontwerpfase betrokken geweest. Veel omwonenden vinden het daarnaast plezierig 
dat – doordat er niet meer wordt gesport – het plein veel rustiger is geworden. Een groot 
deel van deze enthousiastelingen is echter niet of nauwelijks op het plein te vinden. Ze 
gebruiken het plein vooral om naar te ki ken en niet om er te verbli ven. De nieuwe 
inrichting van het Iepenplein heeft er zodoende niet alleen toe geleid dat de dominante 
aanwezigheid van de vaste gebruikersgroepen is afgenomen, ook de ontmoetings- en 
verblijfsfunctie van het plein is gereduceerd.  

Het tweede deel van het hoofdstuk gaat over kleinschalige ingrepen in de 
vormgeving van de openbare ruimte. Hierin staat het verwijderen van de banken op het 
Beukenplein centraal. Tussen 2007 en 2013 zijn alle acht banken van het Beukenplein 
weggehaald, waarvan zes door het stadsdeel en twee door een ondernemer. ok deze 
transformatie heeft tot veranderingen geleid in het gebruik en de gebruikers van deze 
pleinen. Het weghalen van de banken op het Beukenplein betekende het verlies van een 
belangrijke ontmoetingsplek voor verschillende groepen buurtbewoners – enerzijds 
Surinaamse, Antilliaanse en Dominicaanse buurtbewoners, veelal mannen, en anderzijds 
Marokkaanse buurtjongens. Sommigen van de vaste pleingebruikers laten zich niet meer 
op de pleinen zien. Voor deze mensen hebben de interventies in de vormgeving tot 
plaatsgebonden verdringing geleid, tot genoegen van verschillende omwonenden en 
ondernemers. Tegelijkertijd valt op dat anderen, ondanks hun onvrede over het weghalen 
van de banken, nog steeds geregeld op het Beukenplein te vinden zijn. ok deze groepen 
wenden verschillende tactieken aan. ok hier blijkt dat het plein voor sommige 
individuen en groepen een onmisbare plek is.  

 

Hoofdstuk  gaat over interventies op het gebied van programmering. In het eerste deel 
van dit hoofdstuk staat de transformatie van het Beukenplein in een horecaplein centraal. 

p het Beukenplein is, in samenwerking met corporaties, het aanbod van ‘hoogwaardige’ 
horeca sterk uitgebreid. Het streven om hiermee meer middenklassengroepen naar het 
Beukenplein te krijgen, is zeer succesvol gebleken. Tegelijkertijd is het plein voor anderen 
minder aantrekkelijk geworden omdat de nieuwe voorzieningen niet voor hen bedoeld 
(lijken te) zijn of omdat er veel minder ruimte beschikbaar is om, buiten de terrassen om, 
op het plein te verblijven. Dit zijn ten dele dezelfde buurtbewoners die, zoals in hoofdstuk 
4 bleek, hun leefruimte door het weghalen van de banken al zagen afnemen: 
Marokkaanse jongeren en Surinaamse, Antilliaanse en Dominicaanse mannen. Hierdoor 
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vindt zowel ruimtelijke als plaatsgebonden verdringing plaats. Hoewel sommigen 
werkelijk niet meer op het plein te vinden zijn, hebben anderen hun plek weten te 
behouden.  

In het tweede deel van het hoofdstuk staat het Iepenpleinfeest centraal. Dit 
jaarlijkse feest is bedoeld voor buurtkinderen en hun ouders. Met dit feest worden zij 
door stadsdeel ost en een aantal actieve buurtbewoners aangemoedigd zich het 
Iepenplein toe te eigenen, het in een parochiaal domein (Lofland 1998) te transformeren. 
Tegelijkertijd is deze parochialisering bedoeld om jongeren duidelijk te maken dat het 
Iepenplein niet hun plein is. Het Iepenpleinfeest leidt tot verdringing van de jongeren 
voor wie, zoals we in hoofdstuk 4 zagen, de herinrichting van het Iepenplein eveneens 
een aantasting van hun leefruimte betekende. Het gaat hierbij echter om een tijdelijke 
vorm van verdringing. Buiten het jaarlijkse feest om zijn de jongeren gewoon op het 
Iepenplein te vinden.  

 

Hoofdstuk  gaat over interventies gericht op toezicht. Het eerste deel van dit hoofdstuk 
gaat over politiecontroles op het Beuken- en het Iepenplein. Bij deze controles spelen 
meldingen door bewoners, ondernemers en andere gebruikers van de openbare ruimte 
een belangrijke rol. p het Beuken- en het Iepenplein worden vooral jongeren regelmatig 
door de politie gecontroleerd, waarbij vooroordelen op basis van leeftijd, etniciteit, 
geslacht en groepsgrootte in hoge mate meespelen. Een gevolg van deze controles is dat 
de Bomenpleinen voor groepen jongeren minder toegankelijk zijn geworden. Voor een 
deel zijn dit dezelfde jongeren die door interventies in de vormgeving of de 
programmering hun ruimte ook al zagen afnemen. In sommige gevallen leidt het toezicht 
door de politie tot ruimtelijke of plaatsgebonden verdringing, en vaak hanteren jongeren 
ook tactieken om zonder al te veel problemen van de openbare ruimte gebruik te kunnen 
blijven maken.  

Het tweede deel van het hoofdstuk gaat over sociale controle door omwonenden, 
ondernemers en andere gebruikers van de openbare ruimte. p het astanjeplein is een 
aantal bewoners zeer actief in het uitoefenen van sociale controle. Ze houden niet alleen 
toezicht  ze grijpen ook in als er zich een, in hun ogen, onwenselijke situatie voordoet. De 
sociale controle door de omwonenden is vooral op groepen jongeren gericht en leidt in 
sommige gevallen tot ruimtelijke of plaatsgebonden verdringing. Hiernaast staat voor 
omwonenden die zich van de toezichthouders en hun gedrag willen distanti ren de 
toegankelijkheid van het astanjeplein onder druk. Het stadsdeel en de politie zijn er erg 
enthousiast over dat deze bewoners, de zogenoemde urban villagers, zelf zorg dragen 
voor de veiligheid op hun plein. Bij de uitsluitende werking die van deze controle uitgaat, 
lijken ze niet stil te staan.  
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In hoofdstuk  breng ik de empirische en theoretische inzichten uit deze studie samen, 
beantwoord ik de onderzoeksvragen en beschrijf ik hoe de bevindingen uit dit onderzoek 
kunnen bijdragen aan het wetenschappelijke debat. In dit onderzoek is beschreven hoe 
stadsdeel ost, samen met de politie en woningcorporaties, met veel precisie toe werkt 
naar een bepaald beeld van de osterparkbuurt – dat van een levendige, gezellige en 
prettige stadswijk. Het aantrekken van middenklassengroepen is een expliciet doel. 
Hierbij wordt ook de openbare ruimte ingezet  hieraan wordt op verschillende manieren 
gesleuteld. In dit onderzoek heb ik mijn aandacht gericht op interventies op het vlak van 
vormgeving, programmering en toezicht. Bij deze interventies zijn verschillende actoren 
betrokken: stadsdeel ost, de politie, woningcorporaties, bewoners, ondernemers en 
andere gebruikers van de openbare ruimte. Desondanks geeft stadsdeel ost, als 
eigenaar van de openbare ruimte, de controle over interventies bijna nergens uit handen. 
Het stadsdeel bepaalt niet alleen wie er wel en niet mag meebeslissen, maar ook wat de 
dominante visie op de openbare ruimte is – kortom: welk gedrag en welke gebruikers als 
gewenst worden beschouwd. 

Het uitgangspunt van stadsdeel ost is openbare ruimte cre ren die velen als 
aantrekkelijk ervaren. Tegelijkertijd hebben stadsdeel ost, de politie en 
woningcorporaties een duidelijke voorkeur voor bepaald gebruik door bepaalde groepen. 
Het gaat hierbij niet per definitie om middenklassengroepen, maar om groepen die met 
hun aanwezigheid in en gebruik van de openbare ruimte bijdragen aan het ideaalbeeld. 
De interventies in de openbare ruimte zijn zodoende niet zozeer gericht op het 
verdringen, maar vooral op het aantrekken van bepaalde groepen – met groot succes. 
Dat de pleinen hierdoor voor sommige groepen minder aantrekkelijk zijn geworden, dat 
zij ruimtelijke of plaatsgebonden verdringing ervaren, wordt als een onvermijdelijk 
bijeffect gezien. Tegelijkertijd wordt de aanwezigheid van mensen die het ideaalbeeld – 
door hun gedrag of persoonlijke kenmerken – uitdagen, zo veel mogelijk tegengegaan.  

Voor sommige groepen pakken de verschillende interventies keer op keer nadelig 
uit. Ik spreek in dit geval van gestapelde verdringing. Hoewel interventies in de openbare 
ruimte van de osterparkbuurt tot verdringing leiden, betekent dit niet altijd dat mensen 
zich ook werkelijk niet meer op de Bomenpleinen laten zien. Soms is verdringing slechts 
tijdelijk van aard, en anderen hanteren verschillende tactieken om toch van de pleinen 
gebruik te blijven maken. Doordat deze verdringing vooral wordt ervaren door mensen 
die wat betreft visie op en gebruik van de openbare ruimte afwijken van de, door het 
stadsdeel uitgedragen, dominante norm – vaak groepen waarover het stadsdeel, de 
politie en woningcorporaties weinig kennis hebben en waarin zij beperkt ge nteresseerd 
zijn – wordt deze verdringing niet als een probleem gezien. Een gevolg hiervan is dat de 
pleinen in de osterparkbuurt juist minder aantrekkelijk zijn geworden voor de individuen 
en groepen die voor hun vrijetijdsbesteding in hoge mate afhankelijk zijn van en gericht 
zijn op de openbare ruimte.   
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Summary (Engelse samenvatting)  
 

The municipality of Amsterdam aspires to transform the city into a ‘core city of an 
internationally competitive, sustainable, European metropolis’ (City of Amsterdam, 
Physical Planning Department, 2011: 8). In the realization of this ambition, the public 
space is seen as an important focus, and expectations for it are high. S uares, parks and 
streets are expected to improve the uality of life and the image of the city, thereby also 
contributing to economic success. In more deprived neighborhoods, the public space is 
being used to make areas more attractive to middle class groups, thus stimulating the 
process of gentrification. Attracting and retaining middle-class groups is viewed as a 
major economic boost, not only to neighborhoods with a lower socioeconomic status, but 
also for the city as a whole. The public space is also seen as serving an important social 
function, because in it different social groups can gather and get to know each other.  
 This PhD project focuses on the osterparkbuurt, a neighborhood in the eastern 
part of Amsterdam, where these two very different visions of the public space are clearly 
observable. First, the public space in the osterparkbuurt is expected to contribute to the 
economic success of Amsterdam East and the city in general, with gentrification as an 
explicit goal. Second, its public space is seen as an important meeting place. This dual 
function, encouraging gentrification on the one hand and encounters on the other, 
results in an interesting tension. This is because, as various scholars (e.g. Van Melik & 
Lawton, 2011  Bélanger, 2011  Watson, 2006  Hoskins and Tallon, 2003  Atkinson, 2003) 
have put it, gentrification is a process that decreases the free access to public space, thus 
putting pressure on its social function. In this research, I explore and assess whether this 
criticism is justified. 

 

This book looks at how interventions in the public space of a gentrifying neighborhood 
influences how and by whom the space is used. Based on Bélanger (2011), I distinguish 
three types of interventions: in the design, programing and the surveillance of the public 
space. I conducted a ualitative study of four s uares in the Amsterdam osterparkbuurt, 
a former working-class district on the edge of the inner city of Amsterdam that is very 
popular among middle class groups. The local authority, Stadsdeel ost, and housing 
associations see encouraging the process of gentrification as an important goal. They 
intend to create a socially diverse neighborhood by attracting and retaining middle-class 
groups. To achieve this, the public spaces have, in the recent years, been subject to major 
transformations in terms of design, program and surveillance. These spaces include the 
four s uares central to this research, astanjeplein (Chestnuts uare), Eikenplein 
( aks uare), Beukenplein (Beechs uare) and Iepenplein (Elms uare).  
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In hapter , I explore the academic debate that is the context within which this research 
is positioned. This exploration consists of two parts. The first considers the social function 
of urban public space. In the literature, the public space is highlighted as a meeting place 
and as a place of struggle. In this chapter, I provide an overview of both viewpoints. The 
second part looks at gentrification and how this process and the social function of the 
public space interact. The chapter concludes with the most important research- uestions: 
 

1. Who is involved with the interventions of the design, program and 
surveillance of the public space and how do they (intend to) influence the 
public space? 

2. What are the motives regarding the use and users of the public space that 
these interventions are based on?  

3. What impact do these interventions have on the use and users of public 
space? 

 

The first uestion arises from the observation that existing literature focuses on how 
actors who see the public space from a professional point of view, designers, planners, 
civil servants, try to influence the use and users of this space. Little attention is, however, 
paid to the tactics (De Certeau, 1984) residents, entrepreneurs and other users employ in 
order to adapt the public space to their own preferences. This suggests that these daily 
users (Calderon & Chelleri 2013) simply accept the ‘top-down’ interventions on design, 
program and surveillance and that they exhibit the behavior intended by these 
interventions. This is remarkable, because, amongst others, Certeau (1984), Fyfe (1998), 
and Goose (1991) have pointed out that life on the ground is only partially defined by 
‘top-down’ strategies. In this study, therefore, I pay attention not only to actors who 
perceive public space professionally, but also to actors who experience the public space 
as a daily living environment. The protagonists in this study are the city government, 
police, housing associations, design agencies, residents, entrepreneurs and other users of 
public space. 
 The second uestion arises from the observation that scholars have primarily 
studied the motives of those who are professionally involved in the public space. When 
interventions on design, program and surveillance are used to simulate the process of 
gentrification, there is little discussion about the underlying motives: on the one hand, 
these interventions are used to create attractive public spaces for middle-class groups, 
and, on the other hand, they are intended to prevent the presence of groups and 
individuals who, due to their behavior or personal characteristics, are expected to put 
pressure on the process of gentrification. The motives of daily users are thus, once again, 
neglected. A major aim of this research is to gain more knowledge about these motives. 
 The third and final uestion arises from the fre uent assumption that 
gentrification results in the exclusion of certain groups. Little, however, is known about 
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how these processes take place and what they mean for the diversity of uses and users in 
the public space. An important result of this lack of knowledge is that the discussion is 
polarized. I share the view of Langstraat & van Melik (2013) that the debate about 
processes of exclusion in public space should be more nuanced. In order to arrive at a 
better understanding of the impact of interventions on the public space, I reject the 
assumption that gentrification is by definition a negative development for the 
accessibility of public space, and attempt to be aware of its potential positive effects. 
 I also draw on Slater (2009), who argues that, in order to contribute to the 
discussion about the impact of gentrification, it is important to distinguish various forms 
of exclusion. I adapt the concepts of spatial and place-based displacement of Davidson 
and Lees (2010) to the subject of this study, the public space. Spatial displacement refers 
to situations where interventions in the public space force certain people to leave or not 
use the public space, and place-based displacement refers to the situation where certain 
people, even though not personally forced to leave a public place, no longer feel at home 
and decide to avoid a certain (public) space as a result of intervention. In this study, I use 
the term displacement rather than e clusion because, displacement offers more space for 
the tactics of daily users and for the conflict over public space, showing that the outcome 
of interventions in public space is always negotiable. 
In hapter , I describe the investigation and provide answers to the research uestions. I 
conducted a ualitative study of four s uares, called the Trees-s uares, in the 

osterparkbuurt: astanjeplein, Eikenplein, Beukenplein en Iepenplein. My data 
collection took place through a combination of semi-structured interviews, street 
interviews, observations, the study of documents and photographs. This made it possible 
to obtain information from different angles, in line with what Denzin and Lincoln (1994) 
consider 'triangulation'. In total, I interviewed 70 respondents, held 71 unstructured 
street interviews with 103 people and made about 130 short and 94 long observations. I 
also studied a range of documents, policy documents from the municipality of 
Amsterdam, Stadsdeel ost and housing associations, design studies, reports of 
neighborhood meetings, focus groups and neighborhood action groups, websites and 
blogs. I also used visual material, particularly old photos of the s uares. I chose to revise 
and refine my research uestion and the heuristic model in the light of the data collection 
and analysis. This corresponds to the grounded theory, first described by Glaser and 
Strauss in 1967.  
 

Chapters 4, 5 and 6 form the empirical section of this book. 
 

In hapter , I focus on how interventions in the design have influenced the use and users 
of the Trees-s uares. In the first part of the chapter, I focus on the redevelopment of the 
Iepenplein, whose renovation was completed in the spring of 2010. In order to make the 
s uare attractive to various groups and uses, Stadsdeel ost chose a 'multifunctional' 
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design. .To the great disappointment of various adolescents, children and their parents, 
most with a migrant background, the sports field and playground, which long defined the 
Iepenplein, disappeared. For these individuals and groups, the renovated Iepenplein is no 
longer suitable for what they want to use it for, namely to play games and for sports. For 
some, therefore, the redesign of the Iepenplein had resulted in place-based 
displacement. thers can, despite their dissatisfaction, still be found on the s uare. They 
use different tactics in order to continue using the Iepenplein in their own ways, 
demonstrating that the s uare is an important part of their everyday environment. 
 Many others are, on the other hand, very enthusiastic about the new design. 
These are mainly local residents who are very pleased with the new aesthetics. Some of 
them took part in the process of redesigning. Many of these local residents are also 
enthusiastic about the fact that - because the Iepenplein is no longer designed as a sports 
field and playground - the s uare has become much more tran uil. A large proportion of 
these residents, however, hardly ever use the s uare themselves. For them, the s uare is 
to be looked at, not to spend time on. The new design of the Iepenplein has thus not only 
resulted in the decrease in its use by youth, children and their parents, but also in a 
decline of its social function.  

 The second part of Chapter 4 deals with small-scale interventions in the design of 
the Trees-s uares, describing the removal of the public benches on the Beukenplein. 
Between 2007 and 2013, all eight benches were removed from the Beukenplein, six by 
Stadsdeel ost and two by an entrepreneur. This transformation led to changes in the 
use and the users of the s uare. An important meeting place for various groups of 
residents was lost. Some, mostly the male Surinamese, Antillean and Dominican 
residents, and the male Moroccan youth now no no longer use the s uare. For them, the 
interventions have led to place-based displacement. ther local residents and 
entrepreneurs are, because of this displacement, very pleased with the outcome. At the 
same time, yet others are - despite their dissatisfaction with the removal of the benches - 
still regularly found on the Beukenplein. They use different tactics. Again, this shows that 
for some individuals and groups the s uare is an essential place. 

 

hapter  deals with interventions in the program of the Trees-s uares. I first focus on 
the transformation of the Beukenplein into a s uare dominated by the food service 
industry. In order to attract more middle class groups, Stadsdeel ost and housing 
associations have expanded the supply of 'high uality' bars, cafes, restaurants and their 
sidewalk cafes.. This method has proven very successful. At the same time, the s uare 
has become less attractive for people who do not feel attracted by the new facilities. For 
them, there is less space available to use the s uare for anything other than 
consumption. These are, in part, the same residents who, as we saw in Chapter 4, saw 
their living space decline with the removal of the benches: the young Moroccans and the 
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Surinamese, Antillean and Dominican men. n the Beukenplein, therefore, the 
displacement is both spatial and place-based. Although some of these neighbors are not 
longer to be found in the s uare, others have managed to retain their place. 
 The second part of the chapter is about a neighborhood event on the 
Iepenplein. The annual Iepenpleinfeest is mainly intended for children and their parents. 
Through it, these residents are encouraged by Stadsdeel ost and a number of active 
inhabitants to transform the Iepenplein into a parochial domain (Lofland, 1998). 
Simultaneously, this parochialization is also intended to let youngsters understand that 
the Iepenplein is not their s uare. The Iepenpleinfeest leads to displacement of those 
young people for whom, as we saw in Chapter 4, the redesign of the Iepenplein has also 
meant a deterioration of their living space. The Iepenpleinfeest is, however, a temporary 
form of displacement and, outside the annual festival, these young people are often to be 
found at the Iepenplein. 
 

hapter  deals with interventions on surveillance. The first part of the chapter considers 
police-control on the Beuken- and Iepenplein. n these s uares, youngsters are regularly 
monitored by the police, and reports by residents, entrepreneurs and other users of 
public space play an important role. This control cannot be separated from prejudices 
based on age, ethnicity and gender. ne result of this surveillance is that the Beuken- and 
Iepenplein have become less accessible for groups of adolescents. These are 
predominantly the same young men who also saw their space being reduced through 
interventions in the design and the program of the s uares. In some cases, the 
surveillance by the police leads to spatial or place-based displacement. Still, young people 
often use tactics to continue their use of the public space.  
 The second part of the chapter looks at social control by local residents, 
entrepreneurs and other users of public space. At the astanjeplein, some residents are 
very active in exercising social control. They not only monitor, but also intervene when an 
- in their eyes - undesirable situation occurs. Social control by local residents is mainly 
aimed at groups of young people and results in cases of spatial or place-based 
displacement. For residents who want to distance themselves from the supervisors and 
their behavior, the accessibility of astanjeplein is also under pressure. Stadsdeel ost 
and the police are very excited about the fact that the residents themselves take care of 
the surveillance on the astanjeplein and do not seem to (want to) see the exclusionary 
effects of this social control.  
In hapter , I draw together the empirical and theoretical insights of the study, providing 
answers to the research uestions and describing how the findings contribute to the 
academic debate. In this study, I have described how Stadsdeel ost, together with the 
police and housing associations, are working to create a certain image of the 

osterparkbuurt: of a vibrant, friendly and pleasant neighborhood. Attracting middle 
class groups is an explicit goal and the public space is used to create this image. This study 
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shows how the public space is being intervened in, focusing on design, program and 
surveillance. The actors involved in these interventions are Stadsdeel ost, the police, 
housing associations, residents, entrepeneurs and other users of public space. Still, as the 
owner of the public space, Stadsdeel ost has actual control over the public space, 
determining not only who gets a say and who does not, also defining the dominant vision 
on the public space. In short, what behavior and users are seen as desirable. 
 Stadsdeel ost is aiming to create public spaces that are attractive to many. It is 
clear that the stadsdeel, the police and housing associations have a preference for 
particular use by certain groups. These are not necessarily only middle-class groups they 
also include groups who, through their presence and use of public space, contribute to 
the desirable image. The various interventions are thus not meant to exclude, but rather 
to include certain groups. This has been a great success. The fact that the Trees-s uares 
have become less attractive for some groups, that some people experience spatial or 
place-based displacement, is seen as an inevitable (unavoidable) side effect, and the 
presence of people who challenge the desired image, because of their behavior or 
personal characteristics, is, as far as is possible, resisted. 
 Some groups experience repeated or recurring disadvantage from the different 
interventions. This I refer to as stacked displacement. However, while interventions in the 
public space of the osterparkbuurt do indeed lead to displacement, this does not 
necessarily mean that people no longer actually use the Tees-s uares. In some cases, the 
displacement is only temporary and, in others, people use different tactics in order to be 
able to use the s uares. That this displacement is primarily experienced by people who 
view and use the public space  differently from the – by stadsdeel ost propagated - 
dominant norm, results in the fact that it is often not seen as a problem. The groups 
displaced are also often the ones Stadsdeel ost, the police and housing associations 
have little knowledge of and interest in. Conse uently, the s uares in the 

osterparkbuurt have become less attractive for those individuals and groups, who are 
largely dependent of and focused on the local public space for their leisure time. 
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