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SAMENVATTING

1

Welke betekenis kan gebiedsontwikkeling hebben voor
een nabijgelegen ontwikkelbuurt? Dat wilden wij in kaart
brengen met dit onderzoek. Hiervoor hebben we ons
gericht op de IJplein-/Vogelbuurt en het naastgelegen
Hamerkwartier, waar deze betekenis al enkele jaren
expliciet door de gemeente wordt nagestreefd via aandacht
voor een ‘Ongedeelde Wijk’.

FOTO

De ambitie voor een Ongedeelde Wijk houdt in dat
bewoners van de IJplein-/Vogelbuurt in sociaal, fysiek
en economisch opzicht kunnen meeprofiteren van de
ontwikkeling van het Hamerkwartier, dat transformeert
van bedrijventerrein naar gemengd woon-werkgebied.
“Het Hamerkwartier moet ook de wijk van deze bewoners
worden. Een wijk waar oude en nieuwe bewoners zich
thuis voelen en allen gebruik maken van de voorzieningen
en verblijfsruimten”, aldus de gemeente in de projectnota
Hamerkwartier uit 2018.
De IJplein-/Vogelbuurt is één van de 32 buurten die vallen
onder het programma Ontwikkelbuurten van de gemeente.
Dit programma kent een specifiek op de buurt gerichte
aanpak. De Ongedeelde Wijk voegt hier iets aan toe: de
ambitie om nieuwe en bestaande buurten in samenhang
te ontwikkelen. Zo wil de gemeente tweedeling tussen
bestaande buurten met achterstanden en wijken waar
ontwikkeling plaatsvindt voorkomen.
Aan de basis van dit rapport liggen drie vragen:
1.  Welke concrete ambities en uitwerking kent de
Ongedeelde Wijk?
2. 	Welke betekenis kan gebiedsontwikkeling hebben
voor sociale opgaven in de IJplein-/Vogelbuurt
via de Ongedeelde Wijk?
3. 	Welke opvattingen hebben bewoners van de
IJplein-/Vogelbuurt over de Ongedeelde Wijk?
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Onder de noemer van de Ongedeelde
Wijk zijn er inmiddels een hele reeks
aan voornemens en acties gericht op het
Hamerkwartier, de IJplein-/Vogelbuurt
en andere buurten in Noord. Deze
(geplande) maatregelen hebben een sterk
fysiek accent (inclusief wonen), maar
er is ook aandacht voor economische
en sociale opgaven – onder andere
via social return en sociaal investeren.
Voor de IJplein-/Vogelbuurt fungeert
de samenwerkingsovereenkomst die
de gemeente heeft gesloten met de
woningcorporaties met bezit in de buurt
als vliegwiel voor uitvoering.
De achterliggende gedachte – dat door
investeringen in de nieuwe buurt de
scheidslijn met de oude buurt zal gaan
vervagen – wordt niet of nauwelijks door
de bewoners van de oude buurt gedeeld.
Zij zien op dit moment de nieuwe buurt
vooral als een andere buurt, waar andere
mensen komen te wonen en niet als
hún buurt. En juist omdat daar andere
mensen komen te wonen vrezen ze dat
de sociaaleconomische verschillen eerder
zichtbaarder en groter worden
dan kleiner.
Dit betekent niet dat bewoners zich
verzetten tegen de gebiedsontwikkeling.
Wat bewoners vooral willen is dat er
wordt geïnvesteerd in hun eigen buurt.
Dat het achterstallig onderhoud bij
woningen, voorzieningen of openbare
ruimte wordt aangepakt. Als de
Ongedeelde Wijk hieraan kan bijdragen
is dat goed, maar ook zonder de
Ongedeelde Wijk moet dit gebeuren, of
eigenlijk: had het al lang op gang moeten
zijn. Dit tempoverschil tussen de wensen
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van bewoners en de mogelijkheden
die gebiedsontwikkeling biedt (voor
het Hamerkwartier is zeker 20 jaar
uitgetrokken) kan de Ongedeelde Wijk
niet overbruggen.
Behalve de duur van de gebiedsontwikkeling is de ongewisheid van de
investeringen een factor, zeker bij de
ontwikkeling van het Hamerkwartier,
waar de gemeente een zwakke
grondpositie heeft. Door die zwakke
positie leunt de gemeente relatief
zwaar op private ontwikkelaars. De
gemeente wil deze partijen verleiden
tot ‘sociaal investeren’, een interessant
experiment waarbij vorm en inhoud nog
uitgewerkt moeten worden. Als het lukt
om ontwikkelaars te laten investeren in
sociale opgaven, is het nog onduidelijk
wanneer deze ‘sociale baten’ naar de
buurten zullen gaan.
Dit is immers afhankelijk van het tempo
van de ontwikkeling en dat zal door de
ontwikkelaars worden bepaald. Hierbij is
de economische situatie in veel gevallen
leidend: wanneer het goed gaat wordt
er tempo gemaakt, als er crisis is komt
de ontwikkeling stil te liggen. Deze
kwetsbaarheid van de aanpak is een
risico voor de kwetsbare bewoners van
IJplein/Vogelbuurt – en de rest van
de stad.
Los van tempo en onzekerheid is er nog
een andere kanttekening. Het investeren
in nieuwe voorzieningen in de nieuwe
buurt ter vervanging van ‘versleten’
voorzieningen in de oude buurt heeft als
risico dat het de netwerken van bewoners
in de oude buurt aantast in plaats van
versterkt, en bewoners eerder het gevoel

hebben dat hen iets wordt afgenomen
dan dat ze profiteren.
Wat te doen? Als bewoners niet warm
lopen voor de Ongedeelde Wijk en als
aan de uitvoering van Ongedeelde Wijk
bezwaren kleven zoals die hierboven
zijn genoemd, moet het gedachtegoed
dan maar worden begraven? Gezien de
concentratie van armoede, werkloosheid
en andere sociale problematiek in
ontwikkelbuurten als de IJplein-/
Vogelbuurt is alle inzet welkom. Ook via
de Ongedeelde Wijk. Maar vooral als het
een stimulans is voor uitvoering en niet
een extra beleidslaag die actie in de
weg staat.
Deze stimulans kan naar binnen zijn
gericht, op het gemeentelijk apparaat.
Vanuit het ‘systeem’ bezien werkt het
gedachtegoed zowel organisatorisch als
inhoudelijk als verbindende factor. Door
de Ongedeelde Wijk zijn projectteams,
gebiedsteams, het stadsdeel en directies
meer met elkaar in contact. Inhoudelijk
spoort het aan tot een meer integrale
benadering van vraagstukken. Maar
ambtelijke alertheid is wel op z’n
plaats, zeker als de ‘oplossing’ voor
vraagstukken in een buurt te veel op het
niveau van diezelfde buurt of wijk wordt
gezocht. Dit roept vragen op ten aanzien
van effectiviteit en rechtvaardigheid.
De stimulans die van de Ongedeelde
Wijk uit kan gaan, kan ook naar buiten
zijn gericht, juist wel op de buurten en
alle betrokken partijen. Juist het lage
tempo en de onzekerheid die inherent is
aan gebiedsontwikkeling kan een prikkel
vormen voor het smeden van een zo

breed mogelijke coalitie die gezamenlijk
van IJplein-/Vogelbuurt én Hamerkwartier
een Ongedeelde Wijk gaat maken. In
deze aanpak is de Ongedeelde Wijk de
verbindende schakel – of eerder een
ketting – die in de loop van de jaren al
experimenterend en lerend verder vorm
krijgt. De ‘buurtbatenovereenkomst’
die in de recent verschenen OntwerpOmgevingsvisie Amsterdam 2050
wordt genoemd kan hierbij mogelijk
behulpzaam zijn.
Maar… beleid is geduldig, uitvoering
is ingewikkeld en bewoners zitten te
springen om actie. Het koppelen van
deze actie aan gebiedsontwikkeling via
de Ongedeelde Wijk zal de gewenste
actie naar verwachting niet versnellen.
Natuurlijk zijn er ook nog allerlei andere
hobbels die het tempo (ernstig) kunnen
vertragen zoals de grex-systematiek, het
vereveningsfonds, het begrotingsstelsel
van de stad, of de verhuurdersheffing.
Maar het is waarschijnlijk dat bewoners
meer profijt ervaren wanneer er
direct in hun eigen buurt wordt
geïnvesteerd, in plaats van indirect via
gebiedsontwikkeling.
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OVER DE BUURTEN

FOTO
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In de IJplein-/Vogelbuurt in Amsterdam Noord wonen
ongeveer 8.250 inwoners in ruim 4.000 woningen. In deze
paragraaf gaan we kort in op de drie buurten, IJplein,
Vogelbuurt-Zuid en Vogelbuurt-Noord, en hun onderlinge
verschillen. In de rest van het verhaal nemen we ze, in lijn
met de redenering van de Ongedeelde Wijk, samen tot een
wijk, tenzij binnen deze aanpak het accent op één van de
buurten ligt.
De drie buurten kennen hun eigen karakter en
geschiedenis. De Vogelbuurt is gebouwd tussen 1910
en 1923 en kenmerkt zich door voornamelijk lage
woningen volgens het tuinstadmodel. Een bijzonder
stukje van Vogelbuurt Noord is Vogeldorp, waar
voormalige noodwoningen een rijksmonumentale status
en grote populariteit hebben gekregen. De modernere,
pastelkleurige appartementen rondom het IJplein zijn in
de jaren ’80 naar ontwerp van Rem Koolhaas ontwikkeld.
Deze buurt valt sinds 2020 onder gemeentelijk beschermd
stadsgezicht. Dit betekent dat bij eventuele ingrepen in de
bebouwing of openbare ruimte voortaan een (scherpere)
afweging moet plaatsvinden tegen de cultuurhistorische
waarde van het gebied.
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Deze cultuurhistorische waarde komt
niet tot uitdrukking in de beleving van
de IJplein-bewoners van hun gebied.
Zij geven de woningen in de buurt en
de inrichting van hun woonomgeving
een kleine onvoldoende, een score
die duidelijk lager ligt dan die voor de
Vogelbuurt en met name Vogelbuurt
Noord (zie tabel 1). Ook de score voor
aspecten als ‘tevredenheid met de buurt’
of ‘thuisvoelen’ ligt voor IJplein een stuk
lager dan voor de andere twee buurten
– en beneden Amsterdams gemiddelde.
De noordelijke Vogelbuurters voelen zich
duidelijk bovengemiddeld thuis in hun
buurt vergeleken met bewoners van de
meeste andere Amsterdamse buurten.

Van de woningen in de wijk is 70%
sociale huur, 9% is vrije sector huur
en ongeveer 20% zijn koopwoningen.
Tussen de buurten bestaan hierin
weinig verschillen, met uitzondering van
Vogeldorp, waar naar verhouding veel
koopwoningen zijn (circa 50%; bron:
bewonersenquête Vogeldorp). In alle drie
buurten is het percentage koopwoningen
in de afgelopen tien jaar wel opgelopen,
het sterkst in Vogelbuurt Zuid (van circa
13 naar 20%; bron: OIS). Dit is met
name ten koste gegaan van het aandeel
corporatiewoningen.

Figuur 2: IJplein

De IJplein-/Vogelbuurt blijft op
sociaal-economisch gebied achter bij
de rest van de stad en staat te boek
als een van de kwetsbare buurten in

Het Hamerkwartier ligt direct naast de
IJplein-/Vogelbuurt. Hier was vroeger
industrie gevestigd, later werd het een
bedrijventerrein. De laatste jaren groeit

Amsterdam (zie tabel 2). Relatief veel
huishoudens hebben langdurig een
minimuminkomen en één op de acht
is geregistreerd werkloos. Bovendien
zijn er veel bewoners die kampen met
(mentale) gezondheidsproblemen en
weinig regie ervaren over hun leven.
Door de stapeling van problemen zijn
er relatief veel bewoners kwetsbaar. In
sociaal-economisch opzicht verschillen de
buurten onderling weinig van elkaar.

het aantal restaurants, cafés en creatieve
bedrijven in het gebied. Volgens
de plannen zal het Hamerkwartier
transformeren tot gemengd woonwerkgebied.

Figuur 1: Vogelbuurt
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TABEL 2: SOCIALE EN SOCIAALECONOMISCHE
PROBLEMATIEK IN DE IJPLEIN-/VOGELBUURT

Figuur 3: Vogeldorp

IJplein-/ Vogelbuurt

Amsterdam

Sociaaleconomische score laag (2018)

44%

31%

Minimahuishoudens langdurig (2018)

19%

11%

Minima jongeren (2019)

28%

17,1%

Bijstand (2020)

10,2%

5,7%

Geregistreerde werkloosheid (2020)

15,6%

9,8%

(Zeer) ernstig eenzaam

17%

13%

Weinig regie

14%

10%

Aandeel bewoners meest kwetsbaar (2018)

18%

12%

Bron: OIS Amsterdam

TABEL 1: BUURTBELEVING IN DE IJPLEIN-/VOGELBUURT (2019)
IJplein
		

VogelbuurtNoord

VogelbuurtZuid

Amsterdam

Tevredenheid met

5,8

7,5

6,6

7,1

Tevredenheid met inrichting
woonomgeving

5,8

7,3

6,3

7,0

Tevredenheid met
eigen buurt

6,6

8,1

7,1

7,5

Thuisgevoel in
de buurt

6,8

8,4

7,6

7,7

woningen in de buurt

Bron: OIS Amsterdam, BBGA 2020

Figuur 4: IJplein-/Vogelbuurt en Hamerkwartier
Bron: OIS Amsterdam
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ONGEDEELDE
WIJK – DE
BELEIDSAMBITIES

3

De beleidsaandacht voor een Ongedeelde Wijk
is voortgekomen uit onvrede over recente
gebiedsontwikkeling in Noord. Dat nieuwe wijken niet
vanzelfsprekend aansluiten op bestaande buurten, had
de ervaring bij bijvoorbeeld Overhoeks en de Van der
Pekbuurt geleerd. Met Hamerkwartier als eerstvolgende
grote transformatie zag het idee van de Ongedeelde
Wijk het licht. Ambtelijk kreeg dit vorm door het
opdrachtgeverschap voor de te ontwikkelen aanpak van de
Ongedeelde Wijk in de gezamenlijke handen te leggen van
stadsdeel Noord en de directie G&O.
De Ongedeelde Wijk was geboren (2015), niet zo zeer
als een apart project of programma, maar meer als een
methodiek en denkwijze die centraal moest komen te staan
in de ontwikkeling van het Hamerkwartier en later ook
andere locaties in Noord. De relatie met Ontwikkelbuurten
ontstond in 2018, toen het programma Ontwikkelbuurten
van start ging en IJplein-/Vogelbuurt als één van de 32
ontwikkelbuurten in het programma werd opgenomen.
Door verknoping van de betrokken projectorganisaties en
de stadsdeelorganisatie werd de samenwerking ambtelijk
verder georganiseerd en kon beter gezocht worden naar
inhoudelijke kruisbestuiving. In de aanpak van Ongedeelde
Wijk paste ook het benaderen van de woningcorporaties
met bezit in IJplein-/Vogelbuurt. Dit mondde in het najaar
van 2018 uit in een intentieovereenkomst tussen de
gemeente en de corporaties.
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KADER 1. PROJECTNOTA
HAMERKWARTIER:
ONGEDEELDE WIJK
Het Hamerkwartier moet een
gemengde wijk worden. In functies
(wonen, werken en voorzieningen),
maar ook in soorten woningen en
bewoners. Daarnaast is het de
ambitie om het invloedsgebied
(IJplein, Vogelbuurt en Vogeldorp) in
sociaal, fysiek en economisch opzicht
te laten meeprofiteren van de
ontwikkeling van het Hamerkwartier.
Het Hamerkwartier moet ook de wijk
van deze bewoners worden. Een
wijk waar oude en nieuwe bewoners
zich thuis voelen en allen gebruik
maken van de voorzieningen en
verblijfsruimten.
In samenwerking met de partijen die
een positie in het gebied hebben, zet
de gemeente in op:
• W
 onen: spreiding sociale huur en
middenhuur in het Hamerkwartier
en zo mogelijk ook in het
invloedsgebied.
• Openbare ruimte en infrastructuur:
nieuwe inrichting van de
Meeuwenlaan en betere (fiets)
verbindingen met de omliggende
buurten en het Vliegenbos en
de Havikslaan. Kwaliteitsimpuls
openbare ruimte voor het gehele
invloedsgebied via gebiedsplan/
gebiedsagenda.
• Maatschappelijke voorzieningen:
toereikend aanbod van scholen,
zorg, welzijn, sportvoorzieningen
en kunst en cultuur in het
Hamerkwartier voor nieuwe en
huidige bewoners.
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• Economie: realisatie van
kleinschalige bedrijfsruimte, zodat
ook ondernemers uit de buurt
zich in het Hamerkwartier kunnen
vestigen. Koppelen van bedrijven
die werkgelegenheid bieden aan
bewoners van bestaande buurten
aan grondeigenaren.
• Tijdelijke invulling van vrijkomende
kavels en vastgoed op zodanige
wijze dat deze meerwaarde bieden
voor het invloedsgebied.
Naast het sturen van ontwikkelingen
op fysiek, sociaal en economisch
vlak in het Hamerkwartier, worden
er ook ingrepen gedaan in de
bestaande buurten om deze beter te
laten aansluiten. Denk bijvoorbeeld
aan verbetering van de openbare
ruimte en aan het stimuleren
van een nieuwe economische
invulling van bedrijfsruimten in de
Vogelbuurt. Ook zoekt de gemeente
de samenwerking met de corporaties
om verbeteringen op het fysieke en
sociale vlak te bewerkstelligen. Al
deze maatregelen worden uitgevoerd
in samenhang met het project
en met het stedelijk programma
strategische buurtontwikkeling.
Bron: Projectnota Hamerkwartier
definitief, 2018, p. 22

Inhoudelijk zijn de ambities van de
Ongedeelde Wijk in diverse stukken
uitgewerkt en geconcretiseerd. In
de projectnota Hamerkwartier wordt
(vanzelfsprekend) vooral ambities
voor het Hamerkwartier geformuleerd
(zie kader 1). De IJplein-/Vogelbuurt
wordt hierbij als ‘invloedsgebied’
omschreven, dat sociaal, fysiek en
economisch mee zou moeten liften met
de ontwikkeling van het Hamerkwartier
– bijvoorbeeld door kwaliteitsverbetering
van de openbare ruimte en door
maatschappelijke voorzieningen voor
bewoners uit de verschillende buurten.
De Ongedeelde Wijk krijgt in de
jaren daarna een plek in diverse
andere ambtelijke stukken. Zo zijn de
doelstellingen in 2019 nader uitgewerkt
in een ‘schijf van vijf’ (figuur 1),
waarbij binnen vijf domeinen (wonen,
economie, sociaal, openbare ruimte
en voorzieningen) kansen worden
benoemd. De meest concrete uitwerking
van de Ongedeelde Wijkambities
is te vinden in de ‘Verkenning van
kansen IJplein-/Vogelbuurt’ die in
november 2020 is gepubliceerd.
In deze uitwerking is, vergeleken
met de projectnota Hamerkwartier,
sprake van een concretisering op
het gebied van wonen die voortkomt
uit de intentieovereenkomst tussen
de gemeente en de corporaties. De
andere thema’s komen inhoudelijk
in hoge mate overeen met die in de
projectnota Hamerkwartier maar zijn
anders geformuleerd omdat ze vanuit het
perspectief van IJplein-/Vogelbuurt zijn
beschreven (zie kader 2).

De beleidsmatige koppeling met het
stadsdeel loopt via de gebiedsagenda
en gebiedsplannen. Zo staat in de
Gebiedsagenda 2019-2022 voor stadsdeel
Noord te lezen: “Hét thema dat als een
rode draad door alle gebieden van Noord
loopt, is de ‘Ongedeelde wijk’: oude en
nieuwe bewoners profiteren mee van
de nieuwe ontwikkelingen en (tijdelijke)
voorzieningen en projectgebieden sluiten
goed aan op bestaande gebieden.”
In het meest recente gebiedsplan
voor Oud Noord (2021) wordt de term
Ongedeelde Wijk niet gebruikt, maar
staat het gedachtegoed nog steeds
beschreven en wordt de koppeling
met het programma Ontwikkelbuurten
gelegd. “Om grote verschillen te
voorkomen wordt ingezet op een
verbonden gebied waar bouw van nieuwe
woonwerkgebieden samengaat met de
benodigde investeringen in de bestaande
wijken. Daarbij gaat het niet alleen over
het opknappen van de openbare ruimte
en nieuwe verbindingen tussen wijken,
maar ook over investeringen in
voorzieningen (plekken en
programmering) en intensivering
van de sociale aanpak in de twee
ontwikkelbuurten.” IJplein-/Vogelbuurt
is één van deze twee buurten, naast
Volewijck.
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Hoe maak je een Ongedeelde Wijk?
“Bestaande buurten profiteren mee van gebiedsontwikkeling”

“We voorkomen harde scheidslijnen tussen bestaande en nieuwe buurten”

Vakgeschoolde werkgelegenheid

Sociale huur door woningcorporaties
Zo veel mogelijk sociale huur wordt gerealiseerd door woningcorporaties. Bij vookeur door corporaties uit de omliggende buurt.

De behouden en toegevoegde vakgeschoolde werkgelegenheid komt ten goede aan de bewoners van de omliggende buurten.

Huurprijs nieuwbouw sociale huur
Visie behoud bedrijvigheid

€

Er is een visie op behoud van minder winstgevende, maar belangrijke bedrijven.
Diversiteit aan economische voorzieningen, werkgelegenheid en gezonde concurrentie zijn het uitgangspunt.

Met partijen die sociale huur gaan ontwikkelen zijn afspraken gemaakt over de huurprijs in de sociale
huur in de nieuwbouw: tenminste x deel moet onder de eerste aftoppingsgrens.

Woninggroottes en doelgroepen
Met partijen die sociale huur gaan ontwikkelen zijn afspraken gemaakt over woninggroottes en doelgroepen.

Diversiteit bedrijvigheid
De juiste voorwaarden zijn gecreëerd voor een diversiteit aan bedrijvigheid
en werkgelegenheid in het bestaande en nieuwe gebied.

A-Z

Toewijzing kwetsbare doelgroepen
Met woningcorporaties zijn afspraken gemaakt over de toewijzing van
kwetsbare doelgroepen in de nieuwbouw.

Samenhang programmering

Doorstroom nieuwbouw uit omliggende buurt
Met woningcorporaties zijn afspraken gemaakt over welke extra inzet zij plegen om
mensen die niet-passend wonen in de omliggende buurt met voorrang een passende
woning toe te wijzen in de nieuwbouw.

De programmering van stadsstraten, economische plinten of voorzieningen wordt bekeken
in samenhang met bestaande economische functies en hotspots in de omgeving.

economie

wonen

Bereikbaarheid en programmering

Tijdelijke initiatieven

Het project investeert in de openbare ruimte van de omliggende buurt
daar waar het gaat om bereikbaarheid of toevoegen van programmering
vanuit het projectgebied.

Het project stelt braakliggend terrein en leegstaande gebouwen
beschikbaar voor tijdelijke initiatieven vanuit de buurt
of het project gaat in gesprek met ontwikkelaars om dat te faciliteren.

Sociaal investeren
In afspraken met ontwikkelaars wordt sociaal investeren in het gebied
meegenomen als uitgangspunt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
samenwerking Bureau Social Return en de KANS kaart.

Ongedeelde
Wijk

SR

Barrière doorbrekend
De openbare ruimte wordt zo veel mogelijk verbindend ontworpen
en bestaande barrières worden opgeheven.

Verbindende (langzaam verkeer)routes
Social Return in contract

sociaal

Bij de standaard aanbestedingen bij tenders, inrichting openbare ruimte
en infraprojecten wordt Social Return opgenomen in het contract, waarbij
extra wordt ingezet op lokale invulling van social return, in afstemming met WPI.

openbare
ruimte

Er is actief nagedacht over (langzaam verkeer)routes die het projectgebied
verbinden met de bestaande buurten.

Voldoende gebruiksgroen
Het project maakt voldoende gebruiksgroen voor de nieuwe bewoners
en houdt zich aan de norm.

Participatie
Tijdens de planvorming en de uitvoering is er sprake van structurele communicatie
en participatie met stakeholders. Voorafgaand aan de participatie zijn duidelijke
kaders en een planning bepaald en dit is gedeeld met betrokkenen.

voorzieningen

Voldoende ecosysteemgroen
Het project maakt voldoende ecosysteemgroen voor de nieuwe bewoners
en houdt zich aan de norm.

Maatschappelijke voorzieningen op grens

Kunst en cultuur

Wanneer er maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd worden die ook van meerwaarde zijn voor
de omliggende buurt, worden deze zo veel mogelijk op de grens tussen bestaand en nieuw gepositioneerd.

Het project maakt voldoende kunst en cultuur voor de nieuwe bewoners en houdt zich aan de norm.

Verenigingssport

Maatschappelijke voorzieningen naar behoefte

Het project maakt voldoende verenigingssport voor de nieuwe bewoners en houdt zich aan de norm.

Sport in openbare ruimte

Het project maakt voldoende maatschappelijke voorzieningen voor de nieuwe bewoners en houdt zich aan de norm.
Deze zijn aanvullend op de voorzieningen in de omliggende bestaande buurten.

Het project maakt voldoende sport in de openbare ruimte
voor de nieuwe bewoners en houdt zich aan de norm.

Figuur 5: ‘Schijf van vijf’ voor een ongedeelde wijk
Ontwikkeld in opdracht van Stadsdeel Noord en Team GO Noord - november 2019
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KADER 2. VERKENNING VAN
KANSEN IJPLEIN/VOGELBUURT:
ONGEDEELDE WIJK
Voor de IJplein-/Vogelbuurt zien we de
volgende opgaven voor de ongedeelde
wijk:
▪  Op basis van de intentieovereenkomst van vijf woningcorporaties
en de gemeente zijn acht ambities
gedefinieerd voor het fysiek
verbeteren van de woningvoorraad
en voor het verbinden van
de aanwezige mogelijkheden
in de woningvoorraad in het
Hamerkwartier met de opgaven in
de IJplein-/Vogelbuurt:(…)
1. C
 orporatiewoningen in de
IJplein-/Vogelbuurt worden zo
min mogelijk verkocht
2. D
 e IJplein-/Vogelbuurt
wordt toegankelijker voor
middeninkomens
3. De instroom van kwetsbare
huishoudens met voorrang wordt

en tegen een passende huur
doorstromen naar een passende
woning in het Hamerkwartier
7. In de IJplein-/Vogelbuurt/
Hamerkwartier worden meer
grote sociale huurwoningen
(>65m2) toegevoegd of
beschikbaar gemaakt
8. De kwaliteit van de woningen
in de IJplein-/Vogelbuurt wordt
verbeterd
▪ Werkzoekenden uit de IJplein-/
Vogelbuurt koppelen aan banen in
het Hamerkwartier.
▪ Nieuwe economische voorzieningen
goed laten aansluiten op de vraag
en sociaaleconomische opgave in de
IJplein-/Vogelbuurt.
▪ De openbare ruimte van de oude
wijken verbeteren en goed laten
aansluiten op de nieuwe wijken. (…)

zoveel mogelijk gereduceerd in
IJplein-/Vogelbuurt (in directe
relatie met ambitie 4)
4. 30% van de sociale
huurwoningen in het
Hamerkwartier wordt bestemd
voor kwetsbare huishoudens
5. In het Hamerkwartier wordt de
sociale huur zoveel mogelijk door
de corporaties ontwikkeld
6.	Bewoners uit de IJplein-/
Vogelbuurt kunnen met voorrang

▪ M
 aatschappelijke voorzieningen
realiseren voor ontmoeting en die
bijdragen aan het verbinden van
beide wijken. (…)
▪ Aanjagen en initiëren van tijdelijke
initiatieven die bijdragen aan de
opgave in de IJplein-/Vogelbuurt op
de plekken in het Hamerkwartier
waar de gebiedsontwikkeling nog
even op zich laat wachten.
(Verkenning van kansen IJplein-/
Vogelbuurt, 2020, p. 32)

20

De acht ambities voor wonen, zoals
in kader 2 genoemd, zijn vertaald in
een hele reeks acties. Hier gaan we
in paragraaf 4 nader op in. Een deel
van de ambities wacht nog op nieuw
gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld wat
betreft voorrang geven aan bewoners
om zo doorstroming te bevorderen
(punt 6). Andere ambities kunnen
alleen stapsgewijs tot uitvoering
worden gebracht, zoals het zoveel
mogelijk ontwikkelen van sociale huur
door corporaties (punt 5), omdat het
Hamerkwartier kavelgewijs wordt
ontwikkeld door een groot aantal
verschillende partijen waarmee overleg
moet worden gevoerd. Een eerste
afspraak waarbij een corporatie is
betrokken, namelijk de ontwikkeling van
het Draka-terrein, is inmiddels gemaakt.
Met de toezegging zo min mogelijk
woningen te verkopen beperken de
corporaties hun investeringsruimte (voor
de hele stad). Daar staat tegenover dat
de verschuiving van sociale huur naar
middenhuur (punt 2) de corporaties

hieraan aandacht besteed (zie kader 3).
Deze plannen geven een aanvullende
interpretatie van de aanpak, bijvoorbeeld
dat investeringen in een ontwikkelbuurt
(Molenwijk) ook profijtelijk kunnen zijn
voor bewoners in omliggende buurten,
en dat het idee van een Ongedeelde
Wijk niet alleen betrekking kan hebben
op direct naastgelegen buurten, maar
ook op een wat hoger geografisch
schaalniveau kan worden toegepast.
In de Klaprozenbuurt is sprake van
een uitwerking op verschillende
thema’s. De koppeling met omliggende
buurten wordt hier sterk gelegd via het
woonprogramma.

meer inkomsten oplevert. Verder blijkt
er nog wel enige ruimte voor verkoop te
zijn: zo komt uit de concrete actielijst
(zie Gemeente Amsterdam et al.,
2020) naar voren dat tot nu toe twee
van de vijf corporaties een tijdelijke
verkoopstop hebben en twee andere
corporaties bepaalde complexen uit de
verkoopstrategie hebben gehaald.

(kader 1) als in de Verkenning van
Kansen IJplein-/Vogelbuurt (kader 2)
wordt dit aspect genoemd. Om hieraan
uitvoering te geven worden verschillende
beleidsinstrumenten ingezet. Zo is begin
2o20 vanuit WPI een kwartiermaker
werk aangesteld die scholieren en
werkzoekenden koppelt aan bedrijven
die gevestigd zijn of zich willen vestigen
in (onder andere) het Hamerkwartier.
De bereidheid bij bedrijven om mee te
doen was tot maart 2020 groot, waarna
(door de coronacrisis) sprake was van
een accentverschuiving van banen naar
stages en werkervaringsplekken.

De Ongedeelde Wijk vindt ook zijn
uitwerking buiten de IJplein-/Vogelbuurt
en het Hamerkwartier. In diverse
projectplannen voor gebiedsontwikkeling
of ontwikkelbuurten in Noord wordt

ONGEDEELDE WIJK – WERK
EN SOCIALE OPGAVEN
Onderdeel van de ambities van
de ongedeelde wijkaanpak in het
Hamerkwartier is om bedrijven en
ontwikkelaars te betrekken bij de
aanpak van de werkloosheid en sociale
problematiek in de IJplein/Vogelbuurt.
Zowel in de projectnota Hamerkwartier
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KADER 3. ONGEDEELDE WIJK IN
ANDERE DELEN VAN NOORD
Gezien het groene karakter van
Molenwijk biedt dit parkachtige gebied
ook voorzieningen voor bewoners
buiten Molenwijk. Dit geldt ook voor
het winkelcentrum, de OBA en de
kinderboerderij incl. speeltuin. Al
deze voorzieningen hebben een groter
verzorgingsgebied dan de Molenwijk
alleen. Dit zal ook gelden voor de te
realiseren voorzieningen en derhalve
dient hier rekening mee gehouden
te worden in de verder ontwikkeling.
(…) De methodiek ‘ongedeelde wijk”
heeft de ambitie om naastliggende
buurten in sociaal, economisch en
fysiek opzicht mee te laten profiteren
van de ontwikkeling van Molenwijk
en daarmee een logische verbinding
te vormen tussen de verschillende
buurten.
(bron: Gebiedsuitwerking Molenwijk
2019, p. 53)

De kwartiermaker werkt ook samen met
scholen en gemeentelijke instanties in
Noord. Dit betekent dat de werkplekken
in het Hamerkwartier niet alleen door
jongeren en werkzoekenden uit de
IJplein-/Vogelbuurt worden bezet,
maar ook uit andere wijken. Dat op
buurt-, wijk- en ook stadsdeelniveau
het simpelweg niet altijd mogelijk is
om de juiste matches te maken tussen
vraag en aanbod, wordt ook bevestigd
door onderzoek door het PBL (zie kader
5). Juridisch gezien is het doorgaans
bovendien niet mogelijk om zulke
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In de omliggende gebieden vindt veel
nieuwbouw plaats. De bewoners van
de Gentiaan- en Van der Pekbuurt
merken dit en zullen hier hopelijk
van kunnen profiteren. Op de
grenzen tussen de gebieden willen
we ontmoetingsfunctie realiseren,
bijvoorbeeld een Huis van de Wijk.

Noord-Holland en het Rijk samen in
de wijken Poelenburg, Peldersveld,
Tuindorp Oostzaan en Molenwijk aan
het verbeteren van groen, gezondheid,
sociale cohesie en veiligheid.

(bron: Gebiedsplan 2019 Oud Noord, p. 16)

Ook de Klaprozenbuurt moet een
‘ongedeelde wijk’ worden, in functies
(wonen, werken), maar ook in
soorten bewoners. Gestreefd wordt
naar een levensloopbestendige wijk,
waar zowel instroom van nieuwe
stedelingen als doorstroom van
bestaande bewoners van Noord
mogelijk is. (…) Door 40% sociale
huur te realiseren, kan een deel van
de sociale huur uit de omliggende
wijken (met een bovengemiddeld
aandeel sociale huur) worden
verhuurd in het middensegment
en/of verkocht worden. Zo worden

In het kader van de ongedeelde wijk
zal onderzocht worden hoe Molenwijk
met de bestaande omliggende buurten
en de nieuw te ontwikkelen gebieden,
zoals Haven-Stad beter kan worden
verbonden, zodat ze van elkaars
ontwikkelingen kunnen profiteren.
In het volgende hoofdstuk wordt een
voorzet gedaan.
Ook biedt de Regio deal ZaanIJ kansen
voor Molenwijk in dit kader. Met deze
deal werken de gemeenten Zaanstad,
Amsterdam, Oostzaan, de provincie

plekken exclusief beschikbaar te stellen
voor bewoners van één buurt.
Ten tweede wordt ingezet op ‘social
return’: een instrument waarbij
opdrachtnemers worden verplicht
om, naast het uitvoeren van de
opdracht, iets terug te doen voor
de gemeente op sociaal vlak. In
‘klassieke zin’ is social return gericht
op het creëren van arbeidsplaatsen
voor inwoners met afstand tot de
arbeidsmarkt. De gemeente Amsterdam
past deze vorm van social return

(bron: Verkenning van kansen in
Molenwijk 2020, p. 11)

sinds 2008 standaard toe bij grote
inkooptrajecten, boven de Europese
aanbestedingsgrens van €221.000.
Voor de gemeente is dit een relatief
eenvoudige manier van werken, want
als contracterende partij kan het eisen
stellen. De laatste jaren wordt breder
gekeken naar investeringen in sociale
opgaven – van armoedebestrijding tot
gezondheidsbevordering (Bureau Social
Return, 2018).
Bij gronduitgifte is social return nog
een relatief nieuw fenomeen. Eén van

kwetsbare groepen over een groter
gebied verspreid. Dit heeft een
positieve invloed op de draagkracht
van omliggende wijken. Daarnaast
wordt er extra aandacht besteed aan
het bevorderen van doorstroming van
oudere bewoners uit de omliggende
wijken. Dit brengt een natuurlijke
verbinding tussen het oude en het
nieuwe gebied tot stand. Ook in de
bestaande buurten worden ingrepen
gedaan om deze beter te laten
aansluiten bij de Klaprozenbuurt. Zo
wordt het woonprogramma van de
Klaprozenbuurt in kwetsbare groepen
in samenhang bekeken met dat van de
omliggende buurten.
(bron: Investeringsnota Klaprozenbuurt
2020, p. 40)

de eerste locaties in Amsterdam waar
het op die manier is toegepast, is bij
een tender in 2017 voor een tijdelijk
initiatief in het Hamerkwartier (zie kader
4: De VerbroederIJ). Iets eerder, in
2016, had social return ook al een plek
gekregen in de tender gericht op de
selectie van een horecaexploitant voor
de ‘landtong Sloterplas’. In beide tenders
had de gemeente een sterke positie als
grondeigenaar. In het overgrote deel
van het Hamerkwartier is de positie van
de gemeente in dit opzicht zwak omdat
(met name in het zuidelijk deel) private
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partijen grondeigenaar zijn en de rest in
erfpacht is uitgegeven. In plaats van het

Als een ontwikkelaar bereid is om sociaal
te investeren, zal deze worden gekoppeld

contractueel verplichten tot social return
(zoals bij De Verbroederij of Sloterplas)
wil de gemeente in het Hamerkwartier
de tactiek van verleiden toepassen. In
het overleg en de onderhandeling tussen
de gemeente en een ontwikkelaar van
een kavel hanteert het projectteam
een kader waarin niet alleen spelregels
voor wonen en werken staan, maar
ook voor het sociaal investeren door de
ontwikkelaar.

aan Bureau Social Return, een afdeling
binnen de gemeente, om te onderzoeken
op welke manier een sociale bijdrage
kan worden geleverd. Ten tijde van dit
onderzoek was nog niet bekend hoe dit
in de praktijk precies zal gaan werken.
Wel is ter inspiratie een zogeheten
‘KANSkaart’ ontwikkeld (zie figuur 6).
Dit is een boekje waarin suggesties
voor sociaal investeren worden gedaan,
verdeeld over vijf thema’s en over
de fasering van een project. Naast

het bieden van werk- en leerplekken
worden onder andere inkoop bij sociale
firma’s, stimuleren van buurtinitiatieven
en geven van gastcolleges op scholen
als voorbeelden genoemd. Bij
gebiedsontwikkeling in andere delen
van de stad, zoals bij Amstel III, werkt
Bureau Social Return samen met het
projectteam en gebiedsteam om de
inhoudelijke invulling van social return
aan te laten sluiten bij wat speelt in het
gebied. Mogelijkerwijs zal dit ook in het
Hamerkwartier op die manier zal gaan.

KADER 4. DE VERBROEDERIJ:
SOCIAL RETURN DOOR
TIJDELIJK INITIATIEF
Voor een vrijkomend kavel in het
Hamerkwartier werd in 2017 via een
tender een tijdelijk invulling gezocht.
Social return werd hierbij opgenomen
in de gunningscriteria: “het initiatief
leidt tot werkervaringsplekken en/
of banen voor de bewoners van
de IJplein-Vogelbuurt en/of meer
matches tussen vraag en aanbod op
de arbeidsmarkt aan beide zijden van
de Meeuwenlaan” (Selectiebrochure
Oostveerkavel Johan van Hasseltweg,
2017). Daarnaast waren het ‘bijdragen
aan ontmoeting van en uitwisseling
tussen bewoners uit de IJpleinVogelbuurt en het Hamerkwartier’
en ‘programmering die aansluit op
de behoefte van de bewoners van
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de omliggende buurten’ belangrijke
criteria bij de beoordeling van de
inzendingen. Een gecombineerde jury
van ambtenaren en buurtbewoners
koos De VerbroederIJ in januari
2018 als winnend initiatief. Na een
aanloopperiode is dit initiatief in maart
2019 in bedrijf gegaan. De looptijd is
in elk geval tot april 2022.
Naast een buurtmoestuin en horeca
biedt De VerbroederIJ plek aan
activiteiten die worden georganiseerd
door mensen uit de buurt: van free
food market tot burendiner. Dit wordt
gerealiseerd met een groot aantal
vrijwilligers en met kortingen voor
mensen met een minimum inkomen.

Daarnaast is De VerbroederIJ een
erkend leerbedrijf voor leerling-koks en
bieden ze dagbesteding voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt,
in samenwerking met een professionele
werkbegeleider van HvO Querido. Eind
2020 waren er ongeveer 30 deelnemers
aan de dagbesteding. Volgens één van
de initiatiefnemers van De VerbroederIJ
komen de meeste deelnemers zelf
‘aanwaaien’ en hoeven ze hier niet actief
naar op zoek. Lang niet alle deelnemers
wonen in IJplein/Vogelbuurt. Ze komen
ook uit andere delen van Noord zoals de
Banne, Blauwe Zand, Tuindorp Oostzaan
en een enkeling ook uit andere delen van
de stad.
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KADER 5: WERK EN SCHAALNIVEAU
Het functioneren van bedrijven
is sterk afhankelijk van de
kenmerken van bedrijven zelf
en de omstandigheden in het
stedelijk gebied. In vergelijking
met andere factoren heeft (de
leefbaarheid in) de wijk beperkt
invloed op het functioneren van
bedrijven. De karakteristieken van
een bedrijf zelf bepalen voor 85
tot 95 procent het functioneren.
Daarnaast is het schaalniveau van
de agglomeratie van grotere invloed
op het functioneren van bedrijven
dan het schaalniveau van de wijk;
voor personeel, bedrijfsnetwerken
en bereikbaarheid bijvoorbeeld,

Figuur 6: KANSkaart voor sociaal investeren
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is het bedrijf afhankelijk van de
agglomeratie. Extra banen in de wijk
leiden niet tot minder werkloosheid
in die wijk. Het stimuleren van
bedrijvigheid in woonwijken heeft
geen direct effect op de werkloosheid
aldaar. De kans dat de nieuw ontstane
banen aansluiten op de kennis en
ervaring van de wijkbewoners is
namelijk klein. De werkloosheid kan
dan ook beter worden aangepakt
op stedelijk schaalniveau of
via generiek arbeidsmarkt- en
ondernemerschapsbeleid.
Bron: Bedrijvigheid en leefbaarheid in
stedelijke woonwijken (PBL, 2010)

Bron: APPM
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ONGEDEELDE
WIJK – DE EERSTE
STAPPEN IN
IJPLEIN-/
VOGELBUURT EN
HAMERKWARTIER

4

De VerbroederIJ kan worden gezien als een eerste
concrete poging om in de ontwikkeling van het
Hamerkwartier iets te doen voor de IJplein-/Vogelbuurt.
Na De VerbroederIJ zijn er een hele reeks acties in gang
gezet die voor een belangrijk deel voortvloeien uit de
in 2018 gesloten intentieovereenkomst met corporaties
(zie paragraaf 3). Deze acties zijn gericht op drie
thema’s, waarbij het accent ligt op acties op wonen en
omgeving (zie tabel 3). Voorbeelden zijn de aanpak van
verwaarloosde voor- en achtertuinen, het ondersteunen
van bewonersinitiatieven gericht op (verwaarloosde)
tuinen en sociale cohesie, een project gericht op
ondersteuning bij armoede en schulden, het in gang zetten
van budgetaanvragen voor investeringen in de openbare
ruimte (ook onderdeel van de projectnota Hamerkwartier
en principenota IJplein-/Vogelbuurt) en diverse
(uitgevoerde en onderhanden) renovatieprojecten in met
name de Vogelbuurt (zie ook paragraaf 5). Onderdeel
van de afspraken is ook de inzet van social return bij de
ontwikkeling van het Hamerkwartier (zie vorige paragraaf).
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TABEL 3: ACTIES IN HET KADER VAN
INTENTIEOVEREENKOMST CORPORATIES
#acties

Uitgevoerd

In uitvoering
(okt 2020)

In voorbereiding		

Sociaal en leefbaar

4

4

5

Economie en werken

2

2

2

Wonen en omgeving

18

3

10

Thema’s

Bron: Samenwerking IJplein-/Vogelbuurt en Hamerkwartier, okt 2020

Onderdelen van de actielijst komen
terug in beleidsdocumenten van stad en
stadsdeel. Dat is verklaarbaar want de
actielijst is een intern document voor de
corporaties en de gemeente terwijl de
beleidsdocumenten (ook) extern zijn. Het
geeft ook aan dat het gedachtegoed van
Ongedeelde Wijk zijn plek heeft veroverd
in de reguliere project- en beleidsplannen
van de stad en het stadsdeel. Een

voorbeeld hiervan is het in gang zetten
van budgetaanvragen voor investeringen
in de openbare ruimte (ook genoemd
in de projectnota Hamerkwartier en
principenota IJplein-/Vogelbuurt), een
ander voorbeeld is de aanstelling van
een buurtconciërge vorig jaar, een actie
die ook voorkomt in de rapportage
Ontwikkelbuurten 2019.

Figuur 7:  Voortuinen in de Vogelbuurt
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ONGEDEELDE
WIJK – HET
PERSPECTIEF
VAN BEWONERS

5

De ambities voor een Ongedeelde Wijk zijn op meerdere
momenten van commentaar voorzien door bewoners. Uit
dat commentaar komt naar voren dat voor bewoners de
Ongedeelde Wijk nog een diffuus begrip is en dat zij de
ambities die de gemeente stelt niet zomaar geloven. Onder
de bewoners van IJplein-/Vogelbuurt lijkt de scepsis de
overhand te hebben. In de ‘Verkenning van kansen IJplein/
Vogelbuurt’ staat dit helder verwoord: “In de mantra
van de ongedeelde wijk, die de gemeente ons graag
voorspiegelt, gelooft hier niemand. Het Hamerkwartier
wordt gewoon een ander verhaal. Intussen blijft het goed
toeven in de Vogelbuurt, Vogeldorp en de IJpleinbuurt”,
aldus een in het rapport geciteerde bewoner.
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Soortgelijke scepsis is terug te lezen in
twee inspraakreacties op de Verkenning
van kansen. Het Bewonersplatform
Vogelbuurt-IJplein, een collectief van
8 bewonerscommissies, VvE’s en
huurdersverenigingen uit de wijk, uit
kritiek op de praktische uitvoerbaarheid
van de ambities. Ook zien zij de
gedachte dat bewoners van de IJplein-/

ongedeelde wijk, maar doelbewust beleid
om de Vogelbuurt arm te houden.”

Vogelbuurt gaan profiteren van de
ontwikkeling van het Hamerkwartier als
een eenzijdige voorstelling van zaken:
“Natuurlijk komen er nieuwe functies en
voorzieningen in Hamerkwartier. Een deel
van de bewoners gaat daar zeker van
mee profiteren. Maar voor een groot deel
van de bewoners zijn dat voorzieningen
voor een ander soort mensen meteen
heel andere portemonnee. In de
gemeentelijke stukken (staat) niets over
de negatieve gevolgen voor leefbaarheid
van de aangrenzende tuindorpen. In de
vorm van heel veel extra verkeer. Maar
ook door extra druk op het groen in de
directe omgeving.”

van ongedeeldheid vooral op de nieuwe
buurt (Buiksloterham) wordt betrokken
en minder op de omliggende buurten.
Uit het aantal opmerkingen over de
Ongedeelde Wijk (2 van de circa 400
inspraakreacties) zou ook de conclusie
getrokken kunnen worden dat het idee
daar en op dat moment niet heel erg
leefde bij bewoners (bron: Overzicht van
aandachtspunten en antwoorden uit de
participatiebijeenkomsten. Bijlage bij
investeringsnota Buiksloterham 2020).

Een andere bewoner van VogelbuurtZuid schrijft in zijn inspraakreactie
dat hij grote verschillen tussen de
buurten verwacht: “Sinds 2017 heeft
de gemeente de Vogelbuurt met het
pilotproject ‘ongedeelde wijk’ de worst
voorgehouden dat de Vogelbuurt
zou meeprofiteren van de stedelijke
ontwikkeling van het aangrenzende
Hamerkwartier én op fysiek, economisch
en sociaal terrein voor verbindingen
tussen beide buurten te zorgen. (…)
De gemeente houdt de vrij te maken
budgetten goed verborgen, maar ik
vrees een miljoeneninvestering in het
Hamerkwartier en wat grijpstuivers
voor de Vogelbuurt. Ik noem dat geen
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De scepsis onder bewoners zien we
terugkomen in verschillende buurten
in Noord. Zo komt uit de samengevatte
inspraakreacties van bewoners gericht
op de concept-Investeringsnota
Buiksloterham naar voren dat het idee

Een reactie van tien bewoners van
Volewijck op de concept-investeringsnota
Buiksloterham loopt ook niet over
van enthousiasme: “Kanttekening:
deze tien geloven niet meteen in de
nieuwe gemeentelijke toverspreuk van
de ongedeelde wijk. Daarvoor is het
verschil in welvaart, wereldbeeld en
uitgavenpatroon met de meeste nieuwe
bewoners van Buiksloterham en de
Klaprozenweg te groot. Dat ze straks
meeliften op de ontwikkelingen daar,
dat moeten ze nog zien.” Zij pleiten
voor directe investeringen in hun eigen
buurt(en). De formulering in de conceptInvesteringsnota Klaprozenbuurt (2020)
dat het voorgenomen woonprogramma in
deze buurt bijdraagt aan een ongedeelde
stad leidt tot de reactie: “De kloof tussen
woord en daad is hier wel erg wrang”.

Waar komt de scepsis van bewoners
vandaan? We wagen ons aan aantal
pogingen om deze te duiden.

1. VERSCHIL IN PRIORITEITEN
Door het bewonersplatform VogelbuurtIJplein wordt al jarenlang aangedrongen
op grootscheepse renovatie van de
corporatiewoningen in de buurt. Voor
hen is dit prioriteit nummer 1 in het
verbeteren van hun buurt. Deze wens
is te begrijpen afgaande op slechte
(duurzaamheids)staat waarin veel
woningen verkeren (zie tabel 4). Van
alle Ontwikkelbuurten kent IJplein-/
Vogelbuurt, na Volewijck, veruit het
hoogste aantal en percentage woningen
met een laag energielabel (F en G). Waar
in Zuidoost het percentage F/G-labels in

de ontwikkelbuurten nagenoeg nul is en
in Nieuw-West rond de 6% ligt, heeft in
IJplein-/Vogelbuurt één op de drie huizen
een F/G-label (Volewijck bijna een op
de twee). Het is een klacht die al jaren
bestaat, voor veel bewoners opgaat,
met de samenwerkingsovereenkomst
tussen gemeente en corporaties niet
zomaar weggaat en zeker ook gelet
op de beperkte financiële armslag
van corporaties ook niet op heel korte
termijn lijkt te verhelpen. De renovaties
aan woningen die momenteel worden
uitgevoerd of worden voorbereid (en
ook als actie worden genoemd in de
overeenkomst) zijn voor bewoners
slechts een begin, een start die
bovendien – in hun beleving – pas na
lang aandringen is afgedwongen.

TABEL 4: ENERGIELABEL WONINGEN IJPLEIN-/VOGELBUURT
Ontwikkelbuurten

Energie
label
meest
voorkomend

Label A
aantal
woningen

Label
A%

Label B
aantal
woningen

Label
B %

Label C
aantal
woningen

Label
C%

Noord

Label C

2190

8%

2865

13%

5925

24%

IJplein-/
Vogelbuurt

Label C

229

5%

451

11%

1482

35%

Ontwikkelbuurten

Label D
aantal
woningen

Label
D%

Label E
aantal
woningen

Noord

3817

18%

3722

IJplein-/
Vogelbuurt

295

7%

274

Label
E%

Label F
Label
F%
aantal
woningen

Label
Label G
G%
aantal
woningen

14%

1342

5%

2615

8%

7%

309

7%

1067

25%

(bron: rapportage Ontwikkelbuurten 2019)
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2. VERSCHILLENDE
PERSPECTIEVEN IN TIJD
EN SCHAAL
Voortbouwend op het vorige punt, lijkt
een verschil in perspectief wat betreft
tijd en schaal tussen de gemeente en
bewoners een belangrijke verklaring voor
de scepsis. De realisatie van veel van de
ambities voor een Ongedeelde Wijk, met
name op het gebied van wonen maar
ook bijvoorbeeld wat betreft nieuwe
voorzieningen, is een zaak van de lange
termijn. Voor de gebiedsontwikkeling
van het Hamerkwartier zal zeker 20 jaar
worden uitgetrokken en zoals hierboven
besproken is ook de renovatie van de
corporatiewoningen een zaak van de
langere adem. Bewoners kijken echter
naar het hier en nu – en het verleden. Zij
dringen al langere tijd aan op renovatie
en aanpak van achterstallig onderhoud
en staan te springen voor actie. In hun
beleving had het al lang op gang moeten
zijn. Dit tempoverschil tussen de wensen
van bewoners en de mogelijkheden
die gebiedsontwikkeling biedt kan de
Ongedeelde Wijk niet overbruggen.
Daarbij hanteren bewoners ook een
ander ruimtelijk perspectief. Vanuit de
Ongedeelde Wijk wordt er ruimtelijk
gezien een koppeling gelegd tussen
het Hamerkwartier en de IJplein-/
Vogelbuurt. De gedachte is dat
bewoners van de IJplein-/Vogelbuurt
en het Hamerkwartier de buurt
delen en iedereen zich in dit gebied
thuis kan voelen: “De inzet is om het
Hamerkwartier te ontwerpen als wijk
waar oude en nieuwe bewoners zich
thuis voelen en allen gebruik maken van
de voorzieningen en verblijfsruimten”
(Verkenning van kansen IJplein-/
Vogelbuurt, 2020, p. 31).
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Dit beeld lijkt weinig aan te sluiten op
de manier waarop bewoners hun buurt
en het Hamerkwartier op dit moment
beleven. Bewoners maken wel een
onderscheid tussen beide gebieden,
en willen vooral dat er direct wordt
geïnvesteerd in ‘hun’ buurt. Bovendien
lijkt de gedachte bij sommigen dat het
Hamerkwartier niet voor hen is. Dit blijkt
onder andere uit het eerdergenoemde
citaat van het bewonersplatform,
waarin zij aangeven dat veel van de
voorzieningen in het Hamerkwartier
bedoeld zijn voor mensen met een
andere portemonnee. Of deze vrees
werkelijkheid gaat worden weet nu nog
niemand. Wel is duidelijk dat op dit
moment in ieder geval één voorziening
in het Hamerkwartier zeker ook populair
is onder IJplein-/Vogelbuurtbewoners
vanwege de goedkope (en drinkbare)
koffie: de Jumbo Foodmarkt. Daar staat
tegenover dat de woningvoorraad in het
Hamerkwartier een andere samenstelling
krijgt. Waar in de IJplein-/Vogelbuurt nu
ruim tweederde sociale huur is, zal het
Hamerkwartier straks maximaal 30%
lage huur kennen.
Een aanvullend inzicht over de beleving
van bewoners komt uit het rapport
van de Rekenkamer Metropoolregio
Amsterdam uit 2019 over de gemengde

Figuur 8: Verdedig Noord

stad. Nu is een gemengde stad een ander
begrip dan een ongedeelde wijk maar
inhoudelijk vertonen ze gelijkenissen en
geeft deze rapportage inzicht omdat in
gesprekken met bewoners van (onder
andere) IJplein/Vogelbuurt het begrip

bang dat de herontwikkeling van het
Hamerkwartier geen positief effect zal
hebben op hun buurt(en).

‘gemengde buurt’ is verkend. Bij zo’n
gemengde buurt denken de meeste
bewoners in eerste instantie vooral
aan diversiteit in migratieachtergrond.
Daarnaast definiëren bewoners hun
buurt niet langs de ambtelijk getrokken
lijnen. Als bewoners bijvoorbeeld in de
(ambtelijk) naastgelegen buurt veel
van hun sociale contacten hebben dan
beschouwen ze die buurt (ook) als
‘hun’ buurt. Voor bewoners op leeftijd
krimpt hun buurt vanwege afnemende
mobiliteit. Verschillende bewoners geven
nadrukkelijk aan dat het nabijgelegen
Hamerkwartier nu niet bij hun buurt
hoort. Ook is een aantal bewoners

De scepsis onder bewoners van de
IJplein-/Vogelbuurt ten aanzien van de
gedachte van een Ongedeelde Wijk is
niet alleen te verklaren door de manier
waarop zij naar het Hamerkwartier
kijken (vorige alinea), maar ook door
ontwikkelingen die zij in hun eigen
buurt zien. Uit gesprekken met het
bewonersplatform blijkt dat zij ervaren
dat hun buurt de laatste jaren duidelijk
aan het veranderen is qua samenstelling,
met een groeiende groep kwetsbare
bewoners enerzijds en meer rijke kopers
en expats anderzijds. Een gevolg hiervan
is een afnemend gevoel van sociale
samenhang en vervreemding ten aanzien

3. GENTRIFICATIE,
VERVREEMDING EN VERZET
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van de buurt en medebewoners. Waar
het toekomstbeeld van de Ongedeelde
Wijk is gericht op sterke sociale
samenhang, ervaren bewoners volgens
het platform op dit moment dus steeds
grotere verschillen in hun buurt.
In Vogeldorp lijkt de samenhang vooral
onder druk te staan door het veelvuldige
gebruik van jongerencontracten met
een maximale duur van 5 jaar. Uit een
enquête onder bewoners blijkt dat
tweederde vreest dat door de hoge
omloopsnelheid van bewoners die
deze contracten met zich meebrengen
“het dorpsgevoel/de sociale cohesie
op den duurt afneemt” (bron: Verslag
bewonersenquête Vogeldorp, p. 8)

is dan in andere delen van de stad. Om
hier een vinger achter te krijgen hebben
we gekeken naar de ontwikkeling van
de bevolking in de buurten waar wij in
2020 onderzoek hebben uitgevoerd.
Dat zijn voor Nieuw-West de zogeheten
Röellbuurten (Couperusbuurt,
Dichtersbuurt en Van Deysselbuurt) en
in Zuidoost Gaasperdam (Noord en Zuid)
en Reigersbos (Noord en Midden).

Een deel van de bewoners verzet zich
tegen de veranderingen. De Vogelbuurt
is de thuisbasis van één van de
initiatiefnemers van Verdedig Noord,
dat in actie komt tegen de gentrificatie
van het stadsdeel. Zoals de groep in
hun digitale manifest schrijft, willen zij:
“…bewustwording creëren onder oude
en nieuwe Noorderlingen zodat wij ons
beter tot elkaar gaan verhouden”. Verder
stelt de groep dat “de veranderingen en
verbeteringen van Noord niet ten koste
mogen gaan van mensen die hier al hun
hele leven wonen”.

Vergeleken met de buurten in de andere
stadsdelen, maar ook vergeleken met
het gemiddelde van de stadsdelen
Noord, Nieuw-West en Zuidoost en
met Amsterdam als geheel, is er met
name in de Vogelbuurt sprake van een
bijzonder patroon. In de Vogelbuurt is
in de afgelopen vijftien jaar per saldo
sprake geweest van een uitstroom
van bewoners met een niet-westerse
migratieachtergrond en een instroom
van autochtone Amsterdammers (zie
grafiek 1). In vrijwel alle buurten in
de stad is het aandeel bewoners met
een westerse migratieachtergrond
toegenomen, maar in de Vogelbuurt
duidelijk het sterkst. Ook is er in de
IJplein/Vogelbuurt en Noord in bredere
zin een sterke toename van ‘nieuwe
stedelingen’ (grafiek 3), een categorie
die in verband wordt gebracht met
gentrificatie.

Het verzet van Verdedig Noord tegen
gentrificatie valt op afgezet tegen de
zwakkere geluiden tegen gentrificatie

Het beeld dat uit de cijfers opkomt
bevestigt de waarneming van het
bewonersplatform dat de samenstelling

in Nieuw-West en Zuidoost. Het kan
zijn dat Verdedig Noord beter in staat is
publiciteit te genereren. Maar het kan
ook zijn dat er in Noord, en mogelijk
specifiek in de IJplein-/Vogelbuurt, een
andere (bevolkings-)ontwikkeling gaande

van de buurt sterk aan het veranderen
is. De zorg dat dit leidt tot een
vermindering van sociale samenhang
wordt ondersteund door literatuur
over gentrificatie. Onderzoek, ook
specifiek voor Oud Noord (zie Van de
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Grafiek 1: Verandering (in procentpunten) bevolkingssamenstelling tussen 2005 en 2019
Toelichting: In Vogelbuurt Noord is het aandeel van de bevolking met een nietwesterse migratieachtergrond in deze periode met ca 10%-punt gedaald (naar iets
minder dan 40%, zie grafiek 2) terwijl het aandeel van de bevolking met een westerse
migratieachtergrond in deze periode met ruim 5%-punt is gestegen (naar ruim 10%, zie
grafiek 2).

Grafiek 2: Bevolkingssamenstelling in 2019 naar migratieachtergrond
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Grafiek 3: Ontwikkeling aandeel nieuwe stedelingen tussen 2005 en 2019 in procentpunten
Toelichting: Nieuwe stedelingen zijn personen met een Nederlandse of westerse migratieachtergrond (exclusief Oost-Europa) in de leeftijd van 18 tot en met 54 jaar, die na hun 18e
levensjaar geregistreerd zijn in de gemeente Amsterdam.
Bron: OIS, BBGA 2020

Figuur 9: Ontwikkelkansen Hamerkwartier en Vogelbuurt
Bron: Projectnota Hamerkwartier

Kamp & Welschen, 2019) laat zien
dat de verbondenheid van de ‘oude’

9). “Hier kunnen nieuwe en huidige
bewoners, uit het Hamerkwartier en de

bewoners met elkaar en met de buurt
onder druk kan komen te staan door
het simpele feit dat er naar verhouding
steeds minder ‘oude’ bewoners zijn.
Dergelijke onderzoeken leveren ook het
beeld op dat ‘oude’ bewoners minder
geneigd zijn nieuwe voorzieningen in
de buurt te bezoeken (waar de nieuwe
bewoners wel veel meer te vinden zijn)
en meer hechten aan plekken waar
ze goede herinneringen aan hebben.
Dat kunnen bijvoorbeeld winkels zijn,
maar ook een parkje of een gebouw.
Bovendien hechten zij sterk aan
plekken waar ze gelijkgestemden (oude
bewoners)  kunnen ontmoeten, en blijkt
de wens om verschillende groepen met
elkaar te verbinden in de praktijk vaak
niet te werken. Dit is een belangrijke
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notie in het licht van de ambities
van de Ongedeelde Wijk. In plaats
van in te zetten op nieuwe, gedeelde
voorzieningen, is het beschermen en
versterken van belangrijke plekken
en voorzieningen voor bewoners van
de IJplein-/Vogelbuurt waarschijnlijk
een betere strategie om het gevoel
van vervreemding en verlies van
betrokkenheid te temperen. Zie in
dit kader ook ons onderzoek naar
Buurtdragers in de Couperusbuurt.

4. DE PLANOLOGISCHE
(ON)MOGELIJKHEDEN
Vanuit de Ongedeelde Wijk is de ambitie
om voorzieningen voor onder andere
winkelen, zorg en welzijn te ontwikkelen
op het grensgebied tussen de IJplein-/
Vogelbuurt en het Hamerkwartier, langs
de Meeuwenlaan (zie rode zone in figuur

omliggende buurten, elkaar ontmoeten”,
aldus de projectnota Hamerkwartier.
Los van de vraag in hoeverre deze
ambitie voor verbinding tussen groepen
realistisch is (vorige alinea), stuit
deze ook op praktische, planologische
moeilijkheden.
Zo wordt in de concept-Verkenning van
kansen het voorstel gedaan om één
van de drie basisscholen in de buurt
(De Kinderboom) te verhuizen van de
Vogelbuurt naar het Hamerkwartier. Het
bewonersplatform Vogelbuurt-IJplein laat
in een reactie op de concept-Verkenning
weten dat nabijheid van voldoende
scholen van belang is voor de buurt:
“Twee basisscholen in de buurt is te
weinig. Het waren er vijf. Ouders moeten

binnen de buurt een keuze hebben.
Anders doen nog meer hoogopgeleide
witte ouders hun kinderen op school in
Durgerdam”.
Het idee van verplaatsing was al
eerder genoemd in de projectnota
Hamerkwartier, waarin drie plekken
zijn aangegeven waar een basisschool
zou kunnen komen (de sterren met
blauwe cirkels in figuur 9). Ook was al
een voorzet gegeven voor nieuwbouw
in de Vogelbuurt op de plek waar nu De
Kinderboom staat (de rode cirkel). Uit
een inspraakreactie blijkt begrip voor
deze stap. Verplaatsing van de school
betekent “een belangrijke bijdrage in
de daadwerkelijke verbinding van de
buurten: niet alleen fysiek na te streven
maar hiermee ook sociaal door menging
van de bewoners”. Maar dan zou volgens
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de inspreker de school wel op een
andere plek moeten komen dan de drie
‘zoekgebieden’ op de kaart, namelijk op
de rand van het Hamerkwartier, langs
de Meeuwenlaan, om de school voor
de Vogelbuurt makkelijk bereikbaar en
zo aantrekkelijk te houden. Volgens de
gemeente is dat onmogelijk, omdat als
de eerste bewoners het Hamerkwartier
gaan betrekken er ook een basisschool
moet zijn. Om die te bouwen moet een
kavel beschikbaar zijn. De gemeente
schat in dat die kavel zich in een van
de drie ‘zoekgebieden’ bevindt en niet
langs de Meeuwenlaan. “Onze inschatting
is dat geschikte locaties dichterbij de
Meeuwenlaan pas veel later beschikbaar
komen.”

Voor één plek in deze rode zone,
rond het Motorplein (de paarse stip),
heeft het bewonersplatform concrete
voorstellen gedaan. In de projectnota
Hamerkwartier is deze plek aangeduid
als ‘plein’ zonder nadere invulling. Het
platform ziet het Motorplein als “de
verbindende schakel tussen oud en
nieuw, zowel fysiek als sociaal”. Het
platform heeft in samenwerking met
een stedebouwkundig bureau eind
2019 een ontwerpsessie voor dit gebied
gehouden, waar naast bewoners ook een
aantal ondernemers, ambtenaren en een
corporatiemedewerker aan deelnamen.
Uit deze sessie zijn een hele reeks acties
voor de korte termijn gekomen en een
tiental aanbevelingen voor de langere
termijn (Operatie Dirk, Urhahn, januari
2020). Door onder andere herinrichting,

bankjes, vergroening en kunst zouden
de uitstraling en verblijfsfunctie van
het plein moeten worden versterkt.
Acties uit de ‘Operatie Dirk’ hebben
een plek gekregen op de actielijst die
de gemeente en corporaties in hun
samenwerkingsafspraken hanteren (zie
vorige paragraaf). De aanbevelingen voor
de langere termijn, die discussie vergen
over de herinrichting van een wat groter
gebied waartoe ook het randje van de
IJpleinbuurt (Motorwal) behoort, zullen
naar verwachting in de ontwikkeling
van het Hamerkwartier echter geen
rol spelen, omdat het gewenste
verandertempo van de bewoners voor
deze plek niet past op het voorziene
ontwikkeltempo van het hele gebied.
De genoemde voorbeelden laten zien
dat de ambitie om het grensgebied
tussen de IJplein-/Vogelbuurt en het
Hamerkwartier als ontmoetingsruimte
te versterken en te benutten voor
gedeelde voorzieningen afhankelijk is
van het tempo en het lastig voorspelbare
verloop van de gebiedsontwikkeling.
Kansen voor verbinding zoals via een
school of centraal plein worden wel
gesignaleerd, zowel door ambtenaren als
door bewoners, maar lijken vooralsnog in
de praktijk te stuiten op beperkingen wat
betreft de planning en beschikbaarheid
van kavels. Dergelijke ervaringen gaan
mogelijk ten koste van het vertrouwen
onder bewoners in de ambities voor een
Ongedeelde Wijk.

5. VERSCHIL IN RUIMTELIJKE
OPZET EN UITSTRALING
Figuur 10: Motorplein
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“Het Hamerkwartier wordt gewoon een
ander verhaal” aldus een bewoner in
de Verkenning van Kansen IJplein-/

Vogelbuurt. Dit beeld heeft niet alleen
te maken met de verwachte andere
bevolkingssamenstelling van de
buurt, zoals hierboven beschreven,
maar ook met de ruimtelijke opzet
en uitstraling die door de gemeente
wordt gecommuniceerd. Dit is duidelijk
terug te zien in de openingsbeelden
op de projectpagina’s van de buurten
(zie figuur 11 en 12). De hoogbouw
en het stedelijke karakter van het
Hamerkwartier steken scherp af tegen
de lage bebouwing en meer dorpse opzet
van de IJplein-/Vogelbuurt.
In Vogeldorp kennen ze de
ontwerpschetsen van het Hamerkwartier
ook en die leiden niet tot groot
optimisme. Eensgezind is de Vogeldorper
in reactie op de hoogbouwplannen in
het Hamerkwartier: ruim 65% van
alle respondenten is daar negatief
over, slechts een kleine 14% positief.
“Het voelt alsof het dorpsgevoel
overschaduwd wordt”, zo is in de
rapportage bewonersenquête (2020)
te lezen. Tegenover deze vrees voor
hoogbouw staat het meer wenkende
perspectief van de mogelijke vervanging
van de bedrijvenstrook aan de Johan
van Hasseltweg door meer groen (figuur
13). Ruim 85% van alle respondenten
is daar positief over, niet alleen omdat
het tot een betere aansluiting op het
Hamerkwartier leidt, maar ook het
dorpse karakter van de eigen buurt
zou versterken. Om ook ruimtelijk
gezien een Ongedeelde Wijk tot stand
te brengen lijkt het dus van belang om
nadere mogelijkheden voor een zachte
overgang tussen de gebieden, met
name in de verbindingszone rondom de
Meeuwenlaan, in kaart te brengen en te
versterken.
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CONCLUSIE

Figuur 11: Beeld projectpagina Hamerkwartier
Bron: https://www.amsterdam.nl/projecten/hamerkwartier/

Hoe kunnen bewoners van een
bestaande buurt profiteren van nabije
gebiedsontwikkeling? Wat hebben de
bewoners van IJplein-/Vogelbuurt aan de
transformatie van het Hamerkwartier?
In deze slotparagraaf formuleren we, op
basis van de bevindingen uit voorgaande
paragrafen, een aantal aandachtspunten.
Deze aandachtspunten zijn van belang
voor de IJplein-/Vogelbuurt, waar we
ons in dit onderzoek op hebben gericht,
maar ook voor de stad als geheel en voor
andere locaties waar de wens is om via
gebiedsontwikkeling iets te doen voor
kwetsbare buurten en bewoners.
Het gedachtegoed van de Ongedeelde
Wijk in stadsdeel Noord is nog relatief

Figuur 12: Beeld projectpagina IJplein/Vogelbuurt
Bron: https://www.amsterdam.nl/projecten/ijpleinvogelbuurt/
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pril, heeft een brede beleidsmatige
uitwerking en kent zijn eerste
toepassingen in planproducten. Een
vast instrumentarium of vaste plek in
de systematiek van planvorming en
beleidsprocessen is er nog niet, maar
dat er in stadsdeel Noord veel aandacht
voor is blijkt zeker uit de project- en
investeringsnota’s voor verschillende
gebieden die in de afgelopen tijd zijn
vastgesteld, de acties in het kader van
de samenwerkingsovereenkomst met
de corporaties zijn ondernomen en de
ambities om iets te betekenen voor de
IJplein-Vogelbuurt op het gebied van
werk en andere sociale opgaven.

Wel wordt duidelijk dat de Ongedeelde
Wijk nog geen gedeeld gedachtengoed
is, zeker niet tussen ambtenaren en
bewoners. Waar het beleid verbindingen
tussen buurten wil leggen, richten
bewoners van de IJplein-/Vogelbuurt zich
vooral op hun eigen buurt. Daar komt bij
dat de Ongedeelde Wijk via de koppeling
aan gebiedsontwikkeling vooral een
lange termijn perspectief heeft voor de
aanpak van opgaven, terwijl bewoners
zich vooral richten op het hier en nu
oplossen van hun problemen. Problemen
waar, in hun beleving, bovendien al veel
te lang over wordt gepraat zonder al te
veel resultaat. Dat is niet de ‘schuld’ van
de Ongedeelde Wijk maar verklaart wel
waarom bewoners weinig vertrouwen
erin hebben.
Verder sluit het beleidsmatige
toekomstbeeld van een Ongedeelde
Wijk waarin oude en nieuwe bewoners
zich thuis voelen en gebruikmaken van
dezelfde voorzieningen niet aan op hoe
zij hun buurt nu ervaren en hoe zij de
nieuwe bewoners vooral zien: als andere
mensen die wonen in een andere buurt.
Bovendien ligt het beleidsmatige accent
aan de fysieke kant (voorzieningen,
woningbouw, openbare ruimte) terwijl
de bewoners – afgezien van hun slecht
geïsoleerde huizen – vooral met sociale
problemen kampen. De ambitie om ook
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iets te betekenen op het gebied van
werk en sociale opgaven is er wel, maar
vooralsnog is het onduidelijk of hiermee
een groot verschil kan worden gemaakt
(zie verderop in deze paragraaf).
Tot slot geven de verschillende
toepassingen aan dat er wel enige rek
zit in het begrip Ongedeelde Wijk. Gaat
het om aanliggende buurten, of kunnen
het ook buurten zijn die verder weg
liggen én in een andere gemeente? Gaat
het alleen om ‘arme’ buurten die van de
ontwikkeling van ‘rijke’ buurten moeten
profiteren of ook andersom? Ook zal de
Ongedeelde Wijk zich ook nog moeten
bewijzen in het harde(re) gevecht om
geld. Stel dat een grondexploitatie ook
investeringen in een naastliggende wijk
bevat, vallen die dan als eerste af als
blijkt dat de grex negatief uitpakt?
Twee routes naar een Ongedeelde Wijk
De simpele vraag hoe bewoners van
een bestaande buurt kunnen profiteren
van nabije gebiedsontwikkeling is niet
eenduidig te beantwoorden, omdat aan
gebiedsontwikkeling per definitie een
hoge mate van onzekerheid kleeft. Deze
onzekerheid wordt gevoed door het lange
termijn karakter van gebiedsontwikkeling
en de onvoorspelbare technologische,
economische en maatschappelijke
ontwikkelingen die zich in die periode
zullen voordoen. De gebiedsontwikkeling
van het Hamerkwartier, waarvoor zo’n
twintig jaar is uitgetrokken, vindt plaats
op een bewegend landschap waarvan de
vorm, inhoud en richting worden bepaald
door bijvoorbeeld de energietransitie die
nog maar net begonnen is of de verdere
ontwikkeling van AI die de aard, omvang
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en structuur van de werkgelegenheid,
ook in het Hamerkwartier, sterk kan gaan
bepalen.
Juist vanwege deze grote onzekerheidsmarges is een flexibele, stapsgewijze
aanpak gewenst (zie kader 6). Deze
onzekerheid wordt in het voorbeeld
van het Hamerkwartier nog versterkt
door de relatief zwakke grondpositie
die de gemeente heeft. Uitgangspunt
voor de gemeente bij de ontwikkeling
van het gebied is dan ook dat
“grondeigenaren en erfpachters het
toekomstige bouwprogramma zelf op
basis van vrijwilligheid realiseren” (bron:
Projectnota Hamerkwartier). Dit alleen
al vraagt om een wendbare aanpak,
waarvoor de gemeente ook heeft
gekozen.
De ambities van de Ongedeelde Wijk
laten zich niet vanzelf verenigen met
deze noodzakelijke stapsgewijze aanpak.
Terwijl het in het Hamerkwartier wachten
is op ontwikkelaars die het initiatief
tot bouwen willen nemen, ervaren
de bewoners van IJplein-/Vogelbuurt
een veel grotere tijdsdruk om hun
eigen positie en die van hun buurt te
versterken. Daarnaast is niet gezegd dat
het nieuwe aanbod aan (commerciële)
voorzieningen dat in het Hamerkwartier
ontstaat aansluit op de behoeften aan de
kant van IJplein-/Vogelbuurt, of dat deze
nieuwe voorzieningen concurrerend zijn
voor bestaande aan de andere kant van
de Meeuwenlaan.
Onderdeel van een wendbare aanpak is
het betrekken van alle relevante partijen
die kennis hebben van een vraagstuk

(of een gebied) en/of de veranderingen
in hun eigen bestaan zullen ervaren.
Dat maakt het er doorgaans niet
eenvoudiger op. Bij de Ongedeelde Wijk
is een groot aantal beleidsterreinen en
partijen betrokken, met elk zo hun eigen
belangen, opvattingen, planningen en
budgetten. Binnen de gemeente moeten
directies, stadsdelen, gebiedsteams,
projectteams en programmamanagers
zich tot elkaar verhouden. De
gemeente zelf is weer afhankelijk van

corporaties, ontwikkelaars, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en
initiatieven om iets te kunnen betekenen
voor bewoners van de IJplein-/
Vogelbuurt. En van geld, dat schaars is,
en op zo veel mogelijk eerlijke wijze over
de stad moet worden verdeeld.
Wat betekent dit concreet voor
de Ongedeelde Wijk, de IJplein-/
Vogelbuurt en het Hamerkwartier? Hoe
kan de gemeente, uitgaande van die

KADER 6. EEN ADAPTIEVE AANPAK
Wat zijn, gegeven deze onzekerheid
en complexiteit, de mogelijkheden
om de ongedeelde wijkaanpak verder
te brengen? Uit literatuur komt
naar voren dat deze in elk geval de
volgende ingrediënten moet bevatten
(Rauws & De Roo, 2016; Kato &
Ahern, 2008; OECD, 2020):
•  Adaptief: Met onzekerheid en
complexiteit als kernbegrippen
is het rechtlijnig doorredeneren
naar een vast eindbeeld niet de
voor de hand liggende aanpak.
Afwachten levert ook niet de beste
resultaten op. De beste manier
om de onzekere toekomst te lijf te
gaan, is door deze mede vorm te
geven. Bijvoorbeeld door spelregels
te hanteren die minimumeisen
veiligstellen maar ook voldoende
ruimte bieden om flexibel mee te
kunnen bewegen bij verschillende
ontwikkelpaden.
•  Experimenteel en lerend: Een
lerende aanpak betekent dat

beleidsinstrumenten en acties
worden gezien als experimenten,
waarvan de werking gedurende de
uitvoering zal blijken. Monitoring
en evaluatie vormen hierbij een
belangrijk middel om kennis
te ontwikkelen over wat werkt
en bieden input voor verdere
planontwikkeling en uitvoering.
•  Breed gedragen: Omdat het
realiseren van de ambities voor
een Ongedeelde Wijk afhankelijk
is van een groot aantal partijen,
is het van belang dat de
gehanteerde werkwijze aansluit
bij de belangen, ervaringen en
mogelijkheden van die verschillende
betrokkenen. Dit betekent
dat een nauwe samenwerking
met belanghebbenden rondom
de planvorming, uitvoering,
monitoring/evaluatie en
doorontwikkeling van het beleid
gewenst is.
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werkelijkheid, handelen om de kans
van slagen op het ontstaan van een
Ongedeelde Wijk zo groot mogelijk te
maken? We schetsen twee routes die we
voor het gemak de interne en de externe
route noemen.
De interne route houdt in dat het
gedachtegoed van de Ongedeelde Wijk
vooral intern wordt uitgedragen. Deze
route gaat uit van de constatering dat
het idee van een Ongedeelde Wijk op
scepsis kan rekenen omdat een deel van
de bewoners nieuwe beleidsconcepten of
programma’s eerder ziet als hindernissen
voor een snelle en effectieve uitvoering
dan als een stimulans. Bovendien bestaat
er bij bewoners ook niet een vastomlijnd
idee over een Ongedeelde Wijk,
bijvoorbeeld hoe deze is samengesteld
als het gaat om woningvoorraad,
bewoners of waar de grenzen van de wijk
liggen. Dit neemt niet weg dat, zeker bij
gebiedsontwikkeling, het wenselijk is om
na te gaan hoe het gebied (buurt, wijk)
zo goed mogelijk is in te passen in de
bestaande omgeving (kan ook stadsdeel
of stad zijn) en tot versterking van die
omgeving kan leiden. Dat bewoners
vanuit hun leefwerelden niet warm lijkt
te lopen voor dit systeemdenken wil niet
zeggen dat het systeemdenken niet zou
moeten plaatsvinden. Binnen deze route
wordt de Ongedeelde Wijk niet breed
naar buiten toe gecommuniceerd, maar
wordt het intern wel stevig verankerd in
de reguliere werkwijzen en processen
van de verschillende afdelingen die
betrokken zijn bij de betreffende
buurten, waaronder ook die van het
sociale domein.
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De externe route gebruikt de lange
termijn en het onzekere karakter van de
ontwikkeling van het
Hamerkwartier om een zo breed
mogelijke coalitie te vormen die
gezamenlijk van IJplein-/Vogelbuurt
én Hamerkwartier een ongedeelde
wijk gaan maken. Deze externe
aanpak bouwt voort op het bestaande
samenwerkingsverband met de
corporaties, de overleggen die met
bewonersplatforms plaatsvinden, en
het projectoverleg dat met betrokkenen
uit het Hamerkwartier wordt gevoerd.
In deze aanpak wordt de ambitie van
een Ongedeelde Wijk sterk extern
uitgedragen, wordt deze gebruikt als
verbindende factor tussen alle betrokken
partijen en kent de aanpak - zoals in
kader 6 ook staat omschreven - een
experimenteel en lerend karakter.
Buurtbatenovereenkomst
Hoe kan deze externe aanpak concreet
worden aangepakt? In de recent
verschenen Ontwerp-Omgevingsvisie
Amsterdam 2050 wordt hiervoor
een suggestie gedaan. In deze visie
staan de begrippen waardecreatie
en wederkerigheid centraal: “De
ontwikkeling van Amsterdam gaat
in de eerste plaats over mensen
en de gemeenschappen waarin zij
leven. De directe leefomgeving van
Amsterdammers wordt gevormd
door buurten. Het is daarom
belangrijk om op dat schaalniveau de
waardevermeerdering te organiseren die
bouwprojecten en gebiedsontwikkeling
met zich meebrengt. Om tot
gezamenlijke waardecreatie met diverse
partijen te komen ligt de focus

nadrukkelijker op de verbinding tussen
gebiedsontwikkeling en omliggende
buurten. (…) het vervolgens aan
individuele bewoners, ontwikkelaars
en buurten over te laten hoe die
wederkerigheid wordt vormgegeven.”
Een instrument dat hierbij wordt
benoemd is het opstellen van een
‘buurtbatenovereenkomst’. Zo’n
overeenkomst zou gericht kunnen
zijn op het bereiken van fysieke,
economische en sociale doelen in
een buurt, en wordt in samenspraak
tussen gemeente, ontwikkelaar
en georganiseerde buurtbewoners
opgesteld. De buurtbatenovereenkomst
zou in een vroegtijdig stadium van de
ontwikkeling wezenlijke invloed moeten
geven aan de buurt, “…zodat zij kunnen
helpen het plan beter te maken vanuit
het perspectief van de buurt” (p. 237).
Mogelijk kan IJplein/Vogelbuurt met het
Hamerkwartier één van de locaties zijn
waar met dit type overeenkomst kan
worden geëxperimenteerd. In dat geval
zou ‘nabuurbatenovereenkomst’ wellicht
een betere term zijn.
Hierbij is het interessant om te leren
van andere steden waar vergelijkbare
instrumenten worden toegepast. Met
name in de Verenigde Staten wordt al
langer gewerkt met contracten tussen
private partijen en burgers – daar
Community Benefits Agreements (CBA)
genoemd. Een CBA legt de condities
vast waaronder een lokale gemeenschap
instemt met een ontwikkeling en biedt
hen hiermee de mogelijkheid om meer
direct invloed uit te oefenen en mee
te profiteren van de winst die wordt

gecreëerd (Janssen-Jansen & Van der
Veen, 2016). Toch zitten er ook haken
en ogen aan CBA’s (Powers, 2010).
Zo blijft het, zoals bij alle vormen van
burgerparticipatie, de vraag of alle
relevante stemmen gehoord worden.
Waar trek je de grens van ‘de buurt’?
En wie heeft de tijd en professionele
vaardigheden om te onderhandelen
met een ontwikkelaar? Als alleen
‘sterke’ bewoners hun belangen en
wensen inbrengen is het risico dat een
CBA de ongelijkheid verder versterkt.
Betrokkenheid van de lokale overheid
blijft van belang om toe te zien dat de
afspraken een algemeen belang dienen
en om te waarborgen dat deze ook
worden geïmplementeerd.
Ongedeelde wijk, stad of regio?
Een belangrijke vraag is hoe deze lokale
wederkerigheid zich verhoudt tot andere
buurten en bewoners met achterstanden.
Vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid
– een belangrijk element bij de
waardecreatie en wederkerigheid – is
het lastig te verantwoorden waarom
alleen bewoners van buurten nabij het
Hamerkwartier mogen meeprofiteren
en de ontwikkeling niets oplevert
voor bewoners van bijvoorbeeld de
Wildemanbuurt in Nieuw-West of
Reigersbos in Zuidoost, waar geen direct
aanliggende grootschalige transformatie
plaatsvindt. Is het vertrouwde centrale
Vereveningsfonds dan niet een
rechtvaardiger middel?
De vraag van lokale wederkerigheid
komt ook op als het gaat om de
voorrangsregelingen die gelden voor
bewoners van de IJplein-/Vogelbuurt om

49

door te stromen naar het Hamerkwartier.
Want is het rechtvaardig dat een
bewoner uit de Transvaalbuurt die
al jaren naar een grotere sociale
huurwoning zoekt, door de regeling (nog)
minder kans maakt?
Door de Ongedeelde Wijk als basis
van denken en handelen te nemen
wordt een sterke lokale focus gekozen.
Hoewel fysieke, sociale en economische
vraagstukken wel in de buurten aanwezig
zijn, is de buurt zelf (of naastgelegen
buurt) niet altijd de schaal waarop deze
problemen ‘opgelost’ kunnen worden.
De praktijk van De VerbroederIJ en
van de kwartiermaker werk in het
Hamerkwartier laat dit zien, en ook uit
landelijk onderzoek blijkt dat het op
buurt-, wijk- en ook stadsdeelniveau
simpelweg niet altijd mogelijk te zijn om
de juiste matches te maken tussen vraag
en aanbod.
Soms moet dus groter worden gedacht,
maar in andere gevallen juist kleiner.
Vanuit de Ongedeelde Wijk is de
gedachte dat bewoners van de IJplein-/
Vogelbuurt en het Hamerkwartier
gebruik gaan maken van dezelfde
voorzieningen, elkaar hier ontmoeten
en zich thuis voelen. Bewoners denken
echter niet altijd volgens dezelfde
grenzen als de gemeente en hebben
zo hun eigen ideeën over wie ze
waar willen ontmoeten (zie ook ons
onderzoek naar de Couperusbuurt).
Uitgaan van de beleidsmatig bepaalde
buurt bij bijvoorbeeld het verplaatsen
van buurtscholen of het samenvoegen
van buurtkamers in één huis van de
wijk, heeft het risico in zich dat het
de netwerken van bewoners aantast
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in plaats van versterkt, en bewoners
het gevoel hebben dat hen iets wordt
afgenomen. Om bewoners van de
IJplein-/Vogelbuurt daadwerkelijk mee te
laten profiteren is het dus van belang om
meer vanuit hun perspectief te denken,
en naast nieuwe (eventueel gedeelde)
voorzieningen ook in te zetten op behoud
van plekken die van belang zijn voor
bewoners uit de IJplein-/Vogelbuurt
en waar zij gelijkgestemden kunnen
ontmoeten.

SOCIAL RETURN
Gezien de concentratie van armoede,
werkloosheid en andere sociale
problematiek in de buurten is alle inzet
op het versterken van de buurteconomie
en stimuleren van talentontwikkeling
welkom. Dus ook via de Ongedeelde
Wijk, als het een stimulans is voor
uitvoering in IJplein-/Vogelbuurt en niet
een extra beleidslaag die uitvoering in
de weg staat. Social return contractueel
afdwingen is in het Hamerkwartier niet
mogelijk. Wat sociaal investeren in
Hamerkwartier zal opleveren voor de
IJplein-/Vogelbuurt, is op verschillende
manieren nog onzeker. Ten eerste
zal nog moeten blijken in hoeverre
ontwikkelaars zich hiertoe zullen laten
verleiden. Een veelgehoord geluid is dat
de stapeling van sociale en duurzame
eisen bij binnenstedelijke transformatie
onrealistisch is en financieel niet uit kan
voor ontwikkelaars (Parool, 30 augustus
2019; Vastgoedmarkt, 4 juni 2019). De
kans is dus aanwezig dat dat sociaal
investeren sneuvelt of wordt beperkt
in de onderhandelingen, zeker wanneer
economisch minder gunstige tijden zich
voordoen.

Als het wel lukt om ontwikkelaars
te laten investeren in lokale sociale
opgaven, is het nog onduidelijk wanneer
deze ‘sociale baten’ naar de buurten
zullen gaan. Zoals eerder omschreven
biedt deze afhankelijkheid van
gebiedsontwikkeling weinig zekerheid
en perspectief voor bewoners. Daarbij
is ook nog niet duidelijk in welke sociale
opgaven ontwikkelaars zullen investeren.
Om hieraan meer richting te geven zou
de generieke KANSkaart in samenspraak
met het gebiedsteam, welzijns- en
bewonersorganisaties moeten worden
vertaald naar specifieke sociale opgaven
en kansen in de IJplein-/Vogelbuurt.
Daarbij zou ook gezocht kunnen
worden naar een systematiek waarbij
ontwikkelaars investeren in doorlopende
sociale projecten, om een veelheid aan
‘losse flodders’ te voorkomen. Hier liggen
dus kansen om social return en sociaal
investeren verder in te bedden in de
lokale context en de kans te vergroten
dat bewoners van de IJplein-/Vogelbuurt
profiteren van de ontwikkeling van het
Hamerkwartier.  

Voor bewoners betekent de koppeling
tussen de buurten dat de vooruitgang
van hun buurt mede afhankelijk wordt
gemaakt van gebiedsontwikkeling elders.
Het is niet onze bedoeling om hier een
systeemdiscussie te beginnen over
grex-systematiek, het vereveningsfonds
en het begrotingsstelsel van de stad, of
zelfs de verhuurdersheffing op nationaal
niveau, maar het is waarschijnlijk dat
bewoners meer profijt ervaren als
er direct in hun eigen buurt wordt
geïnvesteerd, in plaats van indirect via
een andere buurt.

TOT SLOT
Wat is de toegevoegde waarde van de
Ongedeelde Wijkaanpak? Vanuit het
‘systeem’ bezien werkt het gedachtegoed
zowel organisatorisch als inhoudelijk als
verbindende factor. Door de Ongedeelde
Wijk zijn projectteams, gebiedsteams,
het stadsdeel en directies meer met
elkaar verbonden. Inhoudelijk spoort het
aan tot een meer integrale benadering
van vraagstukken – met wel als risico dat
de ‘oplossing’ te veel op het niveau van
buurt of wijk wordt gezocht. Dit roept
vragen op ten aanzien van effectiviteit en
rechtvaardigheid.
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BIJLAGE 1. OPZET EN
UITVOERING VAN HET
ONDERZOEK
Het uitgangspunt voor ons onderzoek, zoals dat begin 2020 is
vastgesteld in overleg met de betrokken gebiedsmanager, is
het thema Ongedeelde Wijk. Een concreet voorbeeld van dit
thema in het Hamerkwartier is De Verbroederij (zie kader 4).  
Aan de hand van dit initiatief zou, zo was de opzet, de aanpak
en uitwerking van de Ongedeelde Wijk in IJplein-/Vogelbuurt
worden verkend. Door corona viel vanaf maart het openbare
leven grotendeels stil, moest De Verbroederij (deels) dicht en ging
ambtelijk de volle aandacht uit naar de effecten van de crisis. Ook
in de onderzoeksprojecten in het kader van Ontwikkelbuurten –
behalve in IJplein-/Vogelbuurt waren we ook actief in Reigersbos
(Zuidoost) en de Couperusbuurt (Nieuw West) – kwam tot het
najaar de focus op corona te liggen.
Vanaf het najaar zijn we in overleg met betrokken ambtenaren
gestart met een bredere analyse van de Ongedeelde Wijk. De
toepassing van dit gedachtegoed in de IJplein-/Vogelbuurt en het
Hamerkwartier vormt een interessante casus om te verkennen
welke betekenis gebiedsontwikkeling kan hebben voor een
nabijgelegen ontwikkelbuurt. Hierbij hadden we in het bijzonder
aandacht voor het perspectief van bewoners en de manier waarop
een koppeling wordt gemaakt met sociale opgaven door middel
van social return. Hoewel de focus lag op één casus, speelt het
thema ook in veel andere stedelijke gebieden, zowel binnen als
buiten Amsterdam.
Voor beantwoording van de onderzoeksvragen hebben we
onderstaande personen gesproken die actief zijn in het gebied
en/of met social return. Om tot een zo open mogelijk gesprek te
komen hebben we toegezegd dat we ze in onze rapportage niet
zullen citeren. Als wij het in deze rapportage over opvattingen
van ambtenaren schrijven dan is dat gebaseerd op onze
analyse van de gevoerde gesprekken. Daarnaast hebben we
relevante beleidsstukken van stad en stadsdeel geanalyseerd.
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Om ook een beeld te krijgen van de perspectieven en acties
vanuit andere stakeholders in het gebied, zoals bewoners en
corporaties, hebben we ook documenten zoals inspraakreacties
en samenwerkingsafspraken bestudeerd. Tot slot hebben we
literatuuronderzoek gedaan om een breder inzicht te krijgen in
de uitwerking van de Ongedeelde Wijk en de relatie hiervan tot
planvorming bij gebiedsontwikkeling.
Bij het schrijven van deze rapportage hebben we als doelgroep niet
alleen de (betrokken) ambtenaren uit Noord voor ogen gehad maar
ook ambtenaren, professionals en bewoners die actief zijn in andere
ontwikkelbuurten. De “prijs” die ambtenaren uit Noord hiervoor
betalen is dat sommige passages in deze rapportage voor hen
bekendere kost is dan voor de andere lezers.
Geïnterviewde personen:
Bilal Amajjoud
Gemeente Amsterdam
Maartje van Beek
Gemeente Amsterdam
Bregje Bleeker
Gemeente Amsterdam
Esther Blok
Gemeente Amsterdam
Maarten de Boer
Bewonersplatform Vogelbuurt-IJplein
Giancarlo Carboni
Gemeente Amsterdam, Bureau Social Return
Caroline van Campen Gemeente Amsterdam, Bureau Social Return
Celine Martens
Gemeente Amsterdam
Ellen Mulder
Gemeente Amsterdam
Marilyn Numan
Gemeente Amsterdam
Tania Spaans		
De VerbroederIJ
Anika van de Water
Bureau de Hamvraag
Anne Jan Zieleman
Gemeente Amsterdam
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