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1 Inleiding 

Achtergrond 

In 1998 is met de totstandkoming van het Masterplan Zuidas het startsein gegeven voor de 

ontwikkeling van een toplocatie voor kantoren in Amsterdam Zuid. Om monofunctionaliteit te 

voorkomen is destijds ook voor woningbouw plaatsgemaakt, maar in de ontwikkelstrategie zijn 

het kantoren die de meest prominente plaats innemen: wonen in dienst van het werken. 

Gaandeweg is verandering gekomen in die verhouding. De Visie Zuidas uit 2009 markeert het 

moment waarop Zuidas de stap maakt van een zakencentrum naar een stedelijk centrum, met een 

gemengd milieu en de oplevering van de eerste woningen. In de aanstaande Visie Zuidas 2015 

wordt de lijn van die programmatische verschuiving doorgezet. De verwachte kantorenafzet is 

afgenomen terwijl de noodzaak van woningproductie juist toeneemt. De Amsterdamse bevolking 

groeit gestaag en Zuidas is een van de belangrijkste locaties om in de meegroeiende 

woningbehoefte te voorzien. 

 

Inmiddels zijn er in Zuidas 638 woningen opgeleverd, verspreid over zeven woongebouwen. Ze 

huisvesten samen iets meer dan 1.000 mensen en beslaan circa 100.000 m²  (Gemeente 

Amsterdam, 2015a: 1). Ter vergelijking: in totaal telt Zuidas 1.700.000 m² vastgoed, waarvan  

775.000 m² kantoorruimte (Gemeente Amsterdam, 2015b). Op dit moment zijn er ongeveer 1.600 

woningen in aanbouw, waarvan de helft bestemd is voor studenten. Opgeteld bij andere geplande 

kortetermijnontwikkelingen zal het totaal aantal gerealiseerde woningen in 2020 daarmee 3.000 

tot 3.500 bedragen (Gemeente Amsterdam, 2014a).  

Opzet 

De aanleiding voor dit bewonersonderzoek is het toenemende belang van Zuidas als woongebied. 

Het inpassen van grootschalige woningbouw brengt nieuwe vragen en uitdagingen met zich mee, 

bijvoorbeeld ten aanzien van woonmilieus en voorzieningen. Het doel van dit onderzoek is dan ook 

inzicht te verschaffen in de behoeften, wensen en meningen die heersen in het gebied, zodat er in 

de toekomst beantwoord kan worden aan die nieuwe vragen en uitdagingen. Om die reden is de 

respondenten gevraagd naar hun huishouden, hun woning en diverse aspecten van het gebied. 

 

De theoretische populatie van dit kwantitatieve onderzoek bestaat uit alle plusminus 1.000 

Zuidasbewoners. Zij zijn bereikt door bij alle 638 woningen zowel een Nederlands– als Engelstalig 

exemplaar van de enquête in de brievenbus te deponeren. In 84 huishoudens is de enquête 

ingevuld en teruggestuurd. De huishoudens hebben ook een link naar de onlineversie van de 

enquête ontvangen. Daarvan zijn er 19 ingevuld, wat betekent dat het totaal aantal respondenten 

103 bedraagt. Dat komt neer op een responsratio van 16% van alle Zuidashuishoudens. Ten 

opzichte van alle Zuidasbewoners is de responsratio ongeveer 10%. 16 respondenten wonen in 

Django, 14 in Eurocenter, 7 in Luminuz, 19 in Miles Building, 13 in New Amsterdam, ook 13 in 

OPZUID en 21 in Symphony. Omdat de populatie van beperkte omvang is, is een 

steekproeftrekking niet nodig geweest. Daardoor is de representativiteit van het onderzoek in 

theorie gewaarborgd en is er geen reden om aan te nemen dat de resultaten niet naar alle 

Zuidasbewoners gegeneraliseerd kunnen worden. Het nadeel van de kleine populatie is dat deze 

relatief gevoelig is voor verandering. Zo zal de oplevering van het 800 studentenwoningen 

tellende Ravel Residence de omvang van de populatie dermate doen toenemen, dat de resultaten 



 

 

Gemeente Amsterdam 

Bewonersonderzoek Zuidas 2015  

  

10 maart 2015    

Pagina 4 van 21 

niet meer voor alle bewoners spreken. Dit onderzoek is dus een duidelijke weergave van de 

huidige behoeften, wensen en meningen in het gebied, maar door de verwachte bevolkingsgroei 

en de daarmee veranderende bevolkingssamenstelling mag verwacht worden dat die in de 

toekomst zullen veranderen.   

 

 

Dit onderzoek is het vervolg op een reeds in 2012 uitgevoerd bewonersonderzoek in Zuidas. Daar 

zal in dit rapport regelmatig naar verwezen worden om te illustreren of en hoe de situatie in de 

tussenliggende periode veranderd is. 
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2 Bewoners en huishoudens 

Huishoudensgrootte en –type 

Om een profiel te kunnen schetsen van de bewoners en huishoudens is hen gevraagd naar een 

aantal demografische kenmerken. Het blijkt dat ieder huishouden in 2015 gemiddeld 2,1 personen 

telt, even veel als in 2012. In Stadsdeel Zuid is dat 1,7, in Amsterdam 2,0 (Gemeente Amsterdam, 

2014b; 2014c).  Het grootste gedeelte van de huishoudens in Zuidas – nagenoeg de helft – bestaat 

uit twee personen. Met iets meer dan een kwart nemen eenpersoonshuishoudens de tweede 

plaats in.  

 

De tweepersoonshuishoudens bestaan voornamelijk uit twee samenwonende volwassenen zonder 

kinderen en in een paar gevallen uit eenoudergezinnen. De huishoudens die uit meer dan twee 

personen bestaan zijn op een enkeling na allemaal tweepersoonshuishoudens met kind(eren) 

(figuur 2.1).  

 

In Stadsdeel Zuid is het aandeel van eenpersoonshuishoudens 32,7%, van 

tweepersoonshuishoudens zonder kinderen 25,5%, van tweepersoonshuishoudens met kind(eren) 

28,8% en van eenoudergezinnen 9,1% (Gemeente Amsterdam, 2014d). Dat betekent dat in Zuidas 

er naar verhouding iets minder eenpersoonshuishoudens zijn, er veel meer 

tweepersoonshuishoudens zonder kinderen zijn, er iets minder tweepersoonshuishoudens met 

kind(eren) zijn en er minder eenoudergezinnen zijn. 

 

In Amsterdam is het aandeel van eenpersoonshuishoudens 46,3%, van tweepersoonshuishoudens 

zonder kinderen 22,3%, van tweepersoonshuishoudens met kind(eren) 19,6% en van 

eenoudergezinnen 9% (Gemeente Amsterdam, 2014c: 42). Dat betekent dat in Zuidas er naar 

verhouding veel minder eenpersoonshuishoudens zijn, er veel meer tweepersoonshuishoudens 

zonder kinderen zijn, er ongeveer even veel tweepersoonshuishoudens met kind(eren) zijn en er 

minder eenoudergezinnen zijn. 

 

Figuur 2.1: Verdeling huishoudens naar huishoudenstype 
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Leeftijden 

In Zuidas is de gemiddelde leeftijd van de hoofdbewoner 47,9 jaar. Opvallend is dat de gemiddelde 

leeftijd van diens eventuele partner ook exact 47,9 jaar is. Kinderen – als die er zijn – zijn 

gemiddeld 9,2 jaar oud. De algehele gemiddelde leeftijd is op basis van dit onderzoek 39,2 jaar.  

 

In figuren 2.2, 2.3 en 2.4 zijn de verdelingen van bewoners naar leeftijdsklasse weergegeven voor 

respectievelijk Zuidas, Stadsdeel Zuid en Amsterdam. Daarin valt allereerst op dat in Zuidas de 

grootste klasse 35-49 jaar is. Procentueel is die klasse groter dan in Stadsdeel Zuid en Amsterdam. 

In zowel Stadsdeel Zuid als Amsterdam is de klasse 20-34 procentueel juist veel groter dan in 

Zuidas. Ook kan opgemerkt worden dat er in Zuidas het aandeel van jonge kinderen groter is. 

 

Het aandeel van 65-plussers in de gehele Zuidasbevolking is op basis van dit onderzoek 15,2%. Dat 

is meer dan zowel Stadsdeel Zuid (14,5%) als Amsterdam (11,6%) (Gemeente Amsterdam, 2014b: 

10). Interessant is dat in het overzicht De staat van de buurt (Gemeente Amsterdam, 2014b) 

gesteld wordt dat het aandeel van 65-plussers in Zuidas slechts 3,3% is. De verklaring voor dit 

grote verschil is onbekend, maar zou te maken kunnen hebben met feit dat ouderen over het 

algemeen vaker deelnemen aan onderzoeken dan sommige andere bevolkingsgroepen. In theorie 

kunnen overigens beide percentages correct zijn. Dat zou dan betekenen dat alle in Zuidas 

wonende 65-plussers aan dit onderzoek hebben deelgenomen. 

 

Figuur 2.2: Verdeling bewoners naar leeftijdsklasse in Zuidas 

 
 

Figuur 2.3: Verdeling bewoners naar leeftijdsklasse in Stadsdeel Zuid (Gemeente Amsterdam, 2014e) 
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Figuur 2.4: Verdeling bewoners naar leeftijdsklasse in Amsterdam (Gemeente Amsterdam, 2014f) 

 
 

 

Nationaliteiten 
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een van de buurten is met de laagste diversiteit aan nationaliteiten, wat verklaard kan worden 

door de verhoudingsgewijs kleine bevolking.  

 

Figuur 2.5: Aantal nationaliteiten per buurtcombinatie (Gemeente Amsterdam, 2014g) 
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Werk 

Wat betreft werk hoeft een derde van de respondenten de buurt niet uit: 14,6% werkt 

voornamelijk thuis, 18,4% werkt elders in Zuidas. In totaal werkt iets meer dan de helft van de 

Zuidasbewoners in Amsterdam (figuur 2.6). De gemiddelde leeftijd van diegenen die ‘niet van 

toepassing’ hebben ingevuld is 67 jaar, wat erop duidt dat in ieder geval een deel van hen 

gepensioneerd is.  

 

Figuur 2.6: Verdeling bewoners naar de locatie van hun werk 
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3 Woningen 

Vestiging 

Zuidas is als woonbuurt nog erg jong. Desalniettemin valt op dat een aanzienlijk deel van de 

respondenten pas recentelijk in Zuidas is komen wonen: ruim een kwart is in 2014 ingetrokken en 

ruim de helft in 2012 of later (figuur 3.1). Iets meer dan een derde woonde ervoor al in Stadsdeel 

Zuid, maar niemand is binnen Zuidas verhuisd (figuur 3.2). Ook in 2012 bleek de groep die vanuit 

elders in Stadsdeel Zuid naar Zuidas verhuist de grootste te zijn. 23,3% bezit en/of huurt een 

tweede woning elders. Degenen die dat doen wonen gemiddeld 70% van de tijd in Zuidas. Een 

aantal van hen geeft aan te overwinteren in Zuid-Europa.  

 

Figuur 3.1: Verdeling bewoners naar jaar van intrek huidige woning 

 
 

Figuur 3.2: Verdeling bewoners naar locatie vorige woning 
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Figuur 3.3 toont wat de doorslaggevende factoren zijn geweest in de woningkeuze van de 

respondenten. Bij de bijbehorende vraag in de enquête mochten hier maximaal drie antwoorden 

gegeven worden. De overduidelijke uitschieters zijn het woningtype, de ligging in de stad en de 

bereikbaarheid. Daarnaast scoren de inpandige parkeergelegenheid en de architectuur/het 

ontwerp goed. Geconcludeerd kan worden dat de bewoners van Zuidas bovenal op zoek zijn 

geweest naar een geschikte woning op een strategische locatie, en dat voorzieningen, groen en 

sfeer in de buurt daarbij een minder belangrijke rol lijken te spelen. Bij ‘anders’ hebben de meesten 

het belang van de nabijheid van werk en/of Schiphol onderstreept. 

 

Het bewonersonderzoek uit 2012 heeft op dit punt overeenkomstige resultaten, maar door 

aanpassing van de vraagstelling zijn ze niet een-op-een vergelijkbaar met de uitkomsten van dit 

onderzoek. De bereikbaarheid, ligging in de stad en de nabijheid van werk werden ook toen gezien 

als belangrijke criteria, evenals meer specifieke kenmerken van de woning, zoals nieuwbouw en 

gelijkvloersheid.  

 

Figuur 3.3: Verdeling bewoners naar doorslaggevende factoren voor woningkeuze 
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afval aan te leveren (voornamelijk plastic) en diensten voor schoonmaak, reparatie, wassen, 

strijken en stomen.  

 

Op de kwaliteit van de inpandige fietsenstallingen – indien aanwezig – is specifiek ingegaan. De 

bewoners is gevraagd naar de capaciteit, toegankelijkheid, veiligheid en netheid van de 

fietsenstalling (tabel 3.1). Wat opvalt is dat de fietsenstalling van Django op alle terreinen de 

laagste score heeft en ook de enige is met een onvoldoende gemiddelde. De capaciteit is ook bij 

Eurocenter en Symphony ondermaats, terwijl dat bij OPZUID juist goed in orde is. 

 

Tabel 3.1: Beoordeling fietsenstallingen 

Woongebouw ↓ Aspect fietsenstalling       

Gemiddelde beoordeling → Capaciteit Toegankelijkheid Veiligheid Netheid Algemeen 

Django 3,1 4,8 5,9 4,9 4,7 

Eurocenter 3,4 7,2 8,1 7,2 6,4 

OPZUID 8,4 6,6 7,3 7,9 7,6 

Symphony 4,2 7,2 7,2 6,9 6,4 

 

 

Buren 

In het onderzoek is geprobeerd om enigszins inzicht te krijgen in de onderlinge verhoudingen 

binnen de woongebouwen. Iets meer dan de helft van de bewoners geeft aan zelden of nooit 

contact met de directe buren te hebben. Een kleine meerderheid daarentegen heeft eens per week 

of vaker contact. Dat kan zijn om een kopje suiker te lenen dan wel te vragen of de muziek wat 

zachter kan, dus veel contact hoeft niet vanzelfsprekend een positief teken te zijn. Om een iets 

beter beeld te krijgen van de aard ervan is daarom gevraagd of men contact heeft voor de 

gezelligheid of alleen als het ergens voor nodig is. Daarbij zijn de resultaten gelijkmatig verdeeld: 

een derde heeft voor het eerste gekozen, een derde voor het tweede en een derde laat het in het 

midden. Ook is gevraagd of men een beroep op de buren zou kunnen doen als er even hulp in huis 

nodig is, bijvoorbeeld bij het verplaatsen van een zwaar meubel. 54% zegt ervan uit te gaan of 

zeker te weten dat dat het geval is, een deel geeft aan dat het contact daarvoor te oppervlakkig is 

en anderen benadrukken dat het erg van de buren afhangt: “jonge mensen werken, oude mensen 

hebben kwalen”, aldus een respondent. 7% vindt het fijn een huismeester in het gebouw te 

hebben die voor dergelijke klussen beschikbaar is. Geconcludeerd kan worden dat de bewoners 

redelijk begaan zijn met hun buren, maar omdat deze vergelijkbare cijfers niet beschikbaar zijn 

voor Amsterdam en Stadsdeel Zuid is het lastig het burencontact in Zuidas in perspectief te 

plaatsen.  

 

 

Tevredenheid 

De bewoners geven aan behoorlijk tevreden te zijn met hun woning; gemiddeld geven ze een 

beoordeling van een 7,6. In Amsterdam is het ook een 7,6, in Stadsdeel Zuid een 7,8 (Gemeente 

Amsterdam, 2015a). In Zuidas is het vaakst gegeven cijfer is een 8, in 42,7% van de gevallen. 8,7% 

geeft de eigen woning een onvoldoende. Afgezet naar woongebouw is er weinig fluctuatie: de 

woningen in New Amsterdam krijgen een 7,1, de woningen in Eurocenter en Symphony een 7,9 en 

de andere woongebouwen zitten daartussenin. Django vormt hierop echter een uitzondering en 

scoort beduidend lager: de woningen krijgen gemiddeld een 6,4.  
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4 Buurt 

Algemeen 

Naast persoonlijke kenmerken en de eigen woning is in het onderzoek veel aandacht uitgegaan 

naar de houding van de bewoners ten opzichte van Zuidas als woonbuurt. Daarbij is allereerst 

ingegaan op hoe zij de buurt waarin ze wonen eigenlijk zelf aanduiden. Bij het overgrote deel is dat 

Zuidas of, iets algemener, Amsterdam Zuid. De bewoners van Luminuz echter geven zonder 

uitzondering aan dat zij juist het gevoel hebben in Rivierenbuurt te wonen. Geografisch gezien is 

dat niet onlogisch, aangezien Luminuz tegen de gebiedsgrens met Rivierenbuurt aan ligt en 

relatief het verst verwijderd is van de andere woongebouwen in Zuidas.  

 

Om een idee te krijgen van welke kwaliteiten men zoekt in de woonbuurt is de bewoners een 

aantal dilemma’s voorgelegd, waarbij op een schaal van vijf aangegeven diende te worden wat 

men het belangrijkst acht voor het woonplezier: kwaliteiten van de woning of juist kwaliteiten van 

de buurt, een levendige of juist een rustige buurt, dichtbij het centrum of juist dicht bij de 

stadsrand wonen, een heterogene of juist homogene bevolking, meer ruimte voor fietsers of juist 

meer ruimte voor auto’s, en meer of juist minder evenementen of activiteiten in de buurt. Hier 

springt uit dat er gemiddeld genomen geen sterke voorkeuren zijn uitgesproken. Bij geen van de 

dilemma’s wijkt het gemiddelde meer dan 15% af van het midden en bij alle dilemma’s heeft een 

derde tot de helft van de respondenten de middenpositie ingenomen. Die neutrale uitkomst is 

juist interessant bij het dilemma ‘dicht bij de het centrum of juist dicht bij de stadsrand wonen’, 

omdat Zuidas door de ligging in Amsterdam allebei deze kwaliteiten herbergt. Ook is het 

opvallend dat de veelgehoorde wens dat Zuidas levendiger moet worden niet per se onderstreept 

wordt door deze resultaten.   

 

Verder is de bewoners gevraagd een aantal algemene aspecten van Zuidas een rapportcijfer te 

geven. De verkeersveiligheid geeft men een 6,5 en de sociale veiligheid een 6,9. De inrichting van 

de openbare ruimte wordt beoordeeld met een 6,4 en het onderhoud en schoonhouden ervan 

krijgt een 6,7. En met een 6,9 lijkt men redelijk tevreden te zijn over de medebuurtbewoners. De 

levendigheid in Zuidas wordt beoordeeld met een 5,7. Hieruit kan opgemaakt worden dat het van 

de bewoners best wat levendiger mag zijn, alhoewel de vorige alinea laat zien dat dat niet ten 

koste moet gaan van de rust in de buurt. De krappe voldoende kan verklaard worden uit de 

toelichting die veel respondenten gegeven hebben: het contrast tussen de drukte doordeweeks en 

de stilte in het weekend leidt tot een gemiddelde van respectievelijk een hoog en een laag 

rapportcijfer.  

 

 

Voorzieningen 

Een belangrijk thema verwant aan de levendigheid is het voorzieningenniveau in Zuidas. Ook op 

dit onderwerp is de bewoners gevraagd rapportcijfers uit te delen, voor uiteenlopende typen 

voorzieningen (tabel 4.1). Over het algemeen zijn de cijfers aan de lage kant. Van de 12 gevraagde 

typen krijgen er 5 een onvoldoende beoordeling: uitgaansgelegenheden, culturele voorzieningen, 

winkels, speelplaatsen en openbare parkeervoorzieningen. 6 krijgen een (krappe) voldoende: eet– 

en drinkgelegenheden, scholen, parken, sportvoorzieningen, zorgvoorzieningen en openbare 

fietsenstallingen.   Alleen   de   openbaarvervoersverbindingen   worden   zeer   goed   beoordeeld.  
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Tabel 4.1: Gemiddelde beoordelingen voorzieningen 

Type voorzieningen Gemiddelde beoordeling 

(2015) 

Gemiddelde beoordeling 

(2012) 

Eet– en drinkgelegenheden   6,4 6,5 

Uitgaansgelegenheden 4,2 - 

Culturele voorzieningen 4,0 - 

Winkels 5,0 5,8 

Scholen 5,9 5,6 

Parken 6,4 5,9 

Speelplaatsen 4,3 - 

Sportvoorzieningen 6,3 7,0 

Zorgvoorzieningen 5,7 - 

OV-verbindingen 8,8 8,7 

Openbare parkeervoorzieningen 4,9 5,8 

Openbare fietsenstallingen 5,7 - 

 

Veel respondenten benoemen dat de eet– en drinkgelegenheden meer gericht zijn op de mensen 

die in Zuidas werken dan op zij die er wonen, waardoor in het weekend vrijwel alles gesloten is. 

Bovendien vindt men dat het aanbod ervan te veel van hetzelfde is. Er wordt geopperd dat er best 

een studententent, bruine kroeg of buurtcafé bij mag komen – “iets dat laagdrempelig is voor 

bewoners uit de omgeving (jong en oud), waar ze leuk een kop koffie kunnen drinken, de krant 

kunnen lezen of een hapje kunnen eten, ook in het weekend.”  

 

Het beperkte aanbod komt ook terug wanneer het onderwerp winkels aangesneden wordt. Een 

respondent merkt op: “Er is een gebrek aan leuke kwaliteitswinkeltjes – het zijn allemaal de grote 

ketens die je overal in Nederland ziet.” Voor de dagelijkse boodschappen wijken de meesten uit 

naar Buitenveldert: 89,3% doet boodschappen bij het Gelderlandplein, 17,5% gaat daarvoor 

juist/ook naar de Beethovenstraat en 9,7% (bijna allemaal Luminuz-bewoners) kan terecht bij de 

Europaboulevard/Kop Zuidas (“de Dirk-supermarkt is echt een goeie keus!”).  

 

Over de parken is men gemiddeld meer tevreden dan over de winkels en eet– en 

drinkgelegenheden, en dat blijkt ook uit een verdiepingsvraag die daarover is gesteld. Iets meer 

dan drie kwart brengt geregeld een bezoek aan het Beatrixpark, maar ook het Amsterdamse Bos 

(62,1%), het Amstelpark (58,3%) en het Vondelpark (40,8%) zijn in trek voor sport en ontspanning. 

Een aantal zou in deze parken wel graag meer horeca, speeltoestellen en sportvoorzieningen 

(fitness, tennis, hardlooproutes) zien, alhoewel veel bewoners ook aangeven dat er wat hen 

betreft niets aan veranderd hoeft te worden. 

 

Verder zijn er duidelijke meningen over de parkeervoorzieningen en het parkeerbeleid. Veel 

mensen vinden dat er te veel weggesleept en bekeurd wordt, terwijl er op straat maar weinig 

parkeerplaatsen zijn (“zelfs bij even de boodschappen uitladen worden er boetes uitgedeeld” en “is 

dit een speerpunt van de gemeente of gewoon geldklopperij?”).  

 

Naast verbeterpunten voor de bestaande voorzieningen is de respondenten ook de gelegenheid 

geboden aan te geven wat er nog mist in Zuidas. Veelgehoord zijn een zwembad, bioscoop, 

muziekpodium en theater. De ironie wil dat een aantal bewoners in het financiële centrum van 

Nederland ook een gebrek aan pinautomaten constateert. 
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Verhuisgeneigdheid 

21,4% van de bewoners is van plan om binnen twee jaar uit Zuidas te verhuizen. Dat komt sterk 

overeen met de percentages van het Stadsdeel Zuid en Amsterdam:  respectievelijk  21%  en  25%. 

19,4% wil misschien uit Zuidas verhuizen en 59,2% zegt het niet van plan te zijn. In het  onderzoek  

is gevraagd wat de drie belangrijkste redenen zijn of zouden zijn om wél  te  verhuizen  (figuur 4.1). 

 

Figuur 4.1: Verdeling bewoners naar redenen om wél te verhuizen 

 
 

Figuur 4.2: Verdeling bewoners naar redenen om níét te verhuizen 
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De twee vaakst genoemde zijn ‘veranderingen in de gezinssituatie’ en ‘veranderingen in werk of 

studie’. Deze twee redenen hebben geen directe relatie met de kwaliteit van de woning en/of 

buurt, maar liggen in de persoonlijke sfeer. De nummers drie en vier van de lijst daarentegen 

hebben daar wel mee te maken: ‘afwezigheid van een tuin en/of balkon’ en ‘geluids- en/of 

stankoverlast’. Veel respondenten geven aan last te hebben van lawaai veroorzaakt door 

bouwwerkzaamheden. Er is ook gevraagd naar de twee belangrijkste redenen om níét te 

verhuizen (figuur 4.2). Ruim 60% geeft aan dat niet te willen doen omdat de huidige woning goed 

bevalt. Daarnaast zijn de ligging van Zuidas in de stad en de goede bereikbaarheid de vaakst 

genoemde motieven om niet te willen vertrekken. 

 

 

Tevredenheid 

De bewoners beoordelen hun eigen buurt gemiddeld met een 7,6 In 2012 was dat nog een 7,0. In 

Stadsdeel Zuid is dat een 8,0 en in Amsterdam een 7,4 (Gemeente Amsterdam, 2015a). In Zuidas is 

het vaakst gegeven cijfer een 8, in 45,6% van de gevallen. 7,7% geeft de buurt een onvoldoende. Er 

is geen verband tussen de leeftijd en het rapportcijfer voor de buurt. Verder zijn de bewoners 

positief gestemd over de toekomst: de verwachte ontwikkeling voor de komende vijf jaar wordt 

beoordeeld met een 7,8. Dat is hoger dan de 7,4 die er in 2012 voor gegeven werd en ook is het 

hoger dan zowel de 7,4 van Stadsdeel Zuid en de 7,1 van Amsterdam (Gemeente Amsterdam, 

2015a).  

 

Ten slotte is de bewoners gevraagd wat zij het prettigst en wat zij het vervelendst aan Zuidas 

vinden. Als vervelendst komen naar voren de parkeerproblematiek, een gebrek aan reuring buiten 

de kantooruren, een gebrek aan groen en kinderspeelplaatsen in de openbare ruimte, het imago 

als een vestigingslocatie voor banken en advocatenkantoren, en de overlast door 

bouwwerkzaamheden. Overigens zijn de bewoners wel tevreden over de communicatie over 

bouwwerkzaamheden; ze geven er een 7,0 voor. Een enkeling lijkt niet erg gelukkig te zijn in 

Zuidas: “Ik heb spijt van mijn keuze. Ik word horendol van alle werkzaamheden, herrie, 

ondoordachtzaamheden en continue wijzigingen in de plannen.” 

 

Het prettigst vindt men bovenal de bereikbaarheid en de ligging in de stad: “Het gegeven dat ik 

vanuit onze woning met de auto binnen vijf minuten op de A1, A2, A4 en A9 kan rijden en het 

grootste deel van de Randstad binnen een half uur kan bereiken, terwijl ik gelijktijdig in een 

kwartier met de fiets bij het Leidseplein kan zijn.” Maar naast de verbindingen wordt ook het 

karakter van Zuidas gewaardeerd, vooral de kosmopolitische uitstraling, de architectuur, de 

ruimtelijkheid, de dynamiek, het type mens en het toekomstperspectief worden genoemd. Veel 

respondenten stellen de moderniteit op prijs, waarbij één iemand toelicht “Er is nagedacht over de 

behoefte van de burger anno nu.” Wat opvalt is dat wat door een groot deel van de respondenten 

genoemd werd als een vervelend aspect, door een aantal anderen juist als prettig wordt ervaren: 

“Het is doordeweeks afgeladen met mensen en erg rustig in het weekend!”  
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Bijlage - Vragenlijst 

1. Uw huishouden 
 

 

1.1 Uit hoeveel personen bestaat uw 

huishouden? 

... personen 

 

 

1.2 Wat is de samenstelling van uw 

huishouden? 

      Eenpersoonshuishouden 

      Tweepersoonshuishouden zonder 

      kinderen 

      Drie- of meerpersoonshuishouden 

      zonder kinderen 

      Eenoudergezin 

      Tweeoudergezin 

      Anders, namelijk …………………………………. 

      …………………………………………………………. 

 

 

1.3 Wat zijn de leeftijden van de personen in 

uw huishouden? Vink aan wat van toepassing 

is en vul de leeftijd in. 

      Persoon  Leeftijd 

      Uzelf   …           

      Uw partner  …            

      Kind   …            

      Kind   …            

      Kind   …           

      Kind   …            

      Anders*  …            

      Anders*  …            

      Anders*  …            

 

* Bijvoorbeeld een grootouder, huisgenoot of 

au pair. 

 

 

 

 

 

 

1.4 Wat is uw nationaliteit? En indien van 

toepassing, wat is de nationaliteit van uw 

partner? 

Nationaliteit                  Uzelf     Uw partner 

Nederlands 

Duits 

Brits 

Frans 

Amerikaans 

Russisch 

Chinees 

Japans 

Koreaans 

Anders, namelijk           ………….    .………… 

 

 

1.5 Waar werkt u? 

      In Zuidas, thuis  

      In Zuidas, buitenshuis 

      Elders in Amsterdam 

      In de omgeving van Amsterdam  

      (< 20 km) 

      Elders in Nederland 

      In het buitenland 

      n.v.t.  
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2. Uw woning 
 
 

2.1 In welk gebouw woont u? 

      Django  

      Eurocenter 

      Luminuz  

      Miles  

      New Amsterdam 

      OPZUID 

      Symphony 

 

 

2.2 Sinds welk jaar woont u in uw huidige 

woning? 

Sinds …….. 

 

 

2.3 Waar woonde u voordat u uw huidige 

woning betrok? 

      In Zuidas 

      Elders in Stadsdeel Zuid 

      In Amsterdam, ander stadsdeel 

      In de omgeving van Amsterdam  

      (< 20 km) 

      Elders in Nederland 

      In het buitenland 

 

 

2.4 Van welke faciliteiten in uw woongebouw 

maakt u gebruik? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

2.5 Zijn er faciliteiten die u in uw woongebouw 

mist? Zo ja, welke? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

2.6 Wat vindt u van de fietsenstalling in uw 

woongebouw? Geef onderstaande aspecten 

een cijfer van 1 tot en met 10, waarbij een 1 

zeer negatief is en een 10 zeer positief. Indien 

u geen mening heeft kunt u een 0 invullen. 

Capaciteit          … 

Toegankelijkheid         … 

Veiligheid          … 

Netheid           … 

 

 

2.7 Wat zijn de doorslaggevende factoren 

geweest in uw woningkeuze? Vink de drie 

factoren aan die u het belangrijkst vindt. 

      Woningtype         

      Faciliteiten in het woongebouw 

     (uitgezonderd van parkeergelegenheid)  

      Parkeergelegenheid in het gebouw       

      Architectuur/ontwerp                    

      Stedelijkheid van de omgeving       

      Ligging in de stad         

      Bereikbaarheid         

      Voorzieningen in de buurt        

      Openbaar groen in de omgeving       

      Prijs           

      Familie/vrienden in de buurt        

      Sfeer in de buurt         

      Anders, namelijk …………………………………. 

      …………………………………………………………. 

 

 

2.8 Hoe tevreden bent u over uw woning? 

Omcirkel het getal dat het meest van 

toepassing is. 

Zeer        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Zeer  

ontevreden                               tevreden 

 

 

2.9 Bezit u of huurt u naast uw woning in 

Zuidas nog een woning elders? Zo ja, hoeveel 

procent van de tijd woont u in Zuidas? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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3. Uw buurt 
 

 

3.1 Als u gevraagd wordt in welke buurt u 

woont, welke buurt noemt u dan? 

      Zuidas 

      Oud Zuid 

      Rivierenbuurt 

      Buitenveldert 

      Amsterdam Zuid 

      Anders, namelijk …………………………………. 

 

 

3.2 Hoe beoordeelt u de onderstaande 

voorzieningen in Zuidas? Geef een cijfer van 1 

tot en met 10, waarbij een 1 zeer negatief is 

en een 10 zeer positief. Als u geen mening 

heeft kunt u een 0 invullen. 

Eet- en drinkgelegenheden   … 

Uitgaansgelegenheden   … 

Culturele instellingen   … 

Winkels   … 

Scholen   … 

Parken   … 

Speelplaatsen   … 

Sportvoorzieningen   … 

Zorgvoorzieningen   … 

OV-verbindingen   … 

Openbare parkeervoorzieningen   … 

Openbare fietsenstallingen   … 

 

 

3.3 Zijn er voorzieningen die u mist in Zuidas 

of die wat u betreft verbeterd moeten 

worden? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

 

3.4 Waar doet u voornamelijk uw dagelijkse 

boodschappen? 

      Stadionweg 

      Beethovenstraat 

      Scheldeplein/Scheldestraat/ 

      Maasstraat 

      Kop Zuidas/Europaboulevard 

      Zuidplein 

      Gelderlandplein 

      Rooswijck 

      Elders, namelijk ..………………………………… 

      ……………………………………......................... 

 

 

3.5 In welk(e) park(en) in Zuidas en omgeving 

komt u weleens? U mag hier meerdere 

antwoorden aankruisen. 

      Beatrixpark 

      Amstelpark 

      Gijsbrecht van Aemstelpark 

      Amsterdamse Bos 

      De Oeverlanden  

      Natuureiland/Parkeiland 

      Vondelpark 

 

 

3.6 Wat is uw voornaamste reden om dat 

park/die parken te bezoeken? 

……………………………………………………………...…

………………………………………………………….……

………………………………………………………..………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

3.7 Welke voorzieningen of dingen zouden dat 

park/die parken voor u nog aantrekkelijker 

maken? 

……………………………………………………………..…

…………………………………………………………..……

………………………………………………………..………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 



 

 

Gemeente Amsterdam 

Bewonersonderzoek Zuidas 2015  

  

10 maart 2015    

Pagina 20 van 21 

3.8 Hoe beoordeelt u de onderstaande 

aspecten van Zuidas? Geef een cijfer van 1 tot 

en met 10, waarbij een 1 zeer negatief is en 

een 10 zeer positief. Als u geen mening heeft 

kunt u een 0 invullen. 

Medebuurtbewoners  … 

Inrichting van de openbare ruimte  … 

Onderhoud van de openbare ruimte  … 

Verkeersveiligheid  … 

Sociale veiligheid  … 

Levendigheid  … 

Communicatie over werkzaamheden  … 

 

 

3.9 Hoe vaak heeft u contact met uw naaste 

buren? 

      Ongeveer eens per week 

      Ongeveer eens per twee weken 

      Ongeveer eens per drie weken 

      Ongeveer eens per maand 

      Zelden of nooit 

 

 

3.10 Wanneer u hulp nodig heeft in huis, 

bijvoorbeeld bij het verplaatsen van een 

zwaar meubel, kunt u dan een beroep doen op 

uw buren? Zo nee, waarom niet? 

...........................................................................

........................................................................... 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………                             

 

 

3.11 Wat is voor uw woonplezier belangrijker? 

Kruis het hokje aan dat het meest op u van 

toepassing is. Hoe verder naar links of naar 

rechts het hokje dat u aankruist, hoe sterker 

uw voorkeur is. Als u beide kanten even 

belangrijk vindt kruist u het hokje in het 

midden aan. 

Verschillende mensen                   Mensen zoals ikzelf 

in de buurt                                                            in de buurt 

 

 

Een levendige buurt                           Een rustige buurt                                                           

 

Burencontact als het                 Burencontact voor de 

nodig is                                             gezelligheid 

 

Kwaliteiten van de                            Kwaliteiten van de 

woning                                                                             buurt 

 

Dicht bij het centrum                Dicht bij de stadsrand 

wonen                                                                            wonen 

 

Meer ruimte voor de                    Meer ruimte voor de  

fiets                                                                                     auto 

 

Meer evenementen/                 Minder evenementen/ 

activiteiten in de                                    activiteiten in de 

buurt                                                                                 buurt 

 

Verhuizen wanneer een        Verhuizen pas wanneer 

goede mogelijkheid zich                        het echt nood- 

aandient                                                                  zakelijk is 

 

 

3.12 Zijn er plekken in Zuidas waar de 

verkeerssituatie voor de fietser wat u betreft 

verbeterd zou moeten worden? 

……………………………………………………………..…

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

3.13 Op welke manier wordt u het liefst 

geïnformeerd over bouwwerkzaam-heden in 

Zuidas? 

      Bouwborden op straat 

      Website 

      Bewonersbrieven 

      Digitale nieuwsbrieven 

      Stadskrant 

      Anders, namelijk ...……………………................ 

………………………………………………………………… 
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3.14 Bent u van plan binnen twee jaar uit 

Zuidas te verhuizen? 

      Ja    

      Nee   

      Misschien 

 

 

3.15 Wat zouden voor u de drie belangrijkste 

redenen zijn om wél te verhuizen? 

      Veranderingen in mijn gezinssituatie  

      Veranderingen in werk of studie 

      Te grote woning 

      Te kleine woning 

      Te dure woning 

      Woningtype 

      Kwaliteit van de woning 

      Afwezigheid van een tuin en/of balkon 

      Burenoverlast 

      Geluids- en/of stankoverlast 

      Tekort aan bepaalde voorzieningen 

      Onvoldoende parkeergelegenheid 

      Anders, namelijk………………………... 

       

 

3.16 Wat zouden voor u de twee belangrijkste 

redenen zijn om níét te verhuizen?  

      Woning bevalt goed 

      Buurt bevalt goed 

      Nabijheid van werk/studie 

      Nabijheid van familie/vrienden 

      Ligging in de stad 

      Goede bereikbaarheid 

      Financiële situatie 

      Anders, namelijk ...……………………... 

       

                                 

3.17 Wat vindt u het prettigst aan Zuidas? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

 

 

3.18 Wat vindt u het vervelendst aan Zuidas? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

3.19 Hoe tevreden bent u over het wonen in 

Zuidas? Omcirkel het getal dat het meest van 

toepassing is. 

Zeer      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10       Zeer  

ontevreden                               tevreden     

 

 

3.20 Hoe verwacht u dat Zuidas zich de 

komende vijf jaar zal ontwikkelen? Omcirkel 

het getal dat het meest van toepassing is. 

Zeer       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10      Zeer 

negatief                                            positief                                              

 

 

Hartelijk dank voor het invullen van de 

vragenlijst. Mocht u verder nog opmerkingen 

of toelichtingen hebben, dan kunt u ze 

hieronder kwijt. Als u kans wilt maken op de 

vrijkaarten voor de tentoonstelling Giants of 

the Ice Age in Amsterdam EXPO, vergeet dan 

niet het formulier in bijlage 2 in te vullen en 

mee terug te sturen. 

……………………………………………………………..…

…………………………………………………………..……

………………………………………………………..………

……………………………………………………..…………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………


