
General rights 
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) 
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open 
content license (like Creative Commons). 

Disclaimer/Complaints regulations 
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, 
please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the 
material inaccessible and/or remove it from the website. Please contact the library: 
https://www.amsterdamuas.com/library/contact/questions, or send a letter to: University Library (Library of the 
University of Amsterdam and Amsterdam University of Applied Sciences), Secretariat, Singel 425, 1012 WP 
Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. 

Wederzijds profijt in Amsterdam Zuidoost?
relaties tussen Amstel III en het woongebied

Author(s)
van Winden, Willem; van Grevenhof, Bart

Publication date
2011
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Winden, W., & van Grevenhof, B. (2011). Wederzijds profijt in
Amsterdam Zuidoost? relaties tussen Amstel III en het woongebied.
Centre for Applied Research on Economics & Management.

Download date:23 May 2023

https://research.hva.nl/en/publications/45052da4-ee1e-4932-887a-a84f81c59480


Economie en Management / HES

WEdErzijdS profijt 
in AMStErdAM 
zuidooSt?
Relaties tussen amstel iii en het woongebied

CEntrE for AppliEd rESEArCH on EConoMiCS & MAnAgEMEnt

WillEM vAn WindEn bArt vAn grEvEnHof



2

economie en managementE

3

economie en managementE

Wederzijds profijt in  
Amsterdam zuidoost?
Relaties tussen amstel iii en het  woongebied
willem van winden, bart van grevenhof

© 2011, Centre for applied Research on economics & management
economie en management / hes hogeschool van amsterdam
Fraijlemaborg 133, 1102 CV amsterdam

niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 
 middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder 
 voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en de auteur.

1. inleiding  4

2. Amsterdam zuidoost: het woongebied en Amstel iii 6

3. Wederzijds profijt 11

4. buitenlandse voorbeelden 16

5. Conclusies en aanbevelingen 18

bijlagen
bijlage 1: gesprekspartners 21
bijlage 2: geraadpleegde bronnen 22

inHoud



4

economie en managementE

5

1. inlEiding

1. Aanleiding voor het onderzoek
amsterdam Zuidoost vormt geen een
heid. het spoor splijt het gebied in 
delen die ogenschijnlijk een eigen leven 
leiden. aan de ene kant woonwijken 
en winkelcentra en aan de andere kant 
entertainment, retail, kantoren en het 
amC. 

de komende jaren zal amsterdam 
 Zuidoost een verdere transformatie 
doormaken. de ingezette grootschalige 
vernieuwing van de bijlmer gaat verder, 
er komen  nieuwe groepen bewoners 
en het  karakter van het stadsdeel zal 
langzaam veranderen. ook staan de 
 gemeente  amsterdam en de deel
gemeente Zuidoost voor de opgave om 
het amstel iii gebied te transfor meren. 

in discussies over de toekomst van 
 amsterdam Zuidoost wordt vaak ge
wezen op mogelijke synergie tussen 
beide kanten van het spoor. bijvoor
beeld: bedrijven uit het woongebied 
die ruimte zoeken, zouden zich kunnen 
gaan vestigen in amstel iii; cultuurin
stellingen in Zuidoost zouden kunnen 
profiteren van de grote groep forenzen, 
werklozen uit het woongebied kunnen 
in amstel iii aan de slag, etcetera. maar 
feitelijk weten we maar heel weinig 
over de daadwerkelijke interactie tussen 
beide delen.
 
Fysiek is de samenhang al verbeterd.  
het oude kleine donkere station dat in 
het hart van het gebied lag is inmiddels 
vervangen door een ultramodern, groot 
en licht station. het nieuwe station bijl
mer arena is een zeer belangrijke scha
kel. desondanks vormt het spoor nog 
altijd een barrière en de gebieden aan 
beide zijden van het spoor hebben nog 
altijd een heel verschillende identiteit. 

geopperde ideeën en mogelijke synergie 
realistisch en uitvoerbaar zijn, in hoeverre 
er werkelijk sprake is van wederzijds pro
fijt, welke inspanningen nodig zijn en wie 
die inspanningen zou moeten of kunnen 
doen. 

Verder zijn we voor dit onderzoek op zoek 
gegaan naar inspirerende voorbeelden 
van ‘wederzijds profijt’ in andere steden. 
we hebben drie interessante cases gevon
den waar actief wordt getracht om twee 
naburige gebieden meer op elkaar te be
trekken en van elkaar te laten profiteren. 
het eerste voorbeeld is de digital hub 
in dublin, ierland. de digital hub is een 
recent ontwikkeld iCtcluster middenin 
een achterstandswijk. op allerlei manieren 
wordt actief getracht om de bewoners 
van de wijk mee te laten profiteren van 
de ontwikkeling van dit kenniscluster. een 
tweede voorbeeld vonden we in londen: 
de achterstandswijk east london (op aller
lei indicatoren een van de slechtste wijken 
van engeland) ligt vlak naast één van de 
belangrijkste zakencentra van de stad. de 
organisatie east london business alliance 
(elba) is opgericht om bij te dragen aan 
het welzijn van deze wijk en haar bewo
ners. Voor elk van deze cases beschrijven 
we hoe is getracht om gebieden nader 
tot elkaar te brengen? welke maatrege
len zijn genomen, wat zijn de resultaten, 
wat was de rol van de overheid en de 
private sector? een derde voorbeeld is de 
nieuwe wijk science Central in newcastle, 
engeland. de wijk ligt naast een achter
standsbuurt en op verschillende manieren 
wordt getracht om tot wederzijds profijt 
te komen. 

3. leeswijzer
dit rapport is als volgt ingedeeld. hoofd
stuk 2 bevat een beschrijving van de twee 
gebieden: het werkgebied amstel iii en 

het lectoraat Kenniseconomie van am
sterdam, verbonden aan de hogeschool 
van amsterdam (domein economie en 
management / hes, gevestigd in Zuid
oost) wil met dit onderzoek een bijdrage 
leveren aan de discussie hoe en in hoe
verre beide gebieden met elkaar samen
hangen, hoe ze van elkaar profiteren en 
in hoeverre inspanningen nodig zijn om 
het wederzijds profijt te vergroten.
 
2. onderzoeksvragen en methode
in het onderzoek richten we ons op drie 
centrale vragen:

1. wat is de feitelijke interactie en het 
wederzijds profijt tussen amstel iii en 
amsterdam Zuidoost?

2. Zijn er inspanningen nodig om deze 
interactie te vergroten en versterken  
en zo ja welke?

3. welke kansen biedt amstel iii om bij 
te dragen aan het sociaaleconomisch 
beleid van stadsdeel Zuidoost?

allereerst gaan we in het onderzoek na 
op welke gebieden er nu interacties en 
relaties bestaan tussen amstel iii en het 
woongebied van amsterdam Zuidoost. 
we maken daarbij onderscheid tussen 
verschillende typen interactie, zoals woon
werkrelaties, uitbestedingrelaties, dienst
verlening, bedrijfsverplaatsingen etcetera.

in het onderzoek hebben we getracht 
om de bestaande samenhang zichtbaar 
te maken en vast te stellen hoe groot het 
‘wederzijds profijt’ tussen beide gebieden 
feitelijk is. eerst zijn we grondig nagegaan 
welke relevante informatie en data al 
beschikbaar is, uit bestaande databases 
en onderzoeksrapporten. we hebben 
gebruik gemaakt van databestanden 
van o&s en KvK, bestedingsmonitoren, 
de monitor bedrijventerreinen, etcetera. 

daarnaast zijn interviews gehouden bij 
bedrijven en instellingen in amstel iii en 
met sleutelpersonen uit gemeenschappen 
in Zuidoost (zie bijlage). de mate van in
teractie geeft een beeld hoe de gebieden 
op elkaar betrokken zijn en in hoeverre de 
gebieden profiteren van elkaars nabijheid 
(‘wederzijds profijt’). 

daarnaast stellen we in dit onderzoek de 
vraag in hoeverre het wederzijds profijt 
vergroot zou kunnen worden door extra 
inspanningen. onze ‘nulhypothese’ is dat 
geen extra inspanningen nodig zijn om 
interactie te stimuleren en dat de twee 
gebieden, gezien hun verschillende identi
teit, afzonderlijk ontwikkeld zouden moe
ten worden. de alternatieve hypothese 
is dat amsterdam Zuidoost en amstel iii 
niet los van elkaar moeten worden gezien 
maar in elkaars samenhang en dat wel
licht die samenhang verder versterkt zou 
kunnen worden tot voordeel van beide 
zijden. 

de onderzoeksvragen 2 en 3 dragen een 
normatief aspect in zich (is de interactie 
die we aantreffen voldoende of te wei
nig?). objectief gezien zijn er geen nor
men vast te stellen voor de mate waarin 
de interactie 'voldoende' is. wel is het 
mogelijk om te identificeren of er kansen 
worden gemist, in hoeverre eventuele 
barrières vrij eenvoudig op te heffen zijn 
en in hoeverre er zinvolle mogelijkheden 
zijn om de lokale betekenis van amstel iii 
voor het woongebied te vergroten. aan 
onze gesprekspartners hebben we steeds 
de vraag voorgelegd of zij reële mogelijk
heden zien om het wederzijds profijt te 
vergroten en in hoeverre ze ook bereid 
zijn om actie te ondernemen. hoe zien 
zij de relatie tussen beide gebieden en 
welke ideeën leven er? we hebben steeds 
kritisch gevraagd en getoetst in hoeverre 

het woongebied van amsterdam Zuid
oost. hoofdstuk 3 geeft een beeld van de 
feitelijke interactie tussen de gebieden; 
nagegaan wordt in hoeverre er sprake 
is van wederzijds profijt op een aantal 
deelaspecten. hoofdstuk 4 beschrijft een 
drietal buitenlandse casestudies waar we
derzijds profijt actief wordt nagestreefd. 
hoofdstuk 5 bevat conclusies en aanbeve
lingen en trekt lessen uit de buitenlandse 
voorbeelden. dit onderzoek is afgerond 
in 2010 en uitgevoerd in opdracht van 
Projectbureau Zuidoostlob en stadsdeel 
Zuidoost.
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1. inleiding
amsterdam Zuidoost is het grootste stads
deel van amsterdam, met een bevolking 
van 80.250 inwoners en een oppervlakte 
van ruim 22 vierkante kilometer. amster
dam Zuidoost bestaat uit een vijftal gebie
den: het amstel iiigebied (ten westen van 
de spoorlijn); de bijlmer (bestaande uit 
een 7tal buurten: driemond (een dorpje 
in het oosten van het stadsdeel); gaas
perdam (woongebied dat bestaat uit de 
buurten holendrecht, nelenstijn, gein en 
Reigersbos) en Venserpolder (woongebied 
in het noorden van het stadsdeel tegen 
duivendrecht aan). typerend voor amster
dam Zuidoost is de vrij strikte scheiding 
van functies.

2. Het woongebied in Amsterdam 
zuidoost
in de jaren ’60 werden plannen ontwik
keld om woningen te bouwen op het 
gebied waar vroeger het bijlmermeer 
lag. stadsbouwmeester nassuth was een 
bewonderaar van het werk van le Corbu
sier. geïnspireerd door hem ontwikkelde 
hij een visie voor de bijlmermeer: een 
honingraatstructuur van flats, opgezet in 
een grote groene ruimte. autoverkeer zou 
over opgehoogde wegen geleid moeten 
worden; op het maaiveld werden fiets en 
wandelpaden gepland, die de flats met 
elkaar verbinden. de flats zouden ruim 
en licht moeten worden en gebouwd met 
hoogwaardig materiaal.

de nieuwe flats waren primair bedoeld 
voor de inwoners van amsterdam. het 
eerste gebouw werd opgeleverd in 1968 
en daarna werd in snel tempo doorge
bouwd; in 1980 woonden er al 50.000 
mensen in de bijlmermeer. later werden 
ook het aangrenzende gaasperdam en de 

Venserpolder volgebouwd, niet met hoge 
flats maar met eengezinswoningen en 
appartementenblokken. in 1990 telde het 
gehele woongebied van Zuidoost (bijlmer
meer, gaasperdam en Venserpolder) zo’n 
90.000 inwoners (tamboer, 2004, p.73).

al in de jaren ’70 ontstonden er proble
men in de bijlmer. de wijk was lange tijd 
slecht bereikbaar, want de geplande me
trolijn liet op zich wachten en werd uit
eindelijk pas in 1980 opgeleverd. ook het 
voorzieningenniveau bleef lange tijd laag: 
het centrale winkelcentrum was pas klaar 
in 1988. bovendien moest de bijlmer con
curreren met nieuwbouwwijken elders in 
de omgeving van amsterdam, met name 
in de groeikernen Purmerend en almere. 
de eengezinswoningen die daar werden 
gebouwd vielen meer in de smaak bij de 
autochtone amsterdammers dan de bijl
merflats. door de slechte bereikbaarheid 
en het gebrek aan voorzieningen trokken 
de eerste bijlmerbewoners alweer weg, 
nog voordat de wijk helemaal af was. 
nieuwe bewoners namen hun plaatsen 
in, aanvankelijk vooral surinamers (in 
1975 werd suriname afhankelijk en 
kwamen veel surinamers naar neder
land); later volgden antillianen en andere 
groepen immigranten. in amsterdam 
Zuidoost wonen inmiddels meer dan 130 
verschillende nationaliteiten; 28% van de 
bevolking is autochtoon.

de wijk kreeg in de jaren ’80 een slechte 
naam en werd steeds meer geplaagd 
door drugsproblematiek en criminaliteit. 
de garageboxen onder de flats werden 
gebruikt voor allerhande illegale activitei
ten. de werkloosheid nam toe; in 1996 
lag het werkloosheidspercentage twee 
keer zo hoog als het amsterdamse ge

7

2. AMStErdAM zuidooSt: 
het woongebied en amstel iii

middelde (van heerwaarden et al., 2004, 
p.55); de neergang van de wijk werd 
voor een groot deel toegeschreven aan 
het stedenbouwkundig concept van de 
wijk: de uniforme, anomieme bebouwing 
zou niet bevorderlijk zijn voor sociale 
samenhang; de groene ruimtes tussen 
de flats zorgden voor onveiligheidsge
voelens bij bewoners. Verder was er 
toenemende kritiek op de strikte schei
ding tussen wonen en werken en het 
verkeerskundig concept waarbij snel en 
langzaam verkeer van elkaar gescheiden 
werden (luijten, 2002).

in 1992 werd begonnen met een groot
schalig programma om de bijlmer te ver
nieuwen; in de plannen zou veel hoog
bouw vervangen moeten worden door 
laagbouw eengezinswoningen; er zou 
een evenwichtige mix moeten komen 
van huur en koopwoningen (voordien 
waren er vrijwel uitsluitend huurwonin
gen; in de nieuwe plannen was ruimte 
voor slechts 30% sociale woningbouw) 
en de wijk zou meer welvarende inwo
ners aan zich moeten gaan binden. er 
werd voorgesteld om de helft (6.500 
units) van de hoogbouw te slopen en te 
vervangen door laagbouw en de overige 
flats grondig te renoveren (stadsdeel 
Zuidoost, 2002).

er was aanvankelijk veel kritiek op de 
plannen. sommige critici laakten het 
eenzijdig ‘fysieke’ karakter van de her
structurering. er was kritiek op het feit 
dat de beleidsbepalers allemaal ‘witte’ 
mensen waren, die vergaande beslissin
gen namen over het lot van de overwe
gend zwarte bewoners; sommigen zagen 
een verborgen agenda om arme zwarten 
uit Zuidoost te verjagen (braam, 1996). 

er was kritiek op de kapitaalvernietiging 
die plaats zou vinden met het slopen van 
relatief jonge woningen die technisch nog 
in goede staat verkeerden; journalisten 
suggereerden dat de bijlmer vooral werd 
omgebouwd om huisvesting te bieden 
aan hoogopgeleiden die werkzaam zijn op 
de kantorenlocaties aan de zuidrand van 
amsterdam (amstel iii, Zuidas, schiphol) 
(macdonald & wijks, 1996).

het versterken van de sociale positie van 
de bewoners was vanaf het begin een 
expliciet doel van de herstructurering 
geweest en die boodschap werd expliciet 
herbevestigd. niemand zou onvrijwillig 
de bijlmer hoeven te verlaten (stadsdeel 
Zuidoost, 2002); de nieuwe koopwonin
gen zouden het mogelijk moeten maken 
om ‘wooncarrière’ in de bijlmer te maken. 
burgers werden actief betrokken bij de 
besluitvorming; in 2001 werd een groot
schalig inspraakproces georganiseerd waar 
bewoners hun wensen kenbaar konden 
maken.
 
de herstructurering werd, met aanpas
singen, in volle gang doorgezet. inmiddels 
is een groot deel van de flats gesloopt 
en zijn nieuwe woningen gebouwd. de 
voorheen radicale scheiding tussen wonen 
en werken wordt doorbroken. uiteindelijk 
zal de totale woningvoorraad voor de helft 
bestaan uit sociale huurwoningen en voor 
de andere helft uit woningen in de markt
sector. Circa 45% van de woningen zal 
hoogbouw zijn, 34% bestaat uit portiek
woningen, appartementen en beneden
bovenwoningen en 21% is laagbouw. een 
belangrijk moment voor Zuidoost was de 
opening van het bijlmer Parktheater, op 
9 oktober 2009. het biedt onderdak aan 
diverse culturele instellingen uit Zuidoost: 
Krater theater, JtsZo, Circus elleboog, 5 
o’clock class en saKa. het is gelegen aan 
het anton de Komplein en beschikt over 
een zaal met een theateropstelling (162 
zitplaatsen) en een circusopstelling (270 
zitplaatsen), drie grote studio’s, een ruime 
foyer en kantoorruimtes voor de deelne
mende organisaties.

tabel 2.1: niet-werkende werkzoekenden als % van de beroepsbevolking;  
de getallen tussen haakjes hebben betrekking op niet-westerse allochtonen

Stadsdeel zuidoost Amsterdam verschil tussen zuidoost 

en Amsterdam

172009 10,3 (13,1) 7,7 (13,9) 2,6 (0,8) 

112009 9,7 (12,5) 7,0 (13,3) 2,7 (0,8) 

112008 8,9 (11,0) 6,7 (11,6) 2,2 (0,6)

112007 10,0 (12,1) 7,4 (11,9) 2,6 (0,2)

112006 10,5 (13,0) 8,7 (14,0) 1,8 (1,0)

bron: o&s website, http://www.os.amsterdam.nl/tabel/9427/

de fysieke herstructurering is vergevor
derd: de bijlmer heeft een ingrijpende 
transformatie doorgemaakt. de proble
men in het woongebied zijn echter nog 
niet opgelost. Zuidoost kampt met een 
hardnekkige en langdurige werkloos
heid, vooral onder lageropgeleiden. anno 
2009 ligt het percentage nietwerkende 
werkzoekenden in Zuidoost nog altijd 
boven het amsterdamse gemiddelde. het 
gat met de rest van amsterdam is klei
ner dan in 1996, maar wordt de laatste 
jaren niet verder gedicht (zie tabel 2.1). 
wanneer alleen naar de werkloosheid 
onder nietwesterse allochtonen wordt 
gekeken, scoort Zuidoost ook slechter 
dan het amsterdamse gemiddelde, maar 
het verschil is veel kleiner. onder jongeren 
is de situatie zorgwekkend: slechts 37% 
van de inwoners van Zuidoost tussen de 
15 en 30 jaar heeft betaald werk (tegen 
52% van alle amsterdammers in deze 
leeftijdgroep). belangrijke verklaring is het 
relatief lage opleidingsniveau van deze 
groep ten opzichte van het amsterdamse 
gemiddelde. andere factoren zijn een ge
brekkige beheersing van de nederlandse 
taal, een gebrek aan sociale vaardigheden 
of wil om te werken (startnotitie arbeids
marktbeleid amsterdam Zuidoost, 2007).

ook op andere sociaaleconomische facto
ren steekt Zuidoost nog altijd ongunstig af. 
meer dan de helft van de kinderen in Zuid
oost groeit op in een eenoudergezin (van 
heerwaarden et al., 2004, p.114), en vaak 
ook in armoede. bijna 10.000 huishoudens 
worden door o&s gekenmerkt als mini
mahuishoudens; dat is 24% van het totale 
aantal huishoudens, na bos en lommer 
het hoogste percentage van alle stadsdelen 
(o&s, armoedemonitor 2007). er is wel 
sprake van een daling van het aantal mini
mahuishoudens in Zuidoost.

het opleidingsniveau in de bijlmermeer ligt 
lager dan het amsterdamse gemiddelde. 
de gemiddelde Citoscore in Zuidoost (534) 
ligt beneden het amsterdamse gemiddelde 
(537); het percentage voortijdige school
verlaters is hoog1: 19% in de groep 1822 
jaar, tegen 14% gemiddeld in amsterdam, 
in het schooljaar 2007/2008; 32% van de 
inwoners voelt zich weleens onveilig in de 
eigen woonbuurt; een hoog percentage 
ten opzichte van het gemiddelde van am
sterdam (28%) en er is geen dalende ten
dens in de periode 200620082 . de sociale 
cohesie ligt wel boven het gemiddelde van 
de stad en is relatief sterk toegenomen in 
de periode 200020083.

1 bron: de staat van de stad amsterdam V: 4 Participatie in onderwijs 
2 idem, p. 168
3 idem, p. 162
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van amstel iii. in de a en b zones (voor
namelijk kantoren) neemt de leegstand 
sinds een aantal jaren toe. een aantal 
oorzaken wordt aangewezen. dRo 
(2009) suggereert dat de uitgifte van 
kavels in de kantorenstrook teveel ad
hoc heeft plaatsgevonden, waardoor er 
geen samenhang is ontstaan in het ge
bied. de kwaliteit van de bebouwing laat 
bovendien te wensen over. inmiddels zijn 
veel kantoorpanden alweer verouderd en 
sluiten niet aan bij de vraag. in de markt 
ontbreekt het tegelijkertijd aan prikkels 
om tot renovatie/sloop/nieuwbouw over 
te gaan. beleggers (veel eigenaren zijn 
grote internationale beleggers met enor
me portefeuilles) laten panden leegstaan. 
in sommige delen van amstel iii beloopt 
de leegstand inmiddels meer dan 40% 
en de economische recessie maakt de 
perspectieven niet gunstiger. de C en d 
zones functioneren overigens wel goed; 
leegstand daar is frictioneel.

met uitzondering van het centrumgebied 
geldt voor amstel iii dat er weinig leven
digheid is na werktijd. de arbeidsplaat
sen worden hoofdzakelijk ingenomen 
door forenzen, die ‘s ochtends komen 
en in de loop van de middag weer huis
waarts keren.
 
recente ontwikkelingen
Recent zien we een sterke ontwikkeling 
van het leisure en entertainmentcluster 
in en rond het centrumgebied. het getZ 
entertainment center wordt een uit
gaanscentrum met cultuur, theater, hotel, 
casino, winkels, horeca, entertainment en 
appartementen. getZ komt aan de arena 
boulevard op de locatie waar het tijdelijke 
theater Pepsi stage stond. Verder komt 
er de Ziggo dome, die groter zal worden 
dan de heineken music hall (hmh) en 
daarmee grote acts kan aantrekken en 
de concurrentie met bijvoorbeeld ahoy 
Rotterdam zal aangaan. de Ziggo dome 
wordt een hotspot voor concerten en 
evenementen en zal ruimte bieden aan 
15.000 bezoekers. de horecafunctie in 
het centrum gebied breidt ook steeds 

3. Amstel iii
het amstel iiigebied is zo’n 250 hectare 
groot en ligt ingeklemd tussen twee 
infrastructuurbundels: de snelweg a2 
(amsterdam utrecht) aan de westzijde en 
de spoorlijn/metrobaan aan de oostzijde. 
in 1973 – de bouw van de bijlmer was 
al in volle gang – werd gestart met de 
ontwikkeling van het amstel iiigebied, 
om te voorzien in de snel groeiende 
 ruimtebehoefte van het amsterdamse 
 bedrijfsleven. het gebied oefende aan
trekkingskracht uit op een grote variëteit 
aan bedrijven: kantoren, grootschalige 
distributiecentra (o.a. nippon expres, 
 Canon), groothandel en bouwbedrijven. 
om ordening aan te brengen in het  gebied 
is een sterke zonering ingesteld, waarbij 
elke zone een eigen bestemming kreeg.

  Zone a, (het meest oostelijk gelegen te
gen de spoorlijn) aan werd aangewezen 
als gebied voor zelfstandige kantoren.

  Zone b was in eerste instantie bedoeld 
voor zogenaamde ‘flatted factories’, 
maar al snel werd door het verdwijnen 
van de maakindustrie hier een zone voor 
panden met 30% tot maximaal 70% 
van het vloeroppervlakte als kantoor
functie.

  Zone C was bestemd voor panden waar
van maximaal 30% van het vloeropper
vlak gebruikt mag worden als kantoor.

  Zone d (d1 op figuur 2) was voorbe
stemd voor grootschalige activiteiten en 
ook hier mocht maximaal 30% van het 
vloeroppervlakte gebruikt worden als 
kantoor

  het restgebied (d2 op figuur 2) in de 
Zuidwesthoek van het gebied naast het 
amCgebied werd gereserveerd als Rws
terrein en voor de jeugdgevangenis. 

de zonering is gebaseerd op verschillen 
in bereikbaarheid. Functies met relatief 
veel werknemers per vierkante meter (met 
name kantoren) werden gepland in de 
zone nabij het metrostation (geopend in 
1977). eén voor één werden kavels uitge
geven aan ontwikkelaars, veelal zonder 
dat bekend was wie de huurders zouden 

worden. bijna alle grond is uitgegeven in 
erfpacht. de meeste erfpachtcontracten 
bepaalden dat parkeren, laden en lossen 
op de eigen kavel diende plaats te vinden. 
Voor de gemeente was de uitgifte van 
kavels een belangrijke bron van inkom
sten; in amstel iii is een grondopbrengst 
gerealiseerd van € 220 miljoen. 

het aantal arbeidsplaatsen in het gebied 
groeide vanaf de jaren ’80 snel, van 1.750 
in 1981, naar 16.830 in 1990, tot ruim 
26.000 in 2004 (dienst Ruimtelijke 
 ordening (dRo), 2009). Vanaf 2004 daalt 
het aantal werknemers, onder andere 
door groeiende leegstand in de azone 
 (kantoren) en het vertrek van een aantal 
grote werkgevers uit de Czone. in 2008 
werken er nog zo’n 22.000 mensen in  
het gebied.

het gebied huisvest bedrijven van zeer 
divers pluimage, maar er zijn wel een 
aantal sectoren dominant. Koploper is de 
financiële sector, met abn amro als toon
aangevende huurder. de ontwikkeling van 
de Zuidas heeft de positie van Zuidoost 
als financieel cluster overigens sterk ge
reduceerd. een tweede belangrijke pijler 
in amstel iii is de iCtsector. het gebied 
huisvest iCtdienstverleners in de a en b 

zone (o.a. Cisco), maar ook datacentrales. 
andere grote branches zijn de ondersteu
nende dienstverlening (uitzendbranche, 
outplacementbureaus), autobedrijven en 
fashion (groothandelsbedrijven in de C en 
d zone, maar ook activiteiten op het ge
bied van ontwerp en marketing en hoofd
kantoren, zoals adidas/Reebok). 

amstel iii heeft zich vanaf eind jaren ‘80 
ook langzaam ontwikkeld tot ‘consumptie 
en entertainment’gebied. dat begon met 
de opening van ikea in 1985. in de jaren 
’90 trad een versnelling op, met name 
door de ontwikkeling van het centrum
gebied nabij het station, met meubelbou
levard Villa arena en de opening van de 
amsterdam arena (1996). inmiddels is 
het centrumgebied uitgegroeid tot een 
uitgaansgebied van bovenregionale be
tekenis, met publiekstrekkers als de hei
neken music hall, de Pathé bioscoop (de 
eerste megabioscoop buiten het centrum 
van amsterdam) en een winkelcomplex 
met horecavoorzieningen. het leisurecom
plex zal de komende jaren naar verwach
ting verder groeien.

de positieve dynamiek van het centrum
gebied staat in contrast met de minder 
gunstige ontwikkeling van andere delen 

figuur 2.1: zonering in Amstel iii
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verder uit, recentelijk met de aankondi
ging voor de bouw van twee nieuwe ho
recaconcepten4. de verwachting is dat het 
aantal bezoekers aan de arena boulevard 
zal stijgen van 4,8 miljoen in 2004 tot 
ruim 9 miljoen na afronding van het getZ 
project in 2013 (http://www.publicspace.
net/web/show/id=40757).

onder het station bijlmer arena worden 
nieuwe voorzieningen gerealiseerd. een 
nieuw gebouw (Cu! amsterdam) wordt 
neergezet, voornamelijk voor leisure, 
maar ook horeca en retail. de ruimten zijn 
separaat te huur en kunnen volgens eigen 
concept worden ingedeeld en ingericht. 
de ontwikkelaars denken bijvoorbeeld 
aan gaming, health & fitness, dance, ho
reca en winkelruimte. 

een belangrijke ontwikkeling is de komst 
van endemol nederland naar amsterdam 
Zuidoost. de vestiging wordt momenteel 
gebouwd bij de amsterdam arena aan 
de holterbergweg. het complex omvat 
in totaal circa 32.000 vierkante meter 
kantoren en studio’s en zal naar verwach
ting werk bieden aan een kleine duizend 
mensen.

ook in het kantorengebied staan de 
ontwikkelingen niet stil. Verschillende 
initiatieven worden ondernomen om 
het gebied te (re)vitaliseren. een eerste 
opvallend initiatief is de herontwikkeling 
van het atlasgebouw, een groot complex 
gelegen aan de rand van het centrumge
bied. het complex is in handen van één 
eigenaar. inmiddels is er nieuwe kantoor
ruimte gerealiseerd (verhuur loopt goed), 
evenals een horecavoorziening. het ‘huis 
van de toekomst’, dat een kwijnend be
staan leed, heeft recentelijk een nieuwe 
bestemming gekregen, met de komst van 
id&t en Qdance, twee (inmiddels gefu
seerde) organisatoren van dance events. 
een recente ontwikkeling is de toevoeging 
van woonfuncties aan amstel iii. naast de 
amsterdam arena wordt een woontoren 
gerealiseerd (met 30% sociale woning
bouw), gerealiseerd door bam vastgoed 

en twee woningcorporaties. ook zijn er 
plannen om bij het atlasgebouw wonin
gen te realiseren voor expats.

tenslotte is het van belang te vermelden 
dat een nieuwe naam wordt gehanteerd 
voor het centrumgebied: arena Poort. 
het betreft het gebied tussen het anton 
de Komplein en Villa arena en omvat 
daarmee de amsterdamse Poort en de 
arena boulevard. 
 
in september 2009 presenteerde het 
Projectbureau Zuidoostlob een concept
visie voor de toekomst van het amstel 
iiigebied: “urban district amstel iii: an
ders wonen en werken tussen arena en 
amC”. de visie presenteert de gemeente
lijke ambitie en strategie voor de verdere 
ruimtelijkeconomische (her)ontwikkeling 
van het gebied, tot 2040. in de visie 
wordt het gebied de komende tien à vijf
tien jaar gepositioneerd als ‘metropolitaan 
experimenteel gemengd werkgebied’. 
nieuwe functies worden in het gebied 
geïntroduceerd, zoals wonen, horeca, 
leisure en onderwijs, waardoor het werk
gebied langzaam een meer gemengd 
karakter krijgt. het gebied moet een 
‘experimenteel karakter’ krijgen, met veel 
ruimte voor nieuwe concepten en ideeën. 
de kwaliteit van de buitenruimte moet 
hoogwaardig worden, met veel levendig
heid op straat, ook na kantooruren. de 
woonfunctie wordt sterk uitgebreid (min
stens 5000 woningen erbij), aanvankelijk 
vooral in nichemarkten (expats, zeer luxe 
woningen, studentenhuisvesting) maar 
later ook meer reguliere woningen. de 
kantoormetrages worden gemaximeerd; 
de bedrijfsfuncties in amstel iii blijven, of 
breiden zelfs uit, want er is een duurzaam 
tekort aan bedrijfsruimte in de regio. de 
economische samenhang in het gebied 
wordt versterkt, door middel van thema
tische clusters van gerelateerde bedrijven. 
de infrastructuur en ontsluiting van het 
gebied worden sterk verbeterd, evenals 
de openbare ruimte.

4 sushirestaurant 'ichi e' en het italiaans restaurant olly's, tussen de mediamarkt en de spoordijk 
 van het  bijlmer arena station.
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in de conceptvisie wordt onderkend dat 
de sturing van de overheid op het tempo 
van realisatie van het programma beperkt 
is. Veel zal afhangen van de marktpartijen 
die op dit moment eigenaren zijn van de 
leegstaande kantoren in het gebied. de 
overheid faciliteert vooral en zorgt voor 
de netwerken (wegen, hoofdstructuur van 
de openbare ruimte). 

4. Eerdere pogingen om tot meer 
‘wederzijds profijt’ te komen
de twee gebieden, het woongebied en 
amstel iii, zijn vrijwel volledig los van 
elkaar ontwikkeld. in de jaren ‘90 is wel 
getracht om beide gebieden met elkaar 
te verbinden. de belangrijkste katalysator 
was de komst van de amsterdam arena. 
halverwege jaren ’90 was de verwachting 
dat de bouw van de arena een sterke 
groei van werkgelegenheid in Zuidoost 
zou opleveren, waar bewoners van Zuid
oost van zouden kunnen profiteren. na 
de opening van de arena bleek het tegen 
te vallen: de werkgelegenheidseffecten 
voor werkzoekenden uit Zuidoost waren 
minder gunstig dan men had verwacht. 
de gemeente amsterdam en stadsdeel 
Zuidoost organiseerden een conferentie, 
waarin alle relevante partijen op de ar
beidsmarkt bij elkaar werden gebracht. 
daar is het arena initiatief geboren. het 
arena initiatief werd opgericht als een 
samenwerkingsverband van overheden, 
bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, ar
beidsmarktintermediairs en maatschappe
lijke organisaties. in totaal waren er meer 
dan 80 organisaties en bedrijven verte
genwoordigd. de ambitie van het initiatief 
was om nieuwe werkgelegenheid ten 
goede te laten komen aan de inwoners 
van amsterdam Zuidoost, en dan vooral 
aan langdurig werklozen. ook was er de 
behoefte om de ‘psychologische kloof’ 
tussen oost (het woongebied) en west 
(amstel iii) te overbruggen. tussen 1996 
en 2003 zijn er vele doelen en ambities 
gerealiseerd, waaronder: 

  het opzetten van een combi van het 
Regionaal bureau arbeidsvoorziening  

en Randstad uitzendbureau – het arena 
loket – aan de arena boulevard.

  het programma Job Radio, waarin werk
gevers elke zondagmiddag live op de 
lokale radio vacatures presenteerden, 
functie en beroepsvoorlichting gaven 
en telefonische vragen beantwoordden. 
ook kon er telefonisch worden gesol
liciteerd.

   de campagne “tante zoekt werk voor 
haar neven en nichten”. met deze 
campagne werd het bedrijfsleven aange
moedigd om te putten uit het arbeids
potentieel van Zuidoost en om leerwerk
plekken beschikbaar te stellen aan de 
inwoners van Zuidoost.

  het Zorgloket, gevestigd in het bedrijfs
verzamelgebouw “marktplein Zuidoost 
voor werk en inkomen”. dit is een sa
menwerkingsproject van zorginstellingen 
van amsterdam Zuidoost, het Centrum 
voor werk en inkomen, Regionaal op
leidingscentrum van amsterdam, de 
 hogeschool van amsterdam en stadsdeel 
Zuidoost met het doel om de instroom 
van personeel in de zorgsector te bevor
deren en de uitstroom tegen te gaan.

   samenwerking met het midden en 
kleinbedrijf (mkb) in het kader van het 
project 2001 Jobs Campagne.

op haar website claimt het stadsdeel 
Zuidoost dat het arena initiatief een be
langrijke bijdrage heeft geleverd aan de 
sterke daling van de werkloosheid in het 
stadsdeel. tussen 1 januari 1996 en 1 
januari 2003 is de werkloosheid gedaald 
van 14.940 werkzoekenden naar 5.252 
(bron: http://www.zuidoost.amsterdam.nl/
zuidoost_werkt_aan/economie_en/artike
len/arena_initiatief).

Arena Academie
de arena academie vormde een belang
rijk onderdeel van het arena initiatief.  
de academie werd in 1999 opgericht 
om jongeren uit Zuidoost klaar te stomen 
voor de arbeidsmarkt. de academie werd 
opgericht door de gemeente en twaalf 
bedrijven in Zuidoost, waaronder een 
schoonmaakbedrijf, een meubelbedrijf, 

een uitzendorganisatie, bedrijven in de 
detailhandel en de catering, het stadion, 
etcetera. de deelnemende bedrijven had
den grote behoefte aan mensen met een 
afgeronde beroepsopleiding die aansluit 
op de bedrijfspraktijk. gezamenlijk inves
teerden de gemeente en de deelnemende 
bedrijven destijds zo'n 4,2 miljoen gulden 
in de academie in een verhouding van 60
40. daarnaast leverden de bedrijven bij
dragen in natura zoals meubels, schoon
maakdiensten, docenten, stages en een 
garantie op een baan na succesvolle 
afsluiting van de tweejarige opleiding. 

de academie heeft het niet lang volge
houden. twee jaar na de oprichting moest 
een directeur vertrekken wegens fraude; 
de affaire beschadigde de naam van 
de academie. het aantal leerlingen viel 
tegen: bij de start van het project werd 
gerekend op 525 leerlingen, maar in 2005 
waren het er maar 249. de stichting is in 
dat jaar opgeheven en de onderwijsactivi
teiten zijn ondergebracht in de intercon
fessionele scholengemeenschap amster
dam (isa). er waren conflicten over het 
onderwijsconcept. Volgens de gemeente 
was er in de aanloopfase onvoldoende tijd 
en aandacht om in samenspraak met de 
partners het onderwijsconcept concreet 
uit te werken. dat kwam vooral door de 
grote politieke en maatschappelijke druk 
om de arena academie in zeer korte tijd 
te realiseren.

rapporten, expertinterviews en een klein 
onderzoek dat is verricht door een hva
student onder werknemers in het amstel 
iiigebied.

2. Werkgelegenheid
in welke mate biedt het amstel iiigebied 
werk aan bewoners van stadsdeel Zuid
oost?

er zijn geen exacte gegevens beschikbaar 
over de herkomst van de werkzame per
sonen op amstel iii naar stadsdeel. we 
weten dus niet welk percentage van de 

  als de leegstand/herstructurering in het 
gebied deels kan worden opgelost door 
bedrijven of instellingen of horeca uit 
Zuidoost.

  imago: als het imago van het woon
gebied verbetert, straalt dat ook af op 
amstel iii.

  als het woongebied een relevante afzet
markt is voor bedrijven in amstel iii.

we onderzoeken de verschillende moge
lijke vormen van wederzijds profijt. bron
nen die we hebben gebruikt zijn gege
vens en data van o&s, een veelheid aan 

1. inleiding
in dit hoofdstuk doen we een poging om 
de samenhang tussen de twee gebieden 
in beeld te brengen. amstel iii en het 
woongebied zijn volledig los van elkaar 
ontwikkeld, maar liggen fysiek naast 
elkaar. in hoeverre profiteren het woon
gebied en amstel iii eigenlijk van elkaars 
nabijheid? is er sprake van ‘wederzijds 
profijt’? om deze vraag nader te specifi
ceren onderscheiden we een aantal mo
gelijke vormen van wederzijds profijt.

het bestaande woongebied van Zuidoost 
kan profiteren van amstel iii:

  als amstel iii een belangrijke bron  
van werkgelegenheid/werkervaring is 
voor mensen uit Zuidoost, formeel of 
informeel.

  als amstel iii een belangrijke afzetmarkt 
is voor bedrijven uit het woongebied.

  als mensen die in amstel iii werken flink 
wat geld uitgeven in de wijkeconomie 
van Zuidoost.

  als culturele voorzieningen in het woon
gebied ook meer worden bezocht door 
mensen die amstel iii bezoeken en/of er 
werken.

  als amstel iii een plek is waar bedrijven 
uit het woongebied kunnen uitbreiden.

  als werknemers op amstel iii zich willen 
vestigen in het woongebied (draagt bij 
aan gewenste diversificatie). 

en andersom, amstel iii kan profiteren 
van het nabijgelegen woongebied:

  als bedrijven die zijn gevestigd in amstel 
iii (schaarse) werknemers kunnen vinden 
in het woongebied. 

  als er in het woongebied allerlei dienst
verleners en voorzieningen zitten waar 
bedrijven/werknemers in amstel iii ge
bruik van maken.

3. WEdErzijdS profijt

figuur 3.1 Amsterdamse werkzame beroepsbevolking werkzaam in eigen 
stadsdeel en elders en het aantal arbeidsplaatsen per stadsdeel, 2009
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Zuidoost Partners naar de vraag hoe het 
arena Poortgebied zich in de toekomst 
kan ontwikkelen tot hét entertainment
centrum van nederland. een ander noe
menswaardig initiatief om de interactie 
tussen hva en de wijk te vergroten is de 
oprichting van de boot Zuidoost (boot 
staat voor buurtwinkel voor onderwijs, 
onderzoek en talentontwikkeling), in 
januari 2010 geopend in het Cultureel 
educatief Centrum. in de boot worden 
studenten gekoppeld aan allerlei projec
ten en initiatieven in de wijk.

lopende projecten boot zuidoost
  het atelier stedelijke Vernieuwing is 
begonnen in de Fbuurt in Zuidoost 
in opdracht van bureau Vernieuwing 
 bijlmer om met alternatieve oplossingen 
te komen om de uitstraling van een 
slooprenovatie terrein te bevorderen.

  het ondernemershuis Zuidoost gaat in 
samenwerking met de minor business
consultancy studenten koppelen aan 
mkb om begeleiding en advies te geven.

  studenten ergotherapie doen een 
onderzoek naar het aanbod van 
 organisaties die hulp en ondersteuning 
bieden aan zwerfjongeren in Zuidoost 
en inventariseren daarbij de rol die de 
opleiding ergotherapie kan bieden.

  Voor het bureau Citymarketing Zuidoost 
doen studenten een opdracht om een 
inventarisatie te maken van het aanbod 
van servicegerichte organisaties in Zuid
oost die zich op ondernemers richten.

de directie van de hogeschool ziet ook 
mogelijkheden om de interactie met 
amstel iii te vergroten. de komst van 
endemol wordt als kans gezien; verder 
ziet men mogelijkheden om startende 
ondernemers uit de wijk te koppelen aan 
studenten bedrijfskunde en marketing.

de inbedding van het RoC (gelegen naast 
de hva) in de wijk is veel groter dan die 
van de hva: een groot deel van de stu
denten woont in Zuidoost. het is onbe
kend in hoeverre het RoC ook verbonden 

gemaakt worden tussen hoger onderwijs, 
mbo en lager/voortgezet  onderwijs.

Voor veel lagere en middelbare scholieren 
uit het woongebied is het kantorengebied 
van amstel iii een onbekende wereld. een 
substantiële groep jongeren in Zuidoost 
groeit op in een achterstandsituatie; ze 
hebben geen duidelijk beeld van wat het 
betekent om mee te draaien in het ar
beidproces. Voor hun komen de hardwer
kende forenzen die iedere dag het gebied 
bevolken van een andere planeet. er zijn 
verschillende initiatieven om de kloof te 
dichten: kinderen uit Zuidoost lopen snuf
felstages (basisscholen) of ‘bliksemstages’ 
(middelbaar onderwijs) bij bedrijven in het 
amstel iiigebied, zodat ze kunnen zien 
wat er in die kantoren gebeurt. Zuidoost 
Partners speelt een belangrijke initiërende 
rol in deze initiatieven.

aan de rand van het woongebied van 
amsterdam Zuidoost bevinden zich twee 
grote onderwijsinstellingen: het RoC en 
de hogeschool van amsterdam (hva), 
voorheen hogeschool voor economische 
studies (hes), sinds 5 jaar in Zuidoost ge
vestigd. er studeren zo’n 7.000 studenten 
in het gebouw.

de feitelijke functionele ‘inbedding’ van 
de hva in het stadsdeel Zuidoost is zeer 
beperkt. het percentage hvastudenten 
dat woont in amsterdam Zuidoost wordt 
geschat op minder dan 5%. meer dan de 
helft van de hvastudenten van de locatie 
Zuidoost komt van buiten amsterdam. 
ook op het gebied van stages en werk
plekken is er geen speciale relatie tussen 
de hva en Zuidoost. in afgelopen vijf jaar 
liepen slechts 122 studenten stage in am
sterdam Zuidoost en daarvan slechts 51 in 
het amstel iiigebied. 

wel is er sprake van strategische sa
menwerking tussen de hogeschool en 
Zuidoost Partners. meer dan 100 studen
ten van de hva in amsterdam Zuidoost 
deden in 2008 onderzoek in opdracht van 

werknemers in amstel iii uit het stadsdeel 
afkomstig is. wel is bekend dat 21% 
van de werkzame beroepsbevolking van 
amsterdam Zuidoost werkt in het eigen 
stadsdeel, maar dat kan dus ook in het 
woongebied zijn. Zuidoost onderscheidt 
zich van andere stadsdelen in de zin dat 
een relatief hoog percentage werkzaam is 
in het eigen stadsdeel. Zie figuur 3.1.

Van melis (2008) deed een representatief 
onderzoek onder werknemers in Zuidoost 
(niet alleen amstel iii maar het hele stads
deel). uit zijn steekproef blijkt dat ruim 
90% van de werknemers in stadsdeel 
Zuidoost niet in het stadsdeel woont. een 
interviewpartner schat dat het percentage 
werknemers in amstel iii dat woont in 
stadsdeel Zuidoost is gestegen van 5% in 
de jaren ’80 naar 20% nu, maar er zijn 
geen officiële cijfers die dit percentage 
bevestigen. 

Van de 25.000 mensen die er in het am
stel iiigebied werken heeft het overgrote 
deel een hbodiploma of hoger terwijl 
het gemiddelde onderwijsniveau van de 
bewoners van amsterdam Zuidoost veel 
lager ligt. bijna driekwart van de bevol
king heeft een mboopleiding of lager.

in de arbeidsmarkt notitie Zuidoost 
(2007) wordt eveneens gewezen op de 
‘skill mismatch’ op de arbeidsmarkt in 
Zuidoost. grote bedrijven in Zuidoost 
zoeken hoger opgeleid personeel. door 
de kenniseconomie stijgt de vraag naar 
hoogopgeleiden relatief meer dan de 
andere opleidingsniveaus. werkgevers in 
de zakelijke dienstverlening en iCt werven 
nieuw personeel binnen de hele regio 
amsterdam en vaak ook daarbuiten. de 
werkzoekenden in stadsdeel Zuidoost zijn 
vaak lager geschoold.

3. Scholing
in hoeverre biedt het amstel iiigebied 
mogelijkheden aan jonge mensen uit Zuid
oost om zich te ontplooien, bijvoorbeeld 
via stages of anderszins? onderscheid kan 

verre van representatief, maar we geven 
hier toch een aantal resultaten weer:
  Kent u collega’s die in Zuidoost wonen? 
16 van de 25 ondervraagden (64%) 
kent er geen.

  Komt u wel eens in het woongebied? 
56% van de ondervraagde werknemers 
komt wel eens in het woongebied; 44% 
nooit.

   wat gaat u daar dan doen? 57% gaat 
eten, 29% winkelen, 14% sporten

  Veiligheid: 47% van de mannen en 50% 
van de vrouwen is van mening dat het 
woongebied van Zuidoost ‘onveilig’ is.

  Zou je in het woongebied van Zuidoost 
willen wonen: 8 van de 25 ondervraag
den (32%) beantwoordt deze vraag 
positief.

  als er in amstel iii woningen gebouwd 
zouden worden, zou u daar dan willen 
wonen? 9 van de 25 ondervraagden 
(36%) beantwoordt deze vraag positief. 
Van deze 9 geven er 7 de voorkeur aan 
een appartement en 2 aan een eenge
zinswoning.

is met bedrijven in amstel iii; het RoC kon 
ons geen gegevens verschaffen over aan
tallen stages in het werkgebied.

4. zuidoost als woonlocatie voor 
werknemers in Amstel iii?
Veel van de 20.000 werknemers in het 
amstel iiigebied komen uit andere stads
delen, of van buiten amsterdam (zie tabel 
3.1). Ze reizen iedere dag op en neer naar 
hun werk. 

tabel 3.1: Woonplaats/ 
regio werknemers in zuidoost

plaats/regio percentage

amsterdam 43%

Regio amsterdam 19%

Flevoland 7%

haarlem e.o. 4%

Rest noordholland 4%

Zuidholland 5%

utrecht e.o. 16%

overig 2%

totaal 100%

bron: Van melis (2008), p. 59

amsterdam Zuidoost heeft de ambitie om 
een evenwichtigere wijk te worden in ter
men van opleidingsniveau en inkomen. is 
Zuidoost een reële woonoptie voor foren
zen? Van melis (2008) deed een onder
zoek naar de woonwensen van de foren
zen die in amstel iii werken. de respons 
(2020 ingevulde enquêtes) was hoog en 
daarmee zijn de gegevens betrouwbaar. 
eén derde van de respondenten geeft aan 
wel dichter bij het werk te willen wonen. 
de auteur concludeert dat de grotere (en 
duurdere) nieuw en renovatiebouw in de 
bijlmer goed past bij het type woningen 
waar forenzen naar op zoek zijn. ook veel 
ruimtelijke kenmerken van Zuidoost (hoe
veelheid groen, aanbod winkels, parkeer
mogelijkheden) sluiten aan bij de woon
wensen. toch zien veel forenzen Zuidoost 

niet zitten als woonlocatie, met name 
vanwege het multiculturele karakter van 
de wijk. Verder is het imago van Zuidoost 
nog altijd slecht. een groot deel van de 
respondenten associeert het woongebied 
nog steeds vooral met hoogbouw, terwijl 
er feitelijk ook veel nieuwe laagbouw is 
gerealiseerd. 

de bijlmermonitor (2007) geeft inzicht in 
de herkomst van de kopers van de gere
aliseerde nieuwbouw in Zuidoost (figuur 
3.2). duidelijk is dat de grootste groep 
kopers uit Zuidoost afkomstig is, maar 
meer dan de helft van de kopers komt 
van buiten het stadsdeel. we weten ech
ter niet welk percentage hiervan forenzen 
zijn die werkzaam zijn in amstel iii. 

een student van de hva heeft een kleine 
enquête gehouden (facetoface, gestruc
tureerd) naar het imago van het woonge
bied van Zuidoost, onder 25 hoger opge
leide werknemers in amstel iii. hij vroeg 
hun niet alleen naar hun eigen mening, 
maar ook naar het beeld dat collega’s 
hebben over Zuidoost. de steekproef is 

figuur 3.2: Herkomst koper nieuwbouw bijlmer, 1e helft 2007
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uit een swotanalyse van winkelcentra 
komt naar voren dat consumenten die 
naar de arena boulevard komen (voor 
nietdagelijkse aankopen of voor enter
tainment) weinig gebruik maken van de 
winkelvoorzieningen in de amsterdamse 
Poort. met name in de weekends trekt 
de Poort veel minder bezoekers, maar is 
het wel druk op de arena bboulevard 
(detailhandelsnota stadsdeel Zuidoost, 
p. 26). er zijn verschillende acties onder
nomen om de arena boulevard beter te 
integreren met de amsterdamse Poort. 
Zo is er inmiddels geïnvesteerd in nieuwe 
bestrating, straatmeubilair en verlichting, 
waardoor de arena boulevard en de am
sterdamse Poort visueel meer een geheel 
vormen; verder is de bewegwijzering 
geharmoniseerd en wordt geïnvesteerd in 
informatiezuilen, plattegronden en detail
kaarten van de winkelgebieden (detail
handelsnota 2007, p. 40). 

7. Cultuur en leisure
de leisure en cultuur sector in stadsdeel 
amsterdam Zuidoost kent een tweede
ling. aan de ene kant van het spoor 
bevindt zich de arena boulevard, met 
daar de ‘mainstream’ voorzieningen voor 
een groot publiek, zoals de Pathé arena, 
heineken music hall, de arena en in de 
toekomst de Ziggo dome. het verzor
gingsgebied is regionaal of nationaal. 
de voorzieningen in het woongebied 
daarentegen zijn kleinschaliger en richten 
zich vooral op een veel kleiner, etnisch 
publiek, hoofdzakelijk uit het stadsdeel 
zelf. met de recente opening van het 
bijlmer Parktheater kent het woongebied 
overigens nu ook een wat grootschaligere 
voorziening.

Van ‘wederzijds profijt’ tussen de cul
turele clusters aan beide zijden van het 
spoor lijkt in het algemeen niet echt 
sprake. de gebieden bedienen verschil
lende markten en trekken verschillende 
doelgroepen. sommige gesprekspartners 
noemen het gospelfestival als voorbeeld 
van een evenement dat de kloof tussen 
de twee werelden overbrugt. dit festival 

ondernemen) perspectief maar ook com
mercieel. Paul smit, directeur bij abn 
amro, is expliciet op zoek naar allochtone 
ondernemers, die hij ziet als grote groei
markt in de stad. bij Zo! cultuur ziet men 
kansen om kleine culturele ondernemers 
in Zuidoost samen te brengen en te kop
pelen aan abn amro, maar concrete 
initiatieven zijn (nog) niet ondernomen.

6. Horeca en andere bestedingen
wederzijds profijt kan optreden wanneer 
de horecavoorzieningen in het woon
gebied van Zuidoost profiteren van de 
‘vraag’ van duizenden werknemers in het 
amstel iiigebied. grote bedrijven in am
stel iii hebben veelal hun eigen bedrijfs
restaurants, maar toch lunchen op werk
dagen veel werknemers uit het gebied in 
de amsterdamse Poort. dat geldt vooral 
voor werknemers van bedrijven op loop
afstand (circa 5 min) van de amsterdamse 
Poort. de horeca in het woongebied 
profiteert echter niet sterk van de grote 
evenementen op de arena boulevard. 
de verblijfsduur van bezoekers is kort en 
consumptie concentreert zich sterk in het 
centrum gebied.

overige bestedingen
beschikbare cijfers van het stadsdeel 
Zuidoost lijken er op te wijzen dat de 
forenzen in amstel iii zorgen voor een 
flinke bestedingsimpuls in het stadsdeel. 
Vergeleken met andere stadsdelen wordt 
een groot deel van de bestedingen aan 
dagelijkse boodschappen gedaan door 
nietamsterdammers: 5% (tegen 3% 
gemiddeld in amsterdam). Voor niet
dagelijkse goederen leunt stadsdeel 
Zuidoost zwaar op consumenten buiten 
de stad: 22% van de totale bestedingen 
aan nietdagelijkse goederen wordt door 
consumenten gedaan van buiten de regio 
(detailhandelsnota stadsdeel Zuidoost 
2007). dit cijfer reflecteert de bovenre
gionale functie van de arena boulevard, 
maar we kunnen op basis van de beschik
bare gegevens niet concluderen welk 
aandeel de werknemers van amstel iii 
hierin hebben. 

op basis van een steekproef van 25 per
sonen kunnen uiteraard geen conclusies 
worden getrokken. wel is het percentage 
respondenten dat aangeeft er wel voor 
te voelen in Zuidoost te willen wonen 
hoger dan men op grond van het eerder 
genoemde rapport van Van melis zou 
verwachten. een grotere steekproef zal 
uitsluitsel moeten geven of dit een toe
valstreffer is of niet.

5. business-to-business relaties
in hoeverre en in welke mate worden er 
zaken gedaan tussen bedrijven ‘over het 
spoor heen’? er zijn geen harde, represen
tatieve cijfers voorhanden die het mogelijk 
maken om een uitspraak te doen over 
de intensiteit van dit type relaties. uit de 
interviews komt het beeld naar voren dat 
bedrijven in het amstel iiigebied slechts 
beperkt en incidenteel gebruik maken van 
diensten op het gebied van catering, taxi’s 
en uitzendbureaus. 

incidenteel doen bedrijven in het woon
gebied opdrachten voor klanten in het 
amstel iiigebied; het gaat dan vooral om 
kleine iCtbedrijven die vanuit huis wer
ken, en ZZP’ers die voorheen bij een be
drijf in amstel iii hebben gewerkt en daar 
nu opdrachten voor doen. 

Verschillende interviewpartners vinden 
dat dit type interactie beter kan. het 
 ondernemershuis spant zich in om 
 bedrijven uit het woongebied sterker 
te koppelen aan de grote spelers aan 
de andere kant van het spoor. men ziet 
vooral nieuwe kansen door de komst van 
nieuwe grote spelers (endemol, getz). 
het ondernemershuis gaat businesskan
sen in kaart brengen en ondernemers in 
Zuidoost bewust maken van kansen. men 
richt zich niet zozeer op schoonmaak
diensten of catering, maar meer op de 
creatieve sector (koppelen van endemol/
getz) of de persoonlijke dienstverlening 
en hos pitality branche. sommige grote 
bedrijven in  amstel iii zoeken actief naar 
zakenpartners in het woongebied, van
uit mVo (maatschappelijk Verantwoord 

in theorie zou de grote leegstand in am
stel iii soelaas kunnen bieden. de praktijk 
is anders, blijkens gesprekken met make
laars, ondernemers en het ondernemers
huis. de meeste ondernemers zoeken 
ruimte in het woongebied, vaak omdat 
hun bedrijf gericht is op consumenten. er 
is sprake van ‘twee verschillende markten’ 
(decisio, p. ii). Voor starters uit het woon
gebied is “de stap naar kantoorruimte in 
amstel iii momenteel te groot” (p. 23).
sporadisch wordt de oversteek gemaakt 
van de bijlmer naar amstel iii. het gaat 
daarbij om relatief professionele bedrij
ven, die niet voor de consumentenmarkt 
werken (die zitten liever in het woon
gebied). er is een kwalitatieve mismatch 
tussen vraag en aanbod. de vraag naar 
bedrijfsruimte van starters uit Zuidoost 
(kleinschalig en flexibel en ruimte op pro
jectbasis) sluit niet aan bij het aanbod in 
amstel iii (groot, 5jaarscontracten). in de 
bijlmer heeft amstel iii het imago duur 
te zijn; bedrijven hebben vaak het idee 
(niet op feiten gebaseerd) dat ze dat niet 
kunnen betalen. Verder heeft het gebied, 
voor sommige etnische ondernemers uit 
de bijlmer, een uitstraling van 'hier horen 
jullie niet thuis'. de psychologische af
stand is heel groot. meestal valt het mee 
wanneer ondernemers er ook echt gaan 
kijken.

is ontstaan in de bijlmer maar staat nu in 
de hmh (inmiddels de 5e editie) en kent 
veel optredens van groepen/koren uit de 
vele kerken die Zuidoost rijk is. het is heel 
groot geworden en heeft nationale en 
zelfs internationale uitstraling. 

het is niet hard te maken dat de sociaal
economische ontwikkeling van Zuidoost 
sterk positief wordt beïnvloed door het 
entertainmentcluster rond de arena bou
levard. de verblijfsduur van bezoekers is 
te kort en ze geven nauwelijks geld uit in 
het stadsdeel buiten het gebied rond de 
arena. de groei van het uitgaansgebied 
zal wel leiden tot de creatie van nieuwe 
banen waarvoor weinig scholing vereist 
is. nader onderzoek zal moeten aantonen 
in hoeverre die banen ten goede kunnen 
komen aan werkzoekenden in amster
dam Zuidoost. 

8. Amstel iii als locatie voor 
bedrijven uit zuidoost
is amstel iii een reële optie voor bedrijven 
uit het woongebied? sinds een aantal 
jaren neemt de bedrijvigheid in amster
dam Zuidoost toe. met name het aantal 
starters stijgt flink: zie tabel 3.2. Van 
de startende bedrijven is 65% actief als 
groothandelsbedrijf, markthandelbedrijf, 
onderneming in de cultuur en recreatie
branche en automatiseringsbedrijven. de 
groei van het aantal starters ligt beneden 
het landelijke gemiddelde, maar is des
ondanks substantieel. starters beginnen 
vaak vanuit huis, maar zoeken werkruimte 
wanneer ze doorgroeien. uit recent on
derzoek blijkt dat 24% van de bedrijven 
in Zuidoost op zoek is naar extra of nieu
we bedrijfsruimtes, 86% hiervan zoekt die 
bedrijfsruimte binnen Zuidoost (decisio, 
2009). bij het ondernemershuis (dat star
ters op weg helpt) wordt een verschuiving 
waargenomen van de foodsector naar de 
dienstverlening; het opleidingsniveau van 
de gemiddelde starter neemt toe en ze 
zijn meer gespecialiseerd in een bepaalde 
nichemarkt. er is ruimtegebrek voor be
paalde groepen ondernemers: met name 
detaillisten en kinderdagverblijven.

tabel 3.2: Startende ondernemers

Stadsdeel zuidoost Amsterdam

groei 20042008 + 92% + 94%

2008 589 7836

2007 423 5813

2006 357 5679

2005 382 5350

2004 306 4029

bron: o&s, http://www.os.amsterdam.nl/tabel/9487/
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1. inleiding
in dit hoofdstuk beschrijven we drie 
buitenlandse voorbeelden waar weder
zijds profijt tussen twee gebieden wordt 
georganiseerd: 1) de east london busi
ness alliance (elba), 2) de digital hub in 
dublin, ierland, 3) science Central, een 
kenniswijk die wordt ontwikkeld in het 
engelse newcastle. Voor alle cases geldt 
dat twee zeer verschillende nabijgelegen 
gebieden aan elkaar gekoppeld worden. 
de londense case is gebaseerd op desk 
research; voor de case dublin is – in het 
kader van een ander onderzoek van de 
auteur – in het jaar 2008 een tiental 
interviews afgenomen met diverse sta
keholders. informatie over de case new
castle is afkomstig uit gesprekken die zijn 
gevoerd met betrokkenen bij het project, 
in 2009. 

2. de East london business  
Alliance (ElbA)
east london herbergt een groot aantal 
achterstandswijken, waarvan som
mige behoren tot de slechtste van het 
Verenigd Koningrijk. tegelijk zijn in het 
gebied vele internationaal opererende 
ondernemingen actief; de londense City 
ligt om de hoek, net als de grote kanto
renlocatie Canary wharf. de east london 
business alliance (elba) is opgericht om 
de ontwikkeling van oostlonden te 
stimuleren door koppelingen te maken 
tussen achterstandswijken en de private 
sector. de kerngedachte achter elba is 
dat wijkbewoners meer zouden moeten 
kunnen profiteren van de economische 
dynamiek van nabijgelegen werkgebie
den. elba heeft acht vaste medewerkers. 
de organisatie wordt voor het grootste 
deel gefinancierd door bijdragen van het 
bedrijfsleven, maar ook stadsdelen en de 
london development agency betalen 
mee.

4. buitEnlAndSE voorbEEldEn

de organisatie fungeert als intermediair 
tussen de twee gebieden en organiseert 
allerlei activiteiten. elba heeft langlo
pende, buurtspecifieke programma’s op
gezet in drie achterstandswijken van east 
london: hackney, newham and tower 
hamlets. in elke buurt onderhoudt de 
organisatie vaste relaties met wijkorgani
saties en instellingen, zodat men precies 
weet welke expertise of welk type vrijwil
ligerswerk gewenst of nodig is. 

Veel grote toonaangevende internationale 
ondernemingen zijn lid van elba en wer
ken samen in partnerships. werknemers 
van deze bedrijven kunnen zich opgeven 
als vrijwilliger (‘employee volunteer’) en 
worden ingezet in allerlei projecten en ac
tiviteiten in één van de buurten waar elba 
zich op richt. werkgevers zien ook winst. 
in de woorden van de directeur van ubs: 
“Feedback from employee volunteers who 
have participated in volunteering program
mes demonstrates that involvement in 
community projects (be they of a physical 
or intellectual nature) improves employee 
morale, provokes innovative thinking, 
challenges methods of current practice 
and provides excellent cross business 
networking opportunities.” (nick wright, 
managing director, ubs).

elba speelt in op de trend dat veel werk
nemers graag vrijwilligerswerk willen doen 
en betekenisvol bezig willen zijn. het biedt 
bedrijven concrete mogelijkheden om daar
aan vorm te geven. ook claimt elba dat 
het goed is voor het imago wanneer bedrij
ven participeren in projecten in de buurt. 

een voorbeeldproject is de hackney Real 
apprentice scheme, een trainingsprogram
ma dat elba heeft opgezet samen met de 
macquarie group Foundation. medewer
kers van macquarie (en toeleveranciers) 

geven trainingen aan werkloze jongeren in 
de wijk; 50 jongeren vonden een baan of 
stroomden door naar een opleiding.

een van de leden van elba is london 
City airport; de luchthaven zet zich in 
om vooral personeel te werven uit east 
london. 70% van de 2000 personeels
leden komen inmiddels uit east london. 
samen met elba biedt de luchthaven een 
trainingsprogramma (‘take off into work’) 
aan voor werkloze inwoners van newham, 
één van de drie aandachtswijken van elba 
in east london.

Andere projectvoorbeelden:
  Koppelen van schoolkinderen (1415 
jaar) uit de wijk hackney met werk
nemers van elba’s partner organisaties,  
om ze te helpen hun horizon te ver
breden en zelfvertrouwen te versterken. 
250 mentoren zijn gekoppeld aan 450 
jongeren.

  bedrijfsbezoeken voor jongeren. doel 
van dit programma, geleid door morgan 
stanley, is om de vaardigheden en aspi
raties van jongeren te vergroten.

  opleiding tot beveiliger. elba bemid
delde tussen bouwbedrijf wilson James 
dat op zoek was naar tijdelijke beveili
gingsmedewerkers en werkzoekende 
bewoners van de wijk. er werd een 
“trainingintowork” model opgezet, 
waarbij werkzoekenden een basisdi
ploma konden behalen voordat ze daad
werkelijk aan de slag konden.

  het ‘Community affairs trainee scheme’ 
(Cats). dit trainingsprogramma is opge
zet in 2005 voor scholieren uit de wijk 
tower hamlets. doel is om jonge men
sen de kans te geven om competenties 
te ontwikkelen. Ze krijgen stages aange
boden bij bedrijven, met name in hr
afdelingen. sinds 2005 zijn 31 scholieren 
aan een stageplek geholpen.

3. the digital Hub, dublin
een tweede interessant voorbeeld van 
‘wederzijds profijt’ is te vinden in dublin, 
ierland. daar wordt vanaf het jaar 2000 
een kenniscluster (‘the digital hub’) 
ontwikkeld in een achterstandsbuurt; 
van meet af aan is er naar gestreefd om 
verbindingen te leggen en het cluster zo 
goed mogelijk in de wijk te integreren.
 
de digital hub is een cluster van bedrijven 
in de iCt en nieuwe media sector, gehuis
vest op het terrein van een voormalige 
brouwerij (guinness). de kantoren en 
bedrijfsgebouwen van de brouwerij zijn 
in de afgelopen jaren herontwikkeld en 
geschikt gemaakt voor kleine kennisin
tensieve iCtbedrijfjes. de gemeente en 
de nationale overheid hebben meegeïn
vesteerd om dit mogelijk te maken. de 
ambities zijn groot: het gebied moet zich 
gaan ontwikkelen tot kenniscluster van 
wereldklasse in iCt en nieuwe media. 
inmiddels hebben zich al 84 bedrijven in 
de hub gevestigd.

de digital hub ligt aan de rand van het 
stadscentrum van dublin, in de wijk liber
ties, een typische arbeiderswijk waar de 
werknemers van de brouwerij woonden. 
de afgelopen decennia is het bergaf
waarts gegaan met de wijk; er is sprake 
van een hoge werkloosheid, het gemid
delde opleidingsniveau is laag, en de cri
minaliteit relatief hoog. om te voorkomen 
dat de digital hub zich zou ontwikkelen 
tot een ‘elitair kenniseiland’ middenin een 
achterstandswijk heeft de overheid zich 
van meet af aan ingespannen om verbin
dingen te leggen met de wijk en de wijk
bewoners te laten meeprofiteren van de 
economische dynamiek in het gebied.
 
om de herontwikkeling van het gebied 
mogelijk te maken werd in 2003 een 
zelfstandige ontwikkelorganisatie opge
richt: de digital hub development agency 
(dhda). de aandelen van de dhda zijn in 
handen van de staat. de organisatie werd 
de eigenaar van de grond en kreeg als 
opdracht om een concept voor het gebied 

te ontwikkelen en deals te sluiten met 
private ontwikkelaars voor de uitvoering. 

organiseren van wederzijds profijt
het idee om de digital hub te verbinden 
met de wijk komt voort uit een consulta
tieproces met de belangrijkste stakehol
ders. Voor de aanvang van de ontwikke
ling heeft men de wijkbewoners een stem 
gegeven in de ontwikkelingsstrategie voor 
het gebied, via een ‘CommunityPublic
PrivatePartnership’ (CPPP). Via deze or
ganisatie is een consultatieproces opgezet 
met alle belangrijke stakeholders (dhda, 
2004; dhda, 2003). uiteindelijk zijn hier 
28(!) principes uit voortgekomen, die 
leidend zijn geweest bij het opstellen van 
een ontwikkelplan voor het gebied. dat 
plan is bindend voor de private ontwikke
laars die zich met de feitelijke ontwikke
ling van het gebied bezighouden. 

training en onderwijs worden door alle 
stakeholders gezien als de belangrijkste 
schakel tussen de digital hub en de om
liggende wijk. dat heeft zich vertaald in 
een aantal activiteiten van de digital hub 
development agency (dhda). Zo zijn er 
convenanten gesloten met 16 scholen 
in de wijk. er is een apart programma 
opgezet om inhoud te geven aan de 
samenwerking, de ‘diageo liberties lear
ning initiative (dlli)’. diageo is eigenaar 
van de guinness brouwerij en voelt zich 
sterk verbonden met zowel de digital 
hub als de omliggende wijk. het bedrijf 
levert de financiële middelen om de trai
ning en educatieprogramma’s mogelijk 
te maken. Via dit initiatief is gezorgd 
voor stateoftheart iCtfaciliteiten op de 
scholen in de wijk (waaronder breedband
internetaansluitingen). de dhda verzorgt 
er onderwijs op het gebied van iCt en 
nieuwe media, vaak met medewerking 
van bedrijven die in de digital hub zijn 
gevestigd. groepen kinderen krijgen rond
leidingen in de digital hub; in schoolva
kanties worden workshops georganiseerd, 
bijvoorbeeld over het maken van rapsongs 
met behulp van digitale technieken. Voor 
oudere scholieren en studenten zijn er 

cursussen hoe een eigen iCtonderneming 
te beginnen. het programma lijkt succes
vol te zijn: uit een recent onderzoek blijkt 
dat kinderen in de wijk rondom de digital 
hub relatief goed zijn in het gebruiken 
en toepassen van nieuwe technologie 
(dhda, 2006). 

4. newcastle: woongebieden als 
‘testmarkt’
in de engelse stad newcastle wordt een 
hoogwaardige kenniswijk ontwikkeld 
waar innovatieve ondernemingen en 
researchinstellingen zich zouden moeten 
gaan vestigen. de wijk ligt pal naast west 
end, een multietnische achterstandswijk 
gekenmerkt door hoge werkeloosheid, 
sociale problemen en criminaliteit. de 
gemeente probeert nu actief om deze 
woonwijk als ‘pilotwijk’ te positioneren, 
waar ondernemingen en researchinstel
lingen hun nieuwe producten kunnen 
testen. de gemeente geeft zelf het goede 
voorbeeld door vernieuwingen in over
heidsdiensten (nieuwe straatverlichting, 
vuilophaalsystemen etcetera) als eerste uit 
te rollen in deze wijk. men overweegt ook 
om de wijk te voorzien van gratis wireless 
breedband internet, om zo nieuwe inter
netdiensten uit te proberen en tegelijk de 
‘digitale kloof’ te verkleinen. Zo probeert 
men de verbinding tussen het kennisge
bied en de achterstandswijk tot stand te 
brengen. Resultaten zijn nog niet bekend 
omdat het initiatief pas zeer recent is 
gestart. ook in andere engelse steden 
(waaronder manchester) wordt overigens 
geëxperimenteerd met gratis wireless 
breedband.
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dat publiek aan te trekken. de komst 
van  endemol wordt door een aantal 
interview partners gezien als katalysator 
voor het verbinden van beide werelden. 
maar veel zal afhangen van de mate 
waarin endemol daadwerkelijk actief 
toenadering zal zoeken tot culturele 
 ondernemers in Zuidoost.

in het woongebied worden veel bedrijven 
opgericht en bestaande ondernemers 
zoeken naar ruimte om uit te breiden. 
ogenschijnlijk ligt het voor de hand dat 
bedrijven zich vestigen in het nabijgelegen 
amstel iii, waar veel leegstand is. toch 
 gebeurt dit niet of nauwelijks, onder 
andere door een grote gepercipieerde 
‘psychologische’ afstand en alweer een 
mismatch tussen vraag en aanbod.

het stadsdeel heeft de ambitie om in het 
woongebied meer hogere inkomens aan 
zich te binden. de duizenden forenzen 
in amstel iii zijn in theorie een doelgroep 
voor het bestaande woongebied, maar 
er zijn geen aanwijzingen dat er onder 
deze groep een grote belangstelling be
staat voor de nieuwe woningen die in het 
woongebied van Zuidoost gerealiseerd 
worden. 

3. Suggesties om wederzijds 
profijt te vergroten. 
de tweede onderzoeksvraag luidde als 
volgt: zijn er inspanningen nodig om deze 
interactie te vergroten en versterken en 
zo ja, welke?. op basis van dit onderzoek 
concluderen we dat een sterkere interac
tie geen noodzakelijke voorwaarde is voor 
de ontwikkeling van de afzonderlijke ge
bieden. anders gezegd: er is geen reden 
om de 0hypothese van dit onderzoek 
(“er zijn geen extra inspanningen nodig 
om interactie te stimuleren; de twee ge
bieden kunnen, gezien hun verschillende 

haar relatief hoge werkloosheid, profiteert 
niet van de duizenden banen in het am
stel iiigebied. amstel iii biedt vooral werk 
aan hoger opgeleiden, terwijl er in het 
woongebied juist veel lager opgeleiden 
met grote afstand tot de arbeidsmarkt 
zijn. incidenteel bieden bedrijven in am
stel iii stages aan voor jongeren uit Zuid
oost, maar niet op substantiële schaal. er 
zijn niet of nauwelijks strategische part
nerships tussen scholen in Zuidoost en het 
grote bedrijfsleven. 

er zijn weinig aanwijzingen dat het sterk 
groeiende entertainmentcluster in het 
centrumgebied een positieve impact heeft 
op de sociaaleconomische ontwikkeling 
van het woongebied; het gebied heeft 
een bovenregionale functie en trekt veel 
publiek, maar bezoekers van de arena 
boulevard komen het woongebied niet of 
nauwelijks in en zorgen dus niet voor een 
koopkrachtimpuls. dat geldt overigens 
wel voor de forenzen die op werkdagen 
gebruik maken van het horeca en win
kelaanbod in de amsterdamse Poort. de 
sterke groei van het centrumgebied (naar 
verwachting verdubbelt het aantal bezoe
kers in de komende jaren) zou wel kun
nen leiden tot de creatie van nieuwe ba
nen voor relatief laaggeschoolde arbeid, 
in de horeca, persoonlijke dienstverlening 
en hospitality.

ook de culturele/creatieve sector in het 
woongebied lijkt niet of nauwelijks te 
profiteren van het feit dat het 2e uit
gaanscentrum van amsterdam om de 
hoek ligt en miljoenen bezoekers trekt. 
het is een andere markt. het ‘main
stream’ publiek dat op het centrumge
bied afkomt laat zich niet snel verleiden 
tot een bezoek aan het bijlmer Parkthe
ater. overigens doet de culturele scene 
in Zuidoost schijnbaar weinig moeite om 

1. inleiding
amstel iii en het woongebied zijn vanaf 
de jaren ’70 vrijwel onafhankelijk van 
elkaar ontwikkeld. het zijn twee totaal 
verschillende gebieden geworden, waar
tussen weinig tot geen samenhang en 
interactie is. eind jaren ’90, toen de arena 
klaar was, is getracht om de twee gebie
den actief met elkaar te verbinden via het 
arena initiatief, maar dat is een stille dood 
gestorven. de opening van het nieuwe 
station bijlmer arena heeft de fysieke 
barrière tussen beide gebieden verkleind; 
verder heeft het stadsdeel door harmo
nisatie van bestrating en straatmeubilair 
getracht om de gebieden visueel meer tot 
een eenheid te maken. maar hoe zien de 
functionele relaties tussen de beide ge
bieden er eigenlijk uit? in het onderzoek 
richtten we ons op drie centrale vragen:

1.  wat is de feitelijke interactie en het 
wederzijds profijt tussen amstel iii en 
amsterdam Zuidoost?

2. Zijn er inspanningen nodig om deze 
interactie te vergroten en versterken en 
zo ja, welke?

3.  welke kansen biedt amstel iii om bij 
te dragen aan het sociaaleconomisch 
beleid van stadsdeel Zuidoost?

in dit hoofdstuk beantwoorden we deze 
onderzoeksvragen en trekken we lessen 
uit een drietal buitenlandse voorbeelden 
van wederzijds profijt in gebiedsontwik
keling. 

2. Wederzijds profijt
de eerste onderzoeksvraag luidt: wat is 
de feitelijke interactie en het wederzijds 
profijt tussen amstel iii en het woonge
bied van amsterdam Zuidoost? op basis 
van ons onderzoek concluderen we dat er 
anno 2010 er vrijwel geen sprake is van 
wederzijds profijt. het woongebied, met 

5. ConCluSiES En AAnbEvElingEn 4. lessen uit het buitenland
wat valt er te leren van de twee buiten
landse case studies die in dit rapport zijn 
beschreven? de context waarin de east 
london business alliance (elba) opereert 
doet denken aan de situatie in Zuidoost. 
ook hier ligt een hoogwaardig en kennis
intensief kantorencluster vlak naast een 
wijk met grote sociaaleconomische ach
terstanden. en ook hier is de ‘natuurlijke’ 
interactie tussen beide typen gebieden 
zeer gering. de elba is een sterke orga
nisatie die er al jarenlang in slaagt om 
‘wederzijds profijt’ te organiseren. een 
aantal factoren lijken belangrijk voor het 
succes, en dragen lessen in zich voor 
eventuele nieuwe initiatieven in Zuidoost. 
ten eerste is elba professioneel geëqui
peerd; een vaste ploeg mensen verbindt 
het bedrijfsleven met de wijken via con
crete projecten. dat zorgt voor continuï
teit en kwaliteit. ten tweede wordt elba 
sterk gedragen door de members, grote 
bedrijven uit het kantorengebied. die 
doen mee vanuit mVoperspectief (goed 
voor het imago) maar zien het ook als 
manier om medewerkers te motiveren en 
aan nieuw personeel te komen. een derde 
factor is de focus op drie relatief kleine 
gebieden binnen de achterstandswijk van 
east london. dat zorgt ervoor dat elba 
daar echt impact heeft en brengt dankzij 
langdurige persoonlijke contacten conti
nuïteit in de relaties tussen de bedrijven 
en de stakeholders in de wijken. het 
maakt het opstarten van nieuwe initia
tieven ook veel gemakkelijker. het elba
initiatief uit london zou wellicht ook in 
Zuidoost kunnen werken. Voorwaarde is 
wel dat er een sterk draagvlak bestaat 
vanuit het deelnemende bedrijfsleven en 
ook is een forse financiële inspanning van 
de gemeente nodig. het is uiteraard aan 
de gemeente, het stadsdeel en het be
drijfsleven om te beoordelen in hoeverre 
een dergelijke investering wenselijk is. een 
peiling onder directeuren in amstel iii zou 
kunnen uitwijzen in hoeverre er draagvlak 
is bij bedrijven in Zuidoost om, na het 
arena initiatief, opnieuw te investeren in 
wederzijds profijt; een werkbezoek aan de 

kansen gemist om een nieuw publiek aan 
te boren. een idee is om in en om de are
na veel duidelijker te communiceren en 
te laten zien wat er in de bijlmer gebeurt. 
op langere termijn kan het getZcom
plex, met haar wat kleinere zalen, wellicht 
een brug vormen tussen het cultuuraan
bod aan beide zijden van het spoor. het 
zou kunnen fungeren als podium voor het 
lokaal talent uit Zuidoost.

endemol als katalysator. Volgens vrijwel 
alle geïnterviewden kan de komst van en
demol bijdragen aan de ontwikkeling van 
het woongebied. Veel zal afhangen van 
de strategie van endemol. Ziet men het 
gebied alleen als goed bereikbare plek, of 
wordt actief gestreefd naar relaties met 
de omgeving en het stadsdeel? een be
wuste strategie om talent uit Zuidoost te 
laten opbloeien zou kunnen bijdragen aan 
de professionalisering van de kleinschalige 
culturele sector in Zuidoost en er zijn sig
nalen dat het die kant uitgaat.

Verschillende geïnterviewden zien kansen 
om het unieke entertainmentcluster te 
koppelen aan onderwijs (mbo, hbo) en 
onderzoek op het gebied van hospitaly, 
music & dance en aanverwante discipli
nes. dat sluit aan bij de internationale 
trend om gespecialiseerd onderwijs te 
koppelen aan uitgesproken economische 
clusters. een dergelijk onderwijscluster 
kan positieve effecten hebben op jon
geren in Zuidoost. overleg met de hva, 
inholland en andere onderwijsinstellingen 
en de entertainmentindustrie zou moeten 
uitwijzen in hoeverre deze opties reëel en 
haalbaar zijn.

de conclusie is dat de (her)ontwikke
ling van amstel iii mogelijkheden en 
kansen biedt die de sociaaleconomische 
ontwikkeling van het woongebied ten 
goede kunnen komen. daarmee is de 
derde onderzoeksvraag “welke kansen 
biedt amstel iii om bij te dragen aan het 
sociaaleconomisch beleid van stadsdeel 
Zuidoost?” beantwoord.

identiteit, afzonderlijk ontwikkeld wor
den”) te verwerpen. 

dat wil niet zeggen dat er geen mogelijk
heden zijn om de samenhang desondanks 
te versterken, tot voordeel van beide 
zijden. uit de interviews komt een aantal 
suggesties en ideeën naar voren om het 
wederzijds profijt te vergroten, op ver
schillende gebieden: 
 
bedrijfsruimte. er is onvoldoende bedrijfs
ruimte beschikbaar in het woongebied 
en dat biedt kansen om in amstel iii meer 
vastgoed te ontwikkelen, waar starters en 
doorgroeiers uit het woongebied van kun
nen profiteren. het moet dan gaan om 
kleine metrages en zeer flexibele, korte 
termijn contracten (0,51 jaar). sommige 
interviewpartners zien dit alleen gebeuren 
als de gemeente bijspringt om het risico 
af te dekken. er zijn al wel signalen dat 
sommige verhuurders gaan werken met 
kortlopende contracten om de nijpende 
leegstand tegen te gaan. Probleem is 
wel dat de geïnteresseerde potentiële 
huurders uit Zuidoost vaak weinig pro
fessioneel zijn en ze spreken soms geen 
nederlands. dat maakt de communicatie 
tussen huurder en verhuurder heel moei
lijk en wekt ook weinig vertrouwen bij 
verhuurders. een optie kan zijn om dit 
soort bedrijven bij elkaar te zetten in een 
ondernemerscentrum en ze te ondersteu
nen bij het professionaliseren. hier zien 
verschillende interviewpartners mogelijk
heden op amstel iii. Zij suggereren om 
een plek te creëren waar startende on
dernemers de kans krijgen om te starten 
tegen goede voorwaarden, om vervolgens 
door te groeien. dit kan ook een kans zijn 
voor ondernemers uit het woongebied 
van de bijlmer mits de ondernemers qua 
niveau omhoog gaan.

Cultuur. de informatievoorziening over 
het cultuuraanbod in Zuidoost kan ver
beterd worden. bezoekers aan grote 
evenementen worden niet op de hoogte 
gebracht van het toch vrij omvangrijke 
culturele aanbod van Zuidoost. Zo worden 
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elba in londen kan wellicht een stimule
rende rol spelen. 

in dublin is de digital hub ontwikkeld, 
een cluster van iCtbedrijven middenin 
een achterstandswijk. hier is men erin ge
slaagd om de wijk te laten meeprofiteren 
van het technologiecluster. Vooral door 
scholing en training voor wijkbewoners 
op het gebied van iCt, maar ook via het 
ter beschikking stellen van breedbandin
frastructuur. 

een belangrijke les is hier dat de koppe
ling niet vanzelf tot stand kwam: het was 
het gevolg van een participatieproces 
waarbij de bevolking van de wijk werd 
betrokken in de ontwikkeling van het 
cluster. hieruit kwamen allerlei ideeën 
voort hoe het ‘wederzijds profijt’ inhoud 
gegeven zou kunnen worden. de uit
komsten van de participatie hebben zo 
geresulteerd in een serie uitgangspunten 
voor de ontwikkeling van het gebied en 
zijn daadkrachtig vertaald in concrete 
acties. Zijn er lessen te trekken voor Zuid
oost? typerend voor de digital hub is dat 
er een zeer sterke historische verweven
heid bestaat tussen de brouwerij (die nu 
tot kenniscluster wordt omgebouwd) en 
de omliggende wijk, waar de arbeiders 
woonden. het verbreken van die natuur
lijke koppeling door het sluiten van de 
brouwerij maakte het logisch om naar 
nieuwe verbindingen te zoeken en ver
klaart ook de grote betrokkenheid van de 
buurtbewoners en hun wens (of eis) om 
mee te profiteren van de nieuwe ontwik
kelingen. in Zuidoost is de situatie anders: 
een dergelijke band tussen de twee ge
bieden is er nooit geweest. de gebieden 
hebben zich van meet af aan afzonderlijk 
ontwikkeld en het is onwaarschijnlijk dat 
bewoners van Zuidoost een vergelijkbare 
betrokkenheid voor de herontwikkeling 
van amstel iii aan de dag leggen. de les
sen van deze case zijn dus beperkt. 

de case newcastle laat zien hoe een 
woongebied een functie kan hebben als 
testgebied waar bedrijven nieuwe con

sumentenproducten als eerste kunnen 
uitproberen. Voor bedrijven kan zo’n test
markt om de hoek interessant zijn. er is 
een sterke ontwikkeling in het bedrijfsle
ven om eindgebruikers actief te betrekken 
bij de ontwikkeling van nieuwe produc
ten. Kan het woongebied van Zuidoost 
in dit opzicht een positieve rol vervullen 
voor ondernemingen in amstel iii? het is 
de vraag in hoeverre dit model in Zuidoost 
kan worden toegepast. belangrijkste pro
bleem is dat amstel iii weinig bedrijven 
telt die zich bezig houden met onderzoek 
en ontwikkeling van consumentenpro
ducten. Verder testen bedrijven in het 
algemeen hun nieuwe producten liever 
met ‘early adopters’ en dat zijn vaak wel
varende hoger opgeleiden. wellicht kan, 
analoog aan het voorbeeld in newcastle, 
een grootschalige uitrol van draadloos 
internet in Zuidoost een positieve bijdrage 
leveren, maar nader onderzoek is vereist 
om daar uitspraken over te doen. 

 Zo! Cultuur
 Zuidoost Partners
 hogeschool van amsterdam
 dtZ Zadelhoff kantoren makelaar
 dtZ Zadelhoff bedrijfsruimte makelaar
 Krater theater
 ondernemershuis
 VaZo
 Kantorenloods
 breathing bijlmer
 RoC asa
 ondernemersvereniging amsterdamse Poort
 abn amro
 adidas
 Pronam
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