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Voorwoord 
 

Voordat ik aan dit onderzoek begon was in mijn ogen de Bijlmer nog altijd de slechtste wijk van 

Nederland. Beroemd en berucht, dus waarom zou je daar een huis kopen? Hoge flats, schietpartijen 

en Roti, dat was mijn beeld van de wijk. Net zoals veel Nederlanders dat beeld waarschijnlijk nog 

steeds hebben.  

Opvallend is het ook zeker, de Bijlmermeer is een multiculturele omgeving. Meerdere malen voelde 

ik mij ook erg ‘wit’ als ik in de wijk liep om aan te bellen bij mensen. Elke keer weer dat ik er kwam 

had ik het gevoel dat ik even in het buitenland was. Op andere momenten dacht ik weer dat ik in een 

compleet willekeurige vinexwijk ergens in Nederland was beland. Die veelzijdigheid van de Bijlmer 

ben ik zelf misschien nog wel het meest gaan waarderen.  

Ik liep daar in de Bijlmermeer om het laatste onderdeel van mijn Master Stadgeografie aan de 

Universiteit Utrecht af te ronden, mijn masterthesis. Ik heb veel verschillende mensen gesproken en 

veel verschillende huiskamers gezien. Hierdoor heb ik mijn eigen beeld van de Bijlmer kunnen 

vormen. Wanneer de wijk nu negatief in het nieuws is, heb ik de neiging om het voor de Bijlmer op te 

nemen en te zeggen: “ga zelf maar kijken hoe het er nu uitziet”. 

Het was niet altijd even gemakkelijk, maar ik kan nu met trots zeggen dat mijn scriptie is afgerond. 

Hiervoor wil ik Kees Dignum en Sophie van Geloven bedanken voor alle adviezen. Uiteraard wil ik ook 

alle mensen die ik heb mogen interviewen bedanken, zonder hen was dit onderzoek niet geslaagd. 

Als laatste wil ik ook mijn vrienden en familie bedanken voor de nodige support. 

 

Veel plezier met het lezen van deze thesis, 

Manon Straatman 
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1. Inleiding 
 

Amsterdam is voor veel mensen een populaire woonlocatie. De Bijlmermeer vormt ook onderdeel van 

de stad Amsterdam, maar wordt door veel mensen toch als een minder goede woonlocatie gezien. 

Mensen die het stadsdeel niet kennen zullen vaak de Bijlmer nog associëren met hoge flats, de 

Bijlmerramp, ongezelligheid en criminaliteit. In Nederland heerst onder veel mensen nog steeds een 

overwegend negatief beeld van de Bijlmer, misschien wel mede beïnvloed door de veelal negatieve 

berichtgeving in de media. Onderstaande nieuwsberichten geven dit weer: 

“Bijlmermeer werd synoniem voor onveiligheid” (NRC, 1995) 

“Bijna werd de Bijlmer een banlieu” (NRC, 2005) 

“In de Bijlmer; voor enge beelden moet je hier zijn” (Het Parool, 2009) 

De gemeente Amsterdam wil het tij keren en de Bijlmermeer moet weer voor veel mensen 

aantrekkelijk worden.  

1.1 Problemen in de Bijlmermeer 

De Amsterdamse Bijlmermeer is een wijk waar het niet altijd even goed mee is gegaan. In de jaren 

’60 werd de stad aangekondigd als ‘de stad van morgen’. Vanaf de jaren ’70 kwam er al kritiek op het 

anonieme, grootschalige karakter van de wijk. Sinds het begin van het bestaan van de wijk waren er 

problemen met de openbare ruimte, criminaliteit en drugsoverlast. Op een gegeven moment kon 

iedereen er een woning krijgen, de doorstroming was enorm en de wijk had een zeer slechte 

reputatie. Halverwege de jaren ’80 stond zelfs één op de vier woningen leeg (De Haan & Middelbeek, 

2009). 

Om de Bijlmer te helpen met het oplossen van deze problemen en de negatieve aspecten van de wijk 

te verbeteren werd besloten over te gaan tot stedelijke vernieuwing. De vernieuwing is ondertussen 

twee decennia bezig en heeft compleet vernieuwde woonwijken opgeleverd. Het oude 

gedachtegoed is gesloopt, van de typerende honingraatflats is weinig meer over. Hiervoor in de 

plaats is een mix van woningtypen teruggebouwd, waaronder een groot aantal koopwoningen. Dit 

moet leiden tot een verbetering van de woonkwaliteit en meer differentiatie in het woningaanbod. 

Hierdoor moet de wijk weer aantrekkelijk worden voor verschillende mensen.  

De vernieuwing in de Bijlmermeer is bijna af. Er zijn al veel mensen die een nieuw huis hebben 

gekocht. Waarom zijn zij in de wijk komen wonen en bijvoorbeeld niet in IJburg, waar ook veel 

nieuwe huizen zijn gebouwd? Mensen maken een bewuste keuze bij het kopen van een huis. Wie 

koopt, kiest voor een bepaalde wijk en soort woning. Op basis van welke gedachten en overwegingen 

hebben ze die keuze gemaakt? Is de wijk aantrekkelijker geworden om te gaan wonen na de 

vernieuwing of zijn het andere factoren die een grotere rol spelen? De Bijlmermeer is in het 

bijzonder interessant omdat deze wijk jarenlang te kampen heeft gehad met een negatief imago. De 

huursector is minder interessant om naar te kijken, omdat dit vaak mensen betreft uit gesloopte 

huizen uit dezelfde wijk. Zij krijgen als eerste weer een (huur)huis aangeboden nadat hun woning 

wordt gesloopt (De Haan & Middelbeek, 2009). De mensen in de koopsector zijn meer divers wat 

betreft herkomst. Deze mensen kunnen uit dezelfde wijk komen, maar ook vanuit andere wijken in 

Amsterdam of vanuit de regio. In dit onderzoek wordt onderzocht waarin de kracht van de Bijlmer 

ligt en wat de wijk bijzonder maakt ten opzichte van andere wijken. 
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1.2 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 

Er is in de media al veel geschreven en gezegd over de Bijlmermeer, vaak negatief, soms positief. Ook 

in de wetenschappelijke literatuur is de Bijlmermeer een geliefd onderwerp om over te schrijven. De 

problemen in de Bijlmer zijn vaak het onderwerp, maar in de laatste jaren ook de metamorfose die 

de Bijlmer ondergaat door de stedelijke vernieuwing.  

Stedelijke vernieuwing is een begrip dat veel mensen niet meer vreemd is. De uitvoering ervan is in 

Amsterdam in volle gang, een van de voorlopers wat stedelijke vernieuwing betreft. Stedelijke 

problemen en daarbij het minder goed functioneren van wijken staat al meerdere jaren in de 

maatschappelijke en politieke belangstelling. Er is in de loop der jaren veel over geschreven (zie 

bijvoorbeeld Haffner & Elsinga, 2009; Breejen e.a. 2006). Verschillende problemen in de stad zoals 

een verslechterde kwaliteit van huizen, werkloosheid en segregatie zijn een aantal van die 

problemen waar steden in Nederland al vele decennia mee te kampen hebben (Kleinhans, 2004). 

Binnen het stedelijk beleid is vooral veel aandacht voor diversificatie in huizenaanbod en sociaal 

mixen in wijken.  

Ook de politiek blijft zich er mee bemoeien. De 40-wijken van minister Vogelaar waarin veertig 

Nederlandse probleemwijken werden opgesomd waren lange tijd in het nieuws en komen vandaag 

de dag nog steeds veelvuldig voorbij in nieuwsberichten. Vogelaar gebruikte de term ‘krachtwijken’ 

en de wijken werden ook wel aangeduid als ‘aandachtswijken’. Minister Vogelaar is ondertussen 

geen minister meer, maar het laatste woord is er nog niet over gesproken. Intussen is na 2010 het 

nieuwe stedenbeleid ingegaan, waarin het stedenbeleid is gedecentraliseerd. De Rijksoverheid stelt 

alleen nog basiseisen aan het beleid, gemeenten zijn verder vrij om eigen doelen in te vullen 

(Rijksoverheid, 2010). 

 

De stedelijke vernieuwing in de Bijlmermeer heeft alle besluitvormingsprocessen al achter de rug en 

de vernieuwing is grotendeels uitgevoerd. Grote fysieke veranderingen zijn zichtbaar. Wat is het 

effect van die verandering? Om te achterhalen of stedelijke vernieuwing succesvol is, is het van 

belang om onderzoek te doen naar de mensen in de koopsector. Waarom zijn zij in de wijk komen 

wonen? Zij maken een bewuste keuze bij het kopen van een huis. Op basis van welke gedachten en 

overwegingen hebben mensen de keuze voor de Bijlmermeer gemaakt? De meningen van de huidige 

bewoners verdienen nog meer aandacht. Wanneer duidelijk wordt waarom ze een woning in de 

Bijlmer hebben gekocht wordt ook meer duidelijk over de kracht van de vernieuwing, de woning en 

de wijk. Op deze manier kan dit ook voor de verdere ontwikkeling van de Bijlmermeer gebruikt 

worden. Hoe kan er voor worden gezorgd dat de huizen daadwerkelijk verkocht worden? Misschien 

moet er meer gefocust worden op het aantrekken van een bepaalde doelgroep. Het keuzegedrag van 

kopers kan hierbij helpen en inzichten geven voor de toekomst.  

Theorieën over verhuisgedrag zijn goed vertegenwoordigd. Hoe en waarom mensen tot een 

bepaalde keuze komen voor een woning is al meerdere malen in de literatuur beschreven. Mensen 

kopen om bepaalde redenen een huis. Peter Rossi schreef al in 1955 het boek ‘Why families move’. 

Hierbij bestudeerde hij ‘residential mobility’ in Philadelphia (Rossi, 1955). Rossi wilde de motivaties 

begrijpen die mensen hebben om te gaan verhuizen. In de jaren daarna zijn er vele anderen geweest 

die hebben geschreven over onder andere verhuizingen binnen het stedelijk gebied (zie bijvoorbeeld 

Brown & Moore, 1970). Ook kwam er steeds meer aandacht voor levenscyclus en de levensweg die 

mensen bewandelen die ermee te maken hebben dat mensen gaan verhuizen (Clark & Dieleman, 

1996; Mulder, 1993). Huishoudenssamenstelling, werk, het krijgen van kinderen, scheiden en 

pensioen hebben hier mee te maken. Een ander belangrijk concept is wooncarrière. Rossi kwam hier 

in 1955 al mee. Hij beargumenteerde dat mensen hun woning aanpassen aan de behoeften die 

ontstaan door veranderingen in familiesamenstelling die worden veroorzaakt door de levenscyclus. 

In hoofdstuk drie zullen deze begrippen verder toegelicht worden. In deze theorieën is niet specifiek 

aandacht voor nieuwbouwwoningen of stedelijke vernieuwingsgebieden.  
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Iets wat in dit onderzoek wel het geval is. Dit onderzoek wil niet alleen laten zien waarom mensen 

verhuizen, maar ook waarom mensen naar de vernieuwde Bijlmermeer verhuizen.  

1.3 Doelstelling, probleemstelling en deelvragen  

Het is leerzaam om van mensen te achterhalen waarom ze een woning in de Bijlmermeer hebben 

gekocht. Welke aspecten zijn daarbij van belang en welke overwegingen hebben meegespeeld? Op 

deze manier kan een beeld worden verkregen van welke positie de Bijlmermeer nu inneemt op de 

Amsterdamse woningmarkt en wat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven om voor de Bijlmer te 

kiezen.  

De doelstelling van dit onderzoek luidt daarom als volgt: 

Inzicht krijgen in welke mensen een woning hebben gekocht in de Bijlmermeer na de stedelijke 

vernieuwing en wat de achterliggende redenen daarvan zijn.  

Het doel is om inzicht te krijgen in wat deze mensen hebben gedaan en overwogen bij de zoektocht 

naar een koopwoning. Welke keuzes hebben ze gemaakt en hoe zijn ze uiteindelijk in de Bijlmermeer 

terecht gekomen? Ook wordt gekeken naar welke alternatieven ze op de markt hebben aangetroffen 

en waarom ze dan uit die alternatieven toch juist voor de Bijlmer hebben gekozen.  

De volgende centrale vraag geldt als leidraad binnen dit onderzoek: 

Welke mensen zijn er komen wonen in de door de stedelijke vernieuwing gerealiseerde koopsector in 

de Bijlmermeer in Amsterdam en wat zijn de achterliggende redenen en overwegingen van deze 

mensen?  

Om een antwoord te krijgen op deze vraag zijn een aantal deelvragen opgesteld. Allereerst wordt 

gekeken waarom er in Nederland stedelijke vernieuwing wordt uitgevoerd en waarom dit in de 

Bijlmermeer nodig was. Er wordt ook een schets gemaakt van de gerealiseerde koopsector in de 

Bijlmermeer. De volgende deelvraag hoort bij deze aspecten: 

1. Waarom is overgegaan tot stedelijke vernieuwing en hoe ziet de gerealiseerde koopsector er 

in de Bijlmermeer uit? 

Het nationale beleid wat betreft stedelijke vernieuwing heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat er een 

nieuwe koopsector is gecreëerd in de Bijlmermeer. De Bijlmermeer is echter wel een voorloper wat 

betreft stedelijke vernieuwing in Nederland. Stedelijke vernieuwing in Nederland komt allereerst aan 

bod. Vervolgens wordt de ontwikkeling van de Bijlmermeer toegelicht en ook het ontstaan van 

problemen. Door die problemen werd overgegaan tot stedelijke vernieuwing en besloten een grote 

hoeveelheid koopwoningen te bouwen. Hoe die koopsector vorm heeft gekregen en wat voor wijk 

het is geworden komt in dit deel aan bod.  

Niet alleen de situatie in de Bijlmermeer zelf is van belang, maar het is ook interessant om te kijken 

van waar concurrentie komt uit Amsterdam en omgeving wat betreft woningaanbod. Op deze 

manier kan er een beeld verkregen worden van de mogelijke alternatieven die mensen hebben 

overwogen bij hun zoektocht naar een koopwoning. De tweede deelvraag luidt dan als volgt:  

2. Met welke gebieden in de stad Amsterdam en de regio moet de koopsector in de 

Bijlmermeer mogelijkerwijs concurreren wat betreft woningaanbod? 

Mensen zullen wellicht ook andere plaatsen en wijken vergeleken hebben met de Bijlmermeer in hun 

zoektocht naar een woning. Het besluit om te gaan verhuizen wordt meestal niet zomaar gemaakt, 

maar daar wordt eerst goed over nagedacht en alternatieven worden vergeleken.  
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Het is van belang om te weten op basis van welke factoren mensen besluiten te gaan verhuizen en 

eventueel een huis in de Bijlmermeer kopen. Om te kijken wat meespeelt bij het besluit om te gaan 

verhuizen en een huis te kopen is de volgende deelvraag opgesteld: 

3. Welke theoretische inzichten bestaan er met betrekking tot woonwensen van mensen? 

Theorieën die horen bij woonwensen worden hier nader toegelicht. Bij de keuze om te gaan 

verhuizen en voor een bepaalde wijk en woning te kiezen komen veel verschillende dingen kijken. 

Een aantal van die dingen heeft te maken met de persoonlijke kenmerken van mensen. Deze 

kenmerken van kopers zijn van belang, omdat deze weer invloed hebben op woonwensen van 

mensen. Bijvoorbeeld, mensen met kinderen zullen waarschijnlijk een grotere woning willen kopen 

dan mensen zonder kinderen. Bij de uiteindelijke keuze voor het kopen van een huis in de 

Bijlmermeer zijn woningspecifieke en locatiespecifieke factoren van belang. Het gaat hier om 

eigenschappen van de woning zelf, bijvoorbeeld het type woning en het aantal kamers. Maar het 

gaat ook om fysieke en sociale aspecten van de omgeving, bijvoorbeeld openbare ruimte, 

voorzieningen en de samenstelling van de bevolking. Deze kenmerken zijn allemaal verbonden aan 

de woonwensen van mensen. In hoofdstuk 3 zal dit verder toegelicht worden.  

De laatste deelvraag gaat over de essentie van dit onderzoek: 

4. Welke factoren (redenen en motieven) hebben een rol gespeeld bij het besluit van een 

huishouden of individu om een huis te kopen in de Bijlmermeer? 

Bij deze vraag komt naar voren wat voor de mensen zelf echt belangrijk is en was bij de keuze van 

het kopen van een huis in de Bijlmermeer. De mensen worden zelf aan het woord gelaten. 

 

1.4 Opbouw van het rapport 

Het startpunt van dit verslag vormt een bredere achtergrond op stedelijke vernieuwing in Nederland 

en de Bijlmermeer in het bijzonder. Hoofdstuk 2 geeft een uitleg over de ontwikkelingen die zich 

hebben voorgedaan in het Nederlandse beleid. De situatie in de Bijlmermeer wordt toegelicht en er 

wordt beschreven hoe de stedelijke vernieuwing hier vorm heeft gekregen. Er wordt uitgelegd 

waarom vernieuwing in de Bijlmermeer nodig was en hoe de wijk er na de stedelijke vernieuwing 

uitziet. Vervolgens wordt er ingegaan op het concurrerende koopwoningaanbod in de rest van 

Amsterdam en omgeving. Zo wordt een beeld geschetst van de mogelijke alternatieven die mensen 

hebben bekeken bij het kopen van een woning in de Bijlmermeer.  

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op woonwensen en voorkeuren van mensen. Welke factoren spelen 

een rol bij het besluit te gaan verhuizen en het kopen van een woning? Wooncarrière, 

woontevredenheid en het imago van de Bijlmermeer komen in dit deel aan bod. Na het theoretische 

deel vormt hoofdstuk 4 een methodologisch hoofdstuk waarin het conceptueel model, de 

onderzoeksmethode, dataverzameling en beperkingen van het onderzoek worden toegelicht. Het 

laatste hoofdstuk, hoofdstuk 5, bestaat uit de analyse van de interviews met respondenten. 

Uiteindelijk mondt dit uit in de conclusie en aanbevelingen voor beleid en vervolgonderzoek.  
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2. Stedelijke vernieuwing in Nederland en de Bijlmermeer 
 

Dit hoofdstuk dient als theoretische achtergrond voor het onderzoek. Allereerst wordt ingegaan op 

stedelijke vernieuwing in Nederland en hoe dit is toegepast in de Bijlmermeer. Ook wordt er een 

beeld geschetst van de ontwikkelingen in de Bijlmermeer. Hier wordt duidelijk waarom stedelijke 

vernieuwing in de Bijlmer nodig was. Vervolgens wordt ingegaan op de concurrentiepositie van de 

Bijlmermeer, om zo te kunnen laten zien met welke wijken en omliggende gemeenten de wijk moet 

concurreren qua woningaanbod. Uiteindelijk zal er nog een apart hoofdstuk geweid worden aan 

factoren die de beslissing om te gaan verhuizen beïnvloeden. Dan zal duidelijk worden welke 

aspecten meespelen in het besluit om een huis in de Bijlmermeer te kopen. 

In Nederland is er ongeveer vanaf de jaren ’70 veel verschillend beleid geweest, gericht op de 

verbetering van steden en wijken. Ook de Bijlmermeer heeft hier uiteindelijk mee te maken 

gekregen. Daarom wordt in dit hoofdstuk eerst kort naar de ontwikkeling van het beleid gekeken en 

naar welke accentverschuivingen zich in dit beleid hebben voorgedaan. Het eerste deel van dit 

hoofdstuk vormt de bredere context voor de stedelijke vernieuwing in de Bijlmermeer waar later op 

ingegaan wordt. Het hoofdstuk plaatst zo de ontwikkelingen in de Bijlmermeer in een historische 

context.  

2.1 Hoe kwam de huidige aanpak van stedelijke vernieuwing tot stand?  

Niet alle wijken en steden in Nederland doen het altijd even goed. Daarom hebben stedelijke 

problemen ruime beleidsaandacht gekregen voor meer dan een halve eeuw. Veel beleid was gericht 

op specifieke aandachtsgebieden. De aandacht die er kwam voor de verschillende wijken kan 

onderverdeeld worden in drie soorten benaderingen: fysieke stadsvernieuwing en renovaties, beleid 

gericht op economische vraagstukken in de stad en benaderingen waarin sociale problemen centraal 

stonden (Musterd & Ostendorf, 2008). Gedurende de tijd is de aandacht steeds gewisseld tussen 

deze verschillende benaderingen. Er is nog een andere verschuiving te zien in de stedelijke 

vernieuwing in Nederland. Eerst was het beleid voornamelijk gericht op de vooroorlogse gebieden in 

de stad. Tegenwoordig ligt de focus op naoorlogse gebieden en probeert het de verhouding tussen 

het eenzijdige aanbod en de vraag naar een veelzijdig woningaanbod in evenwicht te brengen 

(Priemus, 2004).  

Het beleid rondom stedelijke vernieuwing in Nederland gaat terug naar de jaren ’60. Vanaf die jaren 

zijn er vier types stedelijk beleid te onderscheiden specifiek gericht op steden en wijken (vooral in de 

grootste steden). Het gaat hierbij om: 

- Stadsvernieuwing 

- Sociale vernieuwing 

- Stedelijke vernieuwing / Stedelijke herstructurering 

- Grote Steden Beleid 

 

Het stedelijk beleid in Nederland wordt over het algemeen geformuleerd op nationaal niveau en 

uitgevoerd en aangepast op lokaal niveau. Dit wordt hieronder toegelicht evenals de vier types 

stedelijk beleid.  

 

Direct na de Tweede Wereldoorlog was het woningbeleid vooral gericht op het zo snel mogelijk 

oplossen van het woningtekort. Vanaf de jaren ’70 kon de verslechterde kwaliteit van de bestaande 

woningvoorraad in de wijken die gebouwd waren voor de Tweede Wereldoorlog echter niet meer 

ontkend worden. Daarom werd de huidige woningvoorraad ook onder de loep genomen, welke tot 

dan toe was verwaarloosd. Er waren vooral problemen in de vooroorlogse gebieden in de stad waar 

een groot deel private huurwoningen stonden.  
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De eigenaren hiervan beschikten niet over de financiële middelen of kennis om hun eigendommen te 

renoveren. Daarom startte de overheid een proces van stadsvernieuwing in deze wijken met als doel 

om de fysieke kwaliteit van de woningen te verbeteren. Veelal werden woningen gesloopt, maar 

later verschoof het accent van sloop naar renovatie.  

Aan het eind van de jaren zestig keerde de aandacht zich meer naar kwaliteit en differentiatie van 

woningen. Nieuwe woningen moesten betaalbaar zijn, ook voor mensen uit dezelfde wijk. Bouwen 

voor de buurt was een populaire slogan in die tijd. Er kwam ook een verschuiving van private naar 

sociale huurwoningen. De focus lag in die tijd voornamelijk op het fysieke aspect, pas later werd er 

ook aandacht geschonken aan sociale en economische aspecten (Priemus, 2004). 

 

In de jaren ’70 en ’80 lag de aandacht nog voornamelijk bij de gebieden van voor de oorlog. Deze 

gebieden waren verwaarloosd en hadden onder andere last van technische gebreken. In de jaren 

negentig verschoof de aandacht naar naoorlogse gebieden, die vooral bestonden uit sociale 

huurwoningen. Er bestond weinig variatie in de woningen, iets waar juist wel vraag naar was. Deze 

gebieden kregen te maken met sociale problemen zoals vandalisme, criminaliteit en onveiligheid. 

Een deel van deze problemen werd toegeschreven aan de multiculturele maatschappij. In de jaren 

negentig vonden zowel nationale als lokale overheden dat er te grote concentraties van etnische 

minderheden, lage inkomensgroepen en werklozen waren. Een nieuwe differentiatie van het 

woningaanbod was nodig om een meer gebalanceerde populatie te creëren (Priemus, 2004). Daarom 

werd er in 1997 een nieuw beleid voor stedelijke herstructurering ingevoerd. Stedelijke 

herstructurering heeft tot doel het herstructureren van de stedelijke woningvoorraad en vormt een 

impuls voor stedelijke vernieuwing op wijkniveau. Zoals het Ministerie van VROM het omschrijft: 

“Herstructurering is een kwaliteitsimpuls, met als ambitie om door het versterken van de structuur 

van wijken hun sociale en economische vitaliteit – en daardoor die van de stad als geheel – te 

vergroten” (Ministerie van VROM, 1997, p.8). 

 

Door de herstructurering zou voorkomen worden dat wijken met veel lage-huur woningen zouden 

veranderen in lage-inkomensgebieden. Het toevoegen van duurdere woningen om zo hogere 

inkomens te trekken werd gezien als de belangrijkste maatregel. Omdat deze gebieden niet veel 

open ruimte meer hadden werden goedkope woningen gesloopt. Stedelijke herstructurering heeft 

als hoofddoel de fysieke structuur van woningen te verbeteren en lijkt daardoor sterk op het beleid 

uit de jaren ’70 en ’90 (Beaumont e.a., 2003). 

De Nota Stedelijke Vernieuwing schetst een profiel van stedelijke gebieden die een relatief hoog 

risico op problemen lopen (Ministerie van VROM, 1997). Het gaat hier om een concentratie van lage 

inkomensgroepen, hoge verhuismobiliteit, hoge criminaliteitscijfers en sterke onveiligheidsgevoelens 

onder bewoners. De sociale huursector is over het algemeen sterk vertegenwoordigd in deze wijken. 

De verandering die daarin tegenwoordig wordt gezocht is een verandering van sociale huur naar 

koop. Sociale huur wordt nu meer gezien als onderdeel van het probleem, in plaats van als een deel 

van de oplossing. Dit laatste was het geval in het beleid met betrekking tot de eerdere 

stadsvernieuwing. Een betere kwaliteit van huizen, samen met meer differentiatie en meer 

vraaggestuurd bouwen (meer koopwoningen, grotere woningen en meer woningen met tuin) is 

tegenwoordig onderdeel van het beleid (Priemus, 2004).  

Sinds de start van het beleid zijn er veel kritische stukken verschenen waarin de vraag werd gesteld 

of segregatie wel echt een probleem is in Nederland en of het herstructureren van de 

woningvoorraad de beste manier is om deze problemen tegen te gaan (Beaumont e.a., 2003, 

Musterd & Ostendorf, 2008). Ondanks de kritiek is stedelijke herstructurering gestart in verscheidene 

wijken in veel steden. Oude woningen zijn inderdaad gesloopt en vervangen door duurdere 

alternatieven, om daarmee hogere inkomens te trekken.  

Vanaf 1994 werd het Grote Steden Beleid in het leven geroepen. Dit beleid was alleen gericht op de 

vier grootste steden in Nederland en had tot doel om de economische en sociale vitaliteit van de stad 
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als geheel te verbeteren door het reduceren van werkloosheid, het laten toenemen van de 

leefbaarheid, veiligheid en ondernemerschap in de slechtste wijken van de stad. Het beleid moest 

leiden tot een complete stad, in plaats van een verdeelde stad waarin mensen met verschillende 

sociaaleconomische posities in verschillende delen van de stad leven. De focus lag hierbij 

voornamelijk op wijken met een relatief groot aandeel lage inkomens. Ideeën wat betreft 

differentiatie van het woningaanbod om zo ook de mensen in de wijk te mixen bleven een 

terugkerend element binnen stedelijk beleid. Voor het Grote Steden Beleid gold dit ook, maar het 

doel veranderde enigszins. In plaats van het aantrekken van welgestelde huishoudens naar de wijk 

(iets wat te hoog gegrepen bleek te zijn) werd het doel verschoven naar het bieden van een betere 

wooncarrière voor de huidige bewoners van de wijk. Er moest voorkomen worden dat deze mensen 

naar een andere wijk zouden moeten om een andere en betere woning te vinden (Musterd & 

Ostendorf, 2008).  

Het Grote Steden Beleid loopt parallel aan het stedelijk herstructureringsbeleid. In 1999 werd 

besloten dat alle fondsen die beschikbaar waren voor stedelijke herstructurering bij elkaar in één pot 

werden gestopt, het zogenaamde Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Later gingen 

sommige middelgrote steden hier ook aan mee doen. Een belangrijk aspect van het Grote Steden 

Beleid is de samenwerking tussen alle relevante partijen, ook de lokale bewoners horen hierbij 

(Beaumont e.a., 2003).  

Het Nederlandse beleid gericht op het verbeteren van stedelijke gebieden is dus zeer divers geweest. 

De stedelijke vernieuwing heeft vooral een fysieke pijler. Terwijl het Grote Steden Beleid een sociale, 

economische en fysieke pijler heeft. De stedelijke vernieuwing kan ook wel worden gezien als de 

invulling van de fysieke pijler van het Grote Steden Beleid (VROM-raad, 2006). 

 

De rol die de staat innam, is in al die jaren ook veranderd. In veel Europese landen, zo ook in 

Nederland, speelt de staat een grote rol en heeft veel invloed op de huizenmarkt. Onder andere in 

Nederland bepaalde sociale huur voor een groot deel het huizenaanbod. Door de stedelijke 

herstructurering en vernieuwing is dit enigszins veranderd (Musterd & van Kempen, 2007). De 

aandacht ligt nu veel meer dan vroeger op het bouwen van koopwoningen. In onderstaande figuur is 

te zien dat het aandeel koopwoningen toeneemt en het aandeel huur afneemt.  

 

Figuur 1.  

Ontwikkeling woningvoorraad naar percentage koop en huur in Nederland 1990-2008 

 
Bron: Ministerie van VROM, 2009, p. 7 

 

Zowel het aantal particuliere als sociale huurwoningen neemt af. De grootte van de koopsector 

neemt daarentegen toe. Op 1 januari 2008 bestond 57% van de totale woningvoorraad uit 

koopwoningen (Ministerie van VROM, 2009).  
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2.2  Vernieuwing Amsterdam 

In Amsterdam is de laatste decennia ook volop vernieuwd in de stad. In onderstaande figuur is te 

zien in welke gebieden stedelijke vernieuwing plaatsvindt en welke gebieden tot aandachtsgebieden 

behoren.  

Figuur 2. 

Stedelijke vernieuwingsgebieden in Amsterdam 

 
Bron: Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Amsterdam, 2010 

Tot de ontwikkelingsgebieden behoren Amsterdam Nieuw-West, Noord en de Bijlmermeer. Deze 

gebieden worden gekenmerkt door een concentratie van vele problemen. Hier is een harde aanpak 

vereist en de rol van de overheid is dan ook groot. De aandachtgebieden kennen ook problemen, 

maar hier is de aanpak minder ingrijpend. De aandacht ligt vooral op het verbeteren van 

sociaaleconomische kenmerken en minder op de fysieke kant.  

Eén van de wijken waarin stedelijke vernieuwing nodig werd bevonden is de Bijlmermeer. Deze wijk 

kenmerkte zich door het grote aantal hoogbouwflats. Over heel de wereld is groeiende aandacht 

voor het verbeteren van de grootschalige flatgebouwen uit de jaren ’60 en ’70. De problemen die 

zich voordoen in en rond deze gebouwen zijn meestal van dezelfde aard. Ze worden geassocieerd 

met een slechte leefomgeving, criminaliteit en een negatief imago. De hoogbouw die in deze jaren 

werd gebouwd was een antwoord op het enorme woningtekort van die tijd, waar de meeste 

Europese landen mee te maken hadden. De gebouwen werden snel, goedkoop en efficiënt neergezet 

en bevonden zich qua locatie vaak aan de rand van de stad (Priemus, 2004). Een bekend voorbeeld 

van zulke hoogbouw in Nederland is de Bijlmermeer in Amsterdam. In het volgende hoofdstuk wordt 

de situatie daar toegelicht.  
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2.3 De Bijlmermeer: ontwikkeling en problemen  

Grootschalige hoogbouw is vaak geassocieerd met problemen zoals een slechte leefomgeving, 

verslechterde gebieden, arme populatie, negatief imago, vervuiling en criminaliteit. Het zijn niet de 

meest geliefde gebieden in een stad. Het meest bekende voorbeeld hiervan in Nederland is de 

Bijlmermeer. In het begin werd de Bijlmer aangeprezen als moderne plaats om te leven, met een 

gedurfd en innovatief design. Later werd het gebied steeds meer bekend vanwege verschillende 

problemen. Vanaf de jaren ’80 was de Bijlmer voortdurend in het nieuws vanwege verscheidene 

nieuwe maatregelen om de leefomstandigheden te verbeteren. De Bijlmer is tegenwoordig het 

grootste en indrukwekkendste voorbeeld van stedelijke vernieuwing in Nederland (Helleman & 

Wassenberg, 2004). 

Amsterdam is een stad die zich alsmaar heeft uitgebreid. In de jaren zestig kwam er een plan voor de 

Bijlmermeer. Het plan hield een wijk met ruimte voor honderdduizend mensen in, met veel groene 

openbare ruimte, voorzieningen en een goed verkeerssysteem. De Bijlmermeer moest moderne, 

nieuwe woningen bieden aan de Amsterdammers en tevens werkgelegenheid. Dat gebeurde ook, 

maar in de loop der jaren kreeg de Bijlmermeer ook met stedelijke problemen te maken.  

In 1975 werd de bouw afgerond en er stonden ongeveer 17.000 woningen in de wijk, waarvan er 

13.000 hoogbouwgalerijflats waren in de sociale huursector. Al vanaf het begin van de bouw in 1966 

kwam er veel kritiek op het anonieme en grootschalige, massale karakter van de wijk. De wijk was 

heel groots opgezet met veel identieke woonblokken. Er was geen verschil tussen woningen te 

ontdekken. De kritiek die er was op de wijk werd alleen maar groter, want al snel nadat de eerste 

mensen er kwamen wonen kwamen ook de problemen.  

 

De Bijlmermeer had in die tijd met drie soorten problemen te maken. Het ging om ruimtelijke-, 

sociaaleconomische- en beheerproblemen. De ruimtelijke tekortkomingen zijn hiervoor al kort 

besproken. Naast een monotone bebouwing vormde ook de openbare ruimte een probleem. Er was 

een grote hoeveelheid openbare ruimte waardoor deze lastig controleerbaar was. De vele galerijen, 

liften, lifthallen en trappenhuizen waren relatief openbaar. Dit was ruimte van iedereen en daardoor 

voelde ook niemand zich er echt verantwoordelijk voor. De gebouwen waren door de grote 

hoeveelheid openbare ruimte kwetsbaar voor vervuiling, vernieling en crimineel gedrag (Bruijne e.a., 

2002). Verder werden veel geplande voorzieningen, zoals winkels en voorzieningen voor sport en 

recreatie niet gerealiseerd door een gebrek aan financiële middelen. Andere voorzieningen zoals 

openbaar vervoer werden te laat gerealiseerd (Helleman & Wassenberg, 2004). 

De sociaaleconomische problemen hadden onder andere te maken met de hoge werkloosheid van 

de beroepsbevolking in de Bijlmermeer. Doordat er een continu verhuisstroom was, was de sociale 

samenhang ook laag in de wijk. Ten derde waren er dan nog de beheerproblemen. De 

oorspronkelijke hoogbouw en de parkachtige omgeving vergden veel onderhoud. Slijtage aan de 

gebouwen en het vuilafvoersysteem hadden veel aandacht nodig. Vervuiling en onveiligheid waren 

veelal redenen voor mensen om te verhuizen (Bruijne e.a., 2002). 

 

De gemeente en corporaties moesten hun uiterste best doen om reparaties uit te voeren en orde te 

houden in de openbare ruimte. Ook was er in die tijd veel criminaliteit en drugsoverlast. De wijk 

werd niet voor iedereen de plek waar ze op gehoopt hadden en daardoor verhuisden veel mensen 

naar omliggende wijken. De groep waarvoor de Bijlmer eigenlijk bedoeld was, het redelijk 

welgestelde middenklassegezin, kwam niet opdagen. Zij gingen massaal naar omliggende plaatsen 

rond Amsterdam waar eengezinswoningen met tuin werden gebouwd. De Bijlmermeer ging 

vervolgens meer fungeren als een opvang voor Surinamers, Antillianen en andere migranten. De 

nieuwkomers waren veelal starters op de woningmarkt. Veel van de nieuwe bewoners die daarna in 

deze vrijgekomen woningen gingen wonen, deden dat niet vanwege de positieve kwaliteiten van de 

wijk, maar vanwege de korte wachttijd.  
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Van daaruit konden ze dan naar een andere woning in de stad zoeken. Door de eenzijdige 

woningvoorraad was er geen mogelijkheid om in de wijk naar een andere woning te verhuizen en 

daarom trokken ze weer weg. In 1985 was het zo erg dat één op de vier flatwoningen leeg stond (De 

Haan & Middelbeek, 2009).  

 

De Bijlmermeer kwam op deze manier in verval terecht. De leeggekomen woningen werden vaak 

bewoond door mensen met een lagere sociaaleconomische positie dan de mensen die er eerst 

woonden. Hierdoor versnelt het verhuisproces. De kans hierop is groot doordat de fysieke kwaliteit 

van de woningen afneemt in de loop der tijd. Dit proces wordt ook wel invasiesuccessie genoemd 

(Dignum, 2002). De oude bevolking wordt vervangen door een nieuwe bevolking die qua profiel past 

bij de inmiddels verminderde status van de wijk. Die status, of het imago vormt dan ook weer een 

probleem: 

“A series of problems causes a stigma, and a stigma worsens the existing problems” (Wassenberg, 

2004, p.280). Spiralen van fysieke en sociale achteruitgang versterken elkaar en verergeren het 

proces van achteruitgang.  

 
Het gebied werd gekenmerkt door een hoge dynamiek en een lage sociaaleconomische status. In de 

beginjaren was de hoogbouw een geliefde plek voor starters op de woningmarkt. Maar de 

Bijlmermeer was toch een van de minst favoriete woonplekken in de stad, waardoor iedereen snel 

weer vertrok.  

De corporaties vonden dat het zo niet langer kon. Er kwam een nieuwe corporatie voor alle flats; 

Nieuw Amsterdam. Verscheidene projecten werden uitgevoerd met als doel het verbeteren van de 

wijk. Maar het probleem was dat het aanbod aan galerijflats veel groter was dan de vraag ernaar. 

Langzaamaan kwam het besef dat wellicht een deel van de woningen niet geschikt was voor de 

markt (Bruijne e.a., 2002). 
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2.4 Stedelijke vernieuwing in de Bijlmermeer; differentiatie als sleutelwoord 

De Bijlmer bleek meer een mislukt dan een geslaagd experiment te zijn. Het werd ook wel een 

‘betonnen ramp’ genoemd. Het was tijd voor verandering (Bruijne e.a., 2002). 

Begin jaren negentig besloten daarom Nieuw-Amsterdam (later Woningstichting Rochdale), de 

gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuidoost samen met het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting 

om een vernieuwing in de wijk in te zetten, zowel op fysiek als sociaal gebied. De hoofddoelstellingen 

waren en zijn nog steeds:  

“het versterken van de sociale, culturele en economische positie van de woningen en de wijk in 

Amsterdam wat betreft woningaanbod, aanbod van werkgelegenheid, culturele activiteiten en 

bereikbaarheid; en het scheppen van voorwaarden voor een goed beheerbare wijk” (De Haan & 

Middelbeek, 2009, p.43).  

Het kwam er op neer dat er duizenden woningen gesloopt zouden gaan worden die amper twintig 

jaar geleden gebouwd waren. Dit werd uiteraard niet zomaar besloten, daar gingen vele discussies 

aan vooraf. 

 

Nog voordat daadwerkelijk met de fysieke vernieuwing begonnen werd, werd winkelcentrum de 

Bijlmerpoort opgeleverd. De Bijlmerpoort was een grote stimulans voor de Bijlmer en werd in 1987 

eindelijk opgeleverd. De mensen in de Bijlmermeer waren vanaf dat moment niet langer meer 

afhankelijk van het centrum van Amsterdam. De Amsterdamse Poort begon zelfs te fungeren als 

centrum voor de omliggende regio. Dit centrum werd uitgebreid naar de overzijde van het spoor 

waar het kantorengebied Amstel III kwam te liggen. Hiermee werd het begin gelegd voor de 

ontwikkelingen in het Centrumgebied Zuidoost. Een andere belangrijke boost voor het gebied was de 

bouw van het stadion Amsterdam Arena in 1996 (Bruijne e.a., 2002). Deze ontwikkelingen deden 

echter niet genoeg voor de Bijlmermeer. 

 

Aan het begin van de jaren ’90 werd er gestart met een grootschalige vernieuwing om de problemen 

in de wijk tegen te gaan. Sinds 1992 wordt er gewerkt aan een fysieke, sociale en economische 

verbetering van de wijk.  

Het hoofdthema van de fysieke vernieuwing in de Bijlmer is differentiëren. Er moet plek zijn voor 

verschillende soorten mensen, activiteiten en functies. De wijk bestond eerst alleen uit sociale 

huurwoningen, uiteindelijk moet de helft van de woningen uit koopwoningen bestaan. De wijk moet 

weer een open en overzichtelijk karakter krijgen en functies worden weer met elkaar gemengd. Het 

monotone beeld zoals de Bijlmer er eerst uitzag, zal verbroken te worden. Er moeten meer 

doorstromers komen en minder starters. De verscheidenheid aan leeftijdscategorieën moet groter 

worden en het gemiddelde inkomen moet rond modaal komen te liggen (Bruijne e.a., 2002).  

 

Het vernieuwingsprogramma is gericht op het verlagen van de hoge verhuisgraad, het vasthouden 

van ‘stijgers’ of mensen die een wooncarrière in de wijk willen maken en het terugwinnen van 

mensen die vertrokken zijn uit de hoogbouw. Door renovatie, vernieuwing en differentiatie moet 

voorkomen worden dat mensen snel weer wegtrekken uit de Bijlmermeer.  
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2.5 Wat is er veranderd in de Bijlmermeer en hoe ziet het koopwoningaanbod eruit? 

Er is veel veranderd in de Bijlmermeer. De grootste verandering die de Bijlmermeer heeft ondergaan 

is dat er veel sociale huurwoningen zijn vervangen door koopwoningen. Het resultaat is dat er nu een 

breed scala aan koopwoningen is om uit te kiezen. Tot op de dag van vandaag is de vernieuwing nog 

niet afgerond. Vijftien flats zijn gerenoveerd en de metrostations zijn vernieuwd en vervangen. In 

totaal zijn er op dit moment ruim 7.000 woningen gesloopt en 4.800 nieuwgebouwd. Uiteindelijk 

moeten er ongeveer 8.000 woningen nieuwgebouwd zijn (De Haan & Middelbeek, 2009). Ook in 

sociaal opzicht is er het een en ander veranderd1.  

Verandering bewonersprofiel door stedelijke vernieuwing 

Om te laten zien wat er is veranderd door de stedelijke vernieuwing is het niet alleen van belang om 

naar de verandering van het woningaanbod te kijken, maar ook naar de verandering in 

bewonersprofiel. Dit is van betekenis om een antwoord te kunnen geven op het eerste deel van de 

hoofdvraag, namelijk welke mensen er zijn komen wonen in de door de stedelijke vernieuwing 

gecreëerde koopsector in de Bijlmermeer.  

De vernieuwing zorgt voor meer variatie in woningen, maar zorgt ook voor een toename in niet-

woonfuncties in de Bijlmermeer. Het gaat hierbij om bedrijven, kantoren en voorzieningen. Wanneer 

de vernieuwing afgerond is, zal de Bijlmer een meer gevarieerd gebied zijn dan het ooit is geweest. 

 

Het type huishouden en de leeftijd van mensen die een koopwoning betrekken in de stedelijke 

vernieuwing in de Bijlmermeer is veranderd. Tussen 1996 en 2009 lag het accent vooral op de jonge 

mensen (jonger dan 35 jaar). Momenteel schuift dit accent op naar de leeftijdsgroep boven de 35 

jaar (Dignum & Van Geloven, 2010). 

Wat betreft het type huishouden dat een koopwoning in de stedelijke vernieuwing in Amsterdam 

Zuidoost betrekt is er ook het een en ander veranderd. Tussen 1996 en 2004 lag het accent vooral op 

gezinnen (29,9%). Vanaf 2005 neemt dit percentage af en neemt het aandeel alleenstaande kopers 

toe van 25% naar 33%. Er zijn veel eenoudergezinnen in Zuidoost. Deze eenoudergezinnen komen 

voornamelijk voor onder Surinaamse en Antilliaanse huishoudens. Het percentage eenoudergezinnen 

(16%) is hoog in vergelijking met de rest van de stad. In onderstaande figuur zijn de percentages per 

bewoningstype te zien. Gezinnen en paren zijn in de alle vernieuwingsgebieden goed 

vertegenwoordigd. Dit heeft te maken met het feit dat er voor een koopwoning vaak een hoger 

inkomen nodig is (Dignum & Van Geloven, 2010). 

 

Figuur 3. 

Nieuwe koopwoningen naar bewoningstype in de SV in Zuidoost, 2009 

 
Bron: Dignum & Van Geloven, 2010, p. 7 

 

                                                           
1 Voor de gegevens in dit hoofdstuk is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van die op het laagste schaalniveau van de 

Bijlmermeer. Wanneer deze niet beschikbaar waren zijn gegevens voor heel Zuidoost gebruikt. 
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De etnische herkomst van mensen in de nieuwbouwkoop is niet erg veranderd in de loop van de tijd. 

Meer dan de helft van de kopers van een huis in de stedelijke vernieuwing in Zuidoost is van 

Surinaamse afkomst. In de periode 2005-2009 is wel het aandeel autochtone en overig niet-westerse 

allochtone vestigers toegenomen ten opzichte van de periode 1996-2004 (Dignum & Van Geloven, 

2010). Als dit vergeleken wordt met de stedelijke vernieuwingsgebieden in Nieuw-West is een ander 

beeld te zien. Hier is het grootste deel van de kopers autochtoon.  

 

Herkomst bewoners 

De gereedgekomen woningen in de Bijlmermeer werden eerst aangeboden aan de mensen die hun 

huis moesten verlaten door sloop. Daarna waren de rest van de bewoners van de Bijlmer aan de 

beurt en vervolgens pas de mensen uit de rest van Amsterdam en omgeving. In de meeste gevallen 

zijn de nieuwe woningen ingenomen door de eerste twee groepen, dus de mensen uit de Bijlmer zelf. 

In tabel 1 is dat ook te zien.  

Onderstaande tabel toont dat bijna de helft van de mensen die korter dan 2,5 jaar in Amsterdam 

Zuidoost wonen uit dezelfde buurt of in ieder geval hetzelfde stadsdeel komen. 25% komt uit een 

ander stadsdeel in Amsterdam. Een klein percentage komt uit de omgeving van Amsterdam en 17% 

van de mensen elders uit Nederland.  

 

Tabel 1.  

Locatie vorige woning naar woonduur, 2009 

 Bron: Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, 2010a, p. 190. 

 

Van de mensen die van buiten het stadsdeel komen, komt het grootste deel uit een andere wijk in 

Amsterdam (49%). Ook een redelijk groot deel komt van elders in Nederland (34%) (Dienst Wonen, 

Zorg en Samenleven, 2010a). Maar de instroom van huishoudens uit het eigen stadsdeel is dus het 

grootst. In vergelijking met andere stadsdelen is dat veel.  

 

Verandering inkomenssituatie 

Wat betreft inkomen is er ook het één en ander veranderd in de wijk. Binnen de stedelijke 

vernieuwing hangt het inkomensniveau af van de fase van de vernieuwing en van de hoeveelheid 

oude of nieuwe woningen in de wijk. De stedelijke vernieuwing heeft niet als eigenlijke doel om de 

inkomenssituatie van bewoners te beïnvloeden, het doel is het verbeteren van de woonkwaliteit 

(Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, 2009). Er zijn echter wel een aantal punten te noemen om te 

laten zien dat stedelijke vernieuwing wel effect heeft op inkomen. Ten eerste heeft de 

kwaliteitsverhoging van woningen effect op de woonomgeving. De huidige bewoners zullen hierdoor 

minder snel geneigd zijn te gaan verhuizen en de wijk wordt ook aantrekkelijker voor mensen uit 

andere gebieden. Mede hierdoor kan het zijn dat er onder deze mensen meer huishoudens 

voorkomen die een sociaaleconomische stijging bereikt hebben. 

Ten tweede heeft de komst van veel meer koopwoningen effect. Eerst waren er voornamelijk 

woningen in de sociale huursector, tegenwoordig staan er veel meer koopwoningen.  
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In Amsterdam als geheel is het inkomensniveau gegroeid, waardoor steeds meer huishoudens zich 

een koopwoning kunnen veroorloven (Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, 2009a).  

Toch ligt het inkomensniveau in de koopsector in de stedelijke vernieuwing relatief laag. De 

nieuwbouwwoningen zijn hier relatief aantrekkelijk geprijsd, waardoor ook mensen met een niet al 

te hoog inkomen hier een woning kunnen kopen. Ook de verkoop van corporatiewoningen (sociale 

huurwoningen) heeft hiermee te maken. Om deze te kunnen kopen was niet een heel hoog inkomen 

nodig (Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, 2009a).  

 

Huidig koopwoningaanbod 

Wanneer men nu door de Bijlmermeer loopt, is de verandering goed te zien. De vernieuwing is dan 

ook in een vergevorderd stadium. Vele projecten zijn afgerond en met de laatste nieuwe projecten is 

begonnen. Er is voor mensen veel keuze tussen verschillende soorten woningen, zowel koop- als 

huurwoningen en eengezinswoningen en appartementen. Om een beeld te geven van het aanbod 

aan projecten en prijzen is in Bijlage 1 een klein overzicht gegeven. De gemêleerdheid van de wijk 

valt op, wat ook in deze voorbeelden te zien is. De mix van oude flats en nieuwe eengezinswoningen 

is zeker kenmerkend voor de huidige Bijlmer.  

 

De Bijlmermeer heeft nog wel steeds het laagste eigenwoningbezit van het stadsdeel Amsterdam 

Zuidoost, maar dit neemt snel toe. Er zijn relatief veel koopwoningen te vinden die behoren tot het 

goedkope of het duurdere segment. Het gaat hier om woningen met een koopprijs tot 159.000 euro 

en om woningen met een koopprijs boven 236.000 euro. Het aanbod tussen 159.000 en 236.000 is 

wat kleiner in de Bijlmermeer in verhouding tot de rest van Zuidoost. De Bijlmermeer heeft de 

laagste vierkantenmeter prijzen van Zuidoost. Verder is 20% van de woningvoorraad in de 

Bijlmermeer een eengezinswoning en heeft de Bijlmermeer het grootste aandeel grote woningen van 

Zuidoost (Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost, 2009).  

Mensen hebben in de Bijlmermeer niet alleen de keus uit nieuwe koopwoningen, ook is er de 

mogelijkheid tot het kopen van een corporatiewoning, woningen die voorheen tot sociale huur 

behoorden. Verder staat er ook nog steeds een deel ‘oude’ woningen te koop in buurten die al veel 

langer bestaan zoals Kantershof en Geerdinkhof. Het aanbod in de Bijlmer is dus groter dan alleen de 

nieuwbouw koopwoningen. In dit onderzoek worden echter alleen de nieuwbouw koopwoningen 

betrokken. 

Figuur 4. 

Project Heart&Soul in de verkoop 
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2.6 Mogelijkerwijs concurrerend woningaanbod 

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden in Amsterdam wat betreft het kopen van een 

woning is het van belang de Bijlmermeer te vergelijken met andere wijken in de stad en in de regio. 

Hoe zit het met het aanbod, prijzen en verkoop? Op deze manier kan er gekeken worden met welke 

wijken de Bijlmermeer moet ‘concurreren’ qua woningaanbod. Mensen die een woning in de 

Bijlmermeer hebben gekocht hebben mogelijk ook deze alternatieven overwogen.  

In 2009 bestond de totale woningvoorraad in Amsterdam voor 49% uit sociale huurwoningen, 22% 

particuliere huurwoningen en 29% koopwoningen. Het aandeel koopwoningen is sinds 1995 

toegenomen van 11% tot 29% in 2009 (Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, 2009). De stad voert 

sinds de jaren negentig een beleid om het aantal koopwoningen uit te breiden. De toename komt 

aan de ene kant door de productie van nieuwe koopwoningen en aan de andere kant door de 

verkoop van bestaande huurwoningen. Het aantal huurwoningen neemt nog extra af door de sloop 

in de vernieuwingsgebieden.  

In het stadsdeel Zuidoost bestaat de woningvoorraad uit 67% corporatiewoningen, 6% particuliere 

huur en 27% koop (Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, 2010a). Er is dus nog een groot verschil 

tussen Zuidoost en de rest van Amsterdam. Het aandeel sociale huurwoningen ligt nog steeds een 

stuk hoger in Zuidoost, maar het percentage koop in het stadsdeel ligt nu bijna gelijk aan het 

Amsterdamse gemiddelde. 

Totaal koopwoningaanbod Amsterdam 

Als naar het totale koopwoningaanbod wordt gekeken, dus niet alleen naar nieuwbouw, is te zien dat 

in bepaalde wijken wel wat meer goedkopere woningen te vinden zijn dan andere. In onderstaande 

tabel is de woningvoorraad per stadsdeel weergegeven, verdeeld naar waarde van de woning. 

 

Tabel 2.  

Woningen naar stadsdelen en woz- waarde van de woning, 1 januari 2009 (procenten) 
 

Stadsdeel 

tot 145.000 

euro 

145.000 - 

192.000 

192.000 - 

242.000 

242.000 - 

320.000 

 320.500 euro 

en meer 

      

Centrum 1,2 3,9 9,9 22,5 62,5 

Westpoort . . 44,4 22,2 33,3 

Westerpark 2,6 20,0 23,0 23,0 31,4 

Oud-West 1,2 7,0 19,5 33,4 38,8 

Zeeburg 1,0 11,5 9,6 24,8 53,1 

Bos en Lommer 1,1 55,8 26,5 11,0 5,6 

De Baarsjes 2,0 25,0 42,0 21,1 9,9 

Amsterdam-Noord 9,8 28,0 13,5 22,2 26,4 

Geuzenveld-Slotermeer 11,0 21,8 35,3 25,0 7,0 

Osdorp 10,4 18,4 20,4 24,3 26,5 

Slotervaart 3,3 9,5 24,6 46,2 16,5 

Zuidoost 17,2 22,0 35,9 21,5 3,5 

Oost-Watergraafsmeer 0,8 8,0 19,0 26,5 45,6 

Oud Zuid 0,4 2,1 13,3 27,0 57,3 

Zuideramstel 4,5 5,9 20,8 19,2 49,5 

Totaal 4,9 13,9 20,0 24,9 36,4 

Bron: Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek, 2009c 

In het rood zijn de waardes voor het staddeel Zuidoost te zien. Zuidoost heeft verreweg het grootste 

percentage goedkope woningen tot €145.000 (vergeleken met de rest van de stadsdelen).  
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Ook de drie opvolgende categorieën zijn goed vertegenwoordigd in het stadsdeel. Woningen boven 

€320.500 zijn nauwelijks te vinden in Zuidoost. Als deze percentages bijvoorbeeld vergeleken worden 

met het stadsdeel Oud-Zuid, is een omgekeerd beeld te zien. Daar zijn de meeste woningen in de 

duurdere segmenten te vinden. Dit geldt ook voor Oud-West en het Centrum. Mensen met een wat 

beperkter budget zullen deze wijken dus eerder overslaan bij de zoektocht naar een geschikte 

woning. Vergelijkbaar met het stadsdeel Zuidoost qua woningwaardes is Geuzenveld-Slotermeer. 

Ook hier zijn voornamelijk woningen in de goedkopere klassen te vinden en weinig woningen in de 

duurdere. Daarna volgen Osdorp en Amsterdam-Noord. Ook hier vallen nog rond een kwart van de 

woningen in de laagste waardes. Voor de middencategorieën kan onder andere gekeken worden 

naar de stadsdelen Osdorp, Bos en Lommer, Westerpark en de Baarsjes.  

Op onderstaande kaart is het percentage WOZ-waarden van woningen tot €201.000 te zien. In 

Amsterdam heeft 40% van de woningen een waarde tot €201.000. In de kaart wordt wederom 

duidelijk dat de Bijlmermeer een groot aandeel aan woningen in het goedkope segment heeft. Vooral 

binnen de ring van Amsterdam zijn er weinig mogelijkheden voor het vinden van een wat 

goedkopere koopwoning.  

Figuur 5. 

Percentage WOZ-waarden tot 201.000 per buurtcombinatie, 2010 

 

Bron: Gemeente Amsterdam, dienst Onderzoek en Statistiek, 2010. Bewerking Kees Dignum. 

Aanbod nieuwbouwwoningen 

Het aanbod van nieuwbouwwoningen is mede door maatregelen vanuit de gemeente om 

woningbouw te stimuleren vanaf 2002 sterk gestegen. In 2006 werden 5.500 nieuwbouwwoningen in 

heel Amsterdam verkocht. In 2007 is het aanbod het grootst sinds 1984 met 6.300 

nieuwbouwwoningen en in 2008 zijn dat er 5.000 (Gemeente Amsterdam, 2009). Sinds 2008 lopen 

de verkoopcijfers terug en neemt het onverkocht aanbod toe (Jansen, 2010). Het gat tussen aanbod 

en afzet wordt groter. De economische crisis heeft hier deels schuld aan (Jansen & Uittenbogaard, 

2009). In 2009 volgt het aanbod de vraag doordat er minder aangeboden wordt (Jansen, 2010). In dat 

jaar stamt het grootste aandeel nieuwbouw koopwoningen (58%) nog uit 2008. Deze woningen zijn 

in dat jaar al in de verkoop gekomen, maar nog niet verkocht. In 2009 zijn er 784 nieuwe 

koopwoningen bijgekomen die voor het eerst in de verkoop gingen. Eind 2009 stonden er nog 1.259 

nieuwbouwwoningen te koop (Jansen, 2010). 
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Prijsklasse nieuwbouwwoningen 

De prijsklasse vormt een belangrijk aspect van koopwoningen. In het goedkope segment is het 

extreem moeilijk om een woning in Amsterdam te vinden. Deze woningen worden niet tot nauwelijks 

aangeboden. In figuur 7 is te zien dat slechts rond de 1% van de nieuwbouwwoningen onder de 

€152.000 ligt. In het jaar 2008 waren dit slechts 30 woningen, waarvan het overgrote deel in Nieuw-

West te vinden was. Ook is in de figuur te zien dat het middeldure segment afneemt en het dure 

segment sterk toeneemt. Ruim 40% van de nieuwbouwwoningen valt in de prijsklasse boven de 

€300.000. Deze toename van het aandeel dure woningen valt voor een deel toe te schrijven aan de 

tot recent toenemende huizenprijzen. Het heeft echter wel gevolgen voor de betaalbaarheid van een 

nieuwbouwwoning (Jansen & Uittenbogaard, 2009).  

 

Figuur 6. 

Aanbod nieuwbouw koopwoningen naar prijsklasse, 2008 

 
Bron: Jansen & Uittenbogaard, 2009, p.13 

De Bijlmermeer is niet de enige plek waar nieuwgebouwd wordt. Ook in omliggende gemeenten en 

stadsdelen wordt veel nieuwgebouwd. Nieuwbouwwoningen worden vooral gebouwd in stedelijke 

vernieuwingsgebieden en uitbreidingsgebieden zoals IJburg. In figuur 7 is de spreiding van het 

aanbod nieuwbouwwoningen in 2008 te zien. IJburg, dat valt onder stadsdeel Zeeburg, kende het 

grootste aanbod. Ook was er veel aanbod in Zuidoost, Osdorp en Slotervaart. Binnen de ring en in 

het centrum werd er nauwelijks nieuwgebouwd omdat het lastig is om binnen bestaande bebouwing 

nieuw te bouwen (Jansen & Uittenbogaard, 2009). 

Figuur 7. 

Nieuwbouwaanbod koopwoningen 2008 

 
Bron: Jansen en Uittenbogaard, 2009, p.16 
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Wanneer gekeken wordt naar nieuwbouw in Amsterdam lijkt vooral concurrentie te komen uit 

Zeeburg en IJburg. IJburg is een nieuwe stadswijk aan de oostkant van Amsterdam. Er wonen 

inmiddels 13.000 mensen, maar op den duur moeten er 18.000 woningen komen te staan voor 

ongeveer 45.000 mensen (Gemeente Amsterdam, Projectbureau IJburg, 2010). IJburg is een zeer 

omvangrijk project en daarom zal het voor de Bijlmermeer lastig zijn om mee te concurreren. Beide 

stadsdelen lijken qua ligging en afstand tot het centrum wel aardig op elkaar, maar vooral het imago 

van beide stadsdelen is erg verschillend. Zuidoost heeft onder niet-bewoners nog steeds te kampen 

met een wat negatiever imago. IJburg kent een veel grotere populariteit. In hoofdstuk 3 zal hier nog 

verder op ingegaan worden.  

Woningen, prijsklassen en afzet in Zuidoost 

Aanbod betekent uiteraard niet dat de woningen ook daadwerkelijk verkocht worden. Er zijn grote 

verschillen binnen de stad waar te nemen wat betreft aanbod en afzet van nieuwbouwwoningen. Het 

afzetpercentage geeft aan hoeveel procent van het woningaanbod er werkelijk verkocht is. In tabel 3 

zijn de afzetpercentages voor verschillende gebieden weergegeven. Met 38% van het aanbod 

verkocht lag dit percentage in 2008 het laagst in Zuidoost, gevolgd door IJburg en Amsterdam-Noord 

(Jansen & Uittenbogaard, 2009). Hier zijn wellicht nog andere factoren van belang, zoals de omvang 

van het aanbod en verzadiging van de markt. Wat opvalt in de tabel is het hoge percentage bij 

‘overig’. Dit kan komen doordat het centrum van Amsterdam en het stadsdeel Oost hier ook onder 

vallen. Het centrum van Amsterdam is een populaire woonlocatie en kan op die manier zorgen voor 

het hoge afzetpercentage.  

Tabel 3. 

Afzetpercentage nieuwbouwwoningen 31-12-2008 per gebied 

Gebied Afzetpercentage 

Westelijke tuinsteden 60% 

Zuidoost 38% 

IJburg 47% 

Amsterdam-Noord 51% 

Overig 91% 

Totaal 59% 

Bron: Jansen & Uittenbogaard, 2009, p.17 

In 2009 is in Zuidoost 28% van de nieuwbouwwoningen verkocht. Het percentage ligt dus nog lager 

dan in 2008. Een groot deel van dit aanbod bestaat nog uit nieuwbouwwoningen die in 2008 zijn 

opgeleverd maar toen niet verkocht zijn (Jansen, 2010).1 

Het eigenwoningbezit is door de vernieuwing toegenomen in  Zuidoost. De gemiddelde WOZ-waarde 

voor koopwoningen in Zuidoost ligt op €193.000. Dat is ruim onder het Amsterdamse gemiddelde 

van €279.000 (Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost, 2009). 

In onderstaande figuur is te zien in welke prijsklassen de meeste woningen worden aangeboden. In 

het stadsdeel Zuidoost liggen bijna alle appartementen onder de €250.000. De appartementen die 

onder de €200.000 liggen worden het beste verkocht, het afzetpercentage ligt daarbij op 44%. Er is 

dus een groot aanbod in het middensegment en daarmee zijn de woningen bereikbaar voor 

middengroepen. De vraagprijs van de meeste (75%) nieuwbouw eengezinswoningen ligt tussen 

€200.000-€350.000. Het afzetpercentage van deze woningen ligt echter veel lager, namelijk op 10%. 

In de prijsklasse €200.000-€250.000 worden de huizen beter verkocht, hier ligt het afzetpercentage 

op 42%.  

                                                           
1
 Opmerking: deze cijfers zijn voornamelijk gebaseerd op de twee recentste jaren. Daarvoor was de afzet overal beter. 
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Figuur 8. 

Percentage nieuwbouwwoningen in stadsdeel Zuidoost in 2009 naar prijsklasse 

 
Bron: Jansen, 2010, p. 34 

Appartementen worden beter afgezet dan eengezinswoningen in Zuidoost. In 2009 werd 40% van de 

appartementen afgezet tegen 16% van de eengezinswoningen (Gemeente Amsterdam, Stadsdeel 

Zuidoost, 2009). 

 

Afzet vergeleken met de rest van Amsterdam 

Overal in Amsterdam vallen de verkoopresultaten tegen, maar in het bijzonder buiten de ring. De 

kleinere en dus goedkopere woningen, verkopen hier relatief goed. Zoals hierboven beschreven geldt 

dat vooral voor Zuidoost. De (kleine) appartementen verkopen hier beter dan de (grote) 

eengezinswoningen. In het stadsdeel Noord verkopen de zeer grote eengezinswoningen juist relatief 

goed. In Nieuw-West staan veel dure woningen, maar deze worden niet zo goed afgezet. De 

goedkope appartementen (<€200.000) werden wel goed verkocht. Op IJburg verloopt de verkoop 

van goedkope, kleine appartementen (<€250.000) goed. Dure, exclusieve gezinswoningen worden 

ook goed verkocht (Jansen, 2010).  

Door de crisis worden nieuwbouwwoningen in lage prijsklassen en hogere prijsklassen relatief goed 

verkocht. Vooral de nieuwbouwwoningen daartussenin hebben het moeilijk. In deze 

middencategorie worden juist veel nieuwbouwwoningen gebouwd. Het gevolg is dat er vooral in de 

vernieuwingsgebieden grote aantallen onverkochte nieuwbouwwoningen zijn. De prijs is dus in 2009 

de doorslaggevende factor geweest bij de verkoop van nieuwbouwwoningen en dat zal ook zeker 

nog even zo blijven. Volgens Peter Jansen van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA): 

“Uiteraard gaat het bij de afzet van nieuwbouwwoningen nog altijd om de combinatie van prijs, 

locatie en kwaliteit. Huishoudens die nog kunnen kopen hebben op dit moment veel keus, zowel in 

de bestaande bouw als nieuwbouw, hierdoor kunnen ze kritisch zijn” (Jansen, 2010, p.37). 

Of mensen ook daadwerkelijk kritisch zijn en vergelijken op locatie en kwaliteit, of grotendeels 

selecteren op prijs zal later in deze thesis uit de interviews blijken.  

Woonmilieus 

De woningmarkt in Amsterdam is erg divers. Niet alleen de huizenprijzen verschillen sterk per wijk en 

buurt. De stad valt eveneens in te delen in verschillende woonmilieus.  
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Door de woonmilieus in de Bijlmermeer te vergelijken met die in de rest van Amsterdam kan 

gekeken worden of de Bijlmer hier mogelijk concurrentie van kan verwachten.  

Het grootste deel van de Bijlmermeer behoorde al in 2001 tot het zogenaamde transitiemilieu. Dit 

milieu wordt gekenmerkt door de hoge doorstroming of transitie in de buurt. De sociale huursector is 

sterk vertegenwoordigd. Verder is het aandeel (allochtone) gezinnen hoog en het aandeel 55-

plussers laag. In 2008 behoort het grootste deel van de Bijlmermeer nog tot het transitiemilieu. 

Veranderingen in woningvoorraad hebben er echter voor gezorgd dat er kleine verschuivingen te 

zien zijn. Figuur 9 toont alle verschillende woonmilieus in 2008. Hierin is te zien dat nu een deel van 

de wijk tot compacte vernieuwing behoort.  

Figuur 9. 

Amsterdamse woonmilieus in 2008 

 
Bron: Dignum, 2009, p.3 

Op de kaart is te zien dat een deel van de Bijlmermeer nu onder compacte vernieuwing (donkergrijs) 

valt. Typerend voor de buurten die hierbij horen is dat er veel vernieuwd en hergestructureerd is. 

Het sociaaleconomische niveau ligt hier lager dan gewoon is voor nieuwbouw en het aandeel sociale 

huurwoningen ligt relatief hoog. Het percentage woningen met een hoge woz-waarde is juist laag 

voor een nieuwbouwmilieu. De woningen zijn verder redelijk klein. Door een hoger aandeel 

koopwoningen is het sociaaleconomische niveau hoger in de compacte vernieuwing dan in de 

buurten die nog niet door de vernieuwing zijn aangepakt(Dignum, 2009).  

Vergelijking woonmilieu Bijlmermeer met rest Amsterdam 

Wanneer gekeken wordt naar de kaart in figuur 9 is te zien dat het transitiemilieu en de compacte 

vernieuwing de twee dominante woonmilieus zijn in de Bijlmermeer. Ook in de rest van Amsterdam 

komen deze woonmilieus voor en deze wijken zijn dus wat betreft woningaanbod enigszins 

vergelijkbaar met de Bijlmermeer. 2 

                                                           
2
 Al kunnen deze milieus ook nog van elkaar verschillen.   
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Op de kaart is te zien dat nog meer delen van de stad roodgekleurd zijn en tot het transitiemilieu 

behoren. Het gaat om overige delen van Zuidoost (niet alleen Bijlmer), delen van de naoorlogse 

westelijke (=Nieuw-West) en noordelijke tuinsteden, Oud-Noord en een deel van de Indische buurt. 

Voor de compacte vernieuwing gaat het naast de Bijlmermeer om delen van IJburg en 

Westerdokseiland in het centrum.  

Na de vernieuwing moet het monotone karakter van de Bijlmermeer volledig verdwenen zijn. De 

oude hoogbouw wordt geïntegreerd in de nieuwe woonbuurten. Nieuwe eengezinswoningen, 

patiowoningen, beneden- en bovenwoningen, waterwoningen en appartementen zorgen voor een 

grote variatie in woonmilieus. De sociale huursector is na de vernieuwing nog steeds aanwezig, maar 

is niet meer dominant. In het bestemmingsplan De Nieuwe Bijlmer valt te lezen: “straks zijn in alle 

prijsklassen op ruime schaal woningen verkrijgbaar” (Stadsdeel Zuidoost, 2007, p.21). 

 

De Bijlmermeer heeft in de loop der jaren een verandering ondergaan. In de Bijlmermeer is een 

nieuwbouwmilieu gecreëerd dat afwijkt van de andere soorten nieuwbouw. Er is namelijk een mix 

van oude en nieuwe bebouwing te vinden. Een ander kenmerk van de Bijlmer is dat er relatief veel 

eengezinswoningen met tuin gebouwd zijn. Hieronder vallen ook relatief grote woningen met vier 

woonlagen. Dit zorgt voor een divers aanbod aan woningen. Wat betreft etniciteit kent de 

Bijlmermeer dan ook nog een heel andere samenstelling dan andere nieuwbouwomgevingen. Het 

aandeel Surinamers ligt relatief hoog, als het bijvoorbeeld met IJburg vergeleken wordt. IJburg trekt 

meer gezinnen met een stedelijke leeftstijl (Oude Ophuis & De Haan, 2011). 

 

Amsterdam Zuidoost moet niet alleen met wijken in Amsterdam concurreren, maar ook met plaatsen 

daarbuiten. De Bijlmermeer ligt eigenlijk buiten Amsterdam, mede hierdoor heeft de Bijlmer te 

maken met concurrentie van omliggende gemeenten zoals Almere, Purmerend, Haarlemmermeer en 

Zaanstad. Amsterdam Zuidoost heeft een veel lager aandeel koopwoningen dan deze vier 

gemeenten. In Zuidoost zijn de woningen ook wat kleiner en er staan minder eengezinswoningen. 

Concurrentie wat betreft eengezinswoningen komt vooral uit deze omliggende gemeenten en wat 

betreft meergezinswoningen moet Zuidoost concurreren met de stad Amsterdam. Vooral Almere is 

een grote concurrent wat betreft eengezinswoningen, Zuidoost heeft namelijk hogere vierkante 

meter prijzen voor deze woningen dan Almere. De Bijlmermeer heeft wel het voordeel dat het 

geografisch dichter bij Amsterdam ligt (Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost, 2009).  

 

In figuur 10 op de volgende pagina zijn de vraagprijzen van koopwoningen in Amsterdam vergeleken 

met die in de omgeving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 

Figuur 10. 

Vraagprijzen koopwoningen per m² in vergelijking met de omgeving, groen=hoog, rood=laag 

 
Bron: Buys, 2009, p.24 

De vraagprijs per vierkante meter zegt ook veel over de gewildheid van een woongebied. De 

vraagprijs is iets anders dan dat er uiteindelijk voor betaald wordt, maar zegt wel wat over de 

aantrekkelijkheid van een locatie als woongebied. Als mensen er veel geld voor over hebben om in 

een bepaald gebied te wonen is er met een bepaalde zekerheid te zeggen dat het een populaire wijk 

is om te wonen. De verschillen in Amsterdam wat betreft de ‘gewildheid’ van een wijk zijn enorm. In 

bovenstaande kaart is dat te zien. De vraagprijzen van de Bijlmer zijn laag in vergelijking met de 

omgeving. Iets wat eerder uit tabel 2 ook al bleek. 

Wanneer gekeken wordt naar de waardes en vraagprijzen van woningen in de andere stadsdelen van 

Amsterdam, moet de Bijlmermeer vooral concurrentie verwachten vanuit de Westelijke tuinsteden 

(=Nieuw-West) en Amsterdam-Noord. Buiten Amsterdam is Almere waarschijnlijk de grootste 

concurrent. Of de mensen die een huis in de Bijlmermeer hebben gekocht ook daadwerkelijk deze 

mogelijkheden en alternatieven hebben overwogen zal later duidelijk worden. 
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3. Verhuizingen en woonwensen 
 

Nu bekend is hoe de situatie in het onderzoeksgebied de Bijlmermeer in Amsterdam eruit ziet wordt 

verder ingegaan op waarom mensen verhuizen en met welke redenen mensen dit doen. Dit 

onderzoek richt zich op de mensen die een huis hebben gekocht in de vernieuwde Bijlmermeer. Om 

erachter te komen waarom huishoudens ervoor kiezen om in de Bijlmermeer een huis te kopen is het 

van belang de achterliggende theorieën over verhuismobiliteit en woonwensen te behandelen. Er 

wordt in dit hoofdstuk antwoord gegeven op de vraag: Welke theoretische inzichten bestaan er met 

betrekking tot woonwensen van mensen? 

3.1 Waarom mensen verhuizen 

De keuze en redenen om te gaan verhuizen zijn voor elk individu of huishouden verschillend. In 

figuur 11 is te zien dat verhuizingen vrijwillig of onvrijwillig worden ondernomen. Bij een gedwongen 

verhuizing kan gedacht worden aan sloop. Bij een vrijwillige verhuizing (waar mensen dus zelf voor 

hebben gekozen) is onderscheid te maken tussen de termen ‘adjustment’ (aanpassing van de 

situatie) en ‘induced’ (iets wat aanzet of overhaalt tot verhuizen). Tot de eerste categorie behoren de 

woning, de woonomgeving en toegankelijkheid. Het gaat om ruimte, kwaliteit en kosten van een 

woning. Bij de woonomgeving gaat het om kwaliteit, fysieke en sociale aspecten en publieke 

diensten. Als laatste gaat het bij toegankelijkheid om afstand tot werk, school, voorzieningen en 

winkels en familie en vrienden. De belangrijkste redenen om te gaan verhuizen behoren tot de eerste 

categorie; de woning (Pacione, 2005).  

Figuur 11. 

Redenen voor een verhuizing 

 
Bron: Pacione, 2005, p. 203 

De verhuizingen die vallen onder de categorie ‘induced’, dus iets wat aanzet tot verhuizen, zijn 

gerelateerd aan werk en factoren die te maken hebben met de levenscyclus van mensen. Een 

verandering van baan of het met pensioen gaan kunnen een aanzet vormen om te gaan verhuizen. 

Ook veranderingen binnen het huishouden, zoals het krijgen van kinderen zijn vaak aanleiding om te 

gaan verhuizen (Pacione, 2005).  

De keuze om te gaan verhuizen wordt, zoals hierboven uitgelegd, onder andere gemaakt op basis van 

karakteristieken van een woning. Eén van de belangrijkste kenmerken van een woning vormt de prijs. 

Maar ook type woning, grootte, aantal kamers en eigendomsvorm (huur of koop) zijn minstens zo 

belangrijk en bepalen uiteindelijk ook samen de prijs van de woning.  
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Naast de specifieke karakteristieken van een woning is ook de plek waar een woning staat van 

belang; de woonomgeving. Deze twee bepalen samen de aantrekkelijkheid van een specifieke 

woning voor een bepaald persoon of huishouden (Clark & Dieleman, 1996). De keuze voor woning en 

woonomgeving staat ook wel bekend als residentiële keuze (Dieleman & Mulder, 2002). 

Woonomgeving 

Bij woonomgeving zijn zowel fysieke als sociale aspecten van belang. In de Engelse literatuur komen 

hierbij veelal de termen ‘site’ en ‘situation’ naar voren. Site refereert naar de karakteristieken van 

een plaats zelf, bijvoorbeeld hoe de plaats eruitziet. Tot de site behoren ook de karakteristieken van 

de woning zoals grootte en kwaliteit. Situation verwijst naar de positie van een plaats in relatie tot 

andere plaatsen. Hierbij valt te denken aan werklocaties, winkels, scholen of recreatiemogelijkheden. 

Van belang hierbij is de afstand tot deze locaties en in hoeveel tijd deze te bereiken zijn (Mulder & 

Hooimeijer, 1999). In figuur 11 is dat terug te zien onder ‘accessibility’. 

De woonomgeving is vaak een belangrijke factor bij de keuze van een woning. Bij de keuze voor een 

bepaalde woonomgeving speelt levensstijl een rol. Ook vroegere woonmilieus zijn van belang. 

Iemand kan voorkeur hebben voor een bepaalde plek, maar later in de wooncarrière kan zich dit ook 

vertalen naar een zelfde type woonomgeving. Deze plek is dan niet dezelfde als waar men eerder 

heeft gewoond, maar is vergelijkbaar qua woonomgeving (Feijten e.a., 2008).  

Mensen gaan wel vaak terug naar een plek waar ze eerder hebben gewoond. Deze zogenaamde 

‘return moves’ worden om verschillende redenen gemaakt. Bijvoorbeeld doordat er banden zijn met 

de plek (bijvoorbeeld sociale contacten), uit spijt dat men is weggegaan of emotionele 

verbondenheid aan een plaats.  

Het proces van verhuizen kan te maken hebben met ontwikkelingen op nationaal of zelfs 

internationaal niveau. Mensen verhuizen bijvoorbeeld minder door de huidige economische crisis 

(CBS, 2009). In figuur 12 zijn drie verschillende schaalniveaus weergegeven die te maken hebben met 

verhuizingen.  

Figuur 12. 

Verandering van woonlocatie verbonden aan drie geografische schalen.  

 
Bron: Clark, Deurloo en Dieleman, 2000, p. 224 

In de figuur is te zien dat verschillende niveaus invloed hebben op de keuze die huishoudens 

uiteindelijk maken bij het betrekken van een woning.  
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Het internationale niveau is in het geval van deze thesis niet zozeer van toepassing, aangezien dit 

vooral betrekking heeft op verhuizingen tussen landen. Op nationaal niveau zijn het veranderingen 

op financieel en economisch gebied die invloed hebben op het verhuisproces. Ook demografische 

veranderingen door de tijd zoals het meer individualistisch worden van de samenleving zijn van 

invloed op verhuisprocessen. Het proces van verhuizen voor een huishouden is het meest nauw 

verweven met condities op lokale schaal. Het gaat hier om de structuur van de stedelijke 

huizenmarkt. Dit niveau is zo belangrijk omdat de meeste verhuizingen over korte afstand 

plaatsvinden, binnen hetzelfde gebied wat betreft huizenmarkt. Op het lokale stedelijke niveau zijn 

het woningaanbod en prijzen sterk van invloed op de keuze die huishoudens hebben om te gaan 

verhuizen. De voorkeuren die mensen hebben komen echter niet altijd overeen met de 

mogelijkheden die ze daadwerkelijk hebben op de lokale huizenmarkt (Dieleman e.a., 2000).  

Het is dus niet alleen de woning zelf die van belang is bij de keuze om te verhuizen, maar ook de 

woonomgeving en de macrocontext spelen een grote rol. In dit onderzoek vormt de woonomgeving 

een centraal punt. Het doel is om erachter te komen waarom mensen specifiek voor de Bijlmermeer 

als woonlocatie hebben gekozen.  

3.2 Wooncarrière  

Het begrip wooncarrière wordt hier ook behandeld, aangezien een van de doelstellingen van de 

vernieuwing het bieden van een betere wooncarrière is voor de huidige bewoners van de wijk. Er 

moest voorkomen worden dat deze mensen naar een andere wijk zouden moeten om een andere en 

betere woning te vinden. 

Als mensen eenmaal een voor hun geschikte woning hebben gevonden, wil dat nog niet betekenen 

dat ze daar de rest van hun leven blijven wonen. Huishoudens blijven vaak niet in hun eerste woning 

wonen, maar verhuizen een aantal keer gedurende hun levensloop. Dit proces wordt aangeduid met 

wooncarrière. Studies over wooncarrières kijken naar hoe veranderingen in 

huishoudensamenstelling, toename van welvaart, geboortes en verandering van baan allemaal 

invloed hebben op de aannemelijkheid van een huishouden om te gaan verhuizen naar een nieuw 

huis of een nieuwe wijk (Clark e.a., 2003). Al deze factoren worden bekeken om zo het proces van 

verhuizen te kunnen begrijpen. De term wooncarrière beschrijft de periode in de levensloop van een 

individu vanaf dat ze de woningmarkt als een onafhankelijk persoon of koppel betreden, tot dat die 

individu niet langer meer het hoofd van de woning is (Clark e.a., 2003). De wooncarrière kan 

betrekking hebben op één of twee woningen en verhuizingen tussen deze woningen, of meerdere 

verhuizingen tussen veel verschillende woningen. De wooncarrière staat niet op zichzelf, maar is 

gerelateerd aan de context van prijzen en woningaanbod. De keuze van de woning en het type huis 

hangt niet alleen af van de behoeften en middelen van het huishouden, maar wordt ook bepaald 

door de samenstelling en prijzen van het woningaanbod op de lokale huizenmarkt zoals hierboven 

ook beschreven is (Clark e.a., 2003). Wat Clark, Deurloo en Dieleman vaststellen is dat ‘housing 

career’ of wooncarrière meer actief en minder stabiel is in de vroegere stadia van de ‘life-course’ en 

meer normaal en stabiel in de latere stadia (2003). Jonge huishoudens verhuizen vaker dan oudere, 

en er wordt makkelijker verhuisd door mensen in de huursector. 

Er zijn een aantal variabelen van belang bij het verklaren van wooncarrières en de intentie om te 

gaan verhuizen. De volgende variabelen zijn te onderscheiden: 

- persoonlijke voorkeuren 

- middelen van een huishouden 

- mogelijkheden 
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Persoonlijke voorkeuren 

Deze voorkeuren van huishoudens zijn direct verbonden aan de positie en de gebeurtenissen in de 

levensloop van huishoudens. Persoonlijke voorkeuren worden bepaald door zaken zoals de leeftijd 

van een persoon of de huishoudengrootte. De geboorte van een eerste kind wordt bijvoorbeeld ook 

vaak gevolgd door een verhuizing (Musterd & Van Kempen, 2007). 

 

Middelen van een huishouden 

Deze geven aan hoe sterk een huishouden is op de huizenmarkt. Een lager inkomen beperkt de 

mogelijkheden op de huizenmarkt. Een hoger inkomen, of extra inkomen, kan juist aanleiding zijn om 

te gaan verhuizen. Waarschijnlijk naar een duurdere woning, maar ook van huur naar koop. Het gaat 

bij deze middelen niet alleen over financiële middelen. Kennis van de huizenmarkt vormt ook een 

belangrijk aspect. De beschikbaarheid over vrienden, familie en kennissen is ook van belang. Zij 

vormen een sociaal middel. Een sociaal netwerk kan nuttig zijn om informatie te vergaren over de 

mogelijkheden op de lokale huizenmarkt (Musterd & Van Kempen, 2007). 

Mogelijkheden  

“Opportunities are the options that are open to individuals and households as the “choice set” of 

available and accessible alternatives” (Musterd & Van Kempen, 2007, p. 317). Als er mogelijkheden 

beschikbaar zijn kunnen huishoudens deze accepteren of afwijzen. De mogelijkheden doen zich voor 

door een combinatie van persoonlijke voorkeuren, individuele middelen en externe beperkingen. 

Zelfs factoren op macroniveau spelen een rol. Huishoudens hebben ook te maken met een 

demografische, economische en politieke context van een wijk, stad, regio of land.  

 

De mogelijkheid om een wooncarrière te maken wordt niet alleen bepaald door persoonlijke 

voorkeuren, maar ook door externe zaken zoals de beschikbaarheid van woningen en de 

huizenprijzen.  

Huishoudens blijven meestal niet de rest van hun leven op dezelfde plek wonen. Vooral als ze nog 

jong zijn veranderen de voorkeuren van het huishouden. De meeste verhuizingen worden 

ondernomen omdat huishoudens hun woningsituatie kunnen verbeteren. Sommige verhuizingen zijn 

echter onvrijwillig, zoals eerder in dit hoofdstuk al genoemd. Mensen kunnen gedwongen worden te 

verhuizen door sloop of door een radicale verandering binnen het huishouden zoals een scheiding. 

Een situatie waarin mensen niet verhuizen kan betekenen dat een huishouden de voor hen beste 

plek heeft gevonden om te gaan wonen, maar het blijven wonen in een bepaalde woning kan er ook 

op duiden dat ze niet in staat zijn om te verhuizen door een gebrek aan financiële middelen (Musterd 

& Van Kempen, 2007).  

Elke individu en elk huishouden heeft weer andere voorkeuren wat betreft een woning. Er is echter 

wel een soort woning ‘rangorde’ waar te nemen die voor iedereen geldt. Dit wordt vaak de ‘housing 

ladder’ genoemd. De woningen van een relatief slechte kwaliteit staan onder aan de ladder, terwijl 

de minder beschikbare woningen van betere kwaliteit hoger op de ladder staan. De meeste 

wooncarrières hebben een hiërarchische vorm. Ze beginnen onder aan de ladder en klimmen steeds 

een stapje omhoog naar meer wenselijker en aantrekkelijker woningen (Musterd & Van Kempen, 

2007). 

Niet alle veranderingen betekenen een stap omhoog op de huizenladder. Meestal verhuist een 

huishouden omhoog, maar er kunnen ook verhuizingen zijwaarts of naar beneden voorkomen. Een 

stap zijwaarts komt vooral voor bij de lagere inkomens. Zij kunnen hun aspiraties slechts in kleine 

stapjes waarmaken. Een stap naar beneden komt vaker voor in de latere stadia van de levensloop 

van huishoudens. Mensen verhuizen dan naar een woning lager in de hiërarchie omdat ze 

bijvoorbeeld een kleiner huishouden hebben of vanwege gezondheidsredenen. Ook kunnen 

neerwaartse verhuizingen veroorzaakt worden door scheiding of financiële problemen door het 

verlies van een baan. In de meeste gevallen zullen mensen echter alleen gaan verhuizen als ze het 

gevoel of idee hebben dat ze daarmee hun situatie verbeteren (Musterd & Van Kempen, 2007).  
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3.3 Woontevredenheid en place utility 

Over het algemeen worden besluiten om te gaan verhuizen alleen genomen als er een bepaalde 

mate van ontevredenheid met de huidige situatie is. Er moet een bepaalde drempelwaarde van 

‘residential stress’ bereikt worden voor een huishouden denkt over verhuizen. Deze ‘stress’ wordt 

veroorzaakt door een verstoring tussen de behoeften van een huishouden, verwachtingen en 

aspiraties, en de werkelijke leefomgeving van het huishouden. De oorzaken van ‘stress’ kunnen zoals 

eerder genoemd erg verschillend zijn. Deze kunnen woningspecifiek of locatiespecifiek zijn (Pacione, 

2005).  

Een bepaalde ‘trigger’ of stimulans is nodig die de voordelen van een verhuizing zwaarder laat wegen 

dan de nadelen. Die bepaalde ‘trigger’ is nodig om de intentie om te verhuizen ook daadwerkelijk te 

laten plaatsvinden. Dat kan aan de vraagzijde liggen, bijvoorbeeld doordat de positie van een 

huishouden op de arbeidsmarkt verandert. Een duidelijke oorzaak om te gaan verhuizen kan een 

daling van de tevredenheid met de huidige woning, of de wijk zijn. Dit kan komen doordat het 

huishouden zelf is veranderd of door een verslechtering van het huis of de wijk (Musterd & Van 

Kempen, 2007). Er is dus wederom onderscheid te maken tussen woningspecifieke en 

locatiespecifieke factoren.  

Er zijn uiteraard ook duidelijke factoren die er voor zorgen dat mensen willen blijven wonen op de 

plek waar ze wonen. Als mensen helemaal tevreden zijn met hun huis en de wijk is er weinig reden 

om te gaan verhuizen. Een veilige omgeving, de aanwezigheid van groen en de sociale omgeving zijn 

voor veel mensen belangrijk (Musterd & Van Kempen, 2007). De keuze die gemaakt wordt kan zijn 

om te blijven wonen op de huidige locatie en dan de omgeving te verbeteren of de verwachtingen 

aan te passen. Als de verdraagbare stress echter verandert in niet verdraagbare spanning zal de 

beslissing vallen om te gaan verhuizen (Pacione, 2005).  

 

‘Place utility’  

Een centraal concept binnen woontevredenheid vormt ‘place utility’. ‘Place utility’ geeft het niveau 

van tevredenheid of ontevredenheid bij een bepaalde locatie aan (Brown & Moore, 1970).  

Tevredenheid betreft de geschiktheid van een locatie voor menselijke activiteit en de bevrediging 

van behoeften en benodigdheden (Forsyth&Crewe, 2009). In hoeverre kan de Bijlmermeer hier aan 

voldoen? Met andere woorden, hoe is het gesteld met de buurttevredenheid van deze mensen? 

Buurttevredenheid kan gedefinieerd worden als de mate van overeenstemming of passendheid 

tussen iemands ideaal beeld van een wijk (aspiraties) en de werkelijke woonomstandigheden. Uit een 

onderzoek dat in Texas in de Verenigde Staten is uitgevoerd blijkt dat er verschillende zaken zijn die 

een positieve invloed hebben op de tevredenheid van mensen met hun wijk. Fysieke kenmerken 

blijken erg belangrijk te zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de aanwezigheid van bomen, het 

onderhoud van huizen en tuinen en straatverlichting (Kweon e.a., 2010).  

Place utility is de betekenis die een plaats heeft voor een bepaald individu. Voor elke persoon kan dit 

dus verschillen. Voor de een kan een plaats levendig en dynamisch zijn, terwijl de ander het een heel 

saaie plaats vindt. Individuen zullen verhuizen naar een plek die een hogere place utility biedt dan de 

huidige plaats of alternatieve plaatsen. Hierbij zijn echte kenmerken van belang, maar het kan ook 

voortkomen uit subjectieve en wellicht niet kloppende percepties van het individu (Boyle e.a., 1998). 

De theorie over place utility is bruikbaar in dit onderzoek. Wat is de place utility van de Bijlmermeer? 

Welke kenmerken zorgen ervoor dat de Bijlmer is wat het is voor de kopers van een woning in de 

Bijlmermeer? Wat zijn de bijzonderheden van de Bijlmermeer die maken dat mensen voor een 

woning in deze wijk kiezen en niet ergens anders? 

Place utility kan zowel positief als negatief uitgedrukt worden (Wolpert, 1965). Het is de mate van 

aantrekkelijkheid of attractiviteit van een gebied, relatief gezien tot andere locaties, zoals 

weergenomen door de individuele keuzemaker (Brown & Longbrake, 1970). Place utility komt voort 

uit de ervaring van huishoudens op hun huidige woonlocatie en alle vorige woonlocaties.  
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Die ervaringen komen voort uit kennis, massa media en andere informatiebronnen die allemaal bij 

elkaar een set van verwachtingen creëren. De mate waarin deze tevredenstellen in een specifieke 

woonlocatie is een maat voor de ‘utility’ van die locatie. Als er een bepaalde drempelwaarde van 

ontevredenheid wordt bereikt, zal een optie om de situatie te verbeteren het kiezen voor een 

nieuwe woonlocatie zijn. Als dus een hogere mate van place utility bereikt kan worden zal het besluit 

vallen om te gaan verhuizen.  

Place utility is ook van belang in het keuzeproces voor een nieuwe woning en locatie. Vooral wat 

betreft locatie is het van belang, omdat huishoudens de place utility van verschillende locaties zullen 

vergelijken met de huidige woonlocatie en potentiële nieuwe woonlocaties. 

Het maximaliseren van place utility kan gezien worden als de uitkomst van het overeen laten komen 

van de aspiraties van een huishouden met daadwerkelijk aanbod van bepaalde woningen en locaties. 

Deze aspiraties zijn gerelateerd aan karakteristieken zoals inkomen, sociaaleconomische klasse, 

beroep, etniciteit, leeftijd en levensfase (Brown & Longbrake, 1970). Een stel met kinderen zal 

bijvoorbeeld andere doelen nastreven of op zoek zijn naar een andere bruikbaarheid voor een 

woonlocatie dan een jonge, studerende man.  

Levensloop en levenscyclus 

Wanneer mensen ontevreden zijn met hun woning heeft dat vaak te maken met de levensloop van 

een persoon. Peter Rossi deed in 1955 al onderzoek naar verhuisgedrag en het stadium in de 

levensloop van een familie. Hij beargumenteerde dat verhuismobiliteit zich voordeed door vijf 

redenen, namelijk de vorming van een nieuw huishouden, de verandering van een bestaand 

huishouden, dood, uiteenvallen van een huishouden en verhuizingen gerelateerd aan werk. De 

eerste vier zijn duidelijk verbonden aan het stadium in de levensloop. Voor Rossi was ruimte hierbij 

het belangrijkste motief om te gaan verhuizen (Boyle e.a., 1998). 

Bij levensloop gaat het voornamelijk om zaken die te maken hebben met bijvoorbeeld familiestatus 

en werk. Gedurende de levensloop doen zich veranderingen voor binnen huishoudens wanneer 

mensen ouder worden. Leeftijd is een centraal aspect binnen de levensloop, maar dit zegt uiteraard 

niet alles. De ene persoon gaat eerst trouwen en krijgt dan kinderen, de ander doet dat andersom en 

sommigen veranderen vaker van baan dan een ander. Het concept ‘life-course’ benadrukt de baan of 

het traject van individuen en huishoudens vanaf de eerste stappen op de arbeids- en woningmarkt 

tot ze verder omhoog gaan. Dit traject is wel verbonden aan leeftijd, maar niet op een manier waarin 

alle individuen dezelfde keuzes maken. Clark, Deurloo en Dieleman omschrijven de ‘life-course’ als 

volgt: 

“the life-course emphasizes the timing and sequencing of different states in the job, household and 

housing careers, separated by events that are the markers of change in these different careers” 

(2003, p. 144). 

Het ‘life-course’ concept gaat over een opeenvolging van een aantal gebeurtenissen in het leven. In 

de context van de woningmarkt gaat het over veranderingen in huishoudensamenstelling, opleiding, 

werk, kinderen krijgen, scheiden, trouwen en pensionering (Musterd & Van Kempen, 2007).  

De levensloop of levenscyclus loopt parallel aan veranderingen in de wooncarrière. Op elk moment in 

de levensloop woont een individu of huishouden in een bepaalde soort woning. De kinderen verlaten 

het huis en huren meestal een klein appartement voordat ze gaan trouwen of samenwonen. Na 

verloop van tijd verhuizen ze naar een grotere woning omdat het huishouden meer ruimte nodig 

heeft. Wanneer de kinderen het huis weer verlaten, gaat het koppel waarschijnlijk weer kleiner 

wonen (Clark & Dieleman, 1996).  

Eén van de centrale punten van de vernieuwing in de Bijlmermeer was dat mensen weer 

wooncarrière kunnen maken in de wijk zelf.  
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Ervoor zorgen dat mensen in de wijk kunnen blijven wonen en niet weg hoeven om te verhuizen naar 

een betere woning in een andere wijk was één van de doelstellingen.  

Wanneer mensen dan uiteindelijk de keuze hebben gemaakt om te gaan verhuizen, zijn er een aantal 

factoren van belang bij die keuze. Voordat de verhuizing plaatsvindt, zijn de wensen en eisen voor 

een woning impliciet aanwezig. Wanneer er dan daadwerkelijk op zoek wordt gegaan naar een 

woning, moeten deze wensen en eisen omgezet worden in duidelijke eisen. Onder andere de 

volgende factoren beïnvloeden uiteindelijk de selectie van een nieuwe woning (in willekeurige 

volgorde):  

- toegankelijkheid (goede uitvalswegen, openbaar vervoer) 

- fysieke karakteristieken (kwaliteit wegen en voetpaden, rust, privacy, ruimte, mooie 

omgeving) 

- faciliteiten en diensten (kwaliteit publieke gebruiksdiensten, scholen, politie en brandweer) 

- sociale omgeving (aanzien v.d. wijk, sociaal-economische, etnische en demografische 

samenstelling, buurtvriendelijkheid) 

- specifieke plaats- en woningkarakteristieken (huur of koopwaarde, onderhoudskosten, 

oppervlakte en grootte, architectuur/design, aantal kamers) (Brown & Moore, 1970) 

 

Huishoudens gaan echter niet expliciet al deze kenmerken af als ze kijken naar een nieuwe woning. 

Bepaalde criteria zullen ook meer van belang zijn dan andere. Een strikte eis kan bijvoorbeeld zijn dat 

een huis minimaal twee slaapkamers moet hebben. Hiermee filtert een huishouden dan al de 

‘onacceptabele’ woningen. Daarna komen de minder strikte criteria die de keuze verder bepalen, 

zoals de nieuwigheid van een woning of de toegankelijkheid tot voorzieningen. Uiteindelijk zullen 

dan factoren als de kosten van een woning de keuze beperken tot de definitieve nieuwe woning 

(Brown & Moore, 1970). 

3.4 Imago 

Iets anders wat invloed kan hebben op woonwensen en het wel of niet verhuizen van mensen is 

imago. Veel hoogbouwwijken hebben te maken met een negatief imago of een zogenaamd stigma. 

De Bijlmermeer is hier ook een voorbeeld van.  Imago past binnen het keuzeproces, omdat het imago 

van de Bijlmer sommige mensen zal tegenhouden in hun keuze om naar de Bijlmermeer te 

verhuizen. Het kan op die manier ook effect hebben op de place utility van de wijk voor mensen. 

Wanneer de wijk een slecht imago heeft, zal voor sommige wijken de place utility van die wijk ook 

automatisch lager liggen, omdat ze denken dat de wijk bijvoorbeeld onveilig is en daarmee minder 

aantrekkelijk en bruikbaar voor hen. Bijvoorbeeld omdat ze kleine kinderen hebben.  

Jarenlang kreeg de Bijlmer alleen maar negatieve publiciteit. Als je er niet hoefde te wonen deed je 

dat ook niet. Het negatieve imago blijft kleven aan de Bijlmer. Veel mensen (die er zelf niet wonen) 

zien de Bijlmer nog steeds als het ‘getto van Nederland’. Door middel van de vernieuwing wordt 

geprobeerd de hoge doorstroming in de wijk te verminderen en het negatieve imago te veranderen 

(Wassenberg, 2004).  

Bij het concept imago is onderscheid te maken tussen een ‘intern’ en ‘extern’ imago. Het gaat hier 

om het onderscheid tussen mensen uit de wijk zelf en mensen van buiten de wijk. Verder kunnen 

naast inwoners, ook de lokale overheid en andere partijen zoals winkeliers een waarde geven aan de 

wijk. Een imago van een wijk wordt vaak gebaseerd op surveys waar gevraagd wordt naar de 

tevredenheid van bewoners (Wassenberg, 2004).  

Wat in deze thesis van belang is, is dat mensen die niet gebonden zijn aan de wijk een ‘extern’ beeld 

vormen. Bij het vormen van dit ‘externe’ imago worden wijken vergeleken met elkaar:  

“external actors define neighbourhoods in relation to each other and give them a place in the local 

neighbourhood hierarchy” (Wassenberg, 2004, p.274). 
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Dit slaat ook weer terug op het begrip place utility. Hierbij vormt het imago van een wijk dus ook een 

deel in de perceptie en verwachting die mensen hebben van die wijk. Mensen van buiten de wijk 

vormen een beeld van de wijk, soms zonder dat ze het gebied zelf kennen. Imago en stigma zijn 

verbonden aan de fysieke verschijning van een gebied. Zowel fysieke kenmerken zoals type huizen en 

inrichting, als de naam kan de wijk een stigma bezorgen (Wassenberg, 2004).  

Dit stigma of negatieve imago kan tot gevolg hebben dat mensen de Bijlmermeer helemaal niet als 

optie overwegen om naartoe te verhuizen. Voor mensen die al in de wijk woonden (internal) zal het 

imago beter zijn en niet ‘afschrikken’. Ook zullen er mensen zijn die het imago van de Bijlmer voor 

lief nemen.  

In onderstaande figuur is nog een andere typering van wijken te zien. Deze is gebaseerd op het 

vertrouwen dat mensen hebben in een bepaalde wijk.  

Figuur 13. 

Wijktypen in Amsterdam en omgeving 

 
Bron: Buys, 2009, p.24 

Figuur 13 geeft verschillende wijktypen in Amsterdam en omgeving weer. Op het kaartje is te zien 

dat de Bijlmer het label ‘liever niet wonen’ heeft gekregen. De wijk is nog steeds niet erg geliefd 

onder dertigers en wordt liever vermeden (Buys, 2009). De wijk heeft een lage status, er wordt niet 

gesetteld en er is een hoge werkloosheid. Wel moet opgemerkt worden dat er binnen de 

verschillende wijken op een lager schaalniveau nog verschillen te zien zijn.  

Tegenwoordig wordt er onder andere door de vernieuwing geprobeerd het imago van de Bijlmer 

weer op te krikken. Zelfs tv-programma’s laten zien dat de Bijlmermeer ook heel gezellig kan zijn. 

BNN maakte afgelopen jaar een programma (Patrick in de Bijlmer) om uit te zoeken hoe het er echt 

aan toe gaat in de Bijlmer. Zoals BNN het zelf omschrijft: “Iedereen schreeuwt moord en brand, maar 

wat is er nou werkelijk aan de hand in het beruchte ‘Zuid-Oost’” (BNN, 2010). 

 

Het Parool (2010) berichtte hierover in de krant. Een reactie op het artikel op internet was als volgt: 

“Nou, ik ben benieuwd, het kan 2 kanten opgaan:  1. de bijlmer wordt eindelijk eens “goed” 

neergezet.  2. het wordt sensatie-zoeken. Ik ben bang voor het laatste, zoals al velen hebben gedaan; 

doen alsof de bijlmer een ramp-gebied is” (Mien Pluk). 
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De reactie van deze mevrouw geeft al aan dat veel mensen graag willen dat de Bijlmer eindelijk eens 

positief in het nieuws komt en niet meer alleen maar negatief wordt neergezet. Ze heeft er echter 

weinig vertrouwen in dat dat ook zal gebeuren. 

Volgens Oude Ophuis en De Haan (2011) hoeft het negatieve imago van de Bijlmermeer niet een 

onoplosbaar probleem te vormen. Andere wijken, zo zeggen ze, hebben ook te maken met 

leefbaarheids- en imagoproblemen. De Indische Buurt bijvoorbeeld. In delen daarvan komt nu een 

grote instroom van hogere inkomens op gang. De hogere inkomens gaan wel in nieuwe wijken buiten 

de ring wonen, zoals in Nieuw-West of IJburg. Zuidoost lijken ze echter te vermijden.  

In paragraaf 2.6 kwam IJburg al naar voren. Volgens Oude Ophuis en De Haan lijken IJburg en 

Zuidoost enigszins op elkaar. Beide wijken liggen geïsoleerd van de stad. Maar hoe komt het dat 

huishoudens eerder naar IJburg trekken dan naar Zuidoost? IJburg trekt zogenaamde ‘nieuwe 

stedelingen’ aan, een hoogopgeleide middenklasse die graag in een stedelijk leefmilieu woont. IJburg 

wordt meer als het verlengde van de stad gezien dan Zuidoost. Dit komt mede doordat er is 

voortgeborduurd op bouwen aan het water. Zuidoost is door de vernieuwing aan het veranderen, 

maar de oude flats en gescheiden functies zijn nog steeds aanwezig en drukken haar stempel op de 

wijk.  
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4. Methodologie 

 

In dit hoofdstuk zullen de gemaakte keuzes wat betreft onderzoeksmethoden worden verduidelijkt. 

Allereerst wordt het conceptueel model toegelicht. Vervolgens komen de onderzoeksmethode aan 

bod, evenals de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd en welke beperkingen het onderzoek 

kent.  

4.1 Conceptueel model 

Om de hoofdvraag binnen deze thesis nader te kunnen onderzoeken, is een conceptueel model 

opgesteld. Op basis van de theorie zijn de concepten in een model geplaatst. Het model biedt een 

duidelijk overzicht van de factoren die spelen binnen het onderzoek. De zwarte blokjes geven aan 

welke deelvraag erbij hoort. 

Figuur 14. 

Conceptueel Model 

 

Het conceptueel model evenals de theorie in deze thesis start bovenaan bij stedelijke vernieuwing. 

Het model werkt naar beneden, steeds lager naar het microniveau, naar het niveau van het individu 

of huishouden en eindigt bij het uiteindelijke doel van het onderzoek, erachter komen welke redenen 

mensen hebben om een huis te kopen in de Bijlmermeer.  
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Stedelijke vernieuwing heeft direct invloed op het woningaanbod in de Bijlmermeer. Het nationale 

beleid heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat deze vernieuwing in de Bijlmermeer tot uitvoering is 

gekomen. Stedelijke vernieuwing in Nederland heeft dus direct invloed gehad op de gerealiseerde 

koopsector in de Bijlmermeer. De eerste deelvraag is in dit deel van het model terug te vinden.  

1. Waarom is overgegaan tot stedelijke vernieuwing en hoe ziet de gerealiseerde koopsector er 

in de Bijlmermeer uit? 

Hoe ziet stedelijke vernieuwing er in Nederland uit en hoe heeft die vorm gekregen in de 

Bijlmermeer? De stedelijke vernieuwing is in de Bijlmer sterk van invloed geweest op het 

woningaanbod. Door de vernieuwing is het aanbod koopwoningen toegenomen. Het heeft ervoor 

gezorgd dat de Bijlmer weer een attractief woongebied is voor meer verschillende mensen.  

Niet alleen de plaatselijke situatie in de Bijlmermeer is van invloed op de keuze van het wel of niet 

kopen van een woning in die wijk. De Bijlmermeer heeft te maken met concurrentie vanuit andere 

wijken in Amsterdam en de omgeving. Deze twee kunnen niet los van elkaar gezien worden.  

Mensen die een woning in de Bijlmermeer hebben gekocht, hebben een bewuste keuze gemaakt. Dit 

komt mede doordat er nu koopwoningen gecreëerd zijn. Ze zullen ook andere wijken en plaatsen 

overwogen hebben bij hun zoektocht (het concurrerend aanbod). Deze twee samen, plus de 

woonwensen die mensen hebben zorgen ervoor dat ze de keuze voor het kopen van een woning in 

de Bijlmermeer hebben gemaakt. 

Het bovenste gedeelte van het model bestaat dus uit facetten waar de burger zelf geen invloed op 

heeft. Het gaat hier om beleid wat van bovenaf wordt gemaakt en uitgevoerd. Hierbij moet dus ook 

rekening gehouden worden met het aanbod buiten de Bijlmermeer, bijvoorbeeld in de rest van de 

stad Amsterdam en in de regio. Daarvandaan komt concurrentie wat betreft het woningaanbod en 

locatie. Mensen die een woning willen kopen zullen ook vergelijken met andere gebieden en regio’s 

en uiteindelijk de voor hun beste keuze maken. Hieruit voort komt de tweede deelvraag: 

2. Met welke gebieden in de stad Amsterdam en de regio moet de koopsector in de Bijlmermeer 

mogelijkerwijs concurreren wat betreft woningaanbod? 

Het bovenste deel van het model gaat over geografische aspecten, het geeft de geografische 

dimensie van dit onderzoek weer. Het onderste deel bevat veel aspecten uit andere disciplines, meer 

sociologisch en psychologisch. De stippellijn geeft deze scheiding weer.  

Het onderste deel gaat dus niet zozeer over de geografische aspecten, maar meer over de sociale 

aspecten. De persoonlijke kenmerken van de kopers in de Bijlmermeer zijn hier zeker van belang 

omdat deze invloed hebben op de persoonlijke voorkeuren of de zogenoemde woonwens van deze 

mensen. Huishoudengrootte valt bijvoorbeeld onder persoonlijke kenmerken en dit heeft invloed op 

de woonwens van mensen. Een groot huishouden zal een grotere woning en meer kamers in een 

woning verlangen dan een klein huishouden.  

De voorkeuren die mensen hebben zijn per individu zeer verschillend. Mensen kunnen een voorkeur 

voor een bepaalde wijk of type woning hebben. De voorkeur kan erg specifiek zijn (bepaalde 

wijk/straat of woning) of wat vager (op een maximale afstand van werklocatie).  

Bij de uiteindelijke keuze van het kopen van een huis in de Bijlmermeer zijn woningspecifieke en 

locatiespecifieke factoren van belang. Onder woningspecifieke factoren vallen de prijs, type woning, 

grootte, aantal kamers en eigendomsvorm (huur of koop). De locatiespecifieke factoren zijn in te 

delen in fysieke en sociale kenmerken. Fysieke kenmerken verwijzen naar de karakteristieken van 

een plaats zelf, bijvoorbeeld hoe het eruitziet. Hierbij kan gedacht worden aan de kwaliteit van 

wegen en openbare ruimte, maar ook aan rust en privacy.  
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Ook de afstand tot bijvoorbeeld werkomgeving, winkels en scholen zijn belangrijk. Sociale 

kenmerken hebben weinig met de fysieke omgeving van doen, maar meer met sociaaleconomische 

zaken zoals de samenstelling van de bevolking en de buurtvriendelijkheid. Al deze kenmerken zijn 

ook verbonden aan de woonwensen van kopers. 

De derde deelvraag heeft betrekking op woonwensen: 

3.  Welke theoretische inzichten bestaan er met betrekking tot woonwensen van mensen? 

Wat ook bij dit deel van het conceptueel model hoort is imago. Het speelt een rol, vooral voor 

mensen van buiten de wijk. Mensen die al eerder in de Bijlmermeer hebben gewoond of er banden 

mee hebben, zullen het imago eerder positief waarderen dan mensen van buiten. Het imago van de 

wijk heeft uiteindelijk ook invloed op de bruikbaarheid van een plek voor iemand en de overweging 

die mensen maken om wel of niet ook in deze wijk een huis te gaan zoeken.  

Naast de woonwensen krijgt het begrip ‘place utility’ een centrale plaats. Place utility geeft de 

bruikbaarheid van een plek voor mensen weer. Het gaat over tevredenheid en ontevredenheid. De 

woonwensen van mensen hebben direct invloed op place utility. De wensen die mensen hebben 

zorgen ervoor dat een woonlocatie bruikbaar of juist niet bruikbaar is of kan zijn voor die persoon.  

Als de woonwensen die mensen hebben overeenkomen met de situatie in de plek waar ze wonen zal 

de place utility hoog liggen. Wanneer er nog dingen ontbreken, zal men minder tevreden zijn en zal 

de place utility voor deze mensen ook lager zijn. De woonwensen die mensen hebben zijn dan ook 

van invloed op de place utility van een bepaalde plaats voor hen. Ook heeft place utility te maken 

met het wel of niet kiezen voor de Bijlmermeer. Daarom is het begrip ook verbonden met het blok 

‘keuze Bijlmermeer’. Als mensen verwachten dat de bruikbaarheid van een locatie hoog is (in dit 

geval de Bijlmermeer) zullen ze daadwerkelijk kiezen voor die plek.  

Ook is er een pijl die ‘concurrentie andere locaties Amsterdam en omgeving’ verbindt met ‘place 

utility’. Place utility gaat namelijk over de aantrekkelijkheid van een gebied, relatief gezien tot andere 

locaties. Mensen zullen dus die andere locaties in Amsterdam en omgeving vergelijken met de 

Bijlmermeer. De verschillende place utilities van plaatsen worden op deze manier vergeleken en 

tegen elkaar afgewogen.  

De keuze voor de Bijlmermeer leidt dus samen met het nut en de bruikbaarheid die mensen in een 

plek zien tot de redenen van het kopen van een huis daar. Uiteindelijk leiden de factoren keuze voor 

de Bijlmermeer, de woonwensen van mensen en de place utility samen tot de laatste deelvraag: 

4. Welke factoren (redenen en motieven) hebben een rol gespeeld bij het besluit van een 

huishouden of individu om een huis te kopen in de Bijlmermeer? 

Deze deelvraag heeft betrekking op de persoonlijke kenmerken van kopers, de woonwensen van 

kopers en daarmee uiteindelijk de redenen en motieven die ze hebben gehad om een huis in de 

Bijlmermeer te kopen. Hier komen echt de persoonlijke ervaringen van mensen aan bod en hun 

eigen belevenissen en ondervindingen bij de zoektocht naar een koopwoning.  

Uiteindelijk leiden al deze deelvragen tot een antwoord op de eerder gestelde hoofdvraag: 

Welke mensen zijn er komen wonen in de door de stedelijke vernieuwing gerealiseerde koopsector in 

de Bijlmermeer in Amsterdam en wat zijn de achterliggende redenen en overwegingen van deze 

mensen?  

Dit is terug te zien in het blok onderaan het schema ‘redenen en overwegingen kopers Bijlmermeer’.  
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Welke mensen hebben een huis gekocht in de vernieuwde Bijlmermeer en wat zijn de redenen en 

motieven daarvoor? Wat hebben ze willen bereiken en wat hebben ze daadwerkelijk bereikt? In het 

analyse deel en de conclusie zal hier antwoord op worden gegeven.  

 

4.2 Onderzoeksmethode 

In de sociale wetenschap wordt grofweg onderscheid gemaakt tussen kwantitatief en kwalitatief 

onderzoek. Omdat het doel van dit onderzoek het achterhalen van redenen en overwegingen van 

kopers is, is gekozen voor kwalitatief onderzoek. Bij kwalitatief onderzoek hebben minder 

gestructureerde data verzamelingsmethoden de voorkeur, omdat daarbij flexibel om gegaan kan 

worden met de informatie die de respondenten geven (Baarda e.a., 1996). 

Door middel van interviews wordt getracht een antwoord te vormen op de hoofdvraag. Volgens 

Baarda e.a. (1996): “Open interviews doe je als je ideeën, opvattingen, belevingen en ervaringen van 

mensen wilt achterhalen” (p.18-19). Dit zijn juist de dingen die in dit onderzoek interessant zijn. 

Mensen kunnen op deze manier voluit praten en de interviewer kan ook door vragen. Wel is het erg 

tijdrovend om veel mensen persoonlijk te benaderen en te interviewen.  

Door mensen te interviewen kunnen de redenen waarom ze een huis hebben gekocht in de 

Bijlmermeer beter worden achterhaald dan bij een enquête. Mensen kunnen dan ook hun 

persoonlijke verhaal vertellen en het zou kunnen zijn dat ze om persoonlijke redenen wel moesten 

verhuizen en niet bewust voor de wijk hebben gekozen. Het voordeel van een interview is ook dat er 

doorgevraagd kan worden als daartoe aanleiding wordt gegeven (Baarda e.a., 1996). Er kan op deze 

manier dus niet alleen achterhaald worden welke keuzes mensen hebben gemaakt, maar vooral ook 

waarom.  

Halfgestructureerd interview 

“In een halfgestructureerd interview liggen de vragen en antwoorden niet van tevoren vast maar de 

onderwerpen wel” (Baarda e.a., 1996, p.26). 

Er is voor halfgestructureerde interviews gekozen omdat door een bepaalde mate van structuur in de 

interviews ervoor gezorgd wordt dat verhalen van verschillende interviewrespondenten met elkaar 

te vergelijken zijn. De structuur in de interviews wordt verkregen door middel van het gebruik van 

een lijst met vaste onderwerpen. Doordat alleen de onderwerpen vast liggen, is de respondent vrij 

om uit te wijden over het onderwerp en eventueel nieuwe onderwerpen aan te snijden. In de 

onderwerpenlijst komen alle items aan bod die met de respondent besproken moeten worden. De 

lijst begint met de huidige woonsituatie en werkt geleidelijk naar het keuzeproces en de redenen en 

overwegingen van mensen. (hieronder is bij ‘operationalisatie’ de toelichting bij de interviewvragen 

te vinden) Er is bewust gekozen om mensen eerst een paar ‘gemakkelijke’ vragen te stellen, over 

persoonskenmerken en de huidige en vorige woonsituatie. Op die manier kunnen de interviewer en 

respondent enigszins aan elkaar wennen. Tijdens het interview raakt de interviewer beter ingespeeld 

op de respondent en de respondent op het onderwerp. Daarom is het beste om eerst ‘makkelijke’ 

onderwerpen aan te snijden en daarna pas wat ‘moeilijkere’ of gevoeligere onderwerpen (Baarda 

e.a., 1996, p.42). 
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4.3 Operationalisatie; toelichting bij de interviewvragen  

Om erachter te komen waarom mensen een huis hebben gekocht in de vernieuwde Bijlmermeer zijn 

bepaalde vragen gesteld. In de bijlage 2 is de topiclijst te vinden die gebruikt is bij de interviews. 

De doelstelling van dit onderzoek en daarmee het doel van de interviews is: 

Inzicht krijgen in welke mensen een woning hebben gekocht in de Bijlmermeer na de stedelijke 

vernieuwing en wat de achterliggende redenen daarvan zijn.  

Onderstaande lijst geeft een kort en beknopt overzicht van de onderwerpen die in de interviews aan 

de orde zijn gekomen. Onder de onderwerpen staat een uitleg en de nummers bij de uitleg verwijzen 

naar onderstaande onderwerpen. 

 

1. Huidige woonsituatie 

2. Vorige woonlocatie en situatie 

3. Wensen en eisen 

4. Zoekproces 

5. Andere overwogen locaties / alternatieven 

6. (On)tevredenheid 

7. Redenen kopen huidige woning 

 
Zoals eerder genoemd, is het onderzoek erop gericht meer inzicht te krijgen in de redenen van 

mensen om een woning in de Bijlmer te kopen. Ook is het doel uiteindelijk om iets te kunnen zeggen 

over alternatieven die mensen hebben gehad in hun zoektocht naar een nieuwe woning. Waarom is 

de Bijlmermeer aantrekkelijk voor mensen om te wonen ten opzichte van andere locaties? En 

hebben mensen de wensen die ze hadden waargemaakt met de nieuwe woning en woonomgeving?  

Allereerst is aan het begin van het interview aan de respondenten een aantal persoonlijke 

kenmerken zoals leeftijd, huishoudensamenstelling en wat iemand in het dagelijks leven doet 

gevraagd.  

 

Om het interview logisch, gemakkelijk en soepel te laten beginnen is begonnen met een vraag over 

de huidige woning en woonlocatie (1). Wat voor soort huis is het, met wie woont de persoon er en 

hoelang al? Vervolgens wordt ingegaan op de vorige woonsituatie (2). Wederom is gevraagd naar 

met wie de persoon daar woonde, op welke plek, huur/koop en het type en de grootte van de 

woning. Wat had een persoon op die plek en wat zorgde ervoor dat de persoon wilde verhuizen?  

Welke wensen (3) kwamen er toen naar voren voor een nieuwe woning en locatie? Waren er 

bepaalde ‘harde’ eisen of waren er alleen maar een paar vage wensen? 

Ook wordt dan gekeken hoe het zoekproces (4) is gegaan. Deze onderwerpen slaan weer terug op de 

theorie over verhuizingen. Zijn mensen vrijwillig of onvrijwillig verhuisd en heeft het misschien te 

maken met persoonlijke kenmerken?  

Nadat duidelijk is welke wensen mensen hadden wordt er gevraagd naar welke andere locaties (5) 

mensen nog overwogen hebben in hun zoekproces. Hoeveel alternatieven hadden ze en hebben ze 

naar de hele regio gekeken of alleen naar bepaalde stadsdelen in Amsterdam? En waren ze al bekend 

met de Bijlmermeer of nog niet? Zoals in de theorie naar voren is gekomen worden en zijn er in 

Amsterdam veel nieuwbouwwoningen gebouwd. Maar hebben mensen hier überhaupt naar gekeken 

of waren ze al zo verbonden aan de Bijlmer dat ze geen andere wijken en plaatsen hebben 

overwogen? 

 

Nadat deze topics zijn behandeld wordt ingegaan op hoe tevreden (6) mensen nu zijn. Hebben ze 

hun wensen kunnen waarmaken? Het gaat hierbij dus om de tevredenheid met de huidige 

woonsituatie. Iets wat ook weer terugslaat op het begrip place utility, wat ook de mate van 

tevredenheid of ontevredenheid met een bepaalde locatie aangeeft.  
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Vragen die hier op terugslaan zijn: Wat maakt deze locatie voor u aantrekkelijk? Waarom is het hier 

aantrekkelijker dan ergens anders? Indicatoren om het begrip place utility te meten zijn bijvoorbeeld 

het aanbod van voorzieningen en veiligheid. Hieronder wordt uitgelegd hoe dit ook bij de redenen 

aan bod komt.  

 

Uiteindelijk komen de vragen over de redenen (7) die uiteindelijk de doorslag hebben gegeven om 

een huis in de Bijlmermeer te kopen. Daar zijn allereerst open vragen over gesteld om te kijken of 

mensen zelf punten aangeven die doorslaggevend waren bij de koop van het huis. Zijn de kenmerken 

van de woning belangrijker of die van de buurt en omgeving?  

Wanneer mensen zelf met weinig punten komen worden nog kenmerken aangedragen door de 

interviewer. Deze zijn geselecteerd op basis van de gebruikte literatuur (o.a. Brown&Moore, 1970, 

Bible&Brown, 1980, Musterd&Van Kempen, 2007). Er werd aan mensen de vraag gesteld hoe 

belangrijk bepaalde kenmerken waren bij de keuze voor de huidige woning en locatie. Wat hebben 

mensen gewonnen ten opzichte van hun vorige locatie? Wat hebben ze gewenst en waargemaakt en 

wat hebben ze gewenst en ontbreekt nog? Wat voor soort setting of omgeving hebben mensen 

gezocht en hebben ze die nu gevonden? Op deze manier kunnen later in het onderzoek conclusies 

worden getrokken die te maken hebben met de place utility van mensen. Naar welk nut of 

bruikbaarheid van een plaats zochten ze en is dit waargemaakt? Ook kunnen er dan uitspraken 

gedaan worden over welke woonwensen mensen hadden en hoe het nu is gesteld met de 

woontevredenheid wat betreft woning en locatie.  

Er is hierbij een verschil tussen vooraf en achteraf. Van tevoren is het moeilijk om de place utility van 

een plaats in te schatten. Iemand kan alleen maar gissen naar de bruikbaarheid van een nieuwe 

woonlocatie. Of een locatie daadwerkelijk bruikbaar is en dus tevredenstelt, daar komt iemand pas 

achteraf achter als hij of zij er echt woont.  

 

NB: De volgorde van de vragen lag niet compleet vast, maar kan enigszins afwijken van bovenstaande 

volgorde. Echter, alle vragen zijn in ieder geval aan bod gekomen, ongeacht de volgorde. Op deze 

manier is een lijn in alle interviews gecreëerd en kunnen ze met elkaar vergeleken worden.  

Welke resultaten deze interviews hebben opgeleverd komt in het volgende hoofdstuk aan bod.  

 

De onderzoeksbuurten 

Eén van de speerpunten van de vernieuwing in de Bijlmermeer is differentiatie. Verschillende 

soorten mensen, functies en activiteiten worden afgewisseld. Die verscheidenheid en afwisseling is 

ook terug te zien in soorten woningen. Inmiddels kent de Bijlmermeer een grote variatie aan 

woningen. Waar men eerst alleen kon kiezen tussen verschillende flats, is de keuze in soort woning 

nu groot. Appartementen en eengezinswoningen worden afgewisseld met de oude gerenoveerde 

flats. Aan de hoofdstraten van de Bijlmer, onder andere aan de Bijlmerdreef, worden en zijn nieuwe 

appartementen en voorzieningen gecreëerd. In de D-, E-, F- en G-buurt is stadse en ruime laagbouw 

gebouwd. In deze buurten is de afwisseling tussen bestaande bebouwing met nieuwe 

appartementen en eengezinswoningen groot. In andere delen van de G-buurt en in de H- en K-buurt 

gaat het veelal om buurten met veel nieuwe eengezinswoningen.  

 

De variatie binnen de Bijlmer is dus groot. Mede door deze variatie beleven mensen de Bijlmermeer 

wellicht heel verschillend en zou het kunnen zijn dat mensen in de F-buurt hele andere redenen 

hebben om voor een woning in de Bijlmer te kiezen dan mensen uit de E- of K-buurt. Mogelijkerwijs 

heeft elke buurt of blok een soort eigen sfeer gecreëerd. Verschillende plekken hebben eigen 

locatiekenmerken en wellicht ook een eigen place utility. Ook zit er verschil in bijvoorbeeld de 

afstand tot voorzieningen en openbaar vervoer. Het doel van dit onderzoek is echter niet om de 

verschillende buurten van de Bijlmer met elkaar te vergelijken. Ook is het doel niet om uitspraken 

over de hele populatie (alle mensen met een nieuwe koopwoning in de Bijlmermeer) te doen.  
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De intentie van dit onderzoek is om erachter te komen waarom mensen een huis in de Bijlmermeer 

hebben gekocht. Deze redenen zijn per persoon verschillend, daarom is het niet nuttig om een 

aselecte steekproef te doen en daarmee te streven naar generalisatie van de onderzoeksresultaten.  

In principe, kort door de bocht, maakt het dus niet uit wie er meedoet aan het onderzoek. Alle 

verhalen en redenen van mensen zijn interessant. Echter, om een zo groot mogelijke variatie aan 

respondenten te bereiken zijn verschillende projecten bij het onderzoek betrokken. Op deze manier 

worden verschillende mensen bereikt en wordt de kans verkleind dat door voor één project te kiezen 

al deze mensen bijvoorbeeld heel positief of negatief zijn of dezelfde dingen aan hun woning of buurt 

noemen die ze het meest aantrekkelijk vinden. Om deze reden is gekozen om een aantal projecten te 

kiezen en hier mensen te interviewen. De projecten zijn op een aantal voorwaarden gekozen. 

Allereerst is gekeken naar het jaar waarin de woningen zijn opgeleverd. Op deze manier wordt er 

onderscheid gemaakt naar woonduur. Sommige projecten zijn eerder opgeleverd dan andere. Het 

voordeel van het selecteren op woonduur is dat er projecten uitgezocht kunnen worden die nog niet 

al te lang geleden gebouwd zijn. De mensen die een woning hebben gekocht, weten dan nog beter 

hoe dat proces is gegaan en nog beter de redenen die ze daarvoor hadden dan wanneer ze al langere 

tijd in de woning wonen. Iets waar hierbij rekening mee gehouden moet worden is cognitieve 

dissonantiereductie. De kans bestaat dat mensen die net verhuisd zijn, zich positiever over hun 

woning en de wijk voordoen dan dat ze werkelijk zijn. Mensen passen hun antwoord aan, aan de 

buitenwereld. Het kan zijn dat dit in de loop der jaren minder wordt, dus mensen die er langer 

wonen wel iets willen zeggen over negatieve dingen.  

Een ander voordeel van het selecteren op project is dat direct onderscheid gemaakt kan worden naar 

woningtype. Zo worden zowel mensen met een eengezinswoning evenals mensen met een 

meergezinswoning betrokken bij het onderzoek. Het voordeel hiervan is dat er meer variatie in 

huishoudsituatie gevonden wordt. Appartementen worden bijvoorbeeld minder door gezinnen met 

kinderen bewoond dan eengezinswoningen.  

Verder is er een selectie gemaakt op basis van locatie. De Bijlmermeer is onderverdeeld in 

verschillende buurten, namelijk de D-, E-, F-, G-, H- en K-buurt. Er is grofweg onderscheid gemaakt 

tussen de woonomgevingen ‘stads en ruim’ en ‘ruim en groen’. Ook is er op basis van de 

woonmilieutypering die al eerder aan bod is gekomen in deze thesis een onderscheid te maken, 

namelijk tussen compacte vernieuwing en transitie. Ook een klein deel van de Bijlmermeer valt onder 

verbinding en transformatie. Bovendien liggen bepaalde projecten dichterbij een winkelcentrum dan 

andere en ook dichterbij het (metro)station BijlmerArena. 

In de Bijlage 3 is per project het aantal woningen en het jaartal van de oplevering van de woning per 

jaartal te zien. Hier staan ook huurwoningen tussen, die zijn niet van toepassing op dit onderzoek. 

Het zwaartepunt van de oplevering van de vernieuwing is de periode vanaf 2005 (Dignum en Van 

Geloven, 2010), wat ook te zien is in de tabel in de bijlage. Mede rekening houdend dat mensen die 

er al langer wonen minder goed hun overwegingen en precieze redenen van het kopen van de 

woning zullen kunnen noemen is gekozen om alleen projecten vanaf 2005 bij het onderzoek te 

betrekken. 

Op basis van bovenstaande argumenten zijn de volgende projecten gekozen: 

E-buurt: 

Evergreen I (Nieuw Echtenstein)   opgeleverd in 2007 

Evergreen II (Nieuw Eeftink)    opgeleverd in 2009 

F-buurt: 

Fenice A, B, C       opgeleverd in 2007, 2008 en 2010 
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K-buurt: 

Karspelhof     opgeleverd in 2010 

Nieuw Kempering    opgeleverd in 2008 

 

Dataverzameling 

De eerste interviews zijn afgenomen in de wijk Evergreen, gelegen in de E-buurt. Vervolgens zijn ook 

mensen geïnterviewd in het project Nieuw Kempering in de K-buurt en Fénice en Fortuna in de F-

buurt. Door middel van aanbellen bij mensen werd gevraagd of ze mee wilden werken aan een 

interview. Vaak waren mensen niet thuis of wilden ze niet meewerken. Gelukkig waren er wel andere 

mensen bereid om mee te werken. De variatie aan respondenten was redelijk klein op deze manier. 

Veel moeders met kinderen waren bereid mee te werken en het waren ook in bijna alle gevallen 

blanke mensen. Ook was het erg moeilijk om mensen met een appartement te bereiken, omdat 

daarvoor beneden bij de centrale ingang aangebeld moest worden en mensen daardoor wellicht 

gemakkelijker nee zeggen op de vraag of ze geïnterviewd mochten worden. Helaas ligt het aandeel 

respondenten met een appartement daardoor erg laag.  

Na de eerste interviews bleek dat de variatie in respondenten klein was en de meerderheid van de 

mensen weinig andere alternatieven hadden overwogen. Daarom werd via het PVB, Projectbureau 

Vernieuwing Bijlmermeer, gekeken in welke projecten de duurdere huizen zijn gebouwd. Van 

mensen met een duurder huis werd verondersteld dat zij wellicht hun keuze beter hadden overdacht 

omdat ze überhaupt meer keuzemogelijkheden hebben dan mensen met een wat kleiner budget. 

Daarom is er ook aangebeld bij de Chico Mendesstraat in de F-buurt, waar grotere herenhuisachtige 

woningen staan. Deze zijn echter al wel wat langer geleden opgeleverd, namelijk in 2002. Zoals 

eerder in deze thesis gesteld werd dat er alleen projecten vanaf 2005 betrokken zouden worden bij 

het onderzoek, werd dat hier even daargelaten in de hoop op andere antwoorden en wellicht beter 

overwogen keuzes. Via het PVB kwam toen ook het project Karspelhof naar voren, waar ook wat 

grotere halfvrijstaande huizen te vinden zijn. Hier is bij de grotere woningen (3-laags) aangebeld.  

Met de interviews is doorgegaan tot het moment dat het gevoel werd bereikt dat er geen nieuwe 

informatie meer vergaard werd en er dus verzadiging was bereikt. Na  de eerste tien interviews bleek 

al dat veel mensen soortgelijke antwoorden gaven. Doordat de respondenten erg op elkaar leken is 

nog geprobeerd een grotere variatie aan mensen te bereiken. Dit is gedaan door zoals hierboven 

genoemd bij de grotere en duurdere woningen aan te bellen. Maar dit bleek weinig nieuwe 

respondenten op te leveren en zorgde ook niet voor sterk verschillende of andere antwoorden. 

Daarom is er gestopt met interviewen bij 22 mensen.  

Aanpassing interviewvragen  

Er is begonnen met interviewen met een lijst met topics en interviewvragen die op dat moment 

toereikend leek. In het interviewproces bleek echter dat er enkele aanpassingen nodig waren. Door 

topics en vragen aan te passen en toe te voegen zou onder ander het begrip ‘place utility’ beter uit te 

werken zijn. Daarom is gedurende het interviewproces enige aanpassing gedaan in de manier van 

vragen en het soort vragen.  

In de interviews is er meer gevraagd over hoe de levensstijl van mensen er uitziet en wat ze willen en 

nodig hebben bij die stijl. Dus is er een bepaalde ‘soort’ mensen die afkomt op de woningen in de 

Bijlmer of een bepaalde doelgroep? Ook is er meer doorgevraagd over welke alternatieven mensen 

hadden, dus wat ze nog meer hebben bekeken in hun zoekproces en waarom dat uiteindelijk afviel.  

In het begin van de interviews was het ook nog even aftasten hoe de interviews zouden verlopen en 

hoe mensen reageren op de vragen. Sommige mensen houden uit zichzelf al hele verhalen, terwijl de 

informatie er bij anderen uit moet worden getrokken. Op sommige momenten was het lastig om een 

goed interview met mensen te houden vanwege rondrennende kinderen, een kind dat ondertussen 

nog de fles kreeg of huisdieren. Maar de aanpassingen in de interviewvragen hebben ervoor gezorgd 

dat er een beter beeld van mensen verkregen werd. Ook het keuzegedrag werd hierdoor duidelijker.  
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Respondenten 

In totaal zijn er 22 mensen geïnterviewd. In bijlage 4 is een tabel met een overzicht te vinden van de 

geïnterviewden. Er zijn 5 mensen in het project Evergreen in de E-buurt geïnterviewd, 7 mensen uit 

de projecten Fenice en Heart & Soul in de F-buurt en 10 mensen in de projecten Nieuw-Kempering 

en Karspelhof in de K-buurt. 

14 van de respondenten zijn vrouw en er zijn 8 mannen zijn geïnterviewd. De leeftijd van de 

respondenten varieerde tussen de 27 en 70 jaar. Het grootste deel van de geïnterviewden is rond de 

30 à 40 jaar en heeft een gezin met één of meer kinderen. Ook zijn er een aantal alleenstaande 

moeders en een paar alleenstaanden. Het profiel van de geïnterviewden komt redelijk overeen met 

wat er eerder in de theorie is geschetst. Het aandeel geïnterviewde gezinnen ligt hoog. Alleen het 

aandeel geïnterviewde alleenstaanden ligt wat laag, dit komt waarschijnlijk mede doordat er weinig 

mensen met een appartement zijn geïnterviewd. Verder zijn 6 van de 22 respondenten van 

Surinaamse afkomst. Bijna alle geïnterviewden hadden een fulltime of parttime baan. 13 van de 22 

geïnterviewden heeft één of meer kinderen en er zijn 4 alleenwonenden geïnterviewd.  

Verder is er één iemand geïnterviewd die haar huis te koop wil zetten en één persoon die het huis al 

te koop heeft staan.  

De woningen waarin de ondervraagde mensen wonen varieerden van appartementen, 2-laagse 

woningen, twee-onder-één-kap woningen tot 4-laagse woningen. De eengezinswoningen hebben 

allemaal een tuin en sommige ook nog een dakterras. Door zoveel mogelijk verschillende soorten 

woningen bij het onderzoek te betrekken is geprobeerd een zo groot mogelijke variatie aan 

respondenten te bereiken. De meeste mensen hebben hun woning tussen 2005 en 2009 gekocht. De 

meerderheid van hen heeft de woning vanaf plattegrond gekocht, ze wisten dus nog niet hoe de 

woning er in het echt uit zou zien.  

Alle mensen die zijn geïnterviewd kwamen vanuit een ander stadsdeel in Amsterdam of woonden al 

in Zuidoost. In de theorie kwam al naar voren dat de meeste koopwoningen inderdaad zijn 

ingenomen door mensen uit de Bijlmer zelf (zie pagina 17), dus mensen die daar al woonden. Er zijn 

zes mensen geïnterviewd die al in Zuidoost woonden. Een ander stadsdeel waar veel mensen 

vandaan kwamen is Amsterdam Oost. Geen een van de respondenten woonde buiten Amsterdam 

voordat ze deze woning kochten. Voor veel mensen was hun vorige woning een appartement. De 

ene helft van de mensen had een koopwoning, de andere helft huurde en ging nu voor het eerst 

kopen. 
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4.4 Beperkingen van het onderzoek 

 

Dit onderzoek kent ook een aantal beperkingen, die hier worden toegelicht.   

 

Betrouwbaarheid en validiteit 

Het gaat in dit onderzoek om een selecte steekproef, omdat sommige mensen meer kans hebben om 

de deur open te doen dan andere (bijvoorbeeld een werkloos persoon zal vaker thuis zijn en dus 

grotere kans hebben om de deur open te doen). Er kan een vraagteken gezet worden of er 

überhaupt gesproken kan worden van een steekproef in dit onderzoek. Er zijn echter drie buurten 

geselecteerd en hieruit zijn mensen ‘getrokken’. Deze mensen kunnen gezien worden als een kleine 

steekproef uit het geheel van kopers van een woning in de vernieuwde Bijlmermeer. Zij vormen 

weliswaar geen goede afspiegeling van de populatie, maar er is dan ook geen aselecte steekproef 

getrokken. De resultaten in dit onderzoek gelden alleen voor de eenheden die in het onderzoek zijn 

betrokken. 

 

“Betrouwbaarheid is de mate waarin onderzoeksresultaten onafhankelijk zijn van toeval. Dit kan te 

maken hebben met de interviewsituatie, de geïnterviewde en de interviewer” (Baarda e.a., 1996, 

p.32). 

Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te verhogen is allereerst gebruikgemaakt van een audio 

recorder. Deze opnames zijn achteraf net zo vaak terug te luisteren als nodig is en op deze manier is 

de controle op de kwaliteit van een interview achteraf zo groot mogelijk (Baarda e.a., 1996). 

Een veel gehoorde kritiek op kwalitatief onderzoek is dat het lastig is om de uitkomsten te 

generaliseren. Ook in dit onderzoek zou die kritiek gegeven kunnen worden. Er is slechts een kleine 

groep mensen geïnterviewd die niet op basis van rondom sampling is geselecteerd. Generalisatie is 

echter een kenmerk van kwantitatief onderzoek en bij kwalitatief onderzoek wordt hier niet naar 

gestreefd. Het voordeel van kwalitatief onderzoek is juist dat er dieper op bepaalde onderwerpen 

kan worden ingegaan, waardoor bepaalde zaken juist beter begrepen en uitgediept kunnen worden.  

Een probleem waar met interviewen mee te maken kan krijgen is dat mensen liever positieve dan 

negatieve dingen over zichzelf vertellen. Ze zullen dan ook vaak een rooskleuriger beeld van zichzelf 

of de omgeving schetsen dan de werkelijkheid te zien geeft. Mensen blijken vaak een selectief 

geheugen te hebben; ze noemen alleen de voorbeelden die ze zich willen herinneren en laten de 

voorbeelden weg waaruit iets anders blijkt (Baarda en de Goede, 2006). In het geval van dit 

onderzoek zou het kunnen zijn dat mensen die pas een huis in de Bijlmermeer hebben gekocht nog 

heel positief over de buurt en hun huis zijn, omdat ze wellicht niet willen toegeven dat het misschien 

allemaal wat minder mooi is dan ze zich hadden voorgesteld.  

Iets anders wat een probleem kan vormen bij interviews is de non-respons. Veel mensen hebben 

geen zin om aan een interview mee te doen. Het gevolg kan zijn dat de mensen die wél meedoen, tot 

selecte groepen behoren, waardoor een vertekend beeld kan ontstaan. Mensen met een 

uitgesproken mening over iets, positief of negatief, willen die vaker geven dan wanneer iemand geen 

mening of gemengde gevoelens over iets heeft (Baarda en de Goede, 2006).  

 

In dit onderzoek is er sprake van een selectieve respons. Er is één groep oververtegenwoordigd. Zo’n 

vijfentachtig procent van de geïnterviewden woont namelijk in een eengezinswoning met tuin. Dit is 

te verklaren doordat er voornamelijk overdag langs de deuren is gegaan. De kans dat iemand met 

kinderen open doet is dan groter dan iemand die alleenwonend is en de hele week fulltime werkt. En 

gezinnen met kinderen wonen vaker in een eengezinswoning met tuin. Er is wel geprobeerd dit te 

verbeteren, door ook nog een aantal keren na zes uur ’s avonds langs de deuren te gaan. Het is 

echter niet gelukt om meer variatie te behalen.  
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Dat is op zichzelf niet hinderlijk voor dit onderzoek. Er moet echter wel een kanttekening gemaakt 

worden. Het zou namelijk effect kunnen hebben op de resultaten van dit onderzoek als blijkt dat 

mensen voornamelijk voor een woning in de Bijlmermeer hebben gekozen vanwege de tuin. Te meer 

omdat het doel van dit onderzoek het achterhalen van de redenen van het kopen van een woning in 

de Bijlmermeer is. Een vervolgonderzoek dat zich specifiek richt op mensen met een appartement 

zou in dat geval wellicht nog aanvullende antwoorden kunnen bieden.  

 

Analyse enquêtes  

Voor het coderen van interviewuitspraken is gebruik gemaakt van het programma NVivo 9. Dit is een 

programma waarmee teksten georganiseerd en geanalyseerd kunnen worden. In NVivo zijn alle 

interviews gecodeerd, dat wil zeggen dat aan tekstfragmenten bepaalde labels zijn gehangen. Deze 

labels zijn gebaseerd op de onderwerpen die in de interviews zijn gebruikt. Op deze manier konden 

telkens interviewfragmenten bij bepaalde onderwerpen worden geselecteerd. Uitspraken die 

mensen in de interviews hebben gedaan zijn gebruikt ter illustratie en verlevendiging van de 

resultaten in de analyse.  
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5. Analyse 
 

In dit deel worden de gehouden interviews geanalyseerd en wordt gekeken wat de belangrijkste 

bevindingen zijn. Er wordt beschreven in hoeverre de antwoorden die mensen hebben gegeven ook 

overeen komen met de zaken die in de theorie geschetst zijn. Het gaat hier om het concurrerend 

woningaanbod, woonwensen, woontevredenheid, place utility en het imago van de Bijlmer.  

 

5.1 Algemene bevindingen interviews 

Het aanbellen bij mensen heeft in totaal 22 interviews opgeleverd met verschillende soorten 

mensen. Tijdens het aanbellen zijn ook een aantal korte gesprekjes met mensen aan de deur 

gehouden. Zij wilden niet een heel interview doen, maar wilden wel vertellen waarom ze hun huis 

hadden gekocht. Het waren soms vreemde redenen. Een vrouw aan de Claus van Amsbergstraat 

vertelde dat ze het huis uiteindelijk niet hadden willen kopen, maar dat ze niet meer terug konden. 

De tijd waarin ze zich nog konden bedenken was al over en ze waren domweg te laat met ‘afzeggen’. 

Een nogal vreemd verhaal dus. Ze waren nu niet ontevreden, maar ze kunnen het nu eigenlijk niet 

betalen omdat de lasten veel te hoog zijn. Ook vertelde een vrouw aan de 3e Kekerstraat dat de enige 

reden was dat ze verhuisd waren de aanwezige garage plus eigen parkeerplaats was. Ze woonden al 

in Zuidoost en haar man en zoon zijn taxichauffeur dus kunnen ze nu de auto makkelijk bij het huis 

kwijt. Dat was reden om te gaan verhuizen.  

Wat heel duidelijk naar voren kwam, was dat mensen erg positief zijn over hun eigen woning en 

woonomgeving. Zoals eerder aangegeven vertellen mensen vaak alleen de dingen die ze positief 

vinden en laten ze de minder mooie dingen achterwege. Dit was duidelijk te merken bij de 

meerderheid van de mensen. Veelal noemden ze een heleboel positieve punten en dan nog één 

negatief punt, om vervolgens erbij te zeggen; “maar daar stoor ik me eigenlijk helemaal niet aan”.  

Interessant was ook dat veel mensen nogal laconiek vertelden over het kopen van een woning. Ze 

vertelden erover alsof het iets was dat ze wekelijks deden. Voor de meesten leek het niet een grote 

gebeurtenis te zijn. De ene persoon had er beter over nagedacht dan de ander, maar erg kritisch 

kwam geen van de geïnterviewden over. Later in dit hoofdstuk zal hier verder op in worden gegaan.  

 

5.2 Resultaten interviews 

In de rest van dit hoofdstuk zal elke paragraaf aan de hand van het conceptueel model en de 

gehanteerde topiclijst bij de interviews een onderwerp behandelen. Er wordt gestart bij de 

verhuisredenen van de respondenten, om vervolgens door te gaan op wensen en eisen bij de koop 

van de woning en te eindigen bij de redenen die uiteindelijk de doorslag hebben gegeven om een 

woning in de Bijlmermeer te kopen.  

De respondenten zullen vanwege privacy redenen met een andere naam worden aangeduid. 

Daarnaast wordt de leeftijd van de respondent of het project waarin de genoemde respondent 

woont genoemd om een beter beeld te geven van de respondent.  

 

5.2.1 Verhuisredenen 

In de literatuur komt naar voren dat mensen verhuizen om een verandering van de huidige situatie te 

bewerkstelligen. Er worden verschillende motieven gegeven waarom mensen willen verhuizen. 

Volgens de life cycle theorie van Peter Rossi heeft verhuisgedrag vooral te maken met de fase in de 

levensloop waarin een persoon zich bevindt.  
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Redenen om te gaan verhuizen komen volgens hem voort uit onder andere de vorming van een 

nieuw huishouden of veranderingen in een bestaand huishouden (Boyle, e.a. 1998).  

Ook kan het zijn dat de woonbehoeften van mensen niet meer overeen komen met de woonsituatie. 

Dit zorgt voor stress en die zorgt ervoor dat mensen de wens hebben om te verhuizen. Er zijn dan 

bepaalde ‘triggers’ nodig die ervoor zorgen dat mensen ook echt willen verhuizen. Deze ‘triggers’ of 

oorzaken om te willen verhuizen kunnen komen door een daling van de tevredenheid met de 

woning, woonomgeving of toegankelijkheid. Bij de woning gaat het dan om ruimte, kwaliteit en 

kosten. Bij de woonomgeving om kwaliteit en fysieke en sociale aspecten. Bij toegankelijkheid kan 

gedacht worden aan afstand tot werk, school, voorzieningen en familie en vrienden. De belangrijkste 

reden om te gaan verhuizen is veelal de woning (Brown & Moore, 1970).  

De verhalen van de respondenten bevestigen dit. De meest voorkomende reden om de vorige 

woning te verlaten had inderdaad te maken met de woning zelf en in het bijzonder het gebrek aan 

ruimte daarin. De meeste mensen vonden hun woning te klein. Vaak was dit van toepassing op 

mensen met kinderen, maar ook alleenwonenden gaven aan dat ze hun vorige woning te krap 

vonden en graag iets groters wilden.  

Evelien (46) woonde eerst in de Spaarndammerbuurt: “Ja, wij woonden dus heel klein. Met mijn 

zoontje ging dat nog wel, maar toen werd ik weer zwanger, toen moesten we daar gewoon echt weg 

qua ruimte.” Evelien vertelde dat ze eigenlijk binnen de ring wilden blijven wonen. Waarom dat 

uiteindelijk niet is gebeurd: “Maar ja, dat was financieel niet haalbaar. Of tenminste, wij woonden op 

50m² en dan konden we bijvoorbeeld naar 80m². Maar ja dan zit je met twee kinderen eigenlijk 

alweer meteen krap en dat wilden we niet.”  

Later in dit hoofdstuk zal blijken dat veel respondenten er net zo over dachten als Evelien. Sommige 

mensen wilden graag verhuizen vanwege kleine ergernissen die ze op hun oude locatie ervoeren. Eén 

man noemde de parkeerdruk in Osdorp. Steeds meer auto’s en steeds minder parkeerplek. Frida (35) 

wilde graag weg uit haar oude woning omdat ze boven een winkelcentrum woonde, waar veel 

vreemde mensen liepen en het niet erg schoon was. Ook was ze zwanger en vond ze deze omgeving 

niet erg geschikt om een kind op te voeden. Voor Frida was haar oude woonomgeving plus het feit 

dat ze zwanger was een ‘trigger’ om te gaan verhuizen. Zoals hierboven genoemd een verandering in 

het huishouden die vaak aanleiding vormt voor een verhuizing. 

Verder waren er nog een paar mensen die een huis wilden kopen als investering. Zij kwamen vanuit 

een huurwoning en vonden dat ze daar zonde geld voor betaalden. Hier is geen sprake van stress die 

ervoor zorgt dat iemand wil verhuizen, omdat men op de oude plek tevreden was. Desalniettemin is 

de hoge huurprijs een ‘trigger’ om te gaan verhuizen. Keith (37) vertelde dat ze veel geld uitgaven 

aan de huur voor hun woning. Hij zegt: “Netto gezien, betaalden we meer voor onze huurwoning dan 

dat we hier voor onze koopwoning betalen. En die maandlasten bleven stijgen, en dit blijft de 

komende jaren gelijk.” Voor hem vormden de kosten van de woning een ‘trigger’ om te gaan 

verhuizen.  

Voor Peter (34) vormde een hoger inkomen aanleiding om te gaan verhuizen. Hij woonde in een oud, 

klein en gehorig appartementje in Venserpolder, ook in Zuidoost. Toen hij een nieuwe vaste baan 

kreeg, met een wat hoger salaris is hij gaan kijken wat hij aan hypotheek kon krijgen. Peter: “Maar 

toen dacht ik, nou, met dat geld kan ik eigenlijk best wel iets leuks kopen.” De extra financiële 

middelen van Peter zorgden er voor dat hij ging nadenken over verhuizen. 

 

Wat verder opvallend was, was dat veel mensen erg positief over hun vorige woonlocatie waren en 

ze daar helemaal niet weg wilden omdat ze die locatie fijn vonden. Veel mensen gaven aan daar met 

plezier te hebben gewoond, maar dat er geen geschikte woning in die buurt te vinden was.  
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Zoals ook Klara (42) aangeeft. Haar vorige woning stond in de Indische buurt in Amsterdam. Nu 

woont ze in Evergreen. Klara: 

“Ja, we waren daar eigenlijk heel tevreden, wilden eigenlijk blijven. En we hadden ook graag in de 

buurt daar iets gekocht. Maar er waren gewoon niet heel grote woningen.” 

Klara werkt aan huis, dus daarvoor had ze werkruimte nodig. Ook heeft ze samen met haar man twee 

kinderen. In haar oude woning leverde het gebrek aan ruimte een zodanig niveau van stress op dat 

ze wilden verhuizen. De behoeften van het huishouden (meer ruimte) kwamen niet meer overeen 

met de werkelijke leefomgeving. Toen viel het besluit om te gaan verhuizen.  

Voor een groot deel van de respondenten vormde het gebrek aan ruimte de ‘trigger’ om te gaan 

zoeken naar een andere woning. Voor de andere respondenten gold dat ergernissen op de oude 

woonlocatie ervoor zorgden dat ze wilden gaan verhuizen. Deze ergernissen waren het gebrek aan 

parkeerplaatsen, gebrek aan groen en een slechte woonomgeving voor kinderen. Deze ergernissen 

zorgden op een gegeven moment voor een bepaalde mate van stress. De behoeften van het 

huishouden kwamen niet overeen met de werkelijke woning en woonomgeving waar ze op dat 

moment woonden. Voor deze mensen dus een reden om te gaan verhuizen.  

Als laatste is er dan nog een groep mensen die geen directe ‘trigger’ of mate van stress ervoeren die 

ervoor zorgde dat ze weg wilden uit hun oude locatie. Voor deze groep kwam de verhuizing meer 

toevallig op hun pad. Of zij hadden een specifieke wens die ervoor zorgde dat ze wilden verhuizen. 

Deze specifieke gevallen en verhalen en bijbehorende woonwensen worden in de volgende paragraaf 

verder toegelicht.  

5.2.2 Welke wensen en eisen hadden mensen voor een nieuwe woning? 

Voorkeuren voor een woning zijn voor iedereen verschillend. In de literatuur kwam naar voren dat de 

wensen en eisen die mensen hebben voor een nieuwe woning onder andere voort komen uit 

persoonlijke voorkeuren. Deze persoonlijke voorkeuren worden bepaald door bijvoorbeeld de 

leeftijd van een persoon of de grootte van het huishouden (Musterd & Van Kempen, 2007).  

De voorkeuren die mensen hebben komen echter niet altijd overeen met de mogelijkheden die ze 

daadwerkelijk hebben (Dieleman e.a., 2000). Een gebrek aan financiële middelen perkt de 

mogelijkheden die iemand heeft sterk in.  

 

Uit de interviews blijkt dat de voorkeuren en mogelijkheden van mensen inderdaad niet altijd 

overeen komen. Tijdens de interviews is aan mensen gevraagd welke voorkeuren, of wensen en 

eisen ze hadden toen ze op zoek gingen naar een nieuwe woning. Wat misten ze op hun vorige 

locatie of aan hun vorige woning en waar waren ze naar op zoek? 

  

Een eerste opmerking die hier gemaakt moet worden is dat veel mensen die zijn geïnterviewd niet 

erg veeleisend waren voor een nieuwe woning. Zoals Anna (29) ook zegt: “Eisen? We hadden 

eigenlijk geen eisen.” 

De meeste mensen gingen niet met een hele lijst van wensen en eisen op zoek naar een nieuw huis. 

Wat wel naar voren kwam was dat mensen meer eisen stellen aan de woning dan aan de omgeving. 

De woning kwam op de eerste plaats en daarna de woonomgeving. Voor sommigen was ook echt 

alleen de woning van belang, dat de woning dan toevallig in de Bijlmermeer stond was dan zo. 

Specifieke woningkarakteristieken kwamen op twee van de respondenten na voor iedereen op de 

eerste plaats.  

 

Betaalbaarheid 

Wat voor iedereen van belang was, was betaalbaarheid. Mensen hebben een bepaald budget waar 

de woning aan moet voldoen. Het moet betaalbaar zijn. Door deze reden vallen er ook veel 

mogelijkheden af en kan niet iedereen al zijn wensen waar maken.  
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Zoals Peter (34), nu wonend in een appartement in Nieuw Kempering zegt: “Nou ja als ik het kon 

betalen zou ik heel graag een vrijstaande woning hebben met een voortuin en een achtertuin. Dat is 

echt mijn ideaal. Maar dat is niet aan de orde want ik kan dat op dit moment gewoon niet betalen.” 

 

Het budget van mensen bepaalt al voor een deel de mogelijkheden en het potentiële woningaanbod 

waaruit ze kunnen kiezen.  

 

Eengezinswoning met tuin 

Een huis met een tuin was voor veel respondenten een wens. Veelal was hun vorige woning een 

flatje of een appartementje. Daarom wilden ze graag naar een eengezinswoning met tuin.  

Frida (35), een alleenstaande moeder met één kind: “Nou de woning, het allerbelangrijkste, 

eengezinswoning, met andere woorden, tuin en drie slaapkamers.”  

 

Claudia woonde met haar twee kinderen voorheen in Reigersbos, in een appartement op twee hoog 

met een balkon: “Echt, ik wilde zo graag een tuin.” Ze vertelde dat die woning wat betreft 

binnenruimte eigenlijk groter was, maar dat ze heel graag een tuin wilde. Haar wens was dat haar 

kinderen gewoon naar buiten konden zonder dat ze hen zelf de hele tijd in de gaten moest houden. 

“Bij mijn vorige huis, woonde ik heel dicht bij de kinderboerderij, maar je moest wel altijd die drie 

trappen af met de kinderen. En je moest zelf mee. Dat brak mij zo op.” Een tuin zou dan de ideale 

oplossing zijn. Het was allemaal een stuk onoverzichtelijker dan waar ze nu woont. 

Het waren vooral de mensen met kinderen die graag een tuin wilden. Zij zagen het voordeel ervan in 

dat de kinderen dan gemakkelijk naar buiten zouden kunnen.  

Ruimte in de woning 

Een veelgenoemde wens was ruimte in het huis. Een aantal mensen wilde ‘gewoon’ wat groter dan 

dat ze eerst hadden, anderen hadden een specifieke eis voor bijvoorbeeld minimaal vier of vijf 

slaapkamers.  

Peter (34), wonend in een appartement in Nieuw Kempering: “Nou de hoofdwens was gewoon 

groter wonen. Omdat ik een heel klein woninkje had met één klein slaapkamertje. Dat was gewoon 

het allerbelangrijkste.” 

 

Sjoerd (34) woont samen met zijn man aan de Claus van Amsbergstraat: “Ja we wilden wel echt een 

groot huis hebben, en dit is wel een heel groot huis. Het is echt, vier woonlagen, is misschien weer 

een beetje teveel.” 

Sommige van de geïnterviewden hadden een heel specifiek verhaal. Aan de Chico Mendesstraat, 

waar wat grotere en duurdere woningen staan, vertelde Dini (54) over haar situatie. Ze kwam haar 

huidige man tegen nadat ze gescheiden was. Hij was op dat moment ook gescheiden en had net als 

haar ook twee kinderen. Ze wilden graag samen met de vier kinderen in één huis gaan wonen.  

Dini: “Ja en dat iedereen een goede eigen kamer had, en dat we voldoende plekken hadden waar 

iedereen z’n eigen ding kon doen. En dat we niet op elkaars lip zouden zitten. En dat vonden we 

vooral door die samenstelling van ons gezin belangrijk.” 

Ze zochten een plek waar ze met z’n allen konden wonen, maar waar ook iedereen zijn eigen gang 

kon gaan en je even kon terugtrekken als dat nodig was. Een grote, ruime woning was dus van 

belang.  

 

Sommige respondenten hadden een duidelijke eis voor een aantal slaapkamers. Claudia (42) wilde in 

ieder geval drie slaapkamers, zodat zijzelf en haar twee kinderen allemaal een eigen slaapkamer 

zouden hebben. Ook moest de woning genoeg leefruimte hebben, in ieder geval genoeg ruimte om 

met zijn drieën te wonen.  
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Nieuwbouwwoning 

Een andere veelgehoorde eis voor de nieuwe woning was dat mensen graag een nieuwbouwwoning 

wilden hebben. Veel mensen zagen daarin het voordeel dat ze dan de eerstkomende jaren geen 

onderhoud hoeven te plegen. Ook vinden mensen het een fijn idee dat er nog geen andere bewoners 

in hebben gewoond. 

  

Frida (35), alleenstaande moeder met één kind: “En het is gewoon fijn dat het een schoon huis is dat 

helemaal van jou is. Het is wel prettig dat er nog nooit iemand heeft gewoond ook.”  

Een ander voordeel aan nieuwbouw is dat de huizen degelijk gebouwd zijn, dus niet oud, gehorig en 

tochtig. Dat eigen wensen en voorkeuren wat betreft de indeling nog doorgegeven kunnen worden 

voor de nieuwe woning zien veel mensen ook als een positief punt.  

 

Woonomgeving 

Veel woonwensen hebben betrekking op de woning, maar er zijn ook mensen die bepaalde eisen aan 

de omgeving van de woning stellen. In de literatuur kwam naar voren dat zowel fysieke als sociale 

aspecten hierbij van belang zijn. In de Engelse literatuur wordt ook wel ‘site’ en ‘situation’ gebruikt. 

‘Site’ verwijst hierbij naar hoe een plaats er uit ziet, ‘situation’ verwijst naar de positie van een plaats 

in relatie tot andere plaatsen (Mulder & Hooimeijer, 1999, zie ook pagina 29).  

Een veelgenoemde wens voor de woonomgeving had te maken met groen. Een ‘site’ kenmerk die 

sommige respondenten belangrijk vonden. Maar voor veel mensen was het ook een leuke 

bijkomstigheid en niet een harde eis. Een andere veelgehoorde wens was dat de buurt 

kindvriendelijk moest zijn.  

Nicole (35), woont samen met haar man en drie kinderen: “wat groen eromheen, met een beetje 

rust en veel kinderen in de buurt.” 

 

Twee andere respondenten hadden het over een soort gevoel dat ze zochten in een nieuwe 

woonlocatie.  

Frida (35) alleenstaande moeder met één kind: “En qua wijk, zijn wel meerdere dingen belangrijk, dat 

is ook een beetje gevoel, dat is meer emotie dan het huis zelf zeg maar.”  

Als ik vervolgens vraag of ze dat kan uitleggen of hoe ze daar dan naar gezocht heeft zegt ze:  

“Ja maar dat is heel lastig. Het is heel moeilijk om van tevoren sfeer te zien.” 

Een aantal mensen legt uit dat ze alleen maar konden hopen op een fijne buurt met goede buren. 

Aangezien ze dat van tevoren niet konden zeggen omdat ze iets in een nieuwbouwproject kochten.  

Sjoerd en Claudia wilden niet in een compleet nieuwe wijk gaan wonen.  
 

Sjoerd (34): “Ik wilde in ieder geval wel in een buurt wonen waar ik me prettig voelde en waar ook 

wel levendigheid was, qua cultuur. Ik bedoel, we waren niet op zoek naar een vinexwijk.”  

Claudia (42): “Mijn ideaal is eigenlijk, nou het zou geen Almere zijn bijvoorbeeld waar alleen maar 

nieuwbouw staat.” 

Wat een aantal van de respondenten ook belangrijk vonden aan de nieuwe woonlocatie waren de 

voorzieningen in de buurt. Een aantal winkels in de buurt voor boodschappen werd wel 

gewaardeerd. Een ander deel van de respondenten vond dat juist helemaal niet van belang omdat ze 

toch altijd met de auto ergens anders in de stad hun boodschappen haalden.  

Geen enkele respondent heeft genoemd op zoek te zijn naar bijvoorbeeld gezelligheid in de buurt of 

een veilige omgeving. Wanneer hen hiernaar gevraagd werd reageerden ze vaak met een antwoord 

in de trant van: “ja, ik vind het heel veilig hier, en ik heb goed contact met mijn buren, ik vind dat ik 

een hele fijne buurt heb. Maar daar heb ik niet specifiek naar gezocht nee.” Op deze kenmerken 

werd de buurt niet geselecteerd, maar dat ondervonden ze later pas toen ze er daadwerkelijk 

woonden.  
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Bereikbaarheid en ligging 

Voor bijna alle geïnterviewde personen gold dat de nieuwe woning in Amsterdam moest staan. Om 

buiten Amsterdam te gaan wonen was voor deze mensen geen optie. De nieuwe woning moest in de 

stad zijn, veelal omdat mensen verknocht waren aan Amsterdam. Wat de mensen die wel bereid 

waren buiten Amsterdam te kopen nog meer hebben overwogen komt hieronder in de paragraaf 

over alternatieve woonlocaties aan bod.  

 

Zoals hierboven gesteld werd is ‘situation’ belangrijk bij een woonlocatie. Belangrijk is de afstand tot 

bepaalde locaties zoals werk, winkels of scholen. Sommige respondenten gaven aan dat de woning 

dichtbij openbaar vervoer en snelweg moest zijn. Veel respondenten wilden graag dicht bij een 

metrostation wonen, zodat ze gemakkelijk naar hun werk kunnen of naar de binnenstad van 

Amsterdam.  

Voor sommigen waren er ook specifieke dingen zoals familie die ervoor zorgden dat ze de ligging erg 

belangrijk vonden. 

 

Zoals ook Robert (56) wonend in een van de duurdere woningen in Karspelhof vertelt: “Dus ik wilde 

dat het ook strategisch goed lag, want ik kan wel mooiere plekken bedenken, maar voor mijn werk 

en voor mijn studie en voor mijn zoon zijn school en voor mijn oudste zoon om hierheen te komen 

vanuit Loenen, moest het centraal liggen.”  

Een deel van mensen waar mee is gesproken, was meer georiënteerd op het zuidoosten van de stad 

of het land. Net zoals Robert hierboven Zuidoost een gunstige ligging vindt ten opzichte van Loenen, 

waar zijn zoon woont. Ook is er met mensen gesproken die familie hebben in Nijmegen en in 

Duitsland. Voor hen vormde Zuidoost daarmee een gunstige ligging als woonlocatie.  

Een laatste punt waar een aantal respondenten naar op zoek was, was een locatie zonder betaald 

parkeren. In veel locaties in Amsterdam moet betaald worden voor het parkeren en in Amsterdam 

Zuidoost (nog) niet. Dat wordt door een aantal mensen als groot voordeel gezien.  

Al deze wensen en eisen samen, van de woning tot aan de woonlocatie, vormen een beeld van wat 

de geïnterviewden proberen te bereiken in een nieuwe woning. De ondervraagde personen in de 

Bijlmermeer zijn wellicht niet representatief voor de hele Bijlmermeer. Toch is het opvallend dat 

mensen minder kritisch zijn bij het kopen van een huis dan verwacht. Volgens Clark&Dieleman (1996) 

(zie p.29) maken mensen de keuze voor een nieuwe woning op basis van woningkarakteristieken en 

woonomgeving. De meeste mensen lijken echter voornamelijk eisen aan de woning te stellen. De 

woonomgeving lijkt ondergeschikt.  

 

5.2.3 Zoekproces en beperkingen 

In de literatuur is naar voren gekomen dat de intentie om te gaan verhuizen onder andere bepaald 

wordt door persoonlijke voorkeuren, middelen van een huishouden en mogelijkheden. Vooral de 

middelen van mensen hebben invloed op waar en hoe ze gaan zoeken naar een huis. Het gaat hier 

om financiële middelen, maar ook om sociale middelen. Een sociaal netwerk kan bruikbaar zijn om 

informatie te verkrijgen over de huizenmarkt en de mogelijkheden die er zijn. De volgende definitie 

van mogelijkheden werd gehanteerd: “Opportunities are the options that are open to individuals and 

households as the ‘choice set’ of available and accessible alternatives” (Musterd & van Kempen, 

2007). De verhalen van de respondenten bevestigen dit deels. Bij het zoeken naar een huis werden 

de mogelijkheden voor sommige respondenten beperkt door een aantal factoren. Het gaat hier om 

betaalbaarheid, nieuwbouw en het niet in aanmerking komen voor woningen door lotingprocedures.  
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Zoals hierboven bij de woonwensen al naar voren kwam was het voor alle respondenten belangrijk 

dat de woning betaalbaar was. Dit zorgt tegelijkertijd voor een beperking in het aanbod om uit te 

kiezen. Veelal vond de eerste selectie van woningen dan ook plaats op basis van de prijs van de 

woning. Een tweede beperking vormde het nieuwbouwaanbod. Tweederde van de respondenten 

was specifiek op zoek naar een nieuwbouwwoning. Voor deze mensen gold dat een eerste selectie 

van woningen plaats vond op basis van prijs en welk nieuwbouwaanbod daarvoor op dat moment te 

vinden was. Een laatste beperking had te maken met het feit dat voor sommige projecten geloot 

moest worden of mensen niet aan de gestelde inkomenseis voldeden.  

Vier respondenten gaven aan dat ze via internet zijn gaan zoeken en op die manier bij de 

Bijlmermeer uitkwamen. Via de website www.nieuwbouw.amsterdam.nl zijn zij gaan zoeken en 

selecteren op prijs en oppervlakte.  

Voor Ria (38), alleenwonend, over haar zoektocht: “Gaan zoeken op prijs en oppervlakte, dat was 

voor mij belangrijk. Zoveel mogelijk oppervlakte voor zo min mogelijk.” 

Drie respondenten vertelden dat ze in een folder, woonkrant of op tv reclame voor bepaalde 

projecten in de Bijlmermeer zagen. Arnoud (38) had veel aan zijn sociale netwerk. Hij kreeg namelijk 

regelmatig van zijn ouders een folder waar nieuwbouwprojecten instonden. Door die folders kwam 

hij op de hoogte van het project Evergreen, waar hij in 2008 een huis heeft gekocht. Familie vormde 

vaker voor de respondenten een sociaal middel. Zij zorgden ervoor dat de respondenten informatie 

verkregen over de huizenmarkt en de mogelijkheden die er waren. Voor Ilona vormde het feit dat 

vrienden al in de Bijlmermeer waren gaan wonen een reden om er ook te gaan kijken.  

Ilona (39): “Toen zijn we hierheen gegaan, ook omdat bevriende stellen van ons in Evergreen al 

waren gaan wonen. Toen zijn we een beetje op het idee gekomen.” 

Een paar respondenten vertellen dat ze gewoon zijn gaan rondrijden of rondfietsen in de 

Bijlmermeer om te zien wat er gebouwd werd.  

Peter: “En ik ben ook gewoon een paar keer hier overal in de wijk gaan fietsen, om te zien wat er 

allemaal nieuwgebouwd wordt en wat ik leuk vind. Toen zag ik het en ging ik informeren.” 

  

Klara (42): “En toen hebben we hier gekeken, er was natuurlijk veel reclame, bij AT5, en dachten we, 

we gaan er toch maar kijken. En toen was dat project net ehm, werd dat net aangeboden zeg maar. 

Toen zijn we wezen kijken, want we hadden helemaal geen oriëntatie, we wisten helemaal niet waar 

dat dan precies zit. We wisten helemaal niet hoe de Bijlmer in elkaar zit. We zijn toen ook met de 

fiets gegaan.” 

De respondenten zijn op verschillende manieren aan hun informatie gekomen, voor het merendeel 

vormde internet daarbij een belangrijke bron. Uit de zoektocht die mensen hebben gehouden, 

hebben ze de voor hen beste woonlocatie gekozen. Hoe mensen tot deze keuze zijn gekomen en 

welke andere locaties dan de Bijlmermeer ze hebben overwogen komt hierna aan bod.  

 

5.2.4 Place Utility en alternatieve woonlocaties 

In de theorie is naar voren gekomen dat het begrip place utility van belang is in het keuzeproces voor 

een nieuwe woning en locatie.  

Brown en Moore (1970) omschrijven place utility als de mate van tevredenheid of ontevredenheid bij 

een bepaalde locatie. De tevredenheid met een locatie heeft te maken met in hoeverre de locatie 

geschikt is voor activiteiten van mensen en de bevrediging van behoeften en benodigdheden 

(Forsyth & Crewe, 2009). Wolpert zei al in 1965 dat place utility zowel positief als negatief uitgedrukt 

kan worden.  
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Het gaat volgens hem om de mate van aantrekkelijkheid van een gebied, vergeleken met andere 

locaties. Individuen zullen afwegen welke locatie voor hen het meest aantrekkelijk en bruikbaar is als 

woonlocatie. 

Dit is een duidelijke omschrijving van het begrip place utility. De verwachting was dan ook dat 

mensen verschillende locaties zouden afwegen bij het zoeken naar een nieuwe woning. Na het 

houden van de interviews blijkt echter dat een algemene place utility voor de Bijlmermeer lastig te 

omschrijven is. Place utility is namelijk erg gericht op de factor locatie, terwijl uit de interviews naar 

voren is gekomen dat mensen meer selecteren en afwegen op basis van de woning. De mensen die 

geïnterviewd zijn hebben hun keuze vooral gebaseerd op de kenmerken van de woning. Zes 

respondenten woonden al in de Bijlmermeer. Voor hen vormde de wijk al een attractief woongebied 

en deze mensen hadden al ervaren dat de kenmerken die zij zochten in een wijk aanwezig waren. Er 

kan gesteld worden dat place utility van de Bijlmermeer voor hen al hoog was. Als er namelijk een 

bepaalde mate van ontevredenheid was geweest, of als er een drempel van ontevredenheid 

overschreden wordt, zouden ze de keuze hebben gemaakt om een andere woonlocatie te zoeken. Als 

althans afgegaan wordt op de literatuur, die dit bevestigt (zie eventueel p.32 voor verdere 

toelichting). 

Om het begrip place utility toe te passen op de interviews, is gekozen voor de volgende aanpak. 

Allereerst wordt toegelicht welke andere wijken en plaatsen mensen in hun zoektocht nog meer 

hebben overwogen als woonlocatie naast de Bijlmermeer. Place utility gaat over de aantrekkelijkheid 

van een gebied, relatief gezien tot andere locaties. Bewoners hebben een afweging gemaakt tussen 

hun huidige woonlocatie (de Bijlmermeer) en andere potentiële nieuwe woonlocaties. Vanuit dit 

uitgangspunt zal vervolgens een beschrijving worden gegeven van wat de daadwerkelijke place utility 

van de Bijlmermeer is voor de kopers van een woning. Ook wordt gekeken of er verschillen zijn waar 

te nemen tussen de respondenten uit de E-, F- en K-buurt.  

 

Welke andere locaties hebben mensen overwogen in hun zoektocht naar een nieuwe woning? 

In hoofdstuk 2 werd duidelijk dat de Bijlmermeer een groot aandeel woningen in het goedkope 

segment heeft. Wat betreft WOZ-waardes lijkt de Bijlmermeer het meest op de wijken Geuzenveld-

Slotermeer, Osdorp en Amsterdam-Noord. Wat betreft het aanbod nieuwbouwwoningen zijn IJburg, 

Osdorp, Slotervaart en Zuidoost de grootste aanbieders. Vooral IJburg heeft een groot aanbod 

nieuwbouwwoningen. Buiten Amsterdam is het vooral Almere, waar ook veel nieuwe, grote en 

relatief goedkope woningen worden gebouwd. Ook Purmerend, Haarlemmermeer en Zaanstad zijn 

plaatsen die mensen wellicht overwogen hebben.  

Uit de interviews komt naar voren dat mensen minder alternatieven hebben overwogen dan 

verwacht. Ook zijn er veel respondenten die wel andere locatie hebben overwogen maar er niet 

daadwerkelijk zijn gaan kijken, omdat de locatie bij voorbaat al afviel, veelal met de reden dat de 

prijzen van woningen te hoog lagen.  

Geen van de respondenten heeft genoemd per se in de Bijlmermeer te willen wonen. Wel waren er 

mensen die bijvoorbeeld heel graag binnen de ring van Amsterdam wilden wonen. Er is onderscheid 

te maken tussen de mensen die het ook geen bezwaar vonden buiten Amsterdam te gaan wonen en 

mensen die absoluut in Amsterdam wilden blijven wonen.  
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De volgende plaatsen zijn genoemd als alternatief voor de Bijlmermeer: 

Buiten Amsterdam Binnen Amsterdam 

- Ouderkerk       - Weesp 

- Abcoude  - Amstelveen 

- Diemen  - Zaandam 

- Almere  - Purmerend 

- Haarlem  - Amersfoort 

- Hilversum         - Bussum 

- West 

- Spaarndammerbuurt 

- Oost 

- Watergraafsmeer 

- IJburg 

- KNSM 

- Noord 

 

De buurten die staan onder de stadsdelen zijn wat vaker genoemd door mensen. In het stadsdeel 

Oost werden IJburg en het KNSM-eiland bijvoorbeeld meerdere malen genoemd door de 

respondenten.  

De verdere indeling van deze paragraaf is nu als volgt: allereerst wordt toegelicht dat sommige 

respondenten helemaal geen andere opties hebben overwogen. Vervolgens wordt doorgegaan met 

de locaties en opties die mensen hebben overwogen die in ieder geval in Amsterdam wilden blijven 

wonen. Aan de hand van citaten zal worden toegelicht wat en waarom ze die locatie hebben 

overwogen of juist niet. Vervolgens wordt ingegaan op de mensen die ook buiten Amsterdam 

hebben gekeken naar een nieuwe woning.  

 

Geen andere alternatieven 

Sommige respondenten gaven aan dat ze helemaal niet verder hebben gekeken naar woningen, geen 

andere alternatieven hebben gehad. De verbazing hierover bij mijzelf was soms groot. De 

verwachting van tevoren was dat mensen een goede, weloverwogen keus zouden maken bij het 

kopen van een nieuwe woning. Voor enkele mensen ging dit echter totaal niet op.  

Alice (31) antwoordt simpelweg op mijn vraag of ze dan echt niets anders heeft overwogen: “Nee 

helemaal niet, eerste keus, gelijk raak”. 

Ook Robert (56) reageerde in eerste instantie zo: “Robert (56): “ik heb niet verder gekeken. Mijn oog 

viel op dit en dat vond ik prima.”  

Het mooiste citaat kwam van Frida (35): “ik ging gewoon een huis kopen. Alsof ik naar de Albert Heijn 

ging”.  

Uiteindelijk hadden bijna alle respondenten toch wel in ieder geval één andere locatie overwogen. 

Maar meestal bleef het bij ‘overwegen’. Daadwerkelijk naar huizen kijken gebeurde slechts zelden.  

 

Alleen alternatieven binnen Amsterdam 

Uit de wensen en eisen van mensen kwam naar voren dat de respondenten veelal op zoek waren 

naar een betaalbare eengezinswoning met tuin in Amsterdam, het liefst nieuwbouw. De meest 

gehoorde kritiek was dat andere woningen te klein waren of te duur. Klara (42) en haar man en 

kinderen waren op zoek naar een grote woning met veel kamers. Ze vertelde dat ze wel dingen 

hadden bekeken binnen Amsterdam, maar dat ze steeds verderop kwamen. Bijvoorbeeld in de 

Watergraafsmeer werden wel grote woningen aangeboden, maar je betaalt veel meer, zegt ze. En er 

ontbrak dan bijvoorbeeld ook bergruimte in de woning. Ook Amsterdam Oost was een optie. 
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Klara: “Maar het is gewoon overal zo dat als je zegt ik wil 5 kamers minimaal en die moeten ook een 

beetje ruim zijn, dus niet van die toiletachtige kamertjes, dat is heel erg moeilijk. Ook bij de 

nieuwbouw worden wel grotere woningen gebouwd, die dan 120-130 m² groot zijn, maar niet met 

meer kamers. En we dachten, ja, we wilden gewoon voor de kinderen een kamer én een werkkamer, 

dus eh, in totaal minimaal 5 kamers”. 

In het Oostenlijk Havengebied zijn ze ook wel eens gaan kijken. Maar daar werden ze afgeschrikt 

doordat alles zo volgebouwd was en alles zo dicht op elkaar stond. Klara zegt daarover: “Van die 

smalle straatjes, zo donker, dat ze dat zo bewust, zekere Amsterdamse stijl hebben gedaan. Maar dat 

vonden wij nooit zo aantrekkelijk. En ook omdat het heel erg duur is. Dan betaal je alleen maar 

omdat het in het Oostelijk Havengebied ligt en niet in Zuidoost”. Verder vertelde ze dat ze ook nog in 

Amsterdam Noord hebben gekeken, maar dat ze dat ook een hele stap vonden, om over het IJ te 

gaan. Ze hadden willen inschrijven voor een nieuw project, maar daar waren ze al te laat voor. 

Andere wijken in Amsterdam waren geen optie voor hen, bijvoorbeeld Amsterdam West. Dat kwam 

eigenlijk niet in hen op en daar hebben ze dan ook niet gekeken, voor hun gevoel was dat helemaal 

aan de andere kant van de stad. Ze kwamen dan ook al uit Oost, waar hun vorige woning stond. Klara 

vertelde dat ze Zuidoost een beetje zag als het verlengde van Oost.  

Nicole (35) zocht voor haar en haar gezin naar een woning in Amsterdam Noord. Daar stond hun 

vorige woning en het beviel haar goed daar. In Noord werd echter nog niet zoveel nieuwgebouwd en 

ze hadden zich daar wel ingeschreven op een project, maar werden uitgeloot. Toen zijn ze verder 

gaan kijken naar nieuwbouw op andere locaties in Amsterdam.  

Voor Nicole, en ook voor andere respondenten, was het toen wel duidelijk dat ze een nieuwbouw 

eengezinswoning konden krijgen voor een prijs die ze konden betalen. Met een appartement zouden 

ze in eerste instantie ook genoegen hebben genomen, maar nadat ze de mogelijkheden in Noord 

hadden gezien, wisten ze dat een eengezinswoning mogelijk moest zijn. Toen zijn ze verder gaan 

zoeken en kwamen op projecten in Amsterdam Zuidoost uit.  

Voor Anna en haar man geldt dit ook. Toen ze erachter kwamen dat ze in Zuidoost een heel huis 

konden kopen voor hetzelfde bedrag aan maandlasten als voor een klein appartementje in de stad, 

was de keus snel gemaakt. Ze vertelde dat ze ook niet veel verder hebben gekeken. Op woningnet 

hadden ze gekeken naar huurwoningen wat zij konden huren met hun inkomen. Andere opties 

waren er dus wel, maar door de prijs vielen die af. 

Anna: “Nee, we zagen dit en het beviel ons en we hebben eigenlijk gelijk gekeken of er nog wat vrij 

was, en dat was er, en that’s it. Meer hebben we niet, in totaal hebben we volgens mij maar naar 

drie huizen gekeken, waarvan dan één een huurwoning was, en een appartementencomplex en dit 

huis. En dat was het eigenlijk.” 

Ik: “Dus andere wijken in Amsterdam waren geen optie meer?” 

Anna: “Nee, ja we hebben dan één huis in Oost bekeken. Ook voor een deel, je gaat kijken wat je kan 

kopen, en als je dan dit hebt gezien… dan ga je kijken of je dan net zoiets kan gaan kopen. Dan ga je 

de bekende sites ga je af, en voor alles wat een beetje leuk groot is, betaal je ineens een stuk meer, 

en voor drie hoog achter betaal je minder. Dus het was gewoon kijken van dat is te duur, daar wil ik 

niet wonen. Want oh ja, we zijn geloof ik ook nog, op IJburg was dat geloof ik, eh nee, KNSM, dat is 

de enige plek waar we toen heen zijn gegaan, omdat de huizen daar mooi zijn. Geen idee van de 

prijzen. Die waren zoveel duurder, dat dat voor ons geeneens een optie was. Maar daar zijn we wel 

wezen kijken. Een paar van die borden uitgekozen van huizen die te koop stonden en dat hebben we 

toen nagezocht, maar nee, dat was het niet.” 
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Claudia zegt: “Ik weet dat de rest van Amsterdam geen optie is voor mij”. Haar zus woont op IJburg in 

een 2-kamerappartement, en daar heeft zij ook nog even gekeken. Maar voor dat 2-

kamerappartement betaalt ze meer dan Claudia nu in Zuidoost betaalt voor haar eengezinswoning.  

Frida (35), alleenstaande moeder met één kind, vertelt dat ze Amsterdam West ook wel eens heeft 

overwogen. Achteraf is ze blij dat ze nu in de Bijlmermeer woont. 

Frida: “En zeker ook als ik dan achteraf zie wat er in West gebouwd wordt en wat daar de prijs-

kwaliteit verhouding is en wat je er aan leefomgeving bij krijgt, nou dan woon ik echt 100x liever in 

de Bijlmer. Want je krijgt daar, sowieso qua prijs-kwaliteit krijg je daar minder. De woningen zijn daar 

duurder en er zijn er veel minder. Het is veel moeilijker om er een woning te krijgen. En je krijgt er 

ook een leefomgeving bij waar ik nou niet direct op zit te wachten.” 

Frida maakt hier de vergelijking tussen Amsterdam Zuidoost en Amsterdam West. Zij vindt de 

leefomgeving in de Bijlmermeer blijkbaar een stuk positiever dan die in West.  

Ria (38), alleenwonend, is ook blij dat ze in de Bijlmermeer woont: “Dus in mijn eigen buurt heb ik 

nog wel gekeken, Staatsliedenbuurt, Spaarndammerbuurt. Maar dan koop je voor het geld wat ik nu 

heb uitgegeven heb je dus mijn oude appartement van 40m². En dan kan je wel hip in het centrum 

bijna wonen, maar nee, dat had ik er niet voor over.” Ze snapt niet waarom mensen zo lovend zijn 

over bijvoorbeeld de Pijp. Ze heeft een mooie en duidelijke mening. Een lang citaat van haar, maar 

wel veelzeggend: 

“Nee hoor, echt, Oost, Centrum, De Pijp? Amenooitniet. Iedereen oh lekker in de Pijp, nou voor mij 

niet. Vrienden van mij wonen in de Pijp, nou rondjes rijden ’s avonds om je auto kwijt te kunnen. Ik 

heb vrienden gehad die woonden op de Nieuwmarkt. Nou dan kom je ’s avonds thuis om elf uur na 

een dag hard werken, kan je je auto niet kwijt, kan je nog 1,5 uur rondjes gaan rijden om je auto kwijt 

te kunnen… En al die overlast en drukte op de Nieuwmarkt of in de Pijp, nee hoor… En als ze 

kinderen krijgen gaan ze allemaal janken. Die vrienden van mij krijgen nu hun derde kind, en dan zegt 

ze, ja, eigenlijk hebben we daar geen kamer meer voor. Ja iedereen moet het natuurlijk zelf weten, 

maar ik krijg het er benauwd van.” 

Ook de wat jongere respondenten dachten er zo over. Van hen zou verwacht kunnen worden dat ze 

eerder voorkeur zouden geven aan een appartementje in de binnenstad. Erik (27): “Op zich had ik 

ook best iets in de binnenstad willen hebben, zou ik ook wel leuk vinden. Maar ik wilde niet 

hutjemutje zitten zeg maar. Voor 70m², ja daar betaal je drie ton voor. Dat is het niet waard, en te 

duur ook voor nu.”   

Het is een veelgehoord motief, dat in Amsterdam Zuidoost een grotere woning voor minder geld is te 

krijgen en dat daardoor andere alternatieven minder interessant zijn. Een deel van de respondenten 

had wel ergens anders willen wonen, maar dat was volgens hen niet betaalbaar. IJburg of het KNSM-

eiland werden meerdere malen als opties genoemd omdat mensen het wel mooi vonden. Maar 

doordat de huizen daar toch een stuk duurder zijn vielen die locaties af.  

Robert (56) legt uit dat hij IJburg wel mooi vindt, maar toch blij is dat hij in de Bijlmermeer woont. 

Robert: “En ik heb bij IJburg ook wel gekeken naar die huizen hoor, daar kan je wel mooi wonen 

hoor, laten we wel wezen. Dat is een heel andere uitstraling. Dat is op zijn manier ook mooi, maar 

toch ben ik blij dat ik hier woon. Hier heb je oude bomen en de Gaasperplas, ik vind het hier leuker. 

IJburg vind ik ook wel goed, maar ik vind het qua locatie, qua bereikbaarheid wat minder. Dan moet 

je direct helemaal via de binnenstad enzo. IJburg is wel weer ingewikkelder allemaal.” 

Silvia is heel duidelijk over wat ze van IJburg vindt: “Nou IJburg is sowieso buiten Amsterdam voor 

mij. Dat hoort niet bij Amsterdam. Er zijn bepaalde gebieden dat vind ik gewoon, IJburg is gewoon 

aangebouwd en opgespoten. Zuidoost hoort nog wel een beetje bij Amsterdam, dit was er al.  



 

 

59 

Dit bestaat nou al zolang. IJburg, nee het trok me niet. Ik ken wel mensen die er wonen, maar het is 

gewoon niks voor mij. Ik vond de huizen ook best wel prijzig daar, maar voor mij hoefde het niet.” 

IJburg lijkt dus voor- en tegenstanders te hebben. Van die mensen die IJburg overwogen hebben zou 

gezegd kunnen worden dat ze op zoek waren naar een wat meer stedelijke woonlocatie, omdat deze 

mensen veelal ook aangaven wel graag in de stad te hebben gewoond. De locatie had echter minder 

prioriteit dan de woning die ze graag wilden. Om die reden zijn ze verder gaan kijken buiten de stad. 

 

Ook alternatieven buiten Amsterdam 

Een deel van de mensen had er geen bezwaar tegen om te verhuizen naar een plek buiten 

Amsterdam. Sommige respondenten liepen tegen de beperking van een puntensysteem op.  

Arnoud (38) wilde zich inschrijven voor een project in Ouderkerk: “Het is ook redelijk dichtbij 

allemaal, ook redelijk dicht bij mijn werk, dat was natuurlijk ook wel belangrijk. En ik zag dat project 

en het zag er allemaal heel erg leuk uit, ook qua tekeningen. En toen ik me inschreef toen bleek 

opeens dat ze een puntensysteem daarop hadden losgelaten. Alle mensen die in Ouderkerk zelf 

woonden die kwamen voor en starters ook zeg maar. Ik kwam pas ergens in de vijfde categorie ofzo, 

ergens achteraan omdat ik niet economisch gebonden was. En ja, dus dat viel toen eigenlijk af.”  

Arnoud had te maken met beperkingen die hem opgelegd werden. Als het mogelijk was geweest was 

hij graag in Ouderkerk gaan wonen, maar door de beperkingen van het puntensysteem was dit niet 

mogelijk. Toen was hij genoodzaakt verder te gaan kijken.  

De beperkingen voor Frida (35), alleenstaande moeder met één kind hadden te maken met de 

betaalbaarheid van woningen: “Want ik heb ook wel een keertje gekeken in Weesp en Abcoude, 

maar dat is natuurlijk niet betaalbaar. Ja je kijkt wel in de omgeving. Ik heb Amstelveen ook wel 

serieus overwogen, maar is ook niet betaalbaar… de prijs-kwaliteit verhouding is in dat geval gewoon 

slechter. Je krijgt voor hetzelfde geld gewoon ergens anders minder.” 

Ook vertelde ze dat Diemen voor haar een serieuze optie was geweest, omdat het vlakbij haar werk 

is. Maar daar zou ze 250.000 euro voor het kleinste appartement moeten betalen, dus toen hield het 

voor haar op, omdat ze dat niet kon betalen.  

Wat veelal een reden was om ook buiten Amsterdam naar opties te gaan kijken was de aanwezigheid 

van familie of bekendheid met een bepaald gebied of plaats. Voor Claudia was dit de reden dat ze in 

de Zaanstraak is gaan kijken. Claudia (42): “En ja, ik kom uit de Zaanstreek, dus ik heb nog wel 

overwogen om in Zaandam iets te kopen. Maar in die tijd was daar niet het aanbod wat ik wilde. 

Voornamelijk in die prijsklasse rond de twee ton, waren oude huisjes, nou dat wilde ik echt niet, 

oude kleine huisjes, dat wilde ik echt niet, daar heb ik vroeger al gewoond.” 

In hoofdstuk twee kwam naar voren dat eventuele concurrentie wat betreft woningaanbod vanuit 

Almere te verwachtten was. Uit de interviews kwam echter naar voren dat maar vier van de 

tweeëntwintig respondenten Almere hebben overwogen als alternatieve woonlocatie.  

Daan (28) vertelde dat hij best in Almere had willen wonen: “Eh, ja, ik heb nog wat in Almere 

overwogen, want daar heb ik daarvoor altijd gewoond. Maar ik kreeg mijn vriendin niet zo ver. Toen 

waren we snel klaar.” Zijn vriendin vormde in dit geval de beperking om te verhuizen naar Almere.  

Ook Sjoerd verteld dat hij nog even Almere heeft overwogen: “Nee, nog heel even gekeken naar 

Almere. Kan je ook heel veel vierkante meters kopen. Maar ja, daar zit geen hart in, dus daar heb ik 

niet voor gekozen. Trok niet.” 
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Keith en zijn vrouw en vier kinderen wonen nu in een huis aan de Claus van Amsbergstraat in de F-

buurt. Hij vertelt dat ze in Amsterdam Oost het KNSM eiland hebben overwogen. Keith legt uit dat op 

het gedeelte waar zij wel wilden wonen mensen niet zo snel vertrekken. Bovendien vindt Keith: 

“Maar we wilden ook niet zoveel geld neerleggen voor een rijtjeshuis, ik ga daar niet 5 of 6 ton voor 

betalen, dat doe ik niet.”  

Voor Ilona (39) en haar man was het heel belangrijk dat ze vanuit hun woonlocatie gemakkelijk hun 

werk konden bereiken. De geschiktheid van een potentiële locatie hing daar voor hen vanaf. Des te 

makkelijker het werk van beide bereikt zou kunnen worden, des te hoger de place utility voor dit stel. 

Ilona vertelde dat ze om deze reden graag ‘langs’ de treinlijn Amersfoort-Amsterdam wilden wonen. 

Bussum, Hilversum, Weesp en Amersfoort zijn voorbij gekomen als potentiële woonlocaties. Omdat 

haar man in het centrum van Amsterdam werkt, zouden ze daar ook wel graag hebben gewoond. 

Ilona legt uit dat ze wel gezocht hebben, maar dat het niet verder is gekomen. Als ze daar een 

woning op de begane grond hadden kunnen vinden, van ongeveer 100-110m² en met een 

slaapkamer meer dan ze hadden, zouden ze het wellicht hebben gedaan. Maar dat was niet te vinden 

binnen hun budget. In Weesp, Hilversum en Bussum hebben ze niet daadwerkelijk naar woningen 

gekeken. Weesp leek Ilona en haar man beide leuk om te wonen als plaats, maar de huizen vonden 

ze niet leuk. In Hilversum vonden ze het centrum niet leuk en in Bussum werkt Ilona, maar haar man 

vond het centrum daarvan veel te saai. Ilona vertelt dan nog over Amersfoort, wat hen beide een 

leuke stad leek om te wonen: 

“Amersfoort vinden we een hele leuke stad, we wilden alleen dicht bij het centraal station wonen, 

zodat de reistijden beperkt bleven en daar was een nieuwbouwproject waar het meeste al verkocht 

was. En wat er nog was, vonden we niet zo heel geschikt en daaromheen aan bestaande bouw 

eigenlijk ook niet. Dus toen zijn we al gauw hier gaan kijken, aan de rand van Amsterdam.” 

Een nieuwe woonlocatie zou voor hen geschikt zijn wanneer het dicht bij een station lag en daardoor 

het werk van beide in het centrum van Amsterdam en in Bussum goed te bereiken zou zijn.  

Mensen hebben dus wel alternatieven, maar veelal waren ze verkocht als ze eenmaal zagen wat ze 

voor de woningen in Zuidoost aan prijs-kwaliteit verhouding krijgen ten opzichte van woningen in de 

stad. Deze zijn volgens de respondenten een stuk kleiner en duurder. De aantrekkelijkheid van de 

Bijlmermeer ligt dus op het eerste gezicht voornamelijk in het woningaanbod. Relatief gezien tot 

andere locaties is het woningaanbod in de Bijlmermeer goedkoop en er staan veel grote 

eengezinswoningen.  

Ook speelt bekendheid met bepaalde stadsdelen een rol bij het wel of niet in overweging nemen als 

potentiële nieuwe woonlocatie. Een aantal respondenten heeft hun oude woonlocatie in overweging 

genomen. Ook scheelde het vaak als mensen al iemand kenden die in het stadsdeel woonde.  

Erik (27) geeft dit ook aan: “Als je dan iets buiten het centrum wil gaan wonen, dan kan je naar Noord 

of Oost, maar dan ga ik het liefst ook een beetje naar waar ik vandaan kom.” 

Onbekend maakt onbemind, en bekend maakt vertrouwd zou gesteld kunnen worden. Iets wat voor 

zes van de tweeëntwintig respondenten in ieder geval opging, omdat zij al woonden in Zuidoost en er 

daardoor ook graag wilden blijven wonen. Van alle tweeëntwintig respondenten gaven zeven 

mensen aan bekend te zijn met de Bijlmer, vijf mensen een beetje bekend en tien mensen gaven aan 

onbekend te zijn met de Bijlmermeer. Voor de eerste groep geldt dat ze al grotendeels wisten wat ze 

konden verwachten wat betreft locatie. Voor de mensen die niet bekend waren met de Bijlmermeer 

was dit een stuk moeilijker. Het is moeilijk om voor deze mensen de place utility vast te stellen 

omdat dit ook de mate aangeeft waarin verwachtingen tevreden stellen. Een aantal van deze 

respondenten geeft zelf aan dat het een pure gok was om naar de Bijlmermeer te verhuizen. 
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5.2.5 Tevredenheid en ontevredenheid met de woonlocatie Bijlmermeer 

Om de place utility van de Bijlmermeer beter te kunnen bepalen wordt gekeken welke factoren er 

voor zorgen dat mensen tevreden of ontevreden zijn met de Bijlmermeer als woonlocatie. Op deze 

manier kan ook onderzocht worden waarin de kracht van de Bijlmer ligt volgens bewoners, dus wat 

op dit moment volgens hen de place utility van de wijk is. Wat hebben mensen gezocht en wat 

hebben ze gevonden? In hoeverre is de locatie geschikt voor de activiteiten die ze willen 

ondernemen? En in hoeverre kunnen ze behoeften en benodigdheden bevredigen? Place utility is 

voor ieder persoon verschillend. Er wordt eerst een algemeen beeld geschetst van de meningen van 

de respondenten. Vervolgens zal dit uitmonden in een categorisatie van place utility.  

Uit paragraaf 5.2.2 kwam naar voren dat mensen in een nieuwe woonomgeving vooral op zoek 

waren naar een gunstige ligging en bereikbaarheid, groen, kindvriendelijkheid, voorzieningen en een 

bepaald gevoel. In deze paragraaf wordt geanalyseerd of ze dit ook waargemaakt hebben. 

Achtereenvolgens worden kenmerken behorende bij toegankelijkheid, voorzieningen, fysieke 

karakteristieken en sociale omgeving behandeld.  

Toegankelijkheid: Ligging, bereikbaarheid en parkeren  

Alle respondenten zijn erg tevreden met de ligging van de Bijlmermeer en met de bereikbaarheid van 

de wijk. Vooral die bereikbaarheid is een veelvuldig terugkerend thema.  

Sommige ondervraagden gaven enigszins tegenstrijdige antwoorden. Arnoud bijvoorbeeld, wonend 

in Evergreen, gaf aan dat hij de wijk en de omgeving belangrijker vond dan de woning. Verwacht 

wordt dan dat hij veel dingen aan de wijk kan noemen die hem tevreden maken. Dit doet hij ook wel, 

maar opvallend is wat hij zegt over de bereikbaarheid van de wijk: 

Arnoud (38): “Je zit tussen de A9, A2, A1 en A10. Dus wat dat betreft is dat prima. Je zit echt in het 

midden. Het openbaar vervoer is hier vlakbij. 5 minuten lopen naar de metro, de bus stopt hier 

vlakbij. En met de auto ben je ook binnen no time overal hiervandaan. En alles is goed te fietsen 

hiervandaan. Ook als ik naar mijn werk fiets in Buitenveldert, is allemaal fietspaden en binnen een 

halfuur zit ik in Buitenveldert. En van hieruit zit ik in 20 minuten op het Rembrandtplein. Dus wat dat 

betreft is het allemaal heel goed geregeld.”  

Geestig hieraan is dat hij in bovenstaand citaat vooral aangeeft hoe snel hij weg kan komen uit de 

Bijlmermeer. Zestien van de tweeëntwintig geïnterviewden hadden het over die bereikbaarheid. 

Ieder van hen had het over de goede verbinding met de snelweg en de goede ontsluiting door 

openbaar vervoer.  

Alice (31) zegt: “Want dat is wel mijn ideale huis zeg maar, dat ik overal snel ben.” 

Vijf respondenten gaven aan de bereikbaarheid en ligging vooral belangrijk te vinden in verband met 

werk.  

Anna (29): “En het is, we hebben wel gekeken, we zitten hier dicht bij de snelweg. Hij moet vaak het 

hele land door voor z’n werk, dus hij kan alle kanten op. Dat is wel een voordeel geweest ja, daar 

hebben we wel naar gekeken.” Anna en haar man hebben die wens uiteindelijk ook waargemaakt.  

Een opmerking die hier gemaakt moet worden is dat bereikbaarheid en ligging op zichzelf niets 

zeggen over de locatie zelf, maar eerder over ‘hoe snel je weg kan uit die locatie’. Het is niet een 

kenmerkend of ‘unique selling point’ voor de locatie zelf. Maar deze uitspraken geven ook wat aan, 

omdat deze mensen blijkbaar geen andere punten kunnen noemen die de Bijlmermeer meer 

bijzonder maken. Dit zou als volgt geïnterpreteerd kunnen worden: mensen maakt het in principe 

niet uit waar ze wonen, omdat ze toch snel kunnen komen waar ze wel graag willen zijn. Dit is 

moeilijk voor te stellen. Het komt echter wel overeen met de eerdere constatering dat mensen meer 

waarde hechten aan de woning zelf dan aan de omgeving waarin die woning staat.  
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Fysieke karakteristieken: Groen en ruimte 

Een tweede aspect waar mensen veelal erg tevreden over zijn is het groene en ruimtelijke karakter 

van de Bijlmermeer en de omgeving. In de wijk Evergreen in de E-buurt waarderen meerdere mensen 

de ruimtelijkheid van de wijk. Om precies te zijn noemen zes mensen dat als positief punt. Dat de 

straten ruim opgezet zijn en niet van die kleine, smalle straatjes zijn wordt gewaardeerd. In de wijk 

Nieuw Kempering in de K-buurt noemen mensen veelal de Gaasperplas als positief punt. Zeven 

mensen zijn tevreden met het groen in de wijk en in de Bijlmermeer. Zeven andere mensen hebben 

het vooral over het groen in de omgeving, in het bijzonder de Gaasperplas. Verder noemen ook nog 

eens zeven mensen de rust in wijk.  

Claudia (42), alleenstaande moeder met twee kinderen vertelt waarom ze de ruimtelijkheid van de 

wijk zo waardeert: “Ik zou nooit in een stad willen wonen, ik werk in West en in de binnenstad, dat is 

mijn werkgebied. En dan zie ik daar van die ouders fietsen met van die bakken op hun fiets, kinderen 

voor en achter op zo’n fietszitje. Dan denk ik wat ben ik blij dat ik ergens woon waar fietspaden zijn. 

De kinderen kunnen overal heen, alleen maar fietspaden naar school, we komen geen auto tegen. En 

we zien de konijntjes ’s ochtends springen, en de pauw. Dat is voor mij ideaal, een groene omgeving 

met veel mogelijkheden tot fietsen, wandelen, spelen.” 

Typisch is dat Claudia zegt “ik zou nooit in een stad willen wonen”. Ze beschouwt Zuidoost daarmee 

dus niet als stad.  

Ruth, de oudste respondent die is geïnterviewd (70 jaar), vond de Bijlmer eerst eigenlijk maar niks. 

Haar mening is toch veranderd: “Want ik vind het wel heel mooi. Want ik moet zeggen, het uitzicht 

en wat ik hier heb, had ik daar niet. Want ook al zat ik op mijn dakterras, dan zat ik te kijken naar de 

overburen. Maar hier heb ik echt een heel mooi uitzicht. Ik heb hierboven ook een dakterras, ik kan 

daar ook zitten.” Ook Ruth kan die ruimte en weidsheid van de wijk dus waarderen.  

Frida (35) over wat ze zo waardeert aan de Bijlmermeer: “Omdat het een groen stadsdeel is, en er 

ook echt nog wel ruimte is.”  

 

Ilona (39) woont in Karspelhof: “Zuidoost is wel ruim en groener opgezet dan de stad is natuurlijk. 

Dat is als je nu door Zuidoost fietst wel een pluspunt.”  

Een aantal respondenten was ook echt op zoek naar een rustige omgeving. Een voorbeeld hiervan is 

Ria. Ria is 38 en woont alleen in een woning in Nieuw Kempering. Ze heeft een eigen bedrijf en is 

daar erg druk mee. Daarom vindt ze het fijn als ze ’s avonds thuis kan komen in een rustige 

woonomgeving. En dat heeft ze gevonden in de Bijlmermeer.  

Ria (38): “Maar ik zie het wel zo, tis lekker rustig, lekker burgerlijk en je hebt van niemand last. Maar 

toch is er hier een soort chillsfeer. In het centrum is iedereen gejaagd, al die fietsers, ik ben het 

helemaal niet meer gewend, ik ben het gewoon ontwend. Ik zou nooit meer terugwillen naar het 

centrum. Ik ben fan van Zuidoost.”  

Zoals doorklinkt in de mening van Ria is ze ook een goed voorbeeld van iemand die erg positief is 

over haar eigen woonomgeving.  

Ook Dini en Lidia waarderen de rust in de Bijlmermeer.  

 

Dini (54): “De rust, die hier toch is, terwijl je in een relatief drukke Bijlmer zit. Is eh ja, ik denk wel 

uniek.” 

Lidia (40): “Ja, het is heerlijk rustig, we zitten zo bij de Gaasperplas en je kan lekker wandelen.” 
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Duidelijke fysieke karakteristieken die de Bijlmermeer aantrekkelijk maken volgens de respondenten 

zijn de kwaliteit van fietspaden, rust, ruimte en een mooie en groene omgeving.  

 

Voorzieningen 

Een ander punt waardoor veel mensen tevreden zijn met hun directe woonomgeving komt door het 

aanbod aan voorzieningen. De Amsterdamse Poort is het grootste winkelcentrum van de 

Bijlmermeer. Dit winkelcentrum wordt door veel mensen hoog gewaardeerd. Vooral uit gemak en 

praktisch oogpunt.  

Robert (57): “Maar ik vind het ook wel makkelijk, alles bij de hand, alle voorzieningen zijn hier. Je 

hoeft nergens over na te denken, alles is in de buurt hier. We hebben alles hier, ik mis niks. Van 

theaters tot aan bioscopen tot aan Ajax, winkelcentra, Praxis, ziekenhuis, ja metro, bussen, alles 

hebben we hier, een prachtig park, je kan hier zwemmen, ja ik hoef nergens, ik hoef in feite nergens 

voor echt weg.” 

Arnoud (38): “Verder het is gewoon heel handig dat je hier dicht bij de Amsterdamse Poort zit, als je 

iets nodig hebt, Blokker, AH, het is wel makkelijk. En de Arena Boulevard zit er natuurlijk ook. 

Dacathlon, Media Markt. Pathé zit er ook, ga ik ook regelmatig naartoe, dat is wel ideaal.” 

Erik vindt dat Amsterdam Zuidoost vergeleken met andere stadsdelen een heel goed aanbod aan 

voorzieningen heeft. Erik (27): “er zijn gewoon heel veel faciliteiten ook. Alles, zeg maar vergeleken 

met Noord ofzo, alles is hier. Een winkelcentrum, bioscoop, Mediamarkt”. 

Het aanbod aan voorzieningen zorgt er voor ongeveer één derde van de ondervraagden mede voor 

dat ze de Bijlmermeer een aantrekkelijke woonlocatie vinden. Door het grote aanbod aan 

voorzieningen worden ze bediend in hun vraag naar gemak. Deze mensen hebben hun behoeften en 

benodigdheden waargemaakt wat betreft voorzieningen en dat maakt de Bijlmermeer als 

woonlocatie voor hen geschikt.  

Sociale omgeving; multicultureel  

 

Bij de sociale omgeving kan in de context van de Bijlmermeer het multiculturele karakter van de wijk 

geplaatst worden. Alle mensen die zijn gesproken in de interviews hebben hier iets over gezegd. 

Bijna alle respondenten hebben iets positiefs over dit onderwerp gezegd, slechts vier mensen 

hebben ook een negatieve kant van de multiculturaliteit benoemd.  

 

Arnoud (38): “Ik had wel gehoopt dat het een beetje multicultureel zou worden. En dat is wel 

gelukt.” Zijn buren zijn van verschillende nationaliteiten. Hij vertelt dat hij wel had verwacht dat hij 

tussen allerlei verschillende culturen terecht zou komen. Die verwachting is uitgekomen. De mate 

waarin verwachtingen tevredenstellen is ook een maat voor de bruikbaarheid of ‘utility’ van een 

locatie. Voor Arnoud komt de positieve place utility vooral voort uit het multiculturele karakter van 

de wijk. Die multiculturaliteit zorgt niet direct voor een bepaald nut of bruikbaarheid van een plek, 

maar het zorgt er wel voor dat Arnoud heel tevreden is met deze locatie. Op basis van de 

verwachting hiervan, dat er veel verschillende culturen zouden zijn, heeft hij de keuze gemaakt om 

een woning in de Bijlmermeer te kopen. Door de diversiteit aan culturen lag de place utility in de 

Bijlmermeer hoger dan in andere wijken. De verwachting die Arnoud van tevoren had komt overeen 

met de huidige woonlocatie en stelt ook daadwerkelijk tevreden. 

 

Nicole (35), getrouwd en drie kinderen, ziet zowel de voor- als nadelen van de multiculturele 

samenleving in de Bijlmermeer. Ze zegt: “Aan de ene kant vind ik het heel positief dat onze kinderen 

in aanraking komen met een heleboel verschillende leefwijzen en culturen, vind ik wel echt een 

verrijking. De andere kant is, dat ook met zich meebrengt dat ze ook in contact komen met allerlei 

andere normen en waarden en dat vind ik dan soms nog wel eens lastig.” 



 

 

64 

 

Frida (35), alleenstaande moeder: “Mensen zijn anders, dat is soms ook lastig. Maar tegelijkertijd 

geeft het dynamiek en kleur en dat is het mooie van de Bijlmer. Dat er heel veel cultuur is en dat er 

heel veel mogelijkheden zijn voor kinderen om zich op allerlei manieren te ontwikkelen.” 

 

Opvallend is het zeker, dat grote delen van de Bijlmermeer erg multicultureel zijn. Sommige mensen 

vinden het soms moeilijk om die andere culturen te begrijpen. Een aantal mensen vertelt dat ze het 

vervelend vinden dat vooral de Surinamers zo hangen op straat. Ze voelen zich niet onveilig 

daardoor, maar vinden het ‘gewoon vreemd’. Maar over het algemeen zijn de reacties overwegend 

positief.  

 

Peter (34): “Omdat ik het een fijne, multiculturele buurt vindt. Je hebt hier echt het gevoel dat je 

midden in de wereld zit met alle nationaliteiten door elkaar.”  

 

Claudia woonde al in Zuidoost. De culturele omgeving vormde voor haar reden om te blijven. Ze zegt: 

“En ik vind het hier prettig wonen met zoveel culturen om me heen. Dus daarom kies ik ook speciaal 

voor Zuidoost.” 

Voor een deel van de respondenten staat de multiculturele omgeving gelijk aan levendigheid. Ze 

vinden dat de diversiteit aan mensen ervoor zorgt dat het in ieder geval geen saaie wijk is.  

Sjoerd (34): “De mensen, dus die verschillende culturen, dat vind ik prettig om mee om te gaan. Een 

stukje levendigheid, dat vind ik fijn.” 

Erik (27) zegt ook: “Het geeft wel een sfeertje, ik vind het heel gezellig.”  

Robert (56): “Ja ik vind de Bijlmer wel mooi, maar het intrigeert me op de een of andere manier. Die 

enorme smeltkroes van mensen.” Robert vertelt dat hij er echt van geniet, bijvoorbeeld als alle 

Ghanese vrouwen in hun prachtige, kleurrijke kleding de straat op gaan. Hij waardeert de 

gastvrijheid, relaxtheid en de eetcultuur van deze mensen.  

Achttien van de tweeëntwintig mensen ziet de multiculturaliteit van de wijk ook als kracht van de 

wijk. Ze geven allemaal aan het een verrijking te vinden voor zichzelf of eventueel voor hun kinderen.  

Sociale omgeving; kindvriendelijkheid 

Naast de etnische samenstelling van de wijk vinden mensen kindvriendelijkheid ook een belangrijk 

punt dat bijdraagt aan hun woontevredenheid.  

Sommige respondenten waren duidelijk op zoek naar een kindvriendelijke omgeving. Dertien van de 

tweeëntwintig respondenten hebben thuiswonende kinderen. Vooral de mensen met wat jongere 

kinderen gaven aan dat ze het fijn zouden vinden als hun kinderen veilig en gemakkelijk naar buiten 

zouden kunnen zonder dat de ouder per se mee naar buiten zou moeten. Hebben mensen die wens 

nu ook waar gemaakt? 

Alice is erg tevreden met de kindvriendelijkheid van de wijk. Op mijn vraag hoe het project Nieuw 

Kempering op haar overkomt antwoord Alice: “ja jonge gezinnen, kindvriendelijk. Zo kwam het bij mij 

over. En dat vind ik ook wel.” Een verwachting die uiteindelijk dus ook is waargemaakt.  

Voor Anna (29) en haar man ligt dat net even anders. Ze hebben samen een kindje van 1,5 jaar oud. 

Ze zijn helemaal tevreden met hun huis en de omgeving. Toen ik aan haar vroeg hoe haar ideale 

woonomgeving eruit zag antwoordde ze ook dat die er net zo uit zou zien als nu. Een gemengde wijk 

en goed contact met de buren. Groen en speelgelegenheden in de buurt. Dat zat allemaal goed 
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volgens haar. Alleen de scholen in de buurt vormden een struikelblok voor haar. Die vindt ze niet 

goed genoeg, het niveau ligt volgens haar beneden gemiddeld.  

Puur om die reden willen Anna en haar man binnenkort gaan verhuizen. De scholen in de buurt 

zorgen er bij hen voor dat er ontevredenheid is met de huidige woonlocatie. Doordat ze verwacht dat 

scholen op een andere locatie beter zijn, ligt daar de place utility voor haar hoger en is de keus 

gevallen om te gaan verhuizen.  

Claudia is alleenstaande moeder met twee kinderen en is een goed voorbeeld van iemand die echt 

op zoek was naar een kindvriendelijke omgeving. Uit haar verhaal viel ook op te maken dat haar 

kinderen duidelijk op de eerste plaats staan. Haar grootste wens was dat ze niet elke keer mee naar 

buiten hoefde om met de kinderen te spelen. Die wens en verwachting heeft ze nu volledig 

waargemaakt in het project Nieuw Kempering.  

Claudia: “Daar heb ik zo het eerste voorjaar van genoten, dat de kinderen gewoon buiten konden 

spelen. Dat is een heel groot voordeel, dat het zo kindvriendelijk was, dat ze niet zomaar de straat op 

konden. En dat voldeed gewoon aan mijn grootste wens dat ik niet altijd maar naar buiten mee hoef. 

En wat ik ook heel leuk vind in deze buurt is dat er overal speeltuintjes zijn.” 

Keith heeft samen met zijn vrouw vier kinderen en is het met Claudia eens. Keith: “kinderen kunnen 

hier veilig spelen, kinderen kunnen hier veilig rennen. En je kijkt af en toe naar buiten en ik ben niet 

bezorgd.” 

Geen enkele respondent had een negatieve mening over de kindvriendelijkheid. Die 

kindvriendelijkheid kan dus ook als een sterk punt van de wijk gezien worden.  

 

Sociale omgeving; aanzien van de wijk en ontwikkeling 

Een onderdeel van de sociale omgeving vormt ook het aanzien van de wijk. Het imago van de 

Bijlmermeer is op zijn zachts gezegd nog steeds niet al te best. Uit de theorie kwam naar voren dat er 

bij imago onderscheid is te maken tussen ‘intern’ en ‘extern’ imago. Mensen die niet gebonden zijn 

aan de wijk vormen een extern beeld. Hierbij worden ook verschillende wijken vergeleken met 

elkaar. Het imago wordt ook gevormd door de fysieke staat van een wijk. Het ‘interne’ imago wordt 

gevormd door mensen uit de wijk zelf. Opvallend is wel dat een deel van de mensen in de interviews 

aangaf niet echt graag in de Bijlmermeer te willen gaan wonen. Ze stonden enigszins huiverig 

tegenover een verhuizing naar de wijk. Dit heeft alleen betrekking op de mensen waarvan hun vorige 

woning buiten de Bijlmer stond. Deze mensen zijn echter toch overstag gegaan en nu ze er wonen 

vinden ze het allemaal zwaar overdreven wat er over de Bijlmermeer gezegd wordt. Nu ze er zelf 

wonen hebben ze opeens een ‘intern’ imago dat veel positiever is dan toen ze de wijk nog niet 

kenden. Hier komt ook weer de cognitieve dissonantiereductie tevoorschijn (zie voor toelichting p. 

43). Mensen doen zich soms positiever voor dan ze werkelijk zijn, of ze hebben de neiging de 

negatieve dingen achterwege te laten. Ook kunnen mensen de neiging hebben om hun eigen keuze 

goed te praten. Mensen zijn ook wel oprecht positief, maar over de eigen omgeving zijn mensen  

sowieso altijd net wat positiever.  

Uit de interviews blijkt dat sommige mensen een soort drempel over moesten om te gaan verhuizen 

naar de Bijlmermeer. Maar nu zijn ze over het algemeen erg tevreden. Mensen ervaren nog wel eens 

geschokte reacties uit hun omgeving als ze vertellen dat ze naar de Bijlmermeer zijn verhuisd.  

Klara: “Jaa. Als ik het tegen mensen zei van ik ga naar de Bijlmer verhuizen dan verkrampten ze zo 

ongeveer.” 
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Klara vertelt dat zijzelf eerst ook niet zo snel de Bijlmermeer had overwogen: “Nou ja, het was toch 

wel een drempel om naar de Bijlmermeer te gaan, dus we moesten even die drempel over. Maar 

toen ik hier eenmaal zat dacht ik van dat hadden we veel eerder moeten doen.” 

Zelf hebben de respondenten er geen problemen mee. Ze vinden het allemaal zwaar overdreven wat 

de buitenwereld zegt over hun woonomgeving. Ze zijn zich wel bewust van het feit dat ze in een wijk 

wonen die erom bekend staat niet al te best te zijn, maar ze zien ook dat er wat aan gedaan wordt. 

Elf mensen geven aan dat ze het ook wel leuk vinden dat de wijk nog in ontwikkeling is.  

Theo (46): “Ja dat vind ik hartstikke leuk. Dat het allemaal nog niet is ingekleurd.” 

Daan vertelt dat hij het juist wel leuk vind om midden in dat vernieuwingsproces te zitten: “Ik bedoel 

alle wegen worden verbeterd, er komt een nieuw metrostation, nieuw winkelcentrum, nieuwe 

woonwijken. Dat vond ik ook wel gaaf, om daar gewoon in mee te groeien zeg maar.” 

Ook Ria (38) vindt alle ontwikkelingen positief: “Ze doen heel veel om het allemaal weer omhoog te 

krijgen. Oude flats gaan tegen de vlakte en er komen nieuwe appartementen of eengezinswoningen 

voor terug. Ze zijn echt goed bezig hier.” 

Klara doet nog een grappige uitspraak over de verandering in de wijk: “Laatst kregen we zelfs opeens 

een folder van D66 en van een meditatiecursus in de bus, toen dacht nou volgens mij wordt het hier 

nu een normale buurt. Nu alleen nog een natuurwinkel en dan zijn we waar we wezen willen. 

Blijkbaar krijgen mensen door dat er iets aan het veranderen is ofzo.”  

Aan de mensen die een huis hebben gekocht zal het in ieder geval niet liggen. Zij zien de wijk positief 

en vinden het goed dat het stadsdeel aan de weg timmert. De dynamiek en de ontwikkeling van de 

wijk kunnen in dit geval gezien worden als sterke punten van de wijk. Dit aspect van de Bijlmermeer 

kan ook toegevoegd worden aan de algemene place utility van de wijk. Het gebied is voor mensen 

ook aantrekkelijk omdat het niet heel standaard is en al helemaal is ingevuld en ingekleurd. 

Misschien is dat wel de stille kracht van de Bijlmermeer.  

Sociale omgeving; overige kenmerken 

Naast de goede bereikbaarheid en ligging van de Bijlmermeer, het groene en ruime karakter, de 

multiculturaliteit en de ontwikkeling van de wijk zijn er nog enkele kenmerken die ervoor zorgen dat 

mensen tevreden zijn. Het gaat hier om gevoel, sfeer en veiligheid.  

Sommige respondenten vertelden over een gevoel wat ze hebben bij de wijk. Vooral de mensen in de 

projecten Nieuw Kempering en Evergreen gaven aan een soort dorpsgevoel te ervaren.  

Zoals Claudia (42): “Omdat, dit is gewoon een dorp. Ik zie dit wel als een dorp op zich, deze, dit 

Nieuw Kempering gedeelte. Het voelt als echt thuis komen, echt een dorpje, klein, heel klein 

gemeenschapje in dat grote stadsgeheel, heel Zuidoost zeg maar.”  

Nicole (35) komt oorspronkelijk uit een dorp en hoopte heel erg dat Evergreen een fijne buurt zou 

worden om in te wonen. Volgens haar is dat helemaal gelukt. Nicole: “Gewoon een heel klein beetje 

dorps in de stad zeg maar. Het roept een bepaalde sfeer op, van gezelligheid, tenminste dat vind ik. 

Dat sprak mij heel erg aan.” 

Met de sfeer in de buurt en de vriendelijkheid van de mensen in de buurt zit het ook goed. Een groot 

deel van de respondenten waardeert ook de sociale contacten die ze hebben opgebouwd in de 

buurt.  

Alice woont in Nieuw Kempering: “Dat we leuke sociale contacten hebben opgebouwd in de buurt. 

Dat hier dus ook echt mensen wonen die me aanspreken.  
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Dat ik echt een band hier met mensen opgebouwd heb, wat je ook gewoon vriendschap kan noemen, 

het zijn niet gewoon maar buren. Gewoon de gezelligheid en de sfeer hier in de buurt is goed, dat is 

voor mij ook heel belangrijk.”  

Keith (37) woont in de F-buurt: “Ehm, wat ik bijzonder vind aan deze buurt is de gezelligheid en de 

toegankelijkheid. Mensen helpen elkaar en dat vind ik dan fijn. Dat is typisch iets, dat als je hier iets 

hebt dat mensen je heel makkelijk helpen of aanspreken of iets zeggen. Of als je kinderen iets doen, 

dat mensen ook zeggen, hé. Iedereen weet waar je woont. De toegankelijkheid en de warmte, dat is 

kenmerkend.” 

Ria (38), woont in Nieuw Kempering: “Maar ik weet niet, de sfeer is gewoon gezellig. En zo ben ik een 

beetje verliefd geworden op Zuidoost.” 

Wat betreft de veiligheid in de buurt zijn de meningen wat meer verdeeld. Negen van de 

tweeëntwintig respondenten geeft aan dat ze zich absoluut veilig voelen in de wijk waar ze wonen. Er 

is niemand die genoemd heeft zich heel onveilig te voelen. Anna vindt het zelfs veiliger dan haar 

vorige woonomgeving in de Indische buurt. Anna: “Maar laat ik zeggen, ik voel me hier veiliger om ’s 

avonds over straat te lopen dan dat ik dat deed in de wijk waar we hiervoor gewoond hebben.” 

 

Over het algemeen zijn mensen dus op veel punten erg tevreden over hun woonlocatie.  

Evelien (46): “als ik hier zo op mijn bankje zit en ik kijk zo, ja heerlijk. Ik vind het echt fijn, het huis is 

groot, ik kan echt, zo eens rondkijken en denken wat wonen we hier toch fijn. Eigenlijk geen seconde 

spijt gehad.” 

 

Bijna alle mensen die geïnterviewd zijn, zijn erg positief over de Bijlmermeer als woonomgeving. 

Toch zijn er ook mensen die wel wat op te merken hebben over de wijk. 

 

5.2.6 Negatieve uitdrukking van place utility 

Zoals hierboven naar voren kwam zijn de meeste mensen die een huis hebben gekocht erg positief 

over de Bijlmermeer. Er is veel overeenstemming over wat de respondenten minder leuk vinden aan 

de wijk. Globaal gezegd hebben de negatieve klanken te maken met de mensen en de sfeer in de 

wijk, scholen en parkeerplaatsen. Het zorgt er echter nog niet voor dat mensen een bepaalde staat 

van ontevredenheid bereiken waardoor ze willen verhuizen. Behalve bij twee geïnterviewden. Eén 

gezin heeft het huis momenteel te koop staan omdat ze graag willen verhuizen naar een dorp. Een 

ander stel is van plan het huis binnenkort te koop te zetten. Voor hen is het gebrek aan een goede 

school een reden om de Bijlmermeer te verlaten.  

 

Er is onderscheid te maken tussen de mensen in het project Evergreen en Nieuw Kempering. In de 

wijk Evergreen staat nog een oude parkeergarage waarin een Surinaamse stichting gevestigd is. De 

mensen in de buurt van deze garage vinden het een heel lelijk gebouw en ondervinden overlast van 

de stichting die erin zit en ook wel eens luidruchtige feestjes organiseert. Voor de mensen in Nieuw 

Kempering vormt winkelcentrum Kraaiennest een lelijke en onveilige plek. Naast het winkelcentrum 

wordt een nieuw winkelcentrum gebouwd dat in 2012 klaar moet zijn. Alle respondenten waren 

hiervan op de hoogte en accepteren het ook, maar zouden liever zien dat het zo snel mogelijk klaar 

is. Voor Anna (29) bijvoorbeeld, gaat het allemaal niet snel genoeg: “Ik had zelf wel de verwachting 

dat het wat sneller zou gaan qua verbetering. Wat ze allemaal zeggen over de Bijlmer, over 

winkelcentra die allemaal verbeterd worden, en alle parkeergarages enzo. Ik vind dat het best nog 

wel lang duurt, voordat het echt te zien is.” Vervolgens: “Het is een gigantische bouwput. En als het 

ene klaar is, dan moet het andere weer open. En dat wisten we hoor. Maar het is constant. Dat is wel 

vervelend.” 
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Ook anderen merken nu ze echt in de wijk wonen, dat er voortdurend vernieuwd wordt. Een 

positieve ontwikkeling, maar het geeft ook overlast en troep. Op sommige plekken is het nog een 

grote bouwput. Hier had niet iedereen bij stilgestaan toen ze het huis kochten.  

 

Mensen en sfeer 

Twee respondenten geven aan dat ze het contact in de buurt erg marginaal vinden. Theo (46) vindt 

dat er erg veel afstand is tussen de mensen in de wijk. Ze zeggen elkaar wel gedag, maar daar blijft 

het bij. Ook Lidia (40) vindt dat de mensen erg op zichzelf zijn. Ze laat haar kinderen niet snel alleen 

buiten spelen omdat ze de sociale controle mist.  

Evelien (46): “het stoort me niet om hier te wonen, ik woon hier heel prettig, maar ik heb hier verder 

ook niks.” Dit zijn drie mensen die de situatie hebben geaccepteerd zoals die is, maar deze toch liever 

anders hadden gezien.  

 

Gebrek aan winkeltjes, cafeetjes en terrasjes 

Sommige mensen lieten doorschemeren dat ze de stad soms wel missen. Vooral de wat meer 

typische stadse dingen als cafeetjes en terrasjes. Ook een leuk winkeltje of boetiekje missen 

sommigen. Uit de volgende uitspraken van geïnterviewden blijkt dat ze dit graag wat meer in de 

Bijlmermeer zouden zien.  

Sjoerd (34): “Veel restaurants en cafés. Die zijn er bijna niet. Dus dat vind ik iets, dat mag verder 

ontwikkeld worden. Nou ja, als je kijkt, er zit van alles, de Heineken Music Hall, winkels, een 

woonboulevard, bioscoop. Het begint wel een beetje te komen, maar het loopt allemaal achter.”  

Evelien (46): “Maar qua uitgaansgelegenheden zeg maar, daar heb ik hier niet zoveel aansluiting. Nou 

ik heb misschien in die 9 jaar tijd, twee keer op een terrasje gezeten. Ik ga liever naar Nieuwmarkt 

bijvoorbeeld, vind ik veel leuker.” 

Ilona (39): “Geen winkeltjes en cafeetjes meer in de buurt enzo, en de levendigheid van de stad niet. 

Maar jammer is het winkelaanbod hier. Dat je niet overal leuke boetiekjes of cafés of dat soort 

dingen hebt. In de stad was, welke kant ik ook op ging altijd wel wat leuks in de buurt. Een winkel 

met kinderkleding of een inrichtingswinkel, zoiets. En hier niks. In de Amsterdamse Poort zit alleen 

de H&M en de C&A en grote ketens en verder eigenlijk niet. Maar dat geeft wel gezelligheid in de 

buurt die hier eigenlijk niet is.” 

Erik (27): “Ja wat ik een beetje nog wel mis is zeg maar bij dat Arena gebied, daar zitten dan 

concertzalen enzo, maar daar mochten van mij wel iets meer cafeetjes ofzo zijn. Of terrasjes waar je 

buiten kan zitten. Dat mag wel wat meer. Of iets van een poolcafé ofzo. Dat zou voor mij wel wat 

meer mogen. Wat cafeetjes, dat zou ik nog wel leuk vinden.” 

Typisch aan de (binnen)stad is dat er op elke hoek wel ergens een winkeltje zit. Dit zorgt ook voor 

een bepaalde sfeer en gezelligheid. De verschillende functies in de Bijlmermeer zijn nog steeds van 

elkaar gescheiden. Wonen en winkelen doet men op aparte plekken. Meer menging zou er voor 

zorgen dat de Bijlmermeer iets meer op de binnenstad gaat lijken en op die manier ook een andere 

doelgroep aantrekt. Een wat meer stedelijk type mensen kan op die manier misschien bereikt 

worden. Evelien zou bij die groep horen. 

Evelien (46) met man en twee kinderen: “Ja, ik vind het wel leuk daar (in de Jordaan), gewoon, ja dan 

heb je toch inderdaad, dan zit je midden in de bruisende stad zeg maar. Ik vind, wij wonen in 

Amsterdam, maar dat merk je nergens aan. Het is gewoon een buitenwijk die ook in Rotterdam of 

Utrecht of elke grote stad had kunnen staan. Dus in die zin, ja, zou ik liever in de stad wonen, dat wel. 

Maar ik zou dit huis niet op willen geven voor een etage van 80m² waar je niet kan parkeren.” 
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Aan het gesprek met Evelien viel te merken dat ze een sterke voorkeur heeft voor de stad als 

woonlocatie. In de Bijlmermeer ontbreken de ‘stadse’ dingen als terrasjes volgens haar.  

Overige dingen die mensen noemen als mogelijk negatieve punten is het vele zwerfvuil op straat. Een 

punt dat toch opvallend vaak wordt genoemd door de kopers. Ook vinden sommigen dat het 

beloofde en verwachte groen in de wijk tegenvalt en de parkeerplek valt ook nog wel eens tegen.  

Over het algemeen vinden mensen de afstand tot de stad meevallen en snel en goed bereikbaar. 

Maar niet iedereen is het daarmee eens. Ruth van 70 vertelt bijvoorbeeld dat ze het maar niks vind 

om naar Diemen te fietsen. De verbinding met de stad, dat je per se met de metro of bus naar de 

stad moet vindt ze ook een belemmering.  

Kenmerken die de ene persoon als positief beschouwt, worden weer door anderen als negatief 

gezien. Vooral bij het punt multiculturaliteit is dit van toepassing. De punten die de Bijlmermeer 

minder aantrekkelijk maken als woonlocatie zijn de voortdurende ontwikkeling en bouw van de wijk, 

troep en vuil op straat, de gevoelsmatige afstand tot de binnenstad en het gebrek aan voorzieningen 

als cafés, terrasjes en winkeltjes.  
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5.3  Place utility uitgedrukt in categorieën  

 

In deze analyse is getracht een beeld te vormen van de wensen, gedachten en meningen van de 

geïnterviewde personen. Onderzocht is welke wensen mensen hadden voor een nieuwe woning en 

woonomgeving en of ze die wensen hebben waargemaakt. Dit mondde uit in een analyse van wat 

kopers aantrekkelijk vinden aan de Bijlmermeer. Om een extra invulling te geven aan het begrip 

place utility is getracht een aantal types te formuleren. Op deze manier worden er groepen 

onderscheiden die elk naar een eigen soort woonomgeving op zoek waren. Hierdoor wordt ook 

geprobeerd om duidelijk te maken welke doelgroepen de Bijlmermeer kan aantrekken.   

Wanneer is de nieuwe woonlocatie geschikt voor iemand? Welke place utility, of bruikbaarheid 

zochten mensen? Op basis van de analyse is tot vier categorieën of types gekomen. Elke categorie zal 

kort worden toegelicht en er zal telkens één respondent als typerend voorbeeld gebruikt worden.  

1. De woonlocatie als uitgangspunt voor werk 

In deze categorie hebben mensen de locatie gekozen op basis van de goede ligging en verbinding 

ten opzichte van de werklocatie. Een goed voorbeeld hiervan is Ilona (39), die samen met haar 

man en twee kinderen in het project Karspelhof woont. Haar werk in Bussum en dat van haar 

man in het centrum van Amsterdam moest goed te bereizen zijn. Zij zagen de Bijlmermeer als 

een geschikt uitgangspunt hiervoor. In deze categorie is een locatie dus geschikt wanneer de 

werklocatie op acceptabele afstand te bereiken is. Ook is het van belang dat de locatie door 

middel van openbaar vervoer en auto gemakkelijk te bereiken is.  

2. De woonlocatie voor de gemakzuchtige bewoner 

De gemakzuchtige bewoner houdt niet van allerlei rompslomp om zijn of haar woning heen. Deze 

categorie is op zoek naar een rustige omgeving met voldoende voorzieningen en een uitstekende 

bereikbaarheid door openbaar vervoer en snelwegen. Een goed voorbeeld hiervan is Ria (38), die 

alleen woont in het project Nieuw Kempering. Ze heeft een eigen bedrijf en vindt het daarom fijn 

als ze thuis komt uit haar werk dat ze bijvoorbeeld niet heel lang naar een parkeerplaats hoeft te 

zoeken of vanaf de metro nog twintig minuten naar haar huis moet lopen. Nu woont ze vijf 

minuten lopen van de metro en de supermarkt. Dit zorgt voor het gemak en comfort waar ze 

naar op zoek was. Het gaat bij deze categorie dus voornamelijk om een combinatie van goede 

bereikbaarheid en aanbod van voorzieningen.  

3. De woonlocatie als kindvriendelijke omgeving 

De derde categorie betreft de locatie geschikt voor kinderen. Kenmerken die de locatie geschikt 

maken om te wonen met kinderen zijn de aanwezigheid van speelplekken en het veilig kunnen 

spelen op straat. Typerend voor deze mensen is dat hun kinderen het belangrijkst zijn, wanneer 

zij fijn en veilig kunnen spelen zijn de ouders ook tevreden. Claudia (42) is een voorbeeld van een 

koper die hier duidelijk naar op zoek was. Zij zocht een woning met tuin en een omgeving waar 

haar kinderen naar buiten konden zonder dat ze hen zelf de hele tijd in de gaten moet houden. 

Voor deze categorie is een locatie extra aantrekkelijk als een wijk ruim is opgezet en er aparte 

fietspaden zijn. 

4. De woonlocatie als punt van interactie met de omgeving 

De laatste categorie betreft een woonlocatie waar een bepaalde sociale omgeving te vinden is. 

Die sociale omgeving heeft in dit geval te maken met diversiteit en een multicultureel karakter. 

Voor de mensen die hier naar op zoek zijn is een locatie pas geschikt wanneer ze veel interactie 

en diversiteit aan mensen in de omgeving hebben.  



 

 

71 

Voor de mensen die in deze categorie vallen is de woonomgeving belangrijker dan de woning. 

Arnoud (38) is zo iemand bij wie dit het geval is. Hij hoopte dat de omgeving multicultureel zou 

worden. Diversiteit, levendigheid en multicultureel zijn termen die passen bij deze typering.  

Deze categorisatie laat zien dat mensen met verschillende woonwensen terecht kunnen in de 

Bijlmermeer.  
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5.4 Welke redenen hebben de doorslag gegeven om deze woning te kopen?  

In deze analyse is al veel uitgelegd over wat er uit de interviews naar voren is gekomen. Het is 

duidelijk welke wensen en eisen mensen hadden en of ze die hebben kunnen waarmaken in de 

Bijlmermeer. Nu rest alleen nog om uit te leggen welke redenen de doorslag hebben gegeven bij de 

koop van de woning in de Bijlmermeer. Dit is van belang om uiteindelijk de hoofdvraag te kunnen 

beantwoorden.  

In de theorie zijn een aantal factoren genoemd die de selectie van een nieuwe woning beïnvloeden. 

Deze factoren zijn toegankelijkheid, fysieke karakteristieken, faciliteiten en diensten en specifieke 

plaats- en woning karakteristieken. Bij de laatste categorie gaat het om de koopwaarde, 

onderhoudskosten, oppervlakte en grootte, architectuur/design en het aantal kamers. Dit bleken 

voor mensen de meest belangrijke factoren te zijn.  

Voor 90% van de geïnterviewden heeft de prijs-kwaliteit verhouding ten opzichte van de rest van de 

stad de doorslag gegeven om de woning te kopen. Specifieke woningkarakteristieken vormen dus de 

belangrijkste reden om een woning te kopen in de Bijlmermeer. De kopers van een woning hebben 

veelal de afweging gemaakt tussen meer woonruimte of een andere en voor die persoon wellicht 

meer geschikte woonlocatie. Van alle geïnterviewden waren er maar twee mensen die zeiden de 

locatie belangrijker te vinden dan de woning. Bij alle andere respondenten kwam de woning op de 

eerste plaats. Arnoud en Erik waren de enigen die de locatie wel belangrijker vonden dan de woning. 

Bij Arnoud kwam dit omdat hij de diversiteit en multiculturele omgeving kon waarderen. Bij Erik had 

dit meer te maken met het feit dat hij al in de Bijlmer woonde en er al bekend was.  

Arnoud (38), alleenwonend in Evergreen: “De woning die is… als ze wat mindere woningen hadden 

neergezet, denk ik toch dat ik die woning had gekocht.” 

Erik (27), woont in een appartement in de F-buurt: “Ik denk ook sowieso de buurt wel. Ja ik denk wel 

dat locatie belangrijker is dan de woning. Maar ja je moet het natuurlijk een beetje afwegen. Maar de 

locatie was wel belangrijk.”  

Evelien nam de wijk meer voor lief (46): “Dus het was niet zozeer de buurt die de doorslag gaf, maar 

meer dat we het niet erg vonden om hier te gaan wonen. De woning gaf wel de doorslag.”  

Voor Silvia (32) was de woning zeker het belangrijkst. Ze vertelde dat ze liever niet in de Bijlmer 

woonde.  

“Ik wilde überhaupt niet hier. Maar ik moest een keuze maken. Of ik blijf daar, of ik ging hier en ik ga 

groter wonen.” Duidelijke taal. “De woning was het belangrijkst. Dan moet je inderdaad keuzes 

maken. De woning was wel een tikkie belangrijker. Je kan in je eigen huis toch doen wat je wil, je kan 

je van de buitenwereld afsluiten. En daar dacht ik dan maar aan. Als ik van werk kom ga ik toch 

trainen, je gaat naar huis douchen en de volgende dag weer werken. En in het weekend ga je bij 

vrienden langs. Dus je bent toch zelden in de buurt. Maar nee, ik ben hier niet komen wonen van 

leuk hier, leuke buurt! Nee, ik ben hier komen wonen omdat ik een groter huis wilde.”  

 

Silvia sprong er in haar negativiteit over de wijk wel uit.  

 

De kracht van de Bijlmermeer ligt blijkbaar meer in de woningen dan in de wijk zelf. De ruimte in de 

woning voor een relatief gezien veel lagere prijs dan in de stad gaf bij bijna iedereen de doorslag. Uit 

de volgende veelzeggende uitspraken van mensen blijkt dat het grote verschil met de rest van de 

stad een beslissende factor vormde. 

 

Klara (42): “Het belangrijkste was gewoon de ruimte en het feit dat eh het minimaal 100.000 euro 

goedkoper was dan een soortgelijk huis binnen de ring.” 

Alice (31): “Je krijgt hier gewoon veel meer ruimte voor je geld.” 



 

 

73 

Nicole (35): “De hoofdreden is veel ruimte voor een goede prijs. En de rest, dat je in een buurt zit 

waar meer gezinnen met kinderen zijn, een goede school op fietsafstand, goed voor woon-

werkverkeer.” 

Dini (54): “Omdat het dus gewoon de combinatie van de prijs en de enorme hoeveelheid ruimte die 

we hier hebben, ja die was echt wel heel erg goed. Het allereerste was voor ons de oppervlakte, dat 

was de doorslag. Ik denk dat het toch de verhouding, ruimte, hoeveel huis krijg je voor die 

hoeveelheid geld.” 

Ria (38): “Maar het belangrijkste was echt prijs-kwaliteitverhouding met oppervlakte. Het is dus 

105m², exclusief de tuin, nouja de ligging inderdaad, de weidse opzet, de metro.” 

Ria is überhaupt een goed voorbeeld van hoe het bij veel mensen is gegaan. Ze deed de volgende 

uitspraken: 

“Maar toen zag ik dit project, Nieuw Kempering, nieuwbouwwoning, voor 149.000 euro. De 

vanafprijzen waren 145.000 euro. Dus ik dacht wat?, voor dat geld”.  

“Ik had niet gedacht dat het voor mijn budget mogelijk was, een huis met een tuin. En toen bleek het 

wel mogelijk, daarom was ik ook enthousiast.” 

Voor veel mensen geldt dat ze vooraf niet echt op de hoogte waren van de mogelijkheden in de 

Bijlmermeer. Hun zoektocht startte veelal in hun vorige woonwijk. Van daaruit werd verder gekeken. 

Een groot deel van de mensen kwam er net als Ria achter dat ze ineens een grote woning konden 

kopen in de Bijlmermeer. Iets wat ze niet verwachtten. Als ze daar eenmaal van op de hoogte waren 

wisten ze dat het mogelijk moest zijn om een behoorlijke woning te kopen in Amsterdam. Veelal 

verbaasde dit mensen. Om diezelfde reden gingen ze daardoor ook snel overstag.  

Voor anderen was bereikbaarheid, gratis parkeren en ruimte en groen in de wijk een belangrijke 

reden om een woning in de Bijlmermeer te kopen.  

Arnoud: “Eh, de omgeving. En sowieso de vrije ruimte hier. In de zomer kijk je in het groen, dan is het 

dichtgegroeid. In ieder geval ook de goede bereikbaarheid, per auto en openbaar vervoer. Met de 

fiets kan je hier ook heel goed overweg, dat zijn wel doorslaggevende factoren geweest.”  

Ria (38): “Ja geld, en ruimte en de geografie, de ligging. Goed bereikbaar, zowel met openbaar 

vervoer, bussen, metro, alles.” 

Robert (56): “Twee dingen maar, dat is inderdaad geen files en de eerste tien jaar moet ik hier nog 

wel wonen vanwege mijn kinderen. En qua prijs-kwaliteit.”  

Voor Keith waren ook sociale contacten en parkeerplek van belang. 

Keith (37): “De sociale contacten, onze sociale omgeving. En het type woning. Dat het veel kamers 

heeft en ook heel belangrijk in Amsterdam, dat je je eigen parkeerplek hebt. Dus ja, sociale contacten 

en het type huis.” 

Nieuwbouw in een bestaande wijk was voor enkelen ook een reden om in de Bijlmermeer te gaan 

wonen. Sommige mensen wilden wel graag een nieuwbouwwoning, maar hadden een soort afkeer 

van vinexwijken, daarom kozen ze liever voor een al bestaande wijk.  

Sjoerd (34): “Dus juist nieuwbouw in bestaande bouw, een bestaande wijk. Dat is een reden geweest 

om hier te gaan wonen.” 
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Sjoerd zegt gekozen te hebben voor een nieuwbouwwoning in de Bijlmermeer omdat het wel een 

nieuwbouwwijk is, maar wel met een ‘hart’. Het is geen compleet nieuw uit de grond gestampte wijk 

zoals ze Almere of IJburg veelal wel zien.  

Specifieke redenen 

Een paar respondenten hadden een heel specifieke reden om een huis in de Bijlmermeer te kopen. 

Zoals Alice (31), die met haar kindje in de wijk Nieuw Kempering woont. Zij is niet de enige van haar 

familie die daar een huis heeft gekocht, maar ook haar ouders en haar twee zussen wonen in 

dezelfde wijk. Ze hadden de wens om met z’n allen bij elkaar te wonen en konden dat waarmaken in 

dit project.  Dat was genoeg reden voor hen om dat ook daadwerkelijk te doen.  

Voor Ruth (70) en haar man vormde familie ook een reden om te verhuizen naar de Bijlmermeer. 

Haar twee zoons gingen beide verhuizen naar het project Nieuw Kempering. Ruth en haar man 

hadden een mooi, groot huis, maar wilden kleiner gaan wonen om alvast een deel van het 

vrijgekomen geld aan haar zoons te kunnen schenken. Voor hun oude dag vonden ze het ook een 

prettig idee om in de buurt van haar zoons te wonen. Toen viel de beslissing om een woning in 

hetzelfde project als haar zoons te kopen.  

Ruth: “Maar ik heb eigenlijk het gedaan, omdat ik twee zonen heb. En wij wilden wel dichtbij onze 

kinderen gaan wonen, dus zo zijn wij hier terechtgekomen.” 

Zowel voor Alice als Ruth gold dat ze bij familie in de buurt wilden wonen en dat die mogelijkheid 

zich voordeed in de Bijlmermeer. 

 Juiste project op juiste moment 

In de zoektocht naar een woning is veelal geselecteerd op een bepaald budget en nieuwbouw. Het 

argument juiste project op het juiste moment is hierbij voor veel mensen een reden om te kopen 

geweest. Dat vormde veelal ook een reden om niet veel verder te kijken. 

Sjoerd (34): “Andere buurten hadden wel gekund ook, maar we liepen tegen het project aan. En dat 

was het eigenlijk. Juiste project op het juiste moment.” 

Ilona (39): “Dit was een project wat toen echt liep en gebouwd werd en binnen afzienbare tijd 

opgeleverd zou worden.” 

Een hele typerende uitsprak wat dit betreft is van Anna (29): “Dus daarom was dit eigenlijk het juiste 

huis op het juiste moment. En we kregen in de Arena dat foldertje en we zagen het en vonden het 

gelijk leuk. En ja, als je iets leuk vindt en goed vindt waarom moet je dan nog verder kijken?” 

 

Hieruit blijkt wederom dat mensen misschien wel minder veeleisend zijn dan verwacht. Ook zijn er 

weinig tot geen verschillen op te merken tussen mensen uit verschillende projecten. Er blijkt geen 

verschil te zitten tussen de E-, F- en K-buurt. Respondenten hebben voor overwegend 

overeenkomstige redenen een woning gekocht. Er zijn mensen in de F- en de K- buurt geïnterviewd 

met grotere, duurdere woningen. Maar ook voor hen is juist de grootte van de woning in combinatie 

met de prijs van doorslaggevende betekenis geweest. Een 4-laagse woning voor 2,5 à 3 ton is in de 

stad een opgave om te vinden. Er met veel mensen gesproken die het echt fijn vonden om veel 

kamers in het huis te hebben die ook allemaal nog een beetje ruim zijn. Ook een tuin bij het huis 

vormt een extra trigger voor het kopen van een woning in de Bijlmermeer.  

 

Op basis van de redenen die het meest zijn genoemd door de respondenten is in onderstaand 

schema nog eens overzichtelijk en beknopt weergegeven wat voor mensen het meest belangrijk, 

belangrijk, minder belangrijk en minimaal belangrijk was.  
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Uiteraard zijn er grote verschillen tussen personen, maar dit schema is gebaseerd op het aantal keren 

dat een bepaalde reden als belangrijk werd bestempeld.  

 

 

Heel belangrijk Belangrijk Minder 

belangrijk 

Minimaal 

belangrijk 

 

- Betaalbaarheid 

- Ruimte in de   

woning 

 

 

- Bereikbaarheid 

- Tuin 

- Groene omgeving 

- Kindvriendelijkheid 

 

- Wijk 

- Voorzieningen 

 

- Veiligheid 

- Sfeer 

 

 

 

5.4.1 Toekomst; wooncarrière 

Een van de doelen van de vernieuwing in de Bijlmermeer was om mensen een wooncarrière te 

bieden. Het vasthouden van mensen in de wijk is ook voor de komende jaren nog een opgave. Om te 

onderzoeken of mensen de gekochte woning zien als ultiem plaatje of meer als tussenstop is aan hen 

gevraagd hoe lang ze van plan zijn er te blijven wonen. Uit de theorie kwam naar voren dat mensen 

niet hun hele leven in dezelfde woning blijven wonen, maar gedurende hun levensloop een aantal 

keer verhuizen. Veelal betekent dit een stap omhoog en daarmee een verbetering. Een stap naar 

beneden komt echter vaker voor in de latere stadia van de levensloop van huishoudens (zie p. 33). 

In de interviews kwam naar voren dat slechts twee mensen van plan zijn de rest van hun leven in de 

Bijlmermeer te blijven wonen. De overige respondenten zijn van plan tussen de vijf à tien te blijven 

wonen in de huidige woning of tot aan hun pensioen of tot de kinderen de deur uitzijn. Een aantal 

mensen heeft nog geen idee hoe lang ze er blijven wonen. Ook geven een paar mensen aan 

uiteindelijk buiten de stad te willen gaan wonen, al dan niet in een vrijstaande woning.  

Ruth (70) en haar man zijn een voorbeeld van een stel dat een stapje naar beneden heeft gedaan op 

de huizenladder. Een wat ouder stel, waarvan de vorige woning groter was dan die ze nu hebben. Zij 

hebben ingeleverd op de woning wat betreft ruimte. Daarin hebben ze een stapje naar beneden 

gedaan. Maar ze hebben daar bewust voor gekozen omdat ze nu dicht bij hun zoons kunnen wonen. 

Voor Ruth en haar man voelt de verhuizing dus niet direct als een stap naar beneden, maar meer als 

een stap in de goede richting, namelijk die in de richting van hun zoons.   

Deze uitkomsten geven ook aan dat de Bijlmermeer blijkbaar geschikt wordt gevonden om met 

kinderen te wonen. Oudere stellen of kinderloze stellen van middelbare leeftijd zijn niet of 

nauwelijks geïnterviewd dus daar kunnen geen uitspraken over worden gedaan. Een deel van de 

kopers geeft aan te willen gaan verhuizen wanneer de kinderen groot zijn of het huis uit zijn. Op die 

manier vertrekken de wat oudere stellen ook weer.  
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6. Conclusie 
 

Er is in deze thesis aandacht besteed aan waarom mensen een huis hebben gekocht in de 

vernieuwde Bijlmermeer in Amsterdam. De Bijlmermeer werd in de jaren ‘60 gebouwd volgens de 

nieuwste stedenbouwkundige inzichten. Vanaf het eind van de jaren ’70 bleek dat de opzet van de 

wijk faalde. Aan het begin van de jaren ’90 werd daarom besloten om de Bijlmermeer te gaan 

vernieuwen.  

De vernieuwing is inmiddels twee decennia bezig. Vele honingraatflats hebben plaatsgemaakt voor 

een mix aan nieuwe woonvormen. De nieuwe woningvoorraad bestaat voor een groot deel uit 

koopwoningen, variërend van appartementen tot 4-laagse woningen.  

Dit onderzoek is gestart om erachter te komen met welke redenen mensen een woning in de 

vernieuwde Bijlmermeer hebben gekocht. Er is aandacht besteed aan stedelijke vernieuwing in 

Nederland en hoe deze vorm heeft gekregen in de Bijlmermeer. Ook is gekeken waarom mensen 

willen verhuizen. Onderzocht is welke doelgroep de Bijlmermeer na de stedelijke vernieuwing 

aantrekt en waarom deze mensen de wijk verkiezen boven andere wijken in de stad of in de 

omgeving van Amsterdam. Het is nu mogelijk om de eerder gestelde onderzoeksvraag te 

beantwoorden: 

Welke mensen zijn er komen wonen in de door de stedelijke vernieuwing gerealiseerde koopsector in 

de Bijlmermeer in Amsterdam en wat zijn de achterliggende redenen en overwegingen van deze 

mensen?  

Het antwoord op deze vraag is gezocht door het houden van interviews met mensen die een woning 

hebben gekocht in een nieuw project in de E-, F- of K-buurt in de Bijlmermeer.  

Welke mensen zijn er komen wonen in de door de stedelijke vernieuwing gerealiseerde koopsector 

in de Bijlmermeer? Bij het beantwoorden van dit eerste deel van de onderzoeksvraag is informatie 

uit eerdere onderzoeken van belang en tevens de informatie die de interviews hebben opgeleverd. 

Hier kan iets gezegd worden over de doelgroep die de Bijlmermeer aantrekt na de vernieuwing. Uit 

eerdere onderzoeken kwam naar voren dat het accent wat betreft leeftijd van kopers is verschoven 

naar boven de 35 jaar. Er zijn veel eenoudergezinnen en het aandeel alleenstaande kopers neemt 

toe. Verder is de helft van de kopers van een huis in de stedelijke vernieuwing in Zuidoost van 

Surinaamse afkomst. Het grootste deel van de mensen die in dit onderzoek zijn geïnterviewd is 

tussen de dertig en vijftig jaar en heeft een gezin met één of meer kinderen. Ongeveer een kwart van 

de geïnterviewden was van Surinaamse afkomst. Tot zover komt het profiel van de geïnterviewde 

personen aardig overeen met andere onderzoeken. Alleen het aandeel alleenstaanden in dit 

onderzoek ligt laag. Dit komt waarschijnlijk doordat er een laag aantal mensen in een appartement is 

geïnterviewd. Verder is er niemand geïnterviewd waarvan de vorige woonlocatie buiten Amsterdam 

was. De doelgroep die de Bijlmermeer nu lijkt aan te trekken bestaat voornamelijk uit gezinnen en 

eenoudergezinnen. Tenminste, als naar de eengezinswoningen en de gehouden interviews in dit 

onderzoek wordt gekeken. 

Het tweede deel van de hoofdvraag gaat over de essentie van dit onderzoek. Wat zijn de 

achterliggende redenen en overwegingen van mensen bij het kopen van een huis in de Bijlmermeer? 

Bij dit deel is het ook van belang om te weten welke woonwensen mensen hadden voor de nieuwe 

woning en omgeving en of ze die uiteindelijk hebben waargemaakt.  

Mensen verhuizen op basis van een combinatie van kenmerken van een woning en woonomgeving. 

De intentie om te gaan verhuizen komt veelal voort uit de fase in de levensloop waarin mensen zich 

bevinden.  
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Een verandering in de levensloop van iemand of een bepaalde gebeurtenis zoals de geboorte van een 

kind zorgt ervoor dat een persoon of huishouden eerder geneigd is te gaan verhuizen. Elk individu of 

huishouden stelt uiteindelijk andere eisen aan een woning en woonomgeving. Uit de interviews 

kwam echter naar voren dat mensen weinig eisen stellen aan een woonomgeving. Kenmerken van de 

woning zijn voor mensen veel belangrijker. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen harde en 

zachte condities. De harde condities zijn belangrijker dan de zachte. Bij de harde condities horen 

betaalbaarheid, ruimte in de woning en een eengezinswoning met tuin. Bij de zachte condities horen 

nieuwbouw, bereikbaarheid, groen en voorzieningen in de buurt en een multiculturele omgeving.  

Een andere vraag in dit onderzoek was waar mensen naar op zoek waren in een nieuwe 

woonomgeving en of ze dit gevonden hebben in de Bijlmermeer.  

De meest gehoorde wensen en eisen waren betaalbaarheid, een eengezinswoning met tuin, ruimte 

in de woning, een nieuwbouwwoning, groen en voorzieningen in de buurt en geen woning in een 

vinexwijk. De ene helft van de mensen lijkt op zoek te zijn naar een soort dorpse, rustige 

woonomgeving. Dit zijn mensen met (jonge) kinderen die een omgeving zoeken waar de kinderen 

veilig buiten kunnen spelen en er nog ruimte in de wijk is. Ruimte en voorzieningen in de buurt 

zorgen voor het gemak waar ze naar op zoek zijn. Dit gemak heeft ook te maken met de gunstige 

ligging van Amsterdam Zuidoost, de goede verbinding met de stad en het gratis parkeren. 

De andere helft van de mensen was op zoek naar een grotere woning in de stad, maar is 

voornamelijk uitgeweken naar de Bijlmermeer vanwege de goedkope woningen. Zij missen de 

stedelijke omgeving en de sfeer die de stad met zich meebrengt. Zij zijn uitgeweken naar de 

Bijlmermeer omdat ze hun woonwens in de stad niet waar konden maken. Veelal dus vanwege een 

gebrek aan financiële middelen.  

In dit onderzoek is ook aandacht besteed aan het concept place utility. Place utility geeft het nut of 

de bruikbaarheid van een specifieke locatie voor een bepaald persoon aan. Voordat mensen een huis 

kopen zijn ze op zoek naar een bepaalde bruikbaarheid in een locatie. Dit is echter moeilijk om van 

tevoren vast te stellen. Pas als iemand daadwerkelijk ergens woont (achteraf), kan iets gezegd 

worden over of datgene wat gezocht werd, nu ook tevredenstelt. Place utility geeft namelijk ook de 

mate van tevredenheid bij een bepaalde locatie aan. Voordat een persoon of huishouden verhuisd 

heeft diegene een bepaalde verwachting van hoe het zal zijn. Die verwachting wordt gecreëerd door 

beelden uit folders en op internet, een fietstocht door de wijk, verhalen van vrienden of omdat 

iemand al bekend is met de wijk. Ook het vergelijken met andere wijken en plaatsen speelt hierbij 

een rol. Toch is en blijft het lastig om de bruikbaarheid van tevoren vast te stellen. Achteraf kan wel 

wat gezegd worden over de tevredenheid.  

 

In deze thesis is getracht om te onderzoeken wat de specifieke place utility of aantrekkelijkheid is van 

de Bijlmermeer. Wat maakt de wijk kenmerkend en waarover zijn mensen tevreden? Wat zijn de 

kenmerken waardoor mensen de Bijlmermeer boven een andere wijk of plaats verkiezen? 

Een van de opvallendste resultaten is dat veel mensen de bereikbaarheid van de Bijlmermeer prijzen. 

Die bereikbaarheid was echter van tevoren voor de meeste mensen geen harde conditie of eis. 

Achteraf is het voor mensen wel een eerste kracht van de Bijlmermeer. De goede bereikbaarheid met 

openbaar vervoer en gunstige ligging ten opzichte van snelwegen vinden mensen belangrijk. Aan de 

andere kant toont dit juist ook aan dat de Bijlmermeer niet zoveel andere bijzonderheden te bieden 

heeft. Als bereikbaarheid voor mensen zo belangrijk is geeft dat ook aan dat ze misschien niks anders 

kunnen verzinnen. Het geeft eerder aan hoe snel ze weg kunnen uit de locatie.  

Een ander kenmerk dat ervoor zorgt dat mensen tevreden zijn en wat als kracht van de Bijlmer 

gezien kan worden is het groene en ruimtelijke karakter van de wijk. Vooral de mensen met kinderen 

waarderen dit punt. In vergelijking met de binnenstad is het allemaal veel ruimer opgezet. 

Voorzieningen, kindvriendelijkheid en het multiculturele karakter worden ook gezien als sterke 

punten van de Bijlmermeer.  
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Op basis van de kenmerken die mensen zochten en nu tevreden maken zijn er grofweg vier 

doelgroepen te onderscheiden voor wie de Bijlmermeer geschikt is als woonlocatie. De eerste groep 

is een categorie waarin de mensen vallen die op zoek zijn naar een goede uitgangslocatie voor werk. 

De Bijlmer vormt voor hen een geschikte locatie op basis van reisafstand en gemakkelijke 

bereikbaarheid ten opzichte van de werklocatie. De tweede groep is een groep mensen op zoek naar 

een rustige omgeving en voldoende voorzieningen en bereikbaarheid. Deze mensen zijn vooral op 

zoek naar gemak. In de derde groep vallen mensen die op zoek zijn naar een kindvriendelijke 

omgeving. En in de laatste categorie behoren mensen die op zoek zijn naar een multiculturele 

omgeving.  

Over het algemeen zullen mensen de voor hen hoogst mogelijke mate van place utility willen 

behalen in een woonlocatie. Om dit te bereiken worden meerdere locaties tegen elkaar afgewogen. 

Concurrentie kon op basis van WOZ-waardes verwacht worden uit Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp 

en Amsterdam-Noord. Wat betreft nieuwbouw is er veel aanbod in IJburg, Osdorp en Slotervaart. 

Buiten Amsterdam is het vooral Almere, waar ook veel nieuwe, grote en relatief goedkope woningen 

worden gebouwd.  

De meerderheid van de mensen is minder veeleisend dan verwacht. De conclusie die getrokken kan 

worden wat dit punt betreft is dat een deel van de mensen wel andere buurten overwogen hebben, 

maar daar veelal niet daadwerkelijk naar zijn gaan kijken. Over het algemeen zijn mensen snel 

verkocht als ze zien wat voor huis ze kunnen krijgen in de vernieuwde Bijlmermeer. Het enige punt 

wat ze op het eerste moment nog tegenhoudt is het negatieve imago van de Bijlmer. Sommige 

mensen moesten hiervoor wel een soort drempel over. Maar woningzoekenden realiseren zich als ze 

in de Bijlmermeer gaan kijken dat ze een grote, ruime woning voor relatief weinig geld kunnen 

krijgen. Veel mensen hebben een overweging gemaakt tussen een wat kleiner appartementje in de 

(binnen)stad van Amsterdam en een grotere eengezinswoning in de Bijlmermeer. Voor de kopers 

waar mee gesproken is, was de keuze snel gemaakt. De ruimte in de woning voor een relatief gezien 

veel lagere prijs dan in de stad gaf bij bijna iedereen de doorslag. 

Toeval speelde ook een grote rol bij de koop van een woning. Veelal zochten mensen een 

nieuwbouwwoning voor een bepaalde prijs. Daar kwam dan een voor hen juiste woning op het juiste 

moment uit. De grootte van de woning in combinatie met prijs is een doorslaggevende reden om een 

woning in de Bijlmermeer te kopen. Een bijkomende factor is dat veel woningen een tuin hebben. Dit 

heeft ook grote aantrekkingskracht op mensen. 

Een van de hoofddoelen van de vernieuwing is om de grote doorstroming in de wijk terug te dringen. 

De mensen met wie gesproken is gaven aan de eerstkomende vijf à tien jaar wel te willen blijven 

wonen in de Bijlmermeer. Een deel van de mensen zei wel plan zijn weer te gaan verhuizen als de 

kinderen groot zijn of het huis uit zijn. Dit benadrukt het karakter van de Bijlmer als kindvriendelijke 

omgeving. Blijkbaar zoeken mensen nadat de kinderen het huis uit zijn weer een ander soort 

omgeving dan de Bijlmermeer. In dit onderzoek is slechts gesproken met één ouder stel. Hierdoor 

kan niet gezegd worden of deze groep de Bijlmermeer ook als geschikte woonlocatie ziet.  

De conclusie van dit onderzoek is dat de Bijlmermeer verschillende soorten mensen aantrekt die 

grofweg zijn te onderscheiden in vier groepen. De eerste groep omvat mensen die op zoek zijn naar 

een geschikte woon-werklocatie. De tweede groep bestaat uit mensen die op zoek zijn naar gemak. 

De derde groep uit mensen die een kindvriendelijke omgeving willen en de laatste groep uit mensen 

die graag in een wat multiculturele omgeving willen wonen.  

Op basis van dit onderzoek kan gesteld worden dat de grootste aantrekkingskracht van de 

Bijlmermeer ten opzichte van andere gebieden het woningaanbod is. Mensen vallen voor de ruime 

nieuwbouwwoningen, voor een relatief lage prijs.  

De redenen en motieven die mensen hebben voor het kopen van een woning hebben hier veelal mee 

te maken. Deze zijn meestal woninggerelateerd.  
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Ook waren de goede bereikbaarheid en ligging, het groen en de ruimte in en om de wijk een reden 

om voor de Bijlmermeer te kiezen. Voor veel mensen speelde ook de tuin bij het huis een grote rol. 

Toch is de woning voor de overgrote meerderheid van de mensen doorslaggevend geweest. 

Op zich is dit niet vreemd, maar het is wel opmerkelijk dat vaak door makelaars, bouwers etc. wordt 

geroepen dat locatie zo belangrijk is. Vaak gehoord: “locatie, locatie, locatie”. Alles draait om locatie. 

In de Bijlmermeer hebben de ontwikkelaars een bepaalde prijs-kwaliteit verhouding gecreëerd, wat 

blijkbaar een bepaald publiek aantrekt. Een publiek waarvoor de locatie er eigenlijk niet toe doet, zij 

zijn gewoon op zoek naar een ruime woning.  

 

Dit onderzoek heeft ook laten zien dat op basis van verwachtingen mensen soms hele andere dingen 

doen. Toeval speelde bijvoorbeeld een grote rol bij het kopen van een huis. Het juiste huis op het 

juiste moment speelde vaker een rol dan verwacht.  

 

6.1 Aanbevelingen 

Eén van de doelen van de vernieuwing in de Bijlmermeer was om mensen een wooncarrière in de 

wijk te bieden. Om mensen vast te houden in de wijk, ervoor te zorgen dat mensen een huis blijven 

kopen in de Bijlmermeer en het grote aanbod aan nieuwbouwwoningen daadwerkelijk verkocht 

wordt, wordt hier een aantal aanbevelingen voor beleid en verder onderzoek gedaan. Deze 

aanbevelingen hebben te maken met het imago, de doelgroep en de identiteit van de Bijlmermeer. 

Imago verbeteren en profileren 

Voor de Bijlmermeer is het belangrijk dat het negatieve imago wordt doorbroken. Er zullen mensen 

zijn die de Bijlmermeer nu helemaal niet als woonlocatie in overweging nemen vanwege het 

negatieve imago dat nog aan de wijk kleeft. Als dit verbeterd kan worden, zijn er meer kansen voor 

de Bijlmer om zich verder te ontwikkelen. Het feit dat er in dit onderzoek niemand is gesproken die 

van buiten Amsterdam kwam, kan betekenen dat deze groep de Bijlmermeer overslaat in hun 

zoektocht naar een woning. Als de Bijlmermeer positiever kan worden neergezet als woonlocatie 

komen er meer mensen kijken naar een woning in de wijk. Deze mensen zullen dan pas zien hoe het 

er daadwerkelijk uitziet en welke woningen de wijk te bieden heeft. Dit geldt zowel voor mensen uit 

Amsterdam als van buiten Amsterdam.  

Om het imago van de Bijlmermeer te verbeteren kan de wijk zich richten op de kenmerken waarin de 

wijk zich onderscheidt ten opzichte van de rest van Amsterdam. Uit de interviews kwam naar voren 

dat mensen de bereikbaarheid van de Bijlmermeer als positief kenmerk van de wijk zien. Dit is zeker 

een positief punt, maar bereikbaarheid is nou niet bepaald een karakteristiek punt van de wijk. Het 

geeft meer de relatie tot andere plekken aan. Daarom is het belangrijk om een kenmerk van de 

Bijlmermeer te vinden waar de wijk zich sterk mee kan profileren. Het ruime en groene karakter van 

de wijk is hier meer geschikt voor. Ook zou het multiculturele karakter van de wijk als sterk punt naar 

voren geschoven kunnen worden.  

In dit onderzoek kwam ook naar voren dat veel mensen niet op de hoogte waren van de 

mogelijkheden in de Bijlmermeer. Meer promotie en zichtbaarheid voor de nieuw gebouwde 

woningen is daarom ook op zijn plaats. 

Focus op een bepaalde doelgroep 

Een andere aanbeveling voor de wijk in de toekomst is om te focussen op één of twee doelgroepen. 

De Bijlmermeer is een wijk met een eigen identiteit en daar hoort een eigen soort bewoners bij. Het 

vermogen om zich te kunnen onderscheiden en het focussen op een nieuwe doelgroep kunnen ook 

helpen bij het verbeteren van het imago van de Bijlmermeer. De vraag is dus waar de Bijlmer in de 

toekomst op moet focussen. 
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Doordat de Bijlmermeer een goed aanbod aan eengezinswoningen met tuin heeft is het goed 

mogelijk om gezinnen met kinderen aan te trekken. Het aanbod appartementen is echter ook groot 

en is aantrekkelijk voor andere groepen dan gezinnen. Om naast gezinnen met kinderen nog andere 

doelgroepen te trekken kan getracht worden om de wijk een wat meer stedelijk karakter te geven. 

Wat namelijk in dit onderzoek is opgemerkt, is dat een groot deel van de mensen waarmee is 

gesproken graag in de stad of dichter bij het centrum had willen wonen. Deze mensen hebben de 

overweging tussen een aantrekkelijk en interessant woonmilieu en een ruime en goedkopere woning 

gemaakt. Als de Bijlmer wat meer karakteristieken van dat aantrekkelijke en interessante woonmilieu 

zou kunnen vormen, zijn er misschien meer mensen die de Bijlmer als aantrekkelijke woonlocatie 

gaan zien en niet alleen als locatie waar geschikte woningen staan. Nu kijken woningzoekenden naar 

de huizen die toevallig in de wijk staan, in plaats van naar de wijk zelf.  

Ook kan op deze manier de wijk voor huidige bewoners aantrekkelijk worden gehouden. Dit punt is 

lastig te realiseren, want hoe kan een meer stedelijk karakter gevormd worden? Er moet niet worden 

geprobeerd om een tweede binnenstad of IJburg te creëren, dat zal ook heel moeilijk zijn. Tot op 

zekere hoogte kunnen stedelijke kenmerken aan de Bijlmermeer worden toegevoegd. Wanneer 

hierin te ver doorgegaan wordt, kan dit ook weer gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de 

huizenprijzen die dan zullen gaan stijgen. De huizenprijzen zijn nu juist een positief punt van de 

Bijlmermeer. Het is dus van belang om die prijzen niet teveel te laten stijgen. Hoe een iets stedelijker 

karakter bereikt kan worden, wordt hieronder toegelicht.  

Meer stedelijk karakter geven aan de wijk  

De verschillende functies in de Bijlmermeer zijn nog steeds van elkaar gescheiden. Wonen en 

winkelen gebeurt op aparte plekken. Dit is wellicht typerend voor een nieuwbouw- of buitenwijk, 

maar meer menging zou er wel voor zorgen dat de Bijlmermeer iets meer op de binnenstad gaat 

lijken. Op die manier kan de Bijlmer misschien ook een andere doelgroep aantrekken. Ook kunnen 

sommige mensen juist worden vastgehouden en voorkomen worden dat ze naar de stad vertrekken.  

Een eerste opstap hiernaar zou het toevoegen van terrasjes en cafeetjes zijn. Deze ontbreken nog 

teveel volgens de geïnterviewde mensen. Een aantal mensen was van mening dat als die er zouden 

zijn ze er zeker gebruik van zouden maken. Ook verwachten ze dat het goed zou zijn voor de sfeer en 

gezelligheid in de buurt.  

Gevoelsmatige geïsoleerdheid verbeteren   

Naast een meer stedelijk karakter is het belangrijk om een goede verbinding met de stad Amsterdam 

in stand te houden, zowel op het gebied van openbaar vervoer als fietspaden. De Bijlmermeer ligt 

voor veel mensen nu nog (gevoelsmatig) geïsoleerd van de stad Amsterdam. Een deel van de mensen 

die op zoek is naar een koopwoning zal er zo over denken en om die reden Amsterdam Zuidoost 

helemaal niet als optie overwegen om te gaan wonen. Dit komt door het negatieve imago wat nog 

aan de wijk kleeft, maar ook de gevoelsmatige afstand tot het centrum van Amsterdam zal veel 

mensen afschrikken.  

De geïsoleerdheid hoeft echter geen belemmering te vormen voor de ontwikkeling van de wijk. Als 

op dit punt vergeleken wordt met IJburg lijken de twee wijken wat betreft afstand tot de stad en 

geïsoleerde ligging op elkaar. Het is interessant om te kijken waarom IJburg het beter doet bij 

hoogopgeleide stedelingen. IJburg kent ook een ander soort woningen en prijzen dan Zuidoost en 

trekt daardoor misschien ook een ander slag mensen aan. Het hoofddoel van de vernieuwing was 

dan ook niet om een nieuwe groep mensen aan te trekken maar om de huidige bewoners een 

wooncarrière te bieden. In dat opzicht is de vernieuwing geslaagd. Er zijn een aantal mensen 

geïnterviewd die door de vernieuwing zeker een stap omhoog op de woningladder hebben kunnen 

maken.   

Hoogopgeleide stedelingen zijn misschien iets te hoog gegrepen voor de Bijlmer, maar het 

vasthouden van de huidige kopers is nog wel een opgave.  
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De woningen zijn blijkbaar aantrekkelijk genoeg. Opgave voor de toekomst is om ook het woonmilieu 

aantrekkelijk te houden en maken. Dit kan ervoor zorgen dat de kopers niet alleen hun huis 

waarderen, maar ook de omgeving waarin ze wonen. Wanneer dat bereikt kan worden, zal de 

verhuisgeneigdheid hopelijk verder afnemen.  

 

Aanbeveling voor verder onderzoek 

Een aanbeveling voor verder onderzoek is om een zelfde soort onderzoek uit te voeren, maar dan 

specifiek gericht op mensen die een appartement in de Bijlmermeer hebben gekocht. Deze mensen 

zijn in dit onderzoek onderbelicht en daardoor kunnen over deze groep geen goede uitspraken 

worden gedaan. Veel mensen hebben nu gekozen voor een woning in de Bijlmermeer, onder andere 

om het feit dat de woning een tuin heeft. De mensen die zijn gesproken met een appartement, 

waarderen de ruimte in het appartement heel erg, en hebben een balkon dat ze fijn vinden. Maar 

appartementen trekken toch een ander soort koper. Veelal alleenstaande mensen of (jonge) koppels. 

Het is interessant om te weten waarom zij nou precies voor een appartement in de Bijlmermeer 

hebben gekozen en niet in de stad Amsterdam, waar ook veel meergezinswoningen te vinden zijn. 

Wanneer hier nader onderzoek naar wordt gedaan, komt er wellicht nog een andere doelgroep naar 

voren.  

Het zou daarnaast interessant zijn om een vergelijkend onderzoek in een ander stadsdeel te doen 

waar ook stedelijke vernieuwing is uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is Nieuw-West. Onderzocht 

zou kunnen worden welke mensen naar deze wijk trekken en waarom. De vier categorieën die 

geformuleerd zijn kunnen in een andere wijk ook getest worden. Zijn dezelfde groepen daar ook te 

vinden? Of zijn het andere groepen dan die naar de Bijlmermeer trekken? Door dat in andere 

stadsdelen te onderzoeken kunnen daar weer lessen uit worden getrokken voor de Bijlmermeer. Op 

die manier kan meer duidelijk worden op welke doelgroep het beste gefocust kan worden en welke 

kenmerken van de Bijlmer benadrukt zouden moeten worden. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de grootste opgave voor de Bijlmermeer in de toekomst te 

maken heeft met het negatieve imago. Wanneer dit kan worden doorbroken, zullen meer 

woningzoekenden de Bijlmer overwegen als woonlocatie. Een sterkere Amsterdamse identiteit en 

het verbeteren van de gevoelsmatige afstand tot het centrum van Amsterdam kunnen hierbij helpen. 

Al met al is de vernieuwing een goede stap op weg naar een positievere toekomst voor de 

Bijlmermeer. Als de verkoop van de nieuwgebouwde huizen goed verloopt, kan de Bijlmer mogelijk 

toch nog de ‘stad van morgen’ worden zoals de wijk ooit werd aangeprezen.  

De mensen waar in dit onderzoek mee is gesproken zijn het in ieder geval met elkaar eens:  

Je krijgt waar voor je geld in de Bijlmermeer! Het is nu echter zaak dat meer mensen daar 

achterkomen. 
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Bijlage 1: Actueel woningaanbod Bijlmermeer / projecten 

 

FÉNICE TOREN 

 

• 49 appartementen  

• 6 penthouses  

• Verkoop gestart  

• V.o.n.prijs v.a. € 195.000 (bij jaarlijkse 

canonbetaling erfpacht)  

• Parkeerplaats (optie) € 20.000  

• Oplevering in 2010  

 

 

KARSPELHOF 

 

• Eengezinswoningen  

• 161 koopwoningen  

• V.o.n.prijs eengezinswoning 146 m2 € 250.000     

(incl. afkoop erfpacht)  

• V.o.n.prijs eengezinswoning 163 m2 € 275.000  

(incl. afkoop erfpacht)  

• Oplevering in 2010  

 

 

EVERGREEN2 

 

• Eengezinswoningen  

• 132 koopwoningen  

• Nog enkele woningen te koop v.a. ca. € 252.000 

(incl. afkoop erfpacht)  

• Opgeleverd  
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FORTUNA 2E FASE: Heart & Soul 

 

• Heart & Soul: blokken Davis en Baker  

• 47 koopappartementen  

• Vraagprijs  € 228.500 (incl. afkoop erfpacht)  

• Oplevering in 2010  

 

 

 

 

NIEUW KEMPERING 

 

• 130 Appartementen  

• 220 eengezinswoningen 

• V.o.n.prijs v.a. € 189.750  

• Huurprijs v.a. € 760 p.m.  

• Opgeleverd  
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Bijlage 2: Topiclijst 

 
Persoonskenmerken 

- Geslacht 

- Leeftijd 

- Huishoudensamenstelling (kinderen?) 

- Werk? Zo ja, waar? 

- Adres 

 

Levenswereld mensen 

- behoeften en benodigdheden in het dagelijks leven 

- wat maakt woning en woonomgeving geschikt 

 

1. Huidige woonsituatie  

- wanneer gekocht  

- type woning 

- huishouden 

 

2. Vorige woonsituatie 

- locatie 

- huur of koop 

 

3. Wensen 

- wensen en eisen voor nieuwe woning 

- lijst met kenmerken 

 

4. Zoekproces 

- waarom verhuizen? 

- hoe gezocht? 

 

5. Alternatieven 

- andere stadsdelen of wijken overwogen 

- ook daadwerkelijk gekeken? 

- waarom Bijlmer aantrekkelijker dan andere locatie? 

- al bekend met Bijlmermeer? 

 

6. (On)tevredenheid 

- wensen en eisen waargemaakt? 

- verwachtingen vs. werkelijkheid 

- wat zorgt voor tevreden- of ontevredenheid 

- woning en omgeving geschikt? 

 

Project: 

- profilering project 

 

 

7. Redenen kopen huidige woning 

- wat gevonden? 

- doorslaggevende redenen 

- woning of locatie belangrijker 

- bijzonderheden Bijlmer / buurt 
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Toekomst: 

- eindpunt of tussenstop? 

 

 

Lijst met aanvullende kenmerken woning en locatie: 

 

-  Grootte woning (oppervlakte, aantal kamers) 

-  Kwaliteit woning (keuken, badkamer etc.) 

-  Woonlasten (prijs) 

-  Type woning (appartement, eengezinswoning) 

-  Aanwezige buitenruimte (balkon, tuin, parkeerplek) 

-  Duurzaamheid (dubbel glas, isolatie) 

-  Uiterlijk (sfeer, afwerking) 

 

- Familie en vrienden in de buurt 

- Ruimte 

- Rust 

- Levendigheid 

- Betrokkenheid in de buurt 

- Aanwezigheid ‘groen’ 

- Aanzien / imago van de wijk 

- Veilige omgeving 

- Sfeer van de buurt 

- Gezelligheid 

- Architectuur / uiterlijk van de omgeving en huizen 

- Kindvriendelijkheid 

- Bevolkingssamenstelling 

- Parkeergelegenheid 

- Afstand tot werk of opleiding 

- Voorzieningen en winkels in de buurt 

- Afstand tot binnenstad 

- Bereikbaarheid met auto 

- Bereikbaarheid met openbaar vervoer 
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Bijlage 3: Overzicht nieuwbouwprojecten 

  
Bron: Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer, 2010.  
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Bijlage 4: Overzicht geïnterviewden 

 

 
 Naam m/v Leeftijd Huishouden-

samenstelling 
Adres 

      

1 Theo m 46 Met vrouw C. van Amsbergstraat 24 

2 Liss v 41 Alleen +2 kinderen Egoli 94 

3 Klara v 42 Met man +2 kinderen Endumeni 16 

4 Arnoud m 38 Alleenwonend Egoli 106 

5 Nicole v 35 Met man +3 kinderen Ethosa 3 

6 Alice v 31 Alleen +1 kind Kerstomaatplantsoen 30 

7 Frida v 35 Alleen +1 kind Emanzana 37 

8 Anna v 29 Met man +1 kind 3e Kekerstraat 47 

9 Peter m 34 Alleenwonend 1e Kekerstraat 

10 Claudia v 42 Alleen +2 kinderen 1e Kekerstraat 30 

11 Daan m 28 Met vriendin 3e Kekerstraat 148 

12 Keith m 37 Met vrouw +4 kinderen C. van Amsbergstraat 64 

13 Sjoerd m 34 Met man C. van Amsbergstraat 90 

14 Ria v 38 Alleenwonend 1e Kekerstraat 

15 Evelien v 46 Met man +2 kinderen Chico Mendesstraat 28 

16 Erik m 27 Alleenwonend Sean MacBridestraat 42 

17 Robert m 56 Alleen +1 kind Komijnstraat 42 

18 Dini v 54 Met man +4 kinderen Chico Mendesstraat 20 

19 Ruth v 70 Met man 3e Kekerstraat 132 

20 Lidia v 40 Met man +4 kinderen 3e Kekerstraat 146 

21 Ilona v 39 Met man +2 kinderen  Korianderstraat 42 

22 Silvia v 32 Met vriend Sean MacBridestraat 40 

 
8: Willen huis te koop zetten. 

20: Huis staat momenteel te koop. 

 

 
 

 


