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Het onderzoek programma ‘De Stad –duurzaam vitaal’ 
van de Hogeschool van Amsterdam levert met haar afstudeer-
programma’s een bijdrage aan de kennis en inzichten over 
transformatie- en verbeteringsprocessen van waarde creatie 
in stedelijke gebieden in algemene zin en met deze publicatie 
over die van de wijken en buurten van Amsterdam Oost. Het 
aspect van waarde creatie is gezien de stagnatie van diverse 
ontwikkelings- en afwaarderingsprocessen in stedelijke 
gebieden een thema van belang. Het kan beschouwd worden 
als een essentiële factor voor het bewijs van de vitaliteit van die 
betreffende stad, immers indien de stad over voldoende vitaliteit 
zou beschikken zou het de middelen ter beschikking kunnen 
stellen voor het oplossen van de problemen 

Vitale steden
De Vitale duurzame Stad is het resultaat van een langdurige 

proces van waardering van haar gebruikers. Die waardering 
komt voort uit de betekenis die zij aan de stad geven en tot 
hun identiteit beschouwen. Uiteindelijk geven gebruikers en 
private investeerders via impulsen inhoud aan het geheel van 
publieke en private bestemmingen. Dit is het resultaat van 
een continu -precair- evenwicht tussen private en collectieve 
kapitaal stromen. Het is een continu proces van langzame fysiek 
ruimtelijke transformatie, een transformatie die telkens opnieuw 
die fysieke sociale en economische waardering actualiseren. 
Een vitale stad is een stad die het vermogen heeft dat proces 
van binnen uit te faciliteren en op gang te houden, een zelf 
genererend sociaal economisch vermogen. Alleen daarmee kan 
er een gewenste en duurzame ruimtelijke relatie ontstaan tussen 
aanbieders en gebruikers van de stad, die sociaal economische 
ontplooiing van de stad en de bewoners conditioneert. Dat 
continue proces van waarde actualisatie impliceert ook een 
grote waarde vrijheid, de vitale stad is niet per definitie een 
historische stad of een moderne stad. Het is de stad die vanuit 
participatie en deelname van alle partijen ontstaat, telkens 
opnieuw als een feniks.

Stedelijke vitaliteit vind zijn basis in een effectieve samen-
werking van het fysieke systeem van de stad, met die van het 
sociale en economische systeem van de stad. Het fysieke 
systeem van de stad het stedelijk “frame “ het geheel van stra-
ten, pleinen en parken, de structuur van het collectief stedelijk 
eigendom in juridisch zin. Het economisch systeem, het stedelij-
ke programma en de anchorpoints is het geheel Stedelijke 
Vitaliteit en Krachtwijken aan activiteiten en bestemmingen 

die in hoofdzaak dankzij private investeringen zijn gerealiseerd 
mede op basis van een effectieve samenhang met het sociale 
systeem van de stedelijke samenleving. Dat sociale systeem 
is het geheel van acties en handelingen die door bewoners, 
bezoekers, belanghebbende in het dagelijkse proces van hun 
individuele en collectieve tijdruimte, daily urban system, wordt 
ondernomen, hun route structuren en circuits.

Alle drie de componenten zijn wederzijds afhankelijk 
van elkaar en zullen ieder voor zich in hun kwaliteit worden 
belemmerd indien een of alle twee de andere componenten in 
onvoldoende mate bijdragen aan die ontwikkeling. Resultaten 
uit ons ruimtelijk onderzoek toont aan dat het fysieke ruimtelijke 
systeem van een stad een primaire randvoorwaarde vormt voor 
de overige twee en daarmee voor een duurzame kwaliteit van 
de andere twee componenten.

Ruimtelijke factoren waarde creatie
Stedelijke waarde creatie ontstaat vanuit een goede 

interactieve samenhang tussen fysiek ruimtelijke, sociale en 
economische kwaliteiten. Ruimtelijke samenhang, bereikbaar-
heid, hechting en toegankelijkheid van stedelijke gebieden, 
omliggende landschappen, wijken, buurten, bestemmingen en 
anchorpoints vormen daarin een essentiële voorwaarde. De ste-
delijk en landschappelijke ontwikkeling van de laatste decennia 
heeft door een proces van deregulering, onderlinge concurrentie 
en “polderen” op alle schaalniveaus een spoor van onthechting, 
ruimtelijke- en functionele scheidingen en breukvlakken achter-
gelaten en het stedelijke systeem gefragmenteerd. Algemeen 
word gesteld dat Nederland door dit proces van fragmentatie 
is verrommeld. Landschappelijke en stedelijke gebieden zijn 
losgekoppeld. De afzonderlijke en gezamenlijke economische 
kwaliteiten en kansen worden daardoor te weinig benut. 

De ruimtelijke opgave voor stedelijke gebieden in algemene 
zin en dat van de waarde creatie in Amsterdam Oost in het 
bijzonder is her-verbinden van wijken en buurten, van de be-
stemmingen en anchorpoints, van de relaties met het bestaand 
stedelijke gebied en de historische centra. Dat betekend ook 
herdefiniëring van aanwezige kwaliteiten en in samenhang 
daarmee keuzes maken over de concentratie van kwaliteiten 
zodat er een meervoudiger, intensiever en duurzamer ruimtege-
bruik ontstaat.  

Tekst: Ir. Peter de Bois
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In deze studie wordt het stadsdeel oost van amsterdam 
onderzocht op de stand van zaken en mogelijkheden van 
waarde creatie en de wijze waarop dat wordt gefaciliteerd door 
de fysiek ruimtelijke kenmerken van dat stadsdeel in relatie tot 
andere delen. amsterdam oost is een stadsdeel van de stad 
amsterdam dat vanaf 1875 stukje bij beetje is ontstaan en een 
stadsdeel van amsterdam is geworden. Het begon in eerste 
instantie met de oosterparkbuurt en de dapperbuurt. vanaf 1900 
zijn de transvaalbuurt en de Indische Buurt geplant en ontstaan. 
watergraafsmeer is er later (1920) bijgekomen. In 2002 is Ijburg 
begonnen met de aanleg en bouw. Ijburg wordt ook wel aangeduid 
als “nieuw oost”. 

In maart 2007 werd Amsterdam Oost volgens de criteria van Vogelaar 
als krachtwijk aangewezen. Dit kwam vooral door de Transvaalbuurt 
en de Indische buurt, tot op heden behoren deze delen tot de 40 
wijken van Vogelaar. Krachtwijken werden gedefinieerd als wijken met 
problemen rondom wonen, werken, leren, integreren en veiligheid en 
kregen extra aandacht en geld voor het oplossen van deze problemen. 
Wonderlijk genoeg werd daarin geen duidelijke statement afgegeven 
over de (dis)kwaliteit van de publiek ruimtelijke condities van deze 
wijken.  Haarlem Oost is door het Lectoraat MI(d)R van de HvA in 
een eerdere opgave onderwerp van onderzoek geweest en heeft 
inhoud gegeven aan een bijzondere rapportage, ‘Kracht in de wijk, 
Haarlem Oost’. Daarin zijn door middel van een innovatieve analyse 
van de fysiek ruimtelijke condities en problemen van Haarlem Oost, 
het stedelijk ontwikkelingspotentieel onderzocht en op basis daarvan 
toekomstperspectieven voor het stadsdeel ontworpen.  Zowel de 

ir. peter de bois > de onderzoeksgroep
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Amsterdam studie als die van Haarlem zijn gemaakt door een team 
van afstudeerstudenten Architectuur en Stedenbouw en begeleid door 
een team van docenten vanuit de kenniskring van ‘De Stad’ 

Op basis van de aanduiding ‘Vogelaarwijk’ zijn intensive investeringen 
en sociaal economische programma’s uit gezet voor het verbeteren 
van dat type wijken. Zoals eerder aangegeven in het voorwoord is 
het wonderlijk te spreken van vitale steden terwijl tegelijk delen van 
die steden onder de categorie krachtwijk vallen. Zeer recent is uit 
evaluatie onderzoek gebleken dat met name die sociaal economische 
investeringen nauwelijks een duurzame verbetering hebben 
opgeleverd. Wij vinden dat geen onlogische conclusie daar wij er door 
ons onderzoek van overtuigd zijn dat deze wijken juist grote fysiek 
ruimtelijke tekortkomingen hebben waardoor ze in een spiraal van ont-
waardering terecht komen en uiteindelijk tot krachtwijk verworden. Dat 
is het resultaat van een proces van jaren, wat nog is en word versterk 
door het feit dat waarde verlies betekend dan vastgoed- en huur prijzen 
in absolute- en relatieve zin achter uit gaan en daardoor de wijken vaak 
een te grote concentratie minder draagkrachtige bewoners aantrekt. 

Wij zijn, op basis van het onderzoek, van mening dat de fysiek ruimtelijke 
kwaliteit van stedelijke gebieden een primaire randvoorwaarde is 
voor sociaal economische waarde creatie. Dat betekend tegelijk 
dat het ineffectief is geld voor sociaal economische verbeteringen 
beschikbaar te stellen zonder eerst te onderzoeken waar de fysiek 
ruimtelijke tekortkomingen in die wijken zitten en hoe die opgelost 
kunnen worden. 

inleiding
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Het krachtwijk onderzoek is zoals eerder aangegeven in het voorwoord 
een onderdeel van een reeks van projecten van de afgelopen 4 
jaar vanuit het onderzoek van het lectoraat Meervoudig Intensief 
Ruimtegebruik, binnen het onderzoek programma ‘De Stad’ Domein 
Techniek van de Hogeschool van Amsterdam.  In dit rapport word in 
aansluiting op dat van Haarlem gewerkt met een set van stedelijke 
analyse methode die een onderlinge relatie hebben in de onderzoek 
aanpak. Deze onderzoek aanpak is de afgelopen jaren mede in (inter)
nationale projecten vanuit de TUDelft door ons ontwikkeld en verder 
toegepast binnen het Lecoraat.  Door deze methodiek systematisch 
toe te passen kunnen onderzoek opgaven, casus, vergeleken worden, 
ontstaat er meerwaarde in kennis en inzicht over de kenmerken van 
waarde creatie, de problemen van Krachtwijken en de mogelijke 
oplossingen daarvoor.  

In dit boek worden de analyses van de Transvaalbuurt en de Indische 
Buurt gepresenteerd. In de analyse is de Oostpoort buurt ook 
meegenomen, omdat deze midden tussen de twee buurten in ligt. Het 
Oostpoort gebied wordt momenteel helemaal opnieuw opgebouwd, 
dus hier is al genoeg rekening gehouden met nieuwe voorzieningen, 
veiligheidsproblemen, enzovoort. De conclusies zullen daarom 
voornamelijk betrekking hebben op de Transvaalbuurt en de Indische 
Buurt. 

De teksten in deze studie zijn door de studenten geschreven en zoveel 
mogelijk in hun originele staat gehouden.  

 Tekst: Ir. Peter de Bois & de onderzoeksgroep

 ir. peter de bois > de onderzoeksgroep



aanpak &
methode

De driestapsmethode is een methode 
die is ontwikkeld door ir. K.A. Buurmans 
en ir. P.G. de Bois op de TU Delft. Het is 

gebaseerd op kennis vanuit de psycholo-
gie, ‘cognitive science’.
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de eerste laag van het onderzoek geeft inzicht in de 
hechting van het onderzoeksgebied. wat is de hechting van 
de adressen onderling, maar ook van de anchorpoints en de 
grenzen van het onderzoeksgebied? deze laag wordt uitge-
werkt door gebruik te maken van de driestapsmethode.

Voor de fysieke analyse zijn allereerst de adressen per buurt 
met de driestapsmethode geanalyseerd. Hiermee is  het bereik 
van een buurt op verschillende niveaus in kaart gebracht. Ten 
tweede zijn de adressen onderling met elkaar vergeleken. Deze 
onderlinge analyse laat de connectiviteit zien tussen de buurten. 
Vervolgens zijn de adressen met de anchorpoints vergeleken. 
Waarbij gekeken is welke anchorpoints welke adressen 
bereiken binnen het stedelijk netwerk. Om voor iedere buurt 
een deelconclusie op te stellen is de sociale en economische 
dimensie geanalyseerd. Voor de economische analyse zijn de 
volgende parameters genomen: WOZ-waarde, gemiddeld netto 
maandinkomen, aantal banen per 1000 inwoners, horeca-, en 
detailhandelvestigingen en m2 in euro’s. Voor de sociale analyse 
zijn de parameters: leefbaarheid, veiligheid en opleidingsniveau 
onderzocht. Er is gekozen voor deze parameters omdat deze 
duidelijkheid geven in de economische en sociale gesteldheid 
van elke buurt. 

Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld te concluderen 
waarom bepaalde gebieden niet of wel functioneren. Dat kan 
dan weer gerelateerd worden aan de fysieke structuur die voor 
een bepaalde buurt opgaat en dus voor Amsterdam- Oost. Stel 
dat er in een willekeurige buurt lage inkomens zijn met een laag 
opleidingsniveau en dat weinig ondernemers zich daar hebben 
gevestigd, en dat vervolgens de driestapsmethode laat zien dat 
deze buurt erg geïsoleerd ligt, dan kan er een relatie worden 
gelegd tussen de sociale, fysieke en economische componen-
ten van deze buurt. 

Laag twee vertegenwoordigt het plannen onderzoek. De 
bestaande plannen die de afgelopen 10 jaar zijn voorgelegd 
door gemeenten, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en 
andere belanghebbenden zijn verwerkt in een kaart. Deze kaart 
is opgesteld aan de hand van de strategische RGBG- metho-
de. Vervolgens is er in laag drie een stakeholder onderzoek 
uitgevoerd. Er zijn verschillende stakeholders geïnterviewd om 
er achter te komen wat hun wensen, ideeën en opvattingen 
zijn voor Stadsdeel Oost. De stakeholders variëren van buurt-
verenigingen tot winkeliersvereniging tot ontwikkelaar. Deze 
diversiteit aan stakeholders zorgt voor verschillende belangen. 
Voor deze laag wordt ook gebruik gemaakt van de strategische 
RGBG- methode. 

Omdat laag twee en drie met dezelfde methode zijn geana-
lyseerd is hier een verband tussen gelegd. Dit verband is in een 
totaalkaart weergegeven, de zogenoemde RGBG totaalkaart. 
De totaalkaart toont aan wat de raakvlakken zijn tussen de 
bestaande plannen en de plannen van de stakeholders. 

In de laatste laag zijn de conclusies en aanbevelingen ge-
schreven. De conclusie heeft een speciale vorm aangenomen, 
er wordt namelijk gebruik gemaakt van een top 10 problemen. 
Doordat alle lagen zijn onderzocht is er naar aanleiding van 
sterke en zwakke punten een top 10 van problemen naar voren 
gekomen. 

Door middel van deze top 10 zijn er aanbevelingen ge-
schreven die voor bijvoorbeeld de gemeente, maar ook voor 
beleggers en investeerders interessant kunnen zijn.

uitleg methoden
Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van verschillende 

methoden. In dit hoofdstuk worden deze methoden toegelicht 
zodat dit onderzoek voor de lezer makkelijker te begrijpen is. 
Het kan als onderlegger worden gebruikt tijdens het lezen van 
dit onderzoek. 

driestapsmethode 
De driestapsmethode is een methode die is ontwikkeld 

door ir. K.A. Buurmans en ir. P.G. de Bois op de TU Delft. 
Het is gebaseerd op kennis vanuit de psychologie, ‘cognitive 
science’.  Deze methode is in meerdere stedelijke opgaven en 
onderzoeken toegepast en beschreven. Het is gebaseerd op de 
wijze waarop gebruikers van de stad hun ruimtelijke informatie 
opslaan in hun dagelijkse leven in de stad. De gebruiker zal 
deze informatie opnieuw reproduceren voor het oriënteren  
tijdens zijn verplaatsing in de stad. Deze informatie wordt ook 
wel de cognitieve kaart genoemd. Het proces van verplaatsen 
en arriveren op plaatsen van bestemmingen is randvoorwaarde-
lijk voor het sociaal economisch leven van de stad. Hoe beter 
en veelvoudiger dat kan, hoe beter de stad sociaal economisch 
kan functioneren. 

De methode maakt zichtbaar hoe, en in welke mate, het 
stedelijk frame de hechting –relaties- van een adres faciliteert. 
Dat geeft inzicht in de wijze waarop een adres verbonden is met 
vele andere adressen in de stad en in welke mate er sprake kan 
zijn van een goed of slecht sociaal economische potentie van 
het onderzochte adres. Een analyse stap gaat net zo lang door 
–in het netwerk- totdat er door een ruimtelijke verandering geen 
doorgaande beweging meer mogelijk is en er een beslissing 
genomen moet worden door de gebruiker om naar links of 
rechts te gaan.

In essentie beschrijft deze analyse of een adres ruimtelijk 
geïsoleerd is of niet. Dat als voorwaarde voor een goede sociaal 
economische potentie voor dat adres. Het begrip hechting 
staat voor de kwaliteit van de relaties vanuit dat adres. Het feit 
dat een aantal adressen een relatie met elkaar hebben geeft 
de kwaliteit van het stedelijk netwerk aan, tegenover andere 
adressen die dat niet hebben. 

Op de pagina hiernaast worden  afbeeldingen weergege-
ven die inzicht geven hoe de driestapsmethode werkt. In dit 
voorbeeld gaat het om het Timorplein. Het Timorplein wordt hier 
gezien als een belangrijk punt, een anchorpoint. Het plein heeft 
daarom een rode kleur. Alle wegen welke aan het Timorplein 
grenzen is een eerste orde. Deze eerste orde loopt niet zo lang 
door tot dat er een keuze gemaakt moet worden of de gebruiker 
naar links of rechts gaat (dit geldt ook voor de tweede en derde 
orde). Zoals je kan zien is deze eerste orde voor het Timorplein 
niet erg indrukkendwekkend. 

De volgende afbeelding geeft de tweede orde weer. Alle 
straten die aan de eerste orde zijn verbonden worden auto-
matisch lijnen met een tweede orde. Zo zie je dat het bereik al 
groter wordt. De laatste stap is de derde orde, welke allemaal 
grenzen aan de tweede orde. Nu is zichtbaar dat de gebruiker 
vanaf het Timorplein in dit netwerk  (zie plaatje 3e orde)_ met 
weinig moeite zijn weg kan vinden. Het netwerk volgens de 
driestapsmethode is gereed.

 Meer info over de ‘3staps en RGBG scenario methodiek’ zie:

nl.linkedin.com/pub/peter-de-bois-architect-urban-designer/15/862/a75/

driestapsmethode > cognitive science
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[boven] Voorbeeld case 

Driestapsmethode: 

Timorplein.

[onder] Gebiedskaart 

Amsterdam Oost.

1e orde Timorplein 2e orde Timorplein 3e orde Timorplein
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de strategische rGBG- methode
de rGBG is een onderzoeksmethode die staat voor 

rood, Groen, Blauw en Grijs. Hierbij staat rood voor bebou-
wing, groen voor groenvoorzieningen, blauw voor water en 
grijs voor de infrastructuur. 

door middel van deze onderzoeksmethode kunnen be-
staande plannen en visies van stakeholders eenvoudig 
gevisualiseerd worden. er zijn vijftig bestaande plannen uit 
de afgelopen tien jaar in kaart gebracht aan de hand van de 
volgende selectiecriteria:

• Het plan bevindt zich binnen het 
onderzoekskader van Amsterdam - Oost;
• Het plan dient van toegevoegde waarde te zijn 
op fysiek, economisch en sociaal vlak;
• Het plan dient geschikt te zijn voor de RGBG methodiek;
• Het plan dient van toegevoegde waarde te zijn voor de 
connectiviteit en vitaliteit van Stadsdeel Amsterdam Oost;
• Amsterdam 2040; Olympische spelen 2028; Mozaïekstad 
Amsterdam etc. zijn niet geselecteerd aangezien de 
structuurvisie geen directe werking heeft richting burgers.

Vervolgens is uit deze vijftig plannen een selectie gemaakt 
van zestien plannen die zijn opgenomen in de RGBG - kaart. 
Hier is gekozen voor de meest omvangrijke plannen die veel 
invloed hebben op de ontwikkeling van Amsterdam - Oost. 
Aangezien stakeholders zich vrijwel dagelijks in het gebied 
bevinden, hebben zij kennis over het gebied. De stakeholders 
en ontwikkelaars kunnen verschillende uitgangspunten hebben. 
Ontwikkelaars maken hun keuze voornamelijk op economische 
gronden en stakeholder betrekken de sociale aspecten erbij. 
Daarom is het belangrijk om de visie van de stakeholders in 
kaart te brengen zodat de visies bij kunnen dragen aan de 
optimalisering en onderlinge afstemming van de bestaande 
plannen. De RGBG - methode is een middel om de visies en 
plannen te toetsen op samenhang. Deze meningen en/ of visies 
beschikken over waardevolle informatie voor mogelijke toekom-
stige nieuwbouwplannen.

De visies en ideeën van de stakeholders zijn gevisualiseerd 
op een kaart aan de hand van de RGBG - methode. De inge-
kleurde vlakken op de RGBG kaart zijn transparant, wanneer er 
meerdere vlakken over elkaar liggen zorgt dit voor een hogere 
kleurintensiteit. Dit betekent dat meerdere stakeholders een 
visie hebben op een betreffende locatie.

Wanneer de stakeholder- en plankaart over elkaar worden 
gelegd, kan gezien worden welke plaatsen belangrijk zijn binnen 
het Amsterdam - Oost. De gecombineerde RGBG - kaart kan 
laten zien of er plekken zijn binnen het gebied waar knelpunten 
(volgens stakeholders) maar geen plannen zijn.  

De RGBG methode is dus een gemakkelijke methode om de 
samenhang tussen diverse stakeholders en bestaande plannen 
te analyseren.

Begrippenlijst
Wijkniveau: Bereik binnen de wijk.

Stadsniveau: Bereik binnen de stad.

Buurtniveau: Bereik binnen de buurt.

Connectiviteit: Verbinding met het omliggende  gebied

Stedelijke frame: Het geheel van straten, stegen, 
lanen, boulevards, pleinen en parken

Lijnen: winkelstraten, marktstraten

Punten: geconcentreerde functionele elementen zoals 
bijzondere gebouwen, centra, bijzondere tuinen.

Vlakken: steden, wijken, buurten, markten, 
pleinen, parken, sportfaciliteiten.

Vitaliteit: Levenskracht. Dit is meer een 
medische term. Vitaliteit is je vrij voelen. 

Vitale stad: Een vitale stad is flexibel en gevarieerd, 
het past zich aan de wensen van haar inwoners en 
aan de veranderde omgeving, het is een stad die kan 
ademen en contact heeft met de buitenwereld.

MI(d)R: Meerzijdig intensief (duurzaam) ruimtegebruik. 

Anchorpoints: Anchorpoints vormen, door de concentratie 
van intensieve, enkelvoudige of meervoudige programma’s 
en de positie die zij hebben in het stedelijke frame, een 
belangrijke bestemming voor bewoners en gebruikers.

Software van de stad: Alles wat door private investeringen 
wordt gerealiseerd in de stad, meestal eigendom van individuen, 
groepen, verenigingen, bewoners, investeerders of instituties.

Hardware van de stad: Alles wat publieke eigendom is, meestal 
eigendom van de stad/staat en dus van ons allemaal.

Strategisch gebied: Dit is een gebied die alle 
belang hebbende partijen waardevol vinden

Gebruiker: De bewoners en/ of personen 
die gebruik maken van de stad.

Krachtwijk: Krachtwijken zijn wijken die algemeen slecht 
presteren en veel problemen kennen. De toenmalige 
minister duidde deze wijken aan met ‘krachtwijken’. 
Een meer gebruikelijke term is ‘aandachtswijken’.

Cognitieve kaart: Dit is de cartografische weergave 
van een ruimtelijke voorstelling die iemand bij een 
gebied heeft. Dit kan zijn door er geweest te zijn of 
door het op de kaart bestudeerd te hebben.

rgbg > begrippenlijst
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de buurten zijn aan de hand van de driestapsmethode 
geanalyseerd. Het is belangrijk om deze analyses waardes 
te geven om de analyses te kunnen interpreteren. de me-
thodiek is getoetst aan het fysieke, sociale en economische 
aspect. 

allereerst zijn de adressen per buurt geanalyseerd. 
Hiermee wordt het bereik en de toegankelijkheid op ver-
schillende niveaus aangetoond. alle drie de ordes van het 
adres zijn hier voor gebruikt. 

ten tweede zijn de adressen onderling met elkaar ver-
geleken. deze onderlinge vergelijking geeft het aantal 
adressen die met elkaar verbonden zijn weer. voor deze 
analyse zijn voor ieder adres de eerste en twee orde ge-
bruikt en van al de overige alleen de eerste orde. 

ten derde zijn de adressen met de anchorpoints verge-
leken. er is hierdoor goed te zien welke anchorpoints door 
welke adressen te bereiken zijn binnen de eerste, tweede 
en derde orde. om voor iedere buurt een deelconclusie op 
te kunnen stellen is het fysieke, sociale en economische 

statements
Statements zijn opgesteld om te 

onderbouwen waarom verschillende uit-
spraken gedaan worden in de conclusies 
van de analyses. De statements vertalen 
de sociale en economische dimensies 
van het Stadsdeel Oost.

Hoogopgeleiden
Hoogopgeleiden zijn belangrijk voor 

een stad aangezien zij een hoger inkomen 
hebben en zorgen voor een lagere 
werkloosheid. Zij hebben een uitgebreider 
bestedingspatroon. Hierdoor wordt het 
economische draagvlak versterkt. Ook 
dragen zij bij aan het in stand houden 
van de sociale structuur. Daarbij wordt 
het vestigingsklimaat aantrekkelijker voor 
het bedrijfsleven. Hoogopgeleiden zijn 
daarom zeer aantrekkelijk voor steden.

autochtonen
Een hoog percentage allochtonen kan 

zorgen voor een slechter sociale cohesie. 
Deze hebben namelijk de neiging zich 
minder snel buiten te laten zien en zich in 
te zetten voor de buurt. Dit komt niet ten 
goede van de buurt en het imago van de 
buurt. Daarnaast zijn autochtonen vaak 
minder goed opgeleid wat weer meer 
werkloosheid en een laag inkomen met 
zich mee brengt.

tevredenheid
De tevredenheid met de buurt geeft 

een indruk hoe de bewoners zich voelen 
in de buurt. De tevredenheidcijfer, laten 
goed zien hoe de buurt gewaardeerd 
wordt. En wanneer wel of niet zo is dan 
kan er een verband gezocht worden op 
sociaal, economisch en fysiek vlak. Het 
is daarom een goede indicator voor de 
aantrekkelijkheid van de buurt. 

veiligheid
De objectieve en subjectieve veilig-

heidsindex geven een goede indruk over 
de veiligheid in de buurt. De objectieve 
veiligheidsindex laat zien hoe veilig daad-
werkelijk de buurt is. Dit wordt gemeten 
aan de hand van onder andere aangiftes 
en meldingen bij de politie. De subjec-
tieve veiligheidsindex laat zien hoe veilig 
de bewoners zich voelen in een buurt. 
Dit kan aan de hand van een enquêtering 
gaan. Beide zijn zeer belangrijk om een 
indicatie van de veiligheid weer te geven. 
Buurten die slecht scoren kunnen daarom 
sneller onaantrekkelijk zijn.

werkloosheid
Een hoge werkloosheid duidt al snel 

op een lagere koopkracht in een buurt. 
Dit kan een hoger percentage uitkeringen 
betekenen. Voorziening en functies zullen 
wegtrekken en zich niet meer vestigen in 
de buurt. Hierdoor ontstaat er negatieve 
vicieuze cirkel en kan de buurt in verval 
raken.

maandinkomen
Het gemiddelde maandinkomen 

geeft in verhouding ook het besteedbaar 
inkomen weer. Een gemiddeld laag 
inkomen in een buurt maakt het minder 
aantrekkelijk voor horeca en detailhandel 
om zich  hier te vestigen. Ook kan de 
buurt verloedering, doordat huizen minder 
goed worden onderhouden.

voorzieningen
Zoals eerder al beschreven zijn 

voorzieningen en horeca interessant 
voor hoogopgeleiden. Weinig horeca 
en detailhandel kan daarom betekenen 
dat het minder aantrekkelijk is om er te 
wonen. Hier is het vervolgens de vraag 
welke van de twee eerst moet komen, 
de hogere inkomens of een groot aantal 
voorzieningen. 

woningprijzen
Woningprijzen geven een indruk hoe 

aantrekkelijk een wijk is. Hoge prijzen 
kunnen duiden op de aantrekkelijkheid 
van de buurt. Dit wordt zoals gebaseerd 
op vraag en aanbod. Een hoge prijs duidt 
dus op een hoge aantrekkelijkheid.

aspect geanalyseerd. om inzicht te verkrijgen in de socia-
le en economische gesteldheid van een buurt, is er gebruik 
gemaakt van verschillende bronnen zoals het CBs, stadstat, 
en Buurtmonitor.

voor de economische analyse zijn de volgende pa-
rameters genomen: woZ-waarde, gemiddeld netto 
maandinkomen, aantal banen per 1000 inwoners, horeca-, 
en detailhandelsvestigingen, m2 in euro’s. voor de soci-
ale analyse, de parameters: leefbaarheid, veiligheid en 
opleidingsniveau. 

achterin dit hoofdstuk vindt u per onderwerp en per be-
treffende buurt een grafiek of cirkeldiagram. Aan de hand 
van bovenstaande parameters zijn er deelconclusies ge-
maakt over de verschillende buurten waaruit uiteindelijk een 
eindconclusie getrokken wordt. naast de statistische ge-
gevens vind u hier ook de tabellen die zijn gebruikt bij het 
maken van de teksten en conclusies die bij de tekeningen 
horen tijdens de voorstudie.
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[rechts] Onderzoekskaar-

ten: 1.Bereik buurten 

2.Bereik anchorpoints

Onderzoekskaart: 1e, 2e, 

3e orde t.o.v.. centrum

Op fysiek, sociaal en economisch 
vlak scoort de Ambonbuurt niet goed
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Het ns spoortracé dat bevindt zich aan de zuidzijde 
van de buurt. de naastgelegen Insulideweg zorgt voor een 
goede verbinding met de ring a10, maar zorgt niet voor de 
benodigde connectiviteit op wijk-, stadsdeel-, stads-, en 
ama niveau (amsterdam metropolitan area). 

de gehele Indische Buurt ligt ten opzichte van oost- 
watergraafsmeer zeer geïsoleerd. dit komt onder andere 
door een ‘natuurlijke’ barrière, deze wordt gevormd door 
het water langs de valentijnskade. 

Bereik buurten 
De Palembangstraat kent een matige tot slechte eerste 

orde. Hiernaast bereikt de tweede orde lijn, drie omliggende 
buurten, namelijk de Oosterpark-, Sumatra- en Timorbuurt.

Bereik anchorpoints 
De Palembangstraat in de Ambonbuurt kent een slechte 

eerste orde, er wordt slechts één anchorpoint bereikt, namelijk 
het Boniplein. De tweede orde heeft een minimaal bereik, er 
worden slechts drie anchorpoints bereikt binnen Amsterdam- 
Oost. Tevens kent de derde orde een minimaal bereik binnen 
Stadsdeel Oost, er worden negen anchorpoints bereikt, 
waaronder de Dappermarkt; het Flevopark en het Badhuis.

Conclusie 
Fysiek: geïsoleerde ligging binnen Stadsdeel Oost;
Sociaal: hoog percentage laag opgeleiden; 
minimale veiligheid binnen de buurt; 
Economisch: lage inkomens en een 
minimaal aanbod qua voorzieningen.

fysiek
Kijkend naar de driestapsmethode, ligt de Ambonbuurt 

geïsoleerd binnen Amsterdam- Oost. Vanaf het adres 
‘Palembangstraat’ zijn slechts drie anchorpoints bereikbaar 
door de tweede orde. Tevens is de Dappermarkt bereikbaarheid 
vanuit deze ordelijn. Een mogelijke oorzaak voor deze geïso-
leerde ligging binnen Amsterdam- Oost is het naastgelegen NS 
spoortracé. Ook heeft de Insulidenweg invloed op de verbon-
denheid van de Ambonbuurt met omliggende buurten en wijken.

sociaal 
Op het gebied van veiligheid kent de Ambonbuurt enkele 

opvallende constateringen. De objectieve veiligheid is de 
afgelopen drie jaar afgenomen, maar de subjectieve veiligheid 
is toegenomen. Dit kan toelicht worden door middel van een 
voorbeeld; de politie dient vaker uit te rukken voor een overval 
(objectief), maar de bewoners voelen zich juist de laatste jaren 
veiliger (subjectief).De Ambonbuurt scoort op het gebied van 
tevredenheid een 6,8. In tegenstelling tot andere buurten binnen 
Amsterdam- Oost scoort de Ambonbuurt laag.

economisch 
De inwoners van deze buurt hebben veelal alleen een 

diploma van het lager onderwijs, wat weer terug te zien is in 
het netto- maandinkomen van de inwoners. In de Ambonbuurt 
ligt het gemiddelde netto maandinkomen op € 1.663,- . De 
algemene gezinssamenstelling van deze buurt, is gezinnen met 
veel kinderen. De inwoners leven onder de armoedegrens en in 
kleine woningen. Deze eerder genoemde netto maandinkomens 
zijn met deze informatie dus heel laag en liggen ten opzichte 
van Stadsdeel Oost ook laag.

Het fysieke systeem en de fysiek ruimtelijke analyse wordt 
direct bevestigd als er gekeken wordt naar de horeca- en 
detailhandelsvestigingen. Al eerder is er geconstateerd dat 
de Makassarbuurt het beste bereik heeft door middel van de 
driestapsmethode, ten opzichte van de Ambonbuurt en de 
Sumatrabuurt (deze liggen ook in de Indische Buurt). Daarom 
is het ook voor de hand liggend dat hier de meeste horeca- 
en detailhandel ondernemingen zich hebben gevestigd. De 
Ambonbuurt ligt te geïsoleerd om daar als ondernemer een zaak 
te openen, omdat er dan weinig mensen van buitenaf zijn die 
daar langs zullen gaan omdat het fysiek ruimtelijke systeem dat 
niet toelaat. 

Op fysiek, sociaal en economisch vlak scoort de 
Ambonbuurt niet goed. De fysiek ruimtelijke indeling moet 
worden verbeterd, zodat het sociale- en economische aspect 
daar in mee kan gaan. Het is een op zichzelf staande buurt en 
de bewoners gaan niet snel hun buurt uit. Ook buitenstaanders 
gaan niet snel deze buurt in, omdat deze niet toegankelijk is en 
niets zullen toevoegen in hun beleving.

Ambonbuurt

ambonbuurt
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de buurt amsteldorp is lager gelegen dan omliggen-
de buurten binnen amsterdam- oost. de buurt is dan ook 
omringd door een verhoging (talud). deze verhoging zorgt 
voor een barrière van de hechting en de toegankelijkheid 
van amsteldorp. In oostelijke richting worden slechts drie 
naastgelegen buurten bereikt. er lopen relatief lange verbin-
dingen richting het centrum van amsterdam en amsterdam 
Zuid- oost. de Gooiseweg en de Hugo de vrieslaan zorgen 
voor de ontsluiting van het amsteldorp, waardoor de buurt 
erg afhankelijk is van deze twee wegen. op wijkniveau is er 
een slechte tot geen hechting, ook is er geen connectie op 
hogere niveaus, zoals ama niveau (amsterdam metropolitan 
area).

Bereik adressen 
De buurt Amsteldorp kent een slechte bereikbaarheid met 

de omliggende buurten binnen Amsterdam- Oost. De eerste 
orde is zeer kort en heeft geen direct bereik met naastgelegen 
buurten. Ook heeft de tweede orde een minimale bereikbaar-
heid, er worden slechts vijf van de achttien omliggende buurten 
binnen het Stadsdeel Oost bereikt.

Amsteldorp
Bereik anchorpoints 
De buurt Amsteldorp heeft een zeer slechte bereikbaarheid 

met omliggende anchorpoints binnen Amsterdam- Oost. Door 
middel van de driestapsmethode bereikt de buurt geen één van 
de drieëndertig aanwezige anchorpoints binnen het Stadsdeel 
Oost.

Conclusie 
Fysiek: laagste punt van Amsterdam- Oost; 
korte eerste- en tweede ordelijnen; 
Sociaal: weinig hoogopgeleiden; 
tevredenheid onder de bewoners; 
Economisch: lage inkomens binnen Amsteldorp. 

fysiek
Amsteldorp kent een slechte eerste- en tweede orde buiten 

de buurt, er loopt slechts één tweede orde in zuidelijke richting 
naar Betondorp. Verder bereikt de derde orde het Julianapark. 
Het stratennetwerk binnen Amsteldorp is fijnmazig, er is 

De buurt Amsteldorp 
heeft een slechte 

bereikbaarheid met 
omliggende anchorpoints.
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geen goede verbinding met het omliggende gebied. De buurt 
Amsteldorp ligt geïsoleerd, een mogelijke reden is de lage 
ligging van de buurt. De connectiviteit van Amsteldorp met 
Stadsdeel Oost is slecht. Bewoners en bezoekers hebben een 
slechte mogelijkheid om de buurt in- en uit te gaan. Hiernaast 
is gekeken naar de sociale- en economische gegevens van 
Amsteldorp, hierbij is het interessant om te weten of deze 
gegevens correleren. 

sociaal
Momenteel telt Amsteldorp 2.642 inwoners en 1.392 wonin-

gen. Van de bewoners is 14,6 procent hoger opgeleid, dit is laag 
tegenover een gemiddelde van 30 procent in Amsterdam- Oost. 
Hiernaast is 67,2 procent van de bewoners autochtoon. Dit is 
ruim 16 procent meer dan het gemiddelde binnen Stadsdeel 
Oost. De objectieve veiligheid is 83 en de subjectieve veiligheid 
76, beide scoren lager dan gemiddeld. De bewoner voelt zich 
wel veiliger, dan de parameter toont. De bewoners geven een 
tevredenheidcijfer van 7,8 dit is 0,5 hoger dan gemiddeld. 

economisch
Er wonen veel autochtonen in Amsteldorp. De bewoners zijn 

erg tevreden en de veiligheid ligt iets onder het gemiddelde. De 
economische aspecten hebben vaak een samenhang met de 
populariteit binnen de buurt. Het gemiddelde netto maandinko-
men ligt op € 2.078,- . Dit ligt lager, dan het gemiddelde binnen 
Amsterdam- Oost. Tevens ligt de werkloosheid rondt 6 procent 
en ligt hiermee hoger dan gemiddeld.

[links] Onderzoekskaart: 

Bereik buurten 

[rechts] Onderzoekskaart: 

Bereik anchorpoints

Onderzoekskaart: 1e, 2e, 3e orde tov. centrum

amsteldorp
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Onderzoekskaart: 1e, 2e, 3e orde t.o.v.. centrum

Een verbetering van 
de connectiviteit van 

Betondorp met omliggende 
buurten kan de sociale- en 
economische gesteldheid 
van de buurt verbeteren.
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de ring a10, de Gooiseweg, de middenweg en de 
oosterbegraafplaats zorgen voor een totale insluiting van 
Betondorp. de werking van het stratenpatroon binnen de 
buurt scoort een voldoende. met een verbinding van noord 
naar zuid worden veel adressen in de richting van west naar 
oost bereikt. Het stratenpatroon zorgt voor een bereikbaar-
heid van alle straten binnen de buurt. Hogere niveaus naast 
het straatniveau worden niet bereikt, dit geldt ook voor de 
middenweg. dit is een belangrijke weg voor stadsdeel oost. 
vanuit Betondorp zijn er twee toegangswegen die aanslui-
ten op de middenweg.

Bereik buurten 
De eerste orde is erg beperkt vanaf de Palembangstraat. 

De tweede orde bereikt drie omliggende buurten, namelijk de 
Oosterpark-, Sumatra-, en de Timorbuurt.

Bereik anchorpoints 
De Akkerstraat in Betondorp heeft een kort eerste orde. 

Deze orde heeft dan ook geen connectie met een anchorpoint. 
De tweede ordes komen nauwelijks de buurt uit en bereiken 
slechts één anchorpoint, namelijk Sportpark Middenmeer. De 
derde orde is een belangrijke verkeersader binnen Stadsdeel 
Oost, namelijk de Middenweg. Hiermee bereikt Betondorp drie 
anchorpoints met de derde ordelijn. 

Conclusie
Fysiek: geïsoleerde ligging binnen Amsterdam- Oost; 
Sociaal: hoog percentage laag 
opgeleiden; relatief veilige buurt; 
Economisch: lage inkomens; minimaal 
aanbod van voorzieningen. 

fysiek
Betondorp kent een korte eerste orde met een minimaal 

bereik met omliggende buurten. Tevens kent de buurt een 
slechte connectiviteit met de anchorpoints. De Middenweg 
wordt bereikt door een derde orde, die bepalend is voor de 
connectiviteit met overige anchorpoints binnen Amsterdam- 
Oost. Hiernaast zorgt de Middenweg voor een scheiding tussen 
het oosten en westen van Stadsdeel Oost. Tevens is er een 
minimaal bereik in het noorden van Amsterdam- Oost, slechts 
het Oosterpark en het Tropenmuseum worden bereikt.

sociaal
Momenteel heeft Betondorp 3.076 inwoners, hiermee 

heeft de buurt een gemiddeld aantal inwoners. Het percentage 
hoogopgeleiden ligt op slechts 9,1 procent. De hoge gemiddel-
de leeftijd binnen de buurt Betondorp heeft hier duidelijk invloed 
op. Tevens kent de buurt een goede tevredenheid en veiligheid 
binnen het Stadsdeel  Amsterdam- Oost. Betondorp scoort 
objectief een indexcijfer van 40 en subjectief een indexcijfer van 
65, hiermee kent de buurt een goede veiligheid.

economisch
Betondorp kent een minimaal aanbod van horeca- en 

detailvestigingen, ten opzichte van overige buurten binnen 
Amsterdam- Oost. De buurt beschikt momenteel over drie 
horeca- en detailvestigingen, hiermee scoort de buurt slecht, 
gezien het gemiddelde van Stadsdeel Oost (14,7 horecavesti-
gingen en 34,4 detailhandel vestigingen). De slechte bereikbaar-
heid van de buurt heeft hierin duidelijk invloed op de huisvesting 
van horeca en detailhandel.

Kijkend naar het gemiddeld netto- maandinkomen van € 
1.749,- binnen Betondorp, scoort de buurt laag ten opzichte van 
Amsterdam- Oost, waar het gemiddelde netto maandinkomen 
op € 2.267,80 ligt. Een verbetering van de connectiviteit van 
Betondorp met omliggende buurten heeft hierbij een positieve 
invloed op de sociale- en economische gesteldheid van de 
buurt.

Betondorp

[rechts] Onderzoekskaar-

ten: 1.Bereik buurten 

2.Bereik anchorpoints

betondorp
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de dapperbuurt is een buurt waarin rechthoekige 
bouwblokken domineren. deze recht toe- recht aan 
methode zorg voor een goed stratenpatroon. op een hoger 
niveau dan het stadsdeelniveau weinig hechting. op hoog 
schaal niveau worden naast een verbinding met de ring a10 
weinig wegen bereikt.

Het naastgelegen oosterpark zorgt wellicht voor een 
economische stimulans, maar voor de toegankelijkheid 
van de dapperbuurt is het park een barrière. door 
verschillende barrières heeft deze buurt ondanks het 
fijnmazige stratenpatroon een slechte hechting met de 
direct omliggende buurten en het centrum van amsterdam. 
ook de genoemde toegankelijkheid ondervindt hier de 
problemen van.

Bereik buurten 
De Dapperbuurt kent een slechte eerste orde, hierbij wordt 

geen één andere buurt bereikt binnen Amsterdam- Oost. Op dit 
niveau ligt de Dapperbuurt te geïsoleerd. Daarnaast worden er 
in de tweede orde acht eerste ordes van andere buurten aange-
daan. Deze buurten liggen over het algemeen in het noorden en 
westen van het onderzoeksgebied (Stadsdeel Oost).

Bereik anchorpoints 
De eerste orde van de Wagenaarstraat heeft slechts 

alleen bereik met de Dappermarkt. De Dapperbuurt staat 
bekend om haar Dappermarkt. Er worden in de tweede orde 

Dapperbuurt
fysiek
De Dapperbuurt, met als oostgrens het NS spoortracé heeft 

een fijnmazig stratenpatroon op buurtniveau. De eerste orde is 
matig, maar de tweede ordes reiken echter een stuk verder. De 
eerste orde heeft geen connectie met andere buurten en maar 
met één anchorpoint, namelijk de Dappermarkt. De tweede orde 
zorgt er voor dat er in totaal acht adressen worden bereikt. Er 
valt te concluderen dat de buurt relatief geïsoleerd ligt, maar dat 
de tweede orde de connectiviteit nog compenseert. 

Gezien de anchorpoints, worden er binnen Amsterdam- 
Oost elf verschillende anchorpoints bereik. Hierbij worden de 
meeste anchorpoints bereikt door de derde orde.

sociaal
Het economische- en sociale aspect van de buurt speelt 

ook een rol. De buurt heeft 7.677 inwoners. In verhouding met 
het gemiddelde van Amsterdam– Oost heeft de buurt met 34 
procent, slecht vier procent meer hoger opgeleiden. Ook ligt 
het aantal autochtonen met 42,9 procent, 9,1 procent lager 
dan het gemiddelde in Amsterdam– Oost. Er is te zeggen dat 
de hogere score bij de hoger opgeleiden en de lagere score bij 
het percentage autochtonen met elkaar in verband staat. De 
tevredenheid van de buurt scoort met een 7,3 precies hetzelfde 
cijfer als dat heel Amsterdam– Oost scoort op dit vlak. Mensen 
geven de buurt dus een ruime voldoende. 

De objectieve veiligheid scoort met 104 tegen 75,8 gemid-
deld erg slecht. Echter wordt deze objectieve veiligheid niet 

vier anchorpoints bereikt. De tweede orde heeft een relatief 
groot bereik van noord naar zuid met onder andere het 
Tropenmuseum en Sportpark Middenmeer. In de derde orde 
worden zes anchorpoints bereikt. Deze ordes bevinden zich 
diagonaal in de uiterste hoeken van het gebied.

Conclusie 
Fysiek: geïsoleerde ligging binnen Stadsdeel Oost; 
Sociaal: slechte veiligheid binnen de buurt; 
Economisch: lage inkomens; en een hoge werkloosheid. 

De buurt heeft veel 
potentie en ligt ook op 
korte afstand van het 

centrum van Amsterdam
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zo slecht ervaren. Met een score van 82 tegen 71,9 scoort de 
subjectieve veiligheid wel hoger van gemiddeld, maar niet zo 
slecht als de objectieve veiligheid. Men ervaart de buurt niet zo 
onveilig als dat de cijfers uitwijzen. 

economisch
Op economisch vlak scoort de Dapperbuurt met een gemid-

deld netto maandinkomen van € 1.825,- tegen over gemiddelde 
van € 2.267,80 laag. Ook het aantal werklozen ligt met 6,5 
procent tegen 4,9 procent gemiddeld hoger. De concentratie 
horeca- en detailhandel vestigingen ligt stukken hoger in 
verhouding tot het gemiddelde. Ook de gemiddelde woningprijs 
per vierkante met ligt € 134,- hoger dan het gemiddelde van € 
3.746,- in de rest van Stadsdeel Oost. 

Geconcludeerd kan er worden dat de Dapperbuurt, op een 
paar uitschieters na gemiddeld scoort. Op sociaal vlak kan er 
wat aan de veiligheid gedaan worden en op economisch vlak 
aan de werkloosheid. De buurt heeft veel potentie en ligt ook op 
korte afstand van het centrum van Amsterdam. Het hoge aantal 
horecagelegenheden en detailhandelsvestigingen heeft al iets 
weg van een centrum milieu. Het is de taak om op fysiek vlak 
te kijken naar de barrière die gevormd wordt door het treintracé 
weg te nemen of met een andere oplossing te komen.

[links] Onderzoekskaart: 

Bereik buurten 

[rechts] Onderzoekskaart: 

Bereik anchorpoints

Onderzoekskaart: 1e, 2e, 3e orde t.o.v.. centrum

dapperbuurt
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[rechts] Onderzoekskaar-

ten: 1.Bereik buurten 

2.Bereik anchorpoints

Onderzoekskaart: 1e, 2e, 

3e orde t.o.v.. centrum

De buurt heeft veel potentie en 
ligt ook op korte afstand van 
het centrum van Amsterdam
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de buurt don Bosco ligt vrij centraal binnen stadsdeel 
oost. don Bosco heeft een goede hechting met alle buurten 
langs de noord-Zuidelijke as van het stadsdeel. dit komt 
onder andere door de welbekende middenweg. op wijk en 
buurt niveau zie je een diversiteit van korte en langere ver-
bindingen en binnen de noordelijk gelegen buurten zijn 
deze patronen nu en dan fijnmazig te noemen. Op stads-
deelniveau zijn de verbindingen zelfs voldoende te noemen, 
omdat bijvoorbeeld de a10 goed wordt bereikt. Qua barri-
ères ondervindt de buurt nauwelijks problemen. Zuidelijk 
grenst het frankendael park met de buurt, maar de hech-
ting in deze richting is in dit opzicht vrij goed gebleven. wel 
is de toegankelijkheid vanaf deze kant wat aan de magere 
kant. op het 

amsterdam metroplian area niveau is te zien dat er wel 
wat andere steden bereikt kunnen worden middels de hui-
dige verbindingen. dit is voor een buurt uit stadsdeel oost 
een pluspunt, want dat komt niet vaak voor.

Bereik buurten 
Don Bosco kent een zeer korte eerste orde lijn en heeft 

daarmee geen bereik met direct omliggende anchorpoints 
binnen Stadsdeel Amsterdam Oost. De tweede orde is een 
lange orde. De tweede orde bereikt zeven anchorpoints, o.a. 
het Flevopark en het Oosterpark. Naast de tweede orde kent 
Don Bosco ook een matig tot redelijke derde orde. Er worden 
dertien van de drieëndertig anchorpoints bereikt, waaronder de 
Amstelcampus en het Science Park Amsterdam.

Bereik anchorpoints
In de eerste orde bereikt de buurt geen van de achorpoints. 

De tweede orde bereikt zeven achorpoints waaronder vier 
parken. Met nog eens elf extra anchorpoints in de derde orde 
komt het totaal van de buurt op achttien anchorpoints. 

Conclusie 
Fysiek: matige tot voldoende bereikbaarheid; 
Sociaal: weinig hoger opgeleiden; 
Economisch: gezonde buurt. 

fysiek
Don Bosco kent een matige bereikbaarheid binnen het 

Stadsdeel Amsterdam- Oost op het straat- en buurtniveau. Don 
Bosco kent een korte eerste lijn met een minimaal bereik met 
omliggende buurten. Op het wijk- en stadsdeelniveau scoort de 
buurt een matig tot voldoende. Hierbij hebben de tweede- en 
derde orde lijn een goed bereik naar omliggende buurten en 

anchorpoints. 
Er kan geconcludeerd worden dat het bereik van Don Bosco 

matig tot voldoende is en de connectiviteit met het omliggende 
gebied slecht is. Don Bosco kent een redelijk bereikbaarheid, 
omdat de buurt centraal gelegen ligt binnen Stadsdeel Oost. 
Een barrière voor de connectiviteit en bereikbaarheid van de 
buurt is Park Frankendael en de naastgelegen spoorlijn. 

sociaal
Don Bosco kent momenteel zo’n 3.474 inwoners, waarvan 

61,6 procent autochtoon is. Hiermee scoort de buurt Don Bosco 
beter dan het gemiddelde van Oost, deze ligt namelijk op 51,8 
procent. Opvallend is dat slechts 25,8 procent hoger opgeleid is 
in Don Bosco tegen over 30 procent in Oost. 

Op het vlak objectieve- en subjectieve veiligheid scoort Don 
Bosco boven gemiddeld namelijk een index van 67 (objectief) 
en 55 (subjectief). Gemiddeld scoort Oost 75,8 (objectief) en 
71,9 (subjectief). Objectief ligt de score 12 punten hoger van 
subjectief. Men voelt zich dus veiliger op straat dan dat het 
daadwerkelijk is. 

economisch
De economische gesteldheid van Don Bosco geeft onder 

meer een beeld over de populariteit van de buurt. Beginnend 
kijken we naar het netto maand inkomen, deze ligt met € 2.505,- 
per maand hoger dan gemiddeld. De gemiddelde werkloosheid 
in Oost ligt op 4,9 procent. Van de 3.474 inwoners binnen Don 
Bosco is 3,5 procent werkloos. De gemiddelde WOZ waarde 
per woning binnen de buurt Don Bosco ligt op zo’n € 256.970,-
. Hiermee scoort Don Bosco hoger dan gemiddelde van 
Amsterdam Oost. De buurt Don Bosco scoort economisch goed 
binnen het huidige stedelijk frame van Stadsdeel Amsterdam. 
Het aantal horeca- en detailvestigingen ligt een stuk lager dan 
het gemiddelde binnen Stadsdeel Oost. Het kan zijn dat het 
omliggende gebied deze functies faciliteert aan de buurt. Op 
fysiek, sociaal en economisch vlak scoort de buurt Don Bosco 
redelijk tot goed binnen het huidige stedelijk frame. De buurt 
Don Bosco gelegen naast de buurt Middenmeer is tamelijk 
populair onder de bewoners van Amsterdam Oost. 

Er kan geconcludeerd worden dat de buurt op fysiek, soci-
aal en economisch vlak redelijk tot goed scoort. Maar er is nog 
ruimte voor verbeteringen. Er ligt potentie bij het toevoegen van 
diverse functies. De verbinding met het centrum van Amsterdam 
en omliggende stadsdelen kan worden verbeterd. 

Don Bosco

don bosco



28 < waarde van amsterdam oostbuurt analyse

Het julianapark heeft op straatniveau een matige be-
reikbaarheid met de omliggende gebieden. de eerste 
verbinding heeft een minimaal bereik en geen connecti-
viteit met naastgelegen buurten en wijken. op buurt- en 
wijkniveau scoort het julianapark, qua bereikbaarheid een 
ruime voldoende tot goed. Hiernaast is het bereik richting 
de noord- en oostzijde voldoende tot goed. op stadsdeel-
niveau kent het julianapark een matige bereikbaarheid met 
omliggende stadsdelen. Hierin zijn de mauritskade en de 
Amstel een ‘flinke’ barrière voor de connectiviteit. Dit geldt 
ook voor het bereik naar het centrum van amsterdam toe, 
het centrum kan slechts via één toegangsweg goed bereikt 
worden, namelijk via de wibautstraat. op stads- en ama 
(amsterdam metropolitan area) niveau kent het julianapark 
een matig tot slechte bereik binnen amsterdam- oost en de 
omliggende gebieden.

Bereik buurten 

Julianapark

Onderzoekskaart: 1e, 2e, 3e orde t.o.v.. centrum

Er is weinig te beleven 
op het Julianapark 

ondanks de ligging van 
het gebied aan belangrijke 

assen van de stad
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tot het centrum. Op fysiek gebied wordt er dus voldoende 
gepresteerd in het Julianapark. Echter valt er nog wel winst te 
behalen. 

sociaal
We gaan nu bekijken hoe het Julianapark scoort op sociaal 

en economisch vlak. Totaal wonen er 806 mensen waarvan 
72,1 procent autochtoon tegen 51,8 procent gemiddeld in 
Amsterdam-Oost. In Julianapark is 55 procent hoger opgeleid 
tegen 30 procent voor Amsterdam-Oost, dus Julianapark scoort 
goed. De objectieve en subjectieve veiligheidscijfers scoren 
goed met 83 tegen 75,8 en 76 tegen 71,9. Het tevredenheidcij-
fer van de buurt scoort gemiddeld met een 7,2 tegen een 7,3 
gemiddeld voor Amsterdam-Oost. Gesteld kan worden is dat 
het Julianapark op sociaal vlak goed scoort en daarnaast is de 
connectiviteit van het gebied voldoende. Dit is goed voor de 
populariteit van het gebied. 

economisch
De economische kenmerken van de buurt geven ook een 

duidelijk beeld over de populariteit van de buurt. Beginnend 
kijken we naar het maandinkomen. Met 2970 euro tegen 2.267,8 
gemiddeld scoort het Sciencepark goed. De werkloosheid op 
het Julianapark is gemiddeld met 3,9% tegen 4,9%. Het aantal 
horecavestigingen scoort slecht met 4 tegen 14,7 gemiddeld 
in Amsterdam-Oost en ook het aantal detailhandelsvestigingen 
scoort slecht met 6 tegen 34,4 gemiddeld in Amsterdam-
Oost. Hieruit is af te leiden dat er weinig te beleven is op het 
Julianapark ondanks de ligging van het gebied aan belangrijke 
assen van de stad. Dit is niet goed voor de populariteit van het 
Julianapark. Totaal zijn er 418 woningen op het Julianapark en 
ligt de gemiddelde m2 prijs op +/- 3800 per m2 tegen 3746 
gemiddeld. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de economi-
sche welvaart van het gebied redelijk scoort. 

Op fysiek gebied scoort het Julianapark voldoende, op soci-
aal vlak goed en economisch vlak redelijk. Op het Julianapark 
valt nog winst te behalen door het gebied aantrekkelijker te 
maken door daar meer horeca en detailhandel te vestigen.

[rechts] Onderzoekskaar-

ten: 1.Bereik buurten 

2.Bereik anchorpoints

Door middel van de eerste orde worden twee adressen be-
reikt en via de tweede orde acht adressen. Dit komt met name 
door het grote bereik van de eerste orde en de vele aftakkingen 
die middels de tweede orde het gebied in lopen.

Bereik anchorpoints 
Door middel van de eerste orde worden twee parken bereikt 

en via de tweede orde worden acht anchorpoints die verspreidt 
liggen binnen het gehele onderzoeksgebied bereikt. Via de 
derde orde worden negen anchorpoints bereikt. Het bereik is 
zeer goed in de derde orde. Dit komt door de vele aftakkingen 
in de tweede orde.

Conclusie 
Fysiek: goed bereikbaar, maar veel last 
van de spoorlijn als barrière; 
Sociaal: relatief veilig; 
Economisch: goede economie, bovengemiddeld 
inkomen en huizenprijzen. 

fysiek
De connectiviteit van het Julianapark is voldoende. De 

eerste orde is lang en reikt tot aan Middenmeer. Er worden 
vanuit het Julianapark tien adressen bereikt, waardoor het 
bereik op straatniveau voldoende is. De buurten 

Sciencepark, Timorbuurt, Ambonbuurt, Makassarbuurt en 
de Sumatrabuurt worden matig tot slecht bereikt. Duidelijk is 
te zien dat dit een gevolg is van de spoorlijn die een barrière 
vormt. De tweede ordes zijn ook vrij lang waardoor het gemak-
kelijk is een ander stadsdeel te bereiken. Het aantal bereikte 
anchorpoints is redelijk. Er worden 19 van de 33 anchorpoints 
bereikt. Wat opvalt is dat de anchorpoints Flevopark en 
Tiebreakers niet wordt bereikt. Dit heeft te maken met de 
geïsoleerde ligging van die anchorpoints en spoorlijn die een 
barrière vormt waardoor grote wegen niet doorlopen. Er kan dus 
geconcludeerd worden dat het bereik binnen het stadsdeel en 
daarbuiten voldoende is. Het centrum wordt alleen bereikt door 
de Wibautstraat. Andere wegen worden geblokkeerd door de 
Mauritskade en de Amstel die barrières vormen voor de toegang 

julianapark
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 de bereikbaarheid van de makassarbuurt, gezien het 
straatniveau is over het algemeen voldoende tot goed. 
Hierin is de connectiviteit naar de oostzijde van het 
stadsdeel zeer goed. op buurt-, wijk- en stadsdeelniveau 
kent de makassarbuurt een onvoldoende tot matige 
bereikbaarheid. slechts de derde orde op stadsdeelniveau 
heeft goed bereik in oostelijke-, zuidelijke en westelijke 
richting. ook scoort de makassarbuurt op stads- en 
ama (amsterdam metropolitan area) niveau slecht tot 
onvoldoende. een mogelijke barrière voor de buurt is de 
naastgelegen spoorlijn van de ns, het flevopark en de 
mauritskade.

Makassarbuurt

Onderzoekskaart: 1e, 2e, 3e orde t.o.v.. centrum

De connectiviteit van 
deze buurt is niet goed, 
er is weinig relatie met 
de omliggende buurten
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sociaal
Qua veiligheid zijn er ook opvallende constateringen. De 

objectieve veiligheid in de afgelopen drie jaar is afgenomen 
maar de subjectieve veiligheid is toegenomen. Dit kan toelicht 
worden middels een voorbeeld: de politie moet vaker uitrukken 
voor een overval (objectief). Bewoners voelen zich juist de 
laatste jaren veiliger en maken zich niet druk meer om het feit 
dat er veel drugs wordt gedeald op straat, vechtpartijtjes, of 
meer hang-jongeren zijn. (subjectief) 

economisch
De connectiviteit van deze buurt is niet goed. Het heeft 

weinig verbinding met de omliggende buurten. Een bijkomend 
opvallend feit is dat de tevredenheid van deze buurt niet hoog 
scoort. De tevredenheid van de Makassarbuurt scoort een 
6,7. In tegenstelling tot andere buurten zijn deze cijfers laag. 
De inwoners van deze buurt hebben veelal alleen een diploma 
van het lager onderwijs wat weer terug te zien is in het netto 
maandinkomen van de inwoners. 

In de Makassarbuurt ligt het gemiddelde netto maandin-
komen op 1925,- euro,-. De algemene gezinssamenstelling 
van deze buurt zijn gezinnen met veel kinderen. De eerder 
genoemde netto maandinkomens zijn met deze informatie 
dus niet erg hoog en liggen ten opzichte van stadsdeel Oost 
ook laag. Het fysieke systeem en de fysiek ruimtelijke analyse 
wordt direct bevestigd als er gekeken wordt naar de horeca en 
detailhandelsvestigingen. Al eerder is er geconstateerd dat de 
Makassarbuurt het beste bereik heeft met de driestapsmethode, 
ten opzichte van de Ambonbuurt en de Sumatrabuurt. Daarom 
is het ook voor de hand liggend dat hier de meeste horeca en 
detailhandel ondernemingen zich hebben gevestigd. 

Op fysiek sociaal en economisch vlak scoort deze buurt niet 
erg goed. De fysiek ruimtelijke indeling moet worden verbeterd 
zodat het sociale en economische aspect daar in mee kan gaan. 
Het is een op zichzelf staande buurt en de bewoners gaan niet 
snel hun buurt uit.

[rechts] Onderzoekskaar-

ten: 1.Bereik buurten 

2.Bereik anchorpoints

Bereik buurten 
De eerste orde vanuit de Niastraat wordt de 

Oosterparkbuurt en de Timorbuurt bereikt. Door middel van de 
tweede orde worden de Sumatrabuurt en Weesperzijde bereikt.

Bereik anchorpoints 
Vanaf de Niastraat in de Makassarbuurt wordt met de 

eerste orde het Flevopark, Makassarplein en Javastraat bereikt. 
Daarna wordt met de tweede orde o.a. de Dappermarkt en het 
Oosterpark bereikt. Wat opvalt zowel van adres tot adres als bij 
adres tot anchorpoint is dat het bereik vanuit de Niastraat door 
middel van de driestapsmethode vooral beperkt blijft tot aan de 
Oost kant van het onderzoeksgebied.

Conclusie 
Fysiek: voldoende bereik met omliggende 
buurten en anchorpoints; 
Sociaal: op zich zelf staande buurt, laag opleidingsniveau; 
Economisch: lage inkomens en kleine woningen. 

fysiek
De Makassarbuurt (Niastraat) staat in verbinding met 

belangrijke aders van Amsterdam-Oost waardoor het bereik 
vanaf de Makassarbuurt voornamelijk in de tweede orde een 
groot bereik heeft. Vanaf het adres Niastraat zijn er in totaal zes 
van de 33 genomen anchorpoints bereikbaar in de tweede orde. 
De Dappermarkt, een belangrijk oriëntatiepunt, wordt bereikt 
in de tweede orde. Een mogelijke oorzaak voor de geïsoleerde 
ligging van deze buurt komt door een spoorlijn die door het 
gebied loopt. Ook heeft de Insulindeweg een grote invloed op 
de verbondenheid van verschillende buurten en het water en 
eilanden vormen een grens. Op deze manier wordt water als 
bedreiging gezien, maar voor een gebied als dit zou het juist als 
een kans moeten worden beschouwd. 

makassarbuurt
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middenmeer kent op straat,- buurt- en wijkniveau een 
matig tot voldoende connectiviteit met omliggende buurten 
en wijken binnen het stadsdeel amsterdam oost. In weste-
lijke richting is er goede bereikbaarheid met naastgelegen 
buurten en wijken. middenmeer scoort op stadsdeel-, stads 
en ama (amsterdam metropolitan area) niveau slecht tot 
onvoldoende. Hierbij is de connectiviteit richting het cen-
trum van amsterdam ook niet optimaal. de spoorlijn en 
het naastgelegen Park frankendael vormen een barrière. 
middenmeer heeft op fysiek gebied veel potentie voor een 
verbeterde bereikbaarheid.

Bereik buurten 
De korte eerste orde met een minimaal bereik in de directe 

omgeving bereikt slechts twee naastgelegen buurten, namelijk 
de Transvaalbuurt en het Julianapark. De tweede orde van 
Middenmeer heeft vergeleken met de eerste orde een redelijk 
tot goed bereik binnen het Stadsdeel Oost. De tweede orde 
bereikt tien van de zeventien naastgelegen buurten, waaronder 
Park de Meer en Tuindorp.

Bereik anchorpoints 
Middenmeer heeft een relatief korte eerste orde lijn met 

een minimaal bereik in het omliggende gebied. De eerste orde 
bereikt slechts twee anchorpoints. Ook de tweede orde heeft 
een minimaal bereik in de omliggende anchorpoints, er worden 
er slechts vier bereikt. Middenmeer kent een goede derde orde 
lijn met een groot bereik binnen de direct naastgelegen an-
chorpoints. De derde orde bereikt vijftien anchorpoints, o.a. het 
Sciencepark Amsterdam, het Amstelstation en de Dappermarkt.

Conclusie 
Fysiek: redelijke bereikbaarheid met 
omliggende buurten en wijken; 
Sociaal: boven gemiddeld, de buurt is erg populair; 
Economisch: het aantal horeca- en detailvestigingen zijn 
gering, maar verder scoort de buurt economisch goed. 

fysiek
Middenmeer kent een redelijke eerste orde lijn maar met 

een minimaal bereik in de omliggende buurten. Op het wijk- 
en Stadsdeelniveau scoort de buurt Middenmeer matig tot 
voldoende. Hierbij hebben de tweede-en derde orde lijn van 
Middenmeer een redelijk goed bereik in de overige, naastgele-
gen buurten en wijken. Op het 

Amsterdamse- en AMA niveau scoort de buurt slecht tot 
onvoldoende. Er kan geconcludeerd worden dat Middenmeer 
een redelijk bereik heeft met naastgelegen buurten en wijken, 

maar de connectiviteit binnen de buurt zelf en buiten het 
gebied (Amsterdamse- en AMA niveau) nog potentie heeft voor 
verbetering. 

sociaal
Middenmeer kent momenteel zo’n 10.256 inwoners, 

waarvan 73,7 procent autochtoon is. Hiermee scoort de buurt 
Middenmeer een stuk hoger dan het gemiddelde van Stadsdeel 
Oost, die op zo’n 51,8 procent ligt. Hiernaast is het opvallend 
dat 42,2 procent hoger opgeleid is in de buurt Middenmeer. 
Hiermee scoort Middenmeer een stuk hoger dan het gemiddel-
de van 30 procent. Middenmeer scoort een indexcijfer van 48 
en 46. Hoe lager de indexcijfers zijn, hoe beter de veiligheid is 
binnen de buurt. Opmerkelijk is dat deze getallen dichtbij elkaar 
liggen. Dit betekend dat de huidige inwoners en bezoekers 
van Middenmeer een correct beeld hebben van de veiligheid. 
Op sociale vlak scoort de buurt op alle vlakken hoger dan de 
gemiddelde cijfers/ kengetallen van het Stadsdeel. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de buurt zeer populair is binnen het 
Stadsdeel onder inwoners en bezoekers. 

economisch
De economische gesteldheid van de buurt Middenmeer 

geeft een duidelijk beeld over de populariteit van de buurt. 
Beginnend kijken we naar het netto maand inkomen, deze ligt 
binnen de buurt Middenmeer op € 3.089,- per maand. Hieruit 
kan geconcludeerd worden dat de buurt een stuk hoger scoort 
dan het gemiddelde van Oost, die op € 2.267,80 per maand ligt. 
De werkloosheid binnen de buurt, deze ligt op zo’n 3,1 procent. 
Stadsdeel Oost kent moment een gemiddelde van 4,9 procent. 
Zeer opmerkelijk is de gemiddelde WOZ waarde binnen de 
buurt Middenmeer, deze ligt op zo´n € 349.567,-. Hiermee 
scoort de buurt ruimschoots hoger dan het gemiddelde binnen 
het Stadsdeel. 

Middenmeer scoort economisch goed binnen het huidige 
stedelijk frame van het Stadsdeel Amsterdam Oost. Enige 
aanmerkingen zijn net als bij de buurt Don Bosco de aantal 
horeca- en detailvestigingen binnen de buurt zelf. Deze liggen 
gemiddeld een stuk lager dan het gemiddeld binnen Oost. 
Hierbij kan gezegd worden dat Middenmeer potentie heeft op 
dit vlak. Maar hier tegenover staat de redelijke fysieke bereik-
baarheid onder naastgelegen buurten en wijken. Op fysiek, 
sociale en economische vlak scoort de buurt Middenmeer 
redelijk tot goed binnen het huidige stedelijk frame van 
Stadsdeel Amsterdam Oost. De buurt heeft in de toekomst 
zeker potentie. Gezien de goede uitkomsten van het onderzoek 
heeft Middenmeer terecht de hoogste woningwaarde binnen 
Stadsdeel Amsterdam-Oost.

Middenmeer
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[rechts] Onderzoekskaar-

ten: 1.Bereik buurten 

2.Bereik anchorpoints

Onderzoekskaart: 1e, 2e, 

3e orde t.o.v.. centrum

middenmeer

Middenmeer heeft relaties met naastgelegen buurten en wijken, 
maar op stadsniveau zijn er potenties voor verbetering.
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Onderzoekskaart: 1e, 2e, 3e orde t.o.v.. centrum

De Omval van der Kun is 
lokale goudkust, fysiek 
sterk geïsoleerd met 
rijkere inwoners  dan de 
omliggende gebieden
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de connectiviteit van amsteldorp is zeer slecht bijna 
geen enkele orde komt buiten de buurt. er loopt slechts 
één tweede orde in zuidelijke richting naar Betondorp. 
verder bereikt een derde orde julianapark. Het straten net-
werk binnen het Amsteldorp is wel fijnmazig. Er is dus geen 
goede verbinding met het omliggende gebied. amsteldorp 
is zeer geïsoleerd.

Bereik buurten 
Via de eerste orde worden geen andere adressen bereikt. 

Door middel van de tweede orde wordt alleen de Eerste 
Oosterparkstraat bereikt. Het totale bereik van het adres is 
matig, dit komt door een korte eerste orde en de Amstel die een 
barrière vormt.

Bereik anchorpoints 
Via de eerste orde worden geen andere anchorpoints bereik. 

Dit komt doordat de eerste orde zeer kort is en is ingesloten 
door hoogbouw en de spoorlijn. De tweede orde bereikt geen 
anchorpoints ondanks zijn lange bereik. Duidelijk is dat daar 
anchorpoints ontbreken. De derde orde bereikt nog drie andere 
anchorpoints.

Conclusie 
Fysiek: slechte bereikbaarheid, korte lijnen, alleen 
tweede orde bereikt Eerste Oosterparkstraat;
Sociaal: lager dan de gemiddelde buurt 
binnen Amsterdam-Oost;
Economisch: hoge inkomens, lage werkloosheid.

fysiek
De bereikbaarheid van de buurt Omval van der Kun is 

erg slecht. De eerste ordes zijn erg kort en de tweede ordes 
reiken alleen tot de Weesperzijde. Vandaar dat er ook op straat, 
buurt en wijkniveau in die richting iets betere resultaten in de 
grafiek weergeven zijn. In de hogere schalen is de connectiviteit 
slecht. Dit is ook duidelijk zichtbaar in de tabellen met bereikte 

anchorpoints en adressen. 
De ordes bereiken slechts twee andere buurten en slechts 

drie van alle anchorpoints. Echter is wel duidelijk zichtbaar dat 
veel derde ordes vanaf de Weesperzijde het gebied in steken 
en bijna allen zeer snel stoppen. Dit komt doordat de spoorlijn 
een barrière voor de straten vormt. Met deze gegevens kan dus 
geconcludeerd worden dat de connectiviteit van Omval van der 
Kun binnen het stadsdeel erg slecht is. Het fysieke systeem 
biedt een slechte mogelijkheid tot makkelijke verplaatsing. 

sociaal
Het is interessant om te kijken of de sociale en economi-

sche gegevens overeenkomen met het slechte fysieke deel 
van de buurt. Omval van der Kun is een kleine buurt met 1300 
bewoners en telt 693 huizen, 42,6 procent van deze bewoners 
is hoger opgeleid. Dit is erg hoog vergeleken met een gemiddel-
de van 30 procent in Amsterdam Oost. Van de bewoners is 45,8 
procent autochtoon t.o.v. een gemiddelde van 51,8 procent in 
Amsterdam Oost. 

Het is van belang te kijken naar de objectieve en subjectieve 
veiligheidsindex. De objectieve veiligheid staat op 83 en de 
subjectieve veiligheid op 76. Amsterdam-Oost scoort in beide 
gevallen beter. Het laat wel zien dat de bewoners een beter 
gevoel van veiligheid hebben dan de parameter toont. De bewo-
ners geven een tevredenheidcijfer van 6,9 wat t.o.v. Amsterdam-
Oost 0,4 punt lager is. Over het sociale vlak kan geconcludeerd 
worden dat Omval van der Kun lager dan gemiddeld scoort. Er 
zijn echter wel veel hoogopgeleiden. 

economisch
De populariteit van de buurt Omval van der Kun hangt nauw 

samen met de economische aspecten van de bewoners. Het 
gemiddelde maandinkomen van buurt ligt met €3.201,- boven 
het gemiddelde van €2.267,- in Amsterdam-Oost. Hierbij ligt 
de werkloosheid binnen de buurt met een percentage van 6,4 
procent boven het gemiddelde van 4,9 procent.

Omval van der Kun 

[rechts] Onderzoekskaar-

ten: 1.Bereik buurten 

2.Bereik anchorpoints

omval van der kun
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[rechts] Onderzoekskaar-

ten: 1.Bereik buurten 

2.Bereik anchorpoints

Onderzoekskaart: 1e, 2e, 

3e orde t.o.v.. centrum

Het fysieke netwerk van de 
Oosterparkbuurt is optimaal, alle 
wijken en anchorpoints zijn gehecht
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de oosterparkbuurt heeft haar naam te danken aan het 
oosterpark. samen met het tropenmuseum is dit een be-
langrijk gebied in de buurt. de verbindingen op straatniveau 
zijn voldoende en het stratennetwerk heeft een groot bereik. 
Het verbindt noord met zuid en oost met west. echter zit de 
verticale verbinding meer aan de west kant, dit komt omdat 
het oosterpark in de oostkant de verbinding doorbreekt van 
noord naar zuid. de mauritskade zorgt ervoor dat de 

oosterparkbuurt een goede verbinding heeft met de 
binnenstad. de ring om de grachtengordel is een snelle 
route om naar adressen in de rest van de stad te komen. 
de directe verbinding met de eerste oosterparkweg wordt 
belemmerd door de amstel, er is sprake van een missing 
link tussen de eerste oosterparkweg en de Ceintuurbaan. 
andere barrières die de bereikbaarheid van de 
oosterparkbuurt verslechten zijn de spoorbaan aan de zuid 
en oost kant van de buurt. de gracht naast de mauritskade 
vormt een barrière voor de noord kant van de buurt.

Bereik buurten 
De eerste orde bereikt twee eerste ordes van een ander 

adres. Dit is de Makassarbuurt en de Weesperzijde. De tweede 
orde van de Oosterparkstraat 154 bereikt zes eerste ordes van 
andere adressen. In totaal heeft het adres in de Oosterparkbuurt 
een directe verbinding met zestien van de achttien buurten. 
Alleen Amsteldorp en Betondorp worden niet in het netwerk 
bereikt.

Bereik anchorpoints 
De eerste orde van de Oosterparkbuurt bereikt vier andere 

anchorpoints. Het Oosterpark en de Dappermarkt zijn twee 
belangrijke anchorpoints in het stadsdeel dat veel mensen 
aantrekt. De tweede orde bereikt tien extra anchorpoints, drie 
daarvan zijn grote aantrekkingskrachten. Het Tropenmuseum, 
het Badhuis en de Javastraat. De derde orde bereikt nog eens 
tien extra anchorpoints. Op vier na zijn nu alle anchorpoints 
bereikt.

Conclusie 
Fysiek: goed netwerk en goede connectiviteit; 
Sociaal: veel werklozen; 
Economisch: lage inkomens. 

fysiek
De connectiviteit van de Oosterparkbuurt met de rest van 

de buurten van Oost is goed. Er worden namelijk 16 van de 18 

buurten bereikt in het netwerk. Alleen de geïsoleerde buurten 
Amsteldorp en Tuindorp worden niet bereikt. De connectiviteit 
met de anchorpoints is daarnaast ook goed, alle 24 anchor-
points worden in het netwerk bereikt. Uit deze analyse blijkt dat 
het fysieke netwerk van de Oosterparkbuurt ten opzichte met de 
andere buurten in Oost bijna optimaal is. 

sociaal
Het percentage hoger opgeleide in de buurt ligt hoger dan 

het gemiddelde, dit is een sterk punt van de wijk. Meer hoger 
opgeleide mensen in de buurt betekent dat de bewoners meer 
geld beschikbaar hebben om uit te geven. De aanwezigheid van 
hoger opgeleide kan ook meer hoger opgeleiden aantrekken 
wat positief is voor de waardeontwikkeling in de buurt. Het 
percentage autochtonen is lager dan 50 %, dat betekent dat de 
Oosterparkbuurt een multiculturele buurt is. Een kans is dat de 
buurt hierdoor tolerant is naar andere culturen, een bedreiging is 
dat culturen kunnen botsen. Deze bedreiging kan er voor zorgen 
dat mensen met geld afgestoten worden vanwege de sociale 
onzekerheid in de buurt. De tevredenheid in de buurt ligt lager 
dan het gemiddelde van de andere buurten. Dit is ook op te 
maken uit de subjectieve veiligheidsindex waaruit blijkt dat de 
mensen zich onveilig voelen in de buurt. Echter is dit onterecht 
gekeken naar de objectieve veiligheidsindex die lager ligt. Het 
imago van de buurt is beschadigt en niet waarheidsgetrouw. Er 
liggen dus kansen voor de waarde ontwikkeling van de buurt 
door het imago te verbeteren. 

economisch
Het gemiddelde maandinkomen ligt onder het gemiddelde 

van Oost en het werkloosheid percentage ligt op 5,7 procent 
wat hoger is dan het gemiddelde. Een kans om het gemid-
delde maandinkomen te verhogen in de buurt is door het 
werkloosheid aandeel terug te brengen. Voor 10.200 inwoners 
in de Oosterparkbuurt zijn er 42 horeca vestigingen en 93 
detailhandelsvestigingen. Dit komt neer op 243 mensen per 
horeca vestiging en 110 mensen per detailhandelsvestigingen. 
In geheel Amsterdam is er per 192 mensen één horecavesti-
gingen. Dit betekent dat het aantal horeca vestigingen in de 
Oosterparkbuurt aan de lage kant ligt. Een kans voor de buurt is 
om het aantal horecagelegenheden te verhogen om de buurt te 
verbeteren. 

De gemiddelde woningprijs van de Oosterparkbuurt ligt 
onder het gemiddelde van de rest van de buurten. Gezien de 
locatie van de buurt, langs de rand van de binnenstad, moet er 
nog potentie zitten in een hogere gemiddelde waarde van de 
buurt.

Oosterparkbuurt 

oosterparkbuurt
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oostpoort kent over het algemeen een slechte tot on-
voldoende bereikbaarheid met omliggende gebieden en 
naastgelegen buurten binnen het stadsdeel oost. de buurt 
oostpoort heeft aan twee zijden de spoorlijn van de ns 
lopen, deze vormt een grote barrière voor de connectiviteit 
binnen het stadsdeel. oostpoort kent een korte verbinding 
met een minimaal bereik. Het netwerk heeft geen connec-
tiviteit op het straat-, buurt-, wijk,- stadsdeel-, stads- en 
ama (amsterdam metropolitan area) niveau. oostpoort 
heeft een verbinding die loopt over de linnaeusstraat en de 
middenweg. dit zorgt voor een redelijk bereik op stadsdeel-
niveau. In alle richtingen (noord, oost, zuid en west) scoort 
de connectiviteit met naastgelegen en omliggende gebie-
den ruim onvoldoende.

Oostpoort

Onderzoekskaart: 1e, 2e, 3e orde t.o.v.. centrum

Oostpoort heeft dankzij een goede hechting de 
potentie een zeer aantrekkelijk gebied te worden
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sociaal
Het sociale en economische vlak van Oostpoort moet met 

een korrel zout genomen worden, er wordt op dit moment 
enorm gebouwd waardoor deze samenstelling flink zal veran-
deren. Hoewel de samenstelling drastisch zal veranderen, is het 
wel interessant om te zien hoe het op dit moment functioneert. 
Het inwoners aantal is zeer laag, er wonen 529 mensen. Daarbij 
zijn een aantal indicatoren niet beschikbaar. Dit geldt voor het 
percentage hoogopgeleiden, de tevredenheid met de buurt en 
het gemiddelde maandinkomen. Over deze indicatoren is dus 
weinig te zeggen. Het percentage autochtonen komt neer op 
53,1, dit is hoger dan in Oost. 

De objectieve veiligheid krijgt een laag cijfer met een 
waarde van 104, alles boven de 100 is negatief. De subjectieve 
veiligheid scoort een stuk beter met een waarde van 82, dit is 
wel hoger dan het gemiddelde van Oost. De hoge objectieve 
veiligheid kan veroorzaakt zijn door de grote gelegenheid voor 
graffitiartiesten. 

economisch
De werkloosheid is in Oostpoort lager dan het gemiddelde, 

daarbij is het aantal vestigingen met horeca en detailhandel 
voor het aantal bewoners goed. Er zijn vijf horecavestigingen, 
dit komt neer op één horecavestiging per 105 mensen. In 
Amsterdam zelf is dit 192 mensen per vestiging. Het aantal 
detailhandelsvestigingen is ook relatief hoog. Het aantal 
voorzieningen is dus zeer goed in Oostpoort. De gemiddelde 
woningprijs ligt echter een stukje lager op €3.690 tegen €3.746 
gemiddeld. 

Oostpoort doet op sociaal en economisch vlak niet veel 
onder aan het gemiddelde. Alleen de objectieve veiligheid 
scoort zeer slecht. Op alle andere punten scoort Oostpoort 
redelijk goed, er is dus zeer veel potentie in Oostpoort. Gezien 
de nieuwbouw die komt in Oostpoort zal het beeld flink 
veranderen, er komen ongeveer 800 woningen bij waarvan 144 
sociale huurwoningen. Het overgrote deel zullen koopwoningen 
worden, dit zorgt al snel voor meer hoogopgeleiden. Daarbij 
zal de slechtst scorende indicator(objectieve veiligheid) snel 
verdwijnen door de nieuwe ontwikkelingen. Oostpoort heeft de 
potentie een zeer aantrekkelijk gebied te worden, niet alleen 
voor het stadsdeel maar ook voor omliggende buurten. De 
connectiviteit speelt hier vooral een hele belangrijke rol in.

[rechts] Onderzoekskaar-

ten: 1.Bereik buurten 

2.Bereik anchorpoints

Bereik buurten 
Oostpoort bereikt via de eerste ordes geen overige 

adressen. Via de tweede orde op de eerste orde worden tien 
adressen bereikt. Dit is vooral te danken aan het grote bereik 
van de Middenweg en de Linnaeusstraat. In de Indische Buurt 
worden echter geen adressen bereikt. Over het algemeen is een 
bereik van tien adressen redelijk goed.

Bereik anchorpoints 
Via de eerste orde wordt echter niks bereikt. Over de 

tweede orde worden vier anchorpoints bereikt, namelijk het 
Tropenmuseum, het Oosterpark, Park Frankendael en Sportpark 
Middenmeer. Via de derde orde worden nog eens zeven andere 
anchorpoints bereikt. Dit brengt het totaal op elf bereikte 
anchorpoints. Het bereik van Oostpoort is qua aantal niet zeer 
hoog, echter worden wel alle soorten anchorpoints bereikt. Het 
aantal bereikte pleinen is echter wel erg laag.

Conclusie 
Fysiek: de connectiviteit is onvoldoende, oorzaak 
is de spoorlijn die aan beide zijden ligt; 
Sociaal: meer dan de helft is autochtoon en op 
veiligheid scoort Oostpoort niet erg goed; 
Economisch: De werkloosheid ligt lager t.o.v. het 
Stadsdeel, de woningprijzen liggen lager. 

fysiek
Oostpoort heeft aan twee zijden een spoorlijn lopen, deze 

zorgt vormt een grote barrière. De eerste orde is daarom ook 
zeer kort, hierdoor worden geen anchorpoints of andere adres-
sen bereikt. De tweede orde loopt echter over de Linnaeusstraat 
en Middenweg. Dit zorgt voor een redelijk bereik binnen het 
stadsdeel zelf. Hierdoor worden vier anchorpoints bereikt. Het 
bereik met het centrum en de rest van de stad is echter slecht. 

De derde orde zorgt ervoor dat nog zes overige anchor-
points worden aangedaan. Via de derde orde worden tien 
adressen bereikt, dit is voor Oostpoort erg belangrijk gezien de 
nieuwe ontwikkelingen. Ook vanaf Oostpoort wordt de Indische 
Buurt niet goed bereikt. De spoorlijn is hier de oorzaak van, 
deze zorgt voor  een grote belemmering. 

oostpoort
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Park de meer ligt erg geïsoleerd in het stadsdeel oost. 
de ontsluiting naar noord, oost en zuid is erg matig. de 
verbinding met de middenweg is belangrijk omdat hiervan 
de enige bereikbaarheid afhangt naar het noorden en het 
zuiden. een van de oorzaken voor deze isolatie is de lig-
ging van de omliggende sportvelden. daarnaast vormt de 
snelweg a10 aan de zuidkant van de buurt ook een barriè-
re. volgens de driestapsmethode is de bereikbaarheid van 
de buurt onvoldoende tot slecht. Het stratenpatroon in de 
buurt zelf is slecht, het bestaat uit één hoofdstraat met zij-
straten waardoor er doodlopende straten aanwezig zijn. 
een pluspunt voor de buurt is de aanwezigheid van een 
afslag van de a10 waardoor de relatieve afstand met de rest 
van de stad verkleint wordt.

Bereik buurten 
Park de Meer kent een relatief korte eerste orde lijn en 

heeft een slecht bereik in de directe omgeving van Stadsdeel 
Amsterdam Oost. In de eerste orde bereikt Park de Meer geen 
één omliggende buurt. Hiernaast heeft de tweede orde een 
redelijk tot goed bereik met de direct naastgelegen buurten, 
zoals Tuindorp, Frankendael, Oostpoort en de Timorbuurt.

Bereik anchorpoints 
Park de Meer kent een zeer korte eerste orde en heeft 

geen bereik met de directe  naastgelegen anchorpoints. Van 
33 omliggende anchorpoints wordt er geen één bereikt. Naast 
de eerste orde heeft de tweede orde ook een minimaal bereik. 
In de directe omgeving worden er slechts vier omliggende 
anchorpoints bereikt o.a. Middenmeer en het Oosterpark. De 
derde orde kent ook een minimaal bereik in de omliggende 
omgeving. Er worden slechts zeven anchorpoints bereikt, zoals 
het Sciencepark en de Javastraat.

Conclusie 
Fysiek: geïsoleerde ligging; 
Sociaal: hoog percentage hoog opgeleiden, veilig buurt; 
Economisch: hoge inkomens, weinig voorzieningen. 

fysiek
Park de Meer heeft een geïsoleerde ligging, met betrekking 

tot de verbindingen met de anchorpoints. Alleen de sportparken 
worden bereikt, wat zorgt voor een eenzijdig bereik van de 
anchorpoints. Ook bij de adressen zien we dat het bereik matig 
is. Bij de tweede orde worden de adressen wel geraakt. Het 
probleem met de bereikbaarheid komt mede door de korte 
eerste orde. De eerste orde lijnen komen niet de buurt uit. Dit 
komt door de omliggende sportvelden en de Middenweg, wat 

Park de Meer

zorgt voor een barrière in de eerst orde. Van de 33 omliggende 
anchorpoints wordt er geen één bereikt in de eerste orde. In de 
tweede ordes zien we dat de sportvelden wel worden bereikt, 
maar niet allemaal met elkaar verbonden worden. In de tweede 
orde speelt de Middenweg hierbij een belangrijke rol voor de 
connectiviteit van de buurten en adressen. 

In vergelijking tot Betondorp wordt hierin al in de tweede 
orde de Middenweg bereikt, wat zorgt voor een betere connec-
tiviteit. Echter spelen het spoor bij het Sciencepark en het slecht 
lopende stratenpatroon bij het Galileiplantsoen een belangrijke 
rol in het bereik van de ordes. Bij de tweede orde worden zeven 
adressen bereikt. De Middenweg vormt hierin ook een belang-
rijke rol voor de connectiviteit van de verschillende buurten. 
De connectiviteit op straat- en stadsdeelniveau zijn slecht te 
noemen. 

sociaal
Op sociaal vlak scoort de buurt goed. Van de opgeleiden 

zijn er 66,7 procent hoogopgeleid in vergelijking tot 51,8 procent 
gemiddeld in Amsterdam oost. De veiligheid in Park de Meer, 
net zoals die in Betondrop is bovengemiddeld in vergelijking tot 
het Stadsdeel Oost. 

De tevredenheidscore ligt hoger met een 7,9 in vergelijking 
tot een 7,3 gemiddeld, dit komt door de hoge score op het 
gebied van opleidingsniveau en veiligheid. De slechte bereik-
baarheid van de adressen en de anchorpoints hebben weinig 
invloed op het tevredenheidcijfer. 

Park de Meer heeft een 
geïsoleerde ligging en 

slechte relaties met 
andere  anchorpoints
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economisch
Er zijn weinig horecagelegenheden en detailhandelsves-

tigingen in de buurt. Het aantrekken van mensen van buiten 
af, zal hierdoor minder zijn. Dit heeft ook weer een positief 
gevolg op de veiligheid in het gebied. Voor het aantrekken van 
nieuwe mensen is dit echter wel van belang. Zoals we zien 
in Betondorp, zijn de mensen hier ouder en zorgt hun oudere 
leeftijd niet voor een doorstroom van nieuwe mensen naar 
het gebied. Een betere bereikbaarheid in het gebied zal het 
aantrekken van detailhandel en horeca positief beïnvloeden, 
wat weer goed is voor de toestroom van mensen in het gebied. 
Als we naar de huizenprijzen kijken, soort de buurt met een 
gemiddelde huizenprijs van 4.085 euro per m2 hoog in vergelij-
king tot de andere buurten. Opvallend hierbij is dat de slechte 
bereikbaarheid en de geringe aanwezigheid van horeca- en 
detailhandelsvestigingen geen in vloed hebben op de huizen-
prijzen. In vergelijking met de Dapperbuurt waar wel veel horeca 
en detailhandelsvestigingen zitten, zijn de huizenprijzen met 
3.714 euro per m2 lager. De objectieve en subjectieve veiligheid 
hebben meer positieve invloed op de huizenprijzen dan de 
bereikbaarheid en het aantal vestigingen van detail en horeca.

[links] Onderzoekskaart: 

Bereik buurten 

[rechts] Onderzoekskaart: 

Bereik anchorpoints

Onderzoekskaart: 1e, 2e, 3e orde t.o.v.. centrum

park de meer
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[rechts] Onderzoekskaar-

ten: 1.Bereik buurten 

2.Bereik anchorpoints

Onderzoekskaart: 1e, 2e, 

3e orde t.o.v.. centrum

De relatie van het Sciencepark 
met de het stadsdeel is matig
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Het sciencepark amsterdam kent een matig tot slecht 
bereik met omliggende gebieden binnen het stadsdeel 
oost. de eerste verbinding van het sciencepark is redelijk 
lang maar heeft slechts alleen bereik tot de molukkenstraat. 
Hierdoor is het bereik op stadsdeelniveau voldoende. Het 
straat-, buurt- en wijkniveau van het sciencepark is onvol-
doende. Het sciencepark ligt zeer geïsoleerd tussen het 
ns spoortracé, het flevopark en het nieuw diep (water aan 
de noord- oostelijke zijde). op stads- en ama (amsterdam 
metropolitan area) niveau scoort het sciencepark ruim 
onvoldoende.

Bereik buurten 
Via de eerste orde worden geen andere adressen bereikt. 

Dat is in de tweede orde gelukkig anders, hier worden namelijk 
zes adressen bereikt. Dit komt mede door het lange bereik van 
deze tweede orde.

Bereik anchorpoints 
Via de eerste orde wordt geen anchorpoint bereikt. Door 

middel van de tweede orde worden zes anchorpoints bereikt. 
Opvallend bij de tweede orde is dat er geen pleinen worden be-
reikt. Via de derde orde worden zeventien anchorpoints bereikt. 
Dit komt door het lange bereik van de eerste en tweede orde

Conclusie 
Fysiek: Matige connectiviteit en slechte 
hechting met andere buurten en centrum;
Sociaal: buurt met weinig bewoners en 
groot gevoel van onveiligheid;
Economisch: lage inkomens, maar een lage werkloosheid.

fysiek
De connectiviteit van het Sciencepark is matig. De eerste 

orde is lang en reikt tot aan de Molukkenstraat, waardoor het 
bereik op stadsdeelniveau voldoende is. Er worden echter 
vanuit het Sciencepark maar zes adressen bereikt, waar-
door het bereik op straatniveau onvoldoende is. Vooral de 
Oosterparkbuurt, de Dapperbuurt, Amsteldorp, Julianapark en 
het centrum worden slecht bereikt. Dat er maar zes adressen 
worden bereikt is een gevolg van geïsoleerde ligging van 
het Sciencepark. De spoorlijn, het Flevopark en water van 
de Ringdijk vormen een barrière.  De tweede ordes zijn ook 
vrij lang waardoor het gemakkelijk is een ander stadsdeel 
te bereiken. Het aantal bereikte anchorpoints is redelijk. Er 
worden 24 van de 33 anchorpoints bereikt.  Wat opvalt is dat de 

anchorpoints Amstelstation en Artis niet worden bereikt. Er kan 
dus geconcludeerd worden dat het bereik binnen het stadsdeel 
en daarbuiten voldoende is. Binnen het stadsdeel worden de 
buurten Amsteldorp, Julianapark en Betondorp slecht bereikt. 
De belangrijkste oorzaak hiervoor is de Gooiseweg. Die vormt 
een barrière voor veel wegen richting het westen. Het centrum 
is vanuit het Sciencepark heel slecht te bereiken. Oorzaken 
hiervoor zijn de Mauritskade en de Amstel die barrières vormen. 
Op fysiek gebied wordt er dus slecht gepresteerd door het 
Sciencepark.

sociaal
Sciencepark is een nieuw gebied waar voornamelijk 

studenten wonen. Totaal wonen er 1124 mensen waarvan 
62 procent autochtoon. In het Sciencepark zijn 27,1 procent 
hoger opgeleid tegen 30 procent voor Amsterdam-Oost dus 
Sciencepark scoort gemiddeld. De objectieve en subjectieve 
veiligheidscijfers scoren laag met 64 tegen 75,8 en 53 tegen 
71,9. Dit is een gevolg van de geïsoleerde ligging van het 
Sciencepark en het lage aantal bewoners van toch een vrij groot 
gebied. Het tevredenheidcijfer van de buurt scoort laag met een 
6,5 tegen een 7,3 gemiddeld voor Amsterdam-Oost. Duidelijk is 
dat het Sciencepark op sociaal vlak matig tot slecht scoort en 
daarnaast is de connectiviteit van het gebied matig. Dit komt 
de populariteit van het Sciencepark niet ten goede en dit is ook 
terug te zien in het tevredenheidcijfer.

economisch
De economische kenmerken van de buurt geven ook een 

duidelijk beeld over de populariteit van de buurt. Beginnend 
kijken we naar het maandinkomen. Met 1495 euro tegen 2.267,8 
gemiddeld scoort het Sciencepark slecht. Dit cijfer wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de vele studenten die gehuisvest 
zijn op het Sciencepark. Studenten hebben vaak nog geen 
vaste hoge inkomens. De werkloosheid op het Sciencepark 
is erg laag met 1,2 procent tegen 4,9 procent. Echter zegt dit 
positieve cijfer niet veel omdat er dus veel studenten gehuisvest 
zijn op het Sciencepark. Het aantal horecavestigingen scoort 
zeer slecht met 1 tegen 14,7 gemiddeld in Amsterdam-Oost en 
ook het aantal detailhandelsvestigingen scoort zeer slecht met 3 
tegen 34,4 gemiddeld in Amsterdam-Oost. Hieruit is af te leiden 
dat er weinig te beleven is in het Sciencepark en dat de popula-
riteit van het gebied slecht is. Totaal zijn er 837 woningen op het 
Sciencepark en ligt de gemiddelde m2 prijs op +/- 3500 per m2 
tegen 3746 gemiddeld. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
de economische welvaart van het gebied slecht scoort.

Sciencepark 

sciencepark
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Het stratenpatroon van de sumatrabuurt is voldoende. 
Het middelpunt van de buurt verbindt west, zuid en oost 
met een kruispunt. de noordelijke verbinding is matig 
omdat deze niet direct verbonden is met het centrale 
punt in de buurt. verder zijn er in de buurt nauwelijks 
doodlopende straten. een barrière aan de oostkant van de 
buurt is het flevopark, in het zuiden is het water van de 
valentijnskade een barrière. de bereikbaarheid buiten de 
buurt naar buurten in het noorden en oosten is goed. er is 
een verbinding met de belangrijke assen de mauritskade, de 
linneaukade en de oosterparkstraat. deze verbinding met 
de mauritskade zorgt voor een redelijke bereikbaarheid met 
het centrum van de stad.

Sumatrabuurt 

Onderzoekskaart: 1e, 2e, 3e orde t.o.v.. centrum

Betere ruimtelijke relaties kunnen de sociaal 
economische ontwikkeling versterken
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maar de subjectieve veiligheid is toegenomen. Dit kan toelicht 
worden middels een voorbeeld: de politie moet vaker uitrukken 
voor een overval (objectief). Maar bewoners voelen zich juist de 
laatste jaren veiliger (subjectief). 

economisch
De connectiviteit van deze buurt is niet goed. Het heeft 

weinig verbinding met de omliggende buurten. Een bijkomend 
opvallend feit is dat de tevredenheid van deze buurten niet hoog 
scoren. De tevredenheid van de Sumatrabuurt scoort een 6,3. In 
tegenstelling tot andere buurt tevredenheidcijfers van Oost is dit 
cijfer laag. De inwoners van deze buurten hebben veelal alleen 
een diploma van het lager onderwijs wat weer terug te zien is in 
het netto maandinkomen van de inwoners. In de Sumatrabuurt 
ligt het gemiddelde netto maandinkomen op 2049,- euro. De 
algemene gezinssamenstelling van deze buurt is gezinnen met 
veel kinderen. De inwoners leven onder de armoedegrens in 
kleine woningen. Deze eerder genoemde netto maandinkomens 
zijn met deze informatie dus heel laag en liggen ten opzichte 
van stadsdeel Oost ook laag. Het fysieke systeem en de fysiek 
ruimtelijke analyse wordt direct bevestigd als er gekeken wordt 
naar de horeca en detailhandelsvestigingen. 

Al eerder is er geconstateerd dat de Makassarbuurt het 
beste bereik heeft met de driestapsmethode, ten opzichte van 
de Ambonbuurt en de Makassarbuurt (liggen namelijk ook in 
de Indische Buurt). Daarom is het ook voor de hand liggend 
dat hier de meeste horeca en detailhandel ondernemingen 
zich hebben gevestigd. De Sumatrabuurt ligt te geïsoleerd om 
daar als ondernemer een zaak te openen omdat er dan weinig 
mensen van buitenaf zijn die daar langs zullen gaan omdat het 
fysiek ruimtelijke systeem dat niet toelaat. Op fysiek sociaal en 
economisch vlak scoren deze wijken niet erg goed. De fysiek 
ruimtelijke indeling moet worden verbeterd zodat het sociale 
en economische aspect daar in mee kan gaan. Het zijn erg op 
zichzelf staande buurten en de bewoners gaan niet snel hun 
buurt uit. Ook buitenstaanders gaan niet snel deze wijken in 
omdat deze niet toegankelijk zijn en niks zal toevoegen in hun 
beleving.

[rechts] Onderzoekskaar-

ten: 1.Bereik buurten 

2.Bereik anchorpoints

Bereik buurten 
De Sumatrabuurt kent een eerste orde die door de hele 

buurt zijn bereik heeft. Echter treedt hij niet buiten de grenzen 
van de buurt. De tweede orde doet dit wel. Hierdoor bereikt de 
tweede orde vier andere buurten. Er moet wel gezegd worden 
dat deze allen in het Noorden van het gebeid liggen.

Bereik anchorpoints 
De Sumatrabuurt bereikt in haar eerste orde drie anchor-

points. In de tweede en derde orde nog eens dertien andere 
anchorpoints. De buurt heeft dus veel connectie met de 
omliggende anchorpoints. Er is goed te zien dat in deze regio 
van het gebied relatief veel pleinen liggen.

Conclusie 
Fysiek: geïsoleerde ligging; 
Sociaal: veel laag opgeleiden, objectief geen veilige buurt; 
Economisch: lage inkomens, weinig voorzieningen. 

fysiek
De Sumatrabuurt ligt erg geïsoleerd als er gekeken wordt 

naar de driestapsanalyse. De Sumatrabuurt (Solostraat) ligt in 
de welbekende Indische Buurt en staat in verbinding met in 
totaal zes belangrijke anchorpoints die bereikbaar zijn vanuit de 
tweede orde. De Dappermarkt wordt bereikt vanaf dit adres in 
de tweede orde. 

Een mogelijke oorzaak voor de geïsoleerde liggingen van 
deze buurt komt door een spoorlijn die door het gebied loopt. 
Ook heeft de Insulindeweg een grote invloed op de verbonden-
heid van verschillende buurten. Het water en eilanden vormen 
een grens. Op deze manier wordt water als bedreiging gezien, 
maar voor een gebied als dit zou het juist als een kans moeten 
worden beschouwd. 

sociaal
Qua veiligheid zijn er ook opvallende constateringen. De 

objectieve veiligheid in de afgelopen drie jaar is afgenomen 

sumatra buurt
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Onderzoekskaart: 1e, 2e, 3e orde t.o.v.. centrum

De barrières van 
de spoorlijn en het 
water beperken de 
bereikbaarheid van 
de Timorbuurt
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door de timorbuurt loopt de winkelstraat de javastraat. 
deze straat fungeert als de belangrijkste as van de buurt. 
de straat verbindt de oost kant met de west kant. de ver-
binding van de noord kant met de zuid kant van de buurt 
is minder goed. Hoewel de horizontale verbinding tussen 
de grenzen van de wijk goed is, de verticale verbinding is 
met de grenzen slecht. er is maar één straat die verbon-
den is met de javastraat en die de zuidkant van de buurt 
bereikt. aan de westkant is de spoorweg een barrière, de 
enige verbinding met de dapperbuurt is via de tunnel in de 
javastraat. de spoorweg geldt voor de zuidkant een barri-
ère. Het water aan de Zeeburgerdijk is een barrière voor de 
noordelijke kant. de buurt heeft een verbinding met de a10 
en de ring om de grachtengordel heen. deze verbindingen 
zorgen voor een redelijke connectiviteit met de rest van de 
buurten in het centrum en de plaatsen in de omgeving van 
amsterdam.

Bereik buurten 
De Javastraat loop onder het spoor door met zijn eerste 

orde en bereikt hiermee de Dapperbuurt als enige. Daar 
tegenover hebben de tweede ordes een veel groter bereik. Er 
worden dertien buurten aangedaan. De spoorlijn vormt voor de 
buurt een enorme barrière.

Bereik anchorpoints 
De Timorbuurt bereikt met de Javastraat als eerste orde 

vijf anchorpoints. Allemaal bevinden ze zich in de buurt van de 
noordgrens. De tweede orde bereikt acht anchorpoints met een 
uitschieter richting het Zuiden met het Sportpark Middenmeer. 
De derde orde bereikt één anchorpoint meer dan de tweede 
orde. Vier van de negen zijn parken en plantsoenen.

Conclusie
Fysiek: fijnmazig stratenpatroon 
Sociaal: veel laag opgeleiden
Economisch: lage inkomens, relatief veel 
horeca en detailhandelvestigingen

fysiek
De Timorbuurt heeft een relatief lange eerste orde. Dit zorgt 

voor een connectie met vijf anchorpoints, maar ook slechts met 
één adres. De tweede orde bereikt acht anchorpoints. Vooral in 
de buurt van de noordgrens. Deze tweede orde zorgt voor een 
connectie met nog dertien andere buurten. 

De buurt heeft op intern niveau een fijnmazig stratenpa-
troon, maar naar buiten toe minder bereik. De spoorlijn aan de 
oostkant en het water aan de noordkant vormen een barrière 
voor een goede bereikbaarheid van de Timorbuurt. 

sociaal
Het economische en sociale vlak speelt ook een rol bij de 

gesteldheid van een buurt. Er wonen in de Timorbuurt 7720 
mensen. Hiervan is 27 procent hoog opgeleid, dat is drie 
procent minder dan het gemiddelde van Amsterdam-Oost. Er 
wonen 40,9 procent autochtonen tegen over 51,8 procent in 
Oost. Dit is dus ruim tien procent minder. De veiligheid scoort 
niet goed. Het is wel zo dat men de veiligheid zelf lager in schat 
dan dat de objectieve cijfers laten zien. 

economisch
Economisch gezien scoort de buurt laag. Het netto 

maandinkomen ligt op €1.831, - en het gemiddelde van Oost 
is €2.267,80. Er zijn 1,1 procent meer werklozen. Dit verklaart 
ook het lagere gemiddelde netto inkomen van de mensen. 
Ook in deze buurt is een ontwikkeling te zien die wat van een 
centrum weg heeft. Er zijn namelijk relatief veel Horeca en 
Detailhandelsvestigingen. Ook hebben de woningen een hogere 
gemiddelde woningprijs per vierkante meter namelijk €3890, -. 

De conclusie luidt dat de mensen over de buurt tevreden 
zijn, maar dat er nog wat aan de criminaliteit gedaan moet 
worden. Hierdoor gaan veiligheid omhoog en voelen de mensen 
zich ook veilig. Fysiek gezien zou er meer connectie moeten 
zijn de stad uit. Hierdoor wordt het bereik van de mensen groter 
en de bereikbaarheid van de buurt ook. De last die de buurt 
ondervindt van het water en de spoorlijn zal ingeperkt moeten 
worden.

 

Timorbuurt 

[rechts] Onderzoekskaar-

ten: 1.Bereik buurten 

2.Bereik anchorpoints

timorbuurt
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Het stratenpatroon in de transvaalbuurt is redelijk goed. 
door de grenzen lopen wegen, deze grenswegen worden 
zowel horizontaal als verticaal met meerdere wegen bereikt. 
de verbinding buiten de buurt is minder goed door de grote 
barrière aan de west- en noordkant door de spoorweg. 
ook de bereikbaarheid met de zuidkant wordt door het 
water aan de transvaalkade belemmerd. de verbindingen 
bereiken veel buurten in het zuiden die een grote hechting 
hebben met de straat patronen. de noord verbinding is vrij 
beperkt, er is één tunnel aanwezig naar de 

oosterparkbuurt. deze verbinding loopt wel door tot aan 
de mauritskade, waardoor de ring om de grachtengordel 
binnen bereik van het netwerk ligt. dit is goed voor de 
bereikbaarheid naar de rest van het centrum.

Bereik buurten 
Op de eerste orde kruising worden vier buurten bereikt. 

Via de tweede orde worden nog drie buurten bereikt. Dit komt 
neer op een totaal van zeven bereikte buurten. Dit is redelijk 
laag. De grootste belemmering voor het bereik van buurten is 
de spoorlijn. Hierdoor worden er geen adressen bereikt in de 
Indische Buurt.

Bereik anchorpoints 
Vanaf de eerste orde worden twee anchorpoints bereikt, 

namelijk het Krugerplein en Park Frankendael. Het bereik vanaf 
de tweede orde zorgt voor een groter bereik. Via de tweede 
orde worden nog vijf anchorpoints bereikt. Waaronder twee 
plantsoenen en het Oosterpark. De derde orde zorgt voor een 
totaal bereik van achttien anchorpoints. Via de derde orde 
worden ook alle sportparken bereikt. De verbondenheid met de 
anchorpoints is onvoldoende, het aantal is vrij laag. Vooral de 
verbinding met anchorpoints in de Indische Buurt is slecht.

Conclusie 
Fysiek: interne connectiviteit goed, buiten 
het stadsdeel is het bereik slecht; 
Sociaal: weinig hoogopgeleiden, weinig autochtonen 
en een slechte objectieve veiligheid; 
Economisch: het maandinkomen is een 
stuk lager en de werkloosheid hoger. 

Transvaalbuurt

fysiek
Er kan dus geconcludeerd worden dat het bereik binnen 

het stadsdeel onvoldoende is en het bereik daarbuiten slecht. 
Binnen het stadsdeel worden vooral de Dapperbuurt en de 
Indische Buurt slecht bereikt. De belangrijkste reden is de 
spoorlijn die onder andere langs de Transvaalbuurt loopt. Deze 
zorgt voor een slechte bereikbaarheid met het noorden en 
westen van de Transvaalbuurt. Daarbij zorgen de Maurtiskade 
en de Amstel voor een slechte bereikbaarheid met het centrum. 
Op fysiek gebied wordt er dus niet optimaal gepresteerd. 

 
sociaal 
Het is interessant om te kijken hoe de Transvaalbuurt er op 

sociaal en economisch vlak voor staat. In de Transvaalbuurt 
wonen 9.248 mensen, 24% hiervan is hoger opgeleid. In 
Amsterdam – Oost is het gemiddelde 30%. Daarbij is 36,% 
autochtoon in de buurt, gemiddeld is dit 51,8% in Amsterdam 
– Oost. Dit is een negatieve eigenschap van de buurt, door het 
lage aantal autochtone bewoners is er een kans dat de culturen 
zullen botsen. Dit maakt de wijk minder aantrekkelijk voor 
hoogopgeleiden. Opvallend zijn de objectieve en subjectieve 
veiligheidsindex. De objectieve veiligheidsindex scoort beter 
dan het gemiddelde met een waarde van 60 tegen 75,8. De 
subjectieve veiligheidsindex scoort weer een stuk slechter, deze 
krijgt een waarde van 100 tegen 71,9 gemiddeld. Dit betekend 
dus dat het veiliger is dan het gemiddelde in Oost, maar dat dit 
niet zo wordt ervaren. Het is daarom interessant om te kijken 
hoe dat komt en of er iets aan gedaan kan worden. 

Het tevredenheidcijfer van de buurt is iets lager, de 
Transvaalbuurt krijgt een 6,9 terwijl dit voor Oost een 7,3 is. Er 
is duidelijke zichtbaar dat de Transvaalbuurt op het sociale vlak 
onder het gemiddelde scoort. Het aantal autochtonen is zeer 
laag, daarbij scoort de subjectieve veiligheid zeer slecht. Op het 
sociale vlak is er dus nog heel wat winst te behalen. 

economisch
De economische gesteldheid van de buurt geeft ook een 

duidelijk beeld over de populariteit van een buurt. Beginnend 
kijken we naar het maandinkomen, deze komt neer op een 
gemiddelde van €1.736 tegen over €2.267. Daarbij is er ook een 
hoge werkloosheid vergeleken met Oost met een percentage 
van 6,2 procent tegen 4,9 procent. Er zijn relatief veel horeca 
gelegenheden en detailhandelsvestigingen. De woningwaarde is 
niet veel lager dan de omliggende buurten met een gemiddelde 
van €3.690 tegen €3.746. 

Er kan dus gesteld worden dat de Transvaalbuurt onder de 
maat presteert op alle drie de vlakken. Op fysiek en economisch 
vlak is er redelijk wat potentie. Op dit moment is het aantal 
horecagelegenheden tamelijk laag. Dit geldt ook voor het aantal 
detailhandels, dit kan verklaren waarom het percentage hoog-
opgeleiden relatief laag is. Wanneer er meer hoger opgeleiden 
komen naar de Transvaalbuurt, zal de werkloosheid dalen en het 
gemiddelde maandinkomen stijgen. De komst van Oostpoort 
moet zorgen voor een groter aanbod aan detailhandel, horeca 
en overige voorzieningen waardoor de Transvaalbuurt aantrek-
kelijker moet worden. Daarbij is er voor de woningcorporaties 
en het stadsdeel ook een belangrijke taak weggelegd, zij 
kunnen ervoor zorgen dat de bewoners zich weer veilig voelen 
in hun eigen buurt.
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[rechts] Onderzoekskaar-

ten: 1.Bereik buurten 

2.Bereik anchorpoints

Onderzoekskaart: 1e, 2e, 3e orde t.o.v.. centrum

transvaalbuurt

Er is fysiek en economisch 
veel potentie maar de 
buurt nu scoort slecht
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tuindorp kent door zijn geïsoleerde ligging binnen het 
stadsdeel amsterdam oost een slecht bereikbaarheid op 
het straat-, buurt- en wijkniveau. de buurt tuindorp be-
schikt over een matig netwerk met een minimaal bereik 
binnen het stadsdeel. Hiernaast is de connectiviteit op 
stadsdeel-, stads- en ama (amsterdam metropolitan area) 
niveau ook slecht. de ring a10, de spoorlijn van de ns en 
de naastgelegen sportvelden zijn ‘grote’ barrières voor de 
bereikbaarheid van tuindorp. Hiernaast kent de buurt een 
zeer slechte connectiviteit met het centrum van amsterdam.

Bereik buurten 
Tuindorp kent een aardige eerste orde. De eerste orde gaat 

zelfs door de grens van de buurt heen richting het oosten. Het 
adres van de eerste orde bereikt de eerste orde van de buurten; 
Don Bosco en de Transvaalbuurt. Met de tweede orde worden 
nog zeven extra adressen in verschillende buurten bereikt.

Bereik anchorpoints 
Tuindorp kent in zijn tweede orde de Middenweg. Deze 

zorgt er o.a. voor dat in de tweede orde zes anchorpoints 
bereikt worden. De eerste orde bereikt geen enkel anchorpoint. 
De derde orde bereikt ook zes anchorpoints. Hieronder weer 
een grote diversiteit aan ligging binnen het gebied. Zo word 
in het noorden de Dappermakt bereikt en in het Zuiden het 
Sciencepark.

Conclusie 
Fysiek: omgeven door fysieke barrières; 
Sociaal: weinig hoogopgeleiden, onveilig; 
Economisch: lage inkomens. 

fysiek
De connectiviteit van de buurt Tuindorp is over het 

algemeen onvoldoende. Hiernaast wordt de bereikbaarheid 
binnen het gebied belemmerd door het Park Frankendael en 
de naastgelegen begraafplaats. Daarbij zorgt de Gooiseweg 
voor een slecht bereik in Zuidelijke richting. Verder zorgt het NS 
spoortracé ook voor een slechte bereikbaarheid met de overige 
gebieden binnen het Stadsdeel Oost. Hiernaast is de Amstel 
en de Mauritskade een barrière voor een goede bereikbaarheid 
naar de overige gebieden binnen Amsterdam. 

sociaal
Op het sociale vlak scoort de buurt Tuindorp Frankendael 

onder het gemiddelde, het aantal hoogopgeleiden is redelijk 
laag met 24,3 procent. Hiernaast ligt ook het percentage 
autochtonen met een waarde van 60 procent onder het gemid-
delde van 67 procent. 

Het tevredenheidscijfer scoort ook boven het gemiddelde 
met een cijfer van 7,9 tegen 7,3. De bewoners in Tuindorp 
Frankendael zijn erg tevreden over de buurt. Maar als er naar de 
veiligheid gekeken wordt, is zichtbaar dat op zowel het objectie-
ve als subjectieve vlak de buurt onder het gemiddelde scoort. 

economisch
Ook op economisch vlak scoort Tuindorp onder het 

gemiddelde van Amsterdam-Oost. Het gemiddelde maandin-
komen ligt op €1.962, -, in Amsterdam-Oost is het gemiddelde 
€2.267,-. Dit is redelijk een redelijk verschil. De werkloosheid ligt 
twee procent hoger dan het gemiddelde op 6,9 procent. Daarbij 
is het aantal horecagelegenheden en detailhandel vestigingen 
tamelijk laag. De gemiddelde vierkante meterprijs per woning 
ligt gemiddeld € 13,- lager ten opzichte van het gemiddelde in 
Amsterdam-Oost. Dit is tamelijk opvallend gezien het feit dat 
alle overige economische indicatoren een stuk verder onder het 
gemiddelde presteren.

Tuindorp Frankendael 

[rechts] Onderzoekskaar-

ten: 1.Bereik buurten 

2.Bereik anchorpoints
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Onderzoekskaart: 1e, 2e, 3e orde t.o.v.. centrum

tuindorp frankendael

De relaties van de Tuindorp is onvoldoende, 
ook op stadsdeel en stads niveau
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[rechts] Onderzoekskaar-

ten: 1.Bereik buurten 

2.Bereik anchorpoints

Onderzoekskaart: 1e, 2e, 

3e orde t.o.v.. centrum

De Weesperzijde is ook een lokale 
goudkust, verborgen maar gewild
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Het bereik van de weesperzijde met de naastgelegen 
buurten en stadsdelen is zeer matig. de eerste verbin-
ding kent een minimaal bereik en heeft geen connectiviteit 
met de overige buurten. Hierdoor is de connectiviteit op 
het straatniveau van de weesperzijde erg slecht. op buurt- 
en wijkniveau scoort de weesperzijde teleurstellend, de 
eerste orde heeft namelijk een slecht bereik. ook hebben 
de tweede- en derde orde een onvoldoende bereikbaar-
heid binnen het gebied. Hiernaast kent de weesperzijde 
ook een zeer slechte connectiviteit op stadsdeel-, stads en 
ama (amsterdam metropolitan area). Het naastgelegen ns 
spoortracé, de mauritskade en de amstel vormen een barri-
ère voor de weesperzijde. door deze diverse barrières is de 
bereikbaarheid met het centrum van amsterdam en naast-
gelegen stadsdelen niet optimaal.

Bereik buurten 
Met de eerste orde wordt geen adres bereikt en met de 

tweede orde wordt alleen het adres van de Oosterparkstraat 
bereikt. Via de derde orde worden vijftien andere adressen 
bereikt. Totaal worden vanuit het adres zestien andere adressen 
bereikt. Echter worden de meeste adressen bereikt in de derde 
orde. Dit komt door het korte bereik van de Oetgenstraat.

Bereik anchorpoints 
De eerste orde bereikt geen anchorpoints. De tweede 

orde bereikt drie anchorpoint. In de derde orde worden dertien 
anchorpoints bereikt en opvallend hierbij is dat hieronder veel 
pleinen zijn.

Conclusie 
Fysiek: matige connectiviteit en slechte hechting 
met andere buurten en het centrum; 
Sociaal: buurt met weinig bewoners en 
groot gevoel van onveiligheid; 
Economisch: gemiddelde inkomens en lage werkloosheid. 

fysiek
De connectiviteit van de Weesperzijde is matig. De eerste 

orde heeft een kort bereik en komt niet de buurt uit, waardoor 
het bereik op straatniveau erg slecht is. Vooral de buurten in 
het Zuidoosten en het centrum zijn slecht bereikbaar. Zestien 
adressen worden bereikt door het lange bereik van de tweede 

orde. Die loopt vanaf de Amstel langs het Oosterpark, over de 
Insulindeweg weg richting het Flevopark. Er worden ongeveer 
de helft van de anchorpoints bereikt. Er kan geconcludeerd 
worden dat het bereik binnen het stadsdeel en daarbuiten 
matig is. De belangrijkste reden hiervoor is de spoorlijn in het 
noorden van het stadsdeel en de spoorlijn ten westen van de 
Indische Buurt. De spoorlijnen, de Mauritskade en de Amstel 
vormen barrières. Op fysiek gebied wordt er dus niet optimaal 
gepresteerd. 

sociaal
In de Weesperzijde wonen 4723 mensen waarvan 51.9 pro-

cent hoger opgeleid is. In Amsterdam-Oost is het gemiddelde 
30 procent, dus de Weesperzijde zit daar ruim boven. Daarnaast 
is 63 procent autochtoon tegen 51.8 procent gemiddeld in 
Amsterdam-Oost. Het objectieve veiligheid scoort met 80 tegen 
75,8 gemiddeld in Oost net iets hoger. Net als het subjectieve 
veiligheidscijfer met 71 tegen 71,9. Het tevredenheidcijfer van 
de buurt scoort boven gemiddeld. De Weesperzijde krijgt een 
7,6 tegen een gemiddelde 7,3 voor Amsterdam-Oost. 

Het is duidelijk zichtbaar dat de Weesperzijde op sociaal 
vlak boven gemiddeld scoort. Ondanks de matige bereikbaar-
heid ligt de sociale welvaart hoger. Er valt winst te halen bij een 
betere bereikbaarheid van de buurt. 

 
economisch
De economische kenmerken van de buurt geven een 

duidelijk beeld over de populariteit van de buurt. Beginnend 
kijken we naar het maandinkomen. Met €2.959,- tegen €2.267,8 
gemiddeld van Amsterdam- Oost scoort Weesperzijde hoger. 
De werkloosheid in Weesperzijde scoort gemiddeld met 4,4 
procent tegen 4,9 procent positief gezien lager. Drie hoogstede-
lijke elementen (de Wibaut, de Amstel en de metro) zorgen voor 
horeca, winkels en niet de bewoners zelf. Ondanks de matige 
connectiviteit van het gebied zijn er veel horecagelegenheden 
gevestigd. Het aantal detailhandel vestigingen ligt onder het 
gemiddelde met 21 tegen 34,4. Totaal zijn er 2571 woningen 
in Oost en ligt de gemiddelde vierkante meter prijs boven- 
gemiddeld met €4.425,- tegen €3.746,- in Amsterdam-Oost. 
Op fysiek vlak scoort Weesperzijde niet goed en op sociaal en 
economisch vlak wel. Volgens de theorie valt er dus nog winst 
te behalen op fysiek gebied.

Weesperzijde 

weesperzijde
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Dapperbuurt
start adres | Wagenaarstraat 62

straat amsterdam stadbuurt amsterdam metropolitan

1e +-
1e --

1e --
1e --

1e --
1e --2e + 2e +-2e +- 2e --2e - 2e --

3e ++

3e -

3e +-

3e -

3e +-

3e --

eerste orde
Dappermarkt

ADRes > ARchOR POInTs

WAARDeBeOORDelInG BeReIk

ADRes > ADRes

1e op 1e ordetweede orde
Tropenmuseum
Oosterpark
Park Frankendael
sportpark Middenmeer

2e op de 1e orde
Don Bosco
Julianapark
Middenmeer
Oostpoort
Osterparkbuurt
Park de Meer
Timorbuurt
Tuindorp

derde orde
Javastraat
Badhuis
sciencepark
krugerplein
Amstelcampus

wijk stadsdeel

n n n n n n

W W W W W WO O O O O O

Z Z Z Z Z Z

aan de hand van het voorgaand onderzoek per buurt en 
per onderwerp is er een diagram & schema ontwikkeld. de 
thema’s waardebeoordeling bereik, adres > anchorpoints, 
en adres > adres maken de kwaliteiten van het ruimtelijk 
bereik inzichtelijk en vergelijkbaar. 

waarde beoordeling bereik
De betreffende wijk is vanuit het start punt geanalyseerd op 

haar fysieke bereik. Het algemeen bereik hebben wij gewaar-
deerd naar verschillende schaalniveaus: straat, buurt, wijk, 
stadsdeel, Amsterdam stad, en metropool-regio. De 1e, 2e, 3e 
orde zijn beoordeel van zeer slecht tot zeer goed: --/-/± /+/++. 
Het kompas laat zien hoe het bereik zicht oriënteert

Zo kan het zijn dat een buurt langs de ring A10 is gelegen 
een sterke verbinding heeft met de stad en de metropool. Bij 
het voorbeeld van de Dapperbuurt heeft zij een sterke verwe-
venheid met de nabije straten, terwijl de verwevenheid afneemt 
ten opzichte van de schaal vergroting. 

adres > anchorpoints
De kwaliteit van de betreffende buurt hebben wij gemeten 

door het aantal gehechte en verbonden anchorpoints op te 

sommen vanaf het startpunt aan de hand van de 1e, 2e, en 3e 
orde. We gaan hierbij  uit van de interne relatie ten opzichte van 
de nabije anchorpoints, en niet het externe bereik hiervan. Dit 
onderwerp wordt gesproken in het volgende hoofdstuk. 

In het voorbeeld van de Dapperbuurt wordt in de eerste 
orde alleen de Dappermarkt bereikt. In de daarop volgende 2e 
en 3e orde een gemiddelde van vier en vijf anchorpoints.

adres > adres
De adres tot adres analyse laat zien hoe goed de kwaliteit 

van het stedelijke netwerk van de betreffende buurt interne- en 
externe relaties met de omliggende buurten faciliteert.  Bij een 
kruising van de omringende orde kaarten, kan een ruimtelijke 
verbinding worden vast gesteld. Bij een ‘1e op de 1e orde’ 
kruising zijn de startpunten van de verwoven buurten elkaars 
tweede orde. Bij een ‘1e op de 2e orde’ elkaars derde orde.

In het voorbeeld van de Dapperbuurt is geen sterke ‘1e op 
1e orde’ verbinding, maar wel een gemiddeld aantal ‘1e op de 
2e orde’ verbindingen. 

voorBeeld

Waarde beoordeling 
uitleg
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Ambonbuurt
start adres | Palebangstraat 2

Amsteldorp
start adres | Von Guerickestraat 80
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Betondorp
start adres | Akkerstraat 24
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start adres | Wagenaarstraat 62
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Don Bosco
start adres | nobelweg 21

Juliana Park
start adres | Juliaplein 2
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Makassarbuurt
start adres | niastraat 18

Middenmeer
start adres | Gallileiplantsoen 40
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Omval van der Kun
start adres | Amstelplein 1

Oosterparkbuurt
start adres | eerste Oosterparkstraat 154
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Oostpoort
start adres | Polderweg 5

Park de Meer
start adres | Wembleylaan 20
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Sciencepark
start adres | carolina Macgillavrylaam 1552

Sumatrabuurt
start adres | solostraat 5
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Timorbuurt
start adres | Javastraat 84

Transvaalbuurt
start adres | Jouberstraat 7
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Tuindorp
start adres | Van ‘t Hoflaan 43

Weesperzijde
start adres | Oetgenstraat 10
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de heer ir. P.G. de Bois omschrijft het volgende: “Het 
gaat in steden om bewegen. Om flows (bewegingen) en 
plekken die er toe doen. Het gaat om de infrastructuur en 
bestemmingen, om straten en anchorpoints. Het gaat om 
de context waar we ons bevinden en waarom we ons daar 
bevinden. voor iedereen is het bereiken van zijn of haar be-
stemming het uiteindelijke doel. 

de bewegingen die we in circuits (routes) uitzetten zijn 
een middel met als doel ergens te verblijven. dat kan voor 
korte of voor langere tijd zijn. Het circuit (de route) is de 
fysieke werkelijkheid die onze persoonlijke economische 
behoefte en sociale relaties combineert en integreert. 

Het stedelijk frame geeft inzicht in welke routes en plekken 
vaak worden gebruikt (dichtheid en gelijktijdigheid). Dat vormt 
een basis voor sociaal- economische investeringen. Oftewel 
gebieden binnen het stedelijk frame waar door de overheid voor 
het publieke domein in geïnvesteerd kan worden. Waardoor er 
private investeerders geprikkeld worden om in deze zelfde buurt 
zich te gaan vestigen. Het publieke domein is als collectieve 
investering de hardware van de stad (gebouwen/programma). 
De bestemmingen en routes zijn vanuit private investeringen de 
software van de stad (gebruikers).

Plekken in de stad worden belangrijk als ze voor een groot 
aantal adressen in het frame binnen een a twee stappen te 
bereiken zijn, daar ontlenen ze ook hun investeringspotentie aan 
en hun rol als anchorpoint. Als er tussen pleinen, parken centra 
en andere anchorpoints van de stad een eerste of tweede orde 
hechting bestaat zal dat een vitaal geheel betreffen. Een hech-
ting met drie of meer richtingsveranderingen is geen voorwaar-
de voor goede sociaal- en economische investeringen.” 

Als we bovenstaande gegevens los laten op de bevindingen 
binnen Amsterdam-Oost is het mogelijk om een uitspraak te 
doen over alle buurten binnen dit stadsdeel. Bij iedere buurt is 
er een deelconclusie toegevoegd wat het nu mogelijk maakt om 
een eindconclusie te trekken. 

Op basis van al de drie aspecten, (SEF) kan worden gecon-
cludeerd dat de slechtst functioneerde buurt de Ambonbuurt 
is. De verbindingen zijn slecht op wijk- en stadsdeel niveau. De 
economische en sociale gesteldheid van de buurt is wederom 
slecht. De Ambonbuurt heeft weinig relatie met de omliggende 
anchorpoints, op lokaal of globaal niveau. Er is geen hech-
ting van deze buurt naar de stad waardoor deze buurt geen 
draagvlak geeft voor zijn omgeving. De hechting van het frame 
biedt geen toegankelijkheid van de stad vanuit deze buurt. 
De kwaliteit van de hechting is slecht waardoor de geplande 
bestemming niet gevonden kan worden. Ook de gebruiker die 
vanuit de stad komt maakt geen gebruik van deze buurt omdat 
deze niet goed vindbaar is. 

Daarentegen komt de Oosterparkbuurt het beste uit de 
drie stapsmethode naar voren in zijn algemeenheid. De relatie 
tussen de connectiviteit en sociaal- en economisch is hier 
boven gemiddeld. De Oosterparkbuurt kent weinig tot geen 
barrières. De Mauritskade en de Amstel kan als barrière worden 
beschouwd voor de toegankelijkheid vanuit de binnenstad. De 
Amstel is een ruimtelijke barrière, maar omdat hij dwars door 
de stad loopt vormt hij een dominant oriëntatiepunt voor de 
gebruikers van de stad. Je kan dus concluderen dat doordat 

de Oosterparkbuurt dichtbij twee externe, globale, collectieve 
anchorpoints liggen zijn de Oosterparkbuurt en haar adressen 
makkelijk vindbaar zijn. Van de 33 gedefinieerde anchorpoints 
en hun uniciteit worden vrijwel al deze anchorpoints bereikt 
van het genomen adres (Eerste Oosterparkstraat) in de 
Oosterparkbuurt. De connectiviteit is dus goed. Op sociaal 
en economisch vlak scoort de Oosterparkbuurt voldoende en 
goed. 

Een opvallende constatering is dat de buurten met de beste 
sociale gegevens een relatie hebben met de buurten met de 
beste economische gegevens. Park de Meer, Weesperzijde 
en Middenmeer scoren op allebei deze aspecten even goed. 
De fysieke aspecten van deze buurten zijn matig en slecht. Ze 
hebben dus een matig tot slecht bereik  op fysiek niveau. Er 
worden weinig andere buurten bereikt en de relatie met de stad 
is niet optimaal. Er kan worden aangenomen dat de buurten 
die geïsoleerder liggen hoog scoren op sociaal en economisch 
aspect. De geïsoleerde buurten worden als veilig ervaren en 
de inwoners verdienen bovengemiddeld ten opzichte van het 
gemiddelde van het stadsdeel. Ook wonen er meer hoger 
opgeleiden mensen en ligt het percentage autochtonen hoger 
ten opzichte van de overige buurten. De vraag is echter of 
deze buurten aangepakt moeten worden of dat deze zodanig 
functioneren dat er voorlopig geen aantoonbare redenen zijn om 
plannen voor deze buurten te ontwikkelen. 

analyse neonglow kaart
Van de buurtanalyse is  tot slot een neonglow kaart gemaakt 

waar zichtbaar op is welke straten het meest toegankelijk zijn 
voor de bewoners en bezoekers tijdens hun verplaatsing binnen 
Amsterdam- Oost. Deze kaart laat door middel van een neon-
glow zien welke straten en buurten dus het best bereikt worden. 

Alle buurten zijn inmiddels geanalyseerd aan de hand van 
de driestapsmethode. Al deze lijnen van de elke buurt zijn over 
elkaar heen gelegd waardoor er bepaalde plekken/straten vaak 
‘gehit’worden. Deze  lijnen  zijn     op   de     neonkaart het felst.  
De kaart die hier naast is afgebeeld wordt de Middenweg, 
Eerste Oosterparkstraat en de Hugo de Vrieslaan goed bereikt 
naar aanleiding van de driestapsmethode. 

Conclusie buurten

De directe relaties tussen 
anchorpoint bepaald de 
levendigheid in de stad 
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In dit hoofdstuk zullen de anchorpoints van stadsdeel 
oost geanalyseerd worden. anchorpoints zijn belangrijke 
plekken in stedelijke gebieden. een anchorpoint dient als 
verzamelpunt, oriëntatiepunt en aantrekkingspunt. voor het 
onderzoek is een selectie gemaakt van 33 anchorpoints, 
die van belang zijn voor stadsdeel oost. er wordt onder-
scheid gemaakt in vijf typen anchorpoints; rood (gebouwen/
winkelstraten), grijs (pleinen), groen (parken/plantsoenen), 
orangje (sportlocaties) en blauw (wateranchorpoints). twee 
van de anchorpoints die geanalyseerd zijn, zijn buiten het 
gebied gelegen. namelijk artis en de jachthaven. deze an-
chorpoints worden ook wel aangeduid als stepping stones. 
stepping stones zijn anchorpoints die de overstap en ver-
binding maken tussen twee gebieden, het is een functioneel 
ruimtelijke shcakel. artis en de jachthaven functioneren als 
stepping stones tussen andere stadsdelen en het stadsdeel 
oost. 

Anchorpoints zijn versterkingen voor stedelijke gebieden. 
Door de bereikbaarheid en onderlinge verbinding van an-
chorpoints te optimaliseren kan het stedelijk gebied optimaal 

functioneren en versterkt worden. In dit hoofdstuk zijn beide 
geanalyseerd. De basis voor beide analyses is de tekening 
die per anchorpoint is gemaakt. Deze is gebasseerd op de 
driestapsmethode. De ancherpoint zijn lokaal of globaal. Lokale 
ancherpoints functioneren als belangrijke openbare ruimtes op 
lokaal niveau, dat wil zeggen binnen de buurt. Gobale achher-
points functioneren als belangrijke openbare ruimtes op globaal 
nivea, dat wil zeggen buiten de buurt. 

Analyse één brengt de bereikbaarheid van de anchorpoints 
in kaart. Hier hoort een tabel bij die de richting en het niveau 
van de ordes aangeeft. Op de bladzijden is dit de bovenste 
tabel. De legenda in de tabel geeft de beoordelings symbolen. 

Analyse twee weergeeft de onderlinge relaties van de 33 
anchorpoints. Per orde wordt aangegeven met welke andere 
anchorpoints het betreffende anchorpoint in verbinding staat. 
Deze tabel is de grootste en onderste op de bladzijden. In de 
tabbelen komen de kleuren van de vijf typen anchorpoints terug. 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk is een bondige conlcusie ge-
schreven waar de meest opvallende aspecten van de analyses 
uit naar voren komen.

Amsterdam Oost word de Campus van de stad
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amstelstation  
Het Amstelstation is het belangrijkste station in stadsdeel 

Oost. Het is een knooppunt voor treinen, metro’s, bussen, 
trams, auto’s en fietsers. Het verbindt het stadsdeel Oost met 
het centrum en bestemmingen  buiten Amsterdam. Het geeft 
veel mogelijkheden voor de aan- en afvoer van mensen. Het 
station is gelegen bij het kruispunt van de Gooiseweg en de 
Wibautstraat.

amstelcampus 
De Amstelcampus is een studentencomplex van de HvA. 

Dit anchorpoint trekt mensen aan vanuit heel het land. Een 
verbinding met dit anchorpoint geeft potentie voor veel jonge 
bezoekers. Studenten hebben flexibele lesuren en zorgen dus 
de hele dag door voor levendigheid op straat.

Het Badhuis 
Het Badhuis is een populair café/restaurant gelegen op een          

gunstige locatie. In de zomer is het mogelijk om op het terras 
te zitten. Het restaurant geeft een bruisende sfeer aan de buurt. 
Het Badhuis is een versterking voor alle andere anchorpoints, 
omdat het met alle andere anchorpoints te combineren valt.                         
Het restaurant is gelegen op de kruising van de Javastraat en 
de Borneostraat.

tropenmuseum 
Het Tropenmuseum is een museum naast het Oosterpark. 

Het is een toeristentrekpleister. Het trekt zelfs mensen aan van 
buiten Nederland. De locatie van dit museum in het stadsdeel 
Oost betekent een extra stroom van bezoekers. Andere anchor-
points kunnen van deze extra stroom bezoekers profiteren.

artis 
Dierentuin Artis is een extern anchorpoint buiten het                            

stadsdeel. Dit anchorpoint kan als een stepping stone fungeren 
voor   bezoekers van buiten het stadsdeel naar het stadsdeel. 
Artis kan ook als oriëntatiepunt gebruikt worden voor andere                        
anchorpoints. Het dierenpark is een groot toeristisch trekpleister 
gelegen in het centrum vlakbij de grens met de Mauritskade

sciencepark 
Sciencepark is gelegen onder het Flevopark, het is een 

park met schoolcomplexen en studentenhuisvesting. Het is 
een broedplaats van nieuwe kennis en innovatie. De UvA en de 
HvA zijn hier  actief. Dit park is landelijk bekend en zorgt daar 
door ook  voor een betere bekendheid van het stadsdeel. De 
aanwezigheid van  studenten kan voor extra bezoekers zorgen 
voor de andere anchorpoints.

gebouwen

1. Amstelstation 

2. Tropenmuseum

3. Amstelcampus

4. Artis

5. het Badhuis

6. sciencepark
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oosterpark 
Het Oosterpark bevindt zich aan de noord grens van  

Amsterdam Oost. Het park ligt in de Oosterparkbuurt. Het 
park vormt een stepping stone voor Amsterdam Oost. Het 
Oosterpark is een anchorpoint, dat zich vooral richt op heel 
Amsterdam en niet alleen op Amsterdam Oost. Het park bevindt 
zich aan de Beukenweg en aan de Linaeusstraat, dat zich 
verbindt met het zuidelijke gedeelte van Amsterdam-oost.

javaplantsoen 
Het Javaplantsoen is gelegen in de Sumatrabuurt. Het an-

chorpoint bevindt zich aan de oost grens van Amsterdam Oost 
en ligt aan het belangrijke anchorpoint het Flevopark. Op het 
anchorpoint bevinden zich diverse groene functies, samen met 
speelfuncties, waardoor het zich richt op de buurt. De belangrij-
ke wegen de Isulindeweg en de Javastraat sluiten direct aan op 
het anchorpoint.

Gallileiplantsoen 
Het Galilleiplantsoen bevindt zich in de buurt Middenmeer. 

De functies van het plantsoen zijn voornamelijk groen en op 
de buurt gericht. De belangrijkste weg die op het plantsoen 
aansluit is de Hugo de Vrieslaan.

darwinplantsoen 
Het Darwinplantsoen bevindt zich in Tuindorp Frankendael. 

Het plantsoen heeft vooral een groene functie. Het is gelegen 
aan de Gooiseweg, maar sluit er niet direct op aan. Het plant-
soen is hierdoor vooral gericht op de buurt. 

Park frankendael 
Het Park Frankendael bevindt zich in de buurt Tuindorp                     

Frankendael en heeft een belangrijke groene functie voor 
de buurt en voor Amsterdam Oost. Er bevinden zich diverse 
functies op het park en het is toegankelijk voor iedereen. Het 
park bevindt zich aan de Nobelweg en de Middenweg en is een 
belangrijk oriëntatie anchorpoint in het midden van Amsterdam 
Oost. 

sumatraplantsoen 
Dit plantsoen ligt in de Sumatrabuurt. De functies van 

het plantsoen zijn voornamelijk sportfuncties, waardoor het  
plantsoen zich niet alleen richt op de buurt zelf, maar ook 
op de omliggende buurten. Het plantsoen is vrij geïsoleerd 
gelegen dit komt door de vier woonblokken die zich eromheen 
bevinden. Het plantsoen bevindt zich aan de Sumatrastraat, die 
weer aansluit op de Molukkenstraat, die weer een belangrijke 
connectiviteit met de Indische buurt heeft.

1. Oosterpark 

2. Darwinplantsoen

3. Javaplantsoen

4. Park Frankendael

5. Gallileiplantsoen

6. sumatraplantsoen
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flevopark
Het Flevopark is een belangrijk anchorpoint, dat voor een 

deel de grens met oost vormt. Het anchorpoint vormt een 
belangrijke stepping stone voor de verbinding met het water. 
Het park heeft vooral een recreatieve functie, dat zich richt 
op heel Amsterdam Oost. Het Flevopark bevindt zich aan de 
Zuiderzeeweg, die weer een belangrijke connectie maakt met 
Amsterdam Noord.

Krugerplein 
Het Krugerplein is een klein plein gelegen in de 

Transvaalbuurt. Het plein heeft voornamelijk een functie om de 
Beukenweg en de Nobelweg met elkaar te verbinden. Er zijn 
geen functies op het plein, zodat bezoekers  hier niet lang willen 
verblijven. Het plein is een stepping stone om de Transvaalbuurt 
en de Oosterparkbuurt met elkaar te verbinden en heeft daarom 
voornamelijk een functie als verkeersader.

Ceramplein 
Het Ceramplein ligt in de Makkasarbuurt en bevindt zich 

aan het einde van Borneostraat, die een belangrijke doorvoer-
weg is van de noord grens in Amsterdam Oost. Het plein heeft 
een groene functie en sluit aan op een belangrijke doorvoerweg, 
waardoor het vooral een wijkplein is. De verbinding van het 
anchorpoint met het Javaplantsoen en de Javastraat versterken 
het plein.

Boniplein 
Het Boniplein is een klein plein gelegen in de Ambonbuurt. 

Het plein heeft voor deze buurt voornamelijk een groene                          
speelfunctie. Het interne anchorpoint bevindt zich niet aan een 
belangrijke doorvoerweg, waardoor het plein zich voornamelijk 
richt op de leefkwaliteit van de omliggende woningen in de 
buurt.

amstelplein 
Het plein vormt een belangrijke anchorpoint door het 

Amstelstation. Op het plein bevindt zich een café dat zich 
voornamelijk richt op werkende mensen uit de buurt. Het plein 
ligt tussen verschillende hoge gebouwen, waardoor het een an-
chorpoint is dat zich naar binnen richt en als ontmoetingsplaats 
een belangrijke functie heeft voor de omgeving. Het plein is niet 
gelegen aan een belangrijke weg, maar vormt wel een stepping 
stone dat zich richt naar het station Amsterdam Amstel.

makassarplein 
Het Makassarplein is een ancherpoint gelegen in de 

Makassarbuurt. Op het plein bevinden zich diverse  speelfunc-
ties, waardoor het een belangrijke buurtfunctie heeft. Gezien 
de ligging, waarbij de buurt niet gelegen is aan een belangrijke 
doorvoerweg, is het plein zo gevormd dat het zich naar de buurt 
richt. Het plein ligt aan de Niastraat en kan worden verstrekt 
door het Flevopark en het Javaplein.

parken / pleinen

1. Flevopark 

2. Boniplein

3. krugerplein

4. Amstelplein

5. ceramplein

6. Makassarplein
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’ s-Gravesandeplein
Het ’s-Gravesandeplein is een plein gelegen in de 

Oosterparkbuurt. Dit plein fungeert als een oriëntatiepunt en 
verzamelplaats voor mensen in het stadsdeel. Er zijn geen 
functies op dit plein te vinden. 

obiplein/ ambonplein 
Het Obiplein is samen met het Ambonplein gelegen in de 

Ambon buurt. Op het plein bevindt zich een school, waardoor 
het voor de omliggende buurt ook een belangrijk anchorpoint 
vormt. Het Obiplein en het Ambonplein bevinden zich aan de 
Sumatrastraat, welke een belangrijke doorvoerweg is voor het 
bereiken van de Indische buurt.

javastraat
De Javastraat is gelegen in de Indische buurt en is een 

belangrijke winkelstraat voor het stadsdeel. Het trekt mensen 
aan van buiten het stadsdeel. De Javastraat is kenmerkend voor 
de buurt en dient als orientatiepunt. De straat draagt bij aan 
de diversiteit van de anchorpoints dat het stadsdeel te bieden 
heeft. Dit anchorpoint is goed te combineren met de andere 
anchorpoints.

voltaplein
Het Voltaplein is gelegen in de buurt de Middenmeer tussen 

vier woonblokken en biedt geen aansluiting op de omgeving. 
De groen functies op het plein vormen vooral voor de buurt 
een waarde. Het Gallileiplantsoen  is gelegen aan de Hugo de 
Vrieslaan. Het Gallileiplantsoen en het Voltaplein versterken 
elkaar. Op het plein zijn verder geen functies te vinden, waar-
door een lang verblijf op het plein niet voor de hand ligt.

timorplein
Het plein is gelegen in de Indische buurt. Op het plein be-

vinden zich diverse speelfuncties voor kinderen uit de buurt. Het 
plein heeft daarom voornamelijk een buurtfunctie. Op het plein 
bevindt zich ook groen en het geeft de toegang tot de stayokay 
Amsterdam Zeeburg. Verder heeft het een belangrijke doorvoer-
weg vanuit de Borneostraat, die aansluit bij de noordelijke grens 
in Amsterdam Oost. 

dappermarkt
De Dappermarkt is gelegen in de Dapperbuurt en is 

belangrijk voor het stadsdeel. Het trekt mensen aan van buiten 
het stadsdeel. De Dappermarkt is kenmerkend voor de buurt en 
dient als orientatiepunt. De markt draagt bij aan de diversiteit 
van de anchorpoints die het stadsdeel te bieden heeft. Dit an-
chorpoint is goed te combineren met de andere anchorpoints.

1. ‘s-Gravensandeplein 

2. Voltaplein

3. Javastraat

4. Timorplein

5. Obiplein / Ambonplein

6. Dappermarkt
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sportpark drieburg
Sportpar Drieburg is een park met verschillende sport-                  

verenigingen. Het park kan als een geheel gezien worden, 
zodat de verenigingen elkaar versterken. Een verbinding met 
sportpark Drieburg betekent veel recreatieve mogelijkheden op 
het sportgebied.

jaap edenbaan
De Jaap Edenbaan is een schaatsbaan in het sportpark 

Middenmeer. Dit is een waardevol anchorpoint, omdat er  
relatief gezien niet veel schaatsbanen zijn. Een schaatsbaan 
kan een buurt onderscheiden. Mensen ver van het stadsdeel 
zijn bereid om  hiervoor naar het stasdsdeel te komen. De Jaap  
Edenbaan draagt bij aan de diversiteit van de anchorpoints die 
het stadsdeel te     bieden heeft.

Geuzenmiddenmeer
Geuzenmiddenmeer is één van de voetbalverenigingen in        

sportpark Middenmeer. Dit  anchorpoint trekt mensen aan uit 
het stadsdeel en omstreken. Het zorgt voor een betere sociale 
cohesie en maakt het stadsdeel levendiger.  

voorland atletiek vereniging
Voorland is een atletiek vereniging. Dit is een waardevol 

anchorpoint, omdat er relatief gezien niet veel atletiekverenigin-
gen zijn. Een atletiekvereniging kan een buurt onderscheiden. 
Mensen ver van het stadsdeel zijn bereid om hiervoor naar het 
stasdsdeel te komen. De Voorland Atletiekvereniging draagt 
bij aan de diversiteit van de anchorpoints die het stadsdeel te 
bieden heeft.

tiebreakers
Tennisvereniging Tiebreakers is gelegen in de Indische 

buurt. Dit anchorpoint trekt mensen aan uit het stadsdeel en 
omstreken. Het zorgt voor een betere sociale cohesie en maakt 
het stadsdeel levendiger. De tennisvereniging draagt bij aan de 
diversiteit van de anchorpoints.

jachthaven
De jachthaven is een extern anchorpoint buiten het stads-

deel. Dit anchorpoint kan als een stepping stone fungeren voor              
bezoekers van buiten het stadsdeel naar het stadsdeel toe. 
Het is een  aanleghaven voor boten die van buiten Amsterdam 
komen of   vanuit Amsterdam komen. De haven is gelegen 
in het oosten van het stadsdeel aan de andere kant van het 
Flevopark.  

pleinen / sport

1. sportpark Drieburg

2. Voorland Atletiek

3. Jaap edenbaan

4. Tiebreakers

5. Geuzenmiddenmeer

6. Jachthaven
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Het Amstelstation is een belangrijk anchorpoint in het stads-
deel Oost. Het faciliteert een grote aan- en  afvoer van mensen. 
Op de tekening is te zien dat de hechting met het Amstelstation 
beperkt blijft aan de west kant in het stadsdeel Oost. Het station 
heeft een directere hechting met buurten in het oosten en het 
westen buiten het stadsdeel. De recreatieparken en sportvelden 
worden beperkt bereikt. De anchorpoints achter het spoor in 
de oost kant van het stadsdeel worden niet bereikt met de 
driestaps methode.

Gradatie en ligging.
Globaal anchorpoint, trekt mensen ver buiten het stadsdeel 

aan, gelegen in de buurt Omval van der Kun.

eerste orde

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
Park Frankendael
Gallileiplantsoen
Amstelcampus
Amstelplein

derde orde
‘s Gravelandeplein
krugerplein
Voltaplein
sportpark Middenmeer
sportpark Drieburg
Jaap edenbaan
Dapperstraat
Artis
Oosterpark

1e +
2e +

WAARDeBeOORDelInG BeReIk

Amstelstation

n

W O

Z

Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

Amstelstation
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Het Tropenmuseum is op een gunstig kruispunt gelegen. 
Het museum is verbonden met belangrijke assen richting alle 
vier de kanten. Er is een eerste orde op de ring om de grach-
tengordel, een tweede orde op de Plantage Kerklaan, een eerste 
orde op de Mauritskade en een eerste orde op de Middenweg. 
Dit zijn belangrijke assen met directe verbindingen, de tweede 
en derde ordes zorgen voor een goede hechting met de rest van 
de stad. Alle anchorpoints worden bereikt. Het Tropenmuseum 
is een trekpleister voor mensen van buiten het stadsdeel. Door 
de aantrekkingskracht van het Tropen-museum  wordt het 
stadsdeel Oost meer betrokken met de rest van de stad.

Gradatie en ligging
Globaal anchorpoint, trekt mensen ver buiten stadsdeel 

aan, gelegen in Oosterparkbuurt.

eerste orde
Oosterpark
Park Frankendael
sportpark Middenmeer
Dappermarkt
Amstelcampus

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
Artis
Park Frankendael
Darwinplantsoen
Gallileiplantsoen
Javaplantsoen
‘s Gravelandeplein
krugerplein
Timorplein
Makasserplein
Dappermarkt
sciencepark
Javastraat
Badhuis
Geuzen Middenmeer
Jaap edenbaan

derde orde
ceramplein
Ambonplein
Voltaplein
Voorland
Athena hc
Tiebreakers

Tropenmuseum 

amstelstation / tropenmuseum

1e ++ 2e ++

WAARDeBeOORDelInG BeReIk

n

W O

Z

Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

Tropenmuseum
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eerste orde

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
Park Frankendael
Gallileiplantsoen
Amstelcampus
Amstelplein

derde orde
‘s Gravelandeplein
krugerplein
Voltaplein
sportpark Middenmeer
sportpark Drieburg
Jaap edenbaan
Dapperstraat
Artis
Oosterpark

De Amstelcampus biedt huisvesting aan veel studenten.       
Omdat de Amstelcampus gelegen is op een kruispunt, heeft het 
een groot netwerk. Een goed netwerk met andere anchorpoints 
zorgt voor een positieve waardeontwikkeling voor het stadsdeel. 
De recreatieparken zijn goed bereikbaar, evenals het sport-
park Middenmeer. Deze anchorpoints zijn belangrijk voor de 
Amstelcampus, aangezien studenten gebruik willen maken van 
deze anchorpoints. De eerste orde loopt over de de ringkade 
om de grachtengordel, dit betekent een goede verbinding met 
de rest van de stad. Een tweede orde op de Middenweg zorgt 
voor een goede hechting met de rest van het stadsdeel. 

Gradatie en ligging
Globaal anchorpoint, moet scholieren uit hele land en inter-

nationaal aantekken, gelegen in Oosterparkbuurt, Weesperzijde

Amstelcampus

1e ++ 2e +

WAARDeBeOORDelInG BeReIk

n

W O

Z

Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

Amstelcampus
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[boven] Impressie 

Amstelcampus vanaf de 

Mauritskade.

[onder] Impressie ontwerp 

voor domein techniek aan 

het Rhijnspoorplein.



Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

Javaplantsoen
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eerste orde
Flevopark
Javastraat
Badhuis

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
Makassarplein
Timorplein
ceramplein
Dappermarkt
Oosterpark

derde orde
Amstelcampus
Obiplein
Tropenmuseum
krugerplein
Park Frankendael
Middenmeer
sciencepark
sumatraplein

Het Javaplantsoen bevindt zich in de Makassarbuurt. Uit de 
analyse kunnen we concluderen dat er een directe verbinding 
is met de Javastraat. Dit zorgt ervoor dat de tweede orde 
het Oosterpark ook het Tropenmuseum bereikt. Ook de oost 
west verbinding is hierin duidelijk aanwijsbaar, die loopt tot de 
Weesperzijde. Dit zorgt er echter wel voor dat andere belangrij-
ke anchorpoints hierdoor niet worden bereikt. De Middenweg is 
in de derde orde zichtbaar, waardoor het Park Frankendael en 
de sportvelden in de Meer worden bereikt.

Gradatie en ligging
Lokaal anchorpoint, vooral gericht op direct aangelegen 

buurt, Makassarbuurt. 

Javaplantsoen

1e --
2e -

WAARDeBeOORDelInG BeReIk

n

W O

Z



Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

Artis
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eerste orde

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
Tropenmuseum

derde orde
Amstelcampus
Javastraat
Dappermarkt
Oosterpark
Flevopark

Dierentuin Artis is een extern anchorpoint dat fungeert als 
een stepping stone met het centrum. Op de tekening is te zien 
dat de hechting met de buurten in het centrum  van Amsterdam 
met Artis meerdere malen beter is dan die  met het stadsdeel 
Oost. Dit komt door de waterbarrière aan de Mauritskade. 
De Dappermarkt, het Tropenmuseum, het Oosterpark en de 
Amstelcampus zijn anchorpoints die in verbinding staan met het 
netwerk van Artis. Deze anchorpoints bevinden zich allemaal 
aan de grens van het stadsdeel. De hechting van Artis met 
Stadsdeel Oost achter de Mauritskade is zeer beperkt.

Gradatie en ligging
Globaal anchorpoint, trekt mensen uit hele land en toeristen 

aan, gelegen buiten stadsdeel in centrum.

Artis 

javaplantsoen / artis

1e +- 2e +-

WAARDeBeOORDelInG BeReIk

n

W O

Z



Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

het Badhuis
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eerste orde
Javastraat
Timorplein
ceramplein
Tropenmuseum
Dapperstraat
Oosterpark
Flevopark

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
Makassarplein
Ambonplein
sumatraplantsoen
Gallileiplantsoen
Park Frankendael
Amstelcampus
sciencepark
sportpark Middenmeer
Tiebreakers

derde orde
Jaap edenbaan
Geuzen Middenmeer
‘s Gravenlandeplein
krugerplein
Voltaplein
Biniplein
Obiplein
Artis

Het Badhuis is een restaurant met een uitzonderlijk sterk 
netwerk. Vanwege de ligging op een kruispunt is de eerste orde 
in een groot kruis gevormd. De eerste orde loopt goed door 
in alle vier de richtingen. Door de sterke eerste orde, bereiken 
de tweede en derde ordes elkaar extra. Bijna alle anchorpoints 
worden bereikt met de driestapsmethode. Dit geeft aan dat 
het voor bezoekers van de andere anchorpoints het Badhuis 
gevoelsmatig makkelijk te bereiken is. Een bezoek aan het 
Badhuis is goed te combineren met bezoeken aan andere 
anchorpoints aan het Badhuis is goed te combineren met 
bezoeken aan andere anchorpoints.

Gradatie en ligging
Lokaal anchorpoint, trekt vooral mensen uit omgeving, 

gelegen in Makassarbuurt. 

Het Badhuis

1e +
2e ++

WAARDeBeOORDelInG BeReIk

n

W O

Z



Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

sciencepark
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eerste orde
sportpark Middenmeer
Jaap edenbaan

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
Tropenmuseum
Javastraat
Oosterpark
Park Frankendael
Gallileiplantsoen
krugerplein
Geuzen Middenmeer
Badhuis

derde orde
Flevopark
Javaplantsoen
sumatraplantsoen
Darwinplantsoen
Amstelcampus
sportpark Drieburg
Tiebreakers
‘s Gravenlandeplein
Ambonplein
Timorplein
Voltaplein
Makassarplein
Jachthaven

Het Sciencepark heeft een sterk netwerk dat bijna alle                
anchorpoints bereikt. Vanwege de studentenhuisvesting in het 
Sciencepark is het belangrijk dat het Sciencepark een goede 
verbinding heeft met de andere anchorpoints. Studen-ten zijn 
actief en zorgen voor levendigheid. Als er een goede verbinding 
is met de anchorpoints zorgt dit voor meer bezoekers vanuit 
het Sciencepark. Door een eerste orde op de Kruislaan wordt er 
veel bereikt. Niet alleen binnen het stadsdeel maar ook voor het 
bereiken van de snelweg en de ring om de grachtengordel heen. 

Gradatie en ligging
Globaal anchorpoint, moet internationaal personen en 

kennis aantrekken. Sciencepark is tevens een buurt.

Sciencepark
 

badhuis / sciencepark

1e -
2e +-

WAARDeBeOORDelInG BeReIk

n

W O

Z



Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

Oosterpark
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eerste orde
krugerplein
Javastraat
Amstelcampus
Artis
Dappermarkt
Flevopark
Park Frankendael
Tropenmuseum
sportpark Middenmeer
Badhuis

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
krugerplein
Makassarplein
Ambonplein
sumatraplantsoen
Gallileiplanstoen
Darwinplantsoen
sciencepark
ceramplein

derde orde
Voltaplein
Boniplein 

Het Oosterpark ligt in Oud Oost en vormt een grens tussen het centrum en het 
stadsdeel oost. Deze ligging zorgt ervoor dat het Oosterpark figureert als een belang-
rijk anchorpoint voor de doorstroom naar Amsterdam Oost. Uit de analyse zien we, 
net zoals bij de analyse van het Frankendaelpark, een duidelijke eerste verbinding met 
het Frankendaelpark. Het externe anchorpoint Artis zien wij hierin duidelijk figureren 
als een stepping stone met het centrum. Verdere belangrijke anchorpoints die worden 
bereikt zijn; het Javaplantsoen, de Dappermarkt en het Flevopark. In de tweede orde 
zien we een fijnmazig straten patroon in de Indische buurt, waardoor de anchorpoints 
pleinen worden bereikt. anchorpoints die worden bereikt zijn; het Javaplantsoen, 
de Dappermarkt en het Flevopark. In de tweede orde zien we een fijnmazig straten 
patroon in de Indische buurt, waardoor de anchorpoints pleinen worden bereikt. 

Gradatie en ligging
Globaal anchorpoint, trekt mensen buiten stad aan, gelegen in Oosterparkbuurt.

Oosterpark

1e ++ 2e ++

WAARDeBeOORDelInG BeReIk

n

W O

Z



Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

Darwinplantsoen
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eerste orde
Park Frankendael

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
krugerplein

derde orde
sportpark Middenmeer
Jaap edenbaan
sciencepark
krugerplein
‘s Gravenlandeplein
Oosterpark
Gallileiplanstoen

Het Darwinplantsoen ligt in de buurt Tuindorp Frankendael. 
Het plantsoen heeft een lokale functie in de buurt. In de eerste 
ordes worden er geen anchorpoints geraakt. De verbinding met 
Park Frankendael is hier echter wel duidelijk te zien. In de derde 
orde zijn de verbindingen met het Sciencepark en het sportveld 
Middenmeer aanwezig. Echter zien we hier wel in de analyse 
dat de ordes laagschalig zijn.

Gradatie en ligging
Lokaal anchorpoint, is vooral gericht op de direct aangele-

gen buurt, Tuindorp Frankendeal.

Darwinplantsoen 

oosterpark / darwinplantsoen

1e -
2e +-

WAARDeBeOORDelInG BeReIk

n

W O

Z



[boven] huis Frankendael

[onder] luchtfoto Park 

Frankendael.
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Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

Park Frankendael

89bereikbaarheid >

eerste orde
Middenmeer
Tropenmuseum
Gallileiplantsoen
Oosterpark

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
Jaap edenbaan
Darwinplantsoen
Flevopark
Dappermarkt
Javastraat
Voltaplein
krugerplein
‘s Gravenlandeplein
Jachthaven
Artis
Amstelstation
sciencepark
Amstelcampus

derde orde
Ambonplein
Obiplein
ceramplein
Makassarplein
Timorplein
Voltaplein
sumatraplantsoen
Badhuis

Het Park Frankendael vormt een groot groen hart in de 
bebouwing bij Watergraafsmeer. Kijkend naar de analyses en 
de verbinding met de andere anchorpoints zien we duidelijk een 
zeer goede verbinding met het Oosterpark. Aan beide zijden 
lopen twee eerste ordes richting het Oosterpark, waardoor 
tevens het Tropenmuseum in de eerste orde wordt bereikt. 
Het Galileiplantsoen vormt tevens een eerste orde verbinding. 
Opvallend hierbij is dat er veel primaire verbindingen zijn met 
andere groene delen van de stad. Verder worden in de tweede 
ordes een breed scala aan ancherpoints in stadsdeel oost 
bereikt. De wegen de Middenweg en de Nobelweg zorgen voor 
een goede bereikbaarheid van de ordes door het stadsdeel. 

Gradatie en ligging
Globaal anchorpoint, trekt mensen buiten stadsdeel aan.

Park Frankendael 

park frankendael

1e +
2e +

WAARDeBeOORDelInG BeReIk

n

W O

Z



Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

Gallileiplantsoen
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eerste orde
Park Frankendael
sportpark Middenmeer
Voltaplein

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
krugerplein

derde orde
‘s Gravenlandeplein
Oosterpark
sciencepark
Jaap edenbaan

Zowel de 1e als de 2e orde van dit anchorpoint heeft 
een goede bereikbaarheid. De grote aders binnen stadsdeel 
Oost worden aangeraakt zoals de Middenweg. Het spoor 
vormt hierbij een barrière, maar doordat de ordes van het 
Galileiplantsoen onder het spoor naar de Molukkenstraat loopt 
heeft het een connectie met de Indische Buurt. Wat  opvalt is 
de afstand tot het Sciencepark, deze is zeer kort. Echter is het 
Sciencepark vanuit het anchorpoint slecht te bereiken. Er kan 
geconcludeerd worden dat ten oosten van het Galileiplantsoen 
de bereikbaarheid minder goed is in tegenstelling tot de andere 
richtingen. Het bereik richting de snelweg is onvoldoende maar 
op laagschalig niveau functioneert dit anchorpoint goed.

Gradatie en ligging
Lokaal anchorpoint, vooral gericht op direc aangelegen 

buurten, maar wel groot bereik. Gelegen in middenmeer. 

Gallileiplantsoen

1e +
2e +

WAARDeBeOORDelInG BeReIk

n

W O
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Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

sumatraplantsoen

91bereikbaarheid > gallileiplantsoen / sumatraplantsoen

eerste orde
Ambonplein
Timorplein
Flevopark
Javastraat

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
Badhuis
Javaplantsoen
Oosterpark
ceramplein
Obiplein
Boniplein
Dappermarkt

derde orde
Tiebreakers
sportpark Middenmeer
Makassarplein
‘s Gravenlandeplein
krugerplein
Tropenmuseum
sciencepark
Amstelcampus

Het Sumatraplantsoen is een groot groen gebied in de 
Sumatrabuurt. Het plantsoen heeft voor de buurt zelf en de 
buurt eromheen een duidelijke recreatieve functie. Kijkend 
naar de analyse zien we dat het Boniplein, het Timorplein en 
de Javastraat primair worden bereikt. In de tweede orde zien 
we dat de Makasserbuurt, Timorbuurt, Ambonbuurt en de 
Sumatrabuurt samen met de liggende anchorpoints in deze 
buurt worden bereikt. Dit komt door het fijnmazige patroon dat 
te zien is in de analyse. De twee doorgangen bij het spoor in 
de Indische buurt zijn bij de analyse ook duidelijk te herken-
nen. Hierdoor worden de Dapperbuurt, het Oosterpark en het 
Tropenmuseum bereikt.

Gradatie en ligging
Lokaal anchorpoint, vooral gericht op de Indische buurt. 

Gelegen in Sumatrabuurt.

Sumatraplantsoen 

1e +- 2e +-
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Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

Flevopark

92 < waarde van amsterdam oostanchor points

eerste orde
Makassarplein
Timorplein
Javaplantsoen
Oosterpark
Tiebreakers
Badhuis
Javastraat
Dappermarkt

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
ceramplein
Obiplein
Ambonplein
Boniplein
krugerplein
‘s Gravenlandeplein
Tropenmuseum
Amstelcampus
sportpark Middenmeer
Oosterpark

derde orde
Artis
Amstelstation
sciencepark
Amstelplein
Gallileiplantsoen
Park Frankendael
sumatraplantsoen
Jaap edenbaan
Jachthaven
Geuzen Middenmeer

Het Flevopark is een belangrijk anchorpoint, dat voor 
een deel de grens met oost vormt. Het anchorpoint vormt 
belangrijke stepping stone voor de verbinding met het water. 
Het park heeft vooral een recreatieve functie, dat zich richt 
op heel Amsterdam Oost. Het Flevopark bevindt zich aan de 
Zuiderzeeweg, die weer een belangrijke connectie maakt met 
Amsterdam Noord. 

Gradatie en ligging
Globaal anchorpoint, gericht op stadsdeel Amsterdam Oost 

en Noord. Gelegen aan de Indische buurt.

Flevopark
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Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

Boniplein

93bereikbaarheid > flevopark / boniplein

eerste orde
Ambonplein

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
Tiebreakers
Flevopark
Ambonplein

derde orde
Amstelcampus
Tropenmuseum
Badhuis
sportpark Middenmeer
Dappermarkt
Obiplein
Timorplein
krugerplein
‘s Gravenlandeplein
Osterpark
Galllileiplantsoen
Park Frankendael

Het Boniplein is gelegen in de Ambonbuurt. Bij de eerste 
ordes is het anchorpoint een directe verbinding heeft met een          
ander soortgelijk anchorpoint, namelijk het Ambonplein. Bij de 
eerste orde is deze onder het spoor doorgaat, waardoor de 
buurt Oostpoort wordt bereikt en hechting vertoont met dit deel 
van de stad. Is duidelijk in de tweede orde zien, dat dit gevolgd 
wordt door het spoor. De belemmering van het spoort is hierin 
duidelijk te zien. Bij de parken zien we dat er een secundaire 
verbinding is met het Flevopark en het Sumatraplantsoen.  

Gradatie en ligging
Lokaal anchorpoint,gericht op aangrenzende buurt, 

Ambonbuurt.

Boniplein
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Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

krugerplein

94 < waarde van amsterdam oostanchor points

eerste orde
‘s Gravenlandeplein
Oosterpark

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
Tropenmuseum
Amstelcampus
Dappermarkt
sportpark Middenmeer
Flevopark
Park Frankendael
Javaplantsoen

derde orde
Athena hc
Geuzen Middenmeer
Tie Breakers
Timorplein
Makassarplein
ceramplein
Obiplein
Ambonplein
Gallileiplantsoen
sumatraplantsoen
Badhuis
Javstraat
sciencepark
Amstelstation

Het Krugerplein is een klein buurtplein in de Transvaalbuurt. 
Kijkend naar de analyses zien we dat het een belangrijke eerste 
orde verbinding heeft met het Oosterpark, Park Frankdael en 
het Flevopark. Het faciliteert tevens een afvoerstrook naar het 
oosten en westen van stadsdeel Oost ,dat leidt tot de  verbin-
ding naar de Middenweg. Een direct connectie zien we echter 
niet met de Wibautstraat. Bij de gebouwen is er een matige 
verbinding met de Amstelcampus en het Tropenmuseum. Bij de 
analyse worden de sportvelden niet bereikt. 

Gradatie en ligging
Lokaal anchorpoint, gericht op de transvaalbuurt. Gelegen 

in de Transvaal buurt.

Krugerplein
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Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

Amstelplein

95bereikbaarheid > krugerplein / amstelplein

eerste orde
Amstelstation

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde derde orde
Park Frankendael
Gallileiplantoen

Het Amstelplein ligt in de Omval van der Kun. We zien 
hier in de drie staps methode dat de primaire ordes laag                           
schalig zijn. Het Amstelstation heeft een indirecte verbinding 
met het plein. Echter vertoont dit wel samen met het spoor be-
perkingen ten aanzien van de lengte van de eerste ordes. Ook in 
de tweede ordes zien we dat er laag schalige hech-tingen zijn. 
Mede hierdoor worden de andere anchor- points secondair niet 
bereikt. Verbindingen zien we in de derde orde alleen met Park 
Frankendael en het Darwinplantsoen.

Gradatie en ligging
Lokaal anchorpoint, gericht op aangesloten bebouwing.     

Gelegen in de Omval van der Kun.

Amstelplein
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Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

ceramplein

96 < waarde van amsterdam oostanchor points

eerste orde
Badhuis
Javastraat

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
Javaplantsoen
Flevopark
Oosterpark
Tropenmuseum
Timorplein
Dappermarkt

derde orde
Amstelcampus
sumatraplantsoen
Park Frankendael
sportpark Middenmeer
Obiplein
Boniplein
Makassarplein
‘s Gravenlandeplein

Het Ceramplein ligt in de Ambonbuurt. Het is een buurtplein 
met een vooral groene functies in het midden. Uit de analyse  
blijkt dat de eerste ordes  niet lang doorlopen, wat leidt tot een  
matige verbinding met de Dappermakrt. In de secundaire ver-
binding wordt het Timorplein geraakt. Verder heeft het Flevopark 
en het Frankendealpark secundaire verbindingen vertonen. De 
ordes zijn matig en lopen niet ver door. Alleen bij het westelijke 
deel zien we een langlopende secundaire orde. 

Gradatie en ligging
Lokaal anchorpoint, gericht op aangelegen buurt, 

Makassarbuurt. 

.

Ceramplein
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Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

Makassarplein

97bereikbaarheid > ceramplein / makassarplein

eerste orde
Javastraat

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
Badhuis
Tropenmuseum
Amstelcampus
Timorplein
Oosterpark

derde orde
sportpark Middenmeer
sciencepark
Ambonplein
ceramplein
‘s Gravenlandeplein
krugerplein
Park Frankendael
Artis
Gallileiplantsoen
sumatraplantsoen

Het Makassarplein ligt in de Makassarbuurt. Aan de 
hand van de analyse zien heeft het plein een goede primaire 
verbinding vertoont met de buurt, waarbij de eerste order de 
hele buurt door gaat. Er zijn echter weinig aansluitingen voor 
de centrale ligging die het anchorpoint heeft. De belangrijkste 
secundaire verbindingen zijn het Flevopark en de Dappermarkt.

Gradatie en ligging
Lokaal anchorpoint, gericht op aangelegen buurt, 

Makassarbuurt.

Makassarplein
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Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

’s-Gravesandeplein

98 < waarde van amsterdam oostanchor points

eerste orde
Amstelcampus
Oosterpark
krugerplein

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
Dappermarkt
Flevopark
Tropenmuseum

derde orde
Badhuis
Javastraat
Tie breakers
sportpark Middenmeer
Timorplein
Makassarplein
ceramplein
Amstelplein
Obiplein
Ambonplein
Park Frankendael
sumatraplantsoen

Het ’ s-Gravesandeplein is een anchorpoint in de 
Oosterparkbuurt. De hechting van het netwerk in de buurt zelf 
is goed. De naastgelegen Amstelcampus, het Oosterpark en 
het Tropenmuseum zorgen voor veel potentiële bezoekers. Het 
plein is echter te klein om relevant te zijn voor de rest van de 
anchorpoints.

Gradatie en ligging
Lokaal anchorpoint, gericht op aangelegen buurt, 

Oosterparkbuurt.

’s-Gravesandeplein
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Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

Voltaplein

99bereikbaarheid > ’s-gravesandeplein / voltaplein

eerste orde
Gallileiplantsoen

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
Park Frankendael
sportpark Middenmeer

derde orde
Jaap edenbaan
sciencepark
Badhuis
Javastraat
Tropenmuseum
Oosterpark
Darwinplantsoen
krugerplein

Het Voltaplein is een klein plein met een lokale functie in de 
buurt. Bij de analyse is de buurt Middenmeer geen goede di-
recte verbindingen zijn. Bij de secundaire verbindingen zien we 
dat beide zijden van het stadsdeel Amsterdam Oost de grootste 
verbinding vertoont met de Wethouder Frankendaelweg en 
de Hugo de Vrieslaan, wat leidt tot secundarte verbindingen 
met het Park Frankdendeal en het Gallileiplantsoen. Verder 
zijn er verbindingen met het Siencepark en het anchorpoint de 
Middenmeer. 

Gradatie en ligging
Lokaal anchorpoint, gericht op aangrensende buurt, 

Middenmeer.

Voltaplein

1e --
2e --

WAARDeBeOORDelInG BeReIk

n

W O

Z



[boven] studio k / stay-

Oke hostel grenzend aan 

het Timorplein.

[onder] Timorplein vanaf 

de Borneostraat.

100 < waarde van amsterdam oostanchor points



Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

Timorplein

101bereikbaarheid > javastraat / timorplein

eerste orde
Javastraat
Badhuis
Flevopark

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
Ambonplein
Makassarplein
sumatraplantsoen
Dappermarkt

derde orde
Park Frankendael
sportpark Middenmeer
Amstelcampus
Artis
Obiplein
‘s Gravenlandeplein
krugerplein

Het Timorplein is een belangrijke anchorpoint voor de 
oriëntatie in de Timorbuurt. Bij de analyse is er een directe 
verbinding is met de Dappermarkt, samen met het aanliggende 
badhuis. De andere pleinen in de buurt worden hier echter niet 
direct verbonden en zijn er vooral secundaire verbindingen naar 
het oostelijke gedeelte van het stadsdeel Amsterdam Oost. 
Kijkend naar de grenzen bij de analyse, zijn er een secundaire 
verbinding is met de noordgrens, wat tevens leidt tot een 
secondair verbinding in de buurt de Pijp. Directe  verbindingen 
met de parken in het stadsdeel zijn niet

aanwezig.

Gradatie en ligging
Lokaal anchorpoint, gericht op Indische buurt. Gelegen in 

Makassarbuurt.

Timorplein 
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Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

Obiplein

102 < waarde van amsterdam oostanchor points

eerste orde
Ambonplein

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
Timorplein
Boniplein
sumatraplein
Flevopark
Oosterpark
Javastraat
Dappermarkt

derde orde
Tropenmuseum
Amstelcampus
Makassarplein
ceramplein
‘s Gravenlandeplein
krugerplein
Tiebreakers
sportpark Middenmeer 

Het Obiplein ligt in de Ambonbuurt. Het plein heeft een             
lokale functie in de buurt. Dit is terug te zien  terug in de eerste 
ordes van het plein en waarmee alleen een directe verbinding 
ontstaat alleen met het Ambonplein. In de secondaire ordes zien 
we dat de Dappermarkt wordt bereikt. Tevens wordt een brede 
secundaire hechting getoond samen met het Flevopark en het 
Oosterpark.

Gradatie en ligging
Lokaal anchorpoint, gericht op aangelegen buurt, 

Ambonbuurt.

Obiplein
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Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

Ambonplein

103bereikbaarheid > obiplein / ambonplein

eerste orde
Obiplein
Javastraat
Timorplein

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
Flevopark
Dappermarkt
Badhuis
Oosterpark

derde orde
Makassarplein
‘s Gravenlandeplein
krugerplein
Tiebreakers
Gallileiplantsoen
Park Frankendael
Middenmeer
Amstelcampus
sciencepark 

Het Ambonplein toont in vergelijking tot het Obiplein en het 
Boniplein een betere primaire verbinding met de omliggende 
buurten. In de primaire ordes zien we dat de anchorpoints van 
zowel de Javastraat, het Timorplein, het Sumatraplantsoen 
en het Flevopark direct met het plein worden verbonden. 
Ook in de secundaire orde zien we dat het Oosterpark en het       
Flevopark samen met het Tropenmuseum en de Dappermarkt 
een hechting vertonen. Uit de analyse zijn duidelijk de twee 
doorgangen onder het spoor bij de Indische buurt te zien. De 
oost west verbinding in het stadsdeel komt hierdoor bij dit     
anchorpoint ten goede. 

Gradatie en ligging
Lokaal anchorpoint, gericht op aangrenzende buurt, 

Ambonbuurt.

Ambonplein 
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Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

Dappermarkt

104 < waarde van amsterdam oostanchor points

eerste orde
Oosterpark
Flevopark
Javaplantsoen

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
Tropenmuseum
‘s Gravenlandeplein
krugerplein
Timorplein
Ambonplein
Obiplein
ceramplein
Boniplein
sumatraplein
Park Frankendael
sportpark Middenmeer

derde orde
Artis
sciencepark
Amstelstation
Tiebreakers
Jaap edenbaan
Athena hc
Gallileiplantsoen
Jachthaven

De Dappermarkt heeft een ideaal stratenpatroon. Er lopen  
veel straten haaks op de markt. De hechting met omgelegen 
buurten is zeer goed. In het netwerk is goed te zien waar de 
spoorweg loopt, de hechting met Middenmeer is beperkt. De 
anchorpoints in het stadsdeel worden bijna allemaal bereikt. 
Een goede verbinding tussen de Dappermarkt en andere 
anchorpoints kan belangrijk zijn voor de buurt. Een bezoek aan 
de markt kan bijvoorbeeld goed gecombineerd worden met 
een bezoek aan het Oosterpark of het café het Badhuis. De 
Dappermarkt is dichtbij de grens gelegen met het stadsdeel 
centrum, dit maakt het interessant voor bezoekers vanuit het 
stadsdeel Centrum om naar het stadsdeel Oost te komen. 
een bezoek aan het Oosterpark of het café het Badhuis. De 
Dappermarkt is dichtbij de grens gelegen met het stadsdeel 
centrum, dit maakt het interessant voor bezoekers vanuit het 
stadsdeel Centrum om naar het stadsdeel Oost te komen.

Dappermarkt

Gradatie en ligging
Globaal anchorpoint, trekt toeristen 

en mensen vanuit heel amsterdam aan, 
gelegen in de Dapperbuurt.
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Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

sportpark Drieburg

105bereikbaarheid > dappermarkt / sportpark drieburg

eerste orde

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
sciencepark

derde orde
Geuzen Middenmeer
Tropenmuseum
Park Frankendael
Oosterpark
Darwinplantsoen
Gallileiplantsoen

Sportpark Drieburg is slecht bereikbaar dit is te wijten aan 
de slechte ligging van het sportpark. Het noord-oosten, zuiden 
en zuidwesten zijn volledig afgesloten door de Gooiseweg, A10 
en het kanaal. Ook het bereik met Amsteldorp is slecht. Wel is 
er een zeer lange tweede orde die over de Kruislaan loopt, deze 
kom uit bij het Sciencepark. Op hogere niveas is er een slechte 
verbinding, door de lange tweede orde is het laagschalig nog 
onvoldoende maar minder slecht. Er is echter geen fijnmazig 
straatpatroon te herkennen. Alleen het bereik richting het noord/
oosten is onvoldoende, terwijl de rest slecht is. Sportpark 
Drieburg is dus zeer geïsoleerd gelegen, er zijn vele barrières 
die voor een slecht bereik zorgen straatpatroon te herkennen. 
Alleen het bereik richting het noord/oosten is onvoldoende, ter-
wijl de rest slecht is. Sportpark Drieburg is dus zeer geïsoleerd 
gelegen, er zijn vele barrières die voor een slecht bereik zorgen.

Sportpark Drieburg

Gradatie en ligging
Globaal anchorpoint, trekt personen 

vanuit heel amsterdam, gelegen in 
Middenmeer.
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Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

sportpark Voorland

106 < waarde van amsterdam oostanchor points

eerste orde
Jaap edenbaan
sportpark Middenmeer

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
Athena hc
Geuzen Middenmeer
sciencepark
Darwinplantsoen

derde orde
sportpark Drieburg
Voltaplein
Park Frankendael
Gallileiplantsoen
Amstelstation
Tropenmuseum

Sportpark voorland heeft een slechte eerste orde bereik-
baarheid, deze loopt echter wel over de Middenweg wat zorgt 
voor een lange reikwijdte, echter zijn er weinig verbindingen. 
De tweede orde krijgt een onvoldoende door het weinige aantal 
aansluitingen vanaf de Middenweg. Hoogschalig gezien is het 
slecht omdat er geen hoogschalige wegen bereikt worden. Er is 
geen fijnmazig stratenpatroon te zien, de laagschalige bereik-
baarheid is daarom onvoldoende. Verder is de bereikbaarheid 
richting het noorden, oosten zuiden en westen slecht. Voorland 
licht zeer geisoleerd tussen het spoor, de A10 en de omliggende 
sportvelden richting het noorden, oosten zuiden en westen 
slecht. Voorland licht zeer geisoleerd tussen het spoor, de A10 
en de omliggende sportvelden.

Gradatie en ligging
Globaal anchorpoint, trekt personen uit heel amsterdam, 

gelegen in Middenmeer. 

Sportpark Voorland  
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Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

Jaap edenbaan

107bereikbaarheid > sportpark voorland / jaap edenbaan

eerste orde
sportpark Middenmeer

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
Flevopark
Darwinplantsoen

derde orde
Gallileiplantsoen
Park Frankendael
Oosterpark
Tropenmuseum
Dappermarkt
‘s Gravenlandeplein
krugerplein
sportpark Drieburg

Voor een sportlocatie is het bereik van de Jaap Edenbaan 
niet optimaal. De eerst orde van de Jaap Edenbaan is al erg 
slecht. De tweede orde iets beter, maar dat is vooral te danken 
aan de Kruislaan en de Middenweg. Deze straten verbinden 
de Jaap Edenbaan in Oostelijke en Zuidelijke richting. De 
hoog- en laagschaligheid is niet goed van dit anchorpoint.Het 
functioneert zelfs op laagschalig niveau niet erg goed als het 
puur alleen bekeken wordt op het ruimtelijke aspect.  Het ligt 
in het midden van allerlei barrieres. Het spoor, de snelweg en 
de begraafplaats midden van allerlei barrieres. Het spoor, de 
snelweg en de begraafplaats.

Gradatie en ligging
Globaal anchorpoint, trekt mensen van heel Amsterdam en 

omgeving, gelegen in Middenmeer.

Jaap Edenbaan 
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Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

Tiebreakers

108 < waarde van amsterdam oostanchor points

eerste orde
Javastraat
Flevopark

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
Amstelcampus
Dappermarkt
Tropenmuseum
Timorplein
Boniplein
Oosterpark
Badhuis

derde orde
Artis
sciencepark
Makassarplein
ceramplein
Ambonplein
krugerplein
‘s Gravenlandeplein
Park Frankendael
Javaplantsoen
Gallileiplantsoen
sumatraplantsoen
sportpark Middenmeer

De eerste orde vanaf de Tie Breakers heeft onvoldoende bereikbaarheid, Ondanks 
dat  deze zeer ver reikt via de Valentijnskade en de Celebesstraat, is het aantal 
verbindingen laag. De tweede orde heeft een matige bereikbaarheid omdat het spoor 
hier een grote barrière opwerpt. Op zowel hoge als lage niveaus is het slecht. Er 
worden geen hoogschalige wegen aangedaan en er is geen fijnmazig patroon. Door 
het Flevopark is het bereik richting het noorden onvoldoende, het bereik richting het 
westen is ook onvoldoende door de spoorlijn. Richting het zuiden is het bereik slecht 
door de waterbarrière langs de Valentijnskade. Het bereik richting het oosten is door 
zowel de waterbarrière als de A10 slecht. Vanaf de Tie Breakers zijn nog genoeg 
verbeterpunten mogelijk richting het westen is ook onvoldoende door de spoorlijn. 
Richting het zuiden is het bereik slecht door de waterbarrière langs de Valentijnskade. 
Het bereik richting het oosten is door zowel de waterbarrière als de A10 slecht. Vanaf 
de Tie Breakers zijn nog genoeg verbeterpunten mogelijk.

Gradatie en ligging
Globaal anchorpoint, gelegen in Indische buurt

Tiebreakers
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Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

Geuzenpark Middenmeer

109bereikbaarheid > tiebreakers / geuzenmiddenmeer

eerste orde
sportpark Middenmeer
Athena hc
Voorland Atletiek

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
Jaap edenbaan
Flevopark
Park Frankendael
Tropenmuseum
Oosterpark
Darwinplantsoen

derde orde
Gallileiplantsoen
Javastraat
Dappermarkt
‘s Gravenlandeplein

Het Sportpark heeft een  korte eerste orde. Door de 
middenweg heeft het sportpark een geringe connectie langs 
de gehel as. het is een anchorpoint op lage schaal. Opvallend 
is het feit dat er geen relatie is met de Indische buurt. Het 
Anchorpoint richt zich op het noord-westen. De connectie met 
de oosterparkbuurt is redelijk. Verder heeft het sporpark een 
zeer slechte connectie met de naast gelegen buurten aan de 
westzijde. 

Gradatie en ligging
Globaal anchorpoint, trekt mensen vanuit heel amsterdam, 

gelegen in Middenmeer.

Geuzenmiddenmeer 

1e --
2e +-

WAARDeBeOORDelInG BeReIk

n

W O
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Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

Athena hc

110 < waarde van amsterdam oostanchor points

eerste orde
sportpark Middenmeer
Geuzen Middenmeer

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
Jaap edenbaan
Voorland Atletiek
Park Frankendael
Oosterpark
Tropenmuseum

derde orde
sciencepark
Flevopark
Gallileiplantsoen
krugerplein
Dappermarkt
Javastraat

De eerste orde vanaf Athena is redelijk lang, echter zijn 
er weinig aansluitingen en is het bereik dus slecht. Dit geldt 
in mindere mate voor de tweede orde lijn, als eerste is de            
radioweg een lange tweede orde richting de wijk Oud-Oost. 
Ook de middenweg wordt nog bereikt. Op hogere- en lagere 
schaalniveas presteert de connectiviteit van Athena slecht. 
Er worden geen hogere schaalniveas bereikt en er is geen 
fijnmazig straatpatroon. De bereikbaarheid richting het noorden 
en oosten is slecht door de ring A10 en de spoorlijn. Richting 
het zuiden doemt de A10 weer op als barrière waardoor het 
zuiden ook slecht bereikt wordt. Richting het westen steekt 
een verbinding het stadsdeel uit. De barrières zorgen voor een 
geïsoleerde ligging. 

Gradatie en ligging
Globaal anchorpoint, gelegen in Middenmeer.

Athena HC

1e --
2e --

WAARDeBeOORDelInG BeReIk
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Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

Jachthaven

111bereikbaarheid > athena hc / jachthaven

eerste orde

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde derde orde
Flevopark
Oosterpark
Dappermarkt

De bereikbaarheid van  de jachthaven is matig, de eerste 
orde vanaf de jachthaven is een zeer lange straat, deze heeft 
wel veel verbindingen maar deze komen weer terug op dezelfde 
eerste orde. Of ze zijn zeer kort. Tevens loopt er maar één 
tweede orde het gebied in en de rest loopt richting het noorden 
of zuiden. Op hogere niveaus scoort de jachthaven slecht aan-
gezien er geen snelwegen bereikt worden. De verbinding met 
het zuiden en westen is ook slecht, dit komt door het uitbreken 
van een verbinding met het gebied. Over het geheel gezien is 
de jachthaven dus niet goed verbonden met het omliggende 
gebied. Dit komt vooral door de waterpartijen en het feit dat er 
geen bruggen of verbindingen zijn.

Gradatie en ligging
Globaal anchorpoint, trekt personen uit en buiten 

Amsterdam aan, gelegen buiten stadsdeel, gelegen in IJburg. 

Jachthaven

1e +- 2e +-

WAARDeBeOORDelInG BeReIk

n
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Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde: 

Javastraat

112 < waarde van amsterdam oostanchor points

eerste orde
Timorplein
Makassarplein
Ambonplein
Badhuis
Tropenmuseum
Oosterpark

ADRes > ARchOR POInTs

tweede orde
Flevopark
sumatraplantsoen
Gallileiplantsoen
Park Frankendael
Tiebreakers
sportpark Middenmeer
ceramplein
Boniplein
Dappermarkt
sciencepark

derde orde
Jachthaven
Voltaplein
‘s Gravenlandeplein
krugerplein
Javaplantsoen
Amstelstation
Artis
Jaap edenbaan

Het 1e orde bereik van de Javastraat is voldoende, de Java 
straat is namelijk redelijk lang. Het 2e orde bereik onvoldoende, 
er is wel een redelijk bereik maar gezien de goede 1e orde is 
er een gemiste kans. De hoog-en laagschaligheid zijn beide 
onvoldoende. Er worden geen hoogschalige wegen bereikt 
en qua laagschaligheid kan het beter. Het noorden en oosten 
zijn slecht bereikbaar, dit komt vooral door het flevopark en 
de waterbarrière bij de Zeeburgerdijk. Het zuiden en westen 
is onvoldoende bereikbaar. Dit komt door de spoorlijn en de   
weinige doorgangen.

Gradatie en ligging
Lokaal anchorpoint, gericht op de Indische buurt, wel 

bekent- heid in hogere schaal. Gelegen in Makassar- en 
Timorbuurt.

Javastraat

1e +
2e +-

WAARDeBeOORDelInG BeReIk

n
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Conclusie 
Uit de analyses van de anchorpoints is af te lezen welke 

plekken in Oost belangrijk zijn en welke potentie hebben om te 
ontwikkelen. Het noordelijke deel van Oost heeft bijvoorbeeld 
een interessant netwerk aan anchorpoints die elkaar zouden 
kunnen versterken. Dit zijn onder andere de Amstelcampus, dat 
voor levendigheid zorgt met haar studenten, het Oosterpark 
dat als een groen hart functioneert, de Dappermarkt waar 
mensen bijeenkomen, de Javastraat om te winkelen en het 
Tropenmuseum dat toeristen aantrekt. 

stedelijk netwerk
Door het stedelijk netwerk  slim in te richten en de ver-

bindingen tussen deze anchorpoints te verbeteren ontstaat er 
een betere samenhang waardoor de hele buurt aantrekkelijker 
wordt. Het beeld en imago van een buurt wordt o.a. gevormd 
door wat er te  beleven en te zien is. Hoe meer er te doen hoe 
meer activiteiten er plaatsvinden in de buurt. Uiteindelijk zal dit 
leiden tot een groei in sociale en economische zin. 

oost-west conneciviteit 
Om de verbindingen  van de zojuist beschreven anchor-

points te verbeteren zal er een grotere focus moeten liggen op 
een Oost-West connectiviteit, in het huidige stedelijk frame is 
de Wibautstraat te veel gefocust op een Noord-Zuid verbinding. 
De Wibautstraat is in dat opzicht een barrière omdat het op 
een dusdanige manier is ingericht dat de  aanvoer van mensen 
vanuit het centrum naar de richting van de Oosterparkbuurt  
ontmoedigt.  In de analyse komt ook naar voren de anchor-
points in de Indischebuurt de slechte bereikbaarheid hebben 
met het omliggende gebied. Anchorpoints zullen optimaal 
functioneren wanneer deze bereikt worden door aanvoerwegen. 

Grootste anchorpoints
Het Oosterpark, park Frankendael, sportpark Middenmeer, 

het Flevopark en het Science Park zijn de grootste anchorpoints 
in het stadsdeel. Hoe beter deze parkenfunctioneren deste meer 
profijt de omliggende buurt ervan heeft. Één manier om deze 
parken beter te laten functioneren is om de samenhang en con-
nectiviteit onderling te versterken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen 

door assen te creëren die de anchorpoints beter met elkaar 
verbinden. Deze assen zijn extra verbindings wegen tussen de 
anchorpoints. Deze assen kunnen daarnaast versterkt worden 
door aan deze assen nieuwe anchorpoints te laten ontstaan. De 
Middenweg is een belangrijke bestaande as die het Oosterpark, 
park Frankendael en sportpark Middenmeer verbindt. 

diversitiet anchorpoints
De diversiteit van anchorpoints binnen het stadsdeel en 

binnen wijken is erg belangrijk. Drie parken naast elkaar heeft 
minder toegevoegde waarde dan één park, één plein en één 
winkelstraat bij elkaar. Dezelfde anchorpoints in één netwerk 
zullen elkaar minder versterken dan verschillende anchorpoints. 
Zo zou er afgevraagd kunnen worden of Park Frankendael niet 
enigszins overbodig is aangezien de aanwezigheid van het 
Oosterpark en het Flevopark. Wellicht zou Park Frankendael 
een andere functie kunnen krijgen of verkleind worden. Het park 
heeft genoeg mogelijkheden dankzij de centrale locatie in het 
stadsdeel.

Creëren van nieuwe ancherpoints
De database geeft inzicht op welke plekken er eventueel 

een nieuwe anchorpoint gecreëerd kan worden. Om de ver-
bindingen tussen Oost en stadsdeel Zuid te verbeteren, dat nu 
beperkt is, is het een mogelijkheid om van een barrière een an-
chorpoint te maken. Hierbij wordt van een duidelijk herkenbaar 
punt een verbinding gemaakt tussen de  verschillende stadsde-
len. Dit zou goed kunnen bij de Amstel dat op dit moment een 
bar-rière vormt tussen de twee stadsdelen. Wanneer dit zou 
lukken zal de Amstel niet als een barrière ervaren worden, maar 
als een stepping stone tussen twee gebieden. Een steppingsto-
ne is een verbinding van buiten het stadsdeel naat het stadsdeel 
toe. Langs de Amstelkade zou bijvoorbeeld een boulevard 
gemaakt kunnen worden. Als er een anchorpoint op een grens 
bevindt zal de grens min-der als een grens ervaren worden. Er 
ontstaat een samenhang tussen de gebieden. Beide gebieden 
zullen profijt hebben van een verbeterde samenhang, het biedt 
de mensen namelijk meer voorzieningen en prikkelingen. 

113bereikbaarheid > conclusie

Een betere hechting in westelijk richting met de stad kan de 
functionaliteit van de stedelijke anchorpoint in oost versterken
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Inleiding
Het onderzoeksgebied Amsterdam-Oost grenst aan andere 

stadsdelen, water en de Ringweg A10. Om de toegankelijkheid 
en de hechting van het te onderzoeken gebied te bepalen is het 
belangrijk om onderzoek naar de grenzen te doen. Dit laat zien 
hoe fysiek de grenzen daadwerkelijk zijn. Het is mogelijk dat een 
grens alleen een bestuurlijke grens op de kaart is en dat men 
er niets van merkt wanneer deze grens gepasseerd wordt. Het 
kan ook een fysieke grens zijn, waarbij het duidelijk zichtbaar is 
door een barrière of andere bouwstijl dat een grens gepasseerd 
wordt.

De grenzen van het onderzoeksgebied zijn uitgetekend 
als onderzoekskader en kennen een noord- oost-, zuid- en 
westkant. Voor deze vier onderverdeelde grenzen zijn 1-2-3 
orde tekeningen gemaakt. De grens zelf is een eerste orde 
en alles wat direct op de grens aansluit is ook een eerste 
orde. De punten zijn het begin van de eerste ordes op de 
grens. Op basis van dit uitgevoerde  onderzoek, zijn er ana-
lyses gemaakt. Aan de analyses kan worden afgeleid hoe 
de grenzen fysiek gezien in elkaar steken en komen slechte 
en goede grenspunten naar voren. Per grens zal hier een                                                                             
conclusie aan gehangen worden en de beste punten worden 
door middel van foto’s zichtbaar gemaakt.

Tevens wordt er gekeken naar de noord-zuid & de oost-
west verbinding. Dit wordt gedaan door middel van een aparte 
analyse methode en kan alleen door alle 1-2-3 ordes vooraf-
gaand gedaan te hebben. Met deze methoden wordt daarna 
gekeken naar het gehele netwerk van alle punten. Hier zullen 
interessante conclusies uit gehaald kunnen worden.

De punten op de grenzen kennen een onderverdeling in drie 
categorieën, waarvan er twee hetzelfde symbool hebben:

Doorgang; deze catogorie betreft wegen die van 
buiten het grensgebied komen en door de grens het 
gebied binnengaan, zowel gehecht als toegankelijk.

Toegang; deze catogorie betreft wegen die vanaf 
de grens ontstaan en het gebied in gaan.

Hechting; deze catogorie betreft wegen die van 
buiten het grensgebied komen en reiken tot aan 
de grens, maar er hier niet doorheen gaan. 

Bijde grensanalyses is ook de relatie met de Anchorpoints 
van het gebied onderzocht. Dit is echter alleen gedaan bij 
de interne anchorpoints, dus alleen voor de doorgangs- en 
toegangspunten geldt deze analyse. De punten worden 
gezamenlijk geanalyseerd er wordt echter alleen weer een on-
derscheid gemaakt in doorgangs- en toegangspunten. Op deze 
manier wordt inzichtelijk gemaakt, welke anchorpoints er vanuit 
de grens gemakkelijk bereikt kunnen worden. De gewonnen 
resultaten zijn in een tabel weergegeven. De illustratie hiernaast 
weergeeft alle geanalyseerde grenspunten en anchorpoints. 
In de uitwerking van dit hoofdstuk zullen ook foto’s getoond 
worden. Deze geven aan hoe het beste punt eruit ziet. 
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de noordgrens is een typische fysieke grens die ge-
vormd word door het water langs de mauritskade en de 
Zeeburgerdijk. aan de andere kant van het water liggen de 
weesperbuurt, de oostelijke eilanden en Kadijken en het 
Cruquisgebied. noord grens is zuidelijk gelegen ten opzich-
te van het centrum van amsterdam.

noord doorgangspunten
De Noordgrens is de grens die de beste connectie heeft met 

het centrumgebied. De spoorlijn loopt door de grens heen. Met 
de Weesperzijde heeft de grens een punt die hemelsbreed het 
meest in de buurt komt van het oude centrum van Amsterdam. 
De Weesperzijde vormt een doorgang, waarvan de hechting 
zeer kort is en de toegankelijkheid onder in de Omval van der 
Kun reikt.

De Noordgrens kent totaal zes doorgangspunten: 
de  genoem-de Weesperzijde, de Wibautstraat, Korte 
Gravesandestraat, Alexanderplein,Zeeburgerstraat en de 
Molukkenstraat. De Wibautstraat samen met het Alexanderplein 
zijn de beste punten qua doorgang voor deze grens. Bij het 
Alexanderplein loopt de eerste orde vanuit het centrum door de 
noord grens en kruist uiteindelijk zelfs de Zuidgrens. Daarnaast 
zijn er veel aftakkingen in oostelijke en westelijke richting. Er is 
een verbinding met Zuidoost en Diemen. Bij de overgebleven 
drie punten zijn er korte hechtingen over het water richting het 
centrum. Deze wegen reiken helaas niet ver genoeg het centrum 
in of gaan daar aan voorbij. 

Over de toegankelijkheid valt voor deze punten te zeggen 
dat weinig adressen zich bevinden aan de orde lijnen. Door 
een niet fijnmazig stratenpatroon binnen het grensgebeid is er 
onvoldoende bereik. Deze wegen reiken helaas niet ver genoeg 
het centrum in of gaan daar aan voorbij.

noord toegangspunten
De toegankelijkheid van grens noord is op het eerste gezicht 

zeer beperkt. De punten reiken op één punt na niet verder dan 
het spoor en het water van de Valentijnskade. De grens kent aan 
deze zijde veertien toegangspunten. En voor de beeldvorming 

zijn dit de Andreas Bonnstraat, Muntendamstraat, Mauritskade 
(Oosterpark 1), Mauritskade (Oosterpark 2), de Linnaeusstraat, 
de Von Zessenstraat, de Dapperstraat, de Roomtuintjes, de 
Celebesstraat/Borneostraat, de Lombokstraat, de Padangstraat, 
de Djambistraat, de Gorantalostraat en de Kramaweg/
Soembarastraat. Kwantitatief gezien is het mogelijk om met 
deze punten de toegankelijkheid van de grens goed te noemen, 
maar kwalitatief gezien helaas dus niet. Dit komt hoofdzakelijk 
door de genoemde barrières in de vorm van water en het spoor. 
Van deze punten is het punt de Linnaeusstraat alleen noemens-
waardig.  Hierbij loop de eerste orde van de Mauritskade aan de 
noordkant door het hele gebied naar het zuiden tot aan Diemen 
en Zuidoost middels de bekende Middenweg. Dit punt is een 
voorbeeld voor alle anderen, want het zorgt niet alleen voor 
toegankelijkheid van noord naar zuid binnen het gebied, maar 
ook van oost naar est door de vele aftakkingen. 

noord Hechtingspunten
De hechting van de grens met zijn omliggende omgeving 

wordt door maar twee punten gemaakt. Dit zijn de Panamalaan 
en de Th. K. Van Lohuizenstraat. De Panamalaan doet het heel 
erg goed en heeft dan ook een goede hechting met het centrum 
gebied. Dit komt door de eerste orde die over de Pietheinkade 
naar de Prinsengracht loopt en zo met zijn tweede ordes veel 
aftakkingen heeft. Een fijnmazig patroon is zichtbaar in het 
centrum. Het andere punt heeft veel last van de waterbarrières 
en heeft daarom een slecht bereik. Dit punt voegt dan ook 
nauwelijks kwaliteit toe aan de hechting van grenslijn Noord. 

Na deze drie analyses over grens Noord gedaan te hebben 
kan geconcludeerd worden dat de grens voor het grootste 
gedeelte een fysieke grens is. Dit wordt niet als positief gezien. 
Als meerdere gebieden goed met elkaar verbonden zijn, is het 
meestal zo dat je niet het idee hebt dat je je van het ene naar 
het andere verplaatst op het moment dat je de grens kruist. 
De Wibautstraat is een grenspunt waar dit zo is. Verder kom je 
namelijk steeds weer op de kade aan en kom je infrastructurele 
barrières tegen. 

Grens Noord 
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grenzen
Weesperzijde
Wibautstraat
korte Gravesandestraat
Alexanderplein
Zeeburgerstraat
Molukkenstraat

DOORGAnGsPunTen > ARchOR POInTs

eerste orde
Amstelcampus  • 
Artis  • 
Tropenmuseum   • 
Javastraat  • 
Gravesandeplein  • 
Krugerplein  • 
Oosterpark  • 
Park Frankendael  • 
Badhuis  • 
Sportpark Middenmeer  • 

tweede orde
Amstelstation  • 
Dappermarkt  •
Sciencepark  •
Gravesandeplein  •
Amstelplein  •
Timorplein  •
Makassarplein  •
Sumatraplantsoen  •
Gallileiplantsoen  •
Flevopark  •
Jaap Edenbaan  •
Tiebreakers  •

noord

 Onderzoekskaart: 1e, 2e, 3e orde bereik: doorgangen noordzijde
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grenzen
Andreass Bonstraat
Muntendamstraat
Mauritskade #1
Mauritskade #2
linneausstraat
Von Zessenstraat
Dapperstraat
Roomtuintjes
cellebesstraat
lombokstraat
Padangstraat
Djambistraat
Gorontalostraat
kramastraat

TOeGAnGsPunTen > ARchOR POInTs

eerste orde
Amstelcampus  • 
Tropenmuseum  • 
Dappermarkt  • 
Javastraat  • 
Sportpark Middenmeer  • 
Badhuis  • 
Voorland atletiek  • 
‘s Gravesandeplein  • 
Makassarplein  • 
Timorplein  • 
Flevopark  • 
Oosterpark  • 
Park Frankendael  • 

tweede orde
Geuzenmiddenmeer  • 
Jaap Edenbaan  • 
Sciencepark  • 
Boniplein  • 
Krugerplein  • 
Galileiplantsoen  • 
Sumatraplantsoen  • 

 Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde bereik: 

toegangspunten noordzijde
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[boven] Panamalaan

noord

 Onderzoekskaart: 1e, 2e, 3e orde bereik: doorgangen noordzijde
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de Zuidgrens is ook een typische fysieke grens. 
die grens word gevormd door de ringweg a10 tussen 
sciencepark en de Gooiseweg en de weespertrekvaart 
tussen spaklerweg en de Gooiseweg. aan de andere kant 
van de Zuidgrens liggen de buurten duivendrecht, diemen 
en de omval.

                                                                                                                                                     
Zuid doorgangspunten
De Zuidgrens heeft voornamelijk doorgangspunten wat 

voor een grens altijd gunstig is. Onder deze punten bevinden 
zich hoogschalige punten en belangrijke verkeersaders voor het 
gebied. De punten zijn de Radioweg, de Middenweg, De glaan, 

De Middenweg is de beste doorgang van de Zuidgrens. De 
eerste orde loopt vanaf het tropenmuseum in het Noordelijke 
deel over de Middenweg richting het Zuidelijke deel tot aan 
Diemen/Zuidoost. Door de vele tweede ordes die aftakken van 
de eerste orde is het bereik voldoende tot goed in het gebied. 
De punten zijn de Radioweg, de Middenweg, De glaan, 

A10-Gooiseweg en de Gooiseweg zelf. Middenweg is de 
beste doorgang van de Zuidgrens. De eerste orde loopt vanaf 
het Tropenmuseum in het Noordelijke deel over de Middenweg 
richting het Zuidelijke deel tot aan Diemen/Zuidoost. Door 
de vele tweede ordes die aftakken van de eerste orde is het                   
bereik ruim voldoende in het gehele deelgebied. Ook worden er 
op hoogschalig niveau wegen geraakt zoals de Ringweg A10. 
Het valt op dat de oude binnenstad nauwelijks door de ordes 
wordt geraakt, maar dit is onder andere te verwijten aan de 
spoorlijn die door het gebied loopt.

Zuid toegangspunten
De grens heeft slechts één toegangspunt. Dit punt bevindt 

zich op de Kruislaan. De Kruislaan heeft een slecht bereik. De 
zuidgrens bestaat uit water en de A10. Er kan gezegd worden 
dat deze twee barrières de aanleiding zijn voor de weinig aantal 
punten die een eerste orde hebben die vanaf de grens het  
gebied inloopt. Het is dan ook een probleem voor de grens, 
want de snelweg heeft alleen afslagen en blokkeert eventuele 
andere punten die aan de eisen voor toegankelijkheid kunnen 

voldoen. Er is vanaf de grens gezien gewoon weinig toeganke-
lijkheid het gebied in.

Zuid Hechtingspunten
Het laatste punt wordt toegekend aan de hechting van de 

grens. De ringweg  vormt een deel van de grens richting het 
oosten en daarnaast het noorden van het gebied. Dit punt zorgt 
voor een goede en gemakkelijke hechting met de rest van de 
stadsdelen van Amsterdam. Door diverse afslagen in de tweede 
orde worden er veel adressen aangedaan. Hier is nog niet eens 
te spreken over de derde orde.  Zoals eerder gezegd vormt deze 
ringweg op lagere niveau’s zoals; buurt-, wijk- en staatniveau 
voor een grote barrière. 

Als we naar de gehele zuidgrens kijken kan geconcludeerd   
worden dat het een fysieke grens betreft. Ook al zijn er een 
aantal goede doorgangspunten. De A-10 vormt dan als nog een 
fysieke grens. Lag deze er niet, dan zou de grens ook niet zo 
fysiek zijn als nu het geval is.

Grens Zuid 
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grenzen
Radioweg
Middenweg
Rozenburglaan
A10 Gooiseweg
Gooiseweg

DOORGAnGsPunTen > ARchOR POInTs

eerste orde
Jaap Edenbaan  • 
Sportpark Middenmeer  • 
Voorland atletiek  • 
Sportpark Middenmeer  • 
Tropenmuseum  • 
Sciencepark  • 
Amstelstation  • 
Oosterpark  • 
Park Frankendael  • 
Gallileiplantsoen  • 

tweede orde
Athena HC  • 
Geuzenmiddenmeer  • 
Sciencepark  • 
Javatsraat  • 
Dappermartkt  • 
Amstelcampus  • 
Krugerplein  • 
Voltaplein  • 
Park Frankendael  • 
Darwinplantsoen  • 
Flevopark  • 

zuid

 Onderzoekskaart: 1e, 2e, 3e orde bereik: doorgangen zuidzijde
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grenzen
kruislaan

TOeGAnGsPunTen > ARchOR POInTs

eerste orde tweede orde
sportpark Drieburg 
sportpark Middenmeer  
Jaap edenbaan  
sciencepark  

Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde bereik: 

toegangspunten zuidzijde
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[boven] Ringweg Zuid

zuid

 Onderzoekskaart: 1e, 2e, 3e orde bereik: doorgangen zuidzijde



126 < waarde van amsterdam oostgrens analyse

[rechts] neonglow kaart, 

noord-zuid verbindingen.

na het analyseren van iedere grens apart is het goed om 
de relaties van verschillende grenzen te bekijken en te ana-
lyseren. Hieruit komen belangrijke verkeersaders en dus de 
dragende assen van het gebied naar voren. de noord- en de 
zuidgrens, de oost- en de westgrens en alle vier de grenzen 
samen zijn met elkaar vergeleken. de drie vergelijkingen 
leggen de radiale  en tangentile assen van het gebied bloot.                                          

Bij de analyse staat de 3-stapsmethode centraal, zonder 
eerst deze methode uitgevoerd te hebben kan deze analy-
se niet gedaan worden. de kleur oranje is als weergevende 
kleur gebruikt. deze kleur staat bekent als de kleur die stro-
mingen grafisch weergeeft. Wanneer wegen vaak geraakt 
worden door de ordes wordt de oranje kleur steeds helder-
der. Hoe helderder de kleur is, des te groter de rol van de 
betreffende weg in het stedelijk netwerk is.

noord-Zuid verbinding
De Middenweg is van oudsher al een belangrijke verbinding 

van de stad met het buitengebied richting Diemen. Na stedelijke 
uitbreiding van de afgelopen decennia langs deze as is ook in 
deze analyse door verheldering van de oranje kleur goed te zien 
dat deze weg een belangrijke verkeersader van het stedelijke 
netwerk is. Dit betekent dat mensen die van binnen het gebied 
naar buiten willen en andersom hoogstwaarschijnlijk gebruik 
zullen maken van deze weg. Uit de analyse blijkt dat voor beide 
grenzen deze Middenweg erg belangrijk is. In Oost- Westelijke 
richting komt de Eerste Oosterparkstraat die overloopt in de 
Wijtenbachstraat en de Insulindeweg ook zeer duidelijk naar 
voren. Deze intentieviering van de oranje kleur ligt voorname-
lijk aan het feit dat er veel ordes van de Noordelijk grens op 
aansluiten. Dit heeft dus weinig met de onderlinge relatie van 
de twee grenzen te maken, maar geeft wel aan dat dit een 
veel gebruikte as is aan de Noordzijde van het gebied. Aan de 
Zuidzijde is de Gooiseweg ook donkerder van kleur, omdat deze 
weg door de Zuidgrenspunten vaak wordt geraakt.

De welbekende Wibautstraat maakt zijn zogenoemde 
belangrijke rol in het stedelijk frame door middel van deze 
methode niet waar. Een goede verbinding tussen noord en 
zuid komt door deze belangrijke straat niet tot stand, omdat de 
doorstroming en de enorme hoeveelheid aan keuzes die iemand 
moet maken om van A naar B te komen te chaotisch is. Bij de 
Middenweg heb je hier geen last van. Deze weg is overzichtelijk 
en duidelijk. Er is te zien dat in het noorden van het gebied de 
kleur oranje sterk opheldert. Dit komt door de vele punten die 
zich op de Noordgrens bevinden. De vele ordes zorgen voor een 
fijnmazig patroon met uitzondering van het Oosterpark. zijn er 
veel te weinig adressen die door de ordes worden aangedaan   
waardoor de buurten onderling slecht met elkaar verbonden 
zijn. Over de onderlinge relatie valt te zeggen dat voor de gren-
zen door het midden van het gebied de beste verbinding loopt 
en dat de Noordgrens beduidend beter is dan de Zuidgrens, 
omdat vanaf de Noorgrens velen straten worden aangedaan 
en makkelijk op vele manieren bewogen kan worden. In het 
zuiden zijn er veel te weinig adressen die door de ordes worden 
geraakt, waardoor de buurten onderling slecht met elkaar 
verbonden zijn. Over de onderlinge relatie valt te zeggen dat 
voor de  grenzen door het midden van het gebied de beste 
verbinding loopt en dat de Noordgrens beduidend beter is dan 
de Zuidgrens, omdat vanaf de Noordgrens veel straten worden 
geraakt en er makkelijk op veel manieren bewogen kan worden. 



127grenspunten > noord / zuid



128 < waarde van amsterdam oostgrens analyse

de oostgrens is een fysieke grens die loopt vanaf het 
water bij het flevopark tot en met het sciencepark. de 
andere zijde van de oostgrens bestaat uit het water van het 
nieuwe diep en Ijburg.  de grens is zuidoostelijk gelegen 
ten opzichte van het centrum.

de oostelijke grens heeft maar twee punten. dit zijn de                
Zuiderzeeweg en de westelijke merwede Kanaaldijk. Beide   
punten hebben een doorgangsfunctie. Het aantal punten 
ligt laag, maar dit komt door het feit dat deze grens vooral 
water in zijn directe omgeving heeft. 

oost Hechtingspunten
De Zuiderzeeweg komt het gebied binnen door de oost-

grens ter hoogte van ’t IJ. De eerste betreft een zeer sterke 
eerste orde en gaat geheel van oost naar west door het noorde-
lijke deel van het gebied. Deze eerste orde raakt alle belangrijke 
verkeersaders van het stadsdeel en biedt hiermee een goede 
toegang tot het gehele gebied. Deze Zuiderzeeweg zorgt met 
een paar uitschietende tweede ordes zelfs voor een connectie 
met het centrum van Amsterdam en een overschrijding van de 
Zuidgrens. De Zuiderzeeweg zorgt tevens voor een connectie 
met Amsterdam-Noord en heeft een aansluiting op de A10.

De Westelijke Merwede Kanaaldijk heeft een eerste orde die 
zich begeeft tussen ’t IJ en het Flevopark. Deze barrières zorgen 
voor een slechte toegankelijkheid van het gebied binnen de 
grens. De Oostgrens is dus zeer beperkt in haar punten en kent 
geen diversiteit op dit gebied. Toch is het lastig om de grens 
anders in te delen, omdat je te maken hebt met veel water in 
deze omgeving.

Grens Oost 
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grenzen
Zuiderzeeweg
Westelijke- 
Merwedekanaaldijk

DOORGAnGsPunTen > ARchOR POInTs

eerste orde
Dappermarkt  • 
Oosterpark  • 
Flevopark  • 

tweede orde
Badhuis  • 
Javastraat  • 
Tropenmuseum  • 
Amstelcampus  • 
Timorplein  • 
Ceramplein  • 
Obiplein  • 
Ambonplein  • 
‘s Gravesandeplein  • 
Krugerplein  • 
Park Frankendael  • 
Sumatraplantsoen  • 
Jachthaven  • 
 

oost

 Onderzoekskaart: 1e, 2e, 3e orde bereik: doorgangen oostzijde
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de westgrens is ook een fysieke grens die loopt vanaf 
het water bij het amstelhotel/amstelcampus tot en met de 
spaklerweg. de westgrens bestaat in zijn geheel uit water. 
aan de overkant van het water liggen de buurten oude Pijp, 
Ijselbuurt en de rijnbuurt.

west doorgangspunten
De westgrens telt drie doorgangspunten. Dit zijn de 

Mauritskade, Meester Treublaan (Berlagebrug) en de 
Spaklerweg. Gezamenlijk zijn deze punten erg goed over de 
grens verdeeld. 

Ze vormen een diverse hechting met het omliggende 
gebied De Mauritskade loopt in een overzichtelijke bocht 
richting het noorden. De Meester Treublaan steekt rechtdoor het                     
westelijke deel van Amsterdam in. Alle drie de punten stuiten 
na een korte toegankelijkheid op rotondes die   vervolgens 
overgang geven aan tweede ordes. De toegankelijkheid van de 
doorgangs-    punten is niet heel slecht, maar voor een perfecte 
grens zeker ook niet optimaal. Een goede verbinding van West 
naar Zuid komt vanuit de Westgrens namelijk ook niet tot stand.

west toegangspunten
De Westgrens heeft totaal acht toegangspun-

ten. Dit zijn de Ruyschstraat, Blasiusstraat, Eerst 
Oosterparkstraat, Marcusstraat, Overamstelstraat, Jan 
Bernardusstraat,Schollenburg- straat en Amstelboulevard. Wat 
ten eerste duidelijk wordt uit deze analyse is het feit dat slechts 
drie van de acht punten verder reiken met een eerste orde 
dan de Wibautstraat. Dit terwijl de Wibautstraat op zeer kleine 
afstand van de grens ligt. Alle  drie  deze  punten  liggen ook 
nog eens helemaal aan de noordkant van de grens. Hier is een 
logische verklaring voor. Uit de illustratie kan afgelezen worden 
dat de spoorlijn ongeveer ter hoogte van het vierde punt vlakbij 
de grens komt te liggen. Vanaf hier zijn alle toegangspunten 

kort. Dit geeft duidelijk weer dat de spoorlijn een barrière vormt 
voor de Westgrens. De Eerste Oosterparkstraat is het enige 
toeganspunt dat daadwerkelijk een goede toegang tot het       
gebied geeft. Hij reikt geheel van West naar Oost en vormt    
hiermee een goede Oost-West verbinding.

west Hechtingspunten
De Ceintuurbaan is het enige hechtingspunt van de 

Westgrens. De Ceintuurbaan is een lange lijn die op lage schaal 
goed in verbinding staat. Hij heeft vele aftakkingen. Een groot 
deel van Amsterdam wordt met deze verbinding bereikt.

Opvallend aan de analyse van de Westgrens is dat de 
Ceintuurbaan en de erste Oosterparkstraat beide goede punten 
zijn, de een voor een goede hechting en de ander voor toe-
gankelijkheid. Omdat deze punten op de grens nauwelijks van 
elkaar af liggen, is een aaneensluiting van deze twee punteeen                  
interessante casus.

Hiermee wordt een doorgangspunt gecreëerd. 
Doorgangspunten hebben voor een grens de meeste waarde. 
Na de analyses op de westgrens kan ook bij deze grens gecon-
cludeerd worden dat het een fysieke grens is. De Amstelkade 
vormt namelijk een duidelijke lijn die de grens van het gebied 
aangeeft. Het kruisen van de grens geeft ook het gevoel van 
binnenkomst in een nieuw gebied. Dit heeft ook te maken met 
het geringe aantal doorgangspunten, die ook nog eens allemaal 
duidelijk een ander gebied in gaan. komt te liggen. Vanaf hier 
zijn alle toegangspunten kort. Dit geeft duidelijk weer dat de 
spoorlijn een barrière vormt voor de Westgrens. De Eerste 
Oosterparkstraat is het enige toeganspunt dat daadwerkelijk 
een goede toegang tot het gebied geeft. Hij reikt geheel van 
West naar Oost en vormt hiermee een goede Oost-West 
verbinding. 

Grens West 
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grenzen
Meester Treublaan
Mauritskade
spaklerweg

DOORGAnGsPunTen > ARchOR POInTs

eerste orde
Tropenmuseum 
Amstelcampus  
Oosterpark  

tweede orde
Amstelcampus 
Amstelstation 
Artis 
sportpark Middenmeer 
Amstelplein 
Park Frankendael 
Gallileiplantsoen

west

 Onderzoekskaart: 1e, 2e, 3e orde bereik: doorgangen westzijde
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grenzen
Ruyschstraat
Blasiusstraat
1e oosterparkstraat
Marcusstraat
Overamstelstraat
Jan Bernardusstraat
schollenburgstraat
Amstelboulevard

TOeGAnGsPunTen > ARchOR POInTs

eerste orde
Dappermarkt 
‘s Gravesandeplein 
Oosterpark 
Flevopark  

tweede orde
Badhuis  
sportpark Middenmeer  
Tropenmuseum  
Amstelcampus  
Javastraat 
Amstelplein   
krugerplein   
‘s Gravesandeplein  
Timorplein  
Obiplein  
Ambonplein  
ceramplein   
Park Frankendael 

Onderzoekskaart: 

1e, 2e, 3e orde bereik: 

toegangspunten westzijde
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[boven] Panamalaan

west

 Onderzoekskaart: 1e, 2e, 3e orde bereik: doorgangen westzijde
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om de oost-west verbinding zichtbaar te maken zijn 
alle punten van de west- en de oostgrens aangezet. de 
oostkant kent maar twee punten, waarvan er één op de 
eerste oosterparkstraat uitkomt. aan de westzijde zijn in 
totaal acht punten. Zoals uit de analyse van de westgrens 
al naar voren kwam zijn het enkel de noordelijke punten die 
tot ver het gebied in reiken. Het is daarom logisch dat er 
alleen in het noorden van het gebied een oost-west verbin-
ding zichtbaar is.                 

omdat veel noordelijke punten uitkomen op de 
wibautstraat, komt deze ook duidelijk in de illustratie naar 
voren. Het is erg opvallend dat er zo weinig van het stedelij-
ke netwerk door middel van deze methode zichtbaar wordt. 
In het zuidelijke deel van het gebied komt zelfs niet eens 
een goede oost-westverbinding tot stand. 

Uit deze analyse wordt duidelijk dat de Oost-West  verbin-
ding nog verre van optimaal is. Hier zijn echter wel een aantal 
verklaringen voor. Omdat de Oostgrens bijna volledig omringd 
is door water en park, zijn er slechts twee punten waar de grens 
overschreden kan worden. Alleen één daarvan gaat richting het 
westen, dus vandaar dat ook alleen die een zichtbare verbinding 
in het noorden weergeeft. Vanuit de Westgrens komt ook geen 
Oost-West verbinding tot stand in het zuidelijke deel, omdat alle 
zuidelijke punten tegen het treinspoor vastlopen. Dit vormt dan 
ook een duidelijke barrière.

[rechts] neonglow kaart, 

oost-west verbindingen.
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Alle grenspunten
als laatste analyse voor de grenzen zijn alle geteken-

de 3-staps methodes over elkaar heen gelegd. op deze 
manier komt helder naar voren welke straten het meest toe-
gankelijk zijn voor de bewoners en de bezoekers wanneer 
zij zich verplaatsen van binnen het gebied naar buiten en 
andersom.

Het zou logisch zijn dat de wegen die met deze methode 
naar voren komen het meeste gebruikt worden. Personen 
kunnen zich namelijk vanaf binnen en vanaf de grens van 
het gebied het gemakkelijkste over deze wegen verplaatsen 
als zij op willekeurige plekken willen uitkomen.

De Wibautstraat, Middenweg, Eerste Oosterparkstraat en 
de Gooiseweg lichten in deze illustratie fel op. Het zijn eigenlijk 
alle wegen die tijdens de Noord-Zuid en de Oost-West verbin-
ding al naar voren kwamen. Het is in deze illustratie nog steeds 
de Middenweg die de felste kleur vertoond en dus  de meest 
toegankelijke straat vanuit de grenzen is. Ook de  Ringweg A10 
is duidelijk van kleur. Dit betekent dat het gebied een goede 
mogelijkheid biedt om makkelijk en snel naar verder gelegen 
plekken te verplaatsen. 

Bij deze analyse is het verschil tussen het Noorden en het       
Zuiden van het gebied nog steeds goed zichtbaar. Het Noorden 
laat een fijnmazig patroon zien en het Zuiden het  tegenover-
gestelde. De reden hiervoor zijn de sportvelden, begraafplaats, 
Park Frankendeal en de geïsoleerde wijken Betondorp en          
Amsteldorp. Deze zorgen er namelijk gezamenlijk voor dat het 
fysieke netwerk minder verbindingspunten vormt.

grens analyse
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neonglow kaart,  totaal verbindingen.

grenspunten >



bestaande
plannen
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[onder] steppingstone 

analyse Amsterdamse 

anchorpoints.
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In dit hoofdstuk wordt de rGBG methode toege-
past. eerder in het boek is uitleg gegeven over de rGBG 
methode, nu wordt kort toegelicht hoe dit hoofdstuk is 
opgebouwd.

voor de bestaande plannen zijn in totaal 16 plannen ge-
selecteerd welke verder zijn uitgewerkt in dit hoofdstuk. 
deze plannen zijn afkomstig van woningbouwcorporaties, 
de gemeente en ontwikkelaars die zich in de afgelopen 10 
jaar hebben verdiept voor stadsdeel oost. de bestaande 
plannen zijn geanalyseerd aan de hand van een algeme-
ne omschrijving. Hierbij vergelijke wij de ontwerp visie met 
visies van passende stackholders. Hierna vergelijken wij het 
mogelijk effect van de plannen op sociaal, fysiek, en eco-
nomisch vlak ten opzichte van de omliggende buurten, en 
nabije anchorpoints.

Door deze analyse is inzicht verkregen in wat het effect 
is van de plannen op de omliggende buurten op  fysiek, 
sociaal en economisch vlak. daarbij is meteen inzicht ge-
kregen hoe de stakeholders tegen deze plannen aankijken 
en/of ze kunnen profiteren van de ontwikkelingen.

vervolgens zijn de plannen van de stakeholders nog uit-
eengezet om een goed beeld te krijgen van hun visies op 
het gebied.

strategische rGBG methode
De ‘strategische RGBG methode’ is een kleine10 jaar 

geleden op de TUDelft door ons ontwikkeld. De methode 
is voortgekomen uit een lange reeks van experimenten met 
analyse en ontwerp methodes ten behoeve van ontwikkeling 
en transformatie opgave in complexe stedelijke gebieden. In 
die stedelijke opgaven bleek het van groot belang een veelvoud 
van belangen, opvattingen, visies en feiten met elkaar te kunnen 
verbinden. Dat was een essentiële noodzaak voor een effectief 
planning- en communicatie proces. 

We zochten een methode die, in tegenstelling tot de 
gebruikelijke -Rood, Groen, Blauw, Grijze- ‘lagenmethodiek’ in 
de ruimtelijke ordening en planologie die gebaseerd is op het 
scheiden van functies, in staat is de functioneel ruimtelijke over-
lappen –synergie van functies en belangen- tussen ruimtelijke 
netwerken en sociaaleconomische programma’s op te zoeken 
en zichtbaar te maken.

De ‘strategische RGBG methode’ is in eerste instantie in 
Bergen op Zoom, en Tiel uitgetest en vervolgens toegepast 
in de discussie over de toekomstige ontwikkelingen van het 
stedelijk gebied van Almere en later in die van Flevoland/
Markermeer, zie illustraties. De methode heeft zich daarna in 

tal van stedelijke opgaven -Zoetermeer, Amsterdam Haarlem- 
bewezen als instrument voor zowel analyse als ontwerp. De 
methode heeft tevens aan de inhoudelijke basis gestaan van 
een reeks Europese projecten van het ‘IP Exploring the Public 
City’ programma, toegepast in Krakow, Berlijn, Alicante, 
Zoetermeer en recentelijk in Kopenhagen 2010. Zie http://www.
hva.nl/kenniscentrum-dt/onderzoeksthema/de-stad/ 

De ‘Strategische RGBG methode’ is een interactief analyse 
en ontwerp instrument voor het ontwikkelen van ruimtelijke en 
programmatische scenario’s in bestaande en nieuwe stads- 
landschappelijke gebieden.

Bestaande, wenselijke en toekomstige ruimtelijke kwali-
teiten kunnen, op basis van een generieke dan wel specifieke 
RGBG legenda, worden onderzocht op hun integrale ruimtelijke 
en functionele kwaliteit. Van belang daarin is de aanwezige 
en/of gewenste interactie in programma’s en de strategische 
sociaaleconomische betekenis daarvan voor de bestuurders, 
ontwikkelaars, beheerders en bovenal gebruikers van de stad.

De ‘RGBG methodiek’ is een analyse & ontwerp instrument 
voor het verkrijgen van inzichten over: 1) bestaande ruimtelijke 
en sociaal economische kwaliteiten van de stad op basis van 
feitelijke inrichting van stedelijke gebieden en/of lopende ont-
wikkelingen door evaluatie en beoordeling daarvan: 2) gewenste 
ruimtelijke en programmatische kwaliteiten van de stad door 
middel van ruimtelijke weergave van opvattingen, feiten en 
wensen van betrokken partijen: 3) toekomstige ruimtelijke en 
sociaal economische kwaliteit van de stad door het ontwerpen 
van een integrale strategische ruimtelijke visie.

De “RGBG methodiek” faciliteert zowel disciplinaire als 
interdisciplinaire samenwerking van stakeholders en/of professi-
onals in hun behoefte aan kennis over feitelijke en/of gewenste 
kwaliteiten van stads- landschappelijk gebieden. Het bied een 
methodologisch platvorm in hun zoektocht naar concepten voor 
toekomstige stedelijke en landschappelijke programma’s en 
ruimtelijke kwaliteiten. Met deze methodiek kunnen stakehol-
ders en/of professionals in een vroeg stadium op basis van hun 
verkenningen inzicht krijgen in de samenhang van hun individu-
ele en (deel)collectieve belangen.

De methodiek bied de mogelijkheid op diverse momenten 
in de planontwikkeling en vanuit diverse taakstellingen de 
huidige structuurplan methodiek te verrijken of te vervangen. 
We kunnen denken aan processen : communicatie, interactie, 
relatie, intuïtie, innovatie, transformatie, exploratie, conceptuali-
satie ten behoeve van het maken van: topologische, cognitieve, 
programmatische, dynamische en strategische modellen.

rgbgintroductie



142 < waarde van amsterdam oostbestaande plannen

Bestaande plannen in amsterdam oost

Rood  (Bebouwing)
r1. Cruquiusgebied
r2. Zeeburg
r3. Bornehof
r4. Vernieuwing bejaardencentrum
r5. Aanpak Indischebuurt
r6. Amstelcampus
r7. Blasiusstraat
8.  Parooldriehoek
r9. Oostpoort
r10. Tugelawegblokken
r11. Eenhoorngebied
r12. Sience Park Amsterdam
r13. Omgeving Amstelstation
r14. Middenmeer Noord
r15. Overamstel
r16. Jeruzalem

Groen (Natuur / recreatie)
gr.1 Oosterpark
gr.2 Verdubbeling Oosterpark
gr3. Tugelawegblokken
gr4. Frankendael
gr5. Overamstel

Blauw (Water)
b1. Van Lohuizengebied
b2. Weesperzijde, herinrichting, Primare water connectie
b3. Overamstel

Grijs (Infrastructuur)
g.1 Makassarplein/straat
g2. Dapperbuurt,Wagenaarstraat,Pieter Vlamingstraat          

       herinrichting
g3. Vernieuwen en verbeteren van station Muiderpoort
g4. Het Boerhaaveplein
g5. Transvaalbuurt spoorwegonderdoorgang
g6. Krugerplein
g7. Verbinding Oostpoort, Frankendael en A10(WIBAUT)
g8. Middenweg tussen Veeteeltstraat en A10
g9. Station Science Park Amsterdam

Index kaart bestaande 

plannen: RGBG
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Index kaart bestaande plannen: Rood [bebouwing]

Index kaart bestaande plannen: Blauw [waterwerken]

Index kaart bestaande plannen: Groen [parken/groenstructuur]

Index kaart bestaande plannen: Groen [pleinen/stadsstructuur]
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Het plangebied overamstel ligt in amsterdam - oost, 
binnen de ringweg a10 van amsterdam en ten zuiden van 
het amstelstation. overamstel beschikt over verschillen-
de deelgebieden, waaronder weespertrekvaart- noord, 
de Penitaire inrichting overamstel en het gebied dat 
wordt ingesloten tussen de metrolijn en de utrechtseweg. 
momenteel zijn er voor het plangebied overamstel circa 
2.000 woningen gepland en 14.000 vierkante meter aan kan-
toor- en bedrijfsruimte. 

visie
De visie achter het project is om het noordelijke deel van 

het Amstel Businesspark te transformeren tot een aantrekkelijk 
gemengd woon/werkgebied.

visie stakeholder
Er is geen stakeholder interview geweest dat betrekking 

heeft op Overamstel. Aangezien er veel nieuwe functies en 
voorzieningen bij komen kan de plek aantrekkelijk worden voor 

Overamstel 
(In Uitvoering)

bewoners uit buurten als Amsteldorp, Julianapark en Omval van 
der Kun. Uit de drie-staps methode kwam namelijk naar voren 
dat deze wijken weinig anchorpoints in de buurt hebben.

analyse Buurten
De Overamstel ligt redelijk geïsoleerd door de spoorlijn 

die langs het gebied loopt. Zoals eerder vertelt kunnen 
Amsteldorp, Julianapark en Omval van der Kun profiteren van 
de ontwikkelingen. 

analyse anchorpoints
De geïsoleerde ligging van Overamstel voorkomt dat er 

anchorpoints bereikt worden. Dit is kan als een negatieve 
eigenschap gezien worden. 

fysiek, sociaal en economisch
Het project op Overamstel kan ervoor zorgen dat de sociale 

en economische eigenschappen van Amsteldorp, Julianapark 
en Omval van der Kun verbeterd worden.

Index kaart bestaande plannen: Overamstel
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Het eenhoorngebied ligt in don Bosco tussen de 
wibautstraat, de ringdijk, de nobelweg en de Gooiseweg. 
de komende jaren wordt het eenhoorngebied  herontwik-
keld en krijgt het een nieuw gezicht.

visie
Het doel van het Eenhoornproject is om het gebied levendig 

te maken voor iedereen die er woont, werkt en langskomt.

visie stakeholder
Bouwinvest is de ontwikkelaar van de Casa 400 die wordt 

herontwikkeld in het Eenhoorngebied. Voor hun is het belang-
rijk dat het gebied aantrekkelijk wordt. Er zijn onder andere 
wensen voor meer groenvoorzieningen. Daarbij is het voor 
Bouwinvest interessant om de Ringvaart bevaarbaar te maken. 
Het gebied kan hierdoor levendiger worden. Een verlaging van 
de Gooiseweg is ook een belangrijk punt aangezien deze zorgt 
voor een geïsoleerde ligging.

analyse Buurten
In de analyse is Don Bosco redelijk goed naar voren geko-

men. Het Eenhoorngebied ligt echter net aan de andere zijde 
van de Nobelweg. Dit deel van Don Bosco is zeer geisoleerd, 

Eenhoorngebied 
(In Voorbereiding)

er is maar één weg die de buurt verlaat en verder zijn er veel 
korte straatjes. Dit komt ook door het Prins Bernhardplein en 
de Gooiseweg. Een verbetering in de connectiviteit is voor het 
Eenhoorngebied dus wel belangrijk.

analyse anchorpoints
Uit de analyse komt naar voren dat het aantal bereikte 

anchorpoints vanaf Don Bosco redelijk goed is. Dit is echter 
weer vanaf de andere zijde van de Nobelweg. Deze goede con-
nectiviteit gaat dus niet op voor het Eenhoorngebied waardoor 
de nieuwe ontwikkelingen de omliggende anchorpoints niet 
snel versterken. De connectiviteit van het Eenhoorngebied kan 
daarom als een probleem gezien worden.

fysiek, sociaal en economisch
In Don Bosco zijn er weinig voorzieningen. Om ervoor te 

zorgen dat het daadwerkelijk een levendiger gebied wordt, is 
een uitbreiding van voorzieningen essentieel.  Het is belangrijk 
dat bewoners, werknemers en bezoekers aangetrokken worden 
door deze voorzieningen zodat het echt levendig wordt.

overamstel / eenhoorngebiedanalyse

Index kaart bestaande plannen: eenhoorngebied 
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nieuw stadsdeelcentrum voor amsterdam – oost.

visie
Oostpoort wordt het nieuwe stadsdeelcentrum van 

Amsterdam – Oost. Het was vooral belangrijk dat er een flinke 
uitbreiding moest komen in woonruimte, winkelruimte, voorzie-
ningen en horeca. 

visie stakeholder
Fred Langeslag van OCP (ontwikkelaar Oostpoort) vindt het 

belangrijk dat het gebied rondom Oostpoort aandacht krijgt. 
De Transvaalbuurt moet opgeknapt. De woningcorporaties zijn 
hier te langzaam mee. De Oranjevrijkade is ook een belangrijke 
toevoeging met veel leuke horecagelegenheden. Voor Oostpoort 
is het dus vooral belangrijk dat het omliggende gebied goed 
functioneert zodat Oostpoort hiervan kan profiteren.

analyse Buurten
Oostpoort ligt aan de Linnaeusstraat. Hierdoor wordt 

een redelijk bereikt gerealiseerd. In totaal worden tien van de 
achttien buurten bereikt, dit is belangrijk aangezien Oostpoort 
het nieuwe stadsdeelcentrum wordt. De buurten die geïsoleerd 

Oostpoort 
(In Uitvoering)

liggen worden niet bereikt. Een andere reden is de spoorlijn 
die aan twee zijden langs de buurt loopt. Er wordt wel een weg 
gerealiseerd die de verbinding met de Indischebuurt verbeterd. 

analyse anchorpoints
Aangezien Oostpoort aan de Linnaeusstraat ligt, kan de 

buurt veel toegevoegde waarde hebben voor de omliggende 
anchorpoints. Het Oosterpark en Park Frankendael liggen 
beide op korte afstand, dit geldt ook voor de Dappermarkt, 
de Javastraat en het Tropenmuseum. Door de komst van 
Oostpoort worden dus veel anchorpoints versterkt door de 
onderlinge verbinding door de uitbreiding van passanten.

fysiek, sociaal en economisch
Oostpoort krijgt veel nieuwe functies en voorzieningen. 

Door de komst van het grote aantal voorzieningen ontstaat er 
een economische en sociale impuls in het gebied. Ook komt er 
veel werkgelegenheid bij, waardoor de werkloosheid in buurten 
als de Transvaalbuurt, de Dapperbuurt en de Indischebuurt kan 
dalen. Oostpoort biedt daarom potentie voor veel omliggende 
buurten.

Index kaart bestaande plannen: Oostpoort
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Het science Park amsterdam is een gezamenlijke 
ontwikkeling van de universiteit van amsterdam, ge-
meente amsterdam en de nederlandse organisatie voor 
wetenschappelijk onderzoek.

visie
Het uitgangspunt is om het gebied te ontwikkelen tot een 

vooraanstaand centrum voor wetenschappelijk onderwijs, 
onderzoek en ondernemen. 

visie stakeholder
Het Science Park is een belangrijk gebied voor de UvA 

en HvA. Hier wordt hoogstaand onderzoek verricht. Zoals 
Eindhoven een broedplek is voor technologie, moet het Science 
Park dat worden voor hoogstaand onderzoek. De visie van de 
stakeholders komt goed overeen met de huidige plannen voor 
het Science Park, aangezien zij ook de initiatiefnemers zijn is dit 
niet verwonderlijk.

analyse Buurten
Het Sciencepark ligt geïsoleerd door het spoor en het 

omliggende water. Dit veroorzaakt een beperkte bereikbaarheid 
met het omliggende gebied. De Kruislaan zorgt er nog voor dat 

Sciencepark 
(In Uitvoering)

een aantal buurten bereikt worden. In totaal zijn het echter maar 
vijf buurten. Voor studenten is het belangrijk dat het Science 
Park goed bereikbaar is, een verbetering is daarom wenselijk.

analyse anchorpoints
Het Science Park bereikt niet veel anchorpoints door de 

geïsoleerde ligging. De anchorpoints de in de buurt ligging 
worden echter wel versterkt door de grote uitbreiding van 
potentiële passanten. De omliggende anchorpoints kunnen 
daarom goed profiteren van de komst van het Sciencepark. 
Vooral de Indischebuurt kan flink profiteren van de nieuwe 
stroom aan passanten.

fysiek, sociaal en economisch
In het Sciencepark zijn weinig voorzieningen, aangezien 

het aantal bezoekers flink zal toenemen is het belangrijk dat er 
voldoende voorzieningen zijn. Op economisch gebied is veel 
winst te behalen, een uitbreiding in het aantal voorzieningen en 
een goede relatie met de omliggende buurten dragen hier aan 
bij. Op sociaal vlak scoort de buurt  goed en valt er weinig winst 
te behalen. 

oostpoort / scienceparkanalyse

Index kaart bestaande plannen: sciencepark 
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In het project tugelawegblokken en omgeving worden 
vijf woonblokken tussen de retiefstraat en de tugelaweg 
met 452 woningen en de omliggende openbare ruimte aan-
gepakt. Het project wordt door Ymere in samenwerking met 
het stadsdeel amsterdam oost.

visie
Het project is gestart in het kader van Wijkaanpak 

Transvaalbuurt. Aangezien de Transvaalbuurt als krachtwijk 
geldt is er een grote aanpak gaande om het imago van de buurt 
te verbeteren. 

visie stakeholder
Fred Langeslag van OCP vertelde dat er zeker wat te 

merken is van de ontwikkeling, echter verlopen deze erg 
traag. Wanneer het onderhoudt sneller verloopt geeft dit ook 
een goede impuls bij de bewoners, zij zien dat er echt aan de 
buurt gewerkt wordt waardoor zij meer tevreden zijn en zich 
meer gaan bekommeren om de buurt. De werkzaamheden aan 
de Tugelawegblokken sluiten goed aan op de visie van OCP, 
aangezien zij ook van mening zijn dat hier veel winst te behalen 
valt.

Tugelawegblokken 
(In Uitvoering)

analyse Buurten
De Transvaalbuurt is redelijk verbonden met de buurten 

binnen het gebied. De Indischebuurt en de overige geïsoleerde 
buurten worden niet bereikt. Dit komt vooral door de spoorlijn 
die langs de Transvaalbuurt loopt. 

analyse anchorpoints
De Transvaalbuurt bereikt een groot aantal anchorpoints. 

Voor de Transvaalbuurt zelf is het Krugerplein een zeer be-
langrijke plek. Door het opknappen van de omgeving rond de 
Transvaalbuurt kan het aantrekkelijker worden om naar anchor-
points in de Transvaalbuurt te gaan. De ontwikkelingen om de 
buurt aantrekkelijker te maken kunnen daarom waardevol zijn.

fysiek, sociaal en economisch
Op economisch vlak scoort de Transvaalbuurt onder de 

maat. Daarbij is er een laag aantal horecagelegenheden en 
voorzieningen. Er zijn een groot aantal laagopgeleiden en het 
maandelijkse inkomen is zeer laag. De ontwikkelingen in de 
Transvaalbuurt maar ook die daaromheen zijn daarom zeer 
belangrijk om het imago van de Transvaalbuurt te verbeteren 
waardoor op sociaal en economisch vlak winst behaald kan 
worden.

Index kaart bestaande plannen: Tugelawegblokken
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door renovatiewerkzaamheden, de bouw van nieuw-
bouwwoningen en de herinrichting van straten en pleinen 
wordt de Indische Buurt  steeds aantrekkelijker en mooier. 
stadsdeel amsterdam oost werkt momenteel aan de voor-
lopige ontwerpen voor een aantal straten, om de openbare 
ruimte in de Indische Buurt verder te verfraaien.

visie
De grote renovatieslag die plaatsvindt in de Indischebuurt 

wordt uitgevoerd om de fysieke gesteldheid van de buurt de 
verbeteren. Door de pleinen en het vastgoed op te knappen en 
ook te werken aan sociale en economische vraagstukken moet 
de buurt  aantrekkelijker gemaakt worden.

visie stakeholder
De Makassarcommunity is een buurtgroep die zich inzet 

voor de belangen van de bewoners binnen de Indischebuurt. Zij 
vinden een renovatie van het Makassarplein vooral belangrijk 
voor de buurt. De visie van de Makassarcomunity sluit goed 
aan op de ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden in 
de Indischebuurt. Er kan gesproken worden van een goede 
samenhang tussen plannen en visies.

Indischebuurt 
(In Voorbereiding)

analyse Buurten
De Indischebuurt bereikt tamelijk weinig overige buurten. 

Dit is vooral te wijten aan de ligging aan de rand van het gebied 
en de afzondering die ontstaat door de spoorlijn. Een betere 
verbinding met het Science Park en Oostpoort kan zorgen voor 
een betere interactie tussen de buurten en de Indischebuurt 
aantrekkelijker maken.

analyse anchorpoints
Vanaf de Indischebuurt worden redelijk weinig anchorpoints 

bereikt door de geïsoleerde ligging. In de buurt zelf zijn echter 
wel een aantal interessante anchorpoints, deze zijn echter 
slecht bereikbaar van buiten de buurt. Vooral het Science Park 
biedt grote kansen voor deze anchorpoints. Een goede relatie 
met het Science Park kan daarom de buurt populairder maken 
onder het publiek.

fysiek, sociaal en economisch
De Indischebuurt scoort op sociaal en economisch vlak 

onvoldoende ten opzichte van de overige buurten. De renovatie 
van de buurt kan ervoor zorgen dat het imago van de buurt 
verbeterd wordt en er dus meer hoogopgeleiden naar de buurt 
trekken waardoor het maandelijkse besteedbare inkomen ook 
zal stijgen. 

tugelawegblokken / indische buurtanalyse

Index kaart bestaande plannen: Indische Buurt 
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Het Cruquiusgebied is gelegen tussen de Cruquiusweg 
en het Zeeburgerpad vormt een gunstig gelegen woon- en 
werkgebied. omdat er nu vooral bedrijvigheid in het gebied 
is, is het gebied niet levendig. de werkzaamheden moeten 
hier verandering in brengen.

visie
Er moet een plek met een identiteit gevormd worden door 

een unieke ligging, sfeer, historie en nieuwe aanwezige functies. 
Er moet uiteindelijk een goede mix van werken, wonen en 
recreatie komen aan het water.

visie stakeholder
In het Cruquiusgebied zijn geen stakeholders die geïnter-

viewd zijn. De Indischebuurt is wel dicht bij gebied gelegen. 
De Indischebuurt kan profiteren van het nieuwe publiek dat 
gaat wonen in het Cruquiusgebied. De ontwikkelingen in het 
Cruquiusgebied kunnen daarom gezien worden als een verleng-
stuk van de ontwikkelingen in de Indischebuurt.

Cruquiusgebied 
(In Voorbereiding)

analyse Buurten
Het Cruquiusgebied is zelf niet meegenomen in de analyse, 

echter is wel waar te nemen dat het gebied redelijk geïsoleerd 
ligt door het omliggende water en de spoorlijn. De connectiviteit 
met Amsterdam – Oost is daarom slecht. Het Cruquiusgebied is 
wel goed verbonden met de Indischebuurt. 

analyse anchorpoints
Door de geïsoleerde ligging worden weinig anchorpoints 

bereikt. Het Oosterpark, het Tropenmuseum, de Dappermarkt 
en de Indischebuurt worden wel bereikt. De ontwikkelingen 
in de Indischebuurt zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat de  
Indischebuurt daadwerkelijk publiek uit het Cruquiusgebied 
aantrekt.

fysiek, sociaal en economisch
Aangezien er geen gegevens verzameld zijn van de buurt 

valt hier weinig over te zeggen. De sociale en economische 
aspecten in de Indischebuurt kunnen wel een grote verbeterslag 
maken door de komst van mensen uit het Cruquiusgebied. De 
ontwikkelingen in het gebied kunnen daarom veel toegevoegde 
waarde hebben voor Amsterdam – Oost.

Index kaart bestaande plannen: cruquisgebied
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Het project omgeving amstelstation werkt aan een le-
vendig en veilig gebied, waar mensen op allerlei manieren 
gebruik van kunnen maken: reizigers, maar vooral ook de 
bewoners uit de omgeving. de plannen omvatten wonin-
gen, winkels, een hotel, kantoren en een geheel vernieuwde 
openbare ruimte.

visie
De stationsomgeving moet gaan fungeren als belangrijke 

stadsentree voor zowel openbaar vervoer als voor autoverkeer. 
Het moeten een levendig gebied worden met verschillende 
openbare ruimten. Daarbij moet de cultuurhistorische eigen-
schappen van het Amstelstation behouden worden.

visie stakeholder
Projectbureau Wibaut aan de Amstel ziet het Amstelstation 

ook als een belangrijke toegangspoort voor de stad. Het 
projectbureau zorgt ook voor samenhang tussen verschillende 
plannen die ingediend worden door ontwikkelaars en corpo-
raties. Hierdoor kan gesteld worden dat er goede samenhang 
is tussen de plannen bij het Amstelstation en projectbureau 
Wibaut aan de Amstel.

Amstelstation 
(In Voorbereiding)

analyse Buurten
Uit de buurtanalyse is naar voren gekomen dat Amsteldorp 

slecht verbonden is met het omliggende gebied. De ontwik-
kelingen kunnen echter geen verbetering aanbrengen in de 
geïsoleerde ligging. De geïsoleerde ligging is een eigenschap 
die moeilijk veranderd kan worden. 

analyse anchorpoints
Amsteldorp bereikt geen anchorpoints, dit is te danken aan 

de geïsoleerde ligging. De ontwikkelingen bij het Amstelstation 
gebied kunnen hier uitkomst bieden. Aangezien hier verschil-
lende openbare ruimten en voorzieningen komen wordt het 
gat aardig opgevuld. De aantrekkelijkheid van Amsteldorp kan 
hierdoor een stuk verbeterd worden.

fysiek, sociaal en economisch
Uit de analyse is gebleken dat het Amsteldorp op een aantal 

punten onvoldoende scoort. Er is een laag aantal horecagele-
genheden en voorziening. Ook is het aandeel hoogopgeleiden 
lager waardoor de inkomens ook lager liggen. De ontwikkelin-
gen bij het Amstelstation gebied kunnen ervoor zorgen dat de 
populariteit van Amsteldorp wordt vergroot. Door de ontwik-
kelingen komen er veel functies, voorzieningen en openbare 
ruimtes bij waar bewoners uit Amsteldorp goed gebruik van 
kunnen maken.

cruquisgebied / amstelstationanalyse

Index kaart bestaande plannen: Amstelstation
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Het verbeteren van de verkeersveiligheid en de openba-
re ruimte rondom muiderpoortstation. 

visie
Het gehele gebied wordt ervaren als onaantrekkelijk en 
onoverzichtelijk, waardoor het als sociaal onveilig wordt 

ervaren. Dat geldt voor de ruimte rondom het station, maar 
ook voor de spoortaluds en de andere onderdoorgangen. De 
plannen moeten de verkeersveiligheid en de openbare ruimte 
verbeteren. Zij hebben drie toekomstscenario’s geschetst die 
centraal staan bij de herontwikkeling van het station: buurten 
met elkaar verbinden, de Poort van Oost en van Muiderpoort 
station een bruisend hart maken. 

visie stakeholder
Fred Langeslag van OCP, ontwikkelingscombinatie 

Oostpoort, heeft eveneens aangegeven graag te zien dat 
Muiderpoort opgeknapt wordt. Dit ter onderstenuning van de 
ontwikkelingen in Oostpoort. Zowel de professionals als de 
stakeholder hebben dezelfde ideeën over dit plan. 

analyse Buurten
Station Muiderpoort vormt een knooppunt voor het open-

baar vervoer in dit deel van Amsterdam-Oost, het knooppunt 
kan de buurten met elkaar verbinden. Het station moet zoveel 

Station Muiderpoort 
(In Voorbereiding)

mogelijk de beperkte bereikbaarheid door de barrière vorming 
van het spoor compenseren. Door van het station een bruisend 
hart te maken en te beschouwen als de poort van oost, zal de 
connectiviteit met de rest van de stad verhogen. Het station 
fungeert in dit geval als een 

Stepping Stone tussen dit gebied en de rest van de stad.

analyse anchorpoints
Station Muiderpoort kan de anchorpoints in de omgeving 

versterken als het aantrekkelijker wordt. Door het station op te 
knappen zal het station aantrekkelijker worden en meer passan-
ten krijgen. De winkelstraat de Javastraat en de Dappermarkt 
zullen van deze extra stroom passanten profiteren.

fysiek, sociaal en economisch
Door de fysieke openbare ruimte te verbeteren zal de 

sociale controle verhogen. Wanneer de fysieke en sociale 
situatie verbeteren zal het gebied aantrekkelijker worden 
en meer passanten krijgen. Meer passanten betekent meer 
aantrekkingskracht van economische activiteiten. De drie pijlers 
zullen allemaal in dit plan verbeteren. 

Index kaart bestaande plannen: station Muiderpoort
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Prorail en de gemeente amsterdam gaan een nieuw 
stationsplein aanleggen en een nieuw station voor 
amsterdam science Park bouwen. dit station wordt eind 
2012 in gebruik genomen. vanwege de bouw is een aantal 
bomen gekapt. na afronding van de bouwwerkzaamheden 
worden nieuwe bomen geplant. 

visie
Met dit plan wilt de gemeente en Prorail het Science Park 

en de omliggende woningen meer toegankelijk maken. Het 
station moet het gebied ontsluiten.

visie stakeholder
De HvA en de UvA zijn partijen die belang hebben bij dit 

plan. Zij zijn beiden actief in Science Park en zullen gebaat zijn 
bij een verbeterde ontsluiting van het Science Park. Zij staan 
ondersteunen de ideeën in het plan voor het realiseren van een 
nieuw station. 

analyse Buurten
De buurten in de omgeving van het station zijn redelijk 

geïsoleerd. Door de realisatie van een nieuw station zal dit 
gebied beter ontsloten worden. Deze ontsluiting zorgt voor een 

Station Sciencepark 
(Op geleverd)

betere connectiviteit met de rest van de stad. Hier zullen de 
buurten van profiteren. 

analyse anchorpoints
Een verbeterde ontsluiting van dit gebied maakt de 

anchorpoints in de omgeving toegankelijker voor meer mensen. 
Sportpark Middenmeer en Science Park zullen beter bereikbaar 
worden, waardoor deze aantrekkelijker worden.

fysiek, sociaal en economisch
Om de isolering te verminderen en het gebied meer te 

ontsluiten wordt het station Science park geïntensifieerd door 
meer en vaker treinlijnen daar te laten stoppen. Dit zorgt voor 
meer passanten en meer levendigheid. Met de realisatie van een 
stationsplein zal de sociale controle en de aantrekkelijkheid van 
het gebied vergroten. Het station zal een grotere anchorpoint 
worden waardoor de gevoelsmatige afstand verkleind met 
de rest van de stad. Het station fungeert in dit geval als een 
Stepping Stone tussen dit gebied en de rest van de stad. De 
fysieke en sociale verbeteringen zorgen voor meer economische 
activiteiten.

station muiderpoort / station scienceparkanalyse

Index kaart bestaande plannen: station sciencepark
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De Wibautstraat is tussen de Mauritskade en de spoor-
tunnel opnieuw ingericht. Ook langs beide trottoirs zijn rijen 
met platanen geplant en de ventwegen zijn verdwenen. Zo is 
een rustig en groen straatbeeld ontstaan. De gemeente begon 
in september 2010 met de uitvoering van het werk aan de 
Wibautstraat. De vernieuwing is nu klaar. Alle rijstroken zijn 
alweer geruime tijd open voor het verkeer. 

visie
Het opwaarderen en transformeren van deze Oostelijke 

entree tussen de A10 en de binnenstad. Gepositioneerd door 
stedelijke culturele en onderwijsvoorzieningen, overheidsinstitu-
ties, het stedelijk knooppunt Amstelstation en een diversiteit van 
gemengde woonbuurten. 

visie stakeholder
De ondernemersvereniging Oosterparkbuurt vindt de focus 

op een Noord-Zuid verbinding van de Wibaut te groot. De 
Wibaut wordt in enige mate ervaren als een barrière.  Door deze 
barriere vorming zullen er minder passanten door de Eerste 
Oosterparkstraat komen. Zij zien ook graag een betere West-
Oost verbinding tussen de Pijp en de Oosterparkbuurt zodat de 
buurt meer passanten krijgt.

Herinrichting 
Wibautstraat 

(In Voorbereiding)

analyse Buurten
De Wibautas zorgt voor een goede connectiviteit met de 

binnenstad maar beperkt de connectiviteit tussen de oostelijke 
en westelijke buurten van de Wibautas. De buurten worden 
benadeeld door deze beperkte connectiviteit. Door een betere 
West-Oost verbinding te creëren kan deze connectiviteit 
verbeterd worden. 

analyse anchorpoints
De Wibautas zorgt voor een goede verbinding tussen het 

Amstelstation en de binnenstad. Echter zou de Wibautas door 
een betere West-Oost verbinding de connectiviteit van anchor-
points zoals het Oosterpark en het Tropenmuseum verbeteren.

fysiek, sociaal en economisch
De nieuwe fysieke situatie heeft voornamelijk baat voor de 

binnenstad, aangezien deze beter bereikbaar wordt vanaf de 
ring. Voor een aantal buurten ten westen van de Wibautstraat 
wordt de straat als een barriere ondervonden waardoor de 
connectiviteit  afneemt. Sociaal en economisch gezien zullen de 
buurten in het westen van de Wibaustraat weinig profiteren van 
dit plan. 

Index kaart bestaande plannen: Wibautstraat
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De rijstroken op de A10 tussen de knooppunten Amstel en 
Watergraafsmeer worden uitgebreid. Hiernaast wordt er een 
ontsluitingsweg van het Science Park Amsterdam naar de afrit 
S113 aangelegd. De aanleg van deze afrit is in opdracht van de 
gemeente Amsterdam (voor mogelijke toekomstige ontwikke-
lingen van het Science Park Amsterdam). Op de A1 tussen de 
knooppunten Watergraafsmeer en Diemen worden de wegen 
ook verbreed.

visie
De ontsluiting van het Sciencepark naar de Ringweg 

A10 vloeit voort uit de ontwikkelingen van het Science Park 
Amsterdam en uit de aanpak van de A10. Op verzoek van de 
gemeente Amsterdam legt Rijkswaterstaat, tegelijkertijd met 
de eigen werkzaamheden aan de A10 Amsterdam Oost, een 
nieuwe ontsluitingsweg aan van het Science Park Amsterdam 
naar de op- en afrit S113. Door gelijk op te trekken met de 
werkzaamheden van Rijkswaterstraat aan de A10, wordt 
mogelijk overlast voor omwonende beperkt. Als gevolg van 
de aanleg van deze weg wordt het Voorlandpark bij Park de 
Meer heringericht. Projectbureau Zuidoostlob heeft hierin een 
klankbordgroep met wijkbewoners opgericht.  

Middenweg 
(In Uitvoering)

visie stakeholder
Fred Langeslag van Ontwikkelingsbedrijf Oostpoort heeft 

aangegeven de plannen omtrent de Middenweg te ondersteu-
nen. De Middenweg is een belangrijke as in Oost en helpt het 
gebied te ontsluiten. Oostpoort is hierbij gebaat.

analyse Buurten
De buurten gelegen aan de Middenweg worden ontsloten 

waarbij de connectiviteit met de rest van de stad beter wordt. 
Naast de Middenweg zal de Kruislaan ook aandacht kunnen 
gebruiken, die namelijk haaks op de Middenweg ligt. De 
Middenweg is net zoals de Wibautas meer gericht op een 
Noord-Zuid verbinding. 

analyse anchorpoints
Aan de Middenweg zijn diverse anchorpoints gelegen. De 

anchorpoints kunnen profiteren van de extra mogelijkheden van 
de Middenweg om  meer verkeerstromen te kunnen faciliteren.  

fysiek, sociaal en economisch
Het plan zorgt voor een grotere ontsluiting van de buurten 

gelegen aan de Middenweg. De nieuwe fysieke situatie ontsluit 
het gebied waardoor de sociale controle in de buurt verhoogd. 
Een verbeterde fysieke en sociale situatie trekt extra economi-
sche activiteiten en mogelijkheden aan.  

herinrichting wibautstraat / middenweganalyse

Index kaart bestaande plannen: Middenweg
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de gemeente  gaat de spoorwegonderdoorgang van 
de transvaalbuurt naar de wibautstraat verbeteren. details 
over deze ontwikkeling bij de doorgang zijn nog niet 
concreet.

visie
Dit plan moet de sociale veiligheid bij de tunnel verbeteren. 

Op het moment is de doorgang donker en wordt als onveilig 
ervaren.

visie stakeholder
Projectbureau aan de Amstel ziet dit plan als een onderdeel 

van de transformatie van de Wibautas. Door deze onderdoor-
gang aantrekkelijker te maken zal de connectiviteit tussen 
de Transvaalbuurt en de Wibautstraat verbeteren. Een veilige 
tunnel zorgt voor meer passanten die gebruik maken van deze 
onderdoorgang. 

Passage Transvaal
(In Voorbereiding)

analyse Buurten
De Transvaalbuurt zal het meest profiteren van dit plan. 

Door de fysieke ingreep zal de sociale controle vergroten wat de 
buurt veiliger maakt. Een veiligere buurt maakt de buurt aantrek-
kelijker, wanneer een buurt meer mensen aantrekt trekt het ook 
meer economische activiteiten en mogelijkheden aan. 

analyse anchorpoints
Door dit plan wordt de Tranvaalbuurt meer ontsloten, de 
anchorpoints achter het spoorweg zoals de Amstelcampus 

kunnen hiervan profiteren. De connectiviteit tussen de anchor-
points vergroot door de verbeterde onderlinge bereikbaarheid.

fysiek, sociaal en economisch
De fysieke ingreep zorgt voor een grotere sociale veiligheid. 

Deze ontwikkeling geeft de omgeving meer economische 
mogelijkheden. 

Index kaart bestaande plannen: Passage Transvaal
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Het verwijderen van de hekken rondom het oosterpark 
of de bestaande hekken dichterbij de gebouwen te zetten. 
de vrijkomende ruimte een groene inrichting te geven en bij 
het oosterpark te betrekken. door middel van een onder-
grondse parkeergarage kan de huidige parkeervoorziening 
verwijderd worden. momenteel staan de mooie gebou-
wen met hun rug naar het oosterpark toe. de bedoeling 
is om deze meer in het oosterpark te betrekken. Hierbij 
overweegt het Koninklijk Instituut voor de tropen (KIt) 
om een tweede ingang van het tropenmuseum te maken 
aan de oosterpark zijde. Hotel arena ook gelegen aan het 
oosterpark is dan ook bereid om een terras te maken aan 
het oosterpark. een belangrijk aspect in het ruimtelijk visie 
verdubbelingsplan van het oosterpark is dat de huidige 
functies in het oosterpark blijven bestaan.

visie
De bebouwde en het groene gedeelte met elkaar te laten 

integreren. Daarbij het park meer te ontsluiten door meer 
ingangen te maken waardoor de sociale controle in het park 
verhoogt.

visie stakeholder
Ondernemersvereniging de Oosterparkbuurt en 

Ontwikkelingcombinatie Oostpoort ondersteunen dit plan. Zij 

Oosterpark 
(In Voorbereiding)

zien het Oosterpark als een belangrijke plek in het gebied. Dit 
plan zorgt ervoor dat het Oosterpark optimaal kan functioneren 
in de toekomst. 

analyse Buurten
De Oosterparkbuurt zal aantrekkelijker worden als het 

Oosterpark ook een grotere aantrekkingskracht krijgt. Dit 
betekent dat dit plan een positief effect zal hebben op de buurt. 

analyse anchorpoints
In de buurt van het Oosterpark bevinden zich een aantal 

andere anchorpoints. Onder andere het Tropenmuseum, de 
Dappermarkt en de Javastraat. Deze anchorpoints hebben een 
onderlinge connectiviteit, wanneer één van deze anchorpoints 
aantrekkelijker wordt kunnen de andere anchorpoints hiervan 
profiteren door het toenemende aantal bezoekers en passanten. 
Dit plan zorgt voor een positief effect op de nabij gelegen 
anchorpoints.

fysiek, sociaal en economisch
De fysieke ingreep op het park heeft als effect een verhoog-

de sociale controle. Door de aantrekkelijkere fysieke en sociale 
situatie zullen de mogelijkheden voor economische activiteiten 
en mogelijkheden verbeteren.  

passage transvaal / oosterparkanalyse

Index kaart bestaande plannen: Oosterpark
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Herinrichting van het park en het realiseren van twee 
extra toegangswegen richting het park.

visie
Het park meer toegankelijk te maken voor de buurt.

visie stakeholder
Bouwinvest en Ontwikkelingscombinatie Oostpoort hebben 

aangegeven dat zij de aanwezigheid van parken erg belangrijk 
vinden voor de waarde van het vastgoed in de buurten. Dit plan 
zorgt ervoor dat Park Frankendael beter gaat functioneren, de 
stakeholders ondersteunen daarom dit plan. 

analyse Buurten
Park Frankendael zal voor de omliggende buurten toegan-

kelijker worden, hiervan zullen de buurten profiteren omdat er 
meer recreatiemogelijkheden aangeboden worden.

Park Frankendael
(In Uitvoering)

analyse anchorpoints
In de buurt van park Frankendael bevinden zich een aantal 

andere anchorpoints. Onder andere het sportpark Middenmeer, 
Science Park en het Amstelstation. Deze anchorpoints hebben 
een onderlinge connectiviteit, wanneer één van deze anchor-
points aantrekkelijker wordt kunnen de andere anchorpoints 
hiervan profiteren door het toenemende aantal bezoekers en 
passanten. Dit plan zorgt voor een positief effect op de nabij 
gelegen anchorpoints.

fysiek, sociaal en economisch
De nieuwe fysieke situatie zorgt ervoor dat het park 

toegankelijker wordt en de sociale veiligheid verbetert. Door de 
aantrekkelijkere fysieke en sociale situatie zullen de mogelijkhe-
den voor economische activiteiten vergroten.  

Index kaart bestaande plannen: Park Frankendael
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jeruzalem is een buurt in de wijk tuindorp frankendael. 
Het wordt begrensd door de middenweg, de Kruislaan, 
maxwellstraat en de Hugo de vrieslaan. de buurt dankt 
haar naam aan het uiterlijk van de witte duplexwoningen 
(lage witte woningen met een plat dak). deze woningen zijn 
direct na de tweede wereldoorlog gebouwd.Kenmerken van 
de wijk zijn het rustige en groene karakter. veel bewoners 
wonen hier al gedurende langere tijd. de woonomgeving 
wordt hoog gewaardeerd. In het gebied zijn twee verzor-
gingshuizen en vanaf eind 2011 is er een Brede school 
gevestigd. de bevolkingssamenstelling bestaat nu veelal uit 
kleine huishoudens waarvan de bewoners vaak wat ouder 
zijn en van starters op de woningmarkt. na aanpak van de 
wijk zal deze gedifferentieerder zijn: ouderen, gezinnen, 
ééngezinhuishoudens, koopwoningen, huurwoningen en 
appartementen.

visie
Het realiseren van een klimaat neutrale wijk, door middel 

van het restaureren en herbouwen van gebouwen en het 
herinrichten van de openbare ruimte. De directe bewoners en 
belangstellenden moeten zo vroeg mogelijk betrokken worden 
bij de ontwerpopgaves; stedenbouw, de openbare ruimte en 

Jeruzalem 
(In Uitvoering)

gebouwen. De realisatie van gebouwen en openbare ruimte 
door middel van een op elkaar afgestemde gefaseerde aanpak.

visie stakeholder
Geen visie met betrekking tot dit plan van de geïnterviewde 

stakeholders.

analyse Buurten
De buurten rondom Jeruzalem presteren onder gemiddeld. 

Een grondige aanpak van de wijk kan de buurt goed doen en 
gelijk trekken met de gemiddelde buurt van Amsterdam.

analyse anchorpoints
Park Frankendael en sportpark Middenmeer zijn de 

omliggende anchorpoints en maken de buurt aantrekkelijk en in-
teressant. Het plan maakt de buurt zelf aantrekkelijker waarvan 
de omliggende anchorpoints weer profiteren.  

fysiek, sociaal en economisch
De nieuwe fysieke situatie zorgt ervoor dat de buurt aantrek-

kelijker er uit ziet waardoor de sociale veiligheid verbetert. Door 
de aantrekkelijkere fysieke en sociale situatie zullen de mogelijk-
heden voor economische activiteiten vergroten.

park frankendael / jeruzalemanalyse

Index kaart bestaande plannen: Jeruzalem 
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Gezien de hoeveelheid bestaande- en toekomstige plan-
nen voor amsterdam - oost, kan geconcludeerd worden dat 
veel gebeurd  in amsterdam - oost. veel buurten en wijken 
worden binnen het stadsdeel getransformeerd tot een com-
pleet nieuwe woonwijk met veel ‘extra’ voorzieningen en 
infrastructurele ingrepen in de directe omgeving. Buurten 
die weinig voorzieningen of een slechte connectiviteit 
hebben, kunnen hiervan profiteren. 

Opmerkelijk voor Amsterdam - Oost zijn de vele nieuw-
bouw  en renovatieprojecten. Het project Overamstel en het 
Eenhoorngebied zijn vergelijkbaar met elkaar. Het gebied 
wordt hierdoor compleet getransformeerd tot een nieuw 
woon- en werkgebied. Overamstel beschikt in de toekomst 
over circa 2.000 extra nieuwbouw- woningen en biedt 14.000 
vierkante meter aan kantoor- en werkruimte. Geisoleerde 
wijken als Omval van der Kun en Amsteldorp kunnen van deze 

ontwikkelingen profiteren.Het Eenhoorngebied wordt ontwik-
keld tot een compleet nieuw gebied, gericht op studenten. Zo 
worden vele extra (studenten) woningen gebouwd en nieuwe 
woon- en werkvoorzieningen geplaatst. Hiernaast beschikt het 
Eenhoorngebied in de toekomst over een nieuw hotel ‘Casa 
400’. 

Een ander leuk en interessant project is Oostpoort. Het 
gebied wordt ontwikkeld tot het nieuwe centrum van stadsdeel 
Oost. Binnen enkele jaren beschikt het gebied over een totaal 
nieuw winkelcentrum, een nieuw stadsdeelhuis en vele extra 
nieuwbouwwoningen in de koop- en huursector. Daarbij komen 
er ook diverse culturele-, sport- en horecavoorzieningen. 
Oostpoort biedt het Stadsdeel veel potentiemogelijkheden op 
fysiek, economisch en sociaal vlak. Omliggende wijken van 
Oostpoort kunnen profiteren van de nieuwe voorzieningen.

Conclusie

[links] Oostpoort, ste-

denbouwkundig ontwerp 

door sjoerd soeters.

[rechts] het eenhoorn-

gebied.
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Naast de diverse nieuwbouw- en renovatieplannen heeft 
het stadsdeel veel belang bij een verbeterde bereikbaarheid en 
een vernieuwing van de openbare ruimte met extra voorzienin-
gen. Zo worden het Amstelstation en het  Muiderpoortstation  
compleet aangepakt en gerenoveerd. De stations bieden binnen 
enkele jaren een verbeterde toegankelijkheid voor bezoekers 
en reizigers. Daarnaast beschikt het Amstelstation over veel 
‘extra’ winkel- en horecavoorzieningen en een compleet 
nieuwe hotelaccomodatie. Amsteldorp kan profiteren van 
de uitbreiding in voorzieningen. Daarbij is de renovatie van 
het Muiderpoortstation een belangrijke wens van één van de 
stakeholders (OCP).

Gezien de vele en diverse plannen voor Stadsdeel Oost, ligt 
er veel belang bij de volgende punten:

Nieuwbouwwoningen in de koop- en huursector;
Diverse renovatieprojecten binnen het Stadsdeel;
Verbetering van de openbare inrichting;
Het aanbrengen van extra groenvoorzieningen;

Verbetering aan de bereikbaarheid van het Stadsdeel;
Combinatie van woon- en werkgebied;
De studenten (voorzieningen en woningen);
Een nieuw bruisend stadscentrum in de buurt Oostpoort.

Door de vele bestaande- en toekomstige plannen in 
Amsterdam-  Oost, heeft het gebied veel potentie en toekomst-
mogelijkheden. Buurten en wijken worden compleet getransfor-
meerd tot een nieuwe woonwijk met  extra voorzieningen in de 
directe omgeving en buurten die ondermaats presteren kunnen 
door de ontwikkelingen aantrekkelijker worden. Door het grote 
aantal plannen binnen het stadsdeel kan geconcludeerd worden 
dat beleggers, ontwikkelaars en investeerders veel vertrouwen 
hebben en potentie zien in het stadsdeel. De plannen zijn be-
langrijk voor buurten die minder goed presteren.Door effectieve 
plannen uit te voeren kan er verandering in komen. 

Er is echter weinig samenhang te vinden met de wensen en 
visies van de stakeholders. Daarom zijn de wensen en visies in 
het volgende deel uiteen gezet.
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rGBG



Rood
R1: Ontwikkeling Science Park 
Amsterdam (belang van de UvA)
R2: Ontwikkeling Amstelcampus 
comAmsterdam (belang van de HvA)
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HvA + UvA
de Hva en uva zijn beide hogere onderwijsinstellingen. 

deze partijen hebben voornamelijk belang bij de ontwikke-
lingen rondom de amstelcampus en het science Park 

amsterdam. de twee partijen hechten veel waarde 
aan de bereikbaarheid van deze twee plekken, aangezien 
de instellingen dagelijks bezoekers vanuit het hele land 
ontvangen.

rood
Ter ondersteuning van de ontwikkeling van de 

Amstelcampus en het Science Park hebben de instellingen 
belang bij de realisatie van extra studentenhuisvesting in het 
stadsdeel. Belangrijk is om voldoende voorzieningen aan te 
bieden rondom deze studentenhuisvesting.

Onderzoekskaart: RGBG stakeholder: hvA + uvA.



rood
R23: Plan Bouwinvest ‘de Heelmeesters’ 
op het Eenhoorngebied

Groen
GR1: Plan Bouwinvest ‘de Heelmeesters’ 
op het Eenhoorngebied

Blauw
B1: Plan Bouwinvest ‘de Heelmeesters’ 
op het Eenhoorngebied
B2: Plan Bouwinvest ‘de Heelmeesters’ 
op het Eenhoorngebied, bevaarbaar 
maken van de Ringvaart

Grijs
G1: Plan Bouwinvest ‘de 
Heelmeesters’ op het Eenhoorngebied, 
snelheidslimiet op de Gooiseweg

165stakeholders >

Bouwinvest 
Bouwinvest is een vastgoedbeheerder, maar heeft 

hiernaast ook een ontwikkeltak. de ontwikkeling rond het 
eenhoorngebied blijft in eigen beheer.

rood
Bouwinvest investeert in het ‘oude’ Casa 400 pand, hierin 

worden 179 luxe appartementen ontwikkeld.

Groen
Ter vergroening van het Eenhoorngebied worden in dit 

gebied groenstroken geplaatst.

Blauw
Het bevaarbaar maken van de Ringvaart is een toege-

voegde waarde voor stadsdeel-Oost. De langsvarende boten 
zorgen voor een aantrekkelijk straatbeeld. Daarnaast kunnen 
de toeristische rondvaartboten ook gebruik maken van deze 
nieuwe route.  

Grijs
De Gooiseweg is momenteel hoogschalig, namelijk 70 

kilometer per uur. Bij een snelheidslimiet van 50 kilometer per 
uur worden de nieuwbouwwoningen niet voorzien van een 
‘dove’ gevel en worden de woningen voorzien van een balkon 
en/ of dakterras. 

Onderzoekskaart: RGBG stakeholder: Bouwinvest.

hva + uva / bouwinvest
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R3: Betrokkenheid van de Eerste 
Oosterparkstraat verbeteren. 
R4: Geen grote publiekstrekker aanwezig. 
R5: Betere branchemix. 
R6: Verbeteren van de ‘kale’ 
zijde langs het ziekenhuis.   
R7: Kale zijde ziekenhuis aantrekkelijker 
maken in de Eerste Oosterparkstraat. 

Groen
Gr2: Nieuwe plaats voor de 
buurtvereniging inclusief speeltuin. 
Gr3: Meer groenvoorzieningen 
langs de Wibautstraat.

Grijs
G2: Belangrijke route, de ‘dubbeltjes’ 
zone is hierbij belangrijk.
G3: Verbetering van de horecavestiging 
op het Beukenplein G4: Verbetering 
van toegang, vanaf de Wibautstraat. 
G5: Ondernemersvereniging Oosterpark: 
het wijzigen van het eenrichtingverkeer, 
zorgt voor meer verkeer in het gebied zelf. 
G6: Parkeerplaatsen verdwijnen, door 
het verwijderen van de ‘vent’wegen.
G7: Het aanbrengen van een brug over 
de Oosterparkweg, hierdoor wordt de 
verbinding met het ziekenhuis verbeterd.

166 < waarde van amsterdam oostrGBG

de ondernemersvereniging in de oosterparkbuurt 
behartigd de belangen van de ondernemers in de 
oosterparkbuurt. daarbij kijkt de vereniging naar mogelijke 
verbeterpunten binnen de oosterparkbuurt. Hierdoor kan de 
buurt aantrekkelijk gehouden voor bewoners en bezoekers.

rood
Het deel van de Eerste Oosterparkstraat gelegen in de 

Weesperzijde wordt door de Wibautstraat gescheiden met het 
deel van de straat in de Oosterparkbuurt. De relatie tussen de 
twee delen kan verbeterd worden.

Groen
De buurtvereniging inclusief speeltuin, dient een betere 

plaats te krijgen binnen de herinrichtingsplannen van het 
Oosterpark.

Grijs
De Wibautstraat is een belangrijke toegangsweg voor de 

Eerste Oosterparkstraat. Na de vernieuwingen zijn  een aantal 
problemen ontstaan zoals: een minder goede toegankelijkheid 
van diverse winkels in de Eerste Oosterparkstraat.

Ondernemersvereniging 
Oosterparkbuurt

Onderzoekskaart: RGBG stakeholder: 

Ondernemersvereniging Oosterparkbuurt
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R13: Het Amstelstation, een belangrijke 
toegangspoort tot Amsterdam - Oost. 
R14: Parooldriehoek, herontwikkeling. 
R15:De Amstelcampus, studenten 
huisvesting en scholing, waardevol     
voor het betreffende gebied. 

Groen
Gr6: Oosterpark dient 
toegankelijker worden. 
Gr7: Realisatie groenstrook 
bij de Parool driehoek. 

Blauw
B4: De Amstel is een belangrijke 
anchorpoint voor de Amstelkade. 

Grijs
G18: Verlaging van de Gooiseweg en een 
snelheidslimiet van 50 kilometer per uur. 
G19: Doorgang vanuit de 
Transvaalbuurt verbeteren. 
G20: De Wibaut dient als een trechter 
werken voor het centrum van Amsterdam.

167stakeholders >

wibaut aan de amstel is een projectbureau dat alle 
plannen aanstuurt op de wibautstraat en omgeving. Het 
is een belangrijke stakeholder aangezien het de visie van 
de gemeente  vertegenwoordigt. daarbij zorgt het bureau 
voor een samenhangend en compleet beeld binnen het 
projectgebied.

rood
De Amstelcampus, de Parool driehoek, de Amstelkade en 

het Amstelstation zijn plekken in ontwikkeling die zeer belangrijk 
zijn voor de vernieuwde  Wibautas. 

Groen
Voor een betere toegankelijkheid van het Oosterpark dient 

een deel vanhet hek verwijderd te worden. Door de ontsluiting 
van het park neemt de sociale veiligheid toe.

Blauw
De Amstel is een belangrijk onderdeel voor de Wibautas 

en dient net zoals de Wibautas als een toegangbaan voor de 
binnenstad van Amsterdam. Voor de Wibautas is de verbinding 
met de  ring via de Gooiseweg van groot belang.

Grijs
Door de Gooiseweg te verlagen en te veranderen in een 

50-kilometer weg wordt het mogelijk om via deze weg Oost in 
te rijden.

Wibaut aan de Amstel 

Onderzoekskaart: RGBG stakeholder: Wibaut aan de Amstel.

ond.ver. oosterparkbuurt / wibaut aan de amstel
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rood
R8: Het Tropenmuseum is een 
publiekstrekker voor de buurt.   
R9: De Dappermarkt is een 
publiekstrekker  voor de buurt.                
R10: De Transvaalbuurt. De 
woningcorporaties hebben een 
groot deel van de woningen binnen 
de buurt in eigen beheer.
R11: De karakteristieke uitstraling van het 
voormalige industrietrein dient behouden 
te worden in toekomstige ontwikkelingen. 
R12: Horecagelegenheden aan 
de kade van de Ringvaart.

Groen 
Gr4: Belangrijke recreatie voor de buurt. 
Gr5: Park Frankendael is 
belangrijk voor Oostpoort. 

Blauw
B3: Openen van de Ringvaart is een 
toegevoegde waarde voor het stadsdeel.

Grijs 
G8: Barrière tegen het 
sluipverkeer binnen de buurt. 
G9: De doorgang, richting de 
Indische buurt verbeteren. 
G10: Een brug aanbrengen ten 
Oosten van Oostpoort. 
G11: De Oranje Vrijkade en 
het omliggende gebied zijn 
belangrijke toevoegingen.
G12: De Wibautstraat is belangrijk 
voor aanloop richting het 
centrum van Amsterdam. 
G13: Een belangrijke toegangsweg vanuit 
de Indische buurt richting Oostpoort. 
G14: De Middenweg en de 
Linnaeusstraat zijn belangrijke 
toegangswegen voor Oostpoort. 
G15: Het renoveren van het 
Muiderpoort station. 
G16: Verlaging van de Gooiseweg 
is van toegevoegde waarde voor 
Amsterdam Oost, hiernaast ontstaat 
er een nieuw ontwikkelgebied. 
G17: De aansluiting op kruispunt kan 
verbetert worden, door bijvoorbeeld 
stoplichten toe te passen.

OCP 
oCP is een ontwikkelingssamenwerking tussen Ymere, 

stadgenoot en Bouwfonds. oCP ontwikkelt het nieuwe 
oostpoort gebied. Gezien deze ontwikkelingen en exper-
tise van oCP, is deze stakeholder van grote waarde voor 
amsterdam oost. 

rood
Het Tropenmuseum en de Transvaalbuurt zijn belangrijke 

trekpleisters voor Oostpoort. Voor een verbetering van de 
uitstraling dient de Transvaalbuurt gerenoveerd te worden. 
In Oostpoort is de originele bebouwing belangrijk voor een 
karakteristiek uiterlijk. 

Groen
Het Oosterpark en Park Frankendael zijn belangrijke 

anchorpoints voor Oostpoort. Des te meer groene recreatie in 
de stad des te beter dat is voor de bewoners in de buurt. 

Blauw 
Een vaarroute op de Ringvaart is een toegevoegde waarde 

voor Oostpoort. De Middenweg is een belangrijke ader voor 
Oostpoort en de Wibaut voor het centrum van Amsterdam. 
Hiernaast is een verlaging van de Gooiseweg een interessante 
optie.

Grijs
Ingrepen zijn gewenst ter ontsluiting van het gebied.

Onderzoekskaart: RGBG stakeholder: OcP.
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rood
R17: Publieke functies voor de buurt. 
R18: Betere toegankelijkheid 
en publieke functies. 
R19: Intensivering van 
horecagelegenheden op knooppunten. 

Groen
Gr8: Meer groenvoorzieningen 
in zijstraten. 

Blauw
B5: Zichtlijnen op de Amstel. 

Grijs
G21: Intensiever gebruik 
van de Wibautas.
G22: Intensievere connectie. 
G23: Meer parkeergelegenheid. 
G24: Meer parkeergelegenheid. 
G25: Deelauto’s (bijvoorbeeld 
Greenwheels, Car to go).

Bureau weesperzijde houdt zich bezig met het welzijn 
van de weesperzijde. er wordt vooral gekeken naar de stad, 
monumenten, culturele bebouwing, mobiliteit en parkeren. 
Het bureau heeft veel kennis over de weesperzijde.

rood
Qua bebouwing heeft bureau Weesperzijde vooral een visie 

op de Amstelcampus, de Parooldriehoek en de Amstelkade.

Groen
Meer groen is gewenst in de Weesperzijde.

Blauw
De Amstel is een belangrijk onderdeel voor de 

Weesperzijde. De Amstel loopt langs de buurt en zorgt voor een 
grote esthetische waarde. Daarbij heeft het grote potentie als 
anchorpoint.

Grijs
Qua verkeer is de Wibautstraat een belangrijke en drukke 

verkeersader die veel aandacht behoeft om het  verkeerskundig 
optimaal te laten functioneren.

Bureau Weesperzijde 

Onderzoekskaart: RGBG stakeholder: Bureau Weesperzijde.

ocp / bureau weesperzijde
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Groen
G11. 12. 13 Het Oosterpark en Flevopark 
zijn belangrijk voor Waternet. 

Blauw
B7. Waternet kijkt logischerwijs naar de 
grachten, vaarten en kanalen. Hierdoor 
zijn vele aandachtspunten aangegeven 
die gerelateerd zijn aan water.

Waternet 
waternet is verantwoordelijk voor het waterbeheer in 

amsterdam. waternet zuivert afvalwater, maakt drinkwater 
en houdt het oppervlaktewater op peil en schoon. 

Groen
Het Oosterpark en Flevopark zijn belangrijk voor Waternet. 

Blauw
Waternet kijkt logischerwijs naar de grachten, vaarten en 

kanalen. Hierdoor zijn veel aandachtspunten aangegeven die 
gerelateerd zijn aan water.

Onderzoekskaart: RGBG stakeholder: Waternet.
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rood
R20: Gedifferentieerd winkelaanbod. 
R21: Speeltoestel bij het Badhuis.

Groen 
Gr9: Groenstrook voor het Javaplein.

Grijs
G26: Secundaire verbinding. 
G27: Secundaire verbinding.

de winkeliervereniging is er voor de belanghartiging 
van de winkeliers, hierbij organiseren zij ook evenementen 
binnen de buurt. Zij hebben daarom een belangrijke visie op 
de Indische buurt.

rood
De Winkeliersvereniging heeft voornamelijk een visie op 

de Indische buurt. Op fysiek vlak zijn er veel verbeterpunten 
aangegeven. 

Groen
De twee aanwezige plantsoenen zijn belangrijk voor de 

Javastraat.

Grijs
Het realiseren van secundaire verbindingen ter ontsluting 

van de Javastraat is gewenst.

Winkeliersvereniging 
Javastraat

Onderzoekskaart: RGBG stakeholder: 

Winkeliersvereniging Javastraat

waternet / winkeliersver. javastraat
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rood
R22: Het Makassarplein is 
belangrijk voor de community

de makassarplein community zet zich in voor een leef-
baar en sociale cohesie binnen de makassarbuurt. Het is 
een buurt initiatief van en voor bewoners en organisaties. 
Het is tot stand gekomen doordat bewoners en organisaties 
zich zorgen maakten over de welstand van de buurt. vele 
huishoudens hebben problemen rond inkomen, gezond-
heid en opvoeden. In de buurt lopen vele alcoholisten en 
verslaafden. 

de community heeft als doel de buurt te verbeteren. 
Belangrijke partijen voor deze community zijn de gemeente, 
woningcorporaties en de bewoners. doordat deze commu-
nity zich voornamelijk inzet op sociaal niveau zijn er weinig 
zaken die ingetekend kunnen worden op de rGBG kaart.

Makassar comité 

Onderzoekskaart: RGBG stakeholder: Makassar comite
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[boven] de Indische buurt: stakeholders Bouwinvest, 

OcP, Waternet en Winkeliersvereniging Javastraat

hebben hier een belang.
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totaalkaart stakeholders rood 
De totaalkaart van de stakeholders laat zien of/en waar 

raakvlak is tussen verschillende stakeholders. De rode RGBG 
kaart laat zien dat de Wibautas een belangrijk gebied is binnen 
Amsterdam - Oost. De Amstelcampus, de Amstelkade en de 
Parooldriehoek worden meerdere malen aangehaald. Bureau 
Weesperzijde, Wibaut aan de Amstel en de HvA/UvA zien dit als 
belangrijke plekken. Ontwikkelingen op de Amstelcampus en de 
Parooldriehoek zorgen voor een nieuwe aanvoer van publiek en 
de Amstelkade heeft de potentie om een aantrekkelijk anchor-
point te worden. 

Aangezien meerdere stakeholders een visie hebben op deze 
drie gebieden, is het voor de gemeente interessant te kijken of 
naar deze wensen geluisterd kan worden.

Onderzoekskaart: RGBG stakeholder: totaal rood.
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totaalkaart stakeholders Groen 
De groene RGBG kaart laat zien dat het Oosterpark het 

belangrijkste is op het groene vlak. Ondernemersvereniging 
Eerste Oosterparkstraat, OCP en Wibaut aan de Amstel hebben 
allemaal hun eigen mening. Ze zijn het er wel over eens dat het 
Oosterpark een zeer 

belangrijk anchorpoint is voor Amsterdam - Oost. Daarom 
is het belangrijk dat het park voldoende aandacht krijgt. Voor 
OCP is het park interessant aangezien het dicht bij Oostpoort 
ligt. De ondernemersvereniging wil graag dat er een goede plek 
wordt gevonden voor het buurthuis dat plaats moet maken. 
Daarbij is er een fly-over brug gewenst tussen het ziekenhuis en 
het Oosterpark om de doorvoer te stimuleren. Wibaut aan de 
Amstel vind het belangrijk dat het park toegankelijker wordt. 

Hoewel er geen samenhang is blijkt wel dat het Oosterpark 
op verschillende vlakken belangrijk is voor Amsterdam - Oost. 
Nieuwe plannen omtrent het Oosterpark moeten daarom wel 
overwogen en goed besproken worden.

Onderzoekskaart: RGBG stakeholder: totaal groen.

rood / groen
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totaalkaart stakeholders Blauw
De blauwe kaart laat zien dat de Ringdijk het belangrijkste 

punt is op het gebied van water. 
Bouwinvest kwam met het idee om de Ringvaart bevaar-

baar te maken. Hierdoor ontstaat een extra vaarroute binnen 
Amsterdam - Oost. Dit kan weer zorgen voor extra publiek. 
Vervolgens is dit voorgelegd aan verschillende stakeholders om 
hun mening hierover te horen. Bij OCP vonden ze dit ook een 
interessante optie. 

De Amstelkade is volgens Projectbureau Wibaut aan de 
Amstel en Bureau Weesperzijde een anchorpoint met veel 
potentie. Op het gebied van water zijn twee plekken die interes-
sant zijn voor Amsterdam  - Oost.

Onderzoekskaart: RGBG stakeholder: totaal blauw.
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totaalkaart stakeholders Grijs
De grijze kaart laat zien dat de Wibautstraat en de 

Gooiseweg de belangrijkste aders zijn. 
De Gooiseweg kan volgens meerdere stakeholders verlaagd 

worden in snelheid en verlaagd kan worden tot het maaiveld. 
De Gooiseweg zorgt op dit moment namelijk voor een barriere 
in Amsterdam - Oost en focust te veel op het centrum. Een 
verlaging kan hier verandering in brengen. 

De Wibautstraat is ook te veel gefocust op het centrum. 
Door de nieuwe ontwikkelingen zijn de parkeerhavens wegge-
haald, hierdoor ligt de focus nog meer op het centrum. Daarbij 
is het niet uitnodigend om richting Amsterdam - Oost te gaan. 
De Wibautstraat werkt dus zowel een ader als een barriere.

Onderzoekskaart: RGBG stakeholder: totaal grijs..

blauw / grijs
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Bestaande plannen en stakeholders rood 
De totaalkaart laat zien waar raakvlak is tussen de twee 

disciplines: stakeholders en bestaande plannen. De felgekleurde 
vlakken zijn de plannen en de lichtere vlakken de stakeholders.
De kaart kenmerkt meerdere belangen op de Amstelcampus, 
Weesperzijde, Parooldriehoek, het Eenhoorngebied, de 
Transvaalbuurt, de Indische Buurt en het Science Park 
Amsterdam. Er is dus veel raakvlak tussen de diverse visies en 
wensen van de stakeholders en de bestaande plannen binnen 
het Stadsdeel Oost. Dit kan betekenen dat deze wensen worden 
ingewilligd.

Bestaande plannen en stakeholders Groen 
De RGBG kaart laat zien dat het meeste raakvlak bij het 

Oosterpark ligt, vele stakeholders vinden het park belangrijk 
binnen Amsterdam - Oost, hiernaast zijn er diverse plannen voor 
het gebied. Daarbij is ook Park Frankendael redelijk belangrijk 
voor het Stadsdeel. Voor de Amstelkade zijn er vele visies en 
wensen vanuit de stakeholders, deze plannen zijn echter tijdelijk 
‘in de koelkast gelegd’ waardoor er geen raakvlak is.
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Bestaande plannen en stakeholders Blauw  
De totaalkaart kenmerkt de Amstel, deze is zeer belangrijk 

binnen Amsterdam- Oost. Hier is raakvlak tussen diverse 
stakeholders en plannen.De bevaarbaarheid van de Ringvaart 
is een interessante optie voor het stadsdeel. Door middel van 
de aansluiting op de Amstel zorgt de vaarroute nieuwe moge-
lijkheden voor bedrijvigheid zoals horeca. Dit is echter niet terug 
te vinden in de bestaande plannen. Daarbij is er behoefte aan 
grote ingrepen, zoals het aanleggen van  bruggen.

Bestaande plannen en stakeholders Grijs
De totaalkaart laat zien dat er veel raakvlak is op de 

Wibautstraat. Hieruit blijkt dat de Wibautstraat een belangrijke 
verkeersaders is voor Amsterdam-Oost. Ook is er een hogere 
intensiteit te zien bij Station Muiderpoort. Gezien de centrale lig-
ging is het een belangrijk punt voor Amsterdam-Oost. Hiernaast 
is het Station belangrijk voor de bereikbaarheid van het nieuwe 
stadsdeelcentrum in Oostpoort.

overlap 
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de rGBG kaart toont aan dat belangen en plannen het 
meest geconcetreerd zijn op de wibautas. Hieruit blijkt 
dat deze as een zeer belangrijk punt is in de ogen van de 
stakeholders.

rood
Kijkend naar het rode vlak op de Wibautas is dit ook terug 

te zien, de Amstelkade wordt hier als belangrijke toevoeging aan 
het gebied gezien. Ook de Amstelcampus, de Parooldriehoek 
en de Eerste Oosterparkstraat zijn belangrijk binnen het 
Stadsdeel, in de ogen van de stakeholders. Kijkend naar de 
plannen is hierin niet veel terug te vinden.

Groen
Op het gebied van groenvoorzieningen is er weinig informa-

tie beschikbaar rondom de Wibautas. Er dient groen aange-
bracht te worden tussen de Wibautstraat en de Amstelkade, 
maar ook langs de Wibautstraat zelf en de Parooldriehoek. Op 
het gebied van groen is de samenhang tussen de stakeholders 
het sterkst rondom het Oosterpark.

Blauw
Op het gebied van water is er veel raakvlak op de Wibautas. 

De Amstel is een belangrijk anchorpoint voor de Amstelkade, 
daarbij zijn zichtlijnen een belangrijke aanvulling voor de aan-
trekkingskracht van het gebied. In de bestaande plannen komt 
naar voren dat de Amstel een belangrijke primaire connectie is.

Grijs
Vanuit de stakeholders zijn veel punten aangegeven die 

aandacht behoeven op infrastructureel vlak. De Wibautstraat 
is een zeer belangrijke verkeersaders voor het centrum van 
Amsterdam, daarbij zijn echter op meerdere vlakken aandachts-
punten. Het verlagen van de Gooiseweg is ook een belangrijk 
punt dat meerdere malen genomemd wordt. In de bestaande 
plannen worden een aantal van deze wensen ingewilligd.  

De RGBG kaart beschikt over veel informatie rondom de 
Wibautas, dit is ook min of meer terug te vinden in de bestaan-
de plannen van het Stadsdeel. Echter is er weinig samenhang 
tussen de bestaande plannen en de visies en belangen. De 
visies en belangen van stakeholders en plannen lopen hierbij 
langs elkaar. De gemeente Amsterdam doet er daarom verstan-
dig aan om in het vervolg ‘nieuwe’ plannen voor te leggen bij 
diverse stakeholders die betrekking hebben op deze plannen. 
Hierdoor worden wensen van diverse stakeholders bekend en 
kunnen plannen hierop aangepast worden, zodat de wensen 
van de gemeente en als stakeholder worden ingewilligd en de 
plannen zoveel mogelijk effect hebben.
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Onderzoekskaart: RGBG stackeholder: totaal

totaal
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1. ConneCtIvIteIt met Het Centrum en 
stadsdeel ZuId Is BePerKt

Het grootste probleem van amsterdam- oost is de 
connectiviteit met de centraal gelegen stadsdelen van 
amsterdam. de amstel als barrière zorgt voor een beperk-
te connectiviteit met het stadsdeel Zuid, net zoals dat de 
mauritskade een barrière vormt voor de connectiviteit met 
het centrum. stadsdeel Zuid is door drie bruggen verbon-
den met oost over een afstand van 2 kilometer. Hiervan is 
de middelste brug, de nieuwe amstelbrug, eenrichtings-
verkeer waar het autoverkeer alleen oost kan verlaten en 
niet binnengaan. Het centrum is door drie bruggen verbon-
den met oost over een afstand van meer dan 1,5 kilometer. 
stadsdeel Zuid en het Centrum zijn de meest gewilde stads-
delen, door een goede connectiviteit kan oost hiervan mee 
profiteren. Mensen die in Zuid of in het centrum zouden 
willen wonen maar daar geen woning kunnen betalen 
kunnen geneigd zijn om voor oost te kiezen. Hoe beter de 
connectiviteit hoe eerder deze mensen daadwerkelijk voor 
oost kiezen. oost zal aantrekkelijker worden naarmate de 
connectiviteit beter wordt met deze populaire stadsdelen.

2. WIBAUTSTRAAT FOCUST MEER OP NOORD-ZUID 
VERBINDING

De Wibautstraat is een belangrijke as in het stadsdeel 
Oost. Echter de focus van de as ligt te veel op een noord- zuid 
verbinding. Het is een ideale weg voor autoverkeer dat vanaf de 
ring het centrum wil bereiken. De straat kan gezien worden als 
een directe doorgang door stadsdeel Oost richting het centrum. 
Dit kan nadelig zijn voor het stadsdeel Oost maar voordelig 
voor het centrum. De stroom van het verkeer gaat automatisch 
richting het centrum, er kan gezegd worden dat hierdoor Oost 
overgeslagen wordt. De focus op een Noord- Zuid verbinding 
is daarom belangrijk voor Oost zodat de focus van de straat 
niet alleen op het centrum ligt maar ook op het stadsdeel Oost 
zelf. Daarmee wordt bedoelt een grotere focus op de hechting 
tussen de Oosterparkbuurt en de Weesperzijde. Wanneer de 
focus meer op het stadsdeel gericht zal de connectiviteit met 
Oost en de rest van de stad verbeteren.

3. GooIseweG Is HooGsCHalIG
de Gooiseweg ligt in het zuiden van het gebied, deze 

loopt van Zuidoost naar het Prins Bernhardplein. daarbij 
is het een belangrijke verkeersader vanaf de a10. Het pro-
bleem is echter dat deze weg hoogschalig is, dit houdt in 
dat het een 80km/u weg is. ook ligt de weg op een talud 
waardoor deze een grote barrière vormt. de weg zorgt 
enkel voor een oost-west verbinding en is tegelijkertijd een 
barrière in het stadsdeel oost. door de weg te veranderen 
in een 50km/u zone en deze te verlagen is er een mogelijk-
heid om een noord-zuid verbinding te creëren op deze weg. 
Hierdoor wordt een barrière weggenomen en ontstaat er 
een verbeterde connectiviteit van de weg met het stadsdeel 
oost. deze weg is te vergelijken met de wibautstraat in dat 
opzicht. 

Betondorp en Park de meer liggen beide aan de grens 
van oost. daarbij wordt Park de meer omringd door de a10 
en het sportpark, hierdoor is het bereik van de buurt slecht. 
dit geldt ook voor Betondorp, deze buurt wordt omringd 
door de a10, een begraafplaats en de Gooiseweg. de lig-
ging aan de middenweg zorgt voor een enigszins matig 
bereik in oost zelf. 

amsteldorp ligt tussen de Gooiseweg, sportpark 
drieburg en de duivendrechtsekade. door deze geïsoleerde 
ligging is de bereikbaarheid van de buurt slecht. amsteldorp 
heeft maar één richting waarnaar een ontsluiting is. een 
verlaging van de Gooiseweg zal zorgen voor een verbeterde 
connectiviteit met de rest van het stadsdeel.

4. INRICHTING PRINS BERNHARDPLEIN 
Het Prins Bernhardplein is op dit moment een ingewikkelde 

grote rotonde. Deze rotonde zorgt voor een onduidelijke entree 
tot het stadsdeel Oost en moedigt het verkeer aan om in de 
richting van het centrum of het stadsdeel Zuid te rijden. Een 
ingreep op deze rotonde in combinatie met de aanpassing van 
de Gooiseweg kan zorgen voor een verbeterde aanvoer van 
verkeer en bereikbaarheid voor het stadsdeel Oost.

5. mIssInG-lInK CeIntuurBaan en eerste 
oosterParKstraat

conclusies &
aanbevelingen
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de Ceintuurbaan vormt samen met de van Baerlestraat 
en de Bilderdijkstraat een drukke ringvormige verkeersa-
der in de stad. dit zijn levendige straten met veel winkels 
en horeca. de omringende buurten van deze straten zijn 
gewilde buurten om te wonen. Het is opvallend dat deze 
zogenaamde ring doorbroken wordt met een knik bij de 
amstel. er is daarnaast op deze plek ook nog sprake van 
een eenrichtingverkeer vanuit oost naar de Ceintuurbaan 
toe waardoor er alleen een afvoer is vanuit oost. deze 
bruisende verkeersader, die veel betekent voor de omring-
de buurten, stopt bij de grens met oost. door deze ader 
door te laten stromen in oost zou het eenrichtingverkeer 
omgedraaid moeten worden of het veranderen in tweerich-
tingsverkeer. een tweede is om de verkeersader door te 
laten stromen door de eerste oosterparkstraat richting de 
Insulindeweg. de connectiviteit van oost met het Centrum 
zal hierdoor verbeteren.

6. SPOORLIJN VORMT BARRIèRE
De connectiviteit van de buurten in het stadsdeel wordt 

belemmerd door de spoorlijnen die door het gebied lopen. 
De Indische buurt en het Sciencepark zijn hier het grootste 
slachtoffer van, beide buurten liggen aan de rand van het 
gebied en aan de andere zijde ligt het spoor. Dit zorgt voor 
een geïsoleerde ligging en een slechte connectiviteit. Ook 
geldt dit voor de Dapperbuurt, Oostpoort, de Transvaalbuurt 
en de Oosterparkbuurt. Oostpoort, de Transvaalbuurt en 
het Sciencepark hebben hierdoor een slecht bereik met de 
Oosterparkbuurt, de Dapperbuurt en de Indischebuurt. 

Voor de laatstgenoemde buurten geldt het tegenovergestel-
de. De spoorlijn is dus een barrière binnen het gebied en is de 
oorzaak van een mindere connectiviteit. Een probleem is dat het 
niet mogelijk is om onbeperkt tunneltjes aan te leggen vanwege 
regelgeving en hinder die de NS hier van ondervindt.

7. amstel Boulevard
aan de amstel liggen momenteel woonboten. deze 

woonboten belemmeren het zicht op de amstel, terwijl dat 
zicht juist zoveel waarde kan vertegenwoordigen. de kade 
langs de amstel heeft bijvoorbeeld potentie om een sterke 
anchorpoint te worden in de vorm van een boulevard. deze 
anchorpoint zou kunnen bijdragen aan de verbetering van 
de connectiviteit tussen oost en de stadsdelen aan de west 
kant van stadsdeel oost. de amstel boulevard zou als een 
stepping stone kunnen fungeren tussen de stadsdelen door 
het aantrekken van bezoekers uit de gehele omgeving.

8. KRACHTWIJKEN
In het stadsdeel oost zijn Transvaalbuurt en de Indische 

buurt voormalige krachtwijken. Een term die gebruikt werd door 
de ex-minister Vogelaar om probleemwijken aan te kaarten 
die te maken hebben met fysieke, sociale en economische 
problemen. Uit de database van dit onderzoek blijkt inderdaad 
dat de fysieke infrastructuur slecht tot matig is. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de beperkte connectiviteit en 
bereikbaarheid van deze krachtwijken een groot onderdeel zijn 
van de problemen die aanwezig zijn in de buurten. Mensen die 
niet uit Amsterdam Oost komen zullen beïnvloed worden door 
het imago dat gecreëerd is door deze benoeming.

9. HoGe ConCentratIe soCIale Huur 

In verHoudInG tot eIGen wonInGBeZIt
een aantal buurten in oost hebben te maken met een 

scheve verhouding sociale huur met eigen woningbezit. een 
te hoge concentratie van sociale huur heeft vaak een nade-
lig effect op de buurt. Sociale huurwoningen hebben sneller 
dan particuliere woningen een onaantrekkelijke uitstraling 
en worden vaak bewoond door mensen met een lage op-
leiding en een laag inkomen. een te grote aanwezigheid en 
concentratie van mensen met een lage opleiding en weinig 
inkomen heeft een slechte invloed op de sociale veiligheid 
in een buurt. de aantrekkelijkheid heeft hieronder te lijden 
en is daarom een probleem voor het stadsdeel.

10. RINGDIJK IS NIET BEVAARBAAR
Amsterdam Oost is niet zoals andere centrale stadsdelen 

bevaarbaar voor recreatief waterverkeer. Het enige kanaal dat 
door Oost loopt is niet bevaarbaar. Het water op de Ringdijk 
is een aftakking van de Amstel dat door Oost loopt richting 
het IJmeer. Dit water is niet bevaarbaar voor boten. Aangezien 
bevaarbaar water een waarde verhogend effect heeft op de 
buurt zou gezegd kunnen worden dat dit een probleem is. Met 
de ontwikkelingen in Oostpoort, waar een boulevard gemaakt 
wordt aan het water, zou het bevaarbaar maken van dit water de 
connectiviteit en aantrekkelijkheid van Oost verbeteren.

ConClusIe
door middel van de driestapsmethode heeft  de werk-

groep urban vitality de aanwezige buurten en anchorpoints 
binnen amsterdam - oost op haar connectiviteit onder-
zocht. naast het fysieke aspect, is ook onderzoek gedaan 
naar de economische en sociale gesteldheid van de betref-
fende buurten. 

Uit het driestapsonderzoek blijkt dat de Oosterparkbuurt 
de best functionerende buurt binnen het Stadsdeel is. Op 
fysiek, economisch en sociaal vlak scoort de buurt boven 
gemiddeld en heeft het de beste score van alle buurten binnen 
het Stadsdeel. De Oosterparkbuurt heeft minder last van de 
barrières in de directe omgeving, alleen de Mauritskade en de 
Amstel kunnen een belemmering zijn in de bereikbaarheid naar 
het centrum van Amsterdam toe. 

Geconcludeerd kan worden dat de Oosterparkbuurt door 
zijn ligging naast twee externe, globale en collectieve anchor-
points goed vindbaar is binnen het stadsdeel. Uit de driestaps-
methode blijkt dat de Ambonbuurt (Indische buurt) het slechts 
functioneert binnen het stedelijk frame op fysiek, economisch 
en sociaal vlak. De bereikbaarheid is slecht en heeft een 
minimale connectiviteit op wijk- en stadsdeelniveau. 

Daarbij is ook de economische en sociale gesteldheid 
slecht. Een grote belemmering van de buurt is de spoorlijn en 
het stratenpatroon bestaat uit korte straatjes.

Uit de driestapsanalyse van de geselecteerde anchorpoints 
heeft het Oosterpark de beste bereikbaarheid op intern en 
extern niveau. Het Oosterpark wordt daarom terecht gezien 
als het groene hart van Amsterdam- Oost. Het Oosterpark kan 
grote aantrekkingskracht hebben richting het gebied door de 
goede bereikbaarheid.

Het Boniplein (uit de Ambonbuurt) komt als slechtst functio-
nerende anchorpoint naar voren. Het Boniplein kent een slechte 
bereikbaarheid binnen het stadsdeel. Een grote barrière voor de 
connectiviteit is het naastgelegen NS spoortracé. 

Naast de buurten en de anchorpoints zijn ook de grenzen 

conclusietop 10 aandachtspunten
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van het gebied geanalyseerd aan de hand van de driestaps-
methode. Uit deze analyse is naar voren gekomen dat de 
noordgrens het best functioneert. Door de grote variatie aan 
zogenoemde toegangs- en doorgangspunten biedt de noord-
grens op vele manieren toegang tot het gebied. 

Van de buurt- en de grens analyse is een neonglow kaart 
gemaakt. Deze kaart laat doormiddel van een neonglow zien 
welke straten het meest bereikt worden vanaf de buurten 
en grenzen. De neonglow kaart van de buurten laat zien dat 
vooral de Middenweg, Eerste Oosterparkstraat en de Hugo de 
Vrieslaan bereikt worden. De grenskaart laat dit ook zien, echter 
worden vanaf de grenzen ook de Mauritskade, de Wibautstraat 
en de Gooiseweg goed bereikt.  Dit zijn drie belangrijke straten 
die niet makkelijk bereikt worden vanaf de buurten waardoor het 
centrum en andere stadsdelen niet goed bereikbaar zijn.

Naast de driestapsanalyse is ook gebruik gemaakt van de 
RGBG methode. Aan de hand van deze methodiek is onderzoek 
gedaan naar de bestaande plannen binnen het stadsdeel. De 
RGBG methode is ook gebruikt bij de stakeholderinterviews. 
Gezien de vele bestaande plannen voor het stadsdeel , kan 
geconcludeerd worden dat Amsterdam- Oost veel potentie 
heeft op fysiek, sociaal en economisch vlak. Daarbij worden 
veel gebieden, zoals het Eenhoorngebied en Oostpoort ge-
transformeerd tot een compleet nieuwe woonwijk met veel extra 
voorzieningen in de directe omgeving. Ondermaats presterende 
buurten in de omgeving kunnen van deze ontwikkelingen profi-
teren. Er kan daarom gezegd worden dat de gemeente, ontwik-
kelaars, beleggers en investeerders veel vertrouwen hebben in 
de toekomst en veel potentie zien in bepaalde gebieden binnen 
Amsterdam- Oost. De geselecteerde plannen vertonen echter 
geen raakvlak met de wensen van de stakeholders.

De benaderde stakeholders uit het stadsdeel hebben veel te 
melden over de bestaande plannen, dit is ook min of meer terug 
te vinden in de plannen zelf. Echter is er vrij weinig samenhang 
terug te vinden tussen de bestaande plannen en de wensen van 
de stakeholders. Er kan geconcludeerd worden dat de diverse 
visies en plannen langs elkaar lopen. Daarom kan de gemeente 
er goed aan doen om de nieuwe plannen voor te leggen aan 
de stakeholders die belang hebben bij een betreffend gebied. 
Hierdoor worden wensen van verschillende stakeholders 
bekend en kunnen de plannen mogelijk aangepast worden, 
zodat zowel de wensen van de gemeente als van de stakehol-
ders worden behartigd. De waardevolle kennis van de stakehol-
ders kunnen bijdragen aan een effectievere planvorming.

aanBevelInG 1 | ConneCtIvIteIt 
de connectiviteit van amsterdam- oost met het centrum 

van amsterdam en stadsdeel amsterdam- Zuid is momen-
teel onvoldoende tot slecht. door de connectiviteit tussen 
amsterdam- oost en amsterdam- Zuid te verbeteren kan 
een groei in de grond- en woningwaarde worden gereali-
seerd. Het fysieke aspect speelt hier een belangrijke rol in. 
fysieke ingrepen in hetstedelijk netwerk van amsterdam- 
oost en amsterdam- Zuid veranderen indirect het sociale 
aspect in het gebied. door amsterdam- oost beter te 
verbinden met amsterdam- Zuid en het centrum van 
amsterdam wordt het stadsdeel meer ontsloten en beter 
bereikbaar. door de verandering op het fysieke en sociale 
vlak, heeft het economische aspect meer draagvlak om zich 
te ontwikkelen. Het geeft de detailhandel en de horeca extra 
mogelijkheden om zich te vestigen in de transvaalbuurt 

met uitloop tot de Pijp (amsterdam- Zuid). dergelijke in-
grepen zijn het aanleggen van een brug over de amstel 
en een doorgang onder het spoor (in het verlengde van de 
weesperzijde). ter plaatse van de transvaalbuurt en de Pijp 
is een geschikte locatie voor de brug. Hierdoor wordt een 
nieuwe directe verbinding gecreëerd tussen amsterdam- 
oost en amsterdam- Zuid. Het nieuwe stadshart oostpoort 
kan hier goed van profiteren omdat er dan meervoudige 
verbindingen met amsterdam- Zuid zijn waardoor de pro-
fiterende buurten op sociaal en economisch vlak kunnen 
groeien. 

Kijkend naar de woningwaarde zien we dat de buurt  de 
Pijp significant hogere woningprijzen heeft in vergelijking 
met de transvaalbuurt. we zien in de buurt de gemiddel-
de huizenprijzen in de Pijp rond de €4.500p/m2 liggen en 
dat de gemiddelde prijzen in de transvaalbuurt gemiddeld 
€3.600p/m2 zijn. dit grote verschil geeft aan dat er verbe-
tering mogelijk is op sociaal en economische vlak in de 
transvaalbuurt en omliggende buurten zoals oostpoort en 
don Bosco. 

AANBEVELING 2 | NIEUWE ONTWIKKELINGSAS ONTSLUI-
TING SCIENCEPARK 

Het Sciencepark ligt momenteel geïsoleerd tussen het 
Flevopark, het spoor en het Nieuwe Diep. Daarnaast heeft het 
Sciencepark maar twee ontsluitingswegen. Door een nieuwe 
aansluiting op de parallelweg van de Ringweg A10 heeft het 
Sciencepark een betere verbinding binnen Amsterdam- Oost. 
De nieuwe aansluiting vormt samen met de bestaande hoofd-
weg van het Sciencepark de ‘WCW laan’. Door het aanbrengen 
van een nieuwe ontsluiting bij het Sciencepark, ontstaat er een 
nieuwe ontwikkelas voor projectontwikkelaars, beleggers en 
investeerders. 

Daarbij vormt deze nieuwe ontsluiting een kans voor eco-
nomische expansie. Projectontwikkelaars kunnen langs deze 
ontwikkelas gaan investeren en dit zal een positieve impuls 
geven aan het gebied. Door de verbeterde connectiviteit met de 
rest van de stad zal de huisvesting in het Sciencepark aantrek-
kelijker worden en prijsstijging tot gevolg hebben. 

 aanBevelInG 3 | eventueel BruGGen aanleGGen 
IndIen de rInGvaart nIet BevaarBaar GemaaKt Kan 
worden. 

Indien het niet mogelijk is om de ringvaart bevaarbaar 
te maken dan kunnen er een aantal bruggen aange-
legd worden. Hiermee wordt de connectiviteit tussen 
de transvaalbuurt en don Bosco, en verderop tussen 
oostpoort en middenmeer verbetert. Bij de analyse van de 
driestapsmethode komt duidelijk naar voren dat er weinig 
verbinding zijn van en naar de buurten bij de ringvaart. 
de ringvaart vormt een duidelijke barrière. meer brug-
gen moeten zorgen voor een betere connectiviteit tussen 
de buurten. Hierdoor kan groei plaatsvinden op sociaal 
en economisch vlak. Belangrijk hierbij is dat er een goede 
verbinding ontstaat tussen oostpoort en middenmeer waar-
door Middenmeer optimaal kan profiteren van de nieuwe 
ontwikkelingen in oostpoort. we zien momenteel dat er vijf 
bruggen zijn over de gehele ringvaart. dit is onvoldoende 
gezien de lengte van de ringvaart en de dichtheid van de be-
bouwing in amsterdam oost. de verbinding met oostpoort 
is belangrijk aangezien dit gebied veel voorzieningen heeft, 
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waaronder het nieuwe stadsdeelcentrum. door de voorzie-
ningen beter bereikbaar te maken zullen de buurten en de 
voorzieningen beter functioneren.

AANBEVELING 4 | AMSTEL BOULEVARD 
Op dit moment is de connectiviteit beperkt tussen de stads-

delen Zuid en Oost. Door het maken van een boulevard aan 
de Amstel kan een stepping stone gecreëerd geworden die de 
samenhang tussen de stadsdelen verbetert. Door het weghalen 
van een aantal woonboten ontstaat er een open uitzicht op het 
water. Dit maakt het voor horeca gelegenheden interessant om 
terrassen langs het water aan te leggen. In de zomer zal de 
boulevard een bruisende anchorpoint zijn waar veel mensen in 
het straatbeeld te zien zijn. Daarbij zal de boulevard dienen als 
een aantrekkingskracht voor de buurt en Oost. Het realiseren 
van een boulevard kan een alternatief zijn voor het maken van 
brug over de Amstel. 

aanBevelInG 5 | de sPoorlIjn vormt een 
BarrIère. 

de spoorlijn is één van de top tien problemen die naar 
voren is gekomen. uit bijna elke driestapsanalyse die op 
het gebied toegepast is, komt de spoorlijn als barrière naar 
voren. de spoorlijn zorgt onder andere voor isolatie, blokka-
des, zichtverlies en ruimteverlies. 

nadat de spoorlijn als barrière naar voren is gekomen 
heeft urban vitality haar kennis toegepast om met een op-
lossing te komen. Hieruit is een visie naar voren gekomen 
die op een ilustratie weergegeven is. de basis van deze visie 
is het weghalen van het stuk spoor tussen het amstelstation 
en station muiderpoort. 

Het betreffende stuk spoorlijn is op de tekening rood 
gestippeld. dit stuk spoor kan theoretisch gezien in z’n 
geheel weggehaald worden. al het treinverkeer kan dan via 
het oostelijke treinspoor via station sciencepark naar het 
centraal station en verder doorreizen. 

Het amstelstation heeft dagelijks duizenden bezoe-
kers die gebruik maken van het openbaar vervoer. rondom 
het station wordt veel gewerkt en gestudeerd. daarom is 
het van groot belang dat het amstelstation goed bereik-
baar blijft. als het stuk spoorlijn weggehaald wordt vervalt 
de verbinding van vele treinen met station amsterdam 
Centraal. deze kunnen zoals eerder vermeld via de oos-
telijke spoorlijn rijden. om de grote stroom aan personen 
naar het amstelstation te kunnen blijven faciliteren is geko-
zen om het amstelstation voor treinen vanuti het zuiden als 
eindstation te laten gelden. 

een extra metroverbinding vanaf het sciencepark, via 
het amstelstation naar de noord-Zuidlijn die nog in aan-
bouw is, kan tevens de stroom aan gebruikers opvangen. 
een dergelijke verbinding wordt tevens in de structuurvisie 
2040 van amsterdam vermeld. Hiermee worden dus twee 
vliegen in één klap geslagen. deze verbinding moet bijdra-
gen aan een verbetert openbaar vervoersnetwerk. 

omdat station duivendrecht een haakse verbinding 
vormt tussen het westelijke en zuidelijke treinspoor van 
amsterdam-oost, zal een nieuw stuk spoor aangelegd 
moeten worden. met deze aanpassing is een verbinding 
zonder tussenstop of overstap mogelijk tussen sciencepark 
en het amstelstation. 

Het gedeelte van het station muiderpoort dat aan de 

spoorlijn ligt kan hierdoor weggehaald worden aangezien 
deze dan overbodig is. dat deel kan daarom verwijderd 
worden. 

urban vitality realiseert zich echter zeer goed dat uit-
voering van deze visie gepaard gaat meer zeer hoge kosten. 
een deel van de kosten zal teruggewonnen kunnen worden 
uit pacht of verkoop van de vrijkomende grond. de onder-
linge connectiviteit van de stadsdelen wordt ook verbeterd 
waardoor deze op sociaal en economisch vlak kunnen 
groeien. Het is daarom een ideale oplossing voor de barrie-
revorming van het spoor. 

AANBEVELING 6 | FIETSBRUG IJBURG 
Momenteel is er een slechte verbinding tussen Amsterdam- 

Oost en Ijburg. IJburg is een op zichzelf staande buurt gelegen 
aan het IJ en is omringd door de A10 en het Diemerpark. 
Een betere fietsverbinding kan het fietsverkeer uit de buurt 
beter ontsluiten richting Amsterdam- Oost. Dit zorgt voor een 
verbeterde connectiviteit tussen IJburg en Amsterdam-Oost. In 
het Stedenbouwkundig programma van eisen van OGA, UvA en 
Rijkswaterstaat zijn plannen gemaakt om een fietsbrug te plaat-
sen over de Ringvaart om de verbinding tussen Sciencepark en 
IJburg te verbeteren. Het wordt aangeraden om deze door te 
zetten.

aanbevelingenconclusie
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1. softwarekennis 
Voordat er begonnen wordt met het analyseren aan de hand 

van de driestapsmethode, is het eerst belangrijk om kennis 
van het computerprogramma te hebben. De driestapsmethode 
hebben we uitgevoerd met Illustrator van Adobe. Aangezien een 
aantal studenten eerder met het programma gewerkt heeft, kon 
er tamelijk snel begonnen worden. Een goede kennis van de 
software kan enorm in tijd schelen. 

2. Goede onderlinge afstemming 
In ons geval is er een samenwerking met acht studenten, dit 

zijn dus acht verschillende meningen en visies. Er moet daarom 
voorafgaand aan de analyses zeer goed worden afgestemd wat 
te doen op bepaalde knooppunten of verkeerssituaties. Ook dit 
kan enorm in tijd schelen. 

3. stakeholders 
Het stakeholder interview is een belangrijk onderdeel van 

het onderzoek. Uit onze ervaringen is gebleken dat het stake-
holder interview moeizaam kan verlopen. Aangezien er ook nog 
geen goede kennis was over het stakeholder interview, werd dit 
in een later stadium uitgevoerd. We vonden het eerst belangrijk 
om de bijbehorende RGBG-theorie goed te begrijpen voordat 
er contact gezocht werd. Daarbij moest er een goede selectie 
van stakeholders gemaakt worden, dit hebben we onder andere 
besproken met de heer Reuten van Stadsdeel Oost. We hebben 
zijn naam ook mogen noemen in de brief wat mogelijk voor 
meer reactie heeft gezorgd. Er is ook gebleken dat het contact 
met woningcorporaties erg moeilijk is, er moet echt meerdere 
malen achter de brief aangebeld worden om duidelijkheid te 
krijgen. Daarbij zijn ze zeer druk en kunnen ze geen afspraak op 
korte termijn maken. Er kan daarom niet vroeg genoeg worden 
begonnen met lezen over de theorie en het opstellen van een 
goed contact/informatiepakket.

4. op tijd beginnen met samenstellen boekje.
Omdat er heel data vergaard wordt kan het gebeuren dat 

het overzicht verloren raakt. Daarom is het belangrijk om tijdig 
te beginnen met het samenstellen van het boek. Wanneer dit op 
het laatste moment gebeurt is de druk hoog en worden er snel 
fouten gemaakt. Daarbij kan het moeilijk zijn om informatie terug 
te vinden. Er kan dus veel tijd gewonnen worden door op tijd te 
beginnen. 

5. daadwerkelijk door de wijk lopen 
Aangezien het onderzoek over een bepaald gebied gaat (in 

dit geval Amsterdam – Oost), is het verstandig ook daadwerke-
lijk het gebied in te trekken. Zo wordt er een beter beeld gecre-
eerd van wat er gaande is. Daarbij kan er ook een gevoel bij de 
buurt gecreëerd worden in plaats van een aanname. Wanneer je 
het gebied kent is dit tijdens interviews ook erg handig, er kan 
makkelijker meegepraat worden over bepaalde situaties. Door 
de goede kennis kan ook een beter interview worden opgesteld 
en specifiek worden doorgevraagd. 

6. Interviews houden 
Een interview met een stakeholder is niet het enige interview 

wat belangrijk is. Een interview met de gemeente kan ook zeer 
waardevol zijn, zij zijn de gene die beleid voeren in het gebied 
en dus veel kennis hebben. Hier kunnen ook vragen gesteld 
worden over eigen visies en waarom deze niet toepasbaar zijn. 
Daarbij kan een interview met een ondernemer ook een goed 
beeld geven van wat er in de buurt speelt. 

7. andere anchorpoints analyseren 
Amsterdam – Oost heeft zeer veel anchorpoints. In ons on-

derzoek zijn er drieëndertig meegenomen, dit zijn uiteraard niet 
alle anchorpoints. Het is daarom mogelijk interessant om andere 
belangrijke anchorpoints te bekijken binnen Amsterdam – Oost.

8. openbaar vervoer 
Het openbaar vervoer binnen een stad is erg belangrijk. Een 

onderzoek naar de bereikbaarheid van de OV-haltes kan ook 
zeer interessant zijn. 

9.  relatie met het omliggende gebied 
Aangezien in ons onderzoek is bekeken hoe de verbindin-

gen zijn, is het interessant om te kijken hoe de relatie is tussen 
Amsterdam Oost en bijvoorbeeld het centrum. Maken inwoners 
van Oost veel ge-bruik van het 

centrum en waarom wel of niet. Dit is vooral interessant om 
te doen aan de hand van interviews of een enquête. Zo wordt 
er duidelijk hoe de onderlinge relatie is en of er verbeteringen 
mogelijk zijn waardoor de relatie verbeterd wordt. 

10.  enquête over bereikbaarheid en barrières. 
De stedenbouwkundige samenstelling van een buurt of 

wijk bepaald voor een groot deel de identiteit van een buurt. 
Het bepaalt ook de infrastructuur en dus de bereikbaarheid. 
Het is interessant om te onderzoeken wat de mensen onder 
bereikbaarheid verstaan en wat wordt gezien als een barrière. Er 
kunnen bijvoorbeeld twee routes getoond worden waarbij één 
van de twee drie ordes heeft en de ander meerdere. Dit kan met 
meerdere routes gedaan worden, zo ontstaat er een beeld wat 
de voorkeur heeft. Ook zou er gevraagd kunnen worden welke 
plekken moeilijk bereikbaar zijn. 

11.  stakeholder interview 
Tijdens het stakeholder interview is het belangrijk om de 

stakeholders niet alleen over hun eigen buurt te laten praten. 
Hun visies op het hele gebied zijn ook erg belangrijk. Wanneer 
een stakeholder alleen over het eigen gebied praat zorgt dit 
voor een zeer gefragmenteerde kaart en een minder accurate 
kaart.

Tips & Tricks
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urban vitality heeft als werkgroep tijdens de afstu-
deerperiode onderzoek gedaan naar de vitaliteit van het 
stadsdeel amsterdam-oost. er is onderzocht hoe het 
stadsdeel amsterdam-oost functioneert binnen het huidi-
ge stedelijk frame op fysiek, economisch en sociaal vlak. 
door middel van diverse onderzoeksmethoden heeft urban 
vitality een database opgebouwd met waardevolle informa-
tie en kennis over het stadsdeel.

onderzoeksdoel 
De werkgroep Urban Vitality heeft als doel het Stadsdeel 

Amsterdam-Oost op fysiek, economisch en sociaal vlak in 
kaart te brengen. Door middel van de gehanteerde methoden 
is informatie vergaard voor de database die waardevol is voor 
het Stadsdeel Amsterdam-Oost. Hieruit kunnen bijvoorbeeld 
eenvoudig missing links, mogelijke verbeterpunten en de popu-
lariteit van een gebied afgelezen worden (op fysiek, economisch 
en sociaal vlak).

 
onderzoeksmethodiek 
Tijdens het onderzoek heeft de werkgroep Urban Vitality 

gebruik gemaakt van twee onderzoeksmethoden. Als eerste 
zijn diverse gebieden binnen het Stadsdeel Amsterdam-Oost 
onderzocht volgens de driestapsmethode. Deze methode is ge-
baseerd op de cognitieve kaart dat mensen over het algemeen 
hebben van het stadsdeel. Door middel van deze methode heeft 
de werkgroep onderzocht wat de connectiviteit van de grenzen, 
buurten en anchorpoints zijn. Hieruit komen bevindingen naar 
voren, bijvoorbeeld hoe de buurten en anchorpoints onderling 
zijn verbonden en waar verbeteringen kunnen plaatsvinden. 
Hiernaast is er gewerkt met de RGBG methode. De benaming 
staat voor de rood, groen, grijs en blauw methodiek. Hierbij 
staat de kleur rood voor bebouwing, groen voor beplanting 
en parken, blauw voor watervoorzieningen en grijs voor de 
infrastructuur. Om te beginnen is met deze methode een 
kaart opgesteld met daarop alle relevante bestaande plannen 
voor het Stadsdeel Amsterdam Oost, verdeeld onder de vier 
betreffende kleuren. 

Hierdoor zijn de bestaande plannen overzichtelijke weer-
gegeven en kan eenvoudig gezien worden waar een bepaald 
plan betrekking op heeft. Vervolgens wordt dezelfde methode 
gehanteerd voor de uitwerking van de diverse stakeholder 
interviews. De werkgroep heeft samen met de gemeente een 
selectie gemaakt van de verschillende stakeholders binnen 
het Stadsdeel. Hierbij zijn diverse partijen betrokken zoals 
waternet, Bouwinvest en winkeliersverenigingen. Vervolgens is 
alle informatie verkregen uit de interviews verwerkt in één totale 
RGBG kaart.

Door alle wensen van de stakeholders volgens deze me-
thode in te tekenen op de kaart ontstaat er een bepaald beeld 
over een gebied. Een hoge kleur intensiteit betekent dat diverse 
partijen belangen hebben in dat gebied. Op dit soort plekken 
ligt eventueel een interessante opgave voor de gemeente. Door 
deze RGBG kaart over de RGBG kaart van de bestaande plan-
nen te leggen, kan afgelezen worden of de bestaande plannen 
de belangen van de stakeholders behartigen. 

Uiteindelijk geeft de totaal RGBG kaart een eenvoudig beeld 

over onderlinge relaties en of er bijvoorbeeld raakvlak is tussen 
de bestaande plannen en de visies van de diverse stakeholders. 
Wanneer dit niet het geval is, kan dit duiden op weinig draagvlak 
binnen het gebied. 

Conclusie 
Uit de database kan geconcludeerd worden dat de be-

reikbaarheid en connectiviteit van het stadsdeel ten opzichte 
van de rest van de stad verbeterd kan worden. Een verbeterde 
bereikbaarheid en connectiviteit geeft het stadsdeel een grotere 
potentie om op sociaal en economisch vlak te floreren. De da-
tabase laat zien wat de belangrijkste assen en knelpunten zijn in 
het stedelijk netwerk. Veel gebieden binnen het stadsdeel, zoals 
het Eenhoorngebied en Oostpoort, worden getransformeerd tot 
een compleet nieuwe woonwijk met vele nieuwe voorzieningen 
in de directe omgeving. Hieruit kan opgemaakt worden dat 
het Stadsdeel, ontwikkelaars, beleggers en investeerders veel 
vertrouwen hebben in de ontwikkelingen van bepaalde gebie-
den binnen het Stadsdeel.

Uit onderzoek naar de anchorpoints in het stadsdeel 
Amsterdam Oost, heeft het Oosterpark de beste bereikbaarheid 
en connectiviteit op intern en extern niveau. Het Oosterpark 
wordt terecht gezien als het groene hart van Amsterdam-
Oost. Hiernaast is het Boniplein als slechtst functionerende 
anchorpoint naar boven gekomen. Een grote barrière voor een 
goede connectiviteit is het naast gelegen NS spoortracé. Uit de 
database is af te lezen hoe de anchorpoints onderling verbon-
den zijn.

De kwantiteit en de diversiteit van anchorpoints in een 
stedelijk netwerk bepalen hoe aantrekkelijk een stedelijk gebied 
is. Anchorpoints die verankerd zitten in het netwerk van andere 
anchorpoints versterken elkaar. De stakeholders binnen het 
Stadsdeel Amsterdam-Oost hebben veel belang bij de be-
staande plannen, dit is ook min of meer terug te vinden in de 
RGBG kaarten. Echter is er weinig samenhang terug te vinden 
tussen de plannen en de wensen. De visies en plannen lopen 
hierbij langs elkaar. Het is de gemeente aan te raden om nieuwe 
plannen voor te leggen bij de stakeholders die betrekking en/ 
of belang hebben op het betreffende gebied. Hierdoor worden 
de wensen van de diverse stakeholders bekend en kunnen de 
plannen mogelijk aangepast worden, zodat zowel de wensen 
van de gemeente als de stakeholders worden ingewilligd.

Het eindresultaat van deze samenwerking is een com-
plete database over de fysieke structuur van de buurten en 
anchorpoints in het Stadsdeel Oost gekoppeld aan de sociale 
en economische situaties. Deze database is een waardevolle 
informatiebron voor de gemeente om te zien welke fysieke 
structuren in het stadsdeel een positieve waarde ontwikkeling 
versterken of belemmeren. Voor beleggers en ontwikkelaars 
kan de database gebruikt worden om te bepalen welke buurten 
potentie hebben om in waarde te stijgen.

samenvattingonderzoeksgroep

Samenvatting
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