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Amsterdam en de regio zijn volop in ontwikkeling. De vele bouwkranen zijn het zichtbare bewijs
dat de metropoolregio een snelle groei doormaakt. Tegelijkertijd worden veel bestaande buurten
vernieuwd, zoals ook in Geuzenveld-Slotermeer en Zaandam-Poelenburg. Investeringen in de
fysieke omgeving gaan hier samen met de aanpak van complexe opgaven omtrent leefbaarheid,
duurzaamheid en economische vitaliteit. Deze dynamische context biedt een uitdagende
leeromgeving voor aankomende professionals in het werkveld van stedelijke ontwikkeling. Een
werkveld dat zelf ook sterk aan het veranderen is en waarbij integraliteit en samenwerking tussen
verschillende belanghebbenden - ook bewoners - steeds meer voorop staan.
Met de Kweekvijver voor Stadsvernieuwers spelen we vanuit BOOT in op bovengenoemde
ontwikkelingen, door studenten van verschillende opleidingsrichtingen in hun afstudeerfase te
laten werken aan opdrachten omtrent de ontwikkeling en vernieuwing van de stad. Dit doen we
in nauwe samenwerking met gemeente Amsterdam en woningcorporatie Eigen Haard, die een
belangrijke rol vervullen in de formulering van opdrachten en het bijsturen van de studenten
vanuit hun praktijkkennis. Tevens leveren onderzoekers van Urban Management (Inclusieve
gebiedsontwikkeling) vanuit hun inhoudelijke expertise en kennis van methodologie een
belangrijke bijdrage aan het programma.
Zoals de stad volop in ontwikkeling is, is de Kweekvijver dit ook. Zo kiezen we komend semester
ervoor om toe te spitsen op één gebied, de Burgemeester Roëllstraat in Geuzenveld-Slotermeer.
We bouwen hierbij voort op kennis die dit semester is opgedaan (p. 3) en creëren een aanleiding
voor studenten om meer uit te wisselen en zo de meerwaarde van samenwerken tussen
verschillende disciplines te ervaren. Daarnaast stimuleren we de studenten meer dan voorheen
om kennis te vertalen naar praktische toepassingen of oplossingsrichtingen, om hun werk op die
manier zo veel mogelijk relevant te laten zijn voor onze praktijkpartners.
Terwijl we de Kweekvijver verder ontwikkelen, presenteren we ook graag wat studenten al
hebben bereikt. Dit verslag biedt een overzicht van het onderzoek dat in semester 2 van
studiejaar 2017-2018 is verricht. Voor uitgebreider inzicht zijn de complete onderzoeksverslagen
uiteraard ook beschikbaar.
Karin de Nijs
31 augustus 2018
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Auteur

Solo van den Beld

Gemeente Amsterdam en woningcorporatie Eigen Haard hebben het voornemen om op de
Burgemeester Röellstraat een stadsstraat met voorzieningen in de plint te laten ontstaan.
Hiervoor heb ik middels onderzoek gekeken wat een stadsstraat nou werkelijk inhoudt en met
welke functies deze plint ingevuld zou kunnen worden. Om dit te onderzoeken is de volgende
onderzoeksvraag opgesteld: Wat zijn de financiële consequenties voor de vastgoedeigenaren
in het gebied wanneer de Burgemeester Röellstraat getransformeerd wordt naar een
stadsstraat die bijdraagt aan de leefbaarheid van de buurt?
De bevindingen in dit onderzoek die het meest opvielen zijn:
 De gemeente wenst de potentiele stadsstraat op een andere plek te zien komen dan
woningcorporatie Eigen Haard;
 Er staat in de huidige woningbouwplannen wel sloop nieuwbouw gepland maar zonder
verdichting;
 Geuzenveld-Slotermeer heeft minder zorgvoorzieningen (t.o.v. Amsterdam gemiddeld per
1000 inwoners: 26% minder huisartsen, 39% minder fysiotherapeuten, 43% minder
tandartsen), wat vreemd is gezien de relatief ongunstige gezondheid van haar bewoners:
69% ervaart een goede gezondheid t.o.v. 76% in Amsterdam gemiddeld.;
 De focus voor grote fysieke ingrepen ligt nu nog op de ringzone, waar transformatie moet
plaatsvinden;
Burgemeester Röellstraat,
Amsterdam Nieuw-West

Gebiedsontwikkeling;
leefbaarheid; voorzieningen

 Er is lage sociale cohesie in Geuzenveld-Slotermeer, maar toch minder burenoverlast dan
in Nieuw-West en Amsterdam gemiddeld (7% vaak t.o.v. 7,3);
 De leefbaarheid kan worden verbeterd door een stadsstraat die dient als ontmoetingsplek
maar ook door het laten instromen van andere bewonerstypen en het verbeteren van
kwaliteit van de woningen.
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De belangrijkste les die ik wil meegeven aan de gemeente en corporaties in het gebied is dat de
aantrekkingskracht van de stad en de demografische druk die dit met zich meebrengt benut kan
worden om ook Geuzenveld-Slotermeer inclusief te laten zijn. De noodzakelijke vernieuwing van
de woningvoorraad, zeker de woningen langs de Burgemeester Röellstraat en omliggende
buurten, biedt kansen om hier te verdichten. Veel mensen willen op dit moment in Amsterdam
wonen en dit hoeft voor velen niet persé binnen de ring te zijn, als er maar dagelijkse
voorzieningen zijn en een goede verbinding met de binnenstad. Zo kunnen ook nieuwe
bewonerstypen instromen in het gebied zodat er een grotere menging van bewoners ontstaat.
Door het huidige grote aandeel sociale huurwoningen in het gebied zullen vrijesector- of
koopwoningen een belangrijke factor kunnen spelen in het verbeteren van de leefbaarheid. Door
de beperkingen van de Woningwet zijn de financiële consequenties voor de woningcorporaties
in het gebied dat de vrijesector- en koopwoningen net als de winkelruimtes moeten worden
afgestoten aan marktpartijen. Het uiteindelijke programma aan woningen zal hiermee niet geheel
door de woningcorporatie bepaald kunnen worden, maar aan een ontwikkelaar moeten worden
voorgelegd waaruit een programma en verdeling zal komen.

Figuur 1: Staat van de openbare ruimte ter hoogte van de Slotermeerlaan (Foto: Solo van den Beld)
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De Burgemeester Röellstraat biedt hierbij een goede kans aangezien deze heel breed is en nu
nog geen verblijfskwaliteit heeft. Een belangrijke rol bij de ontwikkeling ligt bij de gemeente
Amsterdam als eigenaar van de openbare ruimte. De functies geven een doel voor bezoek, maar
om levendigheid te krijgen moet de openbare ruimte ingericht worden op verblijven om de
verblijfstijd en hiermee de levendigheid te verhogen.
Voor een volgend onderzoek is het interessant om uit te zoeken hoe de vele partijen bij deze
opgave kunnen samenwerken. Hierbij ook rekening houdend met hoe de verschillende gebieden
op elkaar kunnen aansluiten en elkaar versterken. Een ander mogelijkheid is het onderzoeken
van het functioneren van niet-woonfuncties in de wijk, en hoe deze als buurtfunctie
opgewaardeerd kunnen worden.
Al met al heb ik mijn afstudeerperiode ervaren als een zeer lastig proces waar je door heen moet
maar die uiterst leerzaam blijkt te zijn. Tijdens deze periode ben ik er achter gekomen hoeveel
data er wel niet beschikbaar wordt gesteld door het gemeentelijke onderzoeksbureau en hoe je
dit kunt analyseren en duiden. Ook ben ik dankbaar voor de kennis over heel Nieuw-West die ik
heb opgedaan en laten zien dat ook Geuzenveld-Slotermeer eigenlijk een heel mooi en divers
gebied is met veel kansen die de stad als geheel kunnen versterken.

Figuur 2: Burgemeester Röellstraat als verkeersstraat met weinig verblijfskwaliteit (Foto: Solo van den Beld)
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Auteur

Jeroen Wormers

De scriptieperiode bij BOOT startte met het vaststellen van een centrale onderzoeksvraag en
bijbehorende onderzoeksmethodieken. Vanwege mijn studieachtergrond (Bouwtechnische
Bedrijfskunde) met de focus op Assetmanagement

ging mijn aandacht uit naar

vastgoedkundige vraagstukken. Vanuit de gemeente Amsterdam kreeg ik de vraag om het
winkelgebied Plein ’40 - ’45 onder de loep te nemen. Het winkelgebied kampt al jaren met een
slecht imago en er valt te stellen dat het winkelgebied niet naar zijn kunnen functioneert. Dit
heeft een negatieve invloed op de waarde van het bijbehorende vastgoed. Er is daarom de
volgende onderzoeksvraag opgesteld:
Hoe kan het winkelgebied Plein ’40 – ‘45 getransformeerd worden tot een goed functionerend
winkelgebied waarbij de beleving van de consument wordt verbeterd en er een positief effect
ontstaat op de waarde van het bijbehorende vastgoed?
Wat mij tijdens het onderzoek is opgevallen is dat
bij de stakeholders in het winkelgebied de urgentie
niet even hoog is om het winkelgebied te
transformeren. Zo is de urgentie van revitalisering
bij de eigenaar van het winkelcentrum minder hoog
dan de urgentie bij de horecaondernemers aan de
Slotermeerlaan. Het overdekte winkelcentrum is
met huurders goed gevuld waardoor het ieder jaar
aan zijn financiële doelstellingen voldoet. Hierdoor
maken zij en de vastgoedeigenaar geen deel uit
van de Bedrijven Investeringszone (BIZ). De BIZ,
Plein ’40-45, Amsterdam

die is opgericht door de ondernemers aan de

Nieuw-West

Slotermeerlaan,

is

juist

ontstaan

om

het

winkelgebied vooruit te helpen. Uit diverse
Gebiedsontwikkeling;
winkelgebied; revitalisering

wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat Figuur 3: Winkelcentrum Plein ’40-'45
een revitalisering van een winkelgebied alleen
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(Foto: Jeroen Wormers)

zinvol is wanneer alle stakeholders betrokken zijn en samenwerken. Mijn advies aan de
gemeente is dan ook om zich hier op te richten. Wellicht kan het opheffen van het geldende
horecaverbod hierbij helpen. Het is namelijk een wens van de winkelcentrumeigenaar om horeca
te open aan de kant het centrale plein. Wanneer de vastgoedeigenaar tegemoet gezien wordt in
zijn wensen ontstaat wellicht een bereidwillige ontwikkelpartner. Zo kunnen alle stakeholders de
schouders eronder zetten om Plein ’40 – ’45 de uitstraling te geven die het verdiend.
In de periode dat ik dit
onderzoek heb uitgevoerd,
heb ik geleerd dat contact
leggen

soms

verloopt.

moeizaam

Bij

organisaties

grote
gaat

communicatie veelal over
meerdere lagen waardoor
het soms lang kan duren tot
je

de

juiste

persoon

te

spreken krijgt. Mijn advies
aan

toekomstige

afstudeerders van BOOT is
dan ook om meteen contact
te

leggen

zodra

de

onderzoeksvraag helder is.

Figuur 4: Winkelcentrum Plein ’40-'45 (Foto: Jeroen Wormers)
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Auteur

Thomas

Om te komen tot een instrument in de aanpak tegen overgewicht onder jongeren heb ik een
onderzoek uitgevoerd naar de sportieve inrichting van de openbare ruimte in Amsterdam
Geuzenveld. De onderzoeksvraag die centraal stond in mijn onderzoek was:
Hoe kunnen openbare ruimtes in Amsterdam Geuzenveld als (individuele) sportplek worden
ingericht om sportiever gedrag te stimuleren, om zodoende een afname van overgewicht onder
jongeren te bevorderen?
Uit het onderzoek kwam naar voren dat geen van de geïnterviewde jongeren lid was van
sportverenigingen, maar iedereen wel graag in beweging komt of zou willen sporten. Het
aanbod in Geuzenveld is volgens hen momenteel ontoereikend. Een voor mij bijzondere

Geuzenveld, Amsterdam
Nieuw-West

Openbare ruimte; sport;
jongeren

Figuur 5: Sportveld in het Eendrachtspark (Foto: Thomas)
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uitkomst was dat bijna alle vrouwen heel graag willen (kick)boksen. Ook wilden zij graag
voetballen, maar mochten dikwijls niet meedoen van de jongens (tenzij een oudere broer
toevallig meedeed). Als tip is bedacht (volgens de kritische eisen opgesteld door de jongeren
zelf) om meer voetbalvelden te ontwikkelen en daarvan sommige roze te maken om de kans te
verlagen dat dit voetbalveld bezet zal worden door jongens. Tot slot is er gekeken naar partijen
die veel expertise hebben bij het ontwikkelen van openbare sportplekken in stedelijke
omgevingen om op zoek te gaan naar de haalbaarheid van de tips van de jongeren.
Aanbevelingen aan de gemeente Amsterdam zijn om het beperkte, verwaarloosde en
verouderde aanbod van sportvoorzieningen in Amsterdam Geuzenveld een make-over te geven,
zodat er vernieuwde sportplekken komen op één of twee centrale plekken binnen de wijk. De
wens van de jongeren is dat deze plekken een groot en gevarieerd aanbod krijgen, met geregeld
georganiseerde clinics of andere georganiseerde (sport)evenementen om jongeren om te leren
gaan met de gerealiseerde inrichting. Op deze manier wordt de leefbaarheid, veiligheid en
bekendheid vergroot. Jongeren worden dan aangemoedigd om sportiever gedrag te vertonen.
Voor vervolgonderzoek kan het interessant zijn om het gebruik van opgeknapte plekken te
monitoren, om te ontdekken welke specifieke inrichting, welke resultaten boekt.
Als dyslectische student waren de tekstuele vereisten, benodigd voor een succesvol
afstudeeronderzoek, overweldigend. Met een gezonde dosis discipline en interesse is alles
echter mogelijk gebleken. Dit wil ik ook gaan inzetten voor mijn vervolgstap, de opleiding tot
verkeersvlieger.

Figuur 6: Aanbeveling make-over sportvoorzieningen in Geuzenveld
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Auteur

Mitchell Blees

Tijdens mijn afstudeerperiode bij BOOT heb ik mij gericht op het tegengaan van afval in de wijk
Poelenburg in Zaandam door middel van het inzetten van nudging. In de wijk Poelenburg is er
erg veel overlast van afval. Er wordt veel afval gedumpt en de gemeente Zaanstad wil graag
andere technieken gaan inzetten om het probleem te verminderen. Hiervoor heeft de gemeente
‘nudging’ gekozen als potentieel geschikte methode. Nudging is een motivatietechniek waarbij
mensen op een positieve manier worden gestimuleerd, zonder dat het keuzes wegneemt. Met
andere woorden: de positieve keuze wordt aantrekkelijker gemaakt.
Mijn centrale onderzoeksvraag is:
Hoe kunnen bewoners in Poelenburg gemotiveerd worden middels nudging om hun afval op
de juiste manier aan te bieden?
Met de juiste manier wordt bedoeld dat de bewoners hun afval in de daarvoor bestemde bakken
gooien en dat zij hun grofvuil aanmelden zodat het op afspraak opgehaald kan worden.
Ik vond het erg opvallend dat in alle artikelen en boeken naar voren kwam dat mensen veel
keuzes onbewust maken, zeker aangezien mensen denken dat ze overal controle over hebben
en willen hebben. Ook beslissingen rondom afval hebben hiermee te maken. Door nudging toe
te passen en daarmee de gewenste keuze aantrekkelijker te maken, is de hoop en verwachting
dat bewoners vaker op de juiste manier hun afval aanbieden.
De gemeente Zaanstad heeft mij erg gesteund tijdens mijn onderzoek. Ik kon altijd met vragen
terecht en kreeg ook altijd een oplossing aangereikt of contactpersonen die mij verder konden
helpen. Of als ik ergens tegenaan liep, dan wist zij vaak wel iemand te vinden die mij daarbij
kon helpen. Zelf hoop ik de gemeente een handleiding te geven over hoe nudging rondom afval
ook in andere situaties toe te passen is.
Poelenburg, Zaanstad

Omdat mijn onderzoek nog in volle gang is, kan ik nog weinig zeggen over de resultaten. Wel
Openbare ruimte; vuil; nudging

denk ik dat het voor een volgende student interessant kan zijn om te onderzoeken of er nog
meer mogelijkheden zijn om nudging toe te passen op vraagstukken die spelen in de wijk.
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Wat ik heb geleerd van mijn scriptie is dat het loont om proactief te werken en het durven vragen
veel op kan leveren. Voorheen voelde ik mij vaker bezwaard om dingen te vragen, omdat ik dan
vaak het gevoel had dat ik mensen lastig viel, maar dat bleek in de praktijk erg mee te vallen.
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Auteur

Soraya Ben Mbarek

In opdracht van de gemeente Zaanstad en BOOT heb ik onderzoek gedaan in de Zaanse wijk
Poelenburg. Poelenburg staat bekend als achterstandswijk met veel problemen, waaronder
ook overlast van jongeren op straat. Aan de rand van de wijk staat het wijkcentrum De
Poelenburcht, waar instanties aanwezig zijn en bewoners tevens samen kunnen komen.
Gemeente Zaanstad en BOOT hebben de wens om kennis op te doen over hoe ervoor gezorgd
kan worden dat jongeren uit Poelenburg het wijkcentrum (vaker) gaan bezoeken. Door middel
van het betrekken van jongeren bij het wijkcentrum hopen ze de overlast op straat te
verminderen en zicht te krijgen op deze vaak ‘onzichtbare’ groep jongeren. Daaruit is mijn
onderzoeksvraag voortgekomen, namelijk:
Hoe kan de gemeente Zaanstad jongeren uit Poelenburg motiveren om gebruik te maken van
wijkcentrum De Poelenburcht?

Poelenburg, Zaanstad

Openbare ruimte; jongeren;
ontmoetingsplek

Figuur 7: Speelplek in Poelenburg (Foto: Soraya Ben Mbarek)
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Daarbij richtte ik mij op jongens tussen de 15 en 23 jaar oud.
Wat tijdens mijn onderzoek het meest opviel was dat het voor jongeren moeilijk is om te
achterhalen hoe De Poelenburcht te werk gaat en wat er voor de jongeren geregeld is. De
jongeren waren hier slecht van op de hoogte en het werd duidelijk dat De Poelenburcht
tekortschiet in het informeren en bereiken van de jongeren. Daarbij zijn er niet veel activiteiten
en de activiteiten die er wel zijn, trekken vooral (jongere) kinderen aan. Wat ook sterk naar voren
kwam tijdens mijn onderzoek was dat de jongeren graag inspraak willen bij wat er voor hen
geregeld wordt. Ze hebben behoefte aan meebeslissen en organiseren van activiteiten.
Wat ik de gemeente dan ook wil meegeven is dat het van belang is om jongeren actief te
betrekken bij het bedenken en organiseren van activiteiten. Anders zullen ze wegblijven.
Vanuit de literatuur en de interviews met de jongeren worden overlast gevend gedrag,
criminaliteit, opstandigheid en slechte gewoontes gelinkt aan een verbroken of verzwakte
binding met sociale netwerken en de maatschappij. De gemeente en instanties moeten hier
bewust van zijn en geen simpele verklaringen en oplossingen proberen te vinden voor dit proces,
zoals de harde aanpak. Dat zal averechts werken.
Het zou interessant zijn om een student onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden voor
het inzetten van talentontwikkeling voor de jongeren van Poelenburg. Jongeren in Poelenburg
hebben hier behoefte aan en in de literatuur komt talentontwikkeling ook naar voren als een
succesfactor in het werken met jongeren.
Wat ik als student heb geleerd is dat het belangrijk is om onbevooroordeeld te zijn en met een
open blik te kijken naar problemen. Men is snel geneigd om een oordeel klaar te hebben en
vanuit het eigen referentiekader met maatregelen te komen. Ook ik heb mij los moeten maken
van vooroordelen en denken in simpele oplossingen. Door bewust te zijn van persoonlijke
biases, is er meer ruimte voor groei, ontwikkeling en vooruitgang.
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Figuur 8: Hangplek van de in 2016 in opspraak gekomen ‘treitervloggers’ in Poelenburg Zaanstad
(Foto: Soraya Ben Mbarek)
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