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Samenvatting

Dit Trendrapport Stad komt voort uit de reeks Trendrapporten 

Amsterdamse Binnenstad, en richt zich met name op het beschrij-

ven van de ruimtelijk-economische functiemenging. In de Struc-

tuurvisie 2040 en Koers 2025: Ruimte voor de Stad wordt menging 

aangemerkt als kernwaarde van Amsterdam. Functiemenging is 

de ideale voedingsbodem voor de (nieuwe) economie, trekt vele 

talenten aan en behoudt bewoners voor de stad. Functiemenging 

zet de stad als emancipatiemachine in werking, versterkt de 

agglomeratiekracht en biedt mensen kansen te benutten die de 

stedelijke economie met zich meebrengt. Bovendien vermindert 

functiemenging ruimtelijke segregatie. 

Functiemenging betekent simpelweg dat een bepaald gebied 

zich kenmerkt door de aanwezigheid van verschillende functies. 

Binnen een gebouw, een straat, buurt of wijk en op de hogere 

schaalniveaus, en steeds weer in een andere verhouding. Het gaat 

om de menging tussen wonen, werken en vrijetijdsbesteding, en 

om de menging binnen deze functies. Functiemenging kent vele 

verschijningsvormen. Een ‘evenwichtige’ gemengde structuur die 

de generator van de stedelijke ontwikkeling vormt, is gebaat bij 

een diverse opbouw van het bewonersprofiel, een gevarieerde 

woningmarktontwikkeling, een gemengde economische structuur 

en een veelzijdige vrijetijdssector. 

Het Trendrapport Stad brengt de dynamiek in de ruimtelijk-econo-

mische functiemenging in beeld. Het is uitdrukkelijk gebaseerd op 

onderzoek en is geen beleidsdocument. Het kan voeding geven 

aan beleid in het kader van de op te stellen Omgevingsvisie, Koers 

2025-uitwerkingen en economisch beleid. Statistieken vormen de 

basis van dit trendrapport maar waren niet altijd een behulpzame 

bron; de werkelijkheid op straat komt niet altijd overeen met de 

cijfers. Een voorbeeld daarvan is het samenvloeien van functies 

(‘blurring’). Daarom is er ook geschouwd.

Bevolking en wonen
Amsterdam staat (internationaal) bekend als een gemengde stad. 

Mede daardoor groeit de bevolking de laatste jaren met meer dan 

10.000 inwoners per jaar. Door de hoge druk op de woningmarkt is 

elke nieuwe woning nu onmiddellijk afzetbaar. De bevolkingsgroei 
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wordt de komende jaren grotendeels bepaald door de omvang van 

de woningbouwproductie. 

De Amsterdamse woningvoorraad is de afgelopen jaren met name  

gegroeid in de dure huur en in de koopsector. Het aandeel sociale 

huur is gedaald, mede door verkoop. Corporaties verkopen en 

liberaliseren vooral woningen buiten de Ring, waar de percentages 

sociale huur nog wel het hoogst zijn. De kleinere particuliere sociale 

huursector neemt vooral binnen de Ring af. Sociale huur blijft 

veruit de grootste woningcategorie in Amsterdam. Dit betekent 

echter niet automatisch dat de stad ook toegankelijk is. De sociale 

huurvoorraad kent immers een lange wachtlijst met wachttijden tot 

meer dan 10 jaar.

Met de groei van het aandeel vrije sector huurwoningen en 

koopwoningen is in principe de keuzevrijheid wat betreft wonen 

in de stad vergroot. Maar doordat de vraag naar woningen vele 

malen hoger is dan het aanbod stijgen de m2-prijzen sterk en raakt 

de Amsterdamse woningmarkt oververhit. Dit wordt het sterkst 

gevoeld door huishoudens met een middeninkomen. 

De toegankelijkheid van de Amsterdamse woningmarkt staat zeer 

sterk onder de druk. Oververhitting en ontoegankelijkheid zijn het 

sterkst in de vooroorlogse stad. In de naoorlogse stad is dit minder 

voelbaar, maar ook daar neemt de druk toe. Dit betekent echter 

niet dat de verschillen binnen en buiten de Ring afnemen, deze 

nemen juist toe: wat al populair is, wordt nog populairder.

De woonfunctie in de stad wordt vloeibaarder. Tijdelijke contract-

vormen nemen toe, vermengingen met andere functies eveneens: 

vakantiewoningen, thuiswerken, woningen als hotel, hotels als 

woningen. In sommige gevallen leidt dit tot onttrekking van wonin-

gen aan de woningmarkt. 

Werken
Het gaat goed met de Amsterdamse economie. De werkgelegen-

heid en het aantal vestigingen groeit. Een hoog aandeel hierin 

hebben de zzp’ers die in aantal overal in de stad zijn toegenomen. 

Amsterdam herbergt van alle grote steden in Nederland de meeste 

zelfstandigen zonder personeel. Driekwart daarvan staat ingeschre-

ven bij de Kamer van Koophandel in de vooroorlogse stad, vaak op 
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een woonadres. Het is via de huidige statistieken moeilijk om vat te 

krijgen op de effecten die de groeiende groep zzp’ers heeft op de 

functiemenging. 

De vestigingsvoorkeur van nieuwe bedrijvigheid manifesteert 

zich in de centrumstedelijke gebieden, de Zuidas en Amstel III, 

daar waar de dichtheid van vestigingen en werkgelegenheid ook 

het hoogst is. De snelle groeiers zitten vooral in de kleinschalige 

vestigingen van 2-9 werkzame personen en in de centrumstedelijke 

milieus. Dit heeft onder andere te maken met de toenemende 

behoefte aan interactie en nabijheid van dienstverlenende 

bedrijvigheid. Dat betekent ook dat die delen van de stad waarin 

interactie beperkt mogelijk is en de nabijheid van een divers voor-

zieningenaanbod minder is, het economisch succes van Amsterdam 

zich minder vertaalt op straat en daar dus minder zichtbaar en 

voelbaar is. 

Kleinschalige bedrijvigheid neemt toe, maar in Zuid juist af. Ook 

neemt het aanbod kleinschalige bedrijfs- en kantoorruimten af in 

vrijwel de gehele 19e-eeuwse gordel. Mogelijk is dit een gevolg 

van het feit dat de prijzen op de woningmarkt voor een groot deel 

de prijzen van het overige vastgoed bepalen. De incubatiefunctie 

van de centrumstedelijke gebieden lijkt onder druk te staan omdat 

juist hier de snelle groeiers hun vestiging hadden. Tegelijkertijd is 

er juist in de Ringzone en in grootschalige werkgebieden een toe-

name van kleinschalige werkruimten. Het is mogelijk dat deze een 

alternatief vestigingsmilieu bieden. Daarnaast is er een opkomst 

van co-working spaces en varianten hierop.

Stedelijk groeit de werkgelegenheid in zowel kantoren als horeca 

(vooral restaurants) bovengemiddeld. Hierin zit een wederkerig 

verband. Een interessante trend is dat de verhouding tussen de 

productieve en de consumptieve functies ongeveer gelijk blijft in 

de centrumstedelijke milieus (de vooroorlogse stad) en daalt in 

wijken in Nieuw-West en Noord. Dat de consumptieve functies ook 

in delen van Noord en Nieuw-West groeien, kan een indicatie zijn 

van het feit dat deze gebieden zich ‘voorbereiden’ als plekken waar 

de nieuwe economie zich kan vestigen.
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Vrije tijd
Het vrijetijdsgedrag van Amsterdammers is intensiever, frequenter, 

gevarieerder en uithuiziger geworden. Het gebruik van culturele 

en andere voorzieningen steeg daardoor. Het gebruik van parken 

nam toe, zoals ook het buitenshuis eten. Ook de aanwending van 

de openbare ruimte voor tijdelijke activiteiten werd een (nieuw) 

fenomeen.

Dat heeft geresulteerd in een toename van de drukte en meer 

verkeersbewegingen (met name fietsen en lopen). Die drukte wordt 

versterkt door de sterk toegenomen aantallen bezoekers uit de rest 

van Nederland en buitenlandse toeristen. 

Deze ontwikkelingen zijn het sterkst in de vooroorlogse stad, 

waarbinnen de bezoekers zich concentreren in de oude binnenstad, 

de Pijp en het Museumplein en de verbindingen tussen deze gebie-

den. Daar nam ook de intensiteit aan sommige voorzieningen toe, 

waarbij vooral gedacht moet worden aan eet- en drinkgelegenhe-

den. Veel voorzieningen veranderen van profiel door nieuwe meng-

formules met verschillende onderdelen en functies. In de oude 

binnenstad conformeren traditionele winkels naar een toeristisch 

profiel. Het meest in het oog springt de snelle opkomst van Airbnb. 

De analyse van ‘multirecreatieve milieus’ laat zien dat er ook buiten 

dit gebied plekken zijn waar bewoners en werkenden hun vrije tijd 

doorbrengen. Sinds 2008 zijn deze ‘multirecreatieve milieus’ sterker 

geworden in het hart van de stad, maar ook verder toegenomen in 

andere delen van de stad (bijvoorbeeld Beukenplein, Hallenkwar-

tier, Javastraat). Dit trekt ook bezoekers van buiten de stad aan. 

Bezoekers van buiten Amsterdam zorgen op hun beurt weer voor 

extra draagvlak. En andersom, toeristische functies kunnen ook een 

vliegwiel voor functiemenging zijn. 

Functiemix 
Amsterdam is in trek als woonstad, als werkstad, en als vrijetijds-

stad. En voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn het 

dezelfde typen plekken waar de voorkeur naar uitgaat. Dat zorgt 

voor een dynamiek in de stad wat betreft de verhoudingen tussen 

werken, wonen en vrijetijd. Om grip te krijgen op de mix is de 

gemiddelde verhouding 1 werknemer op 1 inwoner als vuistregel 

gehanteerd als uniek kenmerk van een gemengd woon-werkmilieu 
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(centrummilieu). Deze maat werd gebruikt in de reeks Trendrap-

porten Binnenstad. Om een beeld te krijgen van de dynamiek in 

de functiemenging is gekeken of een gebied zich van die 1 op 1 

verhouding afbeweegt of dat het zich er naar toe beweegt. Opval-

lend is de sterke woondominantie in de naoorlogse stad en in de 

stadsvernieuwingswijken van de jaren ’80. Opvallend is ook de 

werkdominantie in de oude binnenstad. In het resterende deel van 

de vooroorlogse stad is, een enkele wijk daargelaten, sprake van 

gemengde woon-werkmilieus. 

Maar er zijn veranderingen gaande. Ten eerste zijn er de gebieden 

waar sprake is van minder menging door relatief minder wonen. Het 

betreft de urban core van Amsterdam. Hier zien we dat het aandeel 

werkzame personen stijgt ten opzichte van de bevolking. 

De tweede ontwikkeling is die waarbij minder menging optreedt 

door relatief minder werken. Dat wil zeggen dat het aandeel 

werkzame personen afneemt in combinatie met een stijging van 

het aandeel bewoners. Het betreft grote delen van Zuid en delen 

van Oost. De woonfunctie in deze van oudsher gemengde buurten 

wordt hier steeds dominanter. Maar ook Buitenveldert en recentere 

woonwijken als Nieuw-Sloten/Middelveldse Akerpolder raken meer 

en meer verankerd als monofunctionele woonwijken. Als gevolg 

hiervan wordt de functiemenging in deze gebieden geremd. Hoe 

groter immers het monofunctionele karakter van een gebied, des 

te moeilijker de ontwikkeling richting een meer gemengd gebied 

wordt. 

Ten derde is te zien dat in delen van Amsterdam sprake is van meer 

menging door relatief meer wonen. Het betreft bijvoorbeeld de 

Zuidas, waar de laatste jaren een substantieel aantal woningen is 

toegevoegd, maar ook in enkele transformatiegebieden. 

Een vierde ontwikkeling is dat er meer menging optreedt als gevolg 

van relatief meer werken. Dat geldt vooral voor stadsdeel Oost.

Een aanvullende manier om de functiemenging in beeld te brengen 

is de verblijversdichtheidsindex. Dat de toename van deze dicht-

heid aan verblijvers (inwoners, werkenden, studenten en bezoekers) 

het hoogst is in de meeste wijken in het stadsdeel Centrum is naar 

verwachting, evenals voor De Pijp en wijken in stadsdeel West. 
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Verrassender is de opkomst van het noordoostelijk deel van de 

Indische Buurt. De Javastraat en omgeving mag zich de laatste 

twee jaren verheugen in een toenemende belangstelling. De al 

bestaande concentratie is dus intensiever geworden, maar waaiert 

anderzijds gestaag uit naar ander delen van de stad.   

Betekenis dynamische functiemenging voor 
Amsterdam?
Dynamiek is in beginsel positief. Daarmee geeft de stad aan dat 

zij zich kan aanpassen aan sociale en economische ontwikkelingen. 

Veranderingen in de stad zijn meestal een teken van succes, maar 

het is zaak constant in de gaten te houden dat de stad haar even-

wicht niet verliest.  

Wat kunnen we leren van de bevindingen in het Trendrapport 

Stad? Een oververhitte woningmarkt leidt tot woondominantie, 

ontoegankelijkheid van de woningmarkt, segregatie en uiteindelijk 

economische stagnatie of daling. In die delen van de stad waar 

aantrekkelijke kwaliteiten van de stad vermarkt worden, wordt de 

ruimtelijk-economische functiemenging verstoort. Die functiemix 

staat met name in de meest centrale delen van de binnenstad 

onder druk. Zo onttrekt de opkomst van Airbnb een deel van de 

woningen aan de woningmarkt waardoor deze word verstoord. 

Functiemenging in voorheen eenzijdige woonbuurten heeft een 

aantrekkende werking op bezoekers, wat als vliegwiel kan fungeren 

voor verdere ontwikkelingen van en in de buurt.

Functiemenging en een succesvolle stad zijn altijd onlosmakelijk 

met elkaar verbonden geweest. De verwachting is dat die band in 

de nieuwe economie nog hechter en intenser wordt. Buurten zijn 

meer dan vroeger alomvattende productiemilieus, omgevingen met 

vele opties in een verdichte en diverse setting. 

Het belang van functiemix en de bedreiging ervan gaan hand in 

hand: “the self-destruction of diversity by success” zoals Jane 

Jacobs schreef. Functiemenging behoeft daarom een regulerende 

hand van de overheid, meer en meer in overleg met particuliere 

stakeholders. Maar dan moet de overheid ook weten wat waar aan 

de hand is en hoe snel ontwikkelingen gaan. Het Trendrapport Stad 

is daartoe een van de instrumenten.
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Te onderzoeken punten
Dit Trendrapport Stad is vooral feitelijk. Sommige constateringen 

roepen vragen op of baren zorgen:

De toename van bijvoorbeeld tijdelijke functies, winkels gericht op 

toeristen en verweving van functies (blurring) zijn niet of nauwelijks 

zichtbaar in statistieken en maken gangbare dataverzameling min-

der geschikt voor duiding en sturing.  

De positie van mensen met lage inkomens en middengroepen op 

de woningmarkt vraagt om onderzoek naar de wenselijkheid en 

haalbaarheid van minimale aandelen sociale- en middeldure huur 

in de ontwikkelgebieden. Daar horen opties bij als het verplicht 

stellen van minimale woninggroottes, of woningen reserveren voor 

gezinnen. Inmiddels is hier in de Woonagenda 2025 (juli 2017) 

aandacht aan besteed.

De veranderende behoefte aan kleinschalige bedrijfsruimten die 

voortvloeit uit de groei van kleinschalige bedrijvigheid vraagt 

om meer verkenning. Daarbij moet dan ook hun bijdrage aan de 

ruimtelijk-economische functiemenging in verschillende wijken 

worden betrokken.

Er is onderzoek nodig om beter zicht te krijgen op de effecten van 

zzp’ers, start-ups en scale-ups op de lokale economie en functie-

menging. 

De mogelijkheden om met name in de ontwikkelgebieden vrijere 

ruimte voor detailhandelsvestiging te bieden en om fijnmazige 

functiemenging te stimuleren waar dat nodig wordt geacht, verdie-

nen nader onderzoek. Inmiddels is hier aandacht aan besteed in het  

geactualiseerde gemeentelijke Detailhandelsbeleid.

Het is ook belangrijk bij te houden hoe de ruimtelijke concentratie 

en spreiding van vrijetijds- en toeristische voorzieningen zich ont-

wikkelt en welk effect dit heeft op gebieden. 

Tenslotte, onderzoek naar de ruimtelijk-economische functiemen-

ging zou in de gebiedsverkenningsfase van het Plaberum kunnen 

worden opgenomen. Dat is ondertussen vastgelegd.
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Hoofdstuk 1 
Inleiding
Functiemenging in Amsterdam
Amsterdam is internationaal hét voorbeeld van een sociaalecono-

misch en functioneel gemengde stad. In richtinggevende beleids-

documenten als de Structuurvisie 2040 en Koers 2025: Ruimte voor 

de Stad wordt deze menging dan ook aangemerkt als kernwaarde. 

Op straat, in de verschillende stedelijke milieus die Amsterdam rijk 

is, manifesteert deze gemengde stad zich op vele verschillende en 

veranderlijke manieren. De menging van mensen en functies op een 

bepaalde plek hangt samen met sociale en ruimtelijk-economische 

ontwikkelingen in de omgeving. Inzicht in dit samenspel en in de 

stand van zaken van deze menging in de verschillende stedelijke 

milieus van Amsterdam is nodig als afwegingskader voor ruimtelijk, 

sociaal en economisch beleid van de gemeente Amsterdam. 

Dit Trendrapport Stad brengt alleen de dynamiek in de functiemix 

wat betreft wonen, werken en vrije tijd in beeld. Op welke plekken 

ontstaat spanning tussen functies, waar verandert de functiemen-

ging, in welke gebieden is van functiemenging (nog) geen sprake? 

Dit rapport is geen uitputtende analyse en gaat bovendien niet 

in op de sociaal-ruimtelijke functiemenging in de stad. Het geeft 

aanleiding tot gesprek, discussie en verder onderzoek naar de ver-

schillende verschijningsvormen van de gemengde stad. Allereerst is 

het daarbij van belang het begrip functiemenging te analyseren en 

het belang ervan voor Amsterdam in beeld te brengen. 

De veelzijdige stad
Functiemenging betekent simpelweg dat een bepaald gebied zich 

kenmerkt door de aanwezigheid van verschillende functies. Binnen 

een gebouw, een straat, buurt of wijk en op de hogere schaal-

niveaus, en steeds weer in een andere verhouding. Het gaat om de 

menging tussen wonen, werken en vrijetijdsbesteding, en om de 
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menging binnen deze functies. Steden zijn in dit opzicht uitzonder-

lijke gebieden. Het dagelijks leven van mensen in de stad speelt 

zich af in een relatief klein gebied, waarin zich een veelheid aan 

functies concentreert. Binnen de stadsgrenzen kunnen Amsterdam-

mers in theorie hun hele leven doorbrengen, hun geld verdienen en 

hun vrije tijd besteden. Hoe completer en veelzijdiger de menging 

tussen én binnen de functies die de stad hen biedt, hoe meer 

mensen met allerlei verschillende voorkeuren en achtergronden er 

gezond en gelukkig kunnen leven.

Innovatie en kennis
Een gemengde stad is niet alleen aantrekkelijk voor mensen met 

allerlei verschillende achtergronden, maar ook voor allerlei soorten 

bedrijven en organisaties. Zij kunnen putten uit de diversiteit van 

goederen, diensten en contacten die de stad biedt, met als kers 

op de taart een prettige woonomgeving voor hun werknemers. In 

de stad komen veel verschillende mensen, bedrijven en ideeën met 

elkaar in aanraking en zijn er allerlei prettige plekken om dit moge-

lijk te maken. Deze interactie tussen mensen, bedrijven en ideeën 

stimuleert kennisuitwisseling en innovatie, die Nederland een van 

de meest innovatieve kenniseconomieën van Europa maken. Hoe 

uitgebalanceerder de menging is, hoe sterker deze bijdraagt aan 

de economische groei van de stad. Het versterkt bovendien de 

weerbaarheid tegen economische veranderingen.

De menging tussen en binnen functies 
De combinaties van de functies wonen, werken en vrijetijdsbe-

steding manifesteren zich door de stad heen in vele verschillende 

vormen. Van studentenwoningen tot villa’s met tuin, van de zzp’er 

met kantoor aan huis tot de 1300 medewerkers van het technolo-

giecentrum van Shell aan het IJ, en van een rondje hardlopen in 

het park tot meevaren in de Canal Parade. Dit Trendrapport Stad 

biedt inzicht in al deze vormen en hun invloed op de stad en haar 

bewoners. Het gebruiken en vergelijken van de verschillende bron-

nen en cijfers die hiervoor van belang zijn brengt onvermijdelijk 

beperkingen met zich mee. Descartes zei het drie eeuwen geleden 

al: “Des nombres parfaits, comme les hommes, sont très rares” 

(Perfecte cijfers zijn, net als perfecte mensen, zeer zeldzaam). Het 

rapport biedt desalniettemin aanknopingspunten voor gesprek, 

gedachtenvorming en onderzoek over de essentiële en nooit defini-

tief beantwoorde vraag wat Amsterdam voor stad is en wil zijn. 
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Onderzoeksdocument
Dit rapport bouwt voort op de reeks Trendrapporten Amsterdamse 

Binnenstad 1989 - 2013. Daarin stond de hoofddoelstelling van het 

Beleidsplan Binnenstad centraal: het versterken van de centrumpo-

sitie van de binnenstad en het handhaven van de functiemenging. 

Het gaf zicht op ontwikkelingen die van invloed zijn op de centrum-

positie en de functiemenging. 

De reeks is uitdrukkelijk gebaseerd op onderzoek en heeft niet als 

doel beleid te maken. Het Trendrapport Stad past in die traditie. 

Als onderzoeksdocument kan het voeding geven aan vervolgpro-

jecten en beleid als bijvoorbeeld de Omgevingsvisie, Koers2025-

uitwerkingen en economisch beleid. 

Het woord menging roept veel verschillende associaties op. Dit 

rapport gaat alleen over de menging van ruimtelijk-economische 

functies in de stad. Het gaat hier om die aspecten van wonen, 

werken en vrijetijdsbesteding die ons straatbeeld beïnvloeden. Het 

gaat primair om de gebouwen en hun functies, niet om persoonlijke 

kenmerken van mensen.

Data vormen de voornaamste bron van dit rapport. In principe 

worden datareeksen gebruikt om de dynamiek in thema’s te laten 

zien. In verschillende gevallen bleken data echter ontoereikend, bij-

voorbeeld omdat functies zich steeds meer met elkaar vermengen, 

omdat data om privacy redenen ontoegankelijk waren of omdat ze 

er simpelweg niet waren. Daarom is het Trendrapport Stad meer 

dan een verzameling statistieken. Er wordt ook gebruikt gemaakt 

van analyses, verhalen en schouwen.

In dit rapport wordt vooral gekeken naar de dynamiek in de stad. 

Deze is het grootst binnen de Ring, vandaar dat de gebieden hier-

binnen er vaker worden uitgelicht.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 gaat over de woningmarkt van Amsterdam: de variatie 

in de woningvoorraad en de toegankelijkheid van de woningmarkt. 

Wat voor soort woningen heeft de stad inwoners en nieuwkomers 

te bieden? En hoe betaalbaar zijn deze voor mensen met verschil-

lende inkomensniveaus en woonbehoeften?
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In hoofdstuk 3 staat werken centraal. De invloed van de functie 

werken op de functiemenging in de stad is groot. Er wordt gekeken 

naar zaken als de beschikbaarheid van werkruimte voor bedrijven 

en ondernemers in verschillende delen van de stad en naar de 

dynamiek binnen en tussen de verschillende werkfuncties kantoren, 

bedrijven, winkels, horeca en voorzieningen. 

Hoofdstuk 4 draait om vrijetijdsbesteding. Hierin wordt bekeken 

waar Amsterdammers, maar ook bezoekers, hun vrije tijd doorbren-

gen. Welke plekken en voorzieningen worden hiervoor gebruikt? 

Hiervoor zijn de ‘multirecreatieve milieus’ in Amsterdam in kaart 

gebracht. Dit zijn plekken waar sprake is van een veelheid en 

verscheidenheid aan toeristisch-recreatieve voorzieningen rond een 

openbare ruimte.

In hoofdstuk 5 komen wonen, werken en vrijetijdsbesteding in een 

analyserende essayvorm samen: dit is het hoofdstuk over functie-

menging als zodanig. Hoe verhouden de functies zich tot elkaar en 

wat betekent dat voor het functioneren van de stad? Het hoofdstuk 

eindigt met een korte blik naar de toekomst.

Toelichting op gebruikte data en datareeksen
Voor alle kaarten is gekozen voor de weergave van Amsterdam 

op wijkniveau. Hiermee wordt het beste een overzichtelijk en toch 

genuanceerd beeld gegeven van ontwikkelingen op stedelijk 

niveau.

In een deel van de kaarten is gekozen voor dichtheden per 

bebouwd oppervlak (grondoppervlakte zonder stedelijk groen en 

water en agrarisch groen). Hierdoor kunnen gebieden beter met 

elkaar worden vergeleken omdat het effect van de wijkgrootte en 

de aanwezige grote groen- en wateroppervlaktes wordt uitgeslo-

ten. 

Bij alle kaarten en afbeeldingen zijn de bronbestanden vermeld. 

In principe zijn die allen bewerkt door Ruimte en Duurzaamheid 

om tot het gebruikte beeld te komen. Bij uitzonderingen staat dat 

vermeld bij het betreffende (kaart)beeld.

Voor de hoofdstukken zijn verschillende jaartallen en periodes 

gehanteerd. Dat heeft te maken met beschikbaarheid, bruikbaar-
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heid en leesbaarheid van data. Per hoofdstuk worden hieronder de 

redenen toegelicht. 

De gebruikte cijfers voor het hoofdstuk 2 Wonen hebben betrek-

king op de periode 2007 - 2015, uitzonderingen daargelaten. De 

keuze voor deze periode is ingegeven door de wens de ontwik-

kelingen op een langere termijn te laten zien, inclusief de crisisperi-

ode en de periode van groei erna. Daarnaast is deze periode inge-

geven door het gebruik van het onderzoek ‘Wonen in Amsterdam’. 

Dat is een tweejaarlijkse enquête, waarvan de meest recente cijfers 

uit 2015 komen. De cijfers voor 2017 waren tijdens het opstellen 

van het Trendrapport Stad nog niet beschikbaar.

Voor het hoofdstuk 3 Werken staat de periode na de crisis centraal. 

Tot 2012 is de crisis zichtbaar in de cijfers; daarom is gekozen voor 

de periode 2013-2016. De getallen voor 2016 betreffen de stand 

per 1 januari, wat betekent dat de ontwikkeling in 2016 nog niet is 

meegenomen in dit rapport. De periode van drie jaar is erg kort. 

Voor de check of er sprake is van een trend, wordt er verder terug 

gekeken. Vóór 2010 is er een grote invloed van de wetswijziging 

voor verplichte inschrijving van vrije beroepen bij de Kamer van 

Koophandel zichtbaar, die het beeld vertekent. Daarom gaan de 

cijferreeksen in dit hoofdstuk niet verder terug dan 2010. 

Voor de vestigingen en werkzame personen wordt het ARRA 

(Activiteiten Register Regio Amsterdam) gebruikt, gebaseerd op de 

inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel. Er is gebruik gemaakt 

van de indeling in ‘hoofdfuncties van gebruik’ overeenkomstig het 

Trendrapport Binnenstad. Dit zijn kantoren, bedrijven, winkels, 

horeca en voorzieningen. Onder voorzieningen vallen cultuur, 

recreatie en sport, welzijn, gezondheidszorg, brandweer en politie 

en onderwijs. De vertaling van de SBI-codes naar deze indeling is 

online in een aparte bijlage te vinden. 

Centraal staat de dynamiek in werkzame personen en vestigingen. 

Daarnaast wordt er gekeken naar de oppervlaktegegevens van 

2016. Helaas zijn vergelijkingen met de voorgaande jaren niet 

mogelijk door definitie-aanpassingen bij het berekenen van de 

oppervlakte per functie . Er wordt niet gekeken naar de economi-

sche waarde die deze werkfuncties vertegenwoordigen. 
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Voor wat betreft de aantallen werkzame personen en vestigingen 

in het hoofdstuk Werken gaat het om geregistreerde werkgelegen-

heid en vestigingen. Dit komt niet altijd overeen met wat er te zien 

is op straat. Hierbij speelt vervlechting en tijdelijkheid een rol, zoals 

die wordt beschreven in het hoofdstuk. Ook is niet alle werkgele-

genheid locatiegebonden. Schoonmakers bijvoorbeeld staan gere-

gistreerd op het hoofdkantoor, maar werken bij de klant. Daarnaast 

zijn er in de bankensector grote correcties doorgevoerd, waarbij 

werkgelegenheid achteraf is geregistreerd op een locatie, terwijl 

de werknemers al op de locatie werkten. Dan lijkt er statistisch veel 

aan de hand, echter de menging binnen werken verandert in de 

praktijk niet. In de duiding van de cijfers wordt hier zo veel mogelijk 

rekening mee gehouden.

De gebruikte periode voor het hoofdstuk Vrije tijd is 2008 - 2016. 

Het startjaar 2008 is gebaseerd op het eerste onderzoek naar 

de ‘multirecreatieve milieus’ dat voor dit Trendrapport Stad is 

herhaald. Het jaar 2008 is daarnaast gebaseerd op cijfers uit het 

Grote Groenonderzoek, waarvoor in de jaren 1996, 2008 en 2013 

enquêtes zijn gedaan.
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Hoofdstuk 2 
Wonen
Ontwikkelingen op de woningmarkt zijn van invloed op de functie-
menging in de stad   
Een gemengde stad heeft een grote verscheidenheid aan mensen: van jong tot 

hoogbejaard, van arm tot miljonair, geboren om de hoek of aan de andere kant 

van de wereld, en alles ertussenin. Mensen maken de stad, wordt ook wel gezegd. 

Wie die mensen zijn, wordt onder andere beïnvloed door de samenstelling van de 

woningvoorraad en de ontwikkelingen op de woningmarkt. Er is een relatie tussen de 

woning (grootte, prijs, locatie) en het huishouden dat er woont. Zo kan een student 

zich prima redden op een paar vierkante meter, terwijl een gezin doorgaans behoefte 

heeft aan meerdere slaapkamers. Ook is er een belangrijke relatie tussen de hoogte 

van het inkomen en de hoogte van de woonlasten. Functiemenging is gebaat bij een 

woningmarkt die tegemoet kan komen aan de woonwensen én mogelijkheden van 

heel veel verschillende mensen. Een gevarieerde en toegankelijke woningmarkt is 

daarmee meer dan een sociaal-maatschappelijk ideaal.

Zo draagt een grote verscheidenheid aan mensen bij aan een gevarieerd aanbod 

van voorzieningen. Er is voldoende draagvlak voor allerlei soorten winkels, horeca, 

scholen, kunst, cultuur en andere functies. Naast de grote warenhuizen, de bekende 

namen en het gangbare aanbod is er draagvlak voor bijzonderheden: een winkel waar 

uitsluitend hangmatten worden verkocht, een afro-kapsalon, een vegetarische slager, 

een teppanyaki-restaurant enzovoorts. Al deze functies dragen bij aan de functiemix 

in de stad en zijn daarmee voor veel stedelijk georiënteerden een belangrijke vesti-

gingsfactor.

Mensen maken niet alleen de stad, ze maken ook de economie. Met name in de 

stedelijke (en internationale) economie, die grotendeels draait om de uitwisseling van 

kennis, ideeën en diensten, speelt menselijk kapitaal een steeds belangrijkere rol. 

De aanwezigheid van een rijke diversiteit aan arbeidskrachten vormt een belangrijke 

vestigingsfactor voor bedrijven en draagt bij aan een sterke en stabiele Amsterdamse 

economie. Daarvoor is een diverse en toegankelijke woningvoorraad nodig. Mensen 

moeten in de stad willen én kunnen wonen.
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Kortom: een gemengde stad vraagt om een veelzijdige, aantrek-

kelijke én toegankelijke woningvoorraad. Met name die toegan-

kelijkheid staat de laatste jaren onder druk. De woningmarkt en 

de samenstelling van de woningvoorraad worden beïnvloed door 

een aantal ontwikkelingen. Zo zien we een toename van tijdelijke 

woonvormen en een vervlechting tussen wonen en niet-wonen. In 

dit hoofdstuk worden deze ontwikkelingen en de gevolgen daarvan 

voor de functiemix op een rij gezet. De nadruk ligt daarbij op ruim-

telijke ontwikkelingen. 

Toelichting 
De menging binnen wonen wordt in dit hoofdstuk op verschillende 

manieren bekeken. Paragraaf 1 belicht de groei van de bevolking. 

In paragraaf 2 wordt gekeken de samenstelling van de woningvoor-

raad naar segmenten. In paragraaf 3 staat de oppervlakte van 

woningen centraal. In paragraaf 4 worden tijdelijke woonvormen 

onder de loep genomen. Paragraaf 5 gaat over de vervagende 

grenzen tussen wonen en niet-wonen.
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2.1 Amsterdam groeit 

Sinds 2008 groeit de Amsterdamse bevolking met gemiddeld ruim 

10.000 inwoners per jaar. De groei wordt veroorzaakt door natuur-

lijke aanwas en een positief buitenlands migratiesaldo. Volgens de 

gemeentelijke bevolkingsprognoses houdt deze groei de komende 

jaren aan. De bouwproductie is bezig met een inhaalslag maar kan 

de huidige bevolkingsdruk vooralsnog niet bijbenen. Het gevolg is 

dat de groei van de Amsterdamse bevolking deels wordt bepaald 

én beperkt door de bouwproductie. Alle nieuwbouw die wordt aan-

geboden, wordt vrijwel meteen afgezet. Alles wat in de bestaande 

voorraad vrij komt, wordt vrijwel meteen gevuld. De vraag is groter 

dan het aanbod en de druk op de woningmarkt neemt toe.

Bevolkingsdichtheid is toegenomen
Het aantal inwoners per hectare is de afgelopen jaren in vrijwel alle 

wijken toegenomen. De grootste groei zit in West en Nieuw-West, 

waarbij met name de westelijke Ringzone opvalt. Ook in Oost is 

het aantal inwoners per hectare in een aantal wijken flink gegroeid. 

De groei van de bevolkingsdichtheid wordt deels veroorzaakt door 

nieuwbouw, maar ook door een toenemende woningbezetting.  
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In de wijken waar het aantal inwoners per hectare is afgenomen, 

zijn in sommige gevallen (tijdelijke) studentenwoningen verdwenen, 

zoals in de Houthavens. Een andere verklaring kan liggen in sloop-

nieuwbouw- projecten waar de nieuwbouw nog niet gereed is of 

minder personen huisvest. Ook speelt in sommige wijken gezinsver-

dunning een rol, onder meer door vergrijzing.

Meer dan -15 +1 tot +100-15 tot -1 +10 tot +20 +20 tot +30 +30 tot +45 +45 of meer

Ontwikkeling bevolkingsdichtheid 2010-2016 
(af- of toename aantal inwoners per hectare)
Bron: Basisinformatie / OIS, bewerking Ruimte en Duurzaamheid 

Ontwikkeling bevolkingsdichtheid, 2010 - 2016
(toe- of afname aantal inwoners per hectare bebouwd gebied)

Bron: Basisinformatie/OIS
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2.2 Samenstelling van de woningvoor-
raad: eigendom en prijs

Door de groeiende druk op de woningmarkt stijgen de woningprij-

zen. Om te begrijpen wat dit betekent voor de toegankelijkheid en 

de functiemix van de stad is een helder beeld van de samenstelling 

van de woningvoorraad nodig. 

Tot in de jaren tachtig werd er in Amsterdam voornamelijk gehuurd. 

Koopwoningen waren er weinig. Tot 1995 groeide het bezit van 

corporaties en nam het aandeel particuliere huurwoningen af. In de 

jaren daarna daalde zowel het aandeel particuliere huurwoningen 

als het aandeel corporatiewoningen en nam het aandeel koopwo-

ningen toe. De koopsector is gegroeid van zo´n tien procent in 1995 

naar ongeveer dertig procent in 2015. 

De particuliere huursector is sinds 2013 voor het eerst sinds jaren 

weer iets gegroeid. Deze groei zit met name in het aandeel dure 

huurwoningen. Het aandeel sociale huurwoningen in bezit van 

particulieren is juist afgenomen. 
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De kaarten hiernaast geven een beeld van de samenstelling van de 

woningvoorraad en de mate van menging per wijk voor respectie-

velijk 2007 en 2015. Ondanks de ontwikkelingen in de woningvoor-

raad lijkt de samenstelling van de woningvoorraad per wijk niet 

heel drastisch te zijn veranderd. De wijken die wel zijn veranderd, 

liggen met name binnen de Ring. 

Zowel in 2007 als 2015 bestond de woningvoorraad in een groot 

aantal wijken voor meer dan 60% uit sociale huurwoningen. De 

afname van het aandeel sociale huur heeft voor veel wijken dus 

nog niet geleid tot een sociale woningvoorraad onder de 60%. 

Daarnaast bestaat een groot deel van de wijken uit een mix van 

sociale huur en koop. Ook hier zien we weinig veranderingen tussen 

2007 en 2015. Het aantal wijken waar de woningvoorraad bestaat 

uit minimaal 20% van elke sector is de afgelopen jaren iets toege-

nomen. Deze toename komt met name door de toename van het 

aandeel vrije sector huur. In geen enkele wijk is de vrije sector huur 

groter dan 60% van de woningvoorraad. Ondanks de groei van het 

aandeel koopwoningen tussen 2007 en 2015 zijn er maar weinig 

wijken waar de koopsector dominant is. Het aantal wijken waar de 

koopsector groter is dan 60% van de woningvoorraad is zelfs iets 

kleiner geworden. De Apollobuurt is de enige wijk in Amsterdam 

die voornamelijk bestaat uit een mix van koopwoningen en vrije 

sector huurwoningen. De Stadionbuurt en Overtoomse Veld zijn 

de enige buurten die voornamelijk bestaan uit een mix van sociale 

huur en vrije sector huur. 

Op het eerste gezicht lijkt de vooroorlogse stad in de richting 

te verschuiven naar meer gemengd. Het aantal buurten dat 

uit minimaal 20% van elke sector bestaat is hier toegenomen. 

Belangrijk aandachtspunt hierbij is het feit dat in deze kaart geen 

onderscheid wordt gemaakt tussen middeldure huur en dure huur. 

Een gemengde wijk kan dus bestaan uit sociale huur, koop en dure 
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huur. Daarnaast geldt dat juist in de vooroorlogse stad zowel de 

koop- als de huursector beperkt toegankelijk zijn vanwege snelle 

prijsstijgingen en lange wachttijden voor de sociale sector. Daar-

naast kunnen verschuivingen doorzetten en weer in een dominante 

sector resulteren. 

In de volgende paragrafen wordt eerst de huursector en vervolgens 

de koopsector nader bekeken. De huursector wordt daarbij opge-

splitst in vier categorieën: sociale huur in bezit van corporaties, 

sociale huur in bezit van particulieren, middeldure huur en dure 

huur. Aangezien middeldure huur en dure huur slechts kleine sec-

toren zijn, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen particulier 

bezit en corporatiebezit.

Sociale huurwoningen zijn huurwoningen met een huur tot 

aan de huurtoeslaggrens. Deze lag in 2007 op €605,- en in 

2015 op €711,- per maand. De sociale huurvoorraad biedt huis-

houdens met een laag inkomen de mogelijkheid om betaalbaar 

te wonen in Amsterdam. Sinds 2015 moet het overgrote deel 

van vrijkomende sociale huurwoningen verhuurd worden aan 

huishoudens met een inkomen tot €36.165 (prijspeil 2017).
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Het aandeel sociale huurwoningen daalt
De kaart hiernaast toont het aandeel sociale huurwoningen per 

wijk en laat de relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2007 zien. 

Corporatie- en particulier bezit zijn hierbij samen genomen. 

Het aandeel sociale huur is het sterkst gedaald in West en in de 

westelijke Ringzone. In Oost is het aandeel sociale huur met name 

afgenomen in de Dapperbuurt en in de Indische Buurt West en 

Oost. Ook in andere stadsdelen is het aandeel sociale huur afge-

nomen. Een afname van het aandeel sociale huurwoningen hoeft 

overigens niet per se te betekenen dat ook het absolute aantal 

sociale huurwoningen afneemt. In de Kolenkit is bijvoorbeeld het 

aandeel sociale huurwoningen afgenomen van bijna 100 procent in 

2007 naar ongeveer 80 procent in 2015, terwijl het absolute aantal 

sociale huurwoningen in dezelfde periode juist is toegenomen van 

ongeveer 2.500 naar zo’n 3.300 sociale huurwoningen. In deze wijk 

1 tot 20 60 tot 8040 tot 6020 tot 40 80 of meer

Aandeel sociale huurwoningen  per wijk
(corporatie of particulier, 2015 in procenten)
Bron: Wonen in Amsterdam, bewerking Ruimte en Duurzaamheid 

-20 of meer +10 tot +20 +10 tot +20-10 tot -20

Dynamiek 2007-2015
(af- of toename in procentpunten)

Aandeel sociale huurwoningen, 2015
(corporatie of particulier, in procenten)

Bron: Wonen in Amsterdam



30 Trendrapport Stad

is veel gebouwd, waarbij de toename van met name het aandeel 

koopwoningen heeft geleid tot een afname van het aandeel sociale 

huurwoningen. In de periode 2007 – 2015 geldt voor Amsterdam 

als geheel echter wel dat het absolute aantal sociale huurwoningen 

is afgenomen. Het gaat om een totale afname van ongeveer 15.000 

sociale huurwoningen, waarvan zo’n 10.000 corporatiewoningen en 

5.000 particuliere huurwoningen.

De afname van het aandeel sociale huurwoningen heeft met name 

gevolgen voor huishoudens met een laag inkomen die willen 

instromen of doorstromen. De wachttijden worden langer. Deze 

verschillen per wijk, woningtype en buurt, maar kunnen oplopen 

tot meer dan tien jaar. De lange wachttijden voor sociale huur-

woningen hebben tot gevolg dat meer huishoudens met een laag 

inkomen de stad verlaten of niet in komen. Daardoor verandert de 

Amsterdamse bevolkingssamenstelling en daarmee ook de functie-

mix in de stad. 

Het gros van de sociale huurwoningen in Amsterdam is in bezit 

van corporaties. Een kleiner deel is in bezit van particulieren. Met 

de corporaties zijn afspraken gemaakt over behoud, verkoop en 

liberalisering van sociale huurwoningen, om te voorkomen dat een 

te groot deel van de sociale sector verdwijnt. Met particulieren 

zijn geen afspraken gemaakt. Zodra een woning volgens het 

woningwaarderingsstelsel boven de sociale huurgrens uitgetild kan 

worden, kan een particuliere verhuurder een vrijgekomen woning 

overhevelen naar de vrije sector. In de volgende twee paragrafen 

worden beide sociale sectoren nader belicht.
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Sociale huur van corporaties neemt het sterkst af in 
Nieuw-West en Noord 
Het aandeel sociale huurwoningen in bezit van corporaties verschilt 

sterk per stadsdeel. De stadsdelen Centrum en Zuid hebben een 

kleine corporatiesector, terwijl die in vooral Noord, Zuidoost en 

Nieuw-West erg groot is. De afname van sociale huurwoningen 

in bezit van corporaties is het sterkst in de wijken met een grote 

corporatiesector. De sterke afname in de westelijke Ringzone 

valt op. Hier lag het aandeel sociale huurwoningen in 2007 meer 

dan twintig procentpunten hoger dan nu. In de Kolenkit gaat het 

overigens niet om een absolute afname. Het absolute aantal sociale 

huurwoningen is hier de afgelopen jaren zelfs iets toegenomen. 

Maar klaarblijkelijk is de koopsector hier nog meer toegenomen. In 

de rest van de westelijke Ringzone gaat het om zowel een relatieve 

als een absolute afname van de sociale huurvoorraad.

1 tot 18 54 tot 7236 tot 5418 tot 36 72 of meer -20 of meer +10 of meer-10 tot -20

Dynamiek 2007-2015
(af- of toename in procentpunten)

Aandeel sociale huurwoningen in bezit corporatie per wijk
(2015 in procenten)
Bron: Wonen in Amsterdam, bewerking Ruimte en Duurzaamheid 

Aandeel sociale huurwoningen in bezit corporatie, 2015
(in procenten)

Bron: Wonen in Amsterdam



32 Trendrapport Stad

De toename van het aandeel sociale huurwoningen in bezit van 

corporaties in Burgwallen Oude Zijde is opvallend. Een goede 

verklaring hiervoor is nog niet gevonden.

Sociale huur in particulier bezit neemt af
Ook in de particuliere huursector moeten woningen met een huur 

tot aan de huurtoeslaggrens worden verhuurd aan huishoudens met 

een inkomen tot €36.165. Het belangrijkste verschil met de corpo-

ratiesector is dat er een ander toewijzingssysteem is. De verhuur 

van deze woningen verloopt vaak via eigen wachtlijsten, bestaande 

contacten en netwerken. Wie de juiste mensen kent, kan gemak-

kelijker een betaalbare particuliere huurwoning bemachtigen. Deze 

sector was relatief groot in Centrum en Zuid en heeft altijd een 

belangrijke rol gespeeld in de toegankelijkheid van de stad. 
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Het aandeel particuliere huurwoningen in de sociale sector wordt 

echter steeds kleiner. Met name in Centrum, Zuid, West en Oost - 

dus binnen de Ring - neemt het aandeel af.

Er zijn de afgelopen jaren ook sociale huurwoningen in de parti-

culiere sector bijgekomen. Het gaat hierbij met name om kleine 

woningen voor starters en studenten. Ontwikkelaars en beleggers 

zien kansen in dit segment vanwege de goede afzetmogelijkheden 

en de geringe risico´s.

Middeldure huur: groeiend, maar nog steeds beperkt
Het aandeel middeldure huur is de afgelopen jaren iets toegeno-

men en omvat nu ongeveer zes procent van de totale woningvoor-

raad. In Nieuw-West is het aandeel middeldure huur het meest 

gestegen en nu ook het grootst. De toename van middeldure huur 

zit zowel in de westelijke Ringzone als in andere delen van Nieuw-

West. Zuidoost heeft ook een grote middeldure huursector. In West 

is het aandeel middeldure huurwoningen in enkele buurten met 

meer dan vijf procentpunten gestegen. Het gemiddelde blijft in dit 

stadsdeel echter relatief laag. In Centrum en Zuid is de middeldure 

huursector sinds 2011 niet meer gegroeid.

Een belangrijk aandachtspunt bij middeldure huur is de opper-

vlakte van deze woningen. Er zijn recentelijk veel kleine woningen 

gebouwd. Dit zijn voor een deel middeldure huurwoningen. Deze 

woningen bieden vanwege het kleine oppervlakte weinig soelaas 

voor gezinnen.

Middeldure huurwoningen zijn huurwoningen met een huur 

tussen de €711,- en €971,- per maand (prijspeil 2015). Deze 

sector is belangrijk voor instromers en starters, en huishoudens 

met een (laag) middeninkomen. Wie niet in aanmerking komt 

voor een sociale huurwoning en ook niet kan of wil kopen, is 

vaak aangewezen op het middensegment huur. 
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Dure huur stijgt veel sneller dan middeldure huur
Dure huurwoningen zijn huurwoningen met een huurprijs vanaf 

€971,- (prijspeil 2015). Door de hoge druk op de woningmarkt 

stijgen de prijzen in de vrije huursector de laatste tijd razendsnel. 

Woningen waar voorheen een middelhoge huur voor werd 

gevraagd, worden nu verhuurd in het dure segment. Met name in 

populaire delen van de stad zoals Centrum en Zuid is het aandeel 

dure huur sterk gestegen. In deze stadsdelen bestaat meer dan tien 

procent van de woningvoorraad uit dure huur. In Oost is het aan-

deel dure huur in ongeveer vijf jaar tijd verdubbeld van nog geen 

vier procent naar acht procent. Dit lijkt met name te komen door 

het grote aandeel dure huur op Zeeburgereiland, IJburg en in het 

Oostelijk Havengebied. In Zuidoost is het aandeel dure huur een 

stuk lager dan gemiddeld. Ook is hierin de afgelopen jaren weinig 
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groei te zien. In Noord is het aandeel dure huur in de meeste wijken 

laag. Aan de westkant van de Noordelijke IJ-oevers is het aandeel 

dure huur wel met vijf procentpunten gestegen. 

Recent verhuisden in de vrije sector betalen de 
hoogste prijs
In de sociale sector liggen de prijzen van zittende huishoudens 

en recent verhuisden dicht bij elkaar. Wie echter wil instromen of 

verhuizen in de vrije huursector krijgt te maken met een forse huur. 

De gemiddelde huurprijs van recent verhuisde huishoudens in de 

vrije sector in Amsterdam ligt op €1.200,- per maand. Het gaat hier 

om de kale huur, dat wil zeggen dat gas, water, elektra en andere 

servicekosten hier nog bij komen. Met een bruto jaarinkomen van 

€36.165 resulteert dit in een huurquote van ongeveer 55 procent. 

Dat betekent dat meer dan de helft van het inkomen aan woonlas-

ten wordt besteed. Ook als iemand dat ervoor over zou hebben, 

is de kans dat iemand met zo’n inkomen in aanmerking komt voor 

een woning van €1.200,- per maand erg klein. De inkomenseisen 

in de vrije sector verschillen per verhuurder, maar liggen vaak rond 

een bruto maandinkomen van 4x de netto huur. Bij een huur van 

€1.200,- is dat €4.800,- per maand en €57.600,- bruto per jaar: ver 

boven de €36.165. Dit betekent dat huishoudens met een jaarinko-

men tussen de €36.165 en €57.600,- grote moeite hebben met het 

vinden van een huurwoning. 
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In de stadsdelen West en Oost betalen zittende huishoudens en 

recent verhuisden in de vrije sector ongeveer hetzelfde bedrag aan 

huur. Het grote aandeel nieuwe kleine woningen in deze stadsdelen 

zou daar een verklaring voor kunnen zijn. In Zuidoost betalen zit-

tende huishoudens in de vrije sector het minst. Het aantal respon-

denten onder recent verhuisde huishoudens in de vrije sector was 

in Zuidoost in 2015 te laag om een representatief beeld te geven 

van de gemiddelde huurprijs in deze categorie.

Naast de hoge aanvangshuur kan de jaarlijkse huurverhoging in de 

vrije sector voor problemen zorgen. Deze loopt in het gunstigste 

geval ongeveer gelijk op met de inflatie. Soms is in het huurcontract 

een jaarlijkse huurverhoging van bijvoorbeeld vijf procent vastge-

legd, plus een percentage inflatiecorrectie. Dit soort verhogingen 

op verhogingen kunnen voor sommige huishoudens steeds proble-

matischer maandlasten teweegbrengen.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Centrum West Nieuw-West Zuid Oost Noord Zuidoost Amsterdam

Gemiddelde kale huur per maand 
van zittende huishoudens en recent verhuisden in sociale sector en de vrije sector (peiljaar 2015)

Zittende huishoudens (woonduur >2,5 jaar)

Sociale sector Vrije sector

Recent verhuisden (woonduur tot 2,5 jaar)

Zittende huishoudens (woonduur > 2,5 jaar)

Recent verhuisden (woonduur tot 2,5 jaar)

Gemiddelde kale huur per maand van zittende huishoudens en recent verhuisden in sociale sector 
en vrije sector per stadsdeel, peiljaar 2015 
Bron: Wonen in Amsterdam



38 Trendrapport Stad

De snelle prijsstijgingen in de vrije huursector hebben met name 

lastige gevolgen voor stedelijk georiënteerde woningzoekers met 

een (laag) middeninkomen van tussen de €36.165,- en €50.000,-. Zij 

komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning en kunnen 

of willen vaak (nog) niet kopen. Ook huishoudens met een tijdelijk 

laag inkomen, zoals starters en zzp’ers voldoen vaak niet aan 

hypothecaire voorwaarden. Met de stijging van de woningprijzen 

wordt het vinden van een geschikte woning ook voor deze huishou-

dens steeds lastiger. Het middeldure huursegment is te beperkt 

om voldoende uitkomst te bieden. Nieuwbouwwoningen in dit 

segment zijn bovendien vaak klein, dus alleen geschikt voor kleine 

huishoudens zonder kinderen.

Koopsector gegroeid 
De koopsector is gegroeid van zo´n vijf procent in de jaren tachtig 

naar dertig procent in 2015. Daar waar het voorheen nog vrijwel 

noodzakelijk was om de stad te verlaten op het moment dat een 

huishouden een woning wilde kopen, is koop in veel stadsdelen nu 

een reële optie geworden. Het aantal hoger opgeleiden, tweever-

dieners en gezinnen in de stad is sinds de groei van de koopsector 

toegenomen. 

De kaart hiernaast toont het aandeel koopwoningen per wijk in 

2015 en de ontwikkeling van de koopsector sinds 2007. Elk stads-

deel heeft wijken met veel koopwoningen en wijken met weinig 

koopwoningen. In dertien wijken is het aandeel koopwoningen de 

afgelopen jaren met meer dan tien procentpunten gestegen.

In onder andere de Dapperbuurt, de Indische Buurt West en 

Tuindorp Oostzaan heeft de stijging van het aandeel koopwonin-

gen geleid tot een koopsector van rond de dertig procent. In de 

Erasmusparkbuurt is het aandeel koopwoningen toegenomen van 

zo’n dertig procent in 2007 naar 44 procent in 2015. In deze buurt 

ligt het aandeel koopwoningen nu dus ruim boven het Amsterdams 

gemiddelde. Opvallend is dat het aandeel koopwoningen in de 

Grachtengordel-Zuid en de Grachtengordel-West is afgenomen. 

Het gaat hierbij overigens in de Grachtengordel-Zuid in absolute 

aantallen juist om een kleine toename van het aantal koopwonin-

gen. In de Grachtengordel-West is zowel het relatieve als absolute 

aantal koopwoningen iets gedaald. 
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De afname van het aandeel koopwoningen in Overamstel kan 

worden verklaard door het feit dat daar veel nieuwe woningen zijn 

gebouwd, waaronder een groot deel (sociale)huurwoningen.

Meer dan -10 meer +20 of meer+10 tot +20

Dynamiek 2007-2015
(af- of toename in procentpunten)
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Hogere vierkantemeterprijzen, met name binnen de 
Ring
De druk op de Amsterdamse koopsector is de afgelopen jaren 

enorm toegenomen, waarbij met name tussen 2014 en 2015 een 

enorm verschil te zien is. Van de crisisdip is al lang geen sprake 

meer. De stijging is het sterkst in de buurten binnen de ringweg 

A10. De transactiewaarde van woningen binnen de Ring lag in 2015 

boven de €3000,- per vierkante meter en in veel wijken zelfs boven 

de €5000,-. Ook buiten de Ring stegen de vierkantemeterprijzen, 

maar minder hard. De verschillen tussen de stadsdelen binnen en 

buiten de Ring worden dus groter.

Door de druk op de woningmarkt wordt er vaak boven de vraag-

prijs geboden. Uit een analyse van Woon Amsterdam (2016) blijkt 

dat in het derde kwartaal van 2016 bijna zestig procent van de 

kopers meer dan de vraagprijs heeft betaald.

Hoe de functiemenging wordt beïnvloed door veran-
deringen in de woningvoorraad
De samenstelling van de woningvoorraad is onlosmakelijk 

verbonden met de toegankelijkheid van de stad en de samen-

stelling van de bevolking. Uit voorgaande paragraaf blijkt dat 

de toenemende druk op de woningvoorraad in Amsterdam met 

name gevolgen heeft voor huishoudens met een laag en (laag)

middeninkomen. Deze huishoudens worden geconfronteerd met 

lange wachttijden in de sociale huursector en stijgende prijzen in 

de vrije huur- en koopsector. Daarnaast geldt dat grote woningen 

relatief schaars en duur zijn. Dit betekent onder andere dat de stad 

voor gezinnen met een (laag)middeninkomen minder toegankelijk 

wordt. In hoeverre deze ontwikkelingen van invloed zijn op de mate 

van functiemenging in de stad is afhankelijk van het schaalniveau 

waar naar gekeken wordt. 

Op het schaalniveau van een wijk heeft de bevolkingssamenstelling 

invloed op het karakter en het voorzieningenaanbod van die betref-

fende wijk. Daarbij geldt over het algemeen dat een gevarieerde 

bevolkingssamenstelling meer draagvlak biedt voor een gevarieerd 

voorzieningenaanbod voor verschillende doelgroepen. 

Op een hoger schaalniveau geldt hetzelfde principe. Echter, hoe 

groter de ruimtelijke concentraties van hogere en lagere inkomens 

is, hoe groter de kans op een gesegregeerde stad. In dit opzicht 
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zijn de grote verschillen in woningprijs en toegankelijkheid binnen 

en buiten de ringweg A10 een belangrijk aandachtspunt.

Nog een schaalniveau hoger komt de economische structuur van 

de stad onder druk te staan. Deze is gebaat bij een gevarieerde, 

zogenoemde ‘dikke’ arbeidsmarkt oftewel bij een gevarieerde 

bevolkingssamenstelling. Zodra mensen zich vanwege een 

ontoegankelijke woningmarkt gedwongen voelen om buiten de 

stad woonruimte te zoeken, nemen woon-werkafstanden toe, met 

verkeerscongestie en milieuhinder tot gevolg. Tegelijkertijd wordt 

de arbeidsproductiviteit niet optimaal benut (Moretti, 2013). De 

woon-werkreistijd gaat (deels) ten koste van werktijd.
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2.3 Samenstelling van de woningvoor-
raad: woningoppervlaktes

Meer grote woningen
De afgelopen jaren is het aandeel kleine woningen (onder de zestig 

vierkante meter) afgenomen en het aandeel grote woningen (boven 

de tachtig meter) toegenomen. Deze verschuiving wordt veroor-

zaakt door de absolute toename van het aantal grote woningen. 

Daardoor is de stad aantrekkelijker geworden voor bijvoorbeeld 

gezinnen. Toch bestaat nog ruim een derde van de Amsterdamse 

woningvoorraad uit woningen van minder dan zestig m². 

Ontwikkeling aandeel kleine woningen 2007 - 2015 (tot 60 m2)
(af- of toename in procentpunten)
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Bron: Basisinformatie/OIS, bewerking Ruimte en Duurzaamheid
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Bron: Basisinformatie/OIS
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Ontwikkeling aandeel grote woningen 2007 - 2015 (boven 80 m2)
(af- of toename in procentpunten)

+15 tot +150 tot +5-10 tot 0 +15 tot +25 n.v.t.*-15 tot -5Meer dan -15

Bron: Basisinformatie/OIS, bewerking Ruimte en Duurzaamheid
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Veel grote woningen, maar ook eenkamerwoningen
De toename van het aandeel grote woningen zit met name in de 

bouw van woningen met drie kamers. Daarnaast zijn er in 2015 ook 

veel eenkamerwoningen voor studenten en starters opgeleverd. 

Tweekamerwoningen worden opvallend weinig gebouwd.

Minder grote woningen in aanbouw genomen
In Nieuw-West, West en Zuidoost ligt de gemiddelde woonopper-

vlakte van woningen die in 2016 in aanbouw zijn genomen onder 

of rond de zestig m². Dit gemiddelde wordt in deze stadsdelen 

sterk beïnvloed door de nieuwbouw van veel zeer kleine woningen, 

meestal eenkamerwoningen. In Noord en Oost ligt de gemiddelde 

woningoppervlakte tussen de zestig m² en de tachtig m². In deze 

stadsdelen zijn met name twee- en driekamerwoningen in aanbouw 

genomen.

Nieuwbouw huur- en koopwoningen naar aantal kamers in Amsterdam, 2011 - 2015 
Bron: OIS

Nieuwbouw huur en koop naar aantal kamers

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

1 kamer

2 kamers

3 kamers

4 kamers

5 of
 meer kamers

2015

2014

2013

2012

2011



46 Trendrapport Stad

Startbouw 2016 naar gemiddelde woningoppervlaktes per stadsdeel
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De invloed van woninggrootte op de functiemix
Bij de ontwikkeling van de stad is woninggrootte een van de wei-

nige middelen om te kunnen sturen op prijs en huishoudenstypen. 

Een rijke mix van woningen met verschillende woninggroottes en 

prijsklassen is een belangrijke voorwaarde voor een gevarieerde 

bevolkingssamenstelling. Amsterdam is van oudsher een stad met 

veel kleine woningen vergeleken met het Nederlandse gemiddelde. 

Deze woningen zijn met name interessant voor een- en tweeper-

soonshuishoudens. De afgelopen tien jaar is het aandeel grote 

woningen toegenomen. Dit heeft de stad interessanter gemaakt 

voor gezinnen. Sinds kort worden er echter ook veel eenkamerwo-

ningen gebouwd. Deze worden grotendeels bevolkt door alleen-

staanden, zoals studenten en starters.

Het is belangrijk om woninggrootte in samenhang met woningprijs 

te beschouwen. Een deel van de recent gebouwde zeer kleine 

woningen heeft een middeldure huur, waardoor de vierkante 

meterprijs ronduit hoog is. Deze woningen zijn daarmee slechts 

geschikt voor een- en tweepersoonshuishoudens met een redelijk 

inkomen.

Startbouw 2016 naar gemiddelde woningoppervlaktes per stadsdeel
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2.4 Toename van tijdelijke 
woonvormen

Hoewel harde cijfers over tijdelijke woonvormen moeilijk zijn te 

achterhalen, zien we de afgelopen jaren steeds meer tijdelijke 

woonvormen, variërend van enkele maanden tot enkele jaren. Dit 

beïnvloedt zowel de toegankelijkheid als de bevolkingssamenstel-

ling van de stad, en daarmee de functiemix. Tijdelijke woonvormen 

trekken met name jongeren, (buitenlandse) studenten en expats, 

maar afhankelijk van de vorm kunnen ook andere doelgroepen een 

tijdelijke woning huren.

Tijdelijke woonvormen zijn niet nieuw
Tijdelijke woonvormen zijn niet helemaal nieuw. Amsterdam kent 

immers een roerig krakersverleden, waarin ook vaak tijdelijk op 

adressen werd verbleven. In het kielzog van de krakersbeweging 

kwamen er anti-kraakwoningen: leegstaande panden die tijdelijk 

worden bewoond, zodat de woning niet gekraakt kan worden. 

Sinds een wetswijziging in 2010 is kraken verboden en is het aantal 

kraakwoningen in Amsterdam afgenomen. Om leegstand tegen 

te gaan, kunnen panden nog steeds anti-kraak worden bewoond 

via een gebruikersovereenkomst of worden verhuurd op basis van 

de leegstandswet. Huurders die gebruik maken van deze tijdelijke 

huurvormen hebben geen huurbescherming. Verhuur op basis van 

de leegstandswet mag in principe maximaal twee jaar, maar kan 

worden verlengd. Antikraakwoningen kunnen voor zeer korte duur 

worden verhuurd en ook de opzegtermijn is vaak zeer kort. Het 

grootste voordeel van een anti-kraakwoning is een relatief lage 

huurprijs, op vaak een gunstige locatie. Daarnaast gaat het vaak om 

relatief grote woningen.

Studenten- en jongerencontracten
Een van de bekendste vormen van tijdelijk wonen is nu het stu-

dentencontract of campuscontract. Corporaties bieden studenten 

hiermee een plek in de stad met een contract dat loopt zolang de 

bewoner studeert. Jongeren die niet studeren, kunnen gebruik 

maken van het jongerencontract. Het jongerencontract is een vijf-

jaarscontract en wordt evenals de campuscontracten aangeboden 

door corporaties. Bij het tekenen van het contract moet de jongere 

tussen de 18 en 28 jaar zijn. Het contract kan in sommige gevallen 

met twee jaar worden verlengd. Studenten en jongeren die gebruik 
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maken van een campuscontract of jongerencontract bouwen gedu-

rende de huurperiode inschrijfduur op en kunnen na het contract 

eventueel doorstromen naar een reguliere sociale huurwoning.

Naast studentencontracten en campuscontracten bestaan er tijde-

lijke verhuurcontracten voor zelfstandige woningen (maximaal twee 

jaar) en voor onzelfstandige woningen (maximaal vijf jaar). Deze 

contractvorm is niet speciaal gericht op jongeren of studenten. Ook 

kan een huis tijdelijk worden verhuurd in de vorm van huisbewaring. 

Huisbewaring duurt minimaal drie maanden en maximaal twee jaar.

Wonen in een ‘hotel’
Er bestaan ook woonconcepten die balanceren op de grens van 

woning en hotel. De bekendste voorbeelden hiervan zijn Casa400, 

the Student Hotel, Hotel Jansen en Zoku. In Casa400 wonen tien 

maanden per jaar studenten. Gedurende de zomer worden de 

kamers twee maanden lang verhuurd aan toeristen. Hotel Jansen 

en the Student Hotel zijn met name gericht op nieuwkomers in de 

stad. Vaak gaat het om buitenlandse studenten die snel iets zoeken 

en de voorkeur geven aan een ingerichte kamer en (gedeelde) faci-

liteiten als wasserette, keuken, bar, huiskamer en sportmogelijkhe-

den. Via deze concepten kan men snel andere mensen leren kennen 

en een netwerk opbouwen in de stad. Zoku richt zich op personen 

die een plek zoeken waar ze tijdelijk kunnen wonen en werken. Het 

richt zich op professionals op zoek naar comfort die een hoge huur 

kunnen betalen. Ook dit concept voorziet in gedeelde voorzienin-

gen zoals een bar, dakterras, werkruimtes en een kleine winkel.

Tijdelijke woonvormen en de functiemenging in de 
stad
Helaas zijn harde cijfers over de mate waarin tijdelijke woonvormen 

groeien niet beschikbaar. Het is echter duidelijk dat de verschil-

lende vormen van tijdelijk wonen invloed hebben op de functie-

menging in de stad. Ze trekken specifieke doelgroepen aan, met 

name jongeren, studenten en expats. Het maakt de stad voor deze 

doelgroepen in een aantal opzichten toegankelijker. Een tijdelijk 

woonadres is een voet tussen de deur, een plek van waaruit een 

permanent adres kan worden gezocht. Tijdelijkheid wordt verschil-

lend ervaren: voor de een is het een praktische oplossing, voor 

de ander een way of life en voor een derde een noodsituatie. Een 

student die vijf jaar lang een studentenwoning kan huren, zal dit 
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Tijdelijke studentenhuisvesting aan de H.J.E. Wenckenbach. (boven)

Casa 400 wordt 10 maanden per jaar verhuurd aan studenten en 2 maanden per jaar aan toeristen. (onder)
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niet echt ervaren als een tijdelijk adres. Iemand die noodgedwon-

gen van adres naar adres hopt, zal tijdelijkheid op een heel andere 

manier ervaren. 

Het is van belang om tijdelijkheid te relateren aan prijs. Waar een 

tijdelijke woonruimte een aantrekkelijke huur heeft, wordt onze-

kerheid gecompenseerd door betaalbaarheid. Voorbeelden zijn 

antikraakwoningen en verhuur op basis van de leegstandswet. Deze 

vormen bieden uitkomst aan huurders met een kleine portemon-

nee en een flexibele levensstijl. Andere vormen van tijdelijk wonen 

zijn vaak juist duur: woonconcepten als Zoku en Hotel Jansen met 

totaalpakket dat voor internationale studenten en vermogende 

expats zeer aantrekkelijk is.

Tijdelijke woonvormen hebben invloed op het karakter van stads-

buurten. Enerzijds kunnen buurtbewoners het gevoel krijgen dat 

de sociale cohesie vermindert doordat mensen elkaar minder goed 

kennen. Anderzijds kunnen tijdelijke woonvormen een buurt een 

impuls geven: meer levendigheid op straat, meer sociale veiligheid, 

meer draagvlak voor sommige voorzieningen.

2.5 Vervagende grenzen tussen wonen 
en niet-wonen

Huizen worden lang niet altijd gebruikt om alleen in te wonen. 

Naast de reeds genoemde concepten waarbij hotels worden 

gebruikt als woning, worden er ook woningen gebruikt als hotel, 

bijvoorbeeld door de verhuur via websites als Airbnb. Daarnaast 

kan een woning een werkplek zijn, of bijvoorbeeld een opslag-

ruimte voor een internetwinkel. Het vervagen van grenzen tussen 

functies, ook wel ‘blurring’ genoemd, heeft invloed op de functie-

menging in de stad.

Meer woningen verhuurd als vakantiewoning 
Het verhuren van woningen aan vakantiegangers nam de afgelopen 

jaren sterk toe. Via websites als Airbnb is dit eenvoudig te regelen 

en in eerste instantie lijkt het een win-win-situatie: de verhuurder 

verdient er een mooi bedrag mee en de vakantieganger heeft het 

gevoel ‘tussen de locals’ te verblijven.
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Uit de Evaluatie Toeristische Verhuur van Woningen 2016 blijkt dat 

tussen februari 2015 en februari 2016 ongeveer 22.000 woningen 

tenminste één keer geheel of gedeeltelijk te huur werden aange-

boden in de vorm van short stay, vakantieverhuur of B&B’s op een 

van de verschillende platforms (zie ook het hoofdstuk Vrije tijd). 

Vijf procent van de totale woningvoorraad in Amsterdam wordt 

minimaal 1 dag geheel of gedeeltelijk aan toeristen verhuurd.

Een van de gevolgen van vakantieverhuur is dat er woningen wor-

den onttrokken aan de woningmarkt. Als een woning structureel 

aan toeristen wordt verhuurd, kan er niet tegelijkertijd iemand in 

de woning wonen. De druk op de woningmarkt wordt dus hoger, 

terwijl die in Amsterdam al hoog is. Daarom mogen woningen sinds 

2014 niet meer dan zestig dagen per jaar worden verhuurd. Per 1 

oktober 2017 moet elke verhuring van een gehele woning gemeld 

worden bij de gemeente Amsterdam. 

Dat de regel van maximaal zestig dagen per jaar niet altijd wordt 

nageleefd blijkt uit de opgave van Airbnb zelf. Tussen 1 juni 2016 

en 1 juni 2017 werd bijna zestien procent van de daar aangeboden 

ruimte voor langer dan zestig dagen verhuurd. Het gaat hierbij om 

gehele woningen. Aangeboden overnachtingsmogelijkheden op 

Airbnb kunnen ook hotels en short stay bevatten, dus het is lastig 

de exacte omvang te bepalen. Inmiddels heeft Airbnb de afspraak 

met de gemeente om gehele woningen die langer dan zestig 

dagen worden verhuurd, te verwijderen van de site.

De cijfers van Airbnb geven niet aan waar deze woningen zich 

bevinden. Wel is bekend dat het aanbod van woningen voor vakan-

tieverhuur via Airbnb sterk geconcentreerd is binnen de Ring, met 

name in stadsdeel Centrum (zie hoofdstuk Vrije tijd). De verhuur 

van woningen aan toeristen, zeker wanneer dat vaak gebeurd, heeft 

impact op de functiemenging in de wijk. Want hoe goed veel toe-

risten ook hun best doen om ‘te doen als de locals’, ze gebruiken 

de omgeving toch anders.

Andere vormen van ‘blurring’ tussen wonen en niet-
wonen
Naast de vervlechting tussen wonen en vakantieverhuur zijn er nog 

andere vormen van blurring. Zo is er een toename van het aantal 

mensen dat hun woning gebruikt om te werken. Dat komt doordat 
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het aantal zzp’ers in de stad groeit. Daarnaast werken ook mensen 

in loondienst vaker thuis. Door het thuiswerken gaan wonen, wer-

ken en vrije tijd meer door elkaar heen lopen, zowel in ruimte als in 

tijd. Voor veel mensen biedt thuiswerken praktische oplossingen 

voor het combineren van gezin en werk. Naast het werken in een 

woning, wordt er ook gewoond in werkruimtes/ bedrijfsruimtes. 

Een voorbeeld hiervan is een atelierruimte die bewoond wordt. 

Een andere vorm van blurring is het gebruik van de woning als 

winkel, restaurant of bioscoop, waarbij deze functies als het ware 

de woning in worden geïmporteerd. Vanaf de bank bestellen we 

kleding en allerlei andere producten. De bestelde producten 

worden thuis afgeleverd, waar het wordt gepast en eventueel weer 

teruggestuurd. Eten wordt aan de deur bezorgd en thuis opgege-

ten. En met diensten als Netflix en Horizon hoeven we ook de deur 

niet uit voor een filmavond.

Vervlechting tussen wonen en niet-wonen en de 
invloed op de functiemenging
Vervlechting van wonen en niet-wonen verandert een woonbuurt 

meer in een woon-werk buurt, zonder dat de buurt fysiek veran-

dert. Dat kan positieve gevolgen hebben, zoals meer levendigheid 

op straat of een groeiend draagvlak voor voorzieningen, maar ook 

negatieve. Vakantieverhuur van woningen, zeker daar waar het veel 

gebeurt of in buurten die overwegend een woonkarakter hebben, 

kan ook als overlast worden ervaren. Dat kan gaan om drukte op 

straat, geluidsoverlast of een meer op toeristen gericht voorzienin-

genaanbod.
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Hoofdstuk 3 
Werken
Diversiteit van werken als indicator van economische 
kracht
De ‘trek naar de stad’ leidt in Amsterdam tot een groeiende 

bevolking en een groei van de werkgelegenheid. De Amsterdamse 

economie groeit harder dan het gemiddelde in de Metropoolregio 

Amsterdam (MRA) en Nederland. De stad is interessant voor men-

sen en bedrijven omdat diverse en gemengde stedelijke milieus dé 

voedingsbodem zijn voor kennisuitwisseling en innovatie. Tegelij-

kertijd biedt de stad wereldwijde fysieke en digitale verbonden-

heid. Steden zijn de ideale plekken om lokale kennis en innovatie te 

verbinden met wat er elders in de wereld gebeurt.

Daarbij is er sprake van een vliegwiel van versterkende agglomera-

tievoordelen: aantrekkelijke steden trekken meer mensen en bedrij-

ven, waardoor ze nog aantrekkelijker worden en nog meer mensen 

en bedrijven aantrekken. Agglomeratievoordelen geven aan hoe 

mensen en bedrijven op basis van economische specialisatie, stede-

lijke massa en diversiteit profiteren van elkaars aanwezigheid. Met 

de opkomst van de kennis en innovatie economie zijn de agglo-

meratievoordelen die te maken hebben met diversiteit en variëteit 

belangrijker geworden. De aanwezigheid van werk en diversiteit 

van de werkfunctie is een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan 

en het voortzetten van het vliegwiel van versterkende agglomera-

tievoordelen (Frank van Oort, weblog Wim Derksen). Diversiteit van 

werken is daarmee een indicator van de economische kracht van de 

stad en de kansen die de stad biedt voor bewoners en bedrijven. 

Steden als Amsterdam zijn bij uitstek een plek waar mensen en 

bedrijven profiteren van een rijke diversiteit aan bedrijven, techno-

logieën en menselijke vaardigheden.
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Vervlechting en tijdelijkheid binnen werken neemt 
toe
Het vliegwiel werkt aan de productieve en consumptieve kant van 

de economie. Consumentendiensten zijn omvangrijker, meer divers 

en hoogwaardiger in steden met een grotere massa en dichtheid. 

Dat maakt deze steden aantrekkelijker voor mensen en bedrijven, 

zeker voor hoogopgeleiden en kenniswerkers die gemiddeld meer 

gebruik maken van horeca, detailhandel en culturele voorzieningen 

(Otto Raspe, PBL). Dit zien we in Amsterdam terug in de groei 

van consumptieve functies, maar ook in de groei van gemengde 

winkelformules en nieuwe dienstverleningsconcepten. Functies 

vervlechten met elkaar. Zo voegen supermarkten allerlei nieuwig-

heden toe, zoals horeca, in de winkel bereide sushi en ‘ready-to-

eat’-concepten. Boekhandels schenken alcoholische dranken bij 

bijvoorbeeld boekpresentaties en lezingen. Daarnaast zien we 

tijdelijke winkels en evenementen die inspelen op de behoefte aan 

beleving en vernieuwing bij de consument.

Deze toename van vervlechting en tijdelijkheid is niet altijd 

zichtbaar in de statistieken. De ‘barbershop’ in een designer-

kledingwinkel of het publiekstoegankelijke café-restaurant in de 

plint van een hotel staan lang niet altijd apart geregistreerd. De 

kloof tussen wat we zien op straat en de statistiek wordt groter. Dit 

zien we op straat, komt naar voren in gesprekken met experts, en 

zien we terug in de krant. 

Met deze kanttekening wordt in dit hoofdstuk een beeld gegeven 

van de trends en diversiteit binnen het werken in de stad. 

Toelichting 
De ‘werkmix’ wordt in dit hoofdstuk op verschillende manieren 

belicht. Paragraaf 1 zoomt in op de dichtheid en aandelen van 

functies naar oppervlak. In paragraaf 2 wordt gekeken naar werkge-

legenheid en werkzame personen. En in paragraaf 3 staan vestigin-

gen en vestigingsgroottes centraal. In paragraaf 4 wordt vervolgens 

de mix naar werkfuncties onder de loep genomen.
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3.1 Dichtheid en mix van het werken

Dichtheid niet-wonen hoog in stadshart en op groot-
schalige kantoorlocaties
De niet-woonfuncties samen geven een redelijk beeld van de ruim-

telijke verdeling van het werken over de stad. Het betreft hier de 

dichtheid op basis van de som van vierkante meters bedrijfsvloer-

oppervlak per wijk in gebruik voor kantoren, bedrijven, winkels, 

horeca en voorzieningen. Niet-woonfuncties zijn geconcentreerd in 

het stadsdeel Centrum, met uitlopers naar Zuid en Oost. De hoog-

ste dichtheid is te vinden in de Burgwallen-Oude en -Nieuwe Zijde, 

de Grachtengordel-Zuid en de Weteringsschans. Daarnaast is de 

dichtheid van niet-wonen hoog op de grootschalige kantoorlocaties 

Sloterdijk, Amstel III en de Zuidas.

0 tot 0,15 0,15 tot 0,3 0,3 tot 0,6 0,6 tot 1,2 1,2 of meer

FSI* niet-wonen 2016 
Bron: OIS/ARRA

Floor Space Index niet-wonen, 2016 
(Floor Space Index: geeft de mate van intensief ruimtegebruik aan via de verhouding  

bebouwde bruto vloeroppervlak en de oppervlakte van het terrein) 

Bron: Belastingsdienst Amsterdam, bewerking OIS
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Kantoren en bedrijven meer dan de helft van de 
werkfuncties
Als niet-woonfuncties worden onderverdeeld in de hoofdfuncties 

kantoren, bedrijven, voorzieningen, winkels en horeca, dan blijkt 

dat meer dan de helft van de Amsterdamse oppervlakte aan werk-

functies in 2016 in gebruik was door kantoren en bedrijven. Meer 

dan een kwart betreft voorzieningen. Winkels en horeca gebruiken 

samen nog geen zesde van het totale oppervlakte aan werken in 

Amsterdam.

Oppervlakteverdeling werkfuncties 
Amsterdam, 2016 
Bron: Belastingdienst Amsterdam, bewerking OIS

Voorzieningen
29%

Bedrijven
26%

Kantoren
27%

Winkels
9%

Horeca
7%

Overig
2%

Oppervlakteverdeling werken

Amsterdam (2016)
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Grootste werkmix binnen de Ring
Op basis van de functiekaart is de grootste mix van werkfuncties te 

zien binnen de Ring A10. Wat verder opvalt is dat horeca en winkels 

de stadsstraten volgen en dat winkellinten afzwakken richting de 

Ring. Horeca is geconcentreerd in het stadshart en rond uitgaans-

pleinen. Kantoren en bedrijven laten een ander patroon zien. 

Concentraties van kantoren zijn te vinden in het stadshart en rond 

het Vondelpark, uitlopend in de richting van de Schinkel. Verder 

zijn (grootschalige) kantoren geconcentreerd in Amstel III en op 

de Zuidas. Grootschalige bedrijven zijn vooral te vinden langs het 

IJ en op Amstel III. Kleinschalige kantoren en bedrijven zijn meer 

gespreid, maar sterker geconcentreerd binnen de Ring.

kantoren bedrijven                 horeca detailhandel

Niet-woonfuncties: 
kantoren, bedrijven, horeca en detailhandel (2017)
Bron: Ruimte en Duurzaamheid

Functiekaart niet-woonfuncties, 2017 
(vestigingen kantoren, bedrijven, horeca en detailhandel) 

Bron: Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid
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3.2 Dynamiek in werkgelegenheid

In Centrum en Zuid werken de meeste mensen
Centrum en de Zuidas kennen in 2016 de hoogste aantallen 

werkzame personen per hectare. Verder worden wijken rondom 

het Vondelpark, Omval/Overamstel, Oosterparkbuurt, Amstel III en 

Bijlmer Centrum gekenmerkt door hoge dichtheden. In de stads-

delen Centrum en Zuid werken de meeste mensen: veertig procent 

van het totale aantal in Amsterdam werkzame personen, ofwel 

195.000 personen, werkt daar.

100 tot 200 200 of meer0 tot 25 25 tot 50 50 tot 100

Aantal werkzame personen per hectare (2016)
Bron: OIS/ARRA
 

Dichtheid werkzame personen, 2016
(aantal werkzame personen per hectare bebouwd gebied)

Bron: OIS/ARRA



Hoofdstuk 3 - Werken 63

Werkgelegenheid neemt toe
De werkgelegenheid is de afgelopen jaren toegenomen tot een half 

miljoen werkzame personen. Als gekeken wordt naar de gemid-

delde jaarlijkse groei in de periode 2010-2016 dan was deze groei 

bovengemiddeld in Centrum, in wijken in West (met name Chas-

sébuurt), in IJburg en op de Zuidas. In Amsterdam was de groei 

gemiddeld per jaar 1,7%. 

50.000 510.000+
1,7%

werkzame personen 
bijgekomen 
2010 - 2016

aantal werkzame 
personen
in 2016

2010-2016

50.000 510.000+
1,7%

werkzame personen 
bijgekomen 
2010 - 2016

aantal werkzame 
personen
in 2016

2010-2016

Gemiddelde 
jaarlijkse groei 
werkzame 
personen 
2010-2016
Bron: OIS/ARRA
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Dichtheid werkgelegenheid neemt toe in grote delen 
van de stad
De toename van het aantal werkzame personen per hectare is het 

grootst in wijken in Centrum, op de Zuidas en in Amstel III. In Zuid-

oost is de grootste toename van het aantal werkzame personen 

per hectare. De groei in Amstel III komt voor een deel door admi-

nistratieve correcties in de bankensector en door de verhuizing 

van ING van West naar Zuidoost. Daarnaast speelt de komst van 

grote kantoren als een groot schoonmaakbedrijf (met vooral niet 

locatiegebonden werkgelegenheid) en NUON een rol. De groei van 

werkzame personen op de Zuidas vloeit voort uit de verdere ont-

wikkeling van dit gebied en ook door een administratieve correctie 

in de bankensector. 

+25 tot +50  +50 of meer-1 tot +1meer dan -25 +1 tot +10 +10 tot +25-1 tot -10-10 tot -25

Verschil werkzame personen per hectare 
(2010-2016)
Bron: OIS/ARRA

Ontwikkeling dichtheid werkzame personen, 2010 - 2016
(af- en toename aantal werkzame personen per hectare bebouwd gebied)

Bron: OIS/ARRA
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De dichtheid van de werkgelegenheid nam ook in delen van Oost 

en West toe. De werkgelegenheid en de dichtheid hiervan nam 

af in Buitenveldert-west, Weesperzijde, Rijnbuurt en Sloterdijk. In 

Sloterdijk kwam dat vooral door de verhuizing van ING en enkele 

andere grote bedrijven.

Zonder zzp’ers neemt de dichtheid minder sterk en in 
minder wijken toe 
Amsterdam herbergt van alle grote steden in Nederland de meeste 

zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers, defi nitie in dit rapport: 

een werkzame persoon met rechtsvorm eenmanszaak niet actief 

in horeca en detailhandel). Het aantal blijft toenemen, zowel in 

Amsterdam als in de rest van Nederland. 

+25 tot +50 +50 of meer-1 tot +1Meer dan -25 +1 tot +10 +10 tot +25-1 tot -10-10 tot -25

Verschil werkzame personen per hectare exclusief zzp’ers 
(2010-2016)
Bron: OIS/ARRA

Ontwikkeling dichtheid werkzame personen exclusief zzp’ers, 2010 - 2016
(af- en toename aantal werkzame personen per hectare bebouwd gebied)

Bron: OIS/ARRA
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Zonder de zzp’ers ontstaat er een ander beeld van de groei van de 

werkgelegenheid in Amsterdam. In vergelijking met de werkzame 

personen inclusief zzp’ers, neemt het aantal werkzame personen 

per hectare minder sterk en minder vaak toe. In meer wijken is de 

dichtheid van werkgelegenheid afgenomen of ongeveer hetzelfde 

gebleven. Zonder zzp’ers neemt de dichtheid sterk toe in de wijken 

in Centrum, Zuidas, en Amstel III in Zuidoost.

Opkomst zzp’ers belangrijke factor in groei werkgele-
genheid
Sinds 2010 komt ongeveer de helft van de absolute toename in 

werkgelegenheid voor rekening van zzp’ers. De groei van het aantal 

zzp’ers is dus een belangrijke factor in de groei van de werkgele-

genheid in Amsterdam. Er zijn diverse wijken waar de groei van 

de werkgelegenheid voor meer dan de helft te verklaren is door 

de groei van zzp’ers. In het stadshart en op grootschalige werkge-

bieden is het aandeel zzp’ers in de groei van de werkgelegenheid 

minder dan vijftig procent. Hier is de grootste groei in werkgele-

genheid buiten de zzp’ers om.  

24.000 60.000+
zzp’ers 
bijgekomen 
2010 - 2016

zzp’ers
in 2016

12% van werkzame personen
in Amsterdam is zzp’er

1%

2010-2016

24.000 60.000+
zzp’ers 
bijgekomen 
2010 - 2016

zzp’ers
in 2016

12% van werkzame personen
in Amsterdam is zzp’er

1%

2010-2016
Gemiddelde jaarlijkse 
groei werkzame 
personen zonder 
zzp’ers 2010 - 2016

Bron OIS/ARRA
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Geen groei 
zonder zzp’ers

Groei: aandeel 
zzp-ers 50-100%

Groei: aandeel 
zzp’ers 0-50%

Invloed zpp’ers op groei werkzame personen 2010-2016
Bron: OIS/ARRA

Aandeel van zzp’ers in beroepsbevolking stijgt 

Zzp’ers vormen een steeds groter deel van de 

beroepsbevolking. Hun aandeel in de beroepsbevol-

king steeg van 6,5 procent in 2010 naar tien procent 

in 2016. Amsterdam heeft een hoger aandeel zzp’ers 

dan gemiddeld in grote steden in Nederland. Lande-

lijk gezien kent de zakelijke dienstverlening het groot-

ste aandeel zzp’ers en juist die sector is in Amsterdam 

sterk vertegenwoordigd. In de cijfers is dan ook te 

zien dat 36 procent van de Amsterdamse zzp’ers in de 

zakelijke dienstverlening zit en dat 37 procent van de 

zzp-groei in die sector zit. De culturele sector vormt 

ook een belangrijke categorie: 22 procent van de 

stedelijke groei in zzp’ers zit in die sector.

Invloed zzp’ers op groei werkzame personen, 2010 - 2016
Bron: OIS/ARRA
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Meer buitenlandse bedrijven, vooral in Centrum, Zuid 
en Zuidoost
De aanwezigheid van buitenlandse bedrijven wordt gezien als een 

graadmeter voor de internationale oriëntatie en concurrentie-

kracht van een stad. Amsterdam telt ongeveer 1600 buitenlandse 

bedrijven, wat neerkomt op zestig procent van alle buitenlandse 

vestigingen in de Metropoolregio. Voor het derde opeenvolgende 

jaar heeft een recordaantal buitenlandse bedrijven een vestiging 

geopend in de Metropoolregio Amsterdam. De drie belangrijkste 

vestigingslocaties zijn Zuid, Centrum en Zuidoost.

Jaarlijkse toename internationale vestigingen 
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Aantal buitenlandse bedrijven in Amsterdam per stadsdeel, 2016 
Bron: AIB/Database Achilles, 1 aug 2016

Start-ups en scale-ups

Start-ups en scale-ups spelen een belangrijke rol in de kenniseconomie. Deze cate-

gorie bedrijvigheid groeit. Het gaat om snel groeiende bedrijven. Een startup wordt 

een scale up als het óf 50 werknemers of meer heeft of een bepaalde financierings-

ronde ingaat. Het overgrote deel van de Amsterdamse start-ups bevindt zich in het 

centrummilieu van de stad (zie startupmap.iamsterdam.com). Daarbuiten zijn ze nog 

te vinden in transformatiegebieden als Amstel III en Sloterdijk, en op (voormalige) 

bedrijventerreinen als Schinkelhaven, Hamerstraat en Buiksloterham. Wat betreft de 

universiteiten heeft alleen het Science Park een opvallende clustering van start-ups 

in de gebouwen van Matric Innovation Center. De oriëntatie op de centrumstede-

lijke milieus wordt door de literatuur eenduidig verklaard: aanwezigheid van talent, 

aantrekkelijk interactiemilieu, vele mogelijkheden tot synergie. Dat niet elke start-up 

zich in de binnenstad of de 19e-eeuwse gordel vestigt, wordt deels verklaard door 

de hoge huurprijzen. Maar ook de fase waarin een start-up zich bevindt is van 

invloed (Gemeente Amsterdam, 2015).
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Concentraties van snelle groeiers in Centrum en Zuid
In Centrum en Zuid is het absolute aantal snelle groeiers hoog. 

In de Burgwallen Nieuwe Zijde zitten de meeste snelle groeiers. 

Ook langs de IJ-oevers en op Amstel III zijn veel snelle groeiers te 

vinden. Snelle groeiers zijn bedrijven die tussen 2013 en 2016 zijn 

gegroeid met meer dan zestig procent in werkzame personen. In 

Centrum en Zuid gaat het met name om kantoorfuncties. Op de 

grootschalige bedrijventerreinen gaat het ook om bedrijfsfuncties. 

De grootste groep snelle groeiers zijn vestigingen die in 2013 twee 

tot negen werkzame personen hadden. De dichtheid van deze 

snelle groeiers versterkt het beeld dat deze vooral in Centrum en 

Zuid zitten, met de hoogste dichtheid in het stadshart. De hoogste 

dichtheden van snelle groeiers zijn te vinden in de Burgwallen 

Oude en Nieuwe Zijde en in de Grachtengordel-West en -Zuid. 

Verder is de dichtheid hoog in De Noord-Pijp en de wijken rond het 

Vondelpark.

0,2 tot 0,4 0,4 tot 0,8 0,8 of meer0,1 tot 0,20 tot 0,1

Snelle groeiers (2 tot 9 werkzame personen per vestiging)
(aantal per hectare,  2013-2016)
Bron: OIS/ARRA

Dichtheid snelle groeiers binnen grootteklasse 2 tot 9 werkzame personen per vestiging
(aantal vestigingen per hectare bebouwd gebied, die in periode 2013-2016 met meer dan 60 procent zijn gegroeid)

Bron: OIS/ARRA
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Effecten dynamiek werkgelegenheid op de functie-
menging
Zzp’ers, buitenlandse bedrijven en snelle groeiers zoeken 

gemengde, stedelijke milieus op. Dat die milieus juist de vitale, 

groeiende bedrijven aantrekken, onderstreept het economische 

belang van deze milieus en zijn een indicatie voor eerdergenoemde 

vliegwieleffecten. Voor de functiemix is van belang dat zzp’ers de 

stad op een andere manier gebruiken dan werknemers. Veruit de 

meeste zzp’ers (91 procent) staan geregistreerd op een woonadres. 

Zij hebben gemiddeld genomen minder behoefte aan bedrijfshuis-

vesting en maken waarschijnlijk meer gebruik van voorzieningen 

en ontmoetingsplekken in de stad. De gevolgen van het groeiende 

aantal zzp’ers op de lokale economie en op de functiemenging kan 

op basis van de gebruikte cijfers niet worden bepaald. 
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3.3 Werken wordt kleinschaliger

Centrum en Zuid hebben in alle grootteklassen circa 
veertig procent van de bedrijfsvestigingen
Ruim 40 procent van alle Amsterdamse bedrijfsvestigingen in 2016 

staat geregistreerd in Centrum en Zuid. Uitgesplitst naar grootte-

klassen valt op dat Centrum en Zuid samen in alle grootteklassen in 

2016 circa 40 procent van de bedrijfsvestigingen hebben. Ze heb-

ben dus een meer gemengde samenstelling van vestigingsgrootten 

dan andere stadsdelen. West heeft ongeveer hetzelfde aandeel 

vestigingen met één werkzame persoon als Centrum en Zuid. 

Zuidoost en Nieuw-West hebben relatief veel vestigingen met meer 

dan vijftig werkzame personen. In Noord en West zijn er juist opval-

lend weinig vestigingen van meer dan vijftig werkzame personen 

geregistreerd. 
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Vestigingen groeien harder dan werkzame personen
Werken wordt kleinschaliger. Sinds 2013 is het aantal vestigingen 

in Amsterdam 3,5 maal sneller gegroeid dan het aantal werkzame 

personen. De opkomst van zzp’ers is daarvan de belangrijkste 

oorzaak. Van de absolute groei in bedrijfsvestigingen sinds 2010 

is maar liefst 82 procent toe te schrijven aan de opkomst van de 

zzp’ers, en samen met andere éénpitters is dat zelfs 94 procent. 

Voor de periode 2013-2016 is dat 97 procent. Vooral hierdoor is het 

gemiddelde aantal werkzame personen per vestiging in Amsterdam 

tussen 2010 en 2016 gedaald met zo’n drie procent per jaar.

De invloed van zzp’ers op de gemid-

delde bedrijfsomvang is groot. De 

gemiddelde bedrijfsgrootte exclusief 

zzp’ers was in 2016 ongeveer twee-

maal zo groot als de gemiddelde 

bedrijfsgrootte inclusief zzp’ers. 

Verder daalt de gemiddelde bedrijfs-

grootte (schaalverkleining) inclusief 

zzp’ers sneller dan exclusief zzp’ers. 

Naar grootteklasse bekeken, is het 

aandeel in de groei van de werkge-

legenheid naast die van vestigingen 

met 1 werkzame persoon, vooral 

ook hoog geweest in de vestigingen 

met een grootteklasse van 10-49 

werkzame personen.

Ontwikkeling werkzame 
personen per vestiging 
met en zonder zzp’ers, 
2010 - 2016 
Bron: OIS/ARRA

Aandeel werkzame 
personen naar 
grootteklasse in groei 
werkgelegenheid in 
Amsterdam, 2010 - 2106 
Bron OIS/ARRA
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Daling werkzame personen per vestiging aan de 
westkant van de stad

Als zzp’ers buiten beschouwing worden gelaten en er wordt geke-

ken naar de daling van werkzame personen per vestiging binnen de 

hoofdfuncties kantoren en bedrijven samen, dan valt de westkant 

van de stad op. Verder is op veel werkgebieden een daling in 

werkzame personen per vestiging te zien. Naast een daling in de 

westelijke Ringzone en in Nieuw-West zijn er toenames zichtbaar in 

de 20e-eeuwse gordel en in Zuidoost. Overigens vindt ook schaal-

verkleining plaats binnen de hoofdfunctie voorzieningen, vooral 

in het onderwijs. In de deelfuncties gezondheidszorg en welzijn 

komt de daling van werkzame personen per vestiging vooral door 

zzp’ers. Dit is niet apart op kaart weergegeven.

-10 tot 0 0 tot +10  +10 of meer-25 tot -10Meer dan -25

Verschil werkzame personen per vestiging (2013-2016)
(in procenten, exclusief zzp’ers) 
Bron: OIS/ARRA

Verschil werkzame personen per vestiging exclusief zzp’ers in 
hoofdfuncties kantoren en bedrijven, 2013 -2016 
(in procenten) 

Bron: OIS/ARRA
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Overal groei zzp’ers, hoogste dichtheid en groei in 
West
Zo’n 75 procent van alle zzp’ers is in de vooroorlogse stad geves-

tigd. Daar wonen veel hoger opgeleiden, daar is de stedelijke 

dichtheid het hoogst en de functiemenging het grootst. Vooral in 

West is de dichtheid van zzp’ers hoog. De procentuele groei van 

het aantal zzp’ers is in West eveneens het hoogst. Buiten de Ring is 

de dichtheid van zzp’ers duidelijk minder, maar ook daar groeien zij 

in aantal. Oorzaken voor deze sterke groei zijn onder meer de crisis 

en de fl exibilisering van de arbeidsmarkt. Enerzijds neemt de kans 

om zzp-er te worden toe met leeftijd (OIS Amsterdam 2015, rol 

gemeente bij zzp’ers). Anderzijds laat onderzoek zien dat onder de 

jongste generatie hoogopgeleide kenniswerkers een sterke drang 

is om eigen baas te zijn. Er is onder hen een grote behoefte aan 

fl exibele werktijden en aan het uitvoeren van het werk naar eigen 

inzicht (ZP Facts, 2016). 

18 tot 24 24 of meerMinder dan 6 6 tot 12 12 tot 18

ZZP-ers per hectare
(minus water agrarisch en stedelijk groen, 2016)

5 of meer3 tot 5

Toename ZZP-ers 2013-2016 (toename per hectare)

Dichtheid zzp’ers, 2016
(aantal zzp’ers per hectare bebouwd gebied)

Bron: OIS/ARRA Toename zzp’ers, 2013 - 2016
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Lichte stijging vestigingen van twee tot negen 
werkzame personen
Kleine kantoor- en bedrijfsvestigingen met twee tot negen werk-

zame personen zijn geconcentreerd in Centrum en in wijken in de 

19e-eeuwse gordel. Die dichtheid liep tussen 2013 en 2016 terug in 

Zuid. Over de hele stad gezien nam het aantal vestigingen in deze 

grootteklasse licht toe, waarbij de sterke toename in de grachten-

gordel opvalt.

3 tot 4,5 4,5 of meer0 tot 1 1 tot 2 2 tot 3

Vestigingen per hectare met
2-9 werknemers per vestiging

+0,2 tot +0,8 +0,8 of meerMeer dan -0,2

Bron: OIS/ARRA

Dynamiek 2013-2016 
(af- of toename in vestigingen per hectare)

Dichtheid vestigingen Kantoren en Bedrijven met 
2-9 werknemers per vestiging, 2016
(aantal vestigingen per hectare bebouwd gebied)

Bron: OIS/ARRA
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Groei vestigingen van 10 tot 49 werkzame personen
Zo’n twintig procent van de groei in werkgelegenheid vond in 

de periode 2013-2016 plaats in vestigingen met 10-49 werkzame 

personen. Dit betrof vooral consumptieve functies, zoals overige 

horeca en cateringbedrijven. Daarnaast steeg in deze grootteklasse 

het aantal kantoorvestigingen, terwijl het aantal bedrijven en voor-

zieningen juist daalde.

In absolute aantallen groeide vooral het aantal vestigingen van de 

hoofdfuncties kantoren en bedrijven. De dichtheid van kantoren en 

bedrijven met 10 tot 49 werkzame personen neemt toe binnen de 

Ring en in de Ringzone. Een daling is te zien in de Weteringschans, 

Burgwallen Nieuwe Zijde en de Vondelbuurt. In de Vondelbuurt is 

er sprake van een trend sinds 2010.

0,5 tot 1,0 1,0 of meer0 tot 0,1 0,1 tot 0,2 0,2 tot 0,5

Vestigingen per hectare (10-49 werkn./vestiging)
(minus water agrarisch en stedelijk groen, 2016)

-0,5 of meer +0,2 of meer -0,4 tot -0,2

Verschil vestigingen/ha 2013-2016 (10-49 werkn./vestiging)

Dichtheid vestigingen Kantoren en Bedrijven met 
10-49 werknemers per vestiging, 2016
(aantal vestigingen per hectare bebouwd gebied)

Bron: OIS/ARRA

Dynamiek 2013-2016
(af- of toename in vestigingen per hectare)
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Beschikbaarheden kleinschalige werkruimten 
De beschikbaarheid van fysieke werkruimten voor kantoren en 

bedrijven tot 250 m² neemt sterk af in buurten ten noorden van 

het Vondelpark, de Weteringschans en De Pijp. Een afname van 

kleinschalige werkruimten is te zien in vrijwel de gehele 19e-eeuwse 

gordel. Ook bij de vestigingen van twee tot negen werkzame 

personen was al een afname in Zuid te zien. Ondanks deze afname 

van zo’n twee procent sinds 2013 blijft het aandeel kleinschalige 

vestigingen in de stadsdelen Centrum en Zuid met 45 procent het 

grootst van de stad. 

Parallel daaraan zet de groei van fl exkantoren als WeWork, B. 

Amsterdam en andere co-werklocaties als Regus, Spaces, Offi ce 

Operators en Tribes in alle stadsdelen door (Stadsloods Amster-

dam, 2016). Experts geven aan dat grotere kantoren steeds vaker 

+25 of meer-5 tot 0 0 tot +5 +5 tot +25-25 tot -5meer dan -25

Verschil kleine kantoren/bedrijven
(m2 / ha 2013-2016)

Ontwikkeling oppervlakte  kleinschalige kantoor- en bedrijfs-
ruimte (<250 m2), 2013-2016
(af- en toename in vierkante meter per hectare bebouwd gebied)

Bron: Belastingdienst Amsterdam/OIS  
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verzamelingen van kleine bedrijven worden. Deze worden niet altijd 

als zodanig geregistreerd. 

Op bedrijventerreinen als Sloterdijk en de noordelijke IJ-oevers is 

juist een toename van kleinschalige bedrijven zichtbaar. Daarbij is 

opvallend dat ook kleinschalige kantoren in het Westelijk Haven-

gebied toenemen. In Overamstel is juist een lichte afname van 

kleinschalige kantoren en bedrijven te zien. Een schouw liet zien 

dat twintig creatieve bedrijven die daar vijf jaar geleden zaten zijn 

vertrokken, om plaats te maken voor een groot congrescentrum, 

naast een nieuw te bouwen hotel.

Effecten schaalverkleining op de functiemenging
Meer mensen werken als zzp’er, vanuit huis of in flexibele kantoor-

concepten. Hierdoor kan de op straat zichtbare functiemenging 

afnemen. Ook lijkt het erop dat het vestigingsmilieu voor kleine 

bedrijven én snelle groeiers in Zuid aan het verslechteren is omdat 

Afname opp kleinschalige bedrijven het grootst
in stadsdeel Centrum, West en Zuid

0 5.000-5.000-10.000-15.000 10.000
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sinds 2013 het metrage aan kleinschalige ruimtes daar is vermin-

derd. De hoge druk op de woningmarkt in centrumstedelijk gebied 

wordt genoemd als een van de oorzaken. Het kan daar aantrekkelijk 

zijn om kleinschalige bedrijfsruimten om te zetten naar wonen 

(Stadsloods Amsterdam, 2016). 

Het Transformatieteam van de gemeente Amsterdam meldt ook 

nog eens 85 plannen die in uitvoering zijn voor verdere trans-

formatie van kantoorruimte naar met name wonen in de periode 

2017-2018. Juist in Centrum en Zuid, waar bijvoorbeeld veel snelle 

groeiers zo goed gedijen. De toegankelijkheid van deze gebieden 

voor kleine bedrijven lijkt daarmee af te nemen. Dit zou de functie-

menging kunnen aantasten. 

De uiteindelijke beweegredenen van individuele bedrijven om 

weg te gaan zijn divers en verbanden zijn complex. Bij éénpitters 

en kleinbedrijven zijn het veelal persoonlijke redenen, bij grotere 

bedrijven zijn de redenen vaak bedrijfseconomisch. Soms kunnen 

de klachten van omwonenden of parkeerboetes de reden zijn. Soms 

kan de huur niet meer worden verdiend. Dit kan niet uit statistieken 

worden gehaald, daarvoor is kwalitatief onderzoek nodig. Maar uit 

de statistieken komt een beeld naar voren dat de incubatiefunctie 

van de centrumstedelijke gebieden onder druk staat. Tegelijkertijd 

zien we juist in de Ringzone een toename van kleinschalige werk-

ruimten. Mogelijk dat de Ringzone een alternatief vestigingsmilieu 

biedt. Van belang is de vinger aan de pols te houden hoe de posi-

tieve en negatieve kanten van het vliegwiel voor de functiemenging 

in verschillende wijken van de stad uitvallen. 
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3.4 Dynamiek in soorten werk

Ontwikkeling verhouding productief-consumptief
Overal in Amsterdam zijn meer productieve (kantoren en bedrijven) 

dan consumptieve (winkels en horeca) functies, behalve op de 

Burgwallen in het Centrum. Dat is onder meer toe te schrijven aan 

het kernwinkelapparaat aldaar. Op bedrijventerreinen en kantoren-

locaties zijn productieve functies vanzelfsprekend dominant. Dit 

zien we in het Westelijk Havengebied, de noordelijke IJ-oevers, de 

Zuidas en Amstel I en II.

De verhouding tussen productieve en consumptieve functies zegt 

iets over de menging binnen werken. Het is de vertaling van de 

menging binnen werken in één getal. 

12 tot 24 24 of meer1 tot 30 tot 1 3 tot 6 6 tot 12

Verhouding productie/consumptie (werkz. pers.)

Verhouding werkzame personen in productieve 
versus consumptieve functies, 2016 
(productief is Kantoren en Bedrijven, consumptief is Horeca en 

Winkels) 

Bron: OIS/ARRA
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Voorzieningen zoals universiteiten en hogescholen, ook een functie 

van belang in grootstedelijke functiemenging, zijn hierbij buiten 

beschouwing gelaten.

In de kenniseconomie is er een sterke wisselwerking tussen pro-

ductieve en consumptieve functies. Over het algemeen leveren 

productieve functies meer indirecte banen op dan consumptieve 

functies (Moretti, 2013). Daarom is het van belang om de ver-

houding productieve-consumptieve te monitoren en ruimte voor 

productieve functies te behouden. 

De verhouding productief-consumptief blijft in centrumstedelijke 

milieus de laatste jaren ongeveer gelijk. Met name in Nieuw-West 

en Noord neemt de werkgelegenheid in productieve functies af ten 

opzichte van de werkgelegenheid in consumptieve functies.

Kantoren en horeca groeien het snelst
Sinds 2013 groeit Amsterdamse bedrijvigheid vooral in kantoren en 

horeca, waarbij het aandeel in de werkgelegenheid van de hoofd-

functie horeca veel kleiner is dan die van kantoren (bolgrootte 

is aandeel in figuur). Zowel in aantal vestigingen als in aantal 

werkzame personen groeien deze functies harder dan het Amster-

damse gemiddelde. Alle functies groeien in werkzame personen 

en vestigingen behalve de functie bedrijven. Bedrijven is de enige 

functie waarbinnen het aantal werkzame personen daalt. Het aantal 

vestigingen stijgt wel.

Als zzp’ers uit de cijfers worden gehaald, krimpt het aantal werk-

zame personen in de hoofdfuncties bedrijven en voorzieningen. In 

de hoofdfunctie winkels krimpt het aantal vestigingen omdat hier 

ook consumentverzorgende dienstverlening (kappers en schoon-

heidsspecialisten aan huis) onder valt en deze functie veelal als 

zzp’er worden uitgeoefend. 

Binnen de productieve functies is er een duidelijk verschil in 

geïndexeerde groei tussen kantoren en bedrijven. Terwijl de werk-

gelegenheid in kantoren tussen 2013 en 2016 toenam met circa 

twaalf procent, daalde in dezelfde periode de werkgelegenheid in 

bedrijven met circa vijf procent. Verder groeien kantoren veel har-

der dan bedrijven in termen van het aantal vestigingen, ook zonder 

de zzp’ers.
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Consumptieve functies groeien, vooral restaurants
Consumptieve functies horeca en winkels groeien gemiddeld met 

zo’n drie procent per jaar, maar daarbinnen groeien de deelfuncties 

restaurants/cafés en overige horeca veel sneller, zowel in vestigin-

gen als in werkzame personen. Het aandeel overige horeca in de 

werkgelegenheid is lager dan restaurants/cafés, het betreft onder 

andere (event)cateringbedrijven.

Tussen 2013 en 2016 groeiden alle consumptieve functies in 

zowel vestigingen als werkzame personen, behalve het aantal 

niet-dagelijkse winkels. Deze laatste categorie bevat ook consu-

mentverzorgende dienstverlening. Dit kunnen ook zzp’ers zijn met 

bijvoorbeeld een kapper of schoonheidsspecialist aan huis. Zonder 

de zzp’ers daalt het aantal vestigingen niet-dagelijkse winkels. 

Hotels groeien bovengemiddeld in het aantal vestigingen en 

groeien minder dan gemiddeld in aantal werkzame personen. 

Hotel
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Horizontale as: Groei werkzame personen 2013-2016
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Gemiddelde groei per jaar binnen hoofdfuncties horeca en winkels in Amsterdam, 2013 - 2016 
Bron: OIS/ ARRA
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Publiekstoegankelijke consumptieve functies
Een toename van de publiekstoegankelijke consumptieve functies 

is een indicatie voor een toename van interactiemogelijkheden en 

draagvlak voor voorzieningen in een wijk. De publiekstoegankelijke 

consumptieve functies winkels, cafés en restaurants nemen in grote 

delen van de stad toe, maar niet overal. Deze functies nemen met 

name af in de Jordaan, het Museumkwartier en de Apollobuurt in 

de stadsdelen Centrum en Zuid. 

+20 tot +30 meer dan +30-5 tot 0 -0 tot +5 +5 tot +10 +10 tot +20-10 tot -5-15 tot -10

Verschil publiekstoegankelijke consumptieve functies
(verschil vestigingen 2013-2016)

Ontwikkeling publiekstoegankelijke consumptieve functies, 2013-2016
(af- en toename aantal vestigingen winkels, restaurants en cafés)

Bron: OIS/ ARRA
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Effecten van dynamiek werkfuncties op de functie-
menging
Belangrijke indicatie voor de ontwikkeling van de functiemenging 

binnen werken is de ontwikkeling van consumptieve functies en 

vooral de publiektoegankelijkheid van die functies. Een toename 

van publiekstoegankelijke functies in wijken waar productieve func-

ties dominant zijn leidt niet alleen statistisch tot meer functiemen-

ging maar ook in de manier waarop functiemenging op straat wordt 

beleefd. In delen van de stad waarin interactie beperkt mogelijk 

is en de nabijheid van een divers voorzieningenaanbod minder is, 

vertaalt het economisch succes van Amsterdam zich minder op 

straat en is daar dus minder zichtbaar en voelbaar.

Horeca is dé plek waar informeel ontmoeten plaatsvindt. Hier 

vindt wisselwerking tussen productief en consumptief plaats, en 

waarschijnlijk is dat een reden voor de bovengemiddelde stijging 

van de werkgelegenheid van zowel kantoren als horeca. Daarnaast 

zijn ontwikkelingen in vrije tijd een factor, zoals te lezen is in het 

volgende hoofdstuk.

‘Blurring’

In het Trendrapport Horeca (HBMEO, i.o.v. gemeente Amsterdam, 2016) wordt de 

verwachting uitgesproken dat retail en horeca langzaam één worden. Dit betekent 

dat scheidslijnen tussen verschillende branches of segmenten geheel of gedeeltelijk 

verdwijnen. Dit wordt ook wel ‘blurring’genoemd. Zeker in de afgelopen crisisjaren, 

waarin zowel de horeca als de retail onder druk stonden, bleek de bundeling van 

krachten een perfecte manier te zijn om er samen voor te zorgen meer bezoekers 

te genereren en het aantal vierkante meters van een zaak optimaal te gebruiken. 

Het leidt tot vernieuwende concepten die de consument prikkelen en verleiden om 

langs te komen en geld uit te geven. Voorbeelden van blurring zijn een fietswinkel 

die tevens koffie verkoopt, een kapper die ook kleding verkoopt of een meubelzaak 

gecombineerd met koffiebar. Vooral de toevoeging van horeca bleek voor veel 

zaken een gouden greep om met regelmaat mensen binnen te krijgen en bij veel 

mengformules zagen we afgelopen jaren een langzame verschuiving van het omzet-

percentage dat uit horeca kwam, naar omzet uit de retail-producten. De verwach-

ting is dat de trend geen tijdelijke hype is, maar dat dit komende decennia blijft en 

veel verder uitbreidt. 
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Hoofdstuk 4 
Vrije tijd
Inleiding
Met het uithuiziger gedrag van de Amsterdammer (zie kader) en 

het groeiend aantal bezoekers uit binnen- en buitenland is vrije tijd 

een steeds belangrijker onderdeel geworden van functiemenging. 

De besteding van vrije tijd wordt meer dan voorheen gericht op 

de stedelijke leefomgeving en op de daarbij horende economie 

en cultuur van vermaak en moderne en geïntegreerde vormen van 

horeca, winkelen, cultuur en sport. 

Voor een belangrijk deel vindt de interactie van bewoners, werken-

den en bezoekers plaats in en om de openbare ruimte. Hier krijgt 

ook het veranderende recreatiegedrag een plek in de vorm van 

(tijdelijke) voorzieningen en activiteiten. Als er sprake is van een 

veelheid en verscheidenheid aan toeristisch-recreatieve voorzienin-

gen rond een openbare ruimte dan trekt dat veel soorten mensen 

naar deze plekken. Als deze plekken opgenomen zijn in een woon- 

en werkgebied ontstaan er nog sterkere plekken waarvan verschil-

lende soorten mensen om verschillende redenen op verschillende 

momenten gebruik maken. Op dit soort plekken worden bewoners 

en bezoekers met de stad en met elkaar geconfronteerd. Dit maakt 

deze plekken een broedplaats voor tolerantie, interactie en leven-

digheid. 

Toelichting 
Dit hoofdstuk belicht in paragraaf 1 het gebruik van culturele en 

overige vrijetijdsattracties en van parken. En gaat kort in op het 

toegenomen bezoek aan Amsterdam. Paragraaf 2 gaat in op de 

ontwikkelingen in het aanbod van winkels, horeca en overnach-

tingsmogelijkheden en paragraaf 3 op de ruimtelijke mix binnen 

vrijetijdsvoorzieningen. Dit gebeurt door te kijken naar de aanwe-

zigheid en ontwikkeling van ’multirecreatieve milieus’ in de stad: 
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aaneengesloten gebieden waar als gevolg van de aanwezigheid 

van een combinatie van verschillende soorten voorzieningen, het 

(toeristisch)recreatief gebruik één van de voornaamste functies is.

Trends in het vrijetijdsgedrag van Amsterdammers

Aan het einde van de Wederopbouwfase in de jaren ’70 kreeg het weekpatroon 

van de gemiddelde Nederlander zijn vaste indeling: vijf werkdagen, twee vrije 

dagen. De werkdag bestond uit werktijd, zorgtijd en tijd binnenshuis, meestal 

ingevuld met het kijken naar de t.v. In het weekend werd het park of recreatiege-

bied opgezocht, sommigen gingen winkelen, en er werd gesport. Er was onder-

scheid naar man of vrouw.

Het vrijetijdspatroon heeft de laatste vijftig jaren een enorme transformatie 

doorgemaakt. Welvaartstijging, hoger opleidingsniveau, individualisering, verste-

delijking en emancipatie hebben geleid tot een veel breder spectrum in vrijetijds-

activiteiten, differentiatie naar verstedelijkingsgraad, variatie in gezelschap in de 

vrijetijd, groter ruimtelijk bereik en hoger bestedingsniveau. Aan het eind van de 

jaren ’80 van de vorige eeuw constateerde de Duitse socioloog Opaschowski dat 

“Freizeit ist zum Lebensideal geworden”. 

Dit bleek geen eindstatus, maar de kick off voor een levensstijl waarin plezier en 

genot voorop staan. Die heeft geleid tot een verregaande verfijning van vrijetijds-

gedrag, differentiatie van gezelschap en verruiming van aantal, aard en locatie van 

vrijetijdsplekken. Voor Amsterdam heeft dat nogal wat ruimtelijke gevolgen. De 

druk op de openbare ruimte wordt verhoogt door het veelzijdiger activiteitenpa-

troon van de Amsterdammer, een sterke vervlechting van vrije-, werk- en zorgtijd 

en een de explosieve toename van face to face contacten in openbare gelegenhe-

den als gevolg van het permanent met elkaar verbonden zijn.
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4.1 Uithuiziger gedrag Amsterdammer 
en toename bezoekers

Gebruik van culturele en overige vrijetijdsattracties 
neemt toe 
Musea, theaters, archieven, podium- en concertzalen, exposi-

tieruimten, instellingen voor beeldende kunst, gezelschappen, 

orkesten en andere attractiepunten als Artis, NEMO en Holland 

Casino, trekken veel bezoekers aan. Het totaal aantal bezoekers 

aan deze culturele instellingen en vrijetijdsattracties steeg tussen 

2008 en 2016 met 60% naar ongeveer 27 miljoen bezoekers. Ook 

het aantal bioscoopbezoeken steeg in Amsterdam tussen 2008 en 

2016 met ruim 30%. De trends die de bezoekersaantallen door de 

jaren heen laten zien, vertonen pieken en dalen. Dit heeft onder 

meer te maken met speciale tentoonstellingen, verbouwingen en 

verhuizingen (bijvoorbeeld Filmmuseum in Vondelpark wordt Eye 

Filmmuseum in Noord en kleine Hermitage wordt grote Hermitage 

aan de Amstel). Het Rijksmuseum kreeg ruim twee keer en het 

Stedelijk Museum 4 keer zoveel bezoekers in 2016 ten opzichte van 

2008. Heineken Experience werd in 2008 verbouwd en kreeg sinds 

2009 3 keer zoveel bezoekers.

Vaker buitenshuis eten

Het buiten-de-deur-eten blijft toenemen, wat de conjunctuur 

ook doet. Vooral jongeren tot 36 jaar hebben weinig trek in 

zelf koken. Circa 30% van hen at het afgelopen jaar één keer 

per week buiten de deur, tegen 10% van de vijftigplussers 

(FoodService Instituut Nederland, FSIN). Ook het ontbijten 

buiten de deur wordt populairder.

Naast de horeca profiteren ook de supermarkten, speciaalzaken 

en de foodservice-bedrijven van de groei van de buitenshuiscon-

sumptie. Consumenten kopen en eten overal, net zo goed in de 

supermarkt als in het hippe restaurant of tussenvormen daarvan. 

Die trend ontstond in de Amerikaanse steden, maar bereikt nu 

volgens het FSIN ook ons land. De grensvervaging tussen win-

kels en restaurants zal daardoor groeien. 
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In 2016 telden de rondvaartboten ongeveer 5,2 miljoen bezoekers 

en is daarmee 70 procent gestegen ten opzichte van 2008. Het 

aantal opstapplaatsen voor rondvaartboten is bijna verdubbeld (13 

in 2015 in plaats van 7 in 2008). Hiermee is en blijft de rondvaart 

verreweg de grootste attractie van Amsterdam. En zelfs na de 

Efteling de grootste attractie van Nederland.

Meer gebruikers gespreid over de parken binnen en 
om de Ring A10 

Het gebruik van Amsterdamse parken is sinds 1996 sterk toege-

nomen, maar daalde licht tussen 2008 en 2013, zo laten de Grote 

Groenonderzoeken uit 2008 en 2013 zien. In 2008 bezocht 97% 

van de Amsterdammers wel eens een park, in 2013 is dit 89%. Dit 

600 of meer75 tot 150 150 tot 300 300 tot 6000 tot 75

Parkbezoek 2013
(1000 bezoekers/ha)

-30 of meer -30 tot -15 +30 of meer +15 tot +30

Verschil parkbezoek 2008 - 2013 (in procenten)

Vondelpark

Erasmuspark

De Oeverlanden

Martin Luther Kingpark

Westerpark

Frankendael

W.H. Vliegenbos

Wertheimpark

Bijlmerpark

Beatrixpark

Sloterpark

Oosterpark

Noorderpark

Sarphatipark

Rembrandtpark

Reigersbos

Gerbrandypark

Gijsbrecht van Aemstelpark

Flevopark

Amstelpark

Gaasperpark

Dichtheid parkbezoek, 2013
(in 1.000 bezoekers per hectare park)

Bron: Grote Groenonderzoeken 2008 en 2013
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wordt (deels) veroorzaakt door geheugen- en seizoenseffecten. 

De gegevens zijn in 2013 in het voorjaar en tijdens slecht weer 

verzameld, terwijl parkbezoek vooral in de zomer plaats vindt. Wat 

opviel was dat het parkgebruik in 2013 minder geconcentreerd 

was in bepaalde parken en meer verspreid over andere parken. Zo 

steeg het bezoek aan W.H. Vliegenbos in Noord sterk. De drukte 

in bepaalde parken in de binnenstad (zoals het Vondelpark en het 

Sarphatipark) is daar wellicht ook één van de oorzaken van. Ook 

zochten meer mensen het groen dichter bij huis op en deden dit 

ook vaker. Het gaat hierbij om speelplaatsen, grasvelden, plantsoe-

nen, groenstroken en groene straten. 

Gebruik openbare ruimte voor tijdelijke activiteiten 
(festivals, bootcamps)
Festivals zijn een goed voorbeeld van activiteiten die het uithuizi-

ger gedrag van Amsterdammers en bezoekers illustreren. Een deel 

daarvan vindt tijdelijk in de openbare ruimte plaats. Eenduidige 

cijfers en cijfers over een langere termijn zijn lastig te verkrijgen, 

mede door de gehanteerde definities. Wel is er een beeld van 

te schetsen. Amsterdam is volgens de Festival Atlas de absolute 

hoofdstad van de film-, food- en muziekfestivals in Nederland. 

Onderstaande kaart geeft een beeld van zo’n 170 festivals gere-

gistreerd door Amsterdam Marketing in 2017. In het gemeentelijk 

evenementenbestand staan naast 170 grote festivals ook circa 

1.800 kleinschalige evenementen met minder 2.000 bezoekers 

geregistreerd, zoals buurtbarbecues. 

:)

:)

:)Het favoriete 
park ligt voor
3 van de 4 
Amsterdammers 

dichtbij het 
woonhuis 

bezoek aan omgevingsgroen van

2008

54%50%
2013

dagelijks of wekelijks gebruik

2008

42%35%
2013

Bezoek aan omgevingsgroen, 2013 
Bron: Grote Groenonderzoek 2013
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Na een aanvankelijke sterke toename van festivals zowel landelijk 

als in Amsterdam zijn er de laatste jaren iets minder festivals geor-

ganiseerd maar festivals en evenementen duren vaker langer. Zo is 

het Prinsengrachtconcert van 1 dag nu een meerdaags evenement 

geworden. Het aantal festivals en de duur ervan hebben effect op 

de leefbaarheid in die gebieden. 

Daarnaast zien we een toename van grotere sportevenementen 

en evenementen waarbij sport, recreatie, ontspanning en vermaak 

steeds meer door elkaar lopen, zoals colorruns. Ook wordt de 

openbare ruimte, met name parken, steeds meer gebruikt voor 

dagelijkse sportactiviteiten. Fitnesscentra en personal trainers 

bieden bootcamps en trainingen voor hardlopers aan. 

Locatie festivals in Amsterdam 2017
Bron: Amsterdam Marketing, http://data.amsterdam.nl
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Uit de eerste meting van de sportdeelname-index blijkt dat 4% 

van de Amsterdammers buiten fitnest (“fitness buiten, zoals boot-

camp”), en het staat daarmee op de 10e plek van meest beoefende 

sporten in Amsterdam. 

Meer bezoekers, zowel uit binnen- als buitenland 
Het toerisme groeit niet alleen in Amsterdam, maar ook in Europa 

en wereldwijd. Tussen 2011 en 2015 is het bezoek aan Amsterdam 

gestegen van 14,8 naar 17 miljoen personen volgens Amsterdam 

Marketing. Het betreft hier diverse groepen bezoekers: binnen-

landse, buitenlandse, zakelijke, verblijfs- en dagbezoekers. Het 

verblijfsbezoek is gebaseerd op het geregistreerde verblijf in hotels 

en hostels door CBS en een schatting van het niet-geregistreerde 

verblijf op basis van vergelijkbare enquêtes in 2011 en 2015. Dit 

laatste betreft bijvoorbeeld vakantieverhuur van woningen via 

Airbnb en overnachtingen bij vrienden en familie. 

Het aantal geregistreerde hotelgasten is in deze periode met 

gemiddeld 6% per jaar gestegen. Dit betrof zowel een groei van 

buitenlandse gasten als Nederlandse gasten. Ook in 2016 groeide 

het aantal hotelgasten met een vergelijkbaar percentage. 

De drie belangrijkste groeifactoren van het toerisme zijn: welvaart, 

mobiliteit en de toeristische sector zelf (toename aanbod hotels, 

kortingsacties). Het gestegen welvaartsniveau en de mobiliteits-

toename maken het voor consumenten mogelijk om vaker op 

vakantie te gaan en de toeristische sector past zich daaraan aan. En 

ook andersom: het veranderende aanbod in de toeristische sector 

trekt meer bezoekers aan. Zo schrijven Amsterdamse hoteliers de 

toename van het aantal gasten mede toe aan de heropening van 

musea als het Rijks- en Stedelijk Museum en de stijging van het 

aantal evenementen en congressen in de stad.
Verschil bezoekersaantallen 
2011 en 2015 in Amsterdam
Bron: Amsterdam Marketing

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000

2011

2015

Geregistreerd

verblijfsbezoek

Niet-geregistreerd

verblijfsbezoek

Dagbezoek

Verschil bezoekersaantallen 
2011 en 2015 
Brin: Amsterdam Marketing
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4.2 Vrijetijdsaanbod en 
overnachtingsmogelijkheden 

Toename eet- en drinkgelegenheden
De hoogste concentratie restaurants en cafés bevindt zich in het 

hart van het Centrum en de Pijp. De intensiteit van het aantal 

restaurants en cafés is stedelijk sterk toegenomen. De grootste 

stijging van het aantal restaurants en cafés per hectare vond plaats 

daar waar de concentratie al hoog was: in stadsdeel Centrum en 

met name de Pijp in Zuid, maar ook in West (onder meer rond de 

Hallen). 

Tussen 2010 en 2016 zijn er per saldo 450 vestigingen bijgekomen. 

Vooral de restaurants en lunchrooms namen in aantal sterk toe, het 

aantal cafés daalde. Dit is ook een trend die landelijk gesignaleerd 

is (onder andere door Locatus). Daarvoor zijn allerlei redenen, 

3 of meer0,15 tot 0,3 0,3 tot 1 1 tot 30 tot 0,15

Dichtheid restaurants en cafe’s (2016)
(aantal/ha)

Meer dan -0,1 +0,3 of meer+0,1 tot +0,3 

Verschil dichtheid restaurants en café’s 2010-2016 (aantal/ha)

Dichtheid restaurants en cafe’s, 2016
(aantal per hectare bebouwd gebied)

Bron: OIS/ARRA
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Winkelaanbod 
2008 - 2016

-13%

7%

niet-dagelijkse
winkels

-3%
dagelijkse

winkels

Stadsdeel
Centrum

waaronder het veranderend consumentengedrag en het feit dat 

een deel van de vestigingen in de statistieken nu te boek staat 

als restaurant of lunchtent omdat ze een menukaart zijn gaan 

aanbieden. Iets wat niet in de statistieken terug is te zien is dat het 

aanbod van karakter veranderd; van bruin café naar lounge café. 

Nieuwe horeca-concepten trekken ook vaker een breder publiek 

aan (werken, uitgaan en eten). 

Winkelaanbod verandert door verandering vrije 
tijdsbesteding
Winkelen wordt steeds meer een dagje uit. Winkelen combineren 

consumenten graag met een bezoek aan de horeca, een museum 

of een dienstverlener zoals een kapper. Hierdoor zijn nieuwe con-

cepten en mengformules met verschillende onderdelen ontstaan: 

een winkel biedt ook diensten aan en/of serveert een kop koffie. 

Daarnaast zet de trend van superspecialisatie zoals flagshipshores, 

eventwinkels, pop-up-stores en winkels gericht op een specifiek 

product door. Ook vindt er een schaalvergroting van winkels plaats 

(bijvoorbeeld de vergroting van winkels in de PC Hooftstraat). De 

komst van meer daghoreca in winkelstraten maakt deze gevarieer-

der, waardoor meer mensen langer in het gebied blijven. 

Uit de cijfers blijkt dat stedelijk gezien het aantal fysieke winkels 

in de periode 2008-2016 met 10 procent is afgenomen, met name 

de niet-dagelijkse winkels (-13%) en in mindere mate de dagelijkse 

(-3%). Dit wordt onder andere veroorzaakt door het internet win-

kelen, de toename van supermarkten en de effecten van de eco-

nomische crisis waardoor consumentenbestedingen fors daalden. 

De minder grote daling van dagelijkse winkels komt onder meer 

door de groei van deze winkels in stadsdeel Centrum (7%) en meer 

in het algemeen door de komst van nieuwe foodconcepten. Uit 

Winkelaanbod in Amsterdam, 2008 - 2016 
Bron: ARRA
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onderzoek blijkt dat de groei van de dagelijkse winkels in stadsdeel 

Centrum vooral op toerisme gericht aanbod is (zie volgende item). 

Als we kijken naar de dichtheid van het aantal winkels per hectare 

(zie fi guur) dan valt op dat deze vooral afneemt in meerdere wijken 

binnen de ring. Sterke groei vond plaats in onder meer de Dapper-

buurt, dit door de komst van winkelcentrum Oostpoort. 

8 of meer1 tot 2 2 tot 4 4 tot 80 tot 1

Dichtheid winkel (2016)
(aantal/ha)

-0,3 tot -0,15Meer dan -0,3 +0,3 of meer+0,15 tot +0,3 

Verschil dichtheid winkels 2008-2016 (aantal/ha)

Dichtheid winkels, 2016
(aantal winkels per hectare bebouwd gebied)

Bron: ARRA



102 Trendrapport Stad 2016

Meer toeristische bedrijvigheid in centrum 
De groei van het toeristisch bezoek aan Amsterdam heeft 

invloed op de omvang en samenstelling van de bedrijvigheid in 

Amsterdam, met name in de binnenstad. Er is een sterke groei van 

specifi ek op het toerisme gerichte bedrijvigheid zoals kaaswinkels, 

ijssalons (waaronder de wafel- en ‘Nutella’-winkels), souvenirshops 

en fi etsverhuurbedrijven. De voor het kaartbeeld door OIS onder-

zochte voorzieningen stegen in aantal van 79 in 2008 naar 199 in 

2015.

De toeristische bedrijvigheid concentreert zich met name in 

postcodegebied 1012: in het Wallengebied, op en nabij de as 

Damrak-Rokin en in het centrale winkellint: Nieuwendijk-Kalver-

straat-Reguliersbreestraat. Maar ook langs de radialen richting 

Haarlemmer-, Leidse- en Museumplein neemt de dichtheid aan 

toeristenvoorzieningen toe. Hierdoor ontstaat minder variatie in 

het aanbod. Uit de Monitor Stand van de Balans (2016) blijkt dat 

bijvoorbeeld in Centrum-West 43% van de respondenten van een 

brede stadsenquête de variatie als ‘weinig’ of ‘te weinig’ ervaart. 

IJs Huurfiets SouvenirKaas

Toeristische bedrijvigheid - 2008
IJs Huurfiets SouvenirKaas

Toeristische bedrijvigheid - 2015

Vestigingen toeristische bedrijvigheid, 2008 en 2015
Bron: OIS
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Ook de bestuursopdracht Diversiteit winkel- en voorzieningen-

aanbod (2017) gaat in op het eenzijdiger aanbod in enkele drukke 

winkelstraten. 

Groei toerischtische bedrijvigheid, 2008 - 2015 
Bron: OIS

Aantal ijswinkels
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2015

= 4 winkels

250%
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80%
groei  aantal vestigingen 2008 - 2015

130%

fietsverhuurbedrijf
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Verdere concentratie ho(s)tels, maar ook spreiding 
Het groeiende verblijfsbezoek in Amsterdam is gefaciliteerd door 

uitbreiding van de hotelcapaciteit en andere overnachtingsmoge-

lijkheden. Het grootste gedeelte van de geregistreerde bedden-

capaciteit in onder meer hotels en hostels, bevindt zich in de bin-

nenstad en de 19e-eeuwse gordel. Het aantal bedden per hectare 

is in dit gebied ook nog eens gestegen in de periode 2009-2016. In 

postcodegebied 1012 (Burgwallen) en de Vondelbuurt is het aantal 

hotelbedden zelfs hoger dan het aantal inwoners. Daarnaast zijn er 

meer bedden in een steeds groter deel van Amsterdam te vinden. 

In 16 wijken was in 2008 geen geregistreerd verblijfsaanbod en 

in 2016 wel. Nieuwe gebieden waar de beddencapaciteit enorm 

toenam zijn Amstel III (bijvoorbeeld A&O Hostel) en Bedrijventer-

rein Sloterdijk (bijvoorbeeld Meininger hotel). Hier waren in 2009 

geen hotels te vinden, nu zijn er in beide gebieden samen 13 

100 of meer10 tot 20 20 tot 1001 tot 100 tot 1

Dichtheid Hotelbedden 2016
(aantal bedden/ha)

+500 tot +1.000 +1.000 of meer +200 tot +500

Verschil aantal hotelbedden 2009-2016 

Dichtheid bedden hotel en hostels, 2016
(aantal bedden per hectare bebouwd gebied)

Bron: OIS
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hotels/hostels en 6.000 bedden. Ook kwamen er meer hotels bin-

nen en rond de ring. Door de spreiding van hotels over de stad is 

het aandeel bedden in stadsdeel Centrum van 51 naar 41 gedaald. 

In totaal is sinds 2009 het aantal bedden in Amsterdam met bijna 

de helft gestegen naar ruim 67.000 bedden in 2016. De toename 

zat vooral in de hogere sterrenklassen. 

Groei bedden hotels en hostels
2009 - 2016

56% 50% 27%

4-5 sterren 3 sterren 2 sterren

50 tot 100 100 of meer5 tot 10 10 tot 20 20 tot 501 tot 50 tot 1

Hotel- en pensionbedden per 100 inwoners (2016)

Aantal bedden hotel en hostels per 100 inwoners, 2016
Bron: OIS

Groei bedden hotel en hostels naar sterklasse in Amsterdam, 2009 - 2016
Bron: OIS
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Stijging toeristische verhuur van woningen en kamers 
geeft meer overnachtingsmogelijkheden binnen ring
Naast de groei van het verblijf en het aantal bedden in hotels en 

hostels heeft de afgelopen jaren een explosieve groei plaatsge-

vonden van het aanbod en gebruik van andere overnachtings-

mogelijkheden. Dit noemen we ook wel het niet-geregistreerd 

vakantieverblijf. Vanwege het minder formele karakter van deze 

overnachtingsmogelijkheden zijn de beschikbare gegevens moei-

lijker te vergelijken (zie kader). Het gaat om overnachten bij familie 

en vrienden en Bed en Breakfast, maar vooral om vakantieverhuur 

van woningen. Airbnb neemt in Amsterdam zo’n 75 procent van de 

vakantieverhuur van woningen voor zijn rekening in 2016, in 2017 

was dat ongeveer vijf procent meer  (Evaluatie toeristische verhuur 

van woningen 2016) . Voorbeelden van andere aanbieders zijn 

Booking, Wimdu, Craigslist en Amsterdamstay. 

Het aanbod en gebruik van overnachtingsmogelijkheden naast hotels en hostels 

wordt het niet-geregistreerd vakantieverblijf genoemd. Het gaat om overnachten 

bij familie en vrienden en Bed en Breakfast, maar vooral om vakantieverhuur van 

woningen. Vanwege het minder formele karakter van deze overnachtingsmoge-

lijkheden zijn de beschikbare gegevens over de tijd minder nauwkeurig. Zoals 

vermeld worden verschillende rekenmethodes en meetmomenten gebruikt. In 

dit rapport worden een aantal bronnen gebruikt om een beeld van de trend te 

schetsen.  

In 2011 werden er volgens onderzoek van Regioplan naar short stay in Amsterdam 

zo’n tweeduizend woningen voor tijdelijke verhuur aangeboden. In 2013 waren dit 

er volgens onderzoek van de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven zo’n vierduizend. 

Uit de Evaluatie Toeristische Verhuur van Woningen (Wonen, 2016) blijkt dat tussen 

februari 2015 en februari 2016 ongeveer 22.000 woningen tenminste één keer 

geheel of gedeeltelijk te huur werden aangeboden in de vorm van short-stay, 

vakantieverhuur of B&B’s. Hieronder waren ongeveer 18.000 complete woningen, 

waarvan 1.110 short stay en 17.000 vakantieverhuur. Daarnaast zijn er naar schat-

ting 4.600 B&B-kamers. Volgens Airbnb werden er tussen 1 juni 2016 en 1 juni 

2017 2017 17.812 woningen en kamers voor verhuur aangeboden op het platform, 

waarvan 14.148 hele woningen.  Circa  vierenzestig procent daarvan werd verhuurd 

voor 1 tot 30 dagen, ongeveer twintig  procent tussen de 30 en 60 dagen en bijna 

16 procent  werd voor meer dan 60 dagen per jaar verhuurd. Dit is inclusief hotels 

en short stay. In oktober 2017 worden de nieuwste cijfers gepubliceerd door de 

gemeente Amsterdam in de rapportage toeristische verhuur. 
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Voor de data over de toeristische verhuur van woningen zijn ver-

schillende bronnen beschikbaar. Kijkend naar het grootste platform 

voor toeristische verhuur van woningen Airbnb, zijn Airbnb zelf, 

Inside Airbnb en vastgoedadviseur Colliers International en Hotel-

school The Haagse Hotelschool  met data naar buiten gekomen in 

2016 en 2017. De verschillende data zijn niet eenvoudig met elkaar 

te vergelijken doordat er verschillende rekenmethodes en meetmo-

menten worden gehanteerd.

Voor het Trendrapport worden de data van Airbnb gehanteerd. 

Voor bijgaande kaart over de spreiding en concentraties van wonin-

gen en kamers verhuurd via Airbnb, is echter gebruik gemaakt 

van Inside airbnb. Hoewel er tussen beide bronnen verschillen 

zijn in de lengte van het aantal dagen dat woningen en kamers 

worden verhuurd, komen de locaties ervan ongeveer overeen. Het 

6 of meer1 tot 2 2 tot 4 4 tot 60 tot 1n.v.t.

AirBnB adressen per 100 woningen (2016)
Aantal adressen Airbnb per 100 woningen, 2016
Bron: OIS/Inside Airbnb
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kaartbeeld geeft een indicatie van de spreiding en concentratie 

van het aanbod aan woningen en kamers die voor 1 of meerdere 

dagen worden aangeboden. Nagenoeg het gehele gebied binnen 

de Ring (en beneden het IJ) kent een grote dichtheid aan adressen. 

De dichtheid aan advertenties per 100 woningen is het grootst 

in het Centrum, net zoals dat het geval is bij hotels. Maar ook 

elders zijn de nodige adressen te vinden. De vakantieverhuur van 

woningen kent daarbij een veel grotere spreiding over de stad dan 

hotels. Met name in stadsdeel West, maar ook in Zuid en Oost, is 

het aantal advertenties per 100 woningen relatief hoog. De con-

centratie van Airbnb hangt samen met de aanwezigheid van nieuwe 

stedelingen, koopwoningen en een hogere WOZ waarde.

Airbnb-verhuur meer verspreid over het jaar, naast 
hogere pieken
Naast de vergroting van de ruimtelijke spreiding van Airbnb-ver-

huur zien we dat er ook in de tijd steeds meer ‘dichtheid’ ontstaat. 

De pieken rond bijvoorbeeld Nieuwjaar en Pasen (zie icoontjes in 

onderstaande grafi ek van OIS uit het rapport van de Rekenkamer 

Metropool Amsterdam) worden steeds hoger, maar het hele jaar 

kent Amsterdam inmiddels veel Airbnb-overnachtingen. 

Spreiding Airbnb-verhuur in Amsterdam per jaar, 2009-2016
Bron: OIS



Hoofdstuk 4 - Vrije tijd 109

Overigens is de kamerbezetting van hotels (81% gemiddeld in 2015) 

vele malen hoger dan die van hele woningen voor vakantieverhuur 

worden aangeboden. Mede omdat daar regels aan gebonden zijn 

zoals een maximum van 60 dagen per jaar. De hoogste dichtheid 

van vakantieverhuur van woningen én van hotelbedden is te vinden 

in het centrum. De druk en concentratie van het aantal gasten blijft 

daar het grootst.

 

4.3 Functiemix binnen vrijetijdsvoor-
zieningen: multirecreatieve milieus

Meer ‘multirecreatieve milieus’ en diversiteit binnen 
bestaande milieus neemt toe
Wat betreft de verandering van de vrijetijdslocaties en de spreiding 

ervan is de vergelijking van de ‘multirecreatieve milieus (MRM)’ 

tussen 2008 en 2016 interessant. Een ‘multirecreatief milieu’ is 

een aaneengesloten gebied waar als gevolg van de aanwezigheid 

van een combinatie van verschillende soorten voorzieningen, het 

(toeristisch)recreatief gebruik één van de voornaamste functies is. 

Het zijn gebieden waar veel mensen samenkomen omdat er veel 

te doen is. Het kaartbeeld van de Multirecreatieve Milieus (MRM) 

geeft de mate van concentratie weer van de functies winkels, 

horeca, pleinen, parken en andere sport- en vrijetijdsvoorzieningen. 

Hoe groter en gevarieerder de concentratie hoe ‘recreatiever’ 

een plek in de stad is. Als we de kaarten tussen 2008 en 2016 

vergelijken dan zien we dat multirecreatieve milieus toenemen én 

dat bestaande zich versterken (van geel naar oranje naar rood). De 

intensiteit en diversiteit van vrijetijdsaanbod op plekken in het hart 

van de stad is duidelijk toegenomen. Daarnaast ontstaan er meer 

multirecreatieve milieus in andere delen van de stad. Opvallend is 

de toename richting West en de Pijp, waardoor meer aaneenge-

sloten gebieden ontstaan langs stadsstraten. In Oost en in de rest 

van de stad zijn meer concentraties van divers aanbod gekomen op 

verschillende plekken. Het Orlyplein bij het station Sloterdijk is een 

intensiever multirecreatief milieu geworden. 



110 Trendrapport Stad 2016

2016

2008

Multirecreatieve milieus 2008 (boven), 2016 (onder) 
Bron: ARRA
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4.4 Invloed vrijetijd op functiemenging 

Het uithuiziger gedrag van de Amsterdammer én de toename van 

bezoekers aan de stad heeft geleid tot een sterkere concentratie 

van vrijetijdsvoorzieningen (zoals restaurants en lunchrooms) en van 

het overnachtingsaanbod in centrumgebieden, maar ook tot een 

verdere ruimtelijke spreiding ervan over de stad. En andersom heeft 

de toename en veranderende invulling van het aanbod (restaurants, 

festivals, vernieuwende hotelconcepten et cetera) het uithuiziger 

gedrag van de Amsterdammer en bezoeker verder gestimuleerd. 

Dit zien we ook in het toegenomen gebruik van culturele voorzienin-

gen en overige vrijetijdsattracties, die overigens ook vooral in cen-

trumgebieden zijn gesitueerd. Het recreatief gedrag verspreid zich, 

maar de meeste bezoekers blijven de traditionele plekken aandoen.

Dit leidt op verschillende plekken tot andere effecten. Enerzijds 

leidt het tot verdringing, minder variatie in het aanbod, toegenomen 

intensiteit van gebruik van attracties en voorzieningen en drukte op 

straat. Dit speelt vooral in het Centrum en de 19e- eeuwse gordel 

van de stad. Airbnb-achtige concepten verdringen de woonfunctie 

(zie hoofdstuk Wonen). Op toerisme gerichte voorzieningen maken 

het aanbod eenzijdiger in delen van winkelstraten. Soms komt de 

leefbaarheid onder druk te staan. Op bepaalde plekken ontstaat 

ook fiets- en voetgangerscongestie. In een groot aantal centrum-

gebieden wordt de ruimte voor voetgangers als te weinig ervaren 

(Stand van de Balans 2016). 

Anderzijds kunnen toeristische en recreatieve functies een vliegwiel 

zijn voor meer functiemenging. Toevoeging en concentratie van 

(hotel)voorzieningen op bepaalde plekken hebben geleid tot een 

aantrekkende werking op bezoekers en andere vrijetijdsfuncties 

en zijn daardoor ook attractiever geworden voor bewoners en 

werkenden. Uit de multi-recreatieve kaart is te zien dat milieus waar 

het (toeristisch)recreatief gebruik één van de voornaamste functies 

is, zijn toegenomen en sterker verspreid zijn over de stad. Voorbeeld 

hiervan is het cultureel complex Studio K en de Stayokay in de 

Indische buurt die samen met nieuwe bewoners en vernieuwing 

van de openbare ruimte tot een transformatie van het winkel en 

horeca-aanbod van de Javastraat hebben geleid. De Javastraat en 

omgeving is nu een sterker multirecreatief milieu geworden en staat 

zelfs als hotspot genoemd in de Lonely planet. 
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Hoofdstuk 5 
Functie- 
menging
De functiemix
De functiemix is niet alleen de mix van verschillende functies in een 

bepaald gebied, maar ook de mix binnen functies zelf: een diverse 

bevolking, een gevarieerde woningmarkt, een gemengde economi-

sche structuur en een veelzijdige vrijetijdssector.

Functiemix zet de stad als emancipatiemachine in werking, ver-

sterkt de agglomeratiekracht en biedt mensen de meeste kansen. 

Bovendien verkleint functiemix ruimtelijke segregatie.

Inleiding
De eerste steden ontstonden ongeveer 11.000 jaren geleden als 

marktplaatsen voor agrarische goederen en de daarbij behorende 

dienstverlening. Nomaden werden gesettelde landbouwers die 

hun producten op een centrale marktplaats aanboden. De stad was 

de plek waar veel verschillende mensen om verschillende redenen 

(kopers, verkopers, andere dienstverleners) bijeen kwamen. Diver-

siteit en specialisatie werden het wezenskenmerk van steden. Dit 

is onverminderd van kracht gebleven. In het werk van o.a. Adam 

Smith, Max Weber, Jane Jacobs, Edward Glaeser en Henri de Groot 

wordt daar op gewezen. Het blijkt uiteindelijk ook de overlevings-

kracht van steden. 

Steden met een eenzijdige economische opbouw gaan vroeg of 

laat ten onder. Steden met een gedifferentieerde economische 

structuur passen zich gemakkelijker aan aan nieuwe omstandighe-

den (Sassen 2001, Moretti 2013). Amsterdam is zo’n stad, die zich 
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als agrarische nederzetting snel tot marktplaats ontwikkelde waar 

verschillende dienstverleners, werkzoekenden en de eerste toe-

risten (pelgrims) naartoe trokken. Na de Amsterdamse uitvinding 

van het haringkaken werd visvangst zeer lucratief, wat de bouw van 

schepen bevorderde en Amsterdam nog aanlokkelijker maakte voor 

werkzoekenden en dienstverleners. Scheepsbouw en aanverwante 

productiesectoren, het mede daardoor ontstaan van de VOC, 

beurshandel, juridische specialisatie, cumulatie van economisch 

kapitaal dat deels werd omgezet in cultureel kapitaal: het leidde 

allemaal tot een economisch gedifferentieerd profiel waarop 

Amsterdam nog steeds is gegrondvest (Shorto, 2014).

Steden zijn het gevolg van economische diversiteit, specialisatie 

en een daarmee samenhangend divers bevolkingsprofiel (Weber 

1921, Bahrdt, Jacobs 1961). Het monitoren van het gemengde 

economische profiel en een diverse woningmarkt van Amsterdam 

zijn daarom belangrijk. Zeker nu de stad een enorme druk op de 

woningmarkt ondervindt en ze geconfronteerd wordt met een 

toenemende stroom bezoekers. Dat heeft ontegenzeggelijk invloed 

op de economische ontwikkeling van de stad en haar regio.

Naast economische diversiteit is functiemenging ook van belang 

voor andere elementen van de stad: het zorgt voor levendiger en 

aantrekkelijker gebieden, is veiliger door meer toezicht op vele 

momenten van de dag, en is efficiënter en duurzamer in ruimtege-

bruik.

Functiemix: stoeien om de ruimte 
Amsterdam is in trek als woonstad, als werkstad en als vrijetijds-

stad. En voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn het 

veelal dezelfde typen plekken waar de voorkeur van bewoners, 

werkenden en bezoekers naar uitgaat, zoals Het Museumkwartier 

of de grachtengordel. Dat zorgt voor een ingewikkelde dynamiek in 

de stad wat betreft de verhoudingen tussen werken, wonen en vrije 

tijd. 

Er bestaat geen eenduidig oordeel over de juiste mate of vorm 

van menging (zie ook Gemeente Amsterdam en Terwindt en Van 

de Ven). Als vuistregel werd in het vroegere Trendrapport Binnen-

stad een gemiddelde verhouding van 1 werknemer op 1 inwoner 

gehanteerd, dat is de bestaande verhouding binnen het gemengde 
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woon-werkmilieu van het stadsdeel Centrum. Niet elke wijk in het 

stadsdeel heeft die verhouding. Maar geaggregeerd naar stads-

deelniveau geldt de verhouding wel. De verhouding 1:1 levert een 

verhoudingsgetal 1 op. Bij een verhoudingsgetal van groter dan 1 

wordt werken dominant. Als dat getal kleiner dan 1 is, wordt wonen 

dominant. 

Opvallend is de sterke woondominantie (minder dan 0,2) in de 

naoorlogse stad en in verschillende stadsvernieuwingswijken van de 

jaren ’80 (Indische Buurt Oost, Transvaalbuurt maar ook Hoofdweg 

e.o). Opvallend is de werkdominantie in de oude binnenstad. In 

het resterende deel van de vooroorlogse stad is, een enkele wijk 

daargelaten, sprake van gemengde woon-werkmilieus. 

Voor dit trendrapport is bekeken in hoeverre wijken naar die 

10 of meerMinder dan 0,2 2 tot 100,2 tot 0,4 1,2 tot 20,4 tot 0,8 0,8 tot 1,2

Verhouding wonen/werken 2016
(arbeidsplaatsen/inwoners)

Verhouding werkzame personen/inwoners, 2016 
Bron: OIS/ARRA
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mengmaat van 1:1 toe- of afbewegen. Kortom: waar worden wijken 

gemengder, en waar monofunctioneler in de verhouding tussen 

wonen en werken? De veranderingen in die verhouding tussen 2010 

en 2016 zijn in kaart gebracht. 

Dynamiek in de verhouding arbeidsplaatsen per 
inwoner 
Ten eerste zijn er de gebieden waar sprake is van minder menging 

door relatief minder wonen (het Havengebied en de Brettenzone 

zijn buiten beschouwing gelaten). Het betreft delen van de Amster-

damse binnenstad: Grachtengordel-West en -Zuid plus de Burgwal-

len-Nieuwe Zijde en de Nieuwmarkt/Lastage. Hier zien we dat het 

aandeel werkzame personen stijgt ten opzichte van de bevolking. 

Dat komt doordat hier geen ruimte meer is voor substantiële 

toevoeging van woningen, in combinatie met (nieuwsoortige) kan-

toorontwikkeling en een toename van consumptieve functies.

minder menging door 
relatief minder werken

minder menging door 
relatief minder wonen

nauwelijks verandering meer menging door 
relatief meer werken

meer menging door 
relatief meer wonen

Verschil menging wonen/werken
(2010-2016)

Verschil werkzame personen/inwoners, 2010-2016 
Bron: OIS/ARRA



Hoofdstuk 5 - Functiemenging 119

Er zijn ook gebieden waar de menging vermindert omdat het aan-

deel werken vermindert. Dit betreft grote delen van Zuid en delen 

van Oost (Frankendael en Weesperzijde). De woonfunctie in deze 

van oudsher gemengde buurten wordt hier steeds dominanter. 

Maar ook Buitenveldert en recentere woonwijken als Nieuw-Sloten/

Middelveldse Akerpolder krijgen steeds meer het karakter van 

monofunctionele woonwijken. Deze trend is bovendien lastig te 

keren, want hoe groter het monofunctionele karakter van een 

gebied, des te moeilijker het wordt om er een gemengd gebied 

van te maken. Dat geldt zeker bij wijken die zijn gebouwd op een 

stedenbouwkundig functiescheidingsprincipe, zoals in de gebieden 

van het Amsterdamse Uitbreidingsplan (Nieuw-West en Buitenvel-

dert), en Zuidoost.

Ten derde zien we dat in delen van Amsterdam meer menging ont-

staat door relatief meer wonen. Dat betreft bijvoorbeeld de Zuidas, 

waar de laatste jaren veel woningen zijn toegevoegd. Ook aan de 

Westlandgracht zijn veel woningen gebouwd, waardoor er meer 

evenwicht is in de verhouding wonen en werken. Dat is zichtbaar 

in meer transformatiegebieden. Deze ontwikkeling is in beginsel 

gunstig, maar het is raadzaam deze ontwikkelingen te monitoren.

Een vierde ontwikkeling is dat er meer menging optreedt als gevolg 

van relatief meer werken. Dat geldt vooral voor stadsdeel Oost: 

IJburg, Oosterparkbuurt en Middenmeer.

Twee kanttekeningen bij het bovenstaande zijn nodig. De eerste 

is dat de veranderingen vooralsnog marginaal zijn. De tweede 

dat absolute verhoudingsgetallen niet uit het oog mogen worden 

verloren. Zo blijft de Zuidas een overwegend werkgebied (verhou-

dingscijfer 17,4), evenals Amstel III/Bullewijk (110). En IJburg is toch 

echt nog een woongebied (0,24).
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Verblijversdichtheidsindex 
Een aanvullende manier om de functiemix in beeld te brengen, is 

de verblijversdichtheidsindex. De verblijversdichtheidsindex brengt 

de dagelijkse verblijvers per Amsterdamse wijk in kaart. Onder 

verblijvers worden verstaan: inwoners, werkzame personen, stu-

denten en bezoekers (waaronder toeristen). Voor de index worden 

deze gedeeld door het aantal hectare openbare ruimte per wijk en 

vervolgens afgezet tegen het stadsgemiddelde (OIS Amsterdam).

Dat de toename van deze dichtheid aan verblijvers het hoogst is 

in de meeste wijken in stadsdeel Centrum is conform verwachting, 

evenals voor De Pijp en buurten in stadsdeel West. Verrassender 

is de opkomst van het noordoostelijk deel van de Indische Buurt. 

De Javastraat en omgeving mag zich de laatste jaren verheugen in 

een toenemende belangstelling. Let wel: het zijn indexcijfers. Deze 

400 of meer50 tot 100 100 tot 200 200 tot 4000 tot 50

Verblijversindex 2016
(gemiddelde Amsterdam = 100)

Verblijversdichtheidsindex Amsterdam, 2016 
(toename aantal dagelijkse verblijvers 2016 ten opzichte van stadsgemiddelde in 2014, 2014=100) 

Bron: OIS
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zeggen niets over absolute aantallen. Maar uit Stand van de Balans 

2016 blijkt dat het, een enkele uitzondering daargelaten, wel dege-

lijk gaat om plekken waar veel drukte wordt ervaren.

De hoge aantallen verblijvers (inwoners, werkenden, studenten, 

bezoekers) hangen natuurlijk samen met de functiemix van 

Amsterdam. Het uithuizigere, intensere en gevarieerdere gedrag 

van bewoners, werkenden en studenten heeft geresulteerd in een 

toename van de drukte en meer verkeersbewegingen (met name 

fietsen en lopen volgens de Amsterdamse Thermometer van de 

Bereikbaarheid 2016). Die drukte wordt versterkt door de sterk 

toegenomen aantallen bezoekers uit de rest van Nederland en het 

buitenland. 

Natuurlijk blijven de grachtengordel en de topmusea belangrijke 

primaire trekkers, maar het succes van Amsterdam als geheel met 

het daarbij behorende imago dat de stad ertoe doet, verleidt men-

sen over de hele wereld. Zoals al vaker door anderen gezegd: de 

populariteit hangt samen met Amsterdam als gemengde stad waar 

je nog ‘onder de Amsterdammers’ kunt zijn. Dat geldt niet meer 

voor Venetië, Florence en, dichter bij huis, Brugge. De toename van 

bezoekers heeft eveneens versterkend gewerkt op de toegenomen 

verkeersbewegingen (met name het openbaar vervoer).

Deze ontwikkelingen zijn het sterkst in de vooroorlogse stad, 

waarbinnen de bezoekers zich concentreren in de oude binnenstad, 

het Museumplein en de verbindingen tussen deze twee gebieden. 

De verblijfsconcentratie is daar groter geworden. Tegelijkertijd laat 

de analyse van de ‘multirecreatieve milieus’ zien dat vrijetijdsvoor-

zieningen ook in andere delen van de stad opkomen en eveneens 

meer bezoekers weten te trekken.

Betekenis dynamische functiemix voor Amsterdam? 
Dynamiek is in beginsel positief. Daarmee geeft de stad aan dat zij 

zich kan aanpassen aan sociale en economische ontwikkelingen. De 

stad is als een koorddanser steeds op zoek naar een stabiel even-

wicht. Raakt ze uit balans, dan dreigt verval. Met andere woorden: 

veranderingen in de stad zijn meestal een teken van succes, maar 

vragen om aandacht en bijsturing om te zorgen dat de stad haar 

evenwicht niet verliest.
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Hoewel de in dit Trendrapport Stad waargenomen veranderingen in 

de mix marginaal zijn, vormen ze wel een indicatie van waar de stad 

heen beweegt en welke conclusies we daaruit moeten trekken.

De woningmarkt is oververhit en daardoor ontoegankelijk voor vele 

groepen. Als we beseffen dat de samenstelling van de woningvoor-

raad voor een groot deel bepaalt wie er in de stad wonen, dan 

moeten we concluderen dat de ontoegankelijke woningmarkt 

nadelig is voor de economie. Want een breed palet aan woningty-

pen en -prijzen garandeert een dikke en gevarieerde arbeidsmarkt 

die aantrekkelijk is voor bedrijven en (potentiële) werkers (Moretti, 

2013). Een gevarieerde woningvoorraad vergemakkelijkt bovendien 

de binnenstedelijke wooncarrière van Amsterdammers, en biedt 

daarmee alternatieven voor scheefwonen.

Stedelijk georiënteerde woningzoekers met een middeninkomen 

die willen instromen of doorstromen, zijn nu genoodzaakt om hun 

zoekvoorkeuren aan te passen. Dit leidt ertoe dat deze huishou-

dens de stad verlaten, of er helemaal niet in komen. Dit betekent 

verder dat mensen op de ‘verkeerde’ plek komen te wonen, wat 

een negatieve invloed heeft op hun productiviteit en persoonlijke 

kansen (zie Moretti maar ook Teulings, Marlet e.a., 2016). Het 

verdwijnen van deze huishoudens heeft ook gevolgen voor de 

functiemenging in de stad. De bevolkingssamenstelling verandert, 

de arbeidsmarkt wordt dunner en het draagvlak voor verschillende 

soorten voorzieningen vermindert.

Dit alles werkt segregatie in de hand. Dat heeft sociale en economi-

sche gevolgen, die ook nog eens in elkaars verlengde liggen. Ruim-

telijke concentraties van hoge inkomensgroepen leiden meestal 

tot een omvangrijker en veelzijdiger voorzieningenaanbod, maar 

bij ruimtelijke concentraties van lagere inkomensgroepen gebeurt 

het tegenovergestelde. Bovendien: duur wonen betekent dat er 

minder geld overblijft voor andere zaken, zodat het draagvlak voor 

voorzieningen ook daardoor vermindert.

Daar komt bij dat een gevarieerde woningvoorraad een gemengde 

bevolking genereert, wat het aantal ontmoetingen tussen verschil-

lende soorten mensen op straat, op school, in de winkel en op het 

sportplein vergroot, met over het algemeen positieve effecten 

op een tolerante samenleving (Lofland, 1989 en 1993), sociale en 
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economische mobiliteit. Een oververhitte woningmarkt leidt tot een 

gedwongen en nadelige spreiding van menselijk kapitaal.

De prijzen op de woningmarkt bepalen al een tijd de vastgoed-

prijzen en dus ook die van bedrijfsruimten. We zien dat voorheen 

gemengde buurten een dominantere woonfunctie krijgen, en 

dat in reeds dominante woonwijken menging wordt geremd. De 

toegankelijkheid van de vooroorlogse stad voor kleine bedrijven 

lijkt daarmee af te nemen, terwijl de rol van met name kleinschalige 

bedrijfsruimten in de functiemix belangrijk is. Denk hierbij aan de 

fietsenmaker om de hoek, de timmerman voor een klus, de fysio-

therapeut in de buurt. De hoge prijzen in de binnenstad maken het 

voor zzp’ers en andere startende bedrijven moeilijk om zich daar te 

vestigen. De 19e-eeuwse gordel was dan een welkom alternatief. 

De trend dat kleinschalige bedrijfsruimten ook in deze delen van 

de stad onder druk komen te staan, is zorgelijk. De incubatiefunctie 

van de centrumstedelijke gebieden vermindert. Tegelijkertijd zien 

we juist in de Ringzone een toename van kleinschalige werkruimten. 

Mogelijk dat de Ringzone een alternatief vestigingsmilieu hiervoor 

kan bieden, als de stedenbouwkundige voorwaarden hiervoor 

worden geschapen.

Het toegenomen aantal verplaatsingen als gevolg van stijgende 

bezoekersaantallen en de vervlechting van vrije-, zorg- en werktijd 

heeft geleid tot fiets- en voetgangerscongestie in de vooroorlogse 

stad. In met name de oude binnenstad wordt de vrijetijdsfunctie 

zo dominant, dat voorzieningen zich gaan richten op de toeristen-

economie. Dat kan ingrijpende maatschappelijke en economische 

gevolgen hebben. De mondiaal stijgende behoefte aan tijdelijk 

woningdelen (Airbnb-achtige concepten), het lucratieve daarvan 

en de hotelstop leiden tot onttrekking van woningen aan de 

woningvoorraad. De functiemenging staat met name in de oude 

binnenstad stevig onder druk.

De dynamiek in de functiemix laat ook positieve kanten zien. Func-

tiemenging in voorheen eenzijdige woonbuurten heeft een aantrek-

kende werking op bezoekers. De Javastraat is een mooi voorbeeld 

hiervan. Het succes van de urban fabric binnen de Singelgracht 

leidde tot hernieuwde aandacht voor buurten grenzend aan de 

Singelgracht. Dit geldt met name voor buurten met fijnmazige 

voorzieningen om de hoek (Buursink, Gadet en Van Zanen). De 
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Javastraat en het aangrenzende noordelijke deel van de Indische 

Buurt vormen een ensemble waar de nieuwe stedeling zich vestigt 

en het aantal zzp’ers stijgt, waardoor het voorzieningenniveau 

verandert en diverser wordt. Dat is ook aantrekkelijk voor Amster-

dammers buiten de buurt. Dit alles komt in het vizier van bezoekers 

van buiten de stad. Die zorgen op hun beurt weer voor extra 

draagvlak voor voorzieningen. Toeristische functies kunnen ook een 

vliegwiel voor functiemenging zijn. Goede voorbeelden hiervan 

zijn het Ramadahotel, The Hague Hotelschool en Club De School 

(met restaurant) die tezamen de ontwikkeling van het westelijk deel 

van de Jan Evertsenstraat als gemengd woon-werkgebied in gang 

hebben gezet.

Het spreiden van bezoekers lijkt mogelijk en is mede afhankelijk van 

de juiste ingrepen op het juiste moment op de juiste plek. Uit de 

analyse van de ‘multirecreatieve milieus’ blijkt dat vrijetijdsvoorzie-

ningen zich wel degelijk spreiden over de stad, zij het ‘van binnen 

naar buiten’. Uit de verblijversdichtheidsindex blijkt dat dit ook 

effect heeft. 

De ontwikkelingen van de ‘multirecreatieve milieus’ laten kansrijke 

plekken in de stad zien waar door toevoeging van vrijetijdsfuncties 

of door verdichting van woon- en werkfuncties een nieuwe functie-

mix ontstaat die andere Amsterdammers en bezoekers aantrekt. 

Vrijetijdsvoorzieningen als Third Places op de juiste plek op het 

juiste moment kunnen draagvlak creëren voor andere voorzienin-

gen, werkgelegenheid bieden aan buurtbewoners en als werkplek 

dienen voor startende bedrijven. Daarmee is een eerste aanzet tot 

functiemix in voorheen monotone gebieden gegeven. 

Ten slotte 
De economische en sociale voordelen van functiemenging zijn 

groot. Functiemenging is echter nooit vanzelfsprekend. Jane 

Jacobs wees in haar beroemde Death and Life of Great American 

Cities al op “the self-destruction of diversity by success”. Uit dit 

trendrapport blijkt dat dit in Amsterdam nu gaande is. De Amster-

damse functiemix is op enkele plekken zo aantrekkelijk dat wonen, 

werken en vrijetijd zich in een hevige concurrentieslag bevinden om 

juist deze gemengde plekken in de stad. De prijzen op de woning-

markt zijn zo hoog dat deze ook de prijzen van het andere vastgoed 

bepalen. Zichtbaar is dat kleinschalige bedrijfsruimte met name bin-



Hoofdstuk 5 - Functiemenging 125

nen de ring afneemt. De druk van de woningmarkt is mede debet 

aan de omzetting van kleinschalige bedrijfsruimten in woningen. 

De verhuur van woonruimte aan toeristen onttrekt op haar beurt 

woningen aan de Amsterdamse woningmarkt. De cijfers waarin 

zichtbaar is dat het aanbod van bedrijfsruimten, winkels en horeca 

afneemt in Zuid, zijn opvallend. In de binnenstad is de transformatie 

van buurtgerichte voorzieningen naar voorzieningen voor toeristen 

in volle gang. In een markteconomie leidt deze strijd om beperkte 

ruimte tot een overwinning van de kapitaalkrachtigsten. Zo bezien 

is de functiemenging de oorzaak van haar eigen ondergang.

Aan de andere kant zien we dat traditionele kantoren- en bedrij-

venlocaties zich gemakkelijker laten transformeren tot gemengde 

woon-werkmilieus. Kortom, functiemenging is belangrijk maar 

behoeft een regulerende hand van de overheid (meer en meer in 

overleg met particuliere stakeholders). Een voorbeeld hiervan is de 

1000 m² regel in het stadsdeel Centrum, waardoor panden groter 

dan 1000 m² behouden blijven voor de werkfunctie. Maar dan 

moet de overheid ook weten wat waar aan de hand is en hoe snel 

ontwikkelingen gaan. Het Trendrapport Stad is daartoe een van de 

instrumenten. 

Functiemenging en stedelijk succes zijn altijd onlosmakelijk met 

elkaar verbonden geweest. De verwachting is dat die band in de 

nieuwe economie nog hechter en intenser wordt. Nabijheid wordt 

steeds belangrijker (De Groot, 2017 , Brake, 2014, The Economist 

2015). De behoefte aan omgevingen waar verschillende contacten 

mogelijk zijn en snel kunnen worden gelegd, waar werk continue 

zelf gemaakt moet worden (‘verzekerde banen voor het leven’ 

verdampen), waar alertheid op veranderingen in economische 

bewegingen noodzaak is, waar ondersteunende voorzieningen ‘om 

de hoek’ onmisbaar zijn, zal groeien. De buurt wordt dan meer dan 

alleen een woonbuurt. Ze wordt ook workshop, plek voor vrijetijd, 

retraite en geëxternaliseerde zorgfuncties (school, kinderopvang). 

Buurten zijn meer dan vroeger alomvattende productiemilieus, 

omgevingen met vele opties in een diverse setting waarin aan de 

behoeften van de grote diversiteit aan stedelingen die Amsterdam 

rijk is, wordt voldaan (Brake 2014).
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Te onderzoeken punten 
Dit Trendrapport Stad probeert vooral feitelijk te zijn, maar bij som-

mige constateringen valt niet te negeren dat daar vragen of zorgen 

over zijn. Verschillende punten vloeien dan ook over in een wens tot 

nader onderzoek of naar nieuwe gegevens. Deze punten zijn:

 � De toename van bijvoorbeeld tijdelijke functies, winkels gericht 

op toeristen en verweving van functies (blurring) zijn niet of 

nauwelijks zichtbaar in statistieken en maakt gangbare data-

verzameling daardoor steeds minder geschikt om stedelijke 

ontwikkelingen accuraat te duiden en te sturen. Dat hoeft niet 

altijd erg te zijn, maar het noopt toch tot een herbezinning op 

de huidige wijzen van onderzoek. 

 � Beschikbaarheid en betaalbaarheid zijn steeds meer knellende 

factoren op de Amsterdamse woningmarkt. De positie van 

mensen met lage inkomens en middengroepen op de woning-

markt vraagt om onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaar-

heid van minimale aandelen sociale- en middeldure huur in de 

ontwikkelgebieden. Daar horen opties bij als het verplicht stel-

len van minimale woninggroottes, of woningen reserveren voor 

gezinnen. Inmiddels is hier in de Woonagenda 2025 (juli 2017) 

aandacht aan besteed. 

 � De veranderende behoefte aan kleinschalige bedrijfsruimten die 

voortvloeit uit de groei van kleinschalige bedrijvigheid vraagt 

om meer verkenning. Daarbij moet dan ook hun bijdrage aan de 

ruimtelijk-economische functiemenging in verschillende wijken 

worden betrokken.

Third Places zijn vrijetijdsplekken die ook gebruikt worden om 

te werken, werkcontacten te ontmoeten of met anderen af te 

spreken. Voorbeelden die een stimulerende werking hebben 

gehad op hun omgeving zijn het Ramada Hotel in de Staalmees-

terslaan in Nieuw-West en Hotel V/The Lobby Restaurant in de 

Fizeaustraat in Oost.
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 � Er is onderzoek nodig om beter zicht te krijgen op de effecten 

van de keten van het groeiende aantal zzp’ers, start-ups en 

scale-ups op de lokale economie en op de functiemenging, 

waar onder andere de vraag speelt wat zij ruimtelijk-economisch 

nodig hebben om goed te gedijen en te groeien.

 � Onderzoek de mogelijkheden om met name in de ontwikkelge-

bieden vrijere ruimte voor detailhandelsvestiging te bieden, om 

fijnmazige functiemenging te stimuleren waar dat nodig wordt 

geacht. Aan dit punt is aandacht besteed in het geactualiseerde 

gemeentelijke Detailhandelsbeleid.

 � Houd bij hoe de ruimtelijke concentratie en spreiding van vrije-

tijds- en toeristische voorzieningen zich ontwikkelt en onderzoek 

de mogelijkheid het effect ervan op gebieden te monitoren. 

 � Neem onderzoek naar de ruimtelijk-economische functiemen-

ging op in de gebiedsverkenningsfase van het Plaberum. Dit is 

inmiddels vastgelegd. 
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Hoofdstuk 6 
Vier gebieds-
casussen
De verzamelde data, observaties en de duiding daarvan verschillen van wijk tot wijk. 

In het kader van dit rapport is het niet mogelijk om voor ieder gebied in de stad 

een gedetailleerde beschrijving te geven. Daarom worden een paar gebieden met 

een opvallende dynamiek in meerdere relevante thema’s voor functiemenging in dit 

hoofdstuk apart belicht.

Casus de binnenstad 

De Amsterdamse binnenstad wordt van oudsher gekenmerkt door een veelheid 

en grote verscheidenheid aan functies. Er wordt gewoond, gewerkt en vrije tijd 

doorgebracht. De stedenbouwkundige structuur en architectuur spelen hierbij een 

belangrijke rol. De fijnmazigheid en grote variatie aan bouwblokgroottes maakt 

het mengen van functies mogelijk, zowel op pand als blokniveau. In de bestem-

mingsplannen van de binnenstad zijn binnen een pand heel veel functies toegestaan. 

Hierdoor is de binnenstad goed in staat gebleken om zich steeds aan te passen aan 

de komst van nieuwe functies. De menging en wisseling van functies draagt hier voor 

een belangrijk deel bij aan de dynamiek en levendigheid. Toch is de functiemenging 

in de Amsterdamse binnenstad onder druk komen te staan, waarbij juist de aantrek-

kingskracht en het succes van de binnenstad er mede toe heeft geleid dat de balans 

in sommige delen van stadsdeel Centrum lijkt te zijn zoekgeraakt. 

Met name in de Burgwallen-Oude Zijde en -Nieuwe Zijde, de Grachtengordel-Zuid 

en de Grachtengordel-West (en Weteringschans) zijn een aantal opmerkelijke ontwik-

kelingen te zien. Het zijn de wijken met relatief de meeste verblijvers per hectare 

openbare ruimte in de hele stad. In deze wijken bevindt zich een grote én groeiende 

concentratie van hotels, restaurants, cafés en winkels. Naast deze publiekstoegan-

kelijke consumptieve functies is de zakelijke dienstverlening in Burgwallen Oude en 

Nieuwe Zijde sterk vertegenwoordigd en groeiend. Zzp’ers en kleinschalige kantoren 
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(2-9 werkzame personen) vinden hun weg in bedrijfsverzamelge-

bouwen en grachtenpanden die zich vanouds voor verschillende 

soorten gebruik lenen. Ook het aantal kantoor- en bedrijfsvestigin-

gen van 10 tot 50 personen is groot en groeiend. 

Met het toenemen van de drukte zien we steeds duidelijker de 

keerzijde van het succes. Ruim een kwart van de inwoners in 

bovengenoemde wijken geeft aan dat de overlast is toegenomen. 

Het gaat met name om verloedering, horecaoverlast, overlast door 

groepen en vervuiling, parkeeroverlast en fietsparkeervoorzienin-

gen. In Burgwallen Oude Zijde is de tevredenheid over de buurt na 

een jarenlange opwaartse spiraal duidelijk gedaald. Het rapport-

cijfer dat bewoners gaven aan de eigen buurt zakte van een 7,6 in 

2013 naar een 6,8 in 2015. Ook over de ontwikkeling van de buurt 

is men hier minder positief geworden. Er is een hoog en stijgend 

aandeel inwoners dat wil verhuizen. Bewoners geven hierbij in 

vergelijking met voorgaande jaren vaker aan te willen verhuizen 

vanwege de drukte en het toerisme. In de Burgwallen Nieuwe Zijde 

is een toename te zien van mensen die willen verhuizen omdat de 

buurt niet meer bevalt.

Daar waar een concentratie van horeca en detailhandel leidt tot 

overlast voor bewoners is de functiemenging uit balans. Zeker als er 

steeds meer horeca en winkels verschijnen die specifiek op toeris-

ten en bezoekers gericht zijn (zie ook het hoofdstuk over vrije tijd). 

De buurt wordt daarmee in feite monofunctioneler. Naast de sterke 

aantrekkingskracht op bedrijven en bezoekers heeft het succes van 

de binnenstad een sterk prijsopdrijvende werking. Zowel winkel- en 

bedrijfspanden als woningen zijn er relatief duur. De vierkante 

meterprijzen van woningen in de koopsector zijn sterk gestegen 

en het aandeel dure huur neemt snel toe. Recent verhuisden in de 

vrije sector betaalden in 2015 gemiddeld meer dan 1.300,- euro 

kale huur per maand voor hun woning. Met het stijgen van de 

woningprijzen staat de toegankelijkheid en daarmee de diversiteit 

van bewoners van deze wijken onder druk. 

Kortom, een evenwichtige functiemix is ook in de Amsterdamse 

binnenstad geen vanzelfsprekend gegeven. Wijken zijn constant 

in beweging. Verandering van functies en veranderingen binnen 

functies zorgen voor levendigheid en dynamiek maar vragen ook 

om constante monitoring en waar nodig bijsturing.
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Casus Indische Buurt West 

Nog voor aanvang van het data-onderzoek voor het Trendrapport 

Stad kwam de Javastraat in de Indische Buurt West al in beeld, 

tijdens het schouwen van de buurt als onderdeel van de voorberei-

dingen. De Javastraat wordt steeds populairder, maar wat zeggen 

de cijfers over de straat en de omliggende Timorpleinbuurt (Noord-

west kwadrant Indische Buurt)? 

De cijfers laten zien dat de verhouding tussen wonen en werken in 

de afgelopen jaren nauwelijks is veranderd. Binnen de verschillende 

functies zijn wel veranderingen zichtbaar. Zo valt op dat verhou-

dingsgewijs het aandeel sociale huurwoningen in de woningmix 

afneemt en dat de koopprijzen stijgen. Het aandeel werkzame 

personen in de wijk neemt toe en dat wordt vooral veroorzaakt 

door een stijging van het aantal mensen dat in de buurt woont en 

zich als zzp-er heeft ingeschreven. Ook is opvallend dat de verblij-

versdichtheidsindex in de wijk toeneemt. De oorzaak daarvan is 

vooral dat er meer mensen in de wijk zijn komen wonen. Vergeleken 

met de rest van de oostkant van de stad is de dichtheid van Airbnb 

adressen opmerkelijk hoog in het noordelijk deel van de Indische 

Buurt West. Dus steeds meer toeristen slapen in de buurt tijdens 

hun verblijf.

Uit de cijfers kan de conclusie worden getrokken dat de Indische 

Buurt West (en dan met name de Timorpleinbuurt) populairder 

is geworden om in te wonen en dat het profiel van die bewoners 

verandert: meer kopers, meer zelfstandig werkenden. Ruimtelijk 

heeft die verandering bijvoorbeeld zijn weerslag in het profiel van 

de Javastraat. De data laten alleen zien dat het westelijk deel van 

de Javastraat een winkelstraat is, zonder noemenswaardige af- of 

toename van het aantal winkels of horecavoorzieningen. Wat de 

cijfers niet laten zien, is echter wel al langer zichtbaar op straat. 

Simpelweg rondkijken maakt duidelijk dat het aanbod de laatste 

jaren van kleur verschiet. Naast de Turkse en Marokkaanse winkels 

zijn er ook steeds meer ‘hippe’ horecagelegenheden te vinden. 

De afwisseling in het winkel- en horeca-aanbod heeft onder meer 

te maken met de variatie in de bevolking. De Javastraat wordt 

omsloten door buurten die een ruime variatie in bevolkingstypen, 

financiële draagkracht en culturele oriëntatie hebben. Dat zorgt 

voor een diversiteit aan voorzieningen in de Javastraat. De aanwe-

zigheid van en de architectonische variatie in de (winkel)panden, en 
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de inrichting van de openbare ruimte met o.a. brede trottoirs en 

een bomenrij dragen ook bij aan die diversiteit.

Deze ontwikkelingen laten zien dat er in de Indische Buurt Noord-

west (de Timorpleinbuurt) een eerste beweging zichtbaar is richting 

een milieu dat we kennen in delen van Amsterdam Zuid en West. 

Met meer menging, meer bezoekers, maar ook een verschuiving 

naar minder woonruimte voor mensen met lagere inkomens. Die 

zijn dan ook vooral te vinden in het Zuidwest kwadrant (de Ambon-

pleinbuurt). Het contrast binnen de buurten in de wijk Indische 

Buurt West is de afgelopen tijd door de ontwikkeling van de Timor-

pleinbuurt groter geworden.

Casus Noord 

Op de kaart ‘verschil werkzame personen/inwoners’ in hoofdstuk 

5 vallen de Noordelijke IJoevers op. De afgelopen jaren hebben 

zich daar veel veranderingen voltrokken. De werkgebieden aan het 

water zijn volop in transformatie door toevoeging van woningen 

en voorzieningen. Tegelijkertijd is te zien dat ‘het oude Noord’ een 

heel ander karakter heeft. 

Er ontstaat een beeld van twee gescheiden werelden. De oostelijke 

en westelijke Noordelijke IJoevers ontwikkelen zich van eenzijdige 

werkmilieus naar gemengde woon-werkgebieden en dat gaat 

gepaard met veel dynamiek. In Buiksloterham en Overhoeks zijn 

veel koopwoningen en zelfbouwkavels opgeleverd, naast mid-

deldure- en dure huurwoningen. Bewoners zijn veelal nieuwe 

stedelingen (mensen tussen de 18 en 55 jaar oud, die na hun 18e 

naar Amsterdam zijn gekomen en een autochtone of Westerse 

achtergrond hebben) en de inkomens liggen er hoog. Volgens het 

Gebiedsplan Oud Noord wonen hier nauwelijks oude Noorderlin-

gen.

Het contrast met de buurten Volewijck en IJplein/Vogelbuurt is 

groot. Hier is meer dan 70% van de woningvoorraad corporatie-

bezit. Een deel van die voorraad is als koopwoning op de markt 

gekomen, wat nieuwe stedelingen aantrekt. Het zijn veelal woon-

buurten. Onder invloed van de ontwikkelingen op Overhoeks en 

Buiksloterham tot gemengde woon-werkmilieus, stijgen de prijzen 

van de koopwoningen sterk in vooral het noordelijk deel van de 

Bloemenbuurt in Volewijck. Door de druk om hoge woningbouw-
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aantallen te realiseren (Koers 2025) zal dit contrast tussen nieuwe 

en oude wijken naar verwachting nog toenemen. 

De oudbouw in Volewijck en IJplein/Vogelbuurt trekt relatief meer 

starters, met name jongeren die het huis verlaten. Noord wordt 

duurder, zowel om te kopen als om te huren. De marktdruk neemt 

toe. Dit geldt met name voor de vooroorlogse bouw en de nieuw-

bouw. Deze segmenten worden aantrekkelijk gevonden door een 

sociaal-economisch sterkere groep, nieuwe stedelingen zijn vooral 

hier te vinden. Het is de vraag of de vooroorlogse oudbouw betaal-

baar blijft voor starters. Qua leefbaarheid geven de huidige bewo-

ners van Volewijck en IJplein/Vogelbuurt hun buurt een score die 

tot de lagere in de stad behoren, al is het nog wel een voldoende 

(Bron: OIS, WIA, Leefbaarheid). Tegelijkertijd kan een nieuwe groep 

bewoners van invloed zijn op de functiemix in deze wijken, varië-

rend van een breder aanbod van voorzieningen, inclusief horeca tot 

kantoor- en bedrijfsruimtes. 

De twee werelden zijn totaal verschillend in stedenbouwkundige 

karakter, dat zich in beide situaties leent voor functiemenging 

op verschillende schaalniveaus. Het industriële karakter van de 

werkgebieden aan de IJ-oevers (Buiksloterham, NDSM, Hamer-

straatgebied) blijkt een basis voor nieuwe woon-werkmilieus, 

een toenemend aantal creatieve bedrijven, nieuwe (culturele) 

initiatieven, bijzondere horeca en overnachtingsmogelijkheden. 

We zien dat terug in de cijfers voor de Noordelijke IJ-oevers. Er is 

een opvallende stijging van kleinschalige bedrijvigheid en kantoren 

zichtbaar, aan de oost-, maar vooral ook aan de westelijke kant. 

Ook het aantal restaurants en cafés groeit aan de westzijde, even-

als het aantal hotelbedden. De cijfers voor Volewijck en IJplein/

Vogelbuurt laten een minder grote dynamiek zien in het bedrijven- 

of voorzieningenaanbod. De verandering in het aanbod is hier meer 

kwalitatief: creatieve en ambachtelijke ondernemers hebben de van 

der Pekstraat ontdekt en zich gevestigd in een van de winkel- of 

horeca ruimtes, onder invloed van de veranderingen in Overhoeks 

en Buiksloterham. Dat heeft ook te maken met de herinrichting van 

de Van der Pekstraat, waar de architectuur en de inrichting van de 

openbare ruimte meespeelt in de aantrekkingskracht van de straat.
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Casus Ringzone West 

Uit de onderzochte data blijkt dat er een aantal veranderingen 

gaande zijn in de Ringzone West. Deze veranderingen hebben 

met name betrekking op ontwikkelingen in de woningvoorraad. 

Deze ontwikkelingen zijn voor de Kolenkit, Overtoomse Veld en 

Westlandgracht niet steeds hetzelfde. Ook constateren we dat de 

veranderingen (nog) niet direct hebben geleid tot een zichtbare 

verandering in de functiemix op straat. 

De bevolkingsdichtheid is de afgelopen jaren sterk toegenomen 

in de Ringzone West. Dit komt doordat er veel woningen zijn 

gebouwd. Wat betreft de verhouding tussen wonen en werken 

zien we dat de toename van het aantal inwoners in Westlandgracht 

geleid heeft tot meer menging (een beweging richting een 1:1 

verhouding wonen/werken) terwijl in Overtoomse Veld de groei 

van het aantal inwoners juist heeft geleid tot minder menging. In 

Overtoomse Veld is wonen dominant geworden. In de Kolenkit zijn 

de verhoudingen tussen wonen en werken vrijwel gelijk gebleven. 

De toename van het aantal woningen en inwoners in de Ringzone 

West heeft niet alleen gevolgen voor de verhouding tussen wonen 

en werken, ook de verhoudingen binnen de woningvoorraad zijn 

veranderd. Met de groei van het aantal woningen in de Ringzone 

West is de woningvoorraad gevarieerder geworden. Het aandeel 

sociale huurwoningen is in de gehele Ringzone West gedaald van 

gemiddeld 83 procent in 2007 naar gemiddeld 62 procent in 2015. 

In de Kolenkit is voornamelijk de koopsector gegroeid. In Over-

toomse Veld en Westlandgracht is met name het middensegment 

huur gegroeid. Ook is in deze twee wijken het aandeel sociale 

huurwoningen in particulier bezit toegenomen. Deze toename zit 

met name in kleine (studenten)woningen. In de Westlandgracht is 

het aandeel woningen kleiner dan 60 vierkante meter toegenomen. 

Het aandeel woningen groter dan 80 vierkante meter is overigens 

in de gehele Ringzone West ook toegenomen. 

Ondanks de groei van het aantal inwoners is de dichtheid aan 

publiekstoegankelijke functies (winkels, restaurants/cafés) nog 

relatief laag. De groei van deze functies laat geen gelijke tred zien 

met de snelle groei van het aantal inwoners. Uit een schouw met 

kenners van het gebied en gesprekken met stadsdeelonderzoe-

kers blijkt ook dat de veranderingen in de woningvoorraad nog 
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niet direct lijken te leiden tot significante veranderingen in de 

functiemix in het gebied. Een van de mogelijke verklaring hiervoor 

is dat het woningaanbod vooral voor studenten en jongeren is 

toegenomen waardoor er relatief veel jonge nieuwe stedelingen 

de Ringspoorzone zijn ingestroomd. Een groep die (nog) niet veel 

te besteden heeft en bovendien erg op de stad binnen de ring 

is georiënteerd. Een andere verklaring zou kunnen liggen in de 

vrij grofmazige stedenbouwkundige structuur. Is deze voldoende 

in staat om publiekstoegankelijk functies te huisvesten? Tot slot 

spelen ook de bestemmingsplannen een belangrijke rol. Zijn deze 

zodanig opgesteld dat de gewenste ontwikkelingen mogelijk 

gemaakt worden of houden ze ontwikkelingen juist tegen? 

Al met al is het raadzaam, ook in het licht van de plannen voor 

de Schinkel/Riekerhaven/Riekerpolder, de balans in functies in de 

Ringzone West in het oog te houden. Het gaat hierbij zowel om de 

verhouding tussen wonen en werken als de verhoudingen binnen 

de woningvoorraad en de relatie met andere functies zoals winkels, 

restaurants en cafés.
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