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Voorwoord 

Nu 2017 alweer twee weken bezig is ben ik eindelijk klaar met het schrijven van mijn scriptie. Ik kijk 

met mooie gevoelens terug op het proces, alhoewel ik ook opgelucht ben dat het voorbij is. Het 

schrijven van een scriptie kan stressvol en vermoeiend zijn, maar het geeft nu vooral een trots gevoel 

omdat ik hiermee dan echt mijn Bachelor heb kunnen afronden. Alhoewel het soms lijkt alsof je het 

helemaal in je eentje doet, is dit natuurlijk niet zo. Ik wil daarom wat mensen bedanken. 

Allereerst mijn scriptiebegeleider, Marco Bontje. Bedankt voor de adviezen die ik van je heb gehad 

waardoor ik nu een mooi eindproduct heb kunnen maken. Ook bedankt voor je kritieken die een 

scriptie altijd sterker maken.  

Natuurlijk wil ik ook de respondenten die hebben meegewerkt aan de interviews bedanken, met een 

speciaal dankjewel voor Rashna Kadier van Stadsdeel Zuid en Cisca Griffioen van het 

Bewonersplatform Zuidas. Bedankt dat jullie tijd voor mij wilden vrijmaken en een hoop informatie 

wilden delen.  

Mijn familie heeft me tijdens mijn Bachelor altijd gesteund en dat heb ik altijd als een enorme hulp 

ervaren. Jullie kritische en nieuwsgierige blik tijdens mijn studie en het schrijven van mijn scriptie  

zijn enorm waardevol geweest! Annemieke bedankt dat je tijd hebt vrijgemaakt om mijn hele werk te 

lezen; ik vermoed dat je er veel uren aan kwijt bent geweest. 

Ten slotte wil ik nog zeggen dat ik nu heel anders naar mijn eigen omgeving ben gaan kijken. Ik heb 

veel geleerd, niet alleen in het doen van onderzoek maar ook over de buurt/wijk/het gebied waar ik nu 

woon. Wat dat betreft zal ik door deze scriptie nooit meer hetzelfde kijken naar Buitenveldert en de 

Zuidas. Dat is al een mooi resultaat van dit scriptieonderzoek.  

Eric Aangeenbrug 
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1. Inleiding 
De ontwikkeling van de Zuidas gaat gestaag door. Het is één van de plekken in Amsterdam waar 

stedelijke vernieuwing in een hoog tempo plaatsvindt. Er worden nieuwe kantoorpanden en 

woontorens gebouwd en het realiseren van het Zuidasdok en de uitbreiding van Station Zuid hebben 

een hoge prioriteit bij de gemeente (Gemeente Amsterdam, 2016a). 

Ten zuiden van de qua stadsvernieuwing bruisende Zuidas ligt het rustige Buitenveldert. Een buurt die 

vooral wordt gekenmerkt door woningen, met een verouderende populatie maar ook met een modern 

winkelcentrum: het Gelderlandplein (Bestuurscommissie Stadsdeel Zuid, 2015a). 

De gemeente ziet de Zuidas en Buitenveldert samen met de Prinses Irenebuurt als één gebied in 

Amsterdam. Maar de bewoners ervaren dat zelf toch anders. Ze zien de Zuidas en Buitenveldert als 

twee gescheiden werelden, die nog teveel op zichzelf staan (Wamsteeker, 2016). De gemeente 

veronderstelt dat het voor zowel bewoners als ondernemers belangrijk is dat er verbinding ontstaat 

tussen deze twee delen, het moet als één gebied worden ervaren (Bestuurscommissie Stadsdeel Zuid, 

2015b). Het is gunstig voor een gebied als de bewoners ervan zich aan dit gebied hechten. Dit wordt 

onderschreven door onderzoek: wanneer bewoners zich verbonden voelen met de plek waar zij wonen 

kunnen zij een identiteit ontwikkelen en ontlopen zij negatieve effecten zoals stress, onthechting en 

ontvreemding (Van der Graaf & Duyvendak,  2009). Om tot een verbonden gevoel te komen heeft de 

gemeente samen met bewoners en andere stakeholders een strategische doelstelling geformuleerd: de 

samenhang tussen Buitenveldert en Zuidas en binding tussen huidige en nieuwe bewoners versterken. 

Hiervoor heeft de gemeente een aantal acties geformuleerd die hieraan moeten gaan bijdragen. Het 

gaat hierbij vooral om het aanbieden van verbindende activiteiten en voorzieningen 

(Bestuurscommissie Stadsdeel Zuid, 2015b). 

Het is interessant om te kijken of de voorgenomen acties daadwerkelijk de verbinding tussen de 

bewoners hebben vergroot en of de samenhang tussen Buitenveldert en Zuidas is toegenomen. 

Hechten zij zich nu meer aan hun wijk dan vóór het ingezette beleid van het onder andere het 

gebiedsplan 2016? Hechten de bewoners uit Buitenveldert zich nu ook aan de Zuidas en andersom?  

Er is veel (internationaal) onderzoek gedaan naar plaatshechting, waarbij vooral meerdere buurten 

worden vergeleken. Plaatshechting wordt bijvoorbeeld onderzocht door het vergelijken van een  

traditionele wijk tegenover een nieuw gebouwde wijk (Kim & Kaplan, 2004). Ook is er gekeken of de 

invloeden op gemeenschapsgevoel tussen landen kunnen verschillen (Filipovic, 2008). Tevens is er 

onderzoek gedaan naar het gevoel van sociale cohesie binnen suburbs in vergelijking met oudere 
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stedelijke gebieden (Lupi & Musterd, 2006). Voorts is er ook onderzoek gedaan naar sociale cohesie 

in zogenaamde New Towns, relatief jonge middelgrote steden in Nederland waar de gemeente nog een 

strategie aan het bepalen is: hoe gaat de gemeente zorgen voor sociale cohesie en in hoeverre lukt dat 

(Van Ginkel & Deben, 2002)? 

Weinig onderzoek is er echter gedaan naar plaatshechting binnen een wijk waar hevige stedelijke 

ontwikkeling plaatsvindt, terwijl de bewoners in die wijk plaatshechting zeggen te missen en de 

gemeente actief beleid voert om plaatshechting te versterken. Wellicht is dit een uniek fenomeen. Het 

kan zijn dat Buitenveldert/Zuidas een van de eerste plekken is waar dit plaatsvindt. Des te 

interessanter is het om dit fenomeen te onderzoeken. Met deze wetenschappelijke discussie op de 

achtergrond wordt in dit onderzoek (op een bescheiden manier) naar dit fenomeen gekeken. Hiervoor 

is er gekeken naar de gestelde plannen van de gebiedsgerichte aanpak van Stadsdeel Zuid en 

onderzoekt het de gevoelens van plaatshechting van de bewoners in dit gebied. Het onderzoek focust 

zich op de volgende onderzoeksvraag:  

Hoe  draagt de territoriale aanpak van de gemeente, waaronder het gebiedsplan 2016, bij aan 

plaatshechting in Buitenveldert/Zuidas?  

Deze scriptie zal eerst een theoretisch kader uiteenzetten, waar onder meer dieper wordt ingegaan op 

het concept ‘plaatshechting’ en op wat wordt verstaan onder het begrip territoriale aanpak. Tevens 

komen het concept Garden city en de theoretische benadering van grote projecten aan bod. Het kader 

dient ter ondersteuning voor het onderzoek en zorgt voor een duidelijke richting naar heldere 

onderzoeksresultaten. 

Vervolgens komt de methodologie aan bod: hier zal een beschrijving van het onderzoek worden 

besproken, alsmede worden ingegaan op het type onderzoek en het research design. Tevens worden 

hier de onderzoeksmethoden en de sterke en zwakke kanten van de methodologie besproken. 

Hierna volgt een gefocuste case beschrijving, waar onder andere de geschiedenis en de stedelijke 

context van het gebied aan bod komt, alsmede een beschrijving van de buurtkenmerken. Bovendien 

komt de anekdotische observatieanalyse hier ter sprake. 

Na de beschrijving van het onderzoeksgebied volgt een uiteenzetting van de gebiedsgerichte aanpak 

van de gemeente. Dit zal bestaan uit een contentanalyse en een interviewanalyse met sleutelfiguren. 

Vervolgens worden de ervaringen van de bewoners omtrent plaatshechting gepresenteerd. Ten slotte 

volgt een conclusie van het geheel, aangevuld met een discussie.  
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Achterin is een lijst opgenomen van de gebruikte literatuur en bijlagen met onder meer een itemlijst 

voor de interviews, alsmede de mental maps die in het onderzoek zijn gebruikt.  
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2. Theoretisch kader 
Dit hoofdstuk focust zich op het scheppen van een kader, waarbij de theorieën dienen als leidraad voor 

de verdere analyse. Het dient als een startpunt voor dit scriptieonderzoek en binnen de hier gestelde 

kaders worden de verdere analyses uitgevoerd. Als eerste zal uiteengezet worden welke factoren van 

invloed zijn op plaatshechting en wat het verschil is tussen sociale hechting en fysieke hechting aan 

een buurt. Vervolgens wordt er kort ingegaan op het verschil tussen de concepten plaatshechting en 

buurtbinding, om vervolgens een definitief concept van plaatshechting op te stellen. Er wordt ingegaan 

op de Garden cities, grote stedelijke projecten, de maakbare samenleving, de territoriale aanpak en de 

relatie van beleid tot plaatshechting.  

Binnen de academische literatuur is er veel onduidelijkheid over de begrippen ‘plaatsbinding’, 

‘plaatshechting’, ‘gemeenschapsgevoel’  en ‘thuis voelen’. Al deze termen worden door elkaar 

gebruikt, als hetzelfde gezien of als onderdeel van elkaar beschouwd. Dit staat de academische 

vooruitgang in de weg (Pretty et al., 2003; Hidalgo & Hernandez, 2001). 

Kim en Kaplan (2004) omschrijven het begrip sense of community, het gemeenschapsgevoel. Zij 

willen een conceptueel kader schetsen om een omvattend begrip te creëren dat ook recht doet aan de 

fysieke kant van een gemeenschap. Zij onderscheiden vier dimensies waarmee het 

gemeenschapsgevoel gemeten kan worden: verbondenheid tot plaats, gemeenschapsidentiteit, sociale 

interactie en pedestrianism, een gemeenschap die een zodanige geografische afstand omvat dat men 

het wandelend kan bereizen (ibid.). Zij zoeken vooral de oorzaken naar de verschillen in 

gemeenschapsgevoel in de sociale sferen; het lijkt alsof alleen pedestrianism betrekking heeft op een 

fysiek aspect. De vraag is daarom ook of het gemeenschapsgevoel zoals Kim en Kaplan deze 

omschrijven de lading van de onderzoeksvraag wel kan dekken.  Het lijkt erop dat het gestelde kader 

niet genoeg de fysieke realiteit betrekt. Zijn er immers niet andere – fysieke - factoren die een rol 

spelen in het tot stand komen van hechting? 

Inderdaad, binnen de academische wereld is er nog steeds discussie gaande over de manier waarop 

plaatshechting wordt beïnvloed. Er zijn onderzoekers die zich vooral richten op social constructivism. 

Hier wordt voornamelijk gekeken naar de manier waarop men emotioneel betrokken raakt bij een 

bepaalde plaats. Deze onderzoekers stellen dat men emotioneel betrokken raakt bij een plek door de 

sociale interacties die men daar heeft (Van der Graaf & Duyvendak, 2009). Men kijkt naar de rol die 

de plek heeft tijdens de sociale interactie, waarna men daar een bepaalde plaatshechting door 

genereert. Van der Graaf en Duyvendak stellen dat plaatsidentiteit voortkomt uit plaatshechting: men 

identificeert een stukje van zichzelf aan de hand van de buurt waar men woont.  
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Andere onderzoekers wijzen erop dat ook fysiek-geografische aspecten op zich een gevoel van 

hechting kunnen oproepen en dus een invloed kunnen hebben op buurtbinding. Riger en Lavrakas 

(1981) onderscheiden twee dimensies binnen buurtbinding: social bonding en physical rootedness. 

Van der Graaf en Duyvendak (2009) benadrukken dat deze dimensies soms niet heel hard gemaakt 

kunnen worden omdat geworteldheid volgens hen niet altijd per se hoeft voort te komen uit de fysieke 

omgeving; het kan ook ‘slechts’ de context zijn waarin iemand een sociale verbondenheid heeft 

opgebouwd. Desalniettemin vinden Van der Graaf en Duyvendak deze context wel belangrijk. Zij 

stellen dan ook voor om een analytisch onderscheid te maken in het thuisgevoel dat heel sterk door de 

fysieke omgeving wordt beïnvloed, en het thuisgevoel dat voornamelijk ontstaat in relatie tot sociale 

interacties die in die fysieke omgeving plaatsvinden (ibid.). 

2.1 Plaatshechting versus plaatsbinding 

Kort gezegd betekent place attachment (vrij vertaald: plaatshechting) de uitkomst van een proces 

waardoor mensen een affectieve band hebben opgebouwd met een plaats (Hidalgo & Hernandez, 

2001). Dit is voor dit onderzoek van belang, aangezien de beleidsmakers en andere stakeholders hopen 

dat de bewoners zich verbonden voelen met Buitenveldert, de Zuidas en elkaar. Zij streven een 

ideaalbeeld na waar de bewoners zich gehecht voelen aan de wijk waar zij wonen.   

Een gerelateerd begrip is plaatsbinding. Scannell en Gifford (2010) stellen dat plaatsbinding als een 

proces kan worden bestudeerd. Dit proces bestaat uit drie onderdelen: plaatshechting, plaatsidentiteit 

en functionele hechting. Functionele hechting is de mate waarin hechting kan worden gemeten aan de 

hand van de activiteiten (werken, sporten etc.) die men in een plaats uitvoert (Pretty et al., 2003). In dit 

scriptieonderzoek wordt vooral gekeken naar het eerste en laatste onderdeel van dit begrip 

buurtbinding. Plaatsidentiteit wordt grotendeels buiten beschouwing gelaten, omdat het meer gaat om 

het ontstaan van de identiteit van een individu (bijvoorbeeld het behoren tot een groep) in relatie tot de 

plaats waar zij leven. Dit in tegenstelling tot dit onderzoek waarin meer gekeken wordt naar de 

hechting die een individu met deze plaats heeft (ibid.; Korpela, 1989). Alhoewel plaatsidentiteit en 

plaatshechting verbonden concepten zijn, is in de vorige paragraaf duidelijk geworden dat terwijl 

plaatsidentiteit betrekking heeft op de invloed van plaats op de identiteit, plaatshechting juist 

betrekking heeft op de geografische context van een plaats die invloed heeft op een hechtingsgevoel. 

De volgende paragraaf  zal duidelijk maken dat iemands identiteit wellicht juist onderdeel is van een 

hechtingsgevoel tot een plaats.  
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2.2 Plaatshechting als concept 

Van der Graaf en Duyvendak (2009) stellen dat men op verschillende schaalniveaus naar 

plaatshechting kan kijken, namelijk op huis-, buurt- en regioniveau. In deze scriptie wordt op een 

ander niveau plaatshechting bestudeerd: dat op het niveau van de wijk. Toch is het belangrijk om de 

verschillen in schaalniveaus niet te vergeten. Dat wat men beschouwt als buurt, wordt door een ander 

wellicht als een wijk beschouwd. Dit kan veel zeggen over de mate van plaatshechting. In deze scriptie 

wordt het schaalniveau wijk gebruikt. De gemeente beschouwt Buitenveldert/Zuidas als één gebied. 

Daar binnenin zijn weer verschillende wijken. Het is interessant om te zien of de bewoners zich meer 

zijn gaan hechten aan hun wijk, aan de hand van beleid dat is uiteengezet voor een gebied. Een buurt is 

hier weer een lager schaalniveau in. Buitenveldert-Oost wordt bijvoorbeeld als een andere buurt 

gezien dan Zuidas of Prinses Irenebuurt (Gemeente Amsterdam, 2016b). Wanneer een bewoner 

aangeeft zich meer te hechten (op bepaalde vlakken) aan de buurt dan aan de wijk of aan het gebied 

waar hij of zij woont, kan dat ook weer invloed hebben op de plaatshechting op een hoger 

schaalniveau. Dit moet ook in de analyse worden opgenomen.  

Men heeft verschillende hechtingsmotieven. Hechtingsmotieven zouden kunnen verklaren waarom 

men zich aan een plaats hecht. Hiermee wordt benadrukt dat men zich niet alleen door een sterk 

gemeenschapsgevoel aan een buurt hecht. Dit onderstreept het feit dat het begrip sense of community 

tekort schiet in het beantwoorden van de hoofdvraag: buurtbinding gaat verder dan alleen verbonden 

zijn met de gemeenschap. Men bindt zich immers ook aan de buurt vanwege de aanwezigheid van 

familie, vrienden en kennissen (sociaal kapitaal), de aanwezigheid van werkzaamheden of een soort 

bezit, zoals een eigen huis (Lupi, 2008). Overigens is gemeenschapsgevoel hier wel een factor in (net 

als iemands identiteit). Ten slotte zijn persoonlijke motieven ook altijd een belangrijk hechtingsmotief 

(Cuba & Hummon, 2003).  

Van der Graaf en Duyvendak onderscheiden 4 verschillende dimensies in het begrip plaatshechting (of 

buurtbinding), die op afbeelding 2.1 zijn weergegeven: 

  



12 

 

Afbeelding 2.1: Dimensies van plaatshechting volgens Van der Graaf & Duyvendak, 2009. Bron: Van der Graaf & 

Duyvendak, 2009: 20.  

 

 

Er lijkt nu al iets meer vastigheid in het begrip plaatshechting te komen. Er kunnen vier vragen gesteld 

worden: bent u gehecht aan de buurt? Hoe bent u gehecht: fysiek of sociaal, of beide (dus bent u 

gehecht aan de buurt, vanwege de fysieke eigenschappen van de buurt, of bent u gehecht aan de buurt 

door de sociale interacties die u daar heeft gehad)? En waarom voelt u zich gehecht aan uw buurt? 

Deze vragen zijn niet altijd als zodanig te beantwoorden. Via interviews en mental maps is er 

geprobeerd antwoorden te vinden op deze vragen. De methodologie die hiervoor is gebruikt is 

uiteengezet in hoofdstuk 3. 

Er zijn ook andere belangrijke aspecten van plaatshechtingsmotieven. Ook de zogenaamde habituele 

binding (zoals gewenning) kan hierin een rol spelen. Gewenning is (vooral voor ouderen) een 

belangrijk onderdeel van de reden waarom zij gehecht zijn aan hun wijk (Van Ginkel & Deben, 2002). 

Gewenning leidt vaak tot een verwerving van sociaal kapitaal en sociale interacties en kan dus worden 

beschouwd als een motief voor plaatshechting.  

Naast habituele binding wordt er nog een factor gemist in het overzicht zoals opgesteld door Van der 

Graaf en Duyvendak. De sociaaleconomische factoren die bij hechtingsmotieven staan, verklaren niet 

volledig waarom iemand zich fysiek gehecht voelt aan een buurt. Er zijn manieren waarop men 

fysieke elementen kan meten op hun emotionele waarde voor mensen. Men kan de wereld, 

bijvoorbeeld een buurt, op een cognitieve manier framen, waardoor we de waarde van bepaalde 

objecten of buurten kunnen meten (Gillespie, 2010). Wanneer in onderzoek aan een respondent 

gevraagd wordt een voorstelling van zijn omgeving te geven, komen er bepaalde punten, objecten of 

Plaatsidentiteit   Thuis voelen in de buurt 

Hechting aan plekken Fysieke hechting aan de buurt 

(hoe voel ik mij thuis?)  (rootedness) 

     Sociale hechting aan de buurt 

     (bonding) 

Hechtingsmotieven   Persoonlijk 

(Waarom voel ik mij thuis?)  Familie in de buurt 

     Vrienden in de buurt 

     Verbondenheid met de gemeenschap 

     Werkzaam in de buurt 

     Bezit in de buurt 

Niveau van identificatie  Huis 

(Waar voel ik mij thuis?)  Buurt 

     Regio 
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andere eigenschappen van de omgeving naar voren die voor hem belangrijk zijn. Datgene dat wordt 

opgenomen in het antwoord, heeft dus meer waarde dan datgene dat niet wordt opgenomen. Op die 

manier kan men meten of bepaalde objecten waardevol zijn en of er dus waarde aan wordt gehecht.  

Lynch (1960) is een van de eerste onderzoekers die op deze manier te werk ging. Hij heeft vijf 

dimensies onderscheiden waar men aan gehecht kan raken: paths, nodes, landmarks, edges, districts. 

Er bestaat in deze classificatie enige overlap met de classificatie van Van der Graaf en Duyvendak. In 

deze scriptie worden de volgende classificaties gebruikt: landmarks, routes (paths), grenzen (edges) en 

gebiedsfuncties (districts). 

Ten slotte moet er nog worden vermeld dat persoonlijke eigenschappen ook altijd een rol spelen in de 

totstandkoming van hechting aan een plek. Onder andere leeftijd, sociaaleconomische klasse, identiteit 

en geslacht kunnen een rol spelen bij plaatshechting (Filipovic, 2008). Deze aspecten zijn tevens 

opgenomen in deze scriptie. 

In deze scriptie wordt het hechtingsmotief ‘werkzaam in de buurt’ van Van der Graaf en Duyvendak 

daarnaast verbreed. Hieronder verstaan zij het thuiswerken of het werken voor een organisatie in de 

buurt (Van der Graaf & Duyvendak, 2009). Men hoeft echter niet per se te werken om zich aan een 

gebied te hechten. Het kan gaan om allerlei sociale interacties. Voor deze scriptie wordt daarom het 

concept Sociale interacties in de wijk gebruikt. Men kan hierbij denken aan winkelen, sporten, vrije 

tijd maar ook werken. Deze toevoegingen aan de dimensie plaatshechting zijn in afbeelding 2.2 

weergegeven: 

Afbeelding 2.2: Dimensies van plaatshechting volgens dit scriptieonderzoek. Maker: auteur. 

 

Sociale hechting aan de wijk 

Sociale interacties, sociaal kapitaal en functionele hechting. 

Fysieke hechting aan de wijk 
Hechting aan fysieke kenmerken (objecten, routes en grenzen), 

gebiedsfuncties en aan- of afwezigheid van voorzieningen. 

 

Hechtingsmotieven 
Persoonlijk (Leeftijd, type huishouden, etniciteit, etc.) 

Familie/vrienden in de wijk 

Verbondenheid met de gemeenschap 

Plaatsidentiteit 

Gewenning 

Activiteiten in de wijk 

Bezit in de wijk 
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2.3 Plaatshechting en beleid 

Plaatshechting, sociale cohesie en ‘thuis voelen’ staan tegenwoordig vaak centraal in discussies 

omtrent Nederlands beleid. Duyvendak en Tonkens stellen dat één en ander te maken heeft met het 

integratiedebat (2007). Zij stellen dat de Nederlanders zonder migrantenachtergrond zeggen door de 

komst van islamitische immigranten een ‘thuisgevoel’ te missen en eisen daarom een bepaalde vorm 

van emotionele binding van de nieuwkomers. Het is de vraag of de ‘harde aanpak’, zoals het opleggen 

van integratiecursussen, deze emotionele binding bewerkstelligt. Duyvendak en Tonkens stellen dat er 

een meer genuanceerde aanpak nodig is, die een individu de ruimte geeft om zich daadwerkelijk thuis 

te voelen; zowel Nederlanders met en zonder migrantenachtergrond (ibid.). 

Een andere discussie gaat over het feit dat door mondialisering, urbanisatie en de individualisering van 

de samenleving de sociale cohesie is geërodeerd. Dit zou vooral effect hebben op sociale contacten en 

sociaal kapitaal en dus vooral op de sociale kant van plaatshechting. Voornamelijk “het verdwijnen 

van de overzichtelijke en geborgen gemeenschap wordt betreurd” (Van Ginkel & Deben, 2002: 4). 

Men zou alleen nog zelfstandig sporten, is niet meer lid van een vereniging en zou zich alleen nog 

voor de televisie vermaken. De overheid moet zich volgens sommigen uit de samenleving inzetten om 

de terugval van sociaal kapitaal te verminderen (ibid.).  

Ook vindt er discussie plaats omtrent plaatshechting die te maken met verhuizingen. Verhuizen is 

namelijk één van de grootste factoren die effect kan hebben op plaatshechting. (Van der Graaf & 

Duyvendak, 2009). Dit is een logisch gevolg: wanneer men een buurt verlaat onthecht men zich en 

moet men aan een nieuwe buurt wennen. Dit proces heeft tijd nodig. Een beleid van herstructurering, 

waarbij er in wijken gebouwd en gesloopt wordt en waardoor bewoners al dan niet gedwongen worden 

te verhuizen, kan dus van grote invloed zijn op plaatshechting (ibid.).  

2.4 Garden city 

De invloed van beleid op het fysieke aspect van plaatshechting gaat in ieder geval terug tot de 

Tuindorpen. Dit concept, dat in Nederland aansloeg vanaf de beginjaren van de 20
e
 eeuw, maar pas 

echt kon doorzetten na de Tweede Wereldoorlog, wilde het nuttige van stedelijkheid combineren met 

de romantiek van het landelijke dorp (Van der Cammen & De Klerk, 2012). Het was onderdeel van de 

bredere, internationaal aangeslagen school die uitging van het Garden city concept.  

Ebenezer Howard introduceerde dit concept. Hij wilde een planologisch alternatief bieden voor de 

vieze en overvolle industriële wijken in de steden (ibid.). In Nederland werd het concept uitgewerkt in 

de vorm van Tuindorpen. De Tuindorpen dienden een gemeenschapsgevoel op te wekken met soms 

zelfs enige mate van zelfbestuur (De Boer, 2002). Een andere vorm waren de Tuinsteden, of 
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Tuinwijken, waarin de zogenaamde strokenbouw gecombineerd werden met veel groen. Strokenbouw 

houdt in dat de bebouwing uit dezelfde soort bestaat. Dit zou in theorie kunnen betekenen dat dit 

dezelfde soort bewoners aantrekt, wat dus ook het gemeenschapsgevoel en plaatshechting zou kunnen 

opwekken (Van der Cammen & De Klerk, 2012). Het idee van een wooneenheid wat een 

gemeenschapsgevoel moest opwekken was voornamelijk afkomstig van één van de geestelijk 

opvolgers van Howard: Clarence Perry (Hall, 1992). Er was en is nog steeds niet veel empirisch 

bewijs voor het fenomeen dat een wooneenheid gemeenschapsgevoel zou opwekken, maar het werd 

desalniettemin veelvuldig toegepast als planologisch ideaalbeeld (Mehaffy et al., 2015; Hall, 1992). Er 

kwam vervolgens veel kritiek op het toepassen van dit wooneenheidsideaal, wat onder meer volgens 

Jane Jacobs tot segregatie tussen- en homogenisering binnen deze eenheden zou leiden (Mehaffy et al., 

2015, Lawhon, 2009). Of dit ook daadwerkelijk tot segregatie tussen verschillende delen van een 

stad/regio heeft geleid is nog onderdeel van discussie, aangezien de context van de verschillende 

Tuindorpen/steden/wijken een belangrijke rol kan hebben gespeeld in de totstandkoming van 

eventuele segregatie (Lawhon, 2009). Wellicht kan uit de volgende hoofdstukken blijken of er 

inderdaad sprake is geweest van homogenisering van Buitenveldertse buurten en wijken, segregatie 

tussen die buurten en wijken en wat de eventuele invloed daarvan is geweest op plaatshechting op 

wijkniveau.  

2.5 Grote projecten & stedelijke ontwikkeling 

Omdat er in het  onderzochte gebied sprake is van hevige stedelijke ontwikkeling, is het van belang 

om te begrijpen waarom gemeenten zoveel waarde hechten aan deze grote projecten van stedelijke 

ontwikkeling. Volgens Majoor (2009) zijn er drie hoofdoorzaken te bedenken waarom dit soort grote 

projecten, zoals de Zuidas, zo vaak prominent de plaats innemen op beleidsagenda’s: 

1. Ze hebben een constante (symbolische) waarde in ruimtelijk en economisch beleid, vooral op 

het gebied van het creëren van publieke trots en het opwaarderen van gebieden; 

2. Ze bieden een mogelijkheid voor een constante stroom van  publieke en private investeringen, 

vooral in de vorm van partnerships; 

3. Ze kennen een inherente spanning tussen aan de ene kant een stroom van (inter)nationale 

investeringen en de invloed die deze stroom uitoefent op het beleid en aan de andere kant de 

lokale en politieke planningscontext.  

                                                         

Deze drie redenen geven aan waarom grote projecten als de Zuidas vaak zo de aandacht opeisen in 

maatschappelijke discussies.  
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Overigens zegt Majoor (2009) ook iets over de inpassing van een groot nieuw project in een bestaand 

urbaan gebied. Hij stelt dat sommige van die projecten vaak niet goed worden ingepast binnen hun 

sociale, civiele en culturele contexten. De samenleving is te weinig verbonden geweest met een aantal 

van die projecten, aldus Majoor. Hij stelt daarom dat private marktkrachten vaak een te grote rol 

hebben gespeeld binnen de ontwikkeling van die projecten, waarbinnen vaak weinig rekening werd 

gehouden met de inpassing van die projecten binnen de geografische context. Het is daarom 

interessant om te kijken wat de achterliggende motieven zijn geweest voor de realisatie van de Zuidas 

en het verdere verloop van de ontwikkeling ervan. Dit zal gebeuren in paragraaf 4.2.  

2.6 De territoriale aanpak in beleid 

Na de jaren van de zogenaamde ‘planning van welzijn’, c.q. de ‘maakbare samenleving’, waarin ook 

het concept van Tuindorpen en het opwekken van gemeenschapsgevoel een rol speelden, kwam in de 

jaren zeventig van de vorige eeuw de autonomie van het individu op. De overheid moest niet langer 

het sociale welzijn plannen, maar vooral ‘op de winkel passen’ (Duyvendak, 2002).  

In recente tijden wordt er echter weer gesproken van een overheid die wel degelijk moet helpen in het 

scheppen van sociaal welzijn. De overheid kan weer een rol spelen in de samenleving en de 

ontplooiing van zwakkere groepen. De Nederlandse overheid wordt opgeroepen om niet langer aan de 

zijkant te staan maar zich actief te bemoeien met de sociale infrastructuur in Nederland (Van der Lans 

& Kuypers, 1994). Een actief beleid voor plaatshechting, en dus een beleid voor verbetering van de 

sociale infrastructuur, past goed binnen dit paradigma.   

Een tegenwoordig uitermate populaire manier om sociaal beleid uit te voeren, is de ‘territoriale 

aanpak’:  

“Het beleid […] is niet gericht op doelgroepen of problemen, maar op wijken of regio’s.” (De Boer, 

2002: 203).  

Sinds de decentralisering van beleid hebben de gemeenten veel te zeggen gekregen over waar zij hun 

geld aan willen besteden. Hierdoor hebben de gemeenten nu de mogelijkheid gekregen om gericht, 

lokaal en samenhangend beleid op te stellen, wat noodzakelijk is voor een gebiedsgerichte aanpak. 

Uiteindelijk resulteerde dit, mede onder invloed van recente managementtheorieën, in een aanpak 

waarbij er binnen het gemeentelijk ambtelijk apparaat teams werden opgericht die voor een bepaald 

gebied verantwoordelijk waren (ibid.).  
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Eén van de doelen van deze aanpak is dat de burger centraal komt te staan bij de overheid. Niet alleen 

als bewoners waarvoor iets gedaan moet worden, maar ook waarmee iets gedaan kan worden. Men 

verwacht dat er door een wijkgerichte aanpak een hogere mate van bewonersparticipatie plaatsvindt en 

dat door samen te werken met lokale partners en instellingen er een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid wordt gecreëerd voor het slagen van het beleid (Denters, 2008). 

Vanuit deze uiteenzetting volgt nu een definitie, zoals gegeven door De Boer (2002), die in deze 

scriptie wordt aangehouden om de territoriale aanpak van de gemeente Amsterdam in kaart te brengen:  

“Een territoriale aanpak is een structureel samenstel van op elkaar afgestemde activiteiten en 

overheidsorganen, maatschappelijke organisaties en gebruikers van het gebied, gericht op het 

lokaliseren en oplossen van problemen in territoriale eenheden die door een substantiële groep als 

betekenisvolle eenheid worden ervaren.” (De Boer, 2002: 207). 

In deze scriptie zal dus aan de hand van deze definitie worden beoordeeld of er sprake is van een 

territoriale aanpak van de gemeente Amsterdam aangaande plaatshechting in Buitenveldert/Zuidas. 

2.7 Deelconclusie 

Dit hoofdstuk had onder meer de taak om de eerste deelvraag te beantwoorden: Welke aspecten 

beïnvloeden plaatshechting? Uit de definitie van plaatshechting, zoals Van der Graaf en Duyvendak 

(2009) en andere auteurs (bijvoorbeeld Riger en Lavrakas, 1981) stellen, blijkt dat dit begrip uit twee 

componenten bestaat: een sociale hechting aan een plaats en een fysieke hechting aan een plaats, in dit 

onderzoek op het niveau van de wijk. De sociale kant van plaatshechting betreft de sociale interacties 

die men in deze plaats heeft en sociaal kapitaal dat men in de wijk heeft. Uit ander onderzoek blijkt dat 

ook zaken als gewenning en functionele hechting invloed hebben op dit aspect van plaatshechting 

(Scannell & Gifford, 2010; Van Ginkel & Deben, 2002). 

Het andere aspect van plaatshechting betreft de fysieke hechting aan een plaats. Van der Graaf en 

Duyvendak (2009) stellen namelijk dat een persoon zich niet alleen aan een plaats hoeft te hechten 

vanwege sociale interacties of sociaal kapitaal dat men in een plaats heeft opgebouwd, maar ook 

vanwege het fysieke aspect van deze plaats. Gillespie (2010) geeft aan dat mensen een plaats door een 

bepaald frame bekijken en dat je daaruit kan opmerken in hoeverre zij waarde hechten aan die plaats, 

of bepaalde aspecten ervan. Onderzoekers kunnen dit meten door het bestuderen van mental maps, die 

bepaalde routes, grenzen en objecten weergeven die voor de respondenten belangrijk zijn, en bepaalde 

andere objecten weglaten waar zij dus geen waarde aan hechten. 
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Omdat de invloed van plaatshechting wordt onderzocht in een specifiek gebied, is het gebied ook 

vanuit theoretisch oogpunt bestudeerd in paragrafen 2.4 en 2.5. De Garden City stroming binnen de 

planologie wilde een alternatief bieden voor de vieze steden uit de beginjaren van de 20e eeuw (Van 

der Cammen & De Klerk, 2012). Hiervoor werd in Nederland een bepaald ideaalbeeld verheven als 

planologisch concept: de Tuinsteden, dorpen en wijken. Hiervan is Buitenveldert een voorbeeld. Hier 

werden bepaalde uniforme wooneenheden afgescheiden van elkaar door middel van grote wegen en 

groenstroken (Hall, 1992).  

Ook de Zuidas kan theoretisch benaderd worden. Het is een groot project, met veel symbolische en 

economische waarde. Maar zulke projecten zijn vaak slecht ingepast binnen de huidige sociale en 

urbane context (Majoor, 2009). Wat de invloed daarvan en van de Garden City opzet in Buitenveldert 

zijn op plaatshechting in het gebied moet worden bezien in volgende hoofdstukken.  

Ten slotte is er theoretisch gekeken naar het concept gebiedsgerichte aanpak. Door de decentralisering 

van overheidsbeleid is veel verantwoordelijkheid bij de gemeenten komen te liggen. Veel gemeenten 

in Nederland hebben ervoor gekozen om gericht, lokaal en samenhangend beleid op te stellen. De kern 

van dit beleid is dat het gericht is op een gebied zelf, en dat het maatwerk betreft. Waar vroeger een 

centraal thema centraal stond voor beleid van een gehele gemeente is het tegenwoordig steeds vaker 

het geval dat er beleid is ontworpen specifiek gericht op de problemen en kansen van het 

desbetreffende gebied (De Boer, 2002). 
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3. Methodologie  
Na het theoretisch kader volgt in dit hoofdstuk een uiteenzetting van de methodologische stappen die 

zijn ondernomen in dit scriptieonderzoek. Er wordt onder meer ingegaan op het type onderzoek, het 

research design, de dataverzameling en de sterke en minder sterke kanten van de methodologische 

keuzes die zijn gemaakt. 

3.1 Het onderzoek: een omschrijving 

Dit onderzoek focust zich op twee wijken binnen één gebied: Buitenveldert en de Zuidas. Binnen deze 

wijken is empirisch materiaal verzameld om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. Er is begonnen 

met een omschrijving van deze twee wijken in een zogenaamde casusbeschrijving. Dit is gebeurd 

vanuit twee perspectieven: vanuit een stedelijk-historische bril en aan de hand van buurtkenmerken. 

Bovendien is er een observatieanalyse die bijdraagt aan het in kaart brengen van het 

onderzoeksgebied.  

Vervolgens is geprobeerd de territoriale aanpak van de gemeente zo goed mogelijk in beeld te krijgen. 

Hiervoor is gesproken met enkele sleutelfiguren vanuit de gemeente en maatschappelijke instanties. 

Tevens zijn de beleidsplannen en maatregelen die door de verantwoordelijke instanties zijn opgesteld 

bestudeerd. 

Hierna is een diepgaande analyse naar de ervaringen van de bewoners omtrent plaatshechting 

uitgevoerd. Er zijn interviews afgenomen met buurtbewoners van zowel Buitenveldert als de Zuidas. 

Er is tevens gedacht aan het opnemen van de bewoners van de Prinses Irenebuurt. De bewoners van 

deze buurt vallen immers ook in het gebied Buitenveldert/Zuidas. Echter, door de gemeente zelf is 

aangegeven dat deze bewoners speciale aandacht nodig hebben, “omdat zij aangeven tot geen van 

beide wijken behoren” (Gemeente Amsterdam, 2016c: 3). Er is om deze reden ervoor gekozen de 

Prinses Irenebuurt niet mee te nemen in deze analyse. Bij de discussie in het laatste hoofdstuk wordt 

hier verder op ingegaan.  

Ten slotte wordt het empirische gedeelte van het onderzoek gekoppeld aan het theoretisch kader om 

uiteindelijk iets te kunnen zeggen over plaatshechting in het onderzochte gebied en de invloeden van 

het beleid hierop. Het onderzoek heeft de volgende onderzoeksvraag willen beantwoorden: 

Hoe draagt de territoriale aanpak van de gemeente, waaronder het gebiedsplan 2016, bij aan 

plaatshechting in Buitenveldert/Zuidas?  

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn de volgende deelvragen opgesteld: 
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● Welke aspecten beïnvloeden plaatshechting? 

● Wat houdt de territoriale aanpak van de gemeente Amsterdam in op het gebied van 

plaatshechting in Buitenveldert/Zuidas? 

● Hoe ervaren de bewoners van Buitenveldert/Zuidas de plaatshechting in het gebied tot nu toe? 

● Hoe ervaren de bewoners van Buitenveldert/Zuidas de territoriale aanpak van de gemeente 

aangaande plaatshechting tot nu toe? 

3.2 Het type onderzoek 

Het onderzoek heeft een beschrijvend en een verkennend karakter. Het beschrijvende deel betreft het 

in kaart brengen van de gebiedsgerichte aanpak van de gemeente aangaande plaatshechting, het 

uiteenzetten van het theoretisch kader en het in kaart brengen van de gevoelens omtrent plaatshechting 

bij de bewoners van Buitenveldert/Zuidas. De laatste deelvraag wordt vooral beantwoord door een 

verkennend onderzoek: er is hier immers gekeken of er een verband bestaat tussen het beleid van de 

gemeente en de plaatshechting in Buitenveldert/Zuidas.  

3.3 Onderzoeksopzet: case study 

Dit scriptieonderzoek onderzoekt de relatie van plaatshechting met het beleid van de gemeente aan de 

hand van de ervaringen van bewoners. De wijk Buitenveldert/Zuidas dient in dit onderzoek als een 

voorbeeldcasus: uit de resultaten die dit onderzoek oplevert kan toekomstig beleid ontstaan of 

vervolgstudies worden opgezet voor andere wijken in Amsterdam danwel Nederland.  

Volgens Yin (2009) zijn er drie hoofdeigenschappen van een case study die het onderscheiden van 

andere research designs: 

1. De hoofdvraag van het onderzoek is een ‘hoe’ of ‘waarom’ vraag; 

2. De onderzoeker heeft weinig invloed op de gebeurtenissen die plaatsvinden terwijl het 

onderzoek plaatsvindt; 

3. Het onderzoek betreft een hedendaags fenomeen en kijkt dus niet (alleen) naar een historisch 

fenomeen. 

Al deze eigenschappen zijn van toepassing op het uitgevoerde onderzoek voor deze scriptie. Bryman 

(2012) beschrijft dat een case in een case study voornamelijk wordt geassocieerd met een bepaalde 

locatie: een gebied, een gemeenschap of een organisatie.  

“The emphasis tends to be upon an intensive examination of the setting.” (ibid: 67).  
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En alhoewel Bryman aangeeft dat case studies soms ook worden uitgevoerd bij kwantitatief 

onderzoek, wordt het meestal gebruikt bij een onderzoek dat kwalitatief van aard is. Interviews en 

observaties, die in dit onderzoek gebruikt worden, passen erg goed bij een case study (ibid.).  

Yin (2009: 50) onderscheidt vier basistypen voor de case study onderzoeksopzet: 

1. “Single-case (holistic) design; 

2. Single-case (embedded) design; 

3. Multiple-case (holistic) design; 

4. Multiple-case (embedded) design.” 

 

Er moet voordat men aan een onderzoek begint al een keuze worden gemaakt, wat het eerste 

onderscheid oplevert: kiest men voor een single-case design of voor een multiple-case design (ibid.)? 

In dit onderzoek wordt er uitgegaan van één casus die wordt onderzocht: namelijk de casus van 

Buitenveldert/Zuidas. Het tweede onderscheid wordt gemaakt op het niveau van de 

onderzoekseenheden. Kijkt men binnen de context naar meerdere (groepen) onderzoekseenheden, dan 

spreekt men van een single-case, embedded design, in tegenstelling tot een single-case, holistic design 

(ibid.). Dit is verduidelijkt weergegeven in afbeelding 3.1. In dit onderzoek is er sprake van een single-

case embedded design: er wordt gekeken naar de bewoners van Buitenveldert/Zuidas als 

onderzoekseenheden, maar er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen bewoners uit de Zuidas en 

Buitenveldert. De gebiedsgerichte aanpak van de gemeente dient als context waarbinnen de 

onderzoekseenheden onderzocht worden.  
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Afbeelding 3.1: De vier typen case study designs volgens Yin. Het gekozen design is rood omlijnd. Bron: Yin, 2009: 50. 

 

3.4 Dataverzameling en onderzoeksmethoden 

Er zijn meerdere methoden te gebruiken wanneer men een case study uitvoert. Volgens Yin (2009) 

zijn er zes bronnen waaruit men data kan putten: 

● Documentatie; 

● Gearchiveerde data; 

● Interviews; 

● Directe observaties; 

● Participerende observaties; 

● Fysieke objecten (een voorwerp, kunstwerk etc.). 

 

Het is onjuist om te veronderstellen dat dit de enige onderzoeksmethoden zijn. In dit scriptieonderzoek 

wordt bijvoorbeeld al een methode gebruikt die niet door Yin genoemd wordt (mental maps). Het is 

belangrijk meerdere onderzoeksbronnen te gebruiken, om niet afhankelijk te zijn van één enkele bron 

van data (ibid.). Een case study opzet leent zich daar goed voor en daarom staan deze ook hoog 

aangeschreven (ibid.). Er wordt in dit scriptieonderzoek drie van bovenstaande bronnen gebruikt, 

namelijk documentatie, interviews en directe observaties. Daarnaast wordt in dit onderzoek gebruik 

gemaakt van zogenaamde mental maps, wat binnen de sociale en cognitieve wetenschappen een 
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veelvoorkomende onderzoeksmethode is (Reuchamps et al., 2014). In de volgende paragraven wordt 

er nader ingegaan op de onderzoeksmethoden.  

3.4.1 Documentanalyse 

Alhoewel documentatie niet altijd accuraat en soms vooroordelen beïnvloed is, kan het toch waardevol 

zijn (Yin, 2009). Documenten kunnen dienen ter ondersteuning van data verzameld uit andere 

bronnen, of kunnen werken als inspiratie voor bijvoorbeeld interviewvragen. Een onderzoeker dient 

altijd na te gaan waar het document vandaan komt, of het accuraat genoeg is, of het te begrijpen valt 

en of het representatief is om op te nemen in de datacollectie (Bryman, 2012).   

In dit scriptieonderzoek wordt deze methode allereerst gebruikt om het gebied in kaart te brengen. 

Vooral de buurtkenmerken en de economische achtergrond van het onderzoeksgebied worden zo 

onderzocht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van onderzoeksrapporten van de gemeente. 

De documentanalyse zal echter vooral gebruikt worden om de gebiedsgerichte aanpak van de 

gemeente in kaart te brengen. Er wordt voornamelijk gekeken naar de beleidsdocumenten van de 

gemeente, zoals het gebiedsplan en de Gebiedsagenda. Deze documentatie dient vooral ter 

ondersteuning en duiding van de interviews. 

3.4.2 Diepte-interviews 

Zoals in paragraaf 3.5 zal blijken, is het houden van een diepte-interview een waardevolle 

onderzoeksmethode. Tijdens een diepte-interview wordt er een ‘gestructureerd’ gesprek gehouden. 

Het wijkt erg af van een survey, wat meer uitgaat van een gestructureerde vragenlijst. Voor de 

interviews geldt dat ze voor een deel uit van te voren uitgedachte en vaste vragen zullen bestaan, en 

voor een deel uit op dat moment geïmproviseerde vragen. Deze manier van interviewen wordt ook wel 

semi-structured genoemd (Bryman, 2012).   

Tijdens dit onderzoek werden er twee groepen mensen geïnterviewd: de onderzoekseenheden, 

namelijk de bewoners van Buitenveldert en de Zuidas en zogenaamde ‘sleutelfiguren’. In dit 

onderzoek waren de sleutelfiguren Rashna Kadier, gebiedsmakelaar bij Stadsdeel Zuid, 

verantwoordelijk voor de wijk Buitenveldert, en Cisca Griffioen, voorzitter van het Bewonersplatform 

Zuidas. Beide sleutelfiguren waren na contact via email bereid gevonden mee te werken aan een 

interview. Tevens gingen zij akkoord om met naam en toenaam in dit scriptieonderzoek benoemd te 

worden. 

Het gesprek met mevrouw Kadier vond plaats vóór het afnemen van de interviews met de 

buurtbewoners, om het gesprek te gebruiken als input voor die interviews. Het interview met mevrouw 
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Griffioen vond plaats in dezelfde periode dat de buurtbewoners ook werden geïnterviewd. Beide 

interviews dienen ter verdieping van de context: het in kaart brengen van de gebiedsgerichte aanpak 

van de gemeente en de samenwerking met een bewonersinitiatief. De interviews duurden ongeveer 

drie kwartier. Na afloop zijn ze in een samengevatte vorm opgestuurd naar de geïnterviewden ter 

validatie. Voor beide interviews is van te voren een itemlijst gemaakt die in de bijlagen is toegevoegd.  

Naast de interviews met de sleutelfiguren vormde de hoofdmoot van de interviews gesprekken met 

buurtbewoners, die immers de onderzoekseenheden van dit onderzoek betreffen. Er is geprobeerd 

vijftien respondenten te interviewen, uiteindelijk zijn dit er twaalf geworden. Door de beperkte tijd die 

voor dit scriptieonderzoek staat, is er voor gekozen om het daar bij te laten. Zo bleef er voldoende tijd 

over voor een gedegen interpretatie van de gesprekken. Ook deze gesprekken duurden dertig minuten 

tot een uur. Voor alle interviews geldt dat er van te voren een vastgestelde itemlijst is opgesteld. 

Tevens werden er geïmproviseerde vragen gesteld. De itemlijst plus een overzicht van alle tijdstippen 

van de interviews staan in de bijlagen.  

Door de omvang van het gebied en het verschil in aantal inwoners tussen de wijken is ervoor gekozen 

om het grootste gedeelte van de groep respondenten uit Buitenveldert te laten komen. Zeven van de 

interviews zijn gehouden met bewoners uit Buitenveldert, met allerlei verschillende persoonlijke 

kenmerken (qua leeftijd, geslacht en economische positie). Op deze manier is geprobeerd een zo 

divers mogelijke respondentenpool te maken. Vijf van de interviews zijn gehouden met bewoners uit 

de Zuidas. Dit zijn alleen studenten, voornamelijk uit het studentencomplex Ravel residence. Door het 

lage inwonersaantal van het gebied, was het moeilijk meer diverse respondenten te werven. Tevens 

waren andere groepen bewoners moeilijk te bereiken en minder toegankelijk te benaderen. Studenten 

maken ook een groot deel uit van het aantal inwoners van de wijk, naast bijvoorbeeld expats. Wat de 

groep studenten echter interessant maakt, is dat het gebiedsteam kansen ziet in hun komst. Zij kunnen 

talenten en kennis meenemen om activiteiten te laten slagen en kunnen bovendien een bepaalde vorm 

van dynamiek aan het gebied toevoegen (Bestuurscommissie Stadsdeel Zuid, 2015b). Een 

vervolgstudie zou, wanneer het inwonersaantal is gegroeid, echter een meer diverse groep 

respondenten kunnen werven. 

De respondenten zijn op verschillende manieren geworven. In de eerste plaats hebben bewoners op 

veertig willekeurig gekozen adressen een brief in de bus gekregen met een uitnodiging om mee te 

doen aan een interview. De bewoners konden mailen of telefonisch contact opnemen als zij mee 

wilden doen aan het onderzoek of juist niet. Zo zijn een aantal respondenten geworven. Een andere 

manier was gebruik maken van het eigen persoonlijke netwerk. Zonder teveel informatie te 
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verschaffen over het onderzoek is binnen het eigen netwerk naar respondenten gezocht en zo zijn een 

aantal afspraken tot stand gekomen. Na afloop zijn de samengevatte interviews opgestuurd naar de 

respondenten ter validatie. Om privacyredenen zijn de namen van de respondenten weggelaten.   

3.4.3 Mental maps 

Naast interviews en documentanalyse betreft een derde onderzoeksmethode het interpreteren van 

mental maps (mentale kaarten). Zoals gesteld in het theoretisch kader is deze methode vooral geschikt 

om de fysieke hechting aan de buurt te meten. Reuchamps et al. (2014) omschrijven deze 

onderzoeksmethode als volgt: 

“The mental map can thus be defined as the methodological tool that enables the capture of the 

representation an individual has of his or her environment.” (p. 33). 

Het is dus een manier van onderzoeken die het mogelijk maakt een voorstelling die een individu van 

zijn of haar omgeving heeft in kaart te brengen. De eerste gebruiker van deze methode was Lynch met 

The Image of the City (1960), waarna het een veelgebruikte methode van onderzoek is geworden in 

veel onderzoeksvelden, waaronder de geografie (Reuchamps et al., 2014). De kaarten kunnen gebruikt 

worden om te bekijken wat de respondenten belangrijke fysieke objecten in hun omgeving vinden, wat 

zij rekenen tot ‘hun’ wijk en wat zij er juist buiten laten. Een mentale kaart laat niet alleen de kennis 

zien die een respondent van zijn of haar omgeving heeft, maar ook welke betekenis hij of zij aan hun 

omgeving toekent (Kitchin, 1994). Aangevuld met enkele vragen uit de diepte-interviews, kan dit een 

mooi beeld geven van de fysieke hechting die bewoners uit Buitenveldert/Zuidas hebben van hun 

wijk.  

Alle respondenten is tijdens het gesprek, maar vóór het stellen van de interviewvragen, gevraagd een 

mentale kaart te schetsen. Dat is gedaan door de volgende vraag te stellen: 

“U krijgt visite van iemand die nog nooit uw wijk heeft bezocht. Kunt u een kaart schetsen zodat deze 

persoon zich in uw wijk kan navigeren?” 

Er is de respondenten niks verteld over de verdere invulling van deze kaart. Een nog vrijere vraag 

(zoals: “Als ik door uw wijk loop, wat zie ik dan?” ) is achterwege gelaten om tekeningen te 

voorkomen; het moesten echt kaarten worden. Dit hield een beperking in de vrijheid van de tekenaars 

in; echter de resultaten moesten echt grenzen en objecten opleveren. Een andere vraag had wellicht 

andere tekeningen opgeleverd. Alhoewel deze tekeningen misschien ook interessant zouden kunnen 

zijn voor dit onderzoek, is er toch gekozen om de respondenten een kaart te laten schetsen. Verder is 

de respondenten alle ruimte gegeven om te tekenen wat zij wilden. Het stellen van een redelijk 
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ambigue vraag leidt tot kwalitatief gezien hogere waarden aan data, omdat er bijna geen sprake is van 

vooringenomenheid (Reuchamps et al., 2014; Gillespie, 2010). De opgeleverde data zijn vervolgens 

geanalyseerd aan de hand van de volgende classificaties: landmarks (waardevolle fysieke objecten in 

het gebied), routes (de routes die men binnen het gebied aflegt), grenzen (wat hoort binnen of buiten 

de wijk?) en gebiedsfuncties (wat associeert men met welk gebied?). De kaarten zijn ingescand en 

opgenomen in de bijlagen.  

3.4.4 Directe observaties 

De laatste onderzoeksmethode is het doen van directe observaties of niet-participerende observaties. 

Observaties zijn een waardevolle bron van data, vooral als er foto’s kunnen worden gemaakt, alhoewel 

de onderzoeker wel altijd de context waarin deze foto is gemaakt in acht moet nemen (Bryman, 2012; 

Yin, 2009). In dit onderzoek zullen bepaalde uitspraken die uit de interviews komen ondersteund of 

juist in twijfel getrokken worden door observaties. Ook kan door middel van deze methode een 

bepaalde sfeer die in Buitenveldert/Zuidas hangt in kaart worden gebracht, alsmede de verbondenheid 

van verschillende gebieden en de samenhang ertussen. Deze observaties zullen ook een rol spelen in 

de casusbeschrijving in het volgende hoofdstuk.  

3.5 Sterke en minder sterke kanten  

Een uitgevoerd onderzoek en de bijbehorende onderzoeksopzet en methoden hebben altijd sterkere en 

zwakkere kanten. Het is belangrijk dit in kaart te brengen. Over het algemeen zijn de kritiekpunten van 

kwalitatief onderzoek volgens Bryman (2012) dat: 

● Een dergelijk onderzoek slechts zelden exact gerepliceerd worden. Eén case study is natuurlijk 

per definitie uniek en dus onmogelijk om nogmaals exact gerepliceerd te worden: de context 

verschilt altijd. Door het gebruik van itemlijsten tijdens de interviews is in dit onderzoek 

gepoogd het onderzoek geschikt te maken voor herhaling. Ook door een gestructureerde 

classificatie van de interpretaties van de mental maps is herhaling mogelijk; 

● Een kwalitatief onderzoek is niet makkelijk te generaliseren. Van bevindingen uit een 

kwalitatief onderzoek kan moeilijk beweerd worden dat ze voor andere onderzoeken ook 

zullen gelden. Wellicht kan het soms wel voorkomen dat resultaten van een onderzoek 

overeenkomen met resultaten uit eerder onderzoek. Een lage mate van generaliseerbaarheid is 

ook een typisch minder sterke kant van een case study; 

● Het is vaak zo dat een kwalitatief onderzoek niet erg transparant is. Het is moeilijk na te gaan 

wat de onderzoeker precies heeft uitgevoerd tijdens het interview; 
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● Een kwalitatief onderzoek wordt altijd beïnvloed door de subjectiviteit van de onderzoeker. 

De data worden geïnterpreteerd door de onderzoeker die daar niet honderd procent objectief 

naar kan kijken. Voor deze case geldt dat de onderzoeker zelf in Buitenveldert woont, zij het 

nog niet zo lang. Dit brengt een zekere subjectiviteit met zich mee, alhoewel het soms ook 

voordelig kan werken. De onderzoeker is namelijk op zo’n moment wellicht beter op de 

hoogte van wat er in de wijk afspeelt en kent de omgeving beter dan iemand die er nog weinig 

tijd heeft doorgebracht; 

● Subjectiviteit is ook een zwak punt van de onderzoeksmethode mental maps, die niet zozeer 

lijden onder de interpretatie van de sociale werkelijkheid van de respondenten maar wel van 

de interpretatie en bijbehorende subjectiviteit van de onderzoeker (Reuchamps et al., 2014). 

 

Dit onderzoek kent echter ook sterke kanten. Zo is er geprobeerd een sterke geloofwaardigheid van het 

onderzoek te genereren. Dit kan volgens Bryman (2012) op twee manieren: respondent validation en 

triangulation. Het eerste begrip heeft betrekking op het proces waarbij de onderzoeker de bevindingen 

die hij van de respondenten heeft verkregen terugkoppelt naar de respondenten ter validatie. Dit is 

noodzakelijk om een verbinding te maken tussen datgene dat de onderzoeker veronderstelt dat de 

interpretatie van een respondent is en wat de daadwerkelijke interpretatie van de respondent is. Dat is 

tijdens dit onderzoek gedaan door de samengevatte interviews naar de respondenten en de 

sleutelfiguren op te sturen ter validatie.  

Het begrip triangulation slaat op het onderzoeksproces waarbij meer dan één onderzoeksmethoden en 

bronnen van data worden gebruikt. Dit resulteert in een hogere betrouwbaarheid van het onderzoek 

(ibid.; Yin, 2009). In dit onderzoek worden vier verschillende bronnen van data gebruikt, wat dit tot 

een sterke kant van het onderzoek maakt.  

Een ander sterk punt van het onderzoek is dat een kwalitatief onderzoek, wanneer het goed wordt 

uitgevoerd, de diepte in kan gaan. Hiermee wordt de uniekheid van de context benadrukt en de 

significantie van dit deel van de sociale wereld. Vooral het gebruik van diepte-interviews en mentale 

kaarten dragen hier aan bij (Reuchamps et al., 2014; Bryman, 2012).  

Om het gebrek aan transparantie te verhelpen, kan een onderzoeker die een kwalitatief onderzoek 

uitvoert alle stappen die tijdens het onderzoek zijn genomen en alle data die zijn verzameld te bewaren 

ter inzage voor  een ‘revisor’(vrij vertaald: controleur), die het proces en de resultaten controleert. Dit 

verhoogt de betrouwbaarheid van het onderzoek, omdat de revisor kan nagaan of het onderzoek op 

correcte en ethische manier is uitgevoerd (ibid.). In dit onderzoek is dit het geval: de scriptiebegeleider 
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kan worden gezien als revisor die het proces in de gaten houdt. Ook de tweede lezer die na afloop nog 

eens het resultaat beoordeelt kan worden beschouwd als een revisor.  

Ondanks dat er bij een kwalitatief onderzoek altijd een component van objectiviteit speelt, kan men 

ervan uitgaan dat de onderzoeker geen persoonlijke agenda bij het uitvoeren van onderzoek heeft 

(Bryman, 2012). Ook hierbij helpt de aanwezigheid van een revisor. In het geval van de interpretatie 

van de mentale kaarten en het voorkomen van de subjectiviteit die daar bij hoort, is er van te voren een 

classificatie gemaakt die de interpretatie objectiveert.  
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4. Beschrijving van het onderzoeksgebied 
De bestuurlijke indeling van Amsterdam is de afgelopen decennia veel veranderd, maar sinds 2010 

bestaat de stad uit zeven stadsdelen: Centrum, Nieuw-West, West, Noord, Oost, West, Zuid en 

Zuidoost. Al deze stadsdelen bestaan weer uit verschillende buurten (Noordhoff Atlasproducties, 

2015). 

Samen met Oud-Zuid en De Pijp/Rivierenbuurt maakt Buitenveldert/Zuidas uit van het stadsdeel Zuid. 

Het wordt in het noorden begrensd door het Zuider Amstelkanaal, de noordoostkant door het 

Amstelpark, de zuidkant door Amstelveen en in het westen grenst het aan het Amsterdamse Bos. Het 

gebied bestaat uit drie wijken: Buitenveldert, Zuidas en Irenebuurt, zoals weergegeven in afbeelding 

4.1 (Gemeente Amsterdam, 2016b).  

Afbeelding 4.1: Bestuurlijke indeling van Buitenveldert/Zuidas. Bron: Bestuurscommissie Stadsdeel Zuid, 2015b. 

 

Buitenveldert staat nu vooral bekend als een ‘oudere’ woonwijk. Er wonen veel ouderen, maar 

tegenwoordig vindt er volgens de gemeente ook een grote instroom plaats van gezinnen en jonge 

mensen, zoals studenten (Bestuurscommissie Stadsdeel Zuid, 2015b). 

Eén van de bepalende aspecten van Buitenveldert is de zogenaamde strokenbouw. Daarnaast geldt dat 

het gebied ruim is opgezet, waardoor voorzieningen ver uit elkaar komen te liggen (ibid.). Eén plek in 

het gebied waar voorzieningen juist geconcentreerd te vinden zijn, is het Gelderlandplein.  
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Het is een buurt met een mengeling van verschillende soorten woningen, laagbouw, hoogbouw, 

woningen voor het laag-, midden- en hoogsegment en met veel groen. 

Naast Buitenveldert bestaat het gebied uit de Zuidas. Dit is vooralsnog een compact kantorengebied, 

wat zou moeten uitgroeien tot het tweede centrum van Amsterdam (ibid.). Toch wil de gemeente hier 

ook de functie van wonen gaan bevorderen. Bovendien moeten er meer voorzieningen komen om het 

een “levendige, bruisende stadswijk te maken” (ibid.: 5).  

In dit hoofdstuk wordt allereerst een beschrijving van beide stedelijke gebieden aan de hand van de 

historische context gegeven. Vervolgens komt een overzicht van enkele buurtkenmerken aan bod. Ten 

slotte komt de anekdotische observatieanalyse die door de auteur is gemaakt nog ter sprake. 

4.1 Buitenveldert en het Algemeen Uitbreidingsplan 

Vanaf het begin van de 20
e
 eeuw kwam er in de planologie een nieuwe stroming op: het 

functionalisme. Vanuit deze stroming wilden men steden gaan plannen vanuit functionaliteit, met een 

sociaal economisch oogmerk. Deze stroming wilde het plannen van een stad baseren op 

wetenschappelijke gronden: “form follows function” (Van der Cammen & De Klerk, 2012: 209). Eén 

van de plannen in Nederland die binnen deze stroming paste, was het Algemeen Uitbreidingsplan 

(AUP). In 1929 kreeg Cornelis van Eesteren van de gemeente opdracht het plan op te stellen, en in 

1935 werd het goedgekeurd door de gemeenteraad (ibid.). Het plan moest rekening houden met de 

explosieve bevolkingsgroei die op dat moment plaatsvond in Nederland. Daartoe dienend was 

compacte bebouwing verleden tijd: het groen moest voor alle (nieuwe) bewoners bereikbaar worden 

en daarvoor was massale uitbreiding nodig (Feddes, 2012). In die tijd was het plan een verbroedering 

tussen de functionele houding en de ideologische ideeën die onder sociaaldemocraten heersten. 

In het plan kwam niet alleen de uitbreiding zelf aan de orde, ook de opzet van de woonwijken werd 

behandeld. Gesloten bouwblokken waren uit den boze, er kwam open verkaveling en er werd op een 

weloverwogen manier gegroepeerd (ibid.). De ‘groene’ wijkblokken werden van elkaar gescheiden 

door groenstroken en van te voren werd bepaald hoeveel, hoe groot en wat voor soort de nieuw te 

bouwen huizen zouden worden (Van der Cammen & De Klerk, 2012; Locher, 1985). Een invloedrijk 

advies, ‘De organische woonwijk in openbebouwing’ uit 1932, omschreef het paradigma uit die tijd 

als volgt: 

“Een moderne woonwijk zal bestaan uit groepen van dergelijke wooneenheden, omgeven door radiale 

en tangentiële verkeerswegen en doorsneden van groenstroken, waarin ook gebouwen van algemeen 

nut (scholen, kerken, leeszalen, washuizen, vergaderzalen en restaurants) liggen” (Feddes, 2012: 244).  
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In het plan werd invulling gegeven aan een gebied dat later Buitenveldert zal heten. Na de Tweede 

Wereldoorlog begon de uitvoering van het plan. Buitenveldert werd bedacht onder de invloed van de 

in paragraaf 2.4 uiteengezette planologische Garden city-movement. Een ander belangrijk concept dat 

aan de basis stond van het ontwerp van Tuinsteden/Tuinwijken zoals Buitenveldert, was de 

zogenaamde ‘wijkgedachte’ (Locher, 1985). Volgens deze gedachte was een stad te groot en te 

complex om in te wonen, dus kon het beter bestaan uit meerdere, verbonden wijken  met ieder een 

eigen identiteit. Ook zou de sociale cohesie verbeterd worden, was de gedachte (Van der Cammen & 

De Klerk, 2012; Locher, 1985).  

Waar Buitenveldert in verschilt in vergelijking met de Westelijke Tuinsteden is dat de 

woningvoorraad bestaat uit zowel koop- en huurwoningen, wat de buurt een uniek karakter geeft 

(Gemeente Amsterdam, 2016c). 

4.2 Een ambitieus plan: De Zuidas 

In de jaren ’80 ontwikkelde de gemeente Amsterdam een plan voor de ontwikkeling van een 

kantorengebied aan de oevers van het IJ (Van der Cammen & De Klerk, 2012; Salet & Majoor, 2005). 

Dit paste in een tijdsbeeld waarbij het oude centrum beschermd moest worden en aan de randen van de 

stad nieuwe kantoorgebieden moesten ontstaan. In samenwerking met enkele investeerders, waaronder 

grote banken zoals ING en de ABNAMRO, werd gekeken hoe een publiek-privaat partnership kon 

leiden tot nieuwe, stedelijke ontwikkeling aan de zogenaamde IJ-as (Van der Cammen & De Klerk, 

2012; Bontje & Burdack, 2005).  

De markt besliste echter anders. Wegens de drukte en de slechte bereikbaarheid wilden de grote 

investeerders een locatie nog verder van het centrum gelegen. Hun voorkeur lag bij locaties langs de 

Ringweg A10 en het spoor, en dan vooral de zuidelijke kant van de Ringweg, vlakbij Schiphol en bij 

Station Zuid. De gemeente wilde in eerste instantie echter dat er toch voor de IJ-oevers gekozen zou 

worden, maar de grote investeerders wonnen de slag. Het hoofdkantoor van ABNAMRO werd na een 

besluit van de bank geplaatst in de nieuwe Zuidas en later volgden ook andere (financiële) instellingen 

(Van der Cammen & De Klerk, 2012; Bontje & Burdack, 2005). 

Na deze beweging van de bedrijven zag ook de gemeente in dat hier een kans lag om meer 

(buitenlandse) bedrijven binnen te halen. In 1998 werd daarom het Zuidas Masterplan opgesteld, 

waarin het doel stond geformuleerd dat de Zuidas een commerciële hub moest worden, waar het 

topsegment van de internationale handel naartoe gelokt moest worden (Van der Cammen & De Klerk, 

2012; Geldof, 2012). Waren Station Zuid en de Ringweg aanvankelijk de reden voor de bedrijven om 

zich bij de Zuidas te vestigen, nu stond de infrastructurele barrière het stedelijke gevoel in de weg. Er 
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werden verschillende strategieën bepaald om de barrière weg te nemen, maar uiteindelijk werd 

gekozen voor een zogenaamd ‘dokmodel’, waarbij het treinspoor, de metrolijn en de Ringweg 1,2 

kilometer ondergronds zouden komen te liggen (Geldof, 2012). Het realiseren van het dok was 

noodzakelijk om het gebied te laten ontwikkelen naar het ideaalbeeld: een mix tussen wonen en 

werken (Majoor, 2009). Tegenwoordig mag er te dicht bij de snelweg niet worden gebouwd. Het is 

echter nog de vraag of het dokmodel alle zorgen omtrent de stedelijke ontwikkeling kan wegnemen. Er 

liggen financiële korte termijn doelen op de loer: doordat de private sector hevig in het project 

betrokken is, kan die sector kiezen voor functies in het gebied die vooral hogere grondprijzen 

genereren, wat niet altijd leidt tot een hogere mate van stedelijkheid. Soms zijn daarvoor ook functies 

die een lagere grondprijs opleveren noodzakelijk (ibid.). 

Het dok kwam er in eerste instantie echter maar niet. Mede door de financiële crisis bleef de realisatie 

ervan uit, wat de stedelijke ontwikkeling in de weg kwam te staan. Het ironische is dat in de tussentijd 

de stedelijke ontwikkeling bij de IJ-oevers in een spurt terecht is gekomen (Van der Cammen & De 

Klerk, 2012).  

Inmiddels zijn de plannen voor het dok in een stroomversnelling gekomen en zal er een start gemaakt 

worden met de realisatie ervan (Bestuurscommissie Stadsdeel Zuid, 2015b). Het doel van de gemeente 

is nu onder meer het realiseren van zowel een buurt met een internationaal karakter, als een buurt met 

woningen, levendigheid en met sociale woningen (Gemeente Amsterdam 2016b; Bestuurscommissie 

Stadsdeel Zuid, 2015b; Rill & Wien, 2012).  

Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van de Zuidas, komt het grotendeels overeen met wat in 

paragraaf 2.5 uiteen is gezet over de ontwikkeling van grote projecten: er is sprake van grote 

internationale geldstromen en er zijn architecturale hoogstandjes te vinden in de Zuidas (Deutinger, 

2005).  Of er ook daadwerkelijk spanning is tussen de internationale handelsbelangen en de lokale, 

politieke context en de eventuele invloed van die spanning op de territoriale aanpak en plaatshechting 

moet blijken uit de volgende hoofdstukken.  
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4.3 Bewonerskenmerken van Buitenveldert/Zuidas 

Aan de hand van gegevens beschikbaar gesteld door Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de 

gemeente Amsterdam is er een tabel gemaakt met daarin voor dit onderzoek relevante kenmerken van 

de bewoners van het gebied. In tabel 4.1, zoals hierboven weergegeven, zijn de bewoners van het 

gebied Buitenveldert/Zuidas gegroepeerd op een aantal variabelen: geslacht, huishoudtypen, 

herkomstgroep en leeftijdsgroep. 

In het gehele gebied wonen meer vrouwen dan mannen, hoewel er op de Zuidas percentueel gezien 

meer mannen wonen. De op de Zuidas wonende respondenten zijn in meerderheid vrouw, dus daar 

schuilt een kleine misvertegenwoordiging. Wanneer de gehele poule van respondenten wordt bekeken, 

waarin meer vrouwen voorkomen, is dit wel representatief want in het gehele gebied wonen inderdaad 

meer vrouwen.  

Wanneer de bewoners worden vergeleken naar huishoudtypen, dan valt op dat de grootste groep de 

groep van alleenstaanden is. Hierin verschilt het gebied met Amsterdam als geheel, waarin gezinnen 

met kinderen de grootste groep vormen. Veruit de meeste respondenten in dit onderzoek zijn 

alleenstaand, dus dat komt goed overeen. Ook samenwonenden met en zonder kinderen zijn in het 

onderzoek vertegenwoordigd.  

Helaas is het niet gelukt veel respondenten met een migrantenachtergrond te vinden; veruit de meeste 

respondenten hebben geen migrantenachtergrond. Dit in tegenstelling met het beeld van de wijk, 

vooral op de Zuidas heeft de overgrote meerderheid van de bevolking een migrantenachtergrond. Dit 

heeft waarschijnlijk te maken met de hoeveelheid expats die in dat deel van de wijk wonen.  

Wanneer de bewoners uiteengezet worden naar leeftijdscategorie, blijkt dat de overgrote meerderheid 

van de bewoners van het gebied valt onder de categorie 18 – 65 jaar. Alle respondenten vallen in deze 

groep. Op de Zuidas is deze groep nog meer vertegenwoordigd dan in Buitenveldert.  

4.4 Op de fiets door Buitenveldert en de Zuidas: een observatieanalyse 

In deze paragraaf worden de bevindingen vanuit de observatieanalyse uiteengezet in een verhaalvorm. 

Er is gekozen om dit vanuit de eerste persoon enkelvoud op te schrijven. De route die is gefietst is 

weergegeven in afbeelding 4.2. 
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Afbeelding 4.2: De route van de observatieanalyse per fiets. Maker: auteur. 

 

Hoewel er meerdere doorgangen zijn die toegang geven tot Buitenveldert, springen drie doorgangen 

onder de A10 in het oog: die bij de RAI, de doorgang van de Beethovenweg en die bij metrostation 

Amstelveenseweg. Ik koos ervoor om de wijk vanuit het Centrum te bereiken via de doorgang bij 

station RAI. Wat meteen opvalt is de brede opzet van de Europaboulevard (afbeelding 4.3). Ik ervaar 

dit als een echte boulevard: bomenrijen tussen alle rijvakken in. Aan de westzijde van de weg staan 

hoge torenflats met veel ruimte en groen ertussen. Verder naar het westen is laagbouw, met woningen 

die op het eerste gezicht niet goed onderhouden zijn. 
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Afbeelding 4.3: De Europaboulevard. Maker: auteur. 

 

Eenmaal fietsend door Buitenveldert merk ik dat veel deelgebieden worden gescheiden door grote 

wegen: de Europaboulevard, de A.J. Ernststraat, de van Nijerodeweg, de Beethovenstraat, de 

Amstelveenseweg en de Boelelaan. Al deze wegen scheiden de gebieden van elkaar en lijken een soort 

rechthoekige wijkverdeling te creëren. Al deze rechthoekige mini wijkjes hebben een eigen karakter: 

nieuwere woningen tegenover oudere, van matige kwaliteitswoningen tot vrijstaande villa’s. Hier lijkt 

de originele opzet van het AUP geslaagd:  de wooneenheden zijn van elkaar afgescheiden door grote 

straten en/of door groenstroken (afbeelding 4.4). Ieder mini wijkje heeft een beetje zijn eigen 

identiteit.  
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Afbeelding 4.4: De Van Nijerodeweg. Maker: auteur. 

 

Ik stop bij een winkelpleintje bij de Kastelenstraat (afbeelding 4.5). Alhoewel het niet heel druk is, is 

er een behoorlijk aantal mensen op straat en voelt het wel levendig. Dit soort pleintjes met 

voorzieningen zie ik vaker terug in de wijk. Dit lijkt op een uitvoering van de originele gedachte van 

het ontwerp van Buitenveldert: aanwezigheid van gebouwen van algemeen nut tussen de 

wooneenheden was onderdeel van dit plan (zoals in paragraaf 4.1 is beschreven). Als ik eenmaal door 

fiets, valt op dat er veel Joodse winkeltjes zijn en dat er hier en daar marechaussee rondloopt.  

Afbeelding 4.5: Winkelplein op de Kastelenstraat. Maker: auteur. 
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Vervolgens sla ik af richting het noorden. Nadat ik het Gijsbrecht van Aemstelpark (afbeelding 4.6) 

heb doorgestoken kom ik aan bij het Gelderlandplein. Wat betreft het Gijsbrecht van Aemstelpark: dit 

park deelt het gebied, nog meer dan de wegen zoals hierboven beschreven, echt in twee stukken. Het 

lijkt echter wel alsof dat ook het idee van de ontwerpers was, zoals ook in paragrafen 2.4 en 4.1 naar 

voren kwam.  

Afbeelding 4.6: Het Gijsbrecht van Aemstelpark. Maker: auteur. 

 

Het Gelderlandplein (afbeelding 4.7) zelf is een drukte van belang waar de auto’s af en aan komen 

rijden. Binnen zijn verschillende zaken, maar vrij veel daarvan lijken bedoeld voor het hogere 

segment: Zo zijn er in bepaalde winkels geen prijskaartjes te zien, een teken dat duidt op een hogere 

prijsklasse. 

.  
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Afbeelding 4.7: Een ingang van het Gelderlandplein. Maker: auteur. 

 

Echter, ook een HEMA en een Kruidvat bevinden zich hier. Ik fiets verder naar het noorden en moet af 

en toe de wegonderbrekingen omzeilen. Aangekomen op de Boelelaan sla ik af naar het westen. Op de 

kruising van de Beethovenstraat zie ik de Boelegracht liggen. De hoge torens van de Zuidas staan in 

fel contrast met de woonflats die er tegenover staan (afbeelding 4.8).. Ook worden er op allerlei 

plekken op de Zuidas nog bijgebouwd.  

Afbeelding 4.8: Het kruispunt van de Beethovenstraat met de Boelelaan. Maker: auteur. 

 

Eenmaal op het Mahlerplein  (afbeelding 4.9) zie ik veel auto’s geparkeerd staan en veel mensen druk 

van hot naar her lopen. Ik krijg er een gehaast gevoel bij, alsof ik naar het station moet rennen. Op 
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het plein zie ik ook inderdaad veel mensen naar het station rennen. Bovendien zie ik veel 

internationale bedrijfsnamen, wat overeenkomt met het doel van het plan zoals in 4.2 naar voren 

kwam. Ik hoor het geruis van auto’s van de A10. De snelweg en het station ervaar ik als een muur die 

tussen dit deel en de andere kant van de Zuidas instaan. Het valt te begrijpen waarom stakeholders 

deze snelweg willen verstoppen. Ik besluit door te fietsen naar het oosten, richting voetbalclub AFC.  

Afbeelding 4.9: Het Mahlerplein met op de achtergrond Station Zuid. Maker: auteur. 

 

Ondanks de werkzaamheden fiets ik via het fietspad langs de voetbalclub AFC en de parkeerplaatsen 

door naar het stukje Zuidas nabij de RAI en het Ravel complex. De voetbalvelden en de 

parkeerplaatsen onderbreken de torenflats en het geeft een onaf gevoel. Eenmaal naast het Ravel 

complex (afbeelding 4.10) zie ik om mij heen veel auto’s geparkeerd staan en af en toe iemand langs 

fietsen maar het heeft toch wat weg van een veredelde parkeerplaats of bouwput. Ik fiets snel door, 

terug naar de RAI. Mijn fietstocht is voorbij.  
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Afbeelding 4.10: Het Ravel Residence complex. Maker: auteur. 
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5. De gebiedsgerichte aanpak in 

Buitenveldert/Zuidas 
In dit hoofdstuk zal de gebiedsgerichte aanpak van de gemeente Amsterdam uiteengezet worden, met 

name de rol die het gebiedsteam Buitenveldert/Zuidas speelt in deze aanpak zal belicht worden. Er 

volgt eerst een inleiding in het gebiedsgericht werken van de gemeente Amsterdam. Vervolgens komt 

de uitvoering van het gebiedsgericht werken in Buitenveldert/Zuidas aan bod. Hiervoor is de 

informatie die de gemeente beschikbaar stelt gebruikt, maar er is vooral gebruik gemaakt van het 

interview met de gebiedsmakelaar in Buitenveldert, mevrouw Kadier.   

5.1 Gebiedsgericht werken in Amsterdam: de gebiedscyclus en het gebiedsteam 

Sinds 2015 werkt de gemeente Amsterdam gebiedsgericht. Naar eigen zeggen is dit het geval omdat 

het niet langer vanzelfsprekend is dat de gemeente maatschappelijke problematiek het beste kan 

oplossen (Gemeente Amsterdam, 2016d). De gemeente geeft aan dat bewoners, bedrijven en 

organisaties vaak veel beter weten wat er in de wijk speelt. Vanuit de maatschappij komen er wensen, 

klachten en initiatieven die Amsterdam wil ondersteunen. Brede stedelijke projecten zijn niet altijd 

voor ieder gebied relevant. De gemeente wil niet meer uitgaan van wat ambtenaren uit de ‘ivoren 

toren’ bedenken, maar meer input halen uit wat de mensen dagelijks meemaken. De gemeente geeft 

aan dat gebiedsgericht werken inhoudt dat het alleen nog gaat doen wat nodig is (Rennings, 2015).  

Bovendien is er minder geld beschikbaar, dus moet er worden gekeken waar de middelen aan besteed 

worden. Er is gewoonweg veel minder mogelijk dan voorheen. Echter, mevrouw Kadier benadrukt dat 

dit niet de enige reden is: 

“Gebrek aan middelen is niet de enige reden. We willen ook een innovatieve overheid zijn die samen 

met de bewoners en partners in het gebied oplossingen zoekt voor lokale problemen en energieën 

aanboort.”  

De gemeente geeft aan dat gebiedsgericht werken om maatwerk vraagt. Het verlangt een goede 

samenwerking van zowel zichzelf als de maatschappij. Een hulpmiddel waarmee de gemeente het 

gebiedsgericht werken in de praktijk wil brengen is de gebiedscyclus (Gemeente Amsterdam, 2016d). 

De gebiedscyclus is ontstaan als antwoord op grote verscheidenheid aan verschillende buurtgerichte 

aanpakken die voor iedere Amsterdamse buurt weer anders waren (Rennings, 2015).  

“De gebiedscyclus kan je zien als een tramroute langs vier haltes. In elk van de 22 gebieden rijdt zo’n 

tram. Afhankelijk van wat er moet gebeuren, stappen er bij de haltes partijen in en partijen uit.” (ibid.). 
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Voor ieder gebied bestaat er dus een format voor de gebiedscyclus maar ieder team kan er zijn eigen 

invulling aan geven. De cycli bestaan uit: 

1. De gebiedsanalyse, welke de feiten en cijfers van een gebied op een rijtje zet en de 

achtergrond van de bewoners in kaart brengt. De analyse wordt één keer per jaar uitgevoerd en 

wordt tevens elk jaar geactualiseerd. De informatie die vanuit het gebiedsteam wordt 

opgevangen wordt hierin ook weer verwerkt; 

2. De gebiedsagenda, waar de agenda van het gebied voor de komende vier jaar wordt bepaald. 

Hierin wordt duidelijk wat de opgaven voor het gebied voor  de komende periode zullen zijn; 

3. Het gebiedsplan, dat bestaat uit de concrete uitwerkingen per jaar. Daar worden activiteiten in 

opgenomen. Volgens mevrouw Kadier is concretisering hierbij erg belangrijk, “want dat helpt 

bij de evaluatie in de volgende fase. Hierin staat ook welke partijen worden betrokken, en het 

gebiedsplan is dus ook een product van de samenleving.”; 

4. De gebiedsmonitor, dat de voortgangsrapportage voor het gebiedsteam is. Hierin wordt 

uitgelegd of en hoe de gestelde maatregelen en acties uit het gebiedsplan zijn uitgevoerd. 

 

De gebiedsteams zijn uiteindelijk de instellingen die de facetten van de gebiedscyclus uitvoeren. 

Volgens mevrouw Kadier zijn ze de “voelsprieten van de gemeente in het stadsdeel”. Het gebiedsteam 

hoort van bewoners, ondernemers en professionals wat de prioriteiten zijn in het gebied. Maar ze zegt 

ook dat het geen klachtenloket is. 

“[Het gebiedsteam] probeert uit de vragen en opmerkingen van de samenleving kansen te putten. 

Welke ideeën en plannen kunnen goed met elkaar worden verbonden? Er wordt vanuit het 

gebiedsteam een netwerk opgebouwd. Een belangrijke taak is het agenderen van bepaalde zaken die 

spelen in het gebied bij andere afdelingen binnen de gemeente.” 

 Er zijn meerdere ambtenaren betrokken in het gebiedsteam: de gebiedsmanager, de 

gebiedscoördinator en gebiedsmakelaars. Mevrouw Kadier zegt hierover: 

“Een gebiedsteam bestaat uit een gebiedsmanager, die de schakel is tussen het stedelijke 

bestuursniveau en het stadsdeel. Tevens kaart het op hogere bestuursniveaus thema’s aan die vanuit 

het gebiedsteam zijn opgekomen. Ten slotte is de manager eindverantwoordelijk voor de 

gebiedscyclus en de implementatie en doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken. De 

gebiedscoördinator stuurt de gebiedsmakelaars operationeel aan en houdt tevens het proces van de 

gebiedscyclus in de gaten.” 
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De gebiedsmakelaars zijn de eerste aanspreekpunten voor bewoners of instellingen die in 

desbetreffende wijk wonen. Voor suggesties, ideeën en vragen kunnen zij bij de makelaars terecht. 

Gebiedsmakelaars proberen gevoel te krijgen voor wat er speelt, en wat de ongemakken en de wensen 

zijn van de bewoners en ondernemers in het gebied.  

5.2 De gebiedsgerichte aanpak voor Buitenveldert/Zuidas in 2016 

In deze paragraaf komt de uiteenzetting van de gebiedsgerichte aanpak voor de wijk 

Buitenveldert/Zuidas in 2016 aan de orde. Hierbij wordt de structuur van de algemene gebiedsgerichte 

aanpak gevolgd: er wordt begonnen bij de gebiedsanalyse, vervolgens komt de gebiedsagenda aan 

bod, en ten slotte wordt het gebiedsplan besproken. Op het moment van schrijven kon de 

gebiedsmonitor niet ingezien worden. Om deze reden is deze buiten beschouwing gelaten. 

5.2.1 De gebiedsanalyse voor Buitenveldert/Zuidas 2016 

De gebiedsanalyse van 2016 voor Buitenveldert/Zuidas vormt het startpunt van de Amsterdamse 

gebiedscyclus aldus het document zelf. De informatie uit het document komt voort uit zowel harde 

statistiek als signalen uit de buurt die door professionals zijn opgevangen. De belangrijkste punten uit 

het rapport zijn: 

● De oudere delen in het gebied zijn erg vergrijsd. Wel zal er een toestroom van jongere 

bewoners plaats gaan vinden. Toch zal het aandeel van de oudere bevolking hoog blijven. Het 

rapport geeft aan dat de instroom van jonge bewoners voor een dynamiek kan zorgen in het 

gebied. Volgens de analyse zorgt vooral de Zuidas voor de verjonging; 

● De corporatiewoningen in Buitenveldert/Zuidas werden altijd zeer geschikt bevonden door de 

oudere bevolkingsgroep in het gebied. De laatste tijd betrekken echter steeds meer gezinnen 

met kinderen deze woningen. Het is volgens het rapport nog onduidelijk welke gevolgen dit 

heeft voor het gebied; 

● Er werken veel mensen in het gebied (46.700) en daarvan is 78% geconcentreerd op de 

Zuidas. Dit deel van de wijk groeit snel en trekt veel grote bedrijven aan (Gemeente 

Amsterdam, 2016e).   

 

Volgens het rapport is een sterk punt van het gebied de tevredenheid van de bewoners: deze geven 

Buitenveldert/Zuidas al jaren een 7,8. Dit cijfer ligt hoger dan het gemiddelde voor Amsterdam, dat 

namelijk een 7,6 scoort. Een ander sterk punt van de wijk is volgens het rapport dat de ervaren 

gezondheid hoger ligt dan gemiddeld geldt voor Amsterdam. Ook geeft het rapport aan dat de kracht 

van Buitenveldert ligt bij het verenigingsleven, sportverenigingen en bij de kerken (ibid.). Of dit ook 
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voor de Zuidas geldt staat niet in het rapport, wel dat de speelvoorzieningen in dat deel van het gebied 

tekort komen. Dit vloeit mogelijk voort uit het feit dat er (nog) weinig  jonge gezinnen wonen. Dit 

wordt ook ondersteund door de bevolkingssamenstelling zoals weergegeven in paragraaf 4.3. 

5.2.2 De gebiedsagenda voor Buitenveldert/Zuidas 2016 – 2019 

De gebiedsagenda bevat de belangrijkste punten voor een gebied voor de komende jaren. De opgaven 

die in de agenda staan zijn voortgekomen uit drie onderdelen: gebiedsanalyses, specifieke 

gebiedskennis en de bestuurlijke ambities die spelen (Bestuurscommissie Stadsdeel Zuid, 2015a).  

De gebiedskennis wordt later in de agenda omschreven als prioriteiten van bewoners, ondernemers en 

professionals uit het gebied zelf. Ook een organisatie zoals het bewonersplatform Zuidas heeft 

hierover mee kunnen praten. Cisca Griffioen, voorzitter van dit platform, zegt hierover: 

“Ik wil altijd wel meedenken dus toen de gebiedsagenda er kwam, mocht ik ook een praatje houden. 

En ik weet ook wel dat het veel tijd kost, maar ik houd de medemens altijd voor dat wat wij doen 

vooral een preventieve werking heeft, dus dat ze in ieder geval al met ons rekening houden voordat ze 

plannen gaan maken.”  

De volgende zaken waren door de bewoners, ondernemers en organisaties aangedragen: 

● De bewoners geven aan dat Buitenveldert en Zuidas nog twee gescheiden werelden zijn, aldus 

de gebiedsagenda. Verder wordt het kleinschalige, groene woonmilieu in Buitenveldert 

gewaardeerd, maar geeft de agenda ook aan dat de komst van jongeren en studenten als een 

aanwinst kan worden beschouwd door de bevolking. En differentiatie op het gebied van 

woningen in de Zuidas wordt door de bewoners gewenst. Daarom wordt de komst van het 

studentencomplex Ravel Residence als een toevoeging beschouwd. De bewoners van de 

Zuidas missen levendigheid in de avonduren en in het weekend; 

● Ook wordt er aangegeven dat er goede sociale samenhang tussen de verschillende wijken moet 

worden bevorderd. De bewoners zien hierin een rol voor de studenten, dit is volgens hen “een 

groep die draagvlak voor activiteiten kan geven” (Bestuurscommissie Stadsdeel Zuid, 2015a: 

3);  

● Andere opgaven die door de bewoners zijn aangedragen zijn onder meer de zelfredzaamheid 

en veiligheid voor ouderen, meer aandacht voor groen en water in het gebied en een betere 

verkeersveiligheid en bereikbaarheid met het OV. 
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Ook de gemeente en het stadsdeel Zuid hebben een aantal ambities voor het gebied. De agenda geeft 

aan dat dit goed aansluit met bovengenoemde opgaven die door de bewoners, ondernemers en 

organisaties naar voren zijn gekomen.  

Het stadsdeel wil vooral studenten stimuleren in het vinden van woningen. Tevens ziet de overheid 

een rol weggelegd voor de zogeheten ‘Huizen van de Wijk’ als aantrekkelijke plekken waar 

activiteiten plaatsvinden en waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Ook wil het stadsdeel 

inzetten op kunst en sport om de sociale samenhang tussen de bewoners te vergroten. Bovendien wil 

het stadsdeel kleinschalige initiatieven stimuleren, aldus de agenda.  

Uit de opgaven die hierboven zijn beschreven zijn vijf strategische doelstellingen tot stand gekomen 

(Bestuurscommissie Stadsdeel Zuid 2015a: 6): 

- “Betere afstemming vraag en aanbod van huisvesting en voorzieningen passend bij 

ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling; 

- Betere samenhang tussen Buitenveldert en Zuidas en meer verbinding tussen huidige en 

nieuwe bewoners; 

- Langer en prettiger zelfstandig wonen en leven met behoud van autonomie van ouderen in 

Buitenveldert; 

- Beter recreatief gebruik en benutten kansen van het vele openbare groen en water; 

- Veiligere en aantrekkelijkere verkeersroutes voor fietsers en voetgangers en oplossen 

knelpunten in doorstroming en bereikbaarheid”.  

Vooral doelstelling 2 zoals hierboven is geformuleerd lijkt interessant te zijn voor het begrip 

plaatshechting zoals uiteengezet in het theoretisch kader. Op deze doelstelling wordt verder ingegaan 

in de volgende paragraaf, omdat deze in het gebiedsplan 2016 verder is uitgewerkt.  

Echter, ook de andere doelstellingen kunnen invloed hebben op plaatshechting van de bewoners. Voor 

de eerste strategische doelstelling willen de betrokken partijen bij de agenda “de ontwikkelingen [de 

groeiende en veranderende bevolkingssamenstelling] intensief  monitoren en fysieke verbindingen, 

huisvesting, werkplekken en voorzieningen realiseren die aansluiten bij de behoeften van de bewoners 

en gebruikers” (ibid.: 6). De partijen wensen meer samenhang tussen Zuidas en Buitenveldert en een 

gevarieerd aanbod aan voorzieningen.  

Via de derde doelstelling willen de betrokken partijen een vitaal sociaal netwerk voor ouderen in stand 

houden. Daartoe dienen laagdrempelige voorzieningen in de wijk en aan huis. In de agenda wordt ook 

de bereikbaarheid voor ouderen naar belangrijke plekken in het gebied, zoals de VU en het 
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Gelderlandplein, genoemd omdat de nieuwe route van bus 62 voor velen als een probleem wordt 

ervaren (ibid.: 7). Daartoe dienen bijvoorbeeld buurtbussen.  

De vierde doelstelling vraagt vooral om een stimulans van nieuwe voorzieningen en activiteiten die 

gebruik maken van het vele groen en water in het gebied. De laatste doelstelling voorziet problemen in 

de verkeerscongestie en de verkeersveiligheid. Oplossingen hiervoor worden vooral gezocht in het 

ombouwen van metro 51 naar een tram. Ook moet er meer aandacht komen voor de verkeersveiligheid 

van fietsers rond de viaducten van de A10. Hierbij lijken deze maatregelen zich vooral te richten op de 

verkeersveiligheid: een tram in plaats van metro levert meer veiligheid op en minder congestie rondom 

schoolvoorzieningen ook (Bestuurscommissie Stadsdeel Zuid, 2015a). Men kan zich afvragen of het 

ombouwen van metro tot tram ook tot een betere beschikbaarheid leidt. 

In de volgende paragraaf komt het gebiedsplan 2016 ter sprake met daarin vooral aandacht voor 

doelstelling 2 zoals die ook is geformuleerd in de gebiedsagenda.  

5.2.3 Het gebiedsplan 2016 voor Buitenveldert/Zuidas 

Het gebiedsplan is een voortvloeisel uit de gebiedsagenda, met daarin per jaar uitgewerkte plannen om 

de strategische doelstellingen te behalen. Het is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen het 

gebiedsteam Buitenveldert/Zuidas, partners (uit de zorg, welzijnsinstellingen etc.) en andere 

gemeentelijke instellingen (Bestuurscommissie Stadsdeel Zuid, 2015b).  

Voor doelstelling 1, het woningaanbod en voorzieningen afstemmen op wijzigingen in de 

bevolkingssamenstelling, ziet het plan een belangrijke rol voor het programma ‘Leef Zuidas!’ Daarin 

staan enkele aspecten om de Zuidas te verlevendigen. De auteurs van het programma willen de Zuidas 

ambitieus en internationaal houden maar er tegelijkertijd ook een levendige woonwijk van maken door 

activiteiten en functies te creëren die “gericht zijn op ontmoeting en ontspanning” (ibid.: 5).  

Voor doelstelling 2, de samenhang tussen Buitenveldert en de Zuidas en binding tussen huidige en 

nieuwe bewoners versterken, zijn ook een aantal concrete plannen gepresenteerd. Het plan benadrukt 

nogmaals dat het “voor bewoners en ondernemers [van belang is] dat het gebied als één wordt 

ervaren” (ibid: 7). Het plan geeft aan kansen te zien in de komst van expats en studenten. Dit zou 

kunnen bijdragen aan de levendigheid in het gebied. Deze doelstelling is onder andere voortgekomen 

uit de in de vorige paragraaf omschreven gebiedsagenda. Het kan dus als product worden gezien van 

input van onder andere bewoners en ondernemers. Welke bewoners, ondernemers en organisaties aan 

die input hebben meegedaan is echter niet duidelijk. De vraag rijst dan ook op: voor wie is het 

belangrijk dat het gebied als één wordt ervaren?  
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Mevrouw Kadier geeft aan dat dit een ingewikkelde doelstelling is. Vooral de verschillen in 

bevolkingskenmerken tussen de Zuidas en Buitenveldert wordt aangegeven als reden waarom dit 

moeilijk te realiseren zou kunnen zijn. Mevrouw Kadier zegt hierover: 

“Doelstelling 2 is een uitdagende doelstelling. Het gaat om het verbinden van twee gebieden. 

Buitenveldert is een vrij oude buurt, de Zuidas is nog heel jong. Sommige bewoners hebben dat erbij 

zien komen en daar waar zij voorheen eerst groen hadden, zien ze nu alleen nog maar kantoren. Dat 

heeft wel effect.” 

Toch wil de gemeente deze doelstelling wel aanhouden. In de verschillende samenstellingen en 

veranderende omgeving ziet het gebiedsteam namelijk juist ook kansen: 

“De reden waarom we dit doen heeft te maken met de innovatieve overheid die wij graag willen zijn. 

Die samen met de buurt en voor de buurt oplossingen creëert. [Het gebiedsteam probeert] juist uit die 

energie kansen te putten om een bijdrage te leveren, want die veranderingen leveren ook een hoop 

levendigheid en reuring op voor de bewoners.” 

Het gebiedsteam kijkt naar initiatieven die vanuit de samenleving zelf komen en die wellicht aan deze 

doelstelling kunnen bijdragen. Ook bestaande voorzieningen of plekken kunnen hier een bijdrage aan 

leveren: 

“Het gebiedsteam kijkt samen met instanties en welzijnsorganisaties welke projecten en initiatieven 

mogelijk zijn. Steeds meer mensen weten [bijvoorbeeld] de bibliotheek te vinden. Ook mensen vanuit 

de Zuidas komen naar de bibliotheek in Buitenveldert toe om boeken te lenen.  

Hetzelfde kan gezegd worden van het Gelderlandplein. Het is belangrijk geweest om dit bereikbaar te 

houden vanuit het gehele gebied, ook voor de Zuidas. Werknemers gaan er naartoe om boodschappen 

te doen of koffie te drinken, en gaan dus ook door Buitenveldert heen om daar te komen. Ook de 

ondernemers in het gebied worden op de kaart gezet door buurtinitiatieven als ontmoetingsplekken en 

waar kruisbestuivingen plaatsvinden.”  

De bibliotheek en het Gelderlandplein worden dus als voorzieningen gezien die de verbinding tussen 

Zuidas en Buitenveldert in stand houden of zelfs kunnen verbeteren. Dit sluit aan bij één van de 

concrete plannen in het gebiedsplan, onder het kopje ‘Ontmoeting’ (ibid.:9): 

“De gemeente gaat na waar in Zuidas nieuwe en bestaande ontmoetingsplekken kunnen worden 

ingericht om bewoners en overige gebruikers met elkaar te verbinden.”  
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De gemeente wil dus ook inzetten op het feit dat bewoners en “overige gebruikers” zich met elkaar 

verbinden. Dit is een interessant gegeven, aangezien op de Zuidas veel mensen werken, meer nog dan 

dat er bewoners in geheel Buitenveldert/Zuidas wonen (Gemeente Amsterdam, 2016e).  

Het lijkt erop dat de gemeente zich niet erg focust op fysieke, concrete maatregelen om de verbinding 

en plaatshechting te vergroten. Het wil wel informele netwerken versterken, activiteiten door de buurt 

zelf laten organiseren, de inzet van nieuwe vrijwilligersgroepen stimuleren en het opzetten van extra 

sportactiviteiten en voorzieningen (Bestuurscommissie Stadsdeel Zuid, 2015b). Qua fysieke 

maatregelen staan in het plan alleen Kunst in de openbare ruimte stimuleren en het voltooien van een 

natuurspeeltuin bij het IKC Zuidas. Volgens de definitie van plaatshechting die in dit 

scriptieonderzoek wordt gebruikt is echter fysieke hechting aan een plaats ook een belangrijke factor 

voor plaatshechting (en dus samenhang). Mevrouw Kadier zegt hierover: 

“Het is niet bekend of er een relatie bestaat tussen de discrepantie aan het verbindingsgevoel en de 

infrastructuur en architecturale verschillen tussen de beide gebieden. Wel is het uitzicht en de sfeer 

van het gebied veranderd. Dit levert wel weer een stuk allure, publiciteit op en bewoners mogen daar 

best trots op zijn.” 

Volgens mevrouw Kadier is de Boelegracht één van de fysieke ingrepen die zou kunnen helpen. Deze 

is volgens haar nog een te grote barrière: 

“Eén van de dingen die vanuit de samenleving naar voren kwam was de brug over de Boelegracht. 

Deze sluit volgens de omgeving Zuidas niet goed aan met Buitenveldert. Meer bruggetjes om de 

gebieden te verbinden zou fijn zijn.” 

5.3 Deelconclusie 

De gemeente Amsterdam werkt sinds een paar jaar met de zogenaamde gebiedsgerichte aanpak. Om te 

kijken wat de invloed van deze aanpak is geweest op de plaatshechting is deze eerst in kaart gebracht. 

Dit is gedaan door het beantwoorden van de tweede deelvraag in hoofdstuk 5: Wat houdt de 

territoriale aanpak van de gemeente Amsterdam in op het gebied van plaatshechting in 

Buitenveldert/Zuidas? 

Hieruit is gebleken dat de gemeente, samen met bewoners, ondernemers en andere organisaties, heeft 

geconstateerd dat er weinig plaatshechting is in dit gebied en verbeterd zou moeten worden. Daarom 

heeft het de volgende doelstelling in de gebiedsagenda en het gebiedsplan geformuleerd: 
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“De samenhang tussen Buitenveldert en de Zuidas en binding tussen huidige en nieuwe bewoners 

versterken.” (Bestuurscommissie Stadsdeel Zuid, 2015b: 9). 

Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat het niet geheel duidelijk is welke bewoners, organisaties en 

ondernemers zijn geraadpleegd bij het opstellen van dit plan. Wellicht zijn dit personen geweest die 

zelf wel een bepaalde mate van plaatshechting hebben en dat niet bij hun medebewoners terugzien. 

Misschien zijn de bewoners, ondernemers en organisaties helemaal niet uit op plaatshechting? Voor 

wie is dit plan dan opgesteld? 

Om de doelstelling te behalen zijn enkele concrete maatregelen en plannen gepresenteerd. Wat opvalt 

is dat het gebiedsplan (en ook de gebiedsagenda) kansen ziet in de komst van expats en studenten. 

Deze zouden de levendigheid in het gebied kunnen vergroten en hun kennis en talenten zouden 

activiteiten vorm kunnen geven. 

Een ander aspect dat opvalt is dat de gemeente graag de huidige voorzieningen (zoals het 

Gelderlandplein en de bibliotheek in Buitenveldert) benut en versterkt om zo plekken te creëren waar 

bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Dit zou potentieel gezien invloed kunnen hebben op het sociale 

aspect van plaatshechting. 

Wat echter voor een groot deel mist in de plannen is de focus op de fysieke hechting aan het gebied. 

Wel wordt aangegeven dat de Boelegracht als barrière wordt ervaren en dat daar een oplossing voor 

moet worden gevonden, maar daar zijn geen concrete plannen voor gepresenteerd in het gebiedsplan. 
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6. De sociale hechting van de bewoners aan hun wijk 
In dit hoofdstuk komt het eerste aspect van plaatshechting naar voren: sociale hechting. Er wordt 

gekeken naar drie factoren van sociale hechting: sociale interacties, sociaal kapitaal en functionele 

hechting. De analyse wordt in twee delen uiteengezet: eerst worden de bevindingen uit de interviews 

met respondenten uit de Zuidas besproken en vervolgens de bevingen uit de interviews met 

respondenten uit Buitenveldert.  

6.1 Sociale hechting in Zuidas 

Een overkoepelend thema die uit de interviews met de respondenten uit (voornamelijk) het Ravel 

complex naar voren komt is de woonduur. Het complex bestaat nog maar kort, dus van enige 

gewenning is nog niet echt sprake. Dit leidt natuurlijk ook tot mindere hechting op het sociale vlak. 

Van Ginkel en Deben (2002) stellen namelijk dat gewenning een belangrijk hechtingsmotief is. zoals 

eerder besproken in hoofdstuk 2.  

Dit heeft bovendien ook zijn weerslag op de andere delen van sociale plaatshechting: het is 

aannemelijk dat wanneer iemand ergens nog niet zo lang woont, er ook nog niet zoveel sociaal 

kapitaal is opgebouwd bijvoorbeeld. Dit komt ook terug in de gesprekken: 

“Ik ben destijds met een oude huisgenoot hier [in Ravel] komen wonen, maar die is inmiddels 

weggegaan. Een goede vriend van de middelbare school die woont hier ook. […] In het gebouw ken ik 

nu een aantal mensen, ook niet heel veel hoor.” 

De respondent vervolgt om te zeggen dat het complex wel de mogelijkheden biedt om mensen te leren 

kennen: 

“Vooral in het begin had ik hier veel contact, in de lounge zitten, voetbal kijken, poulen. Nu wat 

minder, ik ben inmiddels klaar met studeren, dus het enige wat ik hier nog doe is slapen.” 

Het sociale kapitaal reikt niet veel verder dan het gebouw zelf. En de respondenten die zijn gesproken 

kennen niet veel mensen in Buitenveldert: 

“Verder woont een vriendin van me daar ook in de buurt, en ik ken hier [in het complex] nog wat 

mensen, maar heel weinig. Het is ook eigenlijk toeval dat mijn zusje [in Buitenveldert] is komen 

wonen.” 

Het is natuurlijk de vraag of de studenten uit het complex gedurende een langere periode sociaal 

kapitaal in het gebied kunnen opbouwen, als zij na hun studentenperiode weer vertrekken.  
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Qua sociale interacties valt op dat het Gelderlandplein hier weer een centrale rol inneemt. Hier doen 

alle respondenten hun boodschappen: 

“Hier in de wijk doe ik dus mijn boodschappen [bij het Gelderlandplein].” 

“Het Gelderlandplein behoort wel tot mijn wijk, ondanks dat het wat verder is. Daar doe ik mijn 

boodschappen.” 

Het is echter de vraag in hoeverre men daar komt om mensen te ontmoeten: 

“Bij het Gelderlandplein kom ik ook alleen om te winkelen.” 

“Ook op het Gelderlandplein ontmoet ik geen mensen vanuit de wijk, ik kom daar alleen om 

boodschappen te doen.” 

Ook het Amstelpark wordt genoemd als een plek waar men wel eens komt: 

“Verder jog ik hier wel in de buurt, bijvoorbeeld in het Amstelpark.” 

In het complex zitten ook een Bagels & Beans en een café. Daar maken ook alle respondenten wel 

eens gebruik van. Ook de VU wordt nu en dan gebruikt om te studeren. De volgende respondent 

maakt van alle hierboven genoemde plaatsen wel eens gebruik: 

“Ik ben hier verder niet veel, kom wel bij Mason Street [cafe bij Ravel] of de Bagels & Beans. Ook 

loop ik wel eens hard in het Beatrixpark of het Amstelpark. En toen ik nog studeerde deed ik dat wel 

eens op de VU omdat het op de UvA te druk was. Bovendien at ik wel eens op het Gelderlandplein bij 

de Surinamer.” 

De vraag is echter of hier sprake is van functionele hechting of dat er echt sociale interacties 

plaatsvinden. Bij het café zal dit wel het geval zijn, maar het winkelen in Gelderlandplein kan eerder 

als functionele hechting dan als sociale interactie gezien worden. 

Bij het gebied rond station Zuid komen de respondenten weinig, alhoewel een enkeling daar wel eens 

een hapje eet. Eén bewoonster van Ravel zegt dat ze wel eens bij Nieuwe Poort komt of de 

restaurantjes aldaar, omdat haar vader daar werkt. Bij deze respondent is dus wel sprake van sociale 

interacties op de Zuidas. 

De meesten geven echter aan alleen daar te komen voor het station. Hier komen weer de thema’s terug 

die ook bij de fysieke hechting te horen waren: de sfeer past niet bij ze. Eén respondent zegt hierover: 
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“Er zijn vrij weinig uitgaansgelegenheden , natuurlijk wel een beetje bij de Zuidas, de kantoren zeg 

maar, daar zitten natuurlijk wel wat restaurantjes, maar die zijn vooral voor de kantoormensen, dat 

vind ik een minder prettige sfeer. Dat zijn echt de mensen die voor hun vrijdagmiddagborrels na het 

werk daarheen gaan, dat vind ik geen prettige sfeer.” 

Naast het Gelderlandplein of het Amstelpark en een enkeling die er iemand kent, komen de 

respondenten nauwelijks in Buitenveldert. Eén respondent zei dat ze er wel eens naar de zonnebank 

gaat maar verder ook niet.  

6.2 Sociale hechting in Buitenveldert 

Het hechtingsmotief gewenning lijkt bij de respondenten in Buitenveldert een grotere rol te spelen dan 

bij die in de Zuidas. Er is met respondenten gesproken die soms al meer dan 40 jaar in dit gebied 

wonen, en die dus een hoge mate van gewenning hebben. Dit heeft hen ook zeker aan het gebied 

gehecht. Eén stel vertelde dat ze juist voor Buitenveldert hebben gekozen om te wonen omdat het de 

rust heeft van een buitenwijk maar waar je toch snel in Amsterdam kunt zijn: 

“Wij wonen al 20 jaar in deze wijk. […] We konden ook geen huis krijgen in de stad. We wilden ook 

niet in de stad, alleen in de Jordaan maar dat had zoveel trappen. Dit [Buitenveldert] is niet de stad, 

maar we wilden ook niet in Amstelveen want we wilden wel in Amsterdam blijven.” 

Tegelijkertijd zijn er ook respondenten die meer recent naar Buitenveldert zijn verhuisd. In 

tegenstelling tot de respondenten die er langer wonen, zijn deze nieuwe bewoners niet naar 

Buitenveldert verhuisd omdat het zo’n rustige wijk is. Eén vrouw zegt juist dat het om de nabijheid 

van de stad te doen is.  

Hier speelt hetzelfde als wat eerder bij de respondenten uit de Zuidas naar voren is gekomen, namelijk 

dat de respondenten die pas kort in het gebied wonen, weinig sociaal kapitaal in de wijk hebben. Eén 

respondent die oorspronkelijk uit Italië komt zegt hierover: 

“In vergelijking met Rome heb ik hier echt bijna niemand. Via de studievereniging ken ik veel 

mensen, daar ben ik super close mee, maar die wonen niet in de wijk. Alleen in Uilenstede dan.” 

De respondenten die al wat langer in Buitenveldert wonen hebben meer sociaal kapitaal. Zij kennen 

wel mensen in de wijk, bijvoorbeeld via sportverenigingen:  

“Ik heb elf jaar lang bij SC Buitenveldert gespeeld. […], en ik heb ook wel wat vrienden van SC BV, 

die wonen meer richting het Gelderlandplein en AJ Ernztstraat, die ik ook regelmatig spreek.” 
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Toch hebben sommige respondenten die nog niet zo lang in de wijk wonen wel wat sociale contacten 

in Buitenveldert wonen, bijvoorbeeld hun buren. Een respondent zegt hierover: 

“Op zich goed contact met de buren, er is ook wel eens een buurtbarbecue georganiseerd maar toen 

kon ik niet. Ze zijn ook wel eens langs geweest.” 

Geen van de respondenten heeft kennissen, familie of vrienden op de Zuidas wonen. Dit is op zich 

logisch te noemen, aangezien daar nog niet zo veel mensen wonen. Maar er vinden volgens de 

respondenten ook weinig sociale interacties plaats op de Zuidas. Eén respondent, die al heel lang in de 

wijk woont, heeft slechte ervaringen met sociale interacties in dat deel van het gebied: 

“Op de Zuidas kom ik vooral voor de trein. En ik heb er ook wel eens een cursusje gevolgd. En er was 

een pop-up museum voor lego, maar dat viel zwaar tegen. En we zijn een keertje wezen eten daar. Om 

het te leren kennen. Niet de intentie om het vaker te doen. Ik vind het niet zo gezellig. Overdag is het 

zakelijk, ’s avonds is het uitgestorven. Het is allemaal Engels daar. Ook als je [daar] gaat eten, dan 

word je ook in het Engels bediend, hè. Dat komt door expats denk ik. Dat komt door de bankwereld 

denk ik.” 

Cisca Griffioen, voorzitter van het Bewonersplatform Zuidas, benadrukt het gebrek aan mogelijkheden 

voor sociale interacties op de Zuidas: 

“[…] want wat is er op de Zuidas naast het station? Daarom pleit ik dus ook (al) een tijdje voor een 

bioscoop. Want die heb je niet in Buitenveldert en dat zou een aanstroom kunnen veroorzaken.” 

Wat dat betreft ondersteunen de interviews het beeld dat in paragraaf 4.4 werd geschetst: het gebied 

rondom Station Zuid lijkt toch vooral te worden gezien als een plek van haast en waar men naar de 

trein vliegt.  

Sociale interacties in Buitenveldert zelf zijn volgens de respondenten uit de wijk ook niet aan de orde 

van de dag. Toch lijken de respondenten die wat meer sociaal kapitaal hebben opgebouwd in de loop 

van de jaren wel enkele sociale interacties te hebben opgebouwd. Deze interacties komen dan 

bijvoorbeeld in de vorm van (sport)verenigingen, in dit geval waar de kinderen van de respondenten 

op zitten: 

“Onze kinderen zijn hier wel allemaal opgegroeid. Veel vriendjes aan over gehouden, die kwamen ook 

hier langs. Ze zijn hier ook naar school gegaan, eerst hier in de wijk [Buitenveldert] en toen naar 

Amstelveen. De kinderen zaten jaren op allerlei verenigingen: tafeltennis, hockey, voetbal, paardrijden 



55 

 

allemaal hier in de buurt. Echt allemaal 300 meter hiervandaan. Turnen, gym, schaken ook allemaal 

hier in de wijk.” 

Het Gelderlandplein en in sommige gevallen de VU spelen ook bij alle respondenten uit Buitenveldert 

een rol in sociale interacties of functionele hechting. Op het Gelderlandplein doen alle respondenten 

hun boodschappen, en een aantal studeert aan de VU.  

“Voor de grote boodschappen ga ik naar de AH op het Gelderlandplein. Daar kom ik ook als ik 

bijvoorbeeld naar de opticien moet of als ik bij de kledingzaakjes wil kijken.” 

Alhoewel alle bewoners naar het Gelderlandplein gaan, geven de respondenten die al lang in de wijk 

wonen aan dat het wel van karakter is veranderd. Er komen steeds meer zakenmensen uit de Zuidas, 

geeft men aan. Hierdoor is volgens hen het karakter van het winkelcentrum veranderd; er zijn bijna 

geen winkels meer gericht op de bewoners van Buitenveldert maar er zijn steeds meer luxere winkels 

voor de werknemers en expats van de Zuidas, zoals ook tijdens de observaties bleek zoals opgemaakt 

in paragraaf 4.4. 

Toch missen sommige respondenten wel de mogelijkheden om sociale interacties te hebben in de wijk. 

Vooral het gemis van horeca wordt ervaren, en dan met name bij de respondenten die in een jongere 

leeftijdscategorie vallen: 

“In de wijk is weinig horeca, kom je niet vaak. Ja er zit hier een bruine kroeg, daar kom ik wel eens na 

de hockey, dat ligt op de route. In de wijk ga ik niet uit want ik ken het niet.” 

Zoals genoemd eet een enkeling wel eens wat op de Zuidas, maar ook daar is volgens de respondenten 

een tekort aan horeca. Wel zijn er twee respondenten die functionele hechting hebben met dat deel van 

het gebied. Een respondent is er betrokken (geweest) door haar bedrijf in vastgoed, de ander werkt bij 

een bedrijf op de Zuidas. 

6.3 Deelconclusie 

In dit hoofdstuk is begonnen met het beantwoorden van de derde deelvraag: Hoe ervaren de bewoners 

van Buitenveldert/Zuidas de plaatshechting in het gebied tot nu toe? Hiervoor is in dit hoofdstuk in 

eerste instantie gekeken naar de sociale kant van plaatshechting.  

Onder de geïnterviewde respondenten die op de Zuidas wonen is momenteel nog weinig sprake van 

sociale hechting aan hun wijk. Er is weinig sprake van gewenning, en mede daardoor is er nog weinig 

sociaal kapitaal opgebouwd. Ook hebben de respondenten op de Zuidas in hun gehele wijk weinig 
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sociale interacties, alhoewel de bewoners van Ravel residence dit binnen hun eigen complex wel 

enigszins hebben. De respondenten doen wel allemaal hun boodschappen, of winkelen in het 

Gelderlandplein, wat dus wel een mate van sociale interactie oplevert. Verder hebben de respondenten 

toch voornamelijk sociale interacties elders in Amsterdam of elders in Nederland. 

Voor de respondenten uit de Buitenveldert lijkt het anders te liggen. Daar zijn twee groepen te 

onderscheiden: de respondenten die al langer in de wijk wonen en daarmee een hogere mate van 

gewenning, meer sociaal kapitaal in de wijk en ook meer sociale interacties hebben. En de nieuwere 

bewoners die dit in veel mindere mate hebben. Het grote aanbod van (sport)verenigingen levert echter 

ook deze groep respondenten een vorm van sociale interacties op. Ook onder deze respondenten lijkt 

er voorts sprake te zijn van enige mate van functionele hechting.  
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7. De fysieke hechting van de bewoners aan hun wijk 
Zoals in het theoretisch kader is opgemerkt, bestaat in deze scriptie het concept plaatshechting uit een 

fysieke kant en een sociale kant. Dit onderscheid wordt vaker in de literatuur gemaakt (Duyvendak & 

Van der Graaf, 2009; Riger & Lavrakas, 1981). Daar waar het eerste aspect ingaat op de processen van 

mensen waardoor zij zich hechten aan een plaats vanwege het fysieke van deze plaats, gaat het sociale 

aspect in op de sociale processen die op deze plek plaatsvinden.  

Dit hoofdstuk bestudeert het eerste onderdeel van de plaatshechting op wijkniveau: de fysieke kant. 

Dit is volgens Duyvendak en van der Graaf (2009) een belangrijk onderdeel van plaatshechting: men 

kan zich aan een plaats hechten niet alleen door datgene wat er gebeurt maar ook door de plaats zelf. 

Voor dit onderdeel van de analyse is niet alleen gebruik gemaakt van interviews maar ook van mental 

maps zoals besproken in paragraaf 3.4.3. Aspecten waarop wordt gelet zijn de volgende: hechting aan 

fysieke kenmerken (objecten, routes en grenzen), gebiedsfuncties en  aan- of afwezigheid 

voorzieningen.  

Allereerst zal de subgroep Zuidas worden geanalyseerd, hierna volgt een analyse van de 

onderzoeksresultaten van de respondenten van Buitenveldert. Alle mental maps zijn achterin nogmaals 

opgenomen ter inzage.  

7.1 Fysieke hechting in Zuidas 

De studenten van of nabij het Ravel residence complex hebben ongeveer allemaal hetzelfde beeld over 

de omvang van hun wijk. Deze is niet groot. De noordelijke ring A10 wordt als grens beschouwd, wat 

ook naar voren is gekomen uit de observatieanalyse. Dit blijkt bijvoorbeeld uit deze mental map 

(afbeelding 7.2). Echter, deze grens is niet altijd even scherp. Sommige respondenten beschouwen het 

gebied rond de RAI, en dus ten noorden van de A10, soms ook bij hun wijk. Eén respondent zegt 

hierover: 

“De A10 is een grens, maar soms beschouw ik de Dirk/Albert Heijn bij Scheldestraat ook als mijn 

wijk. Geografisch gezien ligt deze plek echter buiten mijn wijk. [Het heeft] ook wel een ander 

karakter.” 

De meesten zien de Boelelaan en de Beethovenstraat alsmede de Europaboulevard ook als grenzen. 

Dit scheidt hun beeld van wat de wijk is meteen af met hoe het bestuurlijk is ingedeeld, zij laten het 

kantorencomplex nabij Station Zuid vaak buiten hun wijk terwijl dit volgens de indeling bij elkaar 

hoort.  
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Afbeelding 7.1: Een fragment van een mental map van een respondent uit de Zuidas. 

 

Het feit dat de respondenten zichzelf niet bij de Zuidas vinden horen, is ook opvallend (zie ook 

afbeelding 7.1 en 7.2 voor een voorbeeld). Ze lijken soms echter wel te beseffen dat ze er bestuurlijk 

wel bij horen: 

 “Het is officieel Zuidas, maar niet het gevoel daarbij. Zuidas is de business, het grote banken. Ziet er 

qua gebied anders uit. Het is nieuw, recentelijk ontwikkeld. De Zuidas is toch een begrip.” 

Afbeelding 7.2: Een fragment van een mental map van een respondent uit de Zuidas. 
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Ondanks dat de Beethovenstraat een grens is voor de respondenten, tekenen de meesten wel het gebied 

rondom station Zuid op hun kaart. Hierbij lopen de tekeningen en datgene wat zij zeggen niet helemaal 

overeen. Wellicht zien de respondenten die plek wel als een belangrijk object, maar ligt deze wel 

buiten hun wijk. Datgene wat zij Zuidas noemen, wordt geassocieerd met een andere stijl; daar staan 

de kantoren. Wellicht heeft dit te maken met wat uit de observatieanalyse ook naar voren kwam: de 

parkeerplaatsen en voetbalvelden zijn een soort grens tussen het kanorenpark rond station Zuid en het 

deel van de Zuidas bij Ravel residence. Toch is het gedeelte van de Zuidas bij Station Zuid wel een 

plek waar veel respondenten komen: station Zuid geldt als een functie die veel wordt gebruikt. 

Niet alleen de Beethovenstraat geldt als grens, ook de voetbalvelden van AFC en de parkeerplaatsen 

aldaar geven een grens aan tussen hun wijk en daarbuiten. Dit gevoel werd ook ondervonden tijdens 

de observatieanalyse (paragraaf 4.4). In deze context is AFC dus niet alleen een object maar ook een 

grens. Voorbeelden van mental maps waarin dit terugkomt zijn afbeeldingen 7.1, 7.2 en 7.3: 

Afbeelding 7.3: Een fragment van een mental map van een respondent uit de Zuidas. 

 

De grens die bij bijna alle respondenten terugkomt is de Boelelaan. Op alle kaarten komt deze grens 

terug, op één na. Toch geeft ook die respondent aan dat de Boelelaan de plek is waar haar wijk 

ophoudt: 

“Hier [bij de Boelelaan] begint de echte woonwijk [Buitenveldert].” 

“De weg [Boelelaan] ertussen is een harde scheidslijn.” 
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Een belangrijk object en een plek waar functies aanwezig zijn die veelvuldig genoemd werd is het 

Gelderlandplein. Dit is een plek waar alle respondenten wel eens komen om hun boodschappen te 

doen. Dit geldt dus ook een plek met voorzieningen. Het lijkt erop alsof de respondenten dit deel van 

Buitenveldert wel opnemen in hun wijk, maar de rest van Buitenveldert erbuiten laten. 

Verder geven de respondenten namelijk aan niet veel objecten te kennen in dit deel van het gebied. Ze 

laten het ook buiten hun wijk door de Boelelaan, maar buiten het Gelderlandplein herkennen ze er ook 

geen objecten of routes. Het wordt vooral omschreven als “de woonwijk” (een voorbeeld van een 

mental map waarin dit terugkomt is afbeelding 7.4:  

Afbeelding 7.4: Een fragment van een mental map van een respondent uit de Zuidas. 

 

“Het gebied [ten zuiden van de Boelelaan] is voor mij echt een zwart gat. Er zijn daar een hoop wegen 

en water maar verder ken ik het niet echt. Je kan er ook niet echt makkelijk naartoe, omdat je de grote 

weg [Boelelaan] moet oversteken.” 

7.2 Fysieke hechting in Buitenveldert 

Het eerste wat opvalt als de kaarten van de respondenten uit Buitenveldert worden bestudeerd, is dat 

ze vrijwel allemaal anders ingedeeld zijn. Dit is op zich ook wel logisch te verklaren, aangezien 

Buitenveldert veel groter is dan de Zuidas. Hierdoor is bij deze groep meer verscheidenheid te 

ontdekken. 

Grote wegen gelden ook hier echter wel als grenzen. Soms is dat de Boelelaan, een andere keer gaat 

het verder tot aan de A10. Zie voor een voorbeeld hiervan afbeelding 7.5. De Amstelveenseweg en de 

Europaboulevard komen bij de meeste respondenten ook terug als grens. Dat de Boelelaan zowel een 

mentale als fysieke barrière is, geeft deze respondent aan die nog niet zo lang in Nederland woont: 
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“Dan kom je opeens bij de Boelelaan, en dat is toch een grote straat. Dat levert toch een fysieke en 

mentale barrière [op].” 

Afbeelding 7.5: Een fragment van een mental map van een respondent uit Buitenveldert. 

 

Een ander aspect dat hier opvalt is het feit dat sommige respondenten hun wijk zien waar anderen 

wellicht een buurt zouden zien. Hier speelt het feit dat men dus wijk en buurt door elkaar haalt, 

ondanks de vraagstelling zoals genoemd in 3.4.3. Wanneer deze respondenten hun wijk beschouwen 

als hun buurt, is het helemaal twijfelachtig in hoeverre zij gehecht zijn aan het gehele gebied 

Buitenveldert/Zuidas. Het valt natuurlijk wel te bezien hoe belangrijk dit onderscheid is. Wellicht is 

dit alleen voor beleidsmakers en wetenschappers interessant. Desalniettemin blijft het feit staan dat de 

meeste bewoners die gesproken zijn de Zuidas wel binnen hun wijk vinden horen maar dat het er wel 

een aparte plek inneemt.  

Wat bij alle respondenten, op een enkele na, terugkomt is het object Gelderlandplein. Dit wordt door 

alle respondenten als een belangrijk ijkpunt gezien.  Afbeelding 7.6 is hier een voorbeeld van (het 

zwarte gedeelte staat in de legenda als Gelderlandplein): 
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Afbeelding 7.6: Een fragment van een mental map van een respondent uit Buitenveldert. 

 

Voor één respondent is het zelfs een plek waarmee hij zijn wijk omschrijft aan anderen: 

“Als mensen vragen waar ik woon, dan ligt het aan of ze bekend zijn met het gebied. Als ze iets 

bekender zijn met het gebied dan noem ik of achter de Boelelaan,  of bij het Gelderlandplein, richting 

de VU en als ze minder bekend zijn in de regio dan zeg ik achter station Zuid.” 

Een ander belangrijk object dat steeds terugkomt is het Amstelpark (zie bijvoorbeeld afbeelding 7.5). 

Dit lijkt voor veel respondenten uit Buitenveldert een belangrijke plek in hun wijk te zijn.  

Wat ook opvalt is het feit dat er door de respondenten weinig differentiatie wordt aangegeven binnen 

het gebied Buitenveldert. Er worden veel herhaalde patronen getekend of veel ruimte leeg gelaten 

omdat men niet weet wat daar is. Het valt op dat de gebieden rondom het eigen huis goed worden 

ingetekend, en enkele objecten en grenzen ook, maar een groot deel van de wijk wordt niet getekend. 

Zie bijvoorbeeld afbeelding 7.7, waarin ‘woonwijk’ staat voor een groot deel van Buitenveldert en 

afbeelding 7.8 waarin alleen het gedeelte van Buitenveldert is opgetekend waar de respondent woont: 
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Afbeelding 7.7: Een fragment van een mental map van een respondent uit Buitenveldert. 

 

Het is dus de vraag hoe fysiek gehecht zij zijn aan hun wijk in totaal. Dit kan wellicht overeenkomen 

met wat het idee was achter de indeling van Buitenveldert. Zoals in paragraaf 4.1 is opgetekend 

moesten de verschillende wooneenheden worden afgesneden en omgeven worden door groenstroken 

en verkeerswegen. Dit effect is ook opgetekend in paragraaf 4.4, de grote wegen scheiden veel 

deel(buurten/wijken) van elkaar. Het lijkt erop alsof het idee van gescheiden wooneenheden zoals 

voorgesteld in het AUP daadwerkelijk tot uiting is gekomen in het gevoel van fysieke hechting.  

Afbeelding 7.8: Een fragment van een mental map van een respondent uit Buitenveldert. 

 



64 

 

Eén respondent beaamt dit. Zij is meerdere malen verhuisd binnen Buitenveldert en geeft juist aan dat 

er binnen de wijk meerdere verschillende buurtjes zijn met een eigen karakter: 

“Iedere buurt staat op zichzelf in Buitenveldert. Dat is erg bijzonder. Ik voel echt scheidingslijnen 

tussen die buurten.” 

De bewoners die al wat langer in Buitenveldert wonen geven aan dat hun wijk erg groen is. Dat 

beschouwen zij als een belangrijk onderdeel van het uiterlijk van hun wijk. Een respondent noem zelfs 

het begrip Tuinstad: 

“Buitenveldert beschouw ik als een soort woonstad, groene Tuinstad.” 

De meeste respondenten zien de Zuidas wel als onderdeel van de wijk, maar ook als een plek die er  

buiten valt. Eén respondent die naast de VU woont geeft echter aan dat de Zuidas wel bij zijn wijk 

hoort. Dat heeft hij ook duidelijk opgetekend in zijn mental map (afbeelding 7.9): 

Afbeelding 7.9: Een fragment van een mental map van een respondent uit Buitenveldert. 

 

De meeste associëren de Zuidas echter met kantoren, die niet bij hun wijk horen: 

“De Zuidas dat zijn die kantoren langs de A10. Voor mijn werk kom ik daar wel eens.” 
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Eén respondent zegt dat de Zuidas er wel bij hoort. Maar geeft wel aan dat het een andere uitstraling 

heeft. Maar ze geeft om architectuur, en kan er wel van genieten. Ze noemt het wel het “Manhattan 

van Amsterdam.” 

7.2 Deelconclusie 

In dit hoofdstuk is gekeken naar het tweede aspect van plaatshechting: fysieke hechting aan plaats, om 

de derde deelvraag in zijn geheel te kunnen beantwoorden: Hoe ervaren de bewoners van 

Buitenveldert/Zuidas de plaatshechting in het gebied tot nu toe? 

De respondenten woonachtig op de Zuidas (Ravel) zijn volgens de interpretatie van de kaarten wel 

redelijk fysiek gehecht aan hun wijk, maar niet helemaal zoals men kan verwachten op basis van de 

bestuurlijke indeling. De meesten zien de Beethovenstraat namelijk als grens van hun wijk en het 

gebied rondom station Zuid als buiten hun wijk vallend, terwijl dat bestuurlijk gezien er wel degelijk 

deel van uitmaakt. Dit duidt op een matige fysieke hechting met dat deel van de Zuidas, in ieder geval 

onder de respondenten van studentencomplex Ravel. 

Uit de analyse van de interviews en de mental maps van de respondenten uit Buitenveldert blijkt dat 

zij een verschillende hechting aan het gebied hebben, op verschillende schalen. Een enkele respondent 

tekende het gehele gebied, inclusief de Zuidas, een andere hield het bij alleen de eigen straat en 

omgeving. De meeste respondenten gaven echter aan dat de Zuidas wel geografisch gezien binnen hun 

wijk past maar dat het er wel een aparte plek inneemt. 

De rechtlijnige straten, die de hoekvormige buurten creëren zoals geobserveerd in paragraaf 4.4, 

worden door alle respondenten beschouwd als harde grenzen. Wellicht is dit ook bedoeling geweest 

van de originele opzet van Buitenveldert in de geest van Garden City zoals opgesteld in paragraaf 2.4. 

De A10 is één van de meest duidelijke grenzen voor alle respondenten (die dat deel van het gebied 

rond de snelweg opnamen in hun mental map). Ook de Boelelaan is voor bijna alle respondenten uit de 

Zuidas een harde grens en voor veel respondenten uit Buitenveldert ook. Dit wordt beschouwd als 

zowel een mentale als fysieke barrière. Een object dat bij bijna alle respondenten getekend is, is het 

Gelderlandplein. Ondanks dat het Gelderlandplein voor sommige respondenten buiten hun wijk valt, 

lijkt dit toch een plek te zijn waar men zich fysiek aan hecht. 

Van te voren was er gehoopt dat er ook iets duidelijk zou worden over de routes die de respondenten 

namen naar bijvoorbeeld hun werk. Uit de analyse van de mental maps is dit echter niet duidelijk naar 

voren gekomen.  
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8. De ervaringen met de gebiedsgerichte aanpak 
In het laatste hoofdstuk van de analyse komt de laatste deelvraag aan de orde: Hoe ervaren de 

bewoners van Buitenveldert/Zuidas de territoriale aanpak van de gemeente aangaande plaatshechting 

tot nu toe? Er is hiervoor gebruik gemaakt van de data verzameld uit de interviews.  

8.1 De werking van de gebiedsgerichte aanpak 

Eigenlijk waren de meeste respondenten niet op de hoogte van de gebiedsgerichte aanpak of van het 

gebiedsplan, laat staan doelstelling 2 ervan.  

“Ik ben niet op de hoogte van de gebiedsgerichte aanpak van de gemeente Amsterdam en het 

stadsdeel. Ook dit gebiedsplan [2016] zegt mij niets.” 

Eén respondent was verrassend genoeg opmerkelijk goed op de hoogte van bepaalde plannen: 

“Ik ben redelijk op de hoogte van de ontwikkeling van het gebied en wat ze aan het doen zijn. Ik weet 

dat het meer echt een woonbuurt moet worden. Ze zijn dus ook veel aan het bouwen. Er worden torens 

uit de grond gestampt. Ik vind dat wel cool, de Zuidas is nu toch een beetje een gek eilandje in de 

stad.” 

Eén van de doelen van de gebiedsgerichte aanpak is het samen met bewoners, ondernemers en andere 

betrokkenen de belangrijkste opgaven voor het gebied in kaart brengen en vervolgens doelstellingen 

formuleren. Behalve mevrouw Kadier en mevrouw Griffioen waren geen van de geïnterviewde 

respondenten betrokken bij dit proces. En alhoewel Griffioen aangeeft dat ze de betrokkenheid van het 

gebiedsteam waardeert, twijfelt ze aan de daadkracht van het team: 

“De verantwoordelijkheid ligt eigenlijk wel bij de gemeente. En als je dan kijkt naar de 

gebiedsmakelaars, die zijn heel erg goed hoor maar je wilt ook mensen die dingen doen. Het 

gebiedsteam is eigenlijk ook alleen maar aan het opletten.” 

Sommige bewoners die zijn gesproken geven aan dat de ontwikkeling van de Zuidas uiteindelijk voor 

de gemeente meer prioriteit heeft dan de doelstellingen uit de gebiedsagenda. Zij verwachten eigenlijk 

dat de Zuidas steeds groter wordt en uiteindelijk ook het hele gebied gaat beïnvloeden. Een student 

van het Ravel complex vermoedt het volgende: 

“Ik denk dat de mensen in het oude Buitenveldert hun wijk zien veranderen dat ze misschien niet 

willen. De wijk gaat er misschien anders uitzien. Als de gemeente slaagt in de aanpak dan zouden de 
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prijzen van het hele gebied wel eens omhoog kunnen schieten. En dat trekt ook weer andere mensen 

aan.” 

Deze man vermoedt dus dat juist door het verbinden van de Zuidas met Buitenveldert het gehele 

gebied wordt aangetast. Een oudere bewoner uit Buitenveldert schetst vooral een gevoel van verschil 

in prioriteiten tussen het Stadsdeel en de centrale gemeente: 

“Ik denk dat het stadsdeel wel luistert maar dat ze heel erg worden overruled door de centrale 

gemeente.” 

In hoeverre dit een juiste veronderstelling van de werkelijkheid is, valt nog te bezien. De Stadsdelen 

zijn de uitvoerders van het gemeentebeleid en feitelijk gezien zouden de stadsdelen als overheidslaag 

niet een ander doel moeten hebben dan de centrale gemeente (Gemeente Amsterdam, 2017). Het kan 

natuurlijk wel kloppen dat individuele ambtenaren meer luisteren dan de centrale gemeente.   

8.2 De samenhang tussen Buitenveldert en Zuidas vergroten 

De wens van het gebiedsplan en de agenda om de samenhang tussen Buitenveldert en Zuidas te 

vergroten komt terug bij de respondenten. Uit de gesprekken komen twee dingen naar voren: 

verminderen van fysieke barrières en verschillen en het aanbod van (horeca)voorzieningen vergroten. 

Met betrekking tot het eerste punt speelt volgens een respondent de Boelelaan een grote rol: 

 “Het zou heel erg helpen als je hier langs kunt komen en over kan steken [bij de Boelelaan]. Helemaal 

ideaal zou natuurlijk een klein bruggetje zijn zodat je niet hoeft te wachten [voor een stoplicht]. Vooral 

de doorgang verbeteren zou een prioriteit moeten zijn.” 

Ook mevrouw Griffioen benadrukt dat het verbinden van beide wijken een prioriteit van de gemeente 

moet zijn. Zij ziet hierin ook vooral een fysieke barrière: 

“Qua fysieke barrières zijn de overstappunten gewoon niet goed genoeg. Het is gewoon niet zo handig 

op elkaar aangesloten. De brug vanaf het Mahlerplein naar de Boelelaan loopt zo tegen die flats op. 

Aan de andere kant loopt het wel goed door naar station Zuid. Maar aan die andere kant loopt het 

dood. En dat ga je ook niet veranderen. Het zou mooi zijn als er een mooie wandelroute langs de 

gracht komt. Bijvoorbeeld een bankje zou al erg helpen.” 

Niet alle respondenten die zijn gesproken denken dat het zal helpen om de verschillende delen van het 

gebied samen te brengen. Ze zijn simpelweg te verschillend, aldus deze respondenten. Volgens hen is 

het verspilde moeite: 
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“Laat het drie wijkjes zijn. Irenebuurt, Zuidas en Buitenveldert. Er wonen ook ander soort mensen. 

Buitenveldert wonen allemaal oudjes en gezinnetjes met kinderen, en op de Zuidas zijn alleen maar 

werkenden.” 

Ook een studente die is gesproken ziet het nut voor haar persoonlijk er niet in, alhoewel ze wel 

aangeeft  dat ze het kan voorstellen dat het voor de oudere bewoners wel een belangrijke doelstelling 

kan zijn: 

“Voor mij persoonlijk is het niet belangrijk dat de gemeente hier aandacht aan geeft [de 

gebiedsgerichte aanpak, gebiedsplan doelstelling 2]. Ik denk dat de oudere bewoners het wel zouden 

waarderen, dat je weet wie er in je wijk woont. Bijvoorbeeld zo’n studentencomplex wat dat dan 

inhoudt. Er is in een korte tijd toch veel bij gekomen.” 

Alle respondenten, buiten degenen die het verspilde moeite vinden, zeiden dat zij meer sociale 

interacties zouden hebben wanneer er meer aanbod van (horeca)voorzieningen zou zijn. Eén 

respondent uit de Zuidas geeft aan dat meer aanbod een reden zou zijn om de Zuidas vaker te 

bezoeken: 

“Ik denk dat er ook nog wel veel winkels moeten komen, leukere horecagelegenheid, hippere kroegen 

zijn ook belangrijk voor de sfeer. Dan ga je er ook vaker wat drinken.” 

8.3 Verbinding tussen oude en nieuwe bewoners versterken 

Een ander belangrijk aspect van het gebiedsplan 2016, doelstelling 2, is de verbinding tussen oude en 

nieuwe bewoners versterken. Hiervoor wilde de gemeente allerlei activiteiten organiseren en de rol 

van het Huis van de Wijk bijvoorbeeld versterken. Een belangrijke rol ziet het plan weggelegd voor 

studenten en expats die een nieuwe dynamiek naar het gebied brengen (Bestuurscommissie Stadsdeel 

Zuid, 2015b). 

Uit de gesprekken blijkt dat deze wens nog niet echt gerealiseerd is. Er zijn wat oudere bewoners uit 

Buitenveldert die bijvoorbeeld naar het Huis van de Wijk gaan, of de bibliotheek, maar de nieuwere 

bewoners kenden het Huis van de Wijk niet en gaan niet naar de bibliotheek. Ook waren er maar 

enkele aanwezig op een paar van de activiteiten op bijvoorbeeld de Zuidas.  

De oudere bewoners zien in de komst van expats en studenten vooral een symptoom van een 

veranderende wijk. Een bewoner die al meer dan 20 jaar in Buitenveldert woont zegt hierover: 
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“Die gaan over een paar jaar weer weg. Mengen zich niet in de buurt. Nederlandse kindjes gaan ook 

buiten voetballen ofzo, expats’ kinderen die zitten op zo’n international school. Dus die gaan ’s 

morgens naar school, en die komen ’s avonds terug en die zie je dus verder nooit. Die zullen dus ook 

nooit een praatje maken. Ze [expats] hoeven geen binding want over een paar jaar gaan ze weer weg.” 

Hier komt dus duidelijk naar voren dat terwijl het gebiedsplan kansen zien in de komst van expats, de 

bewoners die al langer in Buitenveldert wonen de komst ervan juist zien als een aspect van een 

verandering in hun wijk. Een die niet per se positief is.  

De studenten die zijn gesproken geven zelf aan niet te verwachten veel in de wijk te gaan doen. Ook 

geven zij aan niet lang in Buitenveldert te gaan wonen: 

“Het is voor mij niet zo belangrijk omdat ik niet van plan ben om hier lang te blijven wonen. Ik  wil na 

mijn studententijd ook niet per se hier blijven wonen, geen voorkeur voor Buitenveldert. Ook geen 

afkeer, maar zeker ook geen voorkeur. Ik denk dat veel bewoners van dit complex zo denken. Die zien 

dit als een eerste opstap. Ze willen dichter bij de stad, binnen de ring.” 

Dit feit onderschrijft mevrouw Griffioen: 

“Ik heb niks tegen expats, maar die hebben geen binding met je wijk. Die gaan naar een jaar gewoon 

weer weg. En de studenten zijn ook erg leuk, maar die hebben ook hun eigen verbindingen met de 

stad. Bijvoorbeeld het Ravel gebouw.” 

8.4 Deelconclusie 

Uit de gesprekken met de bewoners op de Zuidas en het bewonersplatform Zuidas blijkt dat de invloed 

van de territoriale aanpak op de plaatshechting van de bewoners gering is. Het lijkt erop dat de aanpak 

te weinig mensen direct bereikt. Men weet niet dat het bestaat of is er sceptisch over . Sommige 

respondenten vermoeden dat er een tegengesteld belang is: het gebiedsteam en het Stadsdeel heeft 

goede bedoelingen maar of de gemeente ook deze bedoelingen nastreeft is zeer de vraag, aldus deze 

bewoners. Ook de daadkracht van het gebiedsteam wordt niet als hoog ingeschat. 

De studenten, voor wie het gebiedsteam een grote rol ziet in het versterken van de samenhang tussen 

Buitenveldert en de Zuidas, zien voor zichzelf geen grote rol weggelegd in dit proces. Men kan zich 

dus afvragen waar men dit idee op heeft gebaseerd.  

Voor wie is de gebiedsgerichte aanpak bedoeld? Wie hebben baat bij een betere samenhang tussen 

Buitenveldert en de Zuidas? Nieuwere bewoners geven aan de ene kant aan dat meer samenhang goed 
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zou zijn, maar geven tegelijkertijd ook aan dat zij verwachten zich slechts voor een korte duur in het 

gebied te willen vestigen. De oudere bewoners zijn daarentegen sceptisch over de Zuidas en vrezen 

een soort “overname” van hun eigen wijk.  
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9. Conclusie en discussie 
Nu de analyse in kaart is gebracht wordt er in dit hoofdstuk een antwoord geformuleerd op de 

onderzoeksvraag van dit scriptieonderzoek. Hiervoor wordt de data die in de hoofdstukken 6, 7 en 8 is 

weergegeven gekoppeld aan de theorie zoals uiteengezet in het theoretisch kader. Middels deze 

koppeling kan de empirie op een hoger theoretisch niveau worden geïnterpreteerd. Tot slot wordt in de 

discussie gereflecteerd op het onderzoek en worden er enkele voorstellen gedaan voor 

vervolgonderzoek. 

9.1 Conclusie 

Met behulp van de data die is verzameld en op basis van de deelconclusies die zijn opgesteld kan nu 

de hoofdvraag worden beantwoord:  

Hoe  draagt de territoriale aanpak van de gemeente, waaronder het gebiedsplan 2016, bij aan 

plaatshechting in Buitenveldert/Zuidas? 

In hoofdstuk 2 is gebleken dat plaatshechting bestaat uit twee componenten: sociale hechting en 

fysieke hechting aan een plaats. Meerdere dimensies kunnen deze aspecten van plaatshechting 

beïnvloeden: sociale interacties en sociaal kapitaal dat men in een plaats heeft, gewenning en 

functionele hechting beïnvloeden de sociale kant van plaatshechting, terwijl bepaalde objecten routes 

en grenzen de fysieke hechting aan een plaats beïnvloeden.  

Er is een verschil op te merken in de mate van plaatshechting tussen de bewoners die al lang in 

Buitenveldert wonen en de nieuwere bewoners van de Zuidas en Buitenveldert. De bewoners die al 

langer in het gebied wonen, hebben altijd een hoge mate van plaatshechting gehad. Ze hadden vroeger 

veel sociale contacten en sociale interacties, mede door het feit dat zij al lang in de wijk woonden. 

Echter, zij hebben hun wijk zien veranderen en lijken soms bang te zijn dat de ontwikkelingen op de 

Zuidas hun wijk nog sterker gaan veranderen. Hier wordt het tekort in inpassing zoals in paragraaf 2.5 

naar voren kwam, bevestigd: de bewoners die er al langer wonen hebben het gevoel dat zij deze 

ontwikkelingen niet kunnen beïnvloeden. Dit zien zij bevestigd in de metamorfose van bijvoorbeeld 

het Gelderlandplein. Daar waar het gebiedsplan een centrale rol voor dit plein ziet weggelegd, zien de 

oudere bewoners het steeds meer als een luxe winkelcentrum voor de werknemers van de Zuidas en 

zijn zij zich er minder thuis gaan voelen. 

De nieuwere bewoners hebben weinig hechting aan de wijk en hebben hier ook minder behoefte aan, 

zo blijkt uit de gesprekken. Uit het gebiedsplan blijkt dat er veel wordt verwacht van de komst van 

bijvoorbeeld studenten. Zij zouden een verbindende factor kunnen spelen. Alles wijst er vooralsnog op 
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dat dit nog niet het geval is. De studenten die zijn geïnterviewd lijken geen behoefte te voelen om zich 

langdurig aan Buitenveldert of de Zuidas te binden. Er zijn te weinig (horeca)voorzieningen en mede 

daardoor kunnen zij minder sociale interacties ervaren in het gebied. Hierdoor ligt hun focus meer op 

andere delen van de stad. Een aanbeveling voor de gemeente om de sociale interacties te kunnen doen 

toenemen is het realiseren van onder andere horecagelegenheden op de Zuidas of in Buitenveldert. Dit 

kan de nieuwere bewoners van de wijk aan de wijk binden en een hogere mate van plaatshechting 

teweeg brengen. Bovendien lijkt het erop alsof de Zuidas niet goed is ingepast op de oudere urbane 

omgeving, zoals ook in paragrafen 2.5 en 4.2 naar voren kwam. Dit is wellicht één van de oorzaken 

waarom er nu weinig plaatshechting wordt ervaren door de bewoners van zowel de Zuidas als 

Buitenveldert. 

Een factor die ervoor zorgt dat men onderscheid ervaart tussen Buitenveldert en de Zuidas zijn de 

fysieke barrières, zoals de Boelelaan, die tussen deze twee wijken liggen en die vooral ook de Zuidas 

als gescheiden liggend doet overkomen. Deze fysieke barrières zijn in het verleden wellicht juist 

onderdeel geweest van de Tuinwijken en het concept van de wooneenheden, zoals in paragraaf 2.4 

naar voren kwam, maar ze zorgen nu juist voor een scheiding tussen Buitenveldert en de Zuidas en 

tussen de verschillende delen van de wijken zelf. Dit is onderbelicht gebleven in de gebiedsagenda en 

het gebiedsplan, terwijl de respondenten in de interviews en de mental maps aangeven dat dit er wel 

degelijk voor zorgt dat het proces van plaatshechting wordt onderbroken. Het zou dus verstandig 

kunnen zijn deze fysieke barrières weg te nemen of anders in te richten. 

Er moet wel worden opgemerkt dat 2016 op het moment van schrijven natuurlijk pas net voorbij is en 

dat het uitgevoerde beleid wellicht later zijn vruchten nog afwerpt.  

Toch kan er concluderend gezegd worden dat de invloed van de gebiedsgerichte aanpak op 

plaatshechting in dit deel van Amsterdam, volgens dit onderzoek, gering lijkt. De bewoners weten niet 

dat de aanpak bestaat en wanneer zij daarvan op de hoogte zijn gesteld zijn ze er sceptisch over. De 

plannen die in de aanpak zijn opgesteld lijken niet aan te slaan en er lijkt te weinig aandacht voor de 

fysieke barrières die ook nadelig werken op de plaatshechting.  

9.2 Discussie 

Nu twee delen van het concept plaatsbinding zoals Scannell en Gifford (2010) die geven, namelijk 

plaatshechting en functionele hechting, zijn bestudeerd, kan in vervolgonderzoek worden gekeken naar 

plaatsidentiteit. Dit concept is in deze studie grotendeels buiten beschouwing gebleven. Plaatsidentiteit 

koppelt het concept plaats aan de vraag: wie ben ik? Dit is wellicht interessant gegeven het feit dat dit 

scriptieonderzoek laat zien dat er in dit gebied twee groepen bestaan: de bewoners die al langer in het 
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gebied wonen en de bewoners die er later naartoe zijn verhuisd. Deze groepen hebben misschien wel 

verschillende opvattingen hebben over waar Buitenveldert/Zuidas naartoe gaat en welke kant het op 

zou moeten gaan. Welke kant het gebied op gaat kan invloed hebben op de identiteit van de bewoners 

en is daarmee interessant om te onderzoeken. 

Ander vervolgonderzoek zou betrekking kunnen hebben op de Prinses Irenebuurt. De gemeente geeft 

zelf al aan dat dit een bijzonder deel van Amsterdam Zuid is. Hoe is het gesteld met plaatshechting in 

dit deel van de stad? 

Onderzoek doen in de wijk waar men woont heeft voordelen en nadelen. Tijdens dit onderzoek is het 

vooral als voordeel ervaren. Een onderzoeker die de wijk nog niet zo goed kent, is wellicht minder 

goed op de hoogte van zaken die spelen in de wijk, minder bekend met straatnamen of andere 

geografische plekken en is dus minder goed met het onderzoeksgebied verweven.  
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Bijlagen 
1. Itemlijst respondenteninterviews 
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2. Itemlijst interviews sleutelfiguren 

 

3. Afgenomen interviews 

 Interview Afgenomen op Moment 

Sleutelfiguren Rashna Kadier 26 oktober 2016 middag 

 Cisca Griffioen 10 november 2016 middag 

Buitenveldert 1 7 november 2016 avond 

 2 7 november 2016 avond 

 3 8 november 2016 middag 

 4 14 november 2016 middag 

 5 14 november 2016 avond 

 6 17 november 2016 ochtend 

 7 24 november 2016 middag 

Zuidas 1 7 november 2016 middag 

 2 11 november 2016 avond 

 3 14 november 2016 ochtend 

 4  21 november 2016 middag 

 5 25 november 2016 middag 
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4. Mental maps van de respondenten (verkleind) 
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