Sociaaleconomische
diversiteit in de
Indische Buurt
Een onderzoek naar de invloed van sociaaleconomische menging op de fysieke en
sociale leefomgeving van oorspronkelijke bewoners

D.L. Glazer
500688359
16 juni 2017
Bestuurskunde voltijd
Hogeschool van Amsterdam

D.L. Glazer
500688359
16 juni 2017
Bestuurskunde voltijd
Hogeschool van Amsterdam

Colofon
Titel:

Sociaal economische diversiteit in de Indische Buurt

Ondertitel:

Een onderzoek naar de invloed van sociaaleconomische menging op
de fysieke en sociale leefomgeving van oorspronkelijke bewoners

Auteur:

D.L. Glazer

Studentnummer:

500688359

Plaats:

Amsterdam

Datum:

16-06-2017

Opleiding:

Bestuurskunde voltijd, Hogeschool van Amsterdam

Organisatie:

Gemeente Amsterdam

Praktijkbegeleider:

Drs. J.M. Hoffman

Afstudeerbegeleider:

Dr. K.J. Faddegon

Examinatoren:

Dr. G.S. van Os
M.W.A. Morel

Versie:

Definitief

2

Sociaaleconomische
diversiteit in de

Indische Buurt
Een onderzoek naar de invloed van
sociaaleconomische menging op de fysieke en
sociale leefomgeving van oorspronkelijke bewoners

3

Voorwoord
Voor u ligt het eindresultaat van mijn afstudeeronderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht
van het strategieteam Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam. Het strategieteam
adviseert stedelijke directeuren op integrale vraagstukken op het gebied van ruimte en economie,
op het snijvlak met sociale opgaven. Het gaat om vraagstukken die zich afspelen op de middellange
termijn voor Amsterdam en regio. Een belangrijk vraagstuk waar zij zich mee bezig houden is hoe de
stad zodanig economisch en ruimtelijk kan groeien dat alle groepen in de stad daarvan profiteren.

Het was een genoegen om met hen samen te werken voor dit onderzoek. Daarom ben ik des te blij
dat ik per 1 juli bij hun team aansluit. Zo rond ik mijn scriptie af met een nieuw begin bij de
gemeente Amsterdam. Ik kijk er naar uit om mij in te zetten om mijn stad Amsterdam nóg mooier
en rechtvaardiger te maken.
Graag wil ik mijn dank uitspreken aan mijn praktijkbegeleider Marieke Hoffman en
scriptiebegeleider Krispijn Faddegon voor de ondersteuning en feedback. Daarnaast wil ik mijn
ouders, opa en oma, huisgenoot en vrienden bedanken voor de keren dat zij mijn stress moesten
kalmeren. En tot slot grote dank aan Sidney, kickboxtrainer, want wat was het fijn om die frustratie
er wekelijks uit te slaan!
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Samenvatting
Sociaaleconomische diversiteit wordt als één van de kernwaarden van de stad gezien. De gemeente
Amsterdam streeft naar een gemengde stad door een gedifferentieerde woningvoorraad.
Uiteenlopende woonvormen in alle segmenten worden hierbij als middel genoemd. De instroom
van hogere inkomensgroepen in een achterstandsbuurt brengt een gentrificatieproces op gang. In
Nederland is er voornamelijk sprake van staatsgeleide gentrificatie. Dit houdt in dat een overheid in
de buurt investeert, vaak in samenwerking met woningcorporaties, om een buurt aantrekkelijker te
maken voor hogere inkomensgroepen. Dit is een middel om sociaaleconomische diversiteit te
creëren. Er worden koop- of particuliere huurwoningen gerealiseerd, de openbare ruimte wordt
opgeknapt en de economische functies in de buurt worden vernieuwd.

Er is echter nog weinig eenduidigheid over de invloed van deze vorm van gentrificatie op
oorspronkelijke bewoners. Dit onderzoek richt zich daarom op de ervaring van de veranderingen in
de sociale en fysieke leefomgeving van bewoners die in de buurt woonden op het moment dat de
buurt aantrekkelijker werd gemaakt. Als casus wordt gekeken naar de Indische Buurt.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, een secundaire kwantitatieve
analyse van het Wonen in Amsterdam-onderzoek en diepte-interviews met de toenmalige
participatiemakelaar van de Indische buurt en elf oorspronkelijke bewoners.

De oorspronkelijke bewoners zijn overwegend positief over de veranderingen in de Indische Buurt.
De tevredenheid van oorspronkelijke bewoners is gestegen. Oorspronkelijke bewoners waarderen
de fysieke verbeteringen. Ze vinden het schoner geworden en de openbare ruimte, woningen en
speelvoorzieningen zijn opgeknapt.
De instroom van hogere inkomensgroepen wordt niet als een negatieve verandering gezien. Wel
blijkt uit de interviews dat er soms spanning is. Bewoners worden zich bewuster van hun armoede.
Bijvoorbeeld doordat huizen voor nieuwe bewoners worden gerenoveerd, zonder dat er iets wordt
gedaan aan hun eigen woning.

De Indische Buurt stond bekend als een onveilige buurt met veel sociale problemen. Inmiddels is het
een populaire buurt geworden. Het thuisgevoel, de betrokkenheid en onderlinge omgang in de
buurt is verbeterd. In de buurthuizen wordt geprobeerd om contact te leggen tussen verschillende
groepen. Daar buiten lijkt de diversiteit niet te leiden tot duurzaam contact tussen groepen en leven
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mensen voornamelijk in hun eigen subcultuur. Dit wordt echter niet als een probleem gezien omdat
er wel wederzijds respect en tolerantie wordt ervaren door de bewoners.

Een groot deel wil niet weg uit de Indische Buurt, maar bij gedwongen verhuizing, bijvoorbeeld
vanwege gezinsuitbreiding of ziekte, kunnen zij waarschijnlijk niet in de buurt blijven wonen. Dit kan
gezien worden als een indirecte vorm van verdringing. Daarnaast is sinds eind 2015 de WOZ-waarde
onderdeel van de huurprijsberekening. Dit levert vooralsnog geen problemen op, maar kan op ten
duur wel leiden tot een opstapeling. De aanpassing is amper twee jaar van kracht waardoor de
stijging nog beperkt is. Minder draagkrachtige bewoners worden gecompenseerd door middel van
huursubsidie.
Een keerzijde van het aantrekkelijker worden van de buurt kan zijn dat de voorzieningen duurder
worden doordat er ingespeeld wordt op de hogere inkomensgroepen. In de Indische Buurt lijkt er
sprake van een balans tussen goedkope levensmiddelenwinkels en luxere winkels en horeca. Uit het
onderzoek is gebleken dat oorspronkelijke bewoners veel waarde hechten aan winkels voor
dagelijkse boodschappen en een stuk minder aan horeca. Om te zorgen dat zij prettig in de buurt
kunnen blijven wonen is het van belang dat er voldoende goedkoop aanbod blijft.

De bovenstaande bevindingen hebben geleid tot de volgende vier aanbevelingen:
1. Uitbreiding van het brancheringsinstrument van de gemeente zodat de prijsklasse van een
winkel in het bestemmingsplan kan worden vastgelegd en afgestemd op de behoefte van de
buurt;
2. Afspraken over het behoud van (betaalbare) winkels voor dagelijkse boodschappen;
3. Afspraken op buurtniveau over verkoop/liberalisatie zodat er rekening gehouden kan
worden met de samenstelling en dynamiek van een bepaalde buurt;
4. Bewoners betrekken in de ontwikkeling van de buurt zodat zij zich onderdeel voelen van de
ontwikkeling;

Overheidsgeleide gentrificatie leent zich voor het creëren van meer sociaaleconomische diversiteit
mits er voldoende oog is voor hoe de veranderingen in de buurt uitpakken voor alle groepen in de
buurt. Hiervoor is het van belang dat de overheid ingrijpt op het gebied van voorzieningenaanbod,
woningvoorraad en bewonersparticipatie. Dit kan ook vereisen dat de overheid een rol moet nemen
in het stellen van grenzen aan gentrificatie in het belang van alle bewoners in de buurt.
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1. Inleiding
De gemeente Amsterdam streeft naar een gemengde stad door een gedifferentieerde
woningvoorraad. Sociaaleconomische diversiteit wordt als één van de kernwaarden van de stad
gezien. Uiteenlopende woonvormen in alle segmenten worden hierbij als middel genoemd (Koers
2025, 2016). Wethouder Wonen Laurens Ivens zei in het Parool hierover het volgende: "We
koesteren allemaal een gemengde stad en willen daarom minder verkoop en meer bijbouwen.
Corporaties moeten zorgen voor gemengde buurten, betaalbaarheid, duurzaamheid en de
beschikbaarheid van woningen" (Damen, 2016).

Enerzijds kunnen er goedkope woningen in duurdere buurten gerealiseerd worden door bij te
bouwen of appartementen op te splitsen. Anderzijds kunnen er duurdere woningen in een goedkope
buurt gerealiseerd worden door sociale huurwoningen samen te voegen en/of te renoveren die
verkocht of geliberaliseerd worden. Vanwege de hoge marktdruk worden er inmiddels ook sociale
huurwoningen verkocht zonder deze te renoveren (Damen, 2016). Ook kan goedkope woningbouw
gesloopt worden om plaats te maken voor duurdere appartementen (Pinkster, 2017).

De instroom van hogere inkomensgroepen in een armere buurt zet het gentrificatieproces in gang.
Gentrificatie is een proces waarbij hogere inkomensgroepen zich vestigen in achterstandsbuurten,
meestal in of rondom het centrum. Deze buurten hebben vaak veel onbenutte potentie. De lage
prijzen en goede locatie maken de buurt interessant. Door de komst van hogere inkomensgroepen
maakt de buurt een opwaardering door (Duyvendak, Engbersen, Veldboer, & Uyterlinde, 2008).
Gentrificatie is een trend die zich in veel Europese steden voordoet. In sommige gevallen is het een
natuurlijk proces, maar in Nederland is er voornamelijk sprake van overheidsgeleide gentrificatie
(Veldboer & Duyvendak, 2009). Dat wil zeggen dat de opwaardering van de buurt in gang wordt
gezet door investeringen van de overheid, vaak in samenwerking met woningcorporaties. De
eenzijdige woningvoorraad wordt doorbroken door sociale huurwoningen te renoveren en
vervolgens te liberaliseren of verkopen. De openbare ruimte wordt opgeknapt en de gemeente
probeert nieuwe voorzieningen aan te trekken om de buurt interessanter te maken voor hogere
inkomensgroepen. Ondernemers spelen in op de nieuwe klandizie met cafés, restaurants en
duurdere winkels waardoor het voorzieningenaanbod verandert (Laska & Spain, 1980).
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1.1 Probleemstelling
De gemeente Amsterdam streeft naar een diverse stad met gemengde buurten. Gentrificatie is een
manier om te zorgen voor meer diversiteit in een buurt. Het aantrekken van hogere
inkomensgroepen in een armere buurt is een vorm van overheidsgeleide gentrificatie. Er is echter
nog weinig eenduidigheid over de invloed van gentrificatie op oorspronkelijke bewoners. Dit
onderzoek richt zich daarom op de ervaring van de veranderingen in de sociale en fysieke
leefomgeving van bewoners die in de buurt woonden op het moment dat er hogere
inkomensgroepen naar de buurt zijn aangetrokken.
In dit onderzoek wordt de Indische Buurt in Amsterdam Oost als casus genomen. De buurt valt
tussen het Muiderpoortstation, het Flevopark, de Zeeburgerdijk en de Ringvaart Watergraafsmeer.
Op 1 januari 2016 woonden er bijna 23.000 mensen (OIS, 2016). De Indische Buurt is aan het begin
van de twintigste eeuw gebouwd om mensen met een middeninkomen te huisvesten. Door de jaren
heen veranderde de Indische Buurt in een multiculturele wijk voor lagere inkomensgroepen (van
Kooij, 2011). Vanaf 2002 zijn er in het kader van stedelijke vernieuwing woningen gesloopt, nieuwe
woningblokken gebouwd en sociale huurwoningen geliberaliseerd of verkocht om meer
sociaaleconomische diversiteit te creëren in de samenstelling van de buurt (Bouw & Karsten, 2007).
Uit de gebiedsanalyse van stadsdeel Oost blijkt dat de buurt steeds populairder wordt bij studenten
en huishoudens met een hogere sociaaleconomische status (Gemeente Amsterdam, 2016).

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoe oorspronkelijke bewoners van de Indische
Buurt fysieke en sociale veranderingen ervaren als gevolg van de instroom van hogere
inkomensgroepen. Deze verkenning is bedoeld om inzicht te geven in de positie van oorspronkelijke
bewoners in een gentrificatieproces dat door een overheid in gang wordt gezet. Deze kennis kan
benut worden bij de ontwikkeling van vergelijkbare buurten.

Vraagstelling
De hoofdvraag is als volgt:
Hoe ervaren oorspronkelijke bewoners veranderingen in hun fysieke en sociale leefomgeving als gevolg
van de instroom van hogere inkomensgroepen in de Indische Buurt?
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Theoretische deelvragen:
1. Wat zegt de bestuurskundige literatuur over het gentrificatieproces en de invloed hiervan op
oorspronkelijke bewoners?

Empirische deelvragen:
2. Hoe is de instroom van hogere inkomensgroepen verlopen in de Indische Buurt?
3. Hoe beoordelen oorspronkelijke bewoners uit de Indische Buurt hun leefomgeving in het
Wonen in Amsterdam-onderzoek vanaf 2001?
4. Hoe ervaren oorspronkelijke bewoners de veranderingen in de Indische Buurt sinds 2008?

Toelichting
In de hoofdvraag wordt onderzocht hoe oorspronkelijke bewoners van de Indische Buurt
veranderingen in hun fysieke en sociale leefomgeving ervaren als gevolg van de instroom van
hogere inkomensgroepen. Het aansturen van een overheidsorgaan op het aantrekken van hogere
inkomensgroepen naar een zwakkere buurt is een kenmerk van overheidsgeleide gentrificatie.
Oorspronkelijke bewoners worden gezien als bewoners die minstens negen jaar in de Indische Buurt
wonen. Deze keuze wordt later toegelicht in de methodologie.
In de eerste deelvraag wordt het begrip overheidsgeleide gentrificatie onderzocht. Vervolgens
wordt gekeken naar de invloed van dit proces op oorspronkelijke bewoners. Uit de literatuur blijkt
namelijk dat dit proces de oorspronkelijke bewoners op fysiek en sociaaleconomisch vlak beïnvloedt
(Pinkster, 2017). De leefomgeving wordt opnieuw vormgegeven, het voorzieningenaanbod
verandert en er komen kapitaalkrachtigere bewoners wonen wat kan leiden tot een veranderende
dynamiek in de buurt. De overheidsgeleide gentrificatie en invloedfactoren worden ingezet als
concept om de deelvragen en hoofdvraag te kunnen beantwoorden.

Bij de tweede deelvraag wordt gekeken naar hoe het aantrekken van hogere inkomensgroepen naar
de Indische Buurt is verlopen. In 1999 ontstonden de eerste plannen voor de vernieuwing maar vanaf
2007 kwam deze in stroomversnelling door invloed van de rijksoverheid. Het doel van deze
deelvraag is om inzichtelijk te maken op welke manier partijen hebben samengewerkt om meer
sociaaleconomische diversiteit te realiseren in de Indische Buurt. De partijen zijn in dit geval
woningcorporaties, de gemeente Amsterdam en stadsdeel Oost (toenmalig stadsdeel Zeeburg).
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In de derde deelvraag wordt gekeken naar de beoordeling van de buurt door oorspronkelijke
bewoners vanaf 2001. Onderzoek, Informatie en Statistiek (hierna: OIS) brengt tweejaarlijks een
onderzoek uit naar de situatie op de woningmarkt genaamd Wonen in Amsterdam (hierna: WiA).
Een onderdeel hiervan is een bewonersenquête gericht op de buurt. Voor de derde deelvraag wordt
een secundaire kwantitatieve analyse uitgevoerd waarbij alleen wordt gekeken naar de resultaten
van bewoners van de Indische buurt die langer dan 9 jaar in de Indische Buurt wonen.

Uit de literatuur is bekend dat gentrificatie zowel effect heeft op de sociale als fysieke leefomgeving
van bewoners. Minder bekend is hoe zij deze veranderingen ervaren. In de vierde deelvraag wordt
onderzocht door middel van interviews met oorspronkelijke bewoners hoe zij veranderingen in hun
fysieke en sociale leefomgeving ervaren.

Relevantie
Gentrificatie is een internationaal verschijnsel wat zich ook in Nederland steeds vaker voordoet.
Gentrificatie is zowel een maatschappelijk als bestuurskundig vraagstuk. Huishoudens met een laag
inkomen zijn kwetsbaar. Vanwege beperkte middelen hebben zij minder keuzevrijheid. Zij zijn
afhankelijk van de sociale huurwoningen om in de stad te kunnen wonen. De verkoop van sociale
huurwoningen leidt tot een afname van woningen voor kwetsbare groepen (Meershoek, 2015).
Overheidsgeleide gentrificatie kan daarom leiden tot de ruimtelijke verdringing. Daarnaast is het
risico dat betaalbare levensmiddelenwinkels verdwijnen (Rath & Swagerman, 2011) en
maatschappelijke voorzieningen afnemen vanwege de afname van de doelgroep (Pinkster, 2017).

Gentrificatie is een bestuurskundig vraagstuk aangezien het in Nederland bijna altijd in gang wordt
gezet door een overheid, meestal een gemeente (Veldboer, 2010). In Amsterdam zijn De Pijp en de
Jordaan vergevorderde voorbeelden waarbij het gentrificatieproces grotendeels natuurlijk verlopen
is. Bij de Indische Buurt, Spaarndammerbuurt en van der Pekbuurt zijn bewuste keuzes gemaakt om
sociale huurklustering te doorbreken (van Weezel, 2015). Het is van belang om te weten wat voor
impact deze vorm van gentrificatie heeft op stad en de oorspronkelijke bewoners in een buurt zodat
hier rekening mee gehouden kan worden bij de verdere ontwikkeling van beleid.

Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de theoretische deelvraag. Aan de hand van
het theoretisch kader worden concepten opgesteld. Hoofdstuk drie gaat in op de methode van het
onderzoek en hoe de concepten zijn onderzocht. In hoofdstuk vier worden de drie empirische
12

vragen beantwoord aan de hand van de resultaten. Hieruit wordt in hoofdstuk vijf conclusies
getrokken en de hoofdvraag beantwoord. Uit deze conclusies vloeien een aantal aanbevelingen
voort, deze worden in hoofdstuk zes gepresenteerd. In hoofdstuk 7 staat de discussie, gevolgd door
de literatuurlijst (hoofdstuk 8) en de bijlagen (hoofdstuk 9).
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2. Theoretisch kader
In de inleiding wordt beschreven dat de Indische Buurt op dit moment in een gentrificatieproces zit.
Het is van belang om te weten wat gentrificatie inhoudt en welke verschijningsvormen het heeft,
omdat dit proces gepaard gaat met de instroom van hogere inkomensgroepen. De derde en vierde
deelvraag gaan over hoe bewoners die instroom ervaren en dit wordt beïnvloed door het
gentrificatieproces. Om hier iets over te kunnen stellen is het noodzakelijk te weten welke
kenmerken en verschijningsvormen gentrificatie heeft. De theoretische vraag is als volgt:
Wat zegt de bestuurskundige literatuur over het gentrificatieproces en de invloed hiervan op
oorspronkelijke bewoners?

Er zal worden ingegaan op het ontstaan en de definiëring van het begrip gentrificatie, dat zijn
oorsprong in Engeland vindt. Ook wordt er gekeken naar de drie verschillende fases waar het
gentrificatieproces naar terug te leiden is. De bijkomende voor- en nadelen van gentrificatie worden
genoemd en het begrip state led gentrificatie wordt toegelicht. Tot slot wordt er gekeken naar wat er
al bekend is over de invloed van gentrificatie op oorspronkelijke bewoners, om zo een basis te
bieden om de volgende empirisch te beantwoorden. Dit wordt nader toegelicht in het volgende
hoofdstuk.

2.1 Definiëring van het begrip gentrificatie
Het begrip gentrificatie vindt zijn oorsprong in 1964 toen stadsocioloog Ruth Glass er de
transformatie van een arbeidersbuurt tot welgestelde middenklasse buurt in London mee
omschreef. Zij duidde gentrificatie op twee manieren, namelijk (1) een verandering van de
klassendimensie in een buurt en (2) een verandering in het fysieke uiterlijk en ontroerend goed in
een buurt (Glass, 1964).

Bestuurskunde kent vier steundisciplines, namelijk politicologie, rechtsgeleerdheid, economie.
Voor dit onderzoek is de sociologische zienswijze en politicologische het meest van toepassing. Er
wordt vanuit de sociologische visie gekeken naar het effect van de fysieke veranderingen in de
Indische Buurt op de oorspronkelijke bewoners. Vanuit de sociologische zienswijze wordt de kant
van de bewoner meer belicht. Die beschrijven gentrificatie als de sociologische term voor de
economische opwaardering van buurten die tenslotte leidt tot verdringing van mensen met lagere
inkomens (van Engelen, 2015). De politicologische visie is van toepassing omdat er in de Indische
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buurt actief aangestuurd is op het gentrificatieproces. Hier zijn allerlei politieke en bestuurlijke
beslissingen aan vooraf gegaan.

De definiëring die in dit onderzoek wordt aangehouden is zo neutraal mogelijk, namelijk:
Gentrificatie is een proces waarbij oude buurten in of rondom het centrum een fysieke en/of sociale
opwaardering doormaken als gevolg van een toename van inwoners met een hoger inkomen (Veldboer,
Engbersen, Uyterlinde, & Duyvendak, 2008). Bij gentrificatie verandert zowel de samenstelling als het
uiterlijk van de buurt. De bewonersgroep wordt heterogener doordat er huishoudens met hogere
inkomens intrekken in de buurt met voornamelijk lage inkomens. Daarnaast worden de fysieke aspecten
verbeterd (Geurtz, 2006).

2.2 Het gentrificatieproces in drie fases
Bij het gentrificatieproces kan grofweg worden uitgegaan van drie fases; een artistieke, gemengde
en chique fase (Laska & Spain, 1980). Het gentrificatieproces wordt meestal gestart doordat
alternatieve jongeren, studenten, kunstenaars en creatieve professionals de buurt intrekken. Deze
doelgroep heeft een klein besteedbaar inkomen en de prijzen voor wonen en ondernemen zijn
relatief laag vanwege de slechte staat van de buurt. Dit vormt een lage drempel om creatieve
ondernemingsvormen uit te proberen.
In de tweede fase vestigt de sociaal en cultureel bewuste middenklasse zich in de buurt (Ley, 1994).
De buurt is voor hen interessant geworden door de impuls die de creatievelingen aan de buurt
hebben gegeven. De relatief lage woningprijzen zijn voor hen bij uitstek een kans om aan hun
wooncarrière te beginnen en oude stadswijken liggen vaak op een goede locatie, in of aan het
centrum. Het potentieel van de buurt komt langzamerhand tot uiting. Speculanten willen dat
oorspronkelijke bewoners vertrekken om meer te kunnen verdienen aan de woningen. De buurt
ondergaat fysieke verandering, zo wordt de openbare ruimte opgeknapt en de woningen
gerenoveerd. Ook vormt de nieuwe bewonersgroep klandizie voor nieuwe cafés, restaurants en
winkels.

De derde fase is de chique fase waarin een nieuwe groep welgestelden zich in de buurt vestigen.
Deze groep is vooral geïnteresseerd in de nieuwe status die de buurt heeft verworven. De
appartementen en bedrijfsruimte zijn duur geworden en de winkels en voorzieningen die de buurt
een eigen karakter gaven, dreigen te verdwijnen. Er komen meer gezinnen in de buurt wonen die
langer blijven (Hamnett, 1991). Deze fase wordt als uiterste consequentie genoemd. Niet alle
gentrificerende buurten maken ontwikkelen zich tot deze fase (Metaal, 2007).
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2.3 State led gentrification
Hoewel gentrificatie natuurlijk kan ontstaan, is er in Nederland vooral ‘state led gentrification’,
oftewel overheidsgeleide gentrificatie. Dit laatste is het geval in de Indische Buurt. Dit wordt in de
eerste deelvraag nader toegelicht. Er is sprake van overheidsgeleide gentrificatie wanneer het
proces verandert van een specifiek stedelijk proces in centra van steden naar een grootschalige
stedelijke herstructureringsstrategie (Veldboer & Duyvendak, 2009). Hierbij investeren de
Rijksoverheid, gemeente en woningcorporaties samen in een buurt die voornamelijk uit sociale
huurwoningen bestaat. Er worden koop- of particuliere huurwoningen gerealiseerd door middel van
bijbouwen of renoveren om zo hogere inkomensgroepen naar de buurt te trekken. Gentrificatie
wordt hierbij als een middel ingezet om beleidsdoelstellingen te behalen.

Overheidsgeleide gentrificatie kent twee aspecten, namelijk commercieel en residentieel.
Residentiële gentrificatie leidt tot een verandering in de woningvoorraad van een buurt. Er wordt
getracht een sociale mix te creëren door de concentratie van sociale huur te doorbreken. Daarnaast
wordt de openbare ruimte verbeterd zodat deze aantrekkelijker is voor bewoners, ondernemers en
bezoekers. De hogere inkomensgroepen die zich in de buurt vestigen kunnen getypeerd worden als
overheidsgeleide gentrifiers (Veldboer, 2010).

Bij commerciële gentrificatie wordt de lokale economie van een buurt opgewaardeerd, waardoor er
een verandering in het winkellandschap plaatsvindt. De gevestigde winkels zijn vaak
ondernemingen gericht op lagere inkomensgroepen die niet voldoen aan de vraag van de nieuwe
bewoners (Zukin, 2008). In sommige gevallen helpt de overheid deze ondernemingen door hun
kennis en vaardigheden te versterken zodat zij kunnen meeprofiteren van de gentrificatie (Rath &
Swagerman, 2011).

2.4 De invloed van gentrificatie op oorspronkelijke bewoners
Het gentrificatieproces kent positieve en negatieve gevolgen. Positieve geluiden benadrukken
vooral naar de verbeteringen in de buurt. De huizen worden opgeknapt, er komen meer
voorzieningen en de buurt wordt veiliger (Caulfield, 1989). Critici leggen de nadruk op het
verdringende effect. Gentrificatie is een langetermijnproces waarbij eerst een sociaaleconomische
mix ontstaat, maar vervolgens leidt tot een afname van de sociale woningvoorraad (Remie, 2016).
De komst van hogere inkomensgroepen, het veranderende winkelaanbod en de stijgende
huizenprijzen zorgen ervoor dat een buurt vaak onbetaalbaar wordt voor de lagere inkomens (Smith
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, 1996) (Pinkster, 2017). Hieronder zullen de voor- en nadelen van het gentrificatieproces op
oorspronkelijke bewoners nader worden beschreven.

Voordelen
Gentrificatie leidt tot de verbetering van de fysieke kwaliteit en het imago van de buurt (Veldboer,
Engbersen, Uyterlinde, & Duyvendak, 2008). Hier profiteren de oorspronkelijke bewoners van.
Basisscholen kunnen gemengder raken door het stedelijk toelatingsbeleid dat stelt dat kinderen
binnen hun eigen postcodegebied naar school moeten (Rekenkamer Amsterdam, 2014). Een ander
voordeel van gentrificatie is dat de veranderende woningvoorraad ervoor zorgt dat oorspronkelijke
bewoners in de buurt kunnen blijven wonen als zij het financieel beter krijgen (Verweij, 2014).
Daarnaast wordt er extra ingezet om de buurt veilig te maken (van Engelen, 2015).

Onderzoek wijst uit dat een fysieke mix niet per definitie leidt tot een sociale mix (Bakens & Mulder,
2014). Het is de vraag of men sociale contacten opdoet door het samenleven in een buurt. Wel heeft
een internationale studie bewezen dat het leven in een gemengde wijk leidt tot meer tolerantie
tegenover andere groepen in de samenleving (Christ, et al., 2014). Daarnaast blijkt dat bewoners
meer vertrouwen krijgen in hun buurt naar mate er meer sociaaleconomische diversiteit is
(Veldboer, Bergstra, & Kleinhans, 2011). Volgens de onderzoekers hebben de tevredenheid over de
buurt, de mate waarin men zich thuis voelt in de buurt, de verwachting over hoe de buurt zich de
aankomende jaren zal ontwikkelen, de perceptie van de omgang in de buurt en het oordeel over de
betrokkenheid van bewoners invloed op dat buurtvertrouwen. Een thuisgevoel en onderlinge
verbondenheid worden gezien als voorwaarden een leefbare buurt (Duyvendak & Wekker, 2015). Dit
thuisgevoel wordt aangetast wanneer de wensen en belangen van oorspronkelijk bewoners uit het
oog worden verloren (Doff & van der Sluis, 2017).

Nadelen
De ruimtelijke verdringing van lagere inkomensgroepen is bijna onvermijdelijk, aangezien de
verkoop van sociale huurwoningen leidt tot een afname van de toegankelijkheid van armere
bewoners om te kunnen wonen in een bepaalde buurt (Hochstenbach, 2017). Sinds 2015 is de
Waardering Onroerende Zaken (hierna: WOZ-waarde) onderdeel van de huurprijsberekening. Het
opknappen van de buurt leidt daarom indirect tot het opdrijven van de huurprijzen (Aanpassingen
woningwaarderingsstelsel, 2015). Daarnaast zorgt het ervoor dat de kans zeer klein is dat bewoners
bij een gedwongen verhuizing door privéomstandigheden een nieuwe, geschikte woning kunnen
vinden in dezelfde buurt (Julen & Obbink, 2017).
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Gentrificatie zet ook de betaalbaarheid van voorzieningen in de buurt onder druk. De nieuwe
bewoners hebben meer geld te besteden en hier wordt snel op ingespeeld door ondernemers. Er
komen nieuwe, duurdere cafés, restaurants en winkels. Het risico is dat betaalbare
levensmiddelenwinkels hierdoor verdwijnen (Rath & Swagerman, 2011). Daarnaast neemt het
draagvlak voor welzijnsvoorzieningen af, omdat de doelgroep krimpt. De sociale problematiek blijft
echter onverminderd bestaan, ondanks dat het volume afneemt (Pinkster, 2017).

De hogere inkomensgroepen die instromen zijn vaak hoger opgeleid. Hierdoor zijn zij vertrouwder
met de bestaande structuren en weten de weg binnen het openbaar bestuur makkelijker te vinden.
Dit kan er toe leiden dat hogeropgeleiden meer invloed kunnen uitoefen op de buurt (Noordegraaf,
2008). Tegelijkertijd blijkt dat de nieuwe bewoners vaak tweeverdieners zijn met een fulltime baan,
waardoor zij minder zichtbaar aanwezig zijn in de buurt. Dit leidt tot het beeld dat zij zich minder
committeren aan de buurt (Pinkster, 2017).

2.5 Belangrijkste concepten
In de eerste deelvraag wordt het concept overheidsgeleide gentrificatie gebruikt om de instroom
van hogere inkomensgroepen te duiden. In eerste instantie is residentiële gentrificatie leidend,
aangezien veranderingen in de woningvoorraad ervoor zorgt dat midden- en hoge inkomens in
kunnen stromen. Commerciële gentrificatie zorgt ervoor dat een buurt ook daadwerkelijk
aantrekkelijk wordt en is daarom indirect ook van toepassing op de tweede deelvraag.

De belangrijkste veranderingen in de leefomgeving van oorspronkelijke bewoners zijn de fysieke
verbetering van de buurt, de reputatie, gemengde scholen, veranderende samenstelling, veiligheid,
behoud van sociale stijgers, buurtvertrouwen, thuisgevoel, tolerantie, prijzen van voorzieningen,
stijgende huizen- en huurprijzen, verdringing bij gedwongen verhuizing, ongelijke inspraak en
minder betrokkenheid door de nieuwe bewoners. Hieruit zijn de volgende vijf concepten te
destilleren:
1. Uitstraling
(Fysieke verbeteringen en reputatie)
2. Samenstelling
(Instroom van hogere inkomensgroepen, behoud van sociale stijgers)
3. Sociaal klimaat
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(Gemengde scholen, buurtvertrouwen, thuisgevoel, tolerantie, betrokkenheid, ongelijke inspraak,
veiligheid)
4. Voorzieningenaanbod
(Veranderingen in het soort voorzieningen)
5. Wonen
(Prijsstijgingen van voorzieningen, huizen- en huurprijzen, verdringing bij gedwongen verhuizing)

In het volgende hoofdstuk wordt toegelicht hoe deze vijf concepten onderzocht zullen worden aan
de hand van empirisch onderzoek.
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3. Methodologie
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksstrategie en verschillende onderzoeksmethoden toegelicht
die gebruikt zijn om de hoofd- en deelvragen te beantwoorden. Het gaat om een verkennend
onderzoek waarbij gebruik gemaakt is van een gevalsstudie. Deze is uitgevoerd aan de hand van
drie verschillende methoden, namelijk literatuuronderzoek, interviews en een secundaire
kwantitatieve analyse. Deze keuzes zullen nader worden toegelicht in dit hoofdstuk.

3.1 Onderzoeksstrategie: Gevalsstudie
De gekozen onderzoeksstrategie is een gevalstudie. Een gevalsstudie is een praktijkgerichte manier
van onderzoek die goed past bij bestuurskundige vraagstukken. Deze vraagstukken zijn vaak uniek
of komen in beperkte mate voor (van Thiel, 2007). Deze strategie leent zich goed voor het
onderzoeksonderwerp omdat gentrificatie hierbij in zijn natuurlijke context kan worden bestudeerd.
Verwacht wordt dat de Indische Buurt een exemplarische casus is voor overheidsgeleide
gentrificatie waarbij een sociaaleconomisch gemengde buurt is ontstaan.

3.2 Tijdspad
Het onderzoek is begin februari 2017 gestart en afgerond op 16 juni 2017. Voor de derde en vierde
deelvraag is retrospectief onderzoek ingezet. In de derde deelvraag is gebruik gemaakt van een
kwantitatieve analyse van bestaande data vanaf 2001 tot nu. In de vierde deelvraag is gebruik
gemaakt van interviews waarbij respondenten is gevraagd terug te denken aan hoe zij de buurt
vroeger hebben ervaren.

3.3 Onderzoeksmethoden
De hoofdvraag luidt als volgt:
Hoe ervaren oorspronkelijke bewoners veranderingen in hun fysieke en sociale leefomgeving als gevolg
van de instroom van hogere inkomensgroepen in de Indische Buurt?

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag is gebruik gemaakt één theoretische en drie empirische
deelvragen. De theoretische vraag is beantwoord door middel van literatuuronderzoek. De tweede
deelvraag over de instroom van hogere inkomensgroepen is beantwoord aan de hand van
literatuuronderzoek, één diepte-interview en een kwantitatieve analyse. De derde deelvraag is enkel
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gebaseerd op een secundaire kwantitatieve analyse van de WiA-data en de vierde deelvraag richt
zich op de uitkomsten van het empirisch onderzoek aan de hand van interviews.

Secundaire kwantitatieve analyse
Voor de secundaire kwantitatieve analyse is gebruik gemaakt van het onderzoek Wonen in
Amsterdam (hierna: WiA) van OIS. Dit onderzoek brengt iedere twee jaar een rapport uit over de
situatie op de Amsterdamse woningmarkt. Een onderdeel hiervan is een bewonersenquête. Daaruit
zijn voor dit onderzoek vragen geselecteerd die informatie geven over hoe bewoners uit de Indische
Buurt hun leefomgeving ervaren door de jaren heen.

De steekproef bestaat uit personen die voor 2007 in de Indische Buurt zijn komen wonen. Dit jaartal
is gekozen omdat er vanaf 2007 zijn er acties ondernomen om de instroom van hogere
inkomensgroepen te bevorderen en daarvoor grotendeels lagere inkomensgroepen in de buurt
woonden. Dit wordt nader toegelicht in het volgende hoofdstuk.

De beoordeling die oorspronkelijke bewoners aan hun buurt geven wordt gemeten aan de hand van
de eerder genoemde vijf concepten. Er zijn vragen geselecteerd uit de WiA-enquête op basis van de
concepten. Deze selectie is terug te lezen in bijlage 2: Geselecteerde vragen WiA-enquête.
OIS heeft de resultaten van de geselecteerde vragen beschikbaar gesteld in de vorm van absolute
aantallen, gemiddelden en percentages. Deze zijn voor dit onderzoek bestudeerd en verwerkt in
frequentietabellen en grafieken door middel van Excel.

Interviews
Kwantitatieve data geeft een beeld van de situatie, maar biedt vaak weinig inzicht in de beleving van
mensen. Daarom is er naast de secundaire kwantitatieve analyse ook gebruik gemaakt van
kwalitatieve interviews. De interviews zijn semigestructureerd verlopen. Eerst zijn er hele algemene,
open vragen gesteld zodat duidelijk wordt wat de eerste associatie van de respondenten is.
Vervolgens zijn er per concept specifiekere vragen gesteld wanneer deze nog niet in de algemene
vragen genoemd werden. De meerwaarde van semigestructureerde vragen is dat het ruimte biedt
voor onverwachte informatie en er mogelijkheid is om door te vragen. De respondenten werden in
de WiA-enquête bij de meeste vragen beperkt tot het geven van rapportcijfers. De interviews geven
een verdieping op deze data. De vragenlijst is te vinden in bijlage 3: Vragenlijst interviews
oorspronkelijke bewoners.
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Er zijn elf oorspronkelijke bewoners geïnterviewd. Er is gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode.
De respondenten zijn via het eigen netwerk en met behulp van het buurthuis en de
participatiemakelaar geworven. Er is getracht de respondenten zo divers mogelijk te selecteren.
Hierbij is rekening gehouden met opleidingsniveau, herkomst en het soort woning (sociale huur-,
particuliere huur- of koopwoning). De verdeling van respondenten is te zien in bijlage 4: Verdeling
van de respondenten.

De kwalitatieve interviews zijn opgenomen en later getranscribeerd. De interviews zijn geanalyseerd
aan de hand van de concepten uit het theoretisch kader. Er zijn zes kleuren gebruikt, vijf voor de
concepten en één voor overige opvallende informatie. De gecodeerde transcripties te vinden in
bijlage 6: Transcripten interviews oorspronkelijke bewoners.

Voor de tweede deelvraag is de voormalige participatiemakelaar van de Indische Buurt van (2008 tot
2016) geïnterviewd (Israel, 2014). Het interview diende ter oriëntatie voor het literatuuronderzoek
naar de instroom van hogere inkomensgroepen in de buurt. Het interview is terug te lezen in bijlage
5: Interview participatiemakelaar.

3.4 Validiteit en betrouwbaarheid
Bij kwalitatieve data is de controleerbaarheid en herhaalbaarheid complexer dan bij kwantitatieve
data. Daarom wordt er bij kwalitatief onderzoek gesproken over navolgbaarheid,
overdraagbaarheid en aannemelijkheid. Wanneer respondenten en data op een doordachte wijze
zijn geselecteerd mag verwacht worden dat de data representatief is (Fischer & Julsing, 2014). In dit
geval is er sprake van een redelijke verdeling van respondenten op basis van opleidingsniveau,
herkomst en soort woning. Er is echter ook sprake van een lacune, namelijk het inkomen. Dit is een
precaire vraag als interviewer daarom is deze bewust overgeslagen aangezien het beroep,
opleidingsniveau en het soort woning wel iets zeggen over het inkomen.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van triangulatie. Dat wil zeggen dat er meerdere methoden
zijn gebruikt om de validiteit en betrouwbaarheid te bevorderen (Hutjes & van Buuren, 1992). In dit
onderzoek wordt gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en interviews en deze worden
ondersteund door de secundaire analyse van kwantitatieve data van een gerenommeerde
onderzoeksinstelling, om de representativiteit te bevorderen.
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Daarnaast moet in ogenschouw genomen worden dat deze casus niet per definitie generaliseerbaar
is. Iedere buurt is uniek, onder andere door de fysieke en sociale eigenschappen en haar
geschiedenis. De situatie in de Indische Buurt kan daardoor wel ter inspiratie gebruikt worden voor
andere buurten die het gentrificatieproces doormaken, maar niet één op één over genomen
worden.
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4. Onderzoeksresultaten
In dit hoofdstuk worden de volgende drie empirische deelvragen beantwoord:
1. Hoe is de instroom van hogere inkomensgroepen verlopen in de Indische Buurt?
2. Hoe beoordelen oorspronkelijke bewoners uit de Indische Buurt hun leefomgeving in het
Wonen in Amsterdam-onderzoek vanaf 2001?
3. Hoe ervaren oorspronkelijke bewoners de veranderingen in de Indische Buurt sinds 2008?

4.1 Hoe is de instroom van hogere inkomensgroepen verlopen in de
Indische Buurt?
In de jaren ’90 richtten gemeenten van grote steden hun beleid op het ideaal van gemengde wijken
waarin mensen met verschillende (sociaaleconomische) achtergronden samen leven (Hulsman,
2003). De gedachte was dat armoede, criminaliteit en een gebrek aan sociale cohesie makkelijker
aan te pakken zijn als deze minder geconcentreerd zijn (van Grinsven & Zandstra, 2011).

De Indische Buurt is aan het begin van de twintigste eeuw gebouwd als middenklassebuurt. Door de
jaren heen is de Indische Buurt veranderd in een multiculturele buurt voor lagere inkomensgroepen
(van Kooij, 2011). In 2000 bestond de buurt voornamelijk uit corporatieverhuur (78%) en bijna de
helft (47,5%) van de bewoners had een laag opleidingsniveau. Daarnaast was er 18,1%
(geregistreerde) werkloosheid (OIS, 2017).

In deze deelvraag worden alle projecten beschreven die hebben bijgedragen aan de instroom van
hogere inkomensgroepen in de Indische Buurt. Vervolgens wort gekeken naar resultaten die deze
projecten hebben gehad op de samenstelling van de buurt.

Nota Stedelijke Vernieuwing
In 2001 vloeide de Nota Stedelijke Vernieuwing Amsterdam voort uit het Grotestedenbeleid. Hierin
werden voornamelijk fysieke maatregelen vastgelegd om de zwakke buurten van Amsterdam
(Zeeburg, Bos en Lommer, Westerpark en De Baarsjes) te verbeteren. De Indische Buurt hoorde
toen nog bij stadsdeel Zeeburg dat tegenwoordig samengevoegd is bij stadsdeel Oost. Met de nota
werd geld vrijgemaakt voor het samenvoegen en renoveren van sociale huurwoningen door
woningcorporaties (Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing, 2001).
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Project Buurtmanagement
In opdracht van die nota ontstond het project Buurtmanagement. Dit project startte in 2001 en
duurde tot 2005. Vervolgens werd het project nog tot 2008 verlengd. Hierin werd zowel aandacht
besteed aan de woningvoorraad als het voorzieningenaanbod. Dit vormde de eerste fase in de
aanzet tot de residentiële gentrificatie in de Indische Buurt. De volgende zes doelen stonden
centraal:
1. Sterke winkelstraat
2. Behoud van de multiculturele winkels en sfeer
3. Vergroting van de diversiteit
4. Inspelen op toerisme
5. Versterking van de kwaliteit en betrokkenheid van de ondernemersorganisatie
6. Inzet op promotie en marketing

In het kader van het project Buurtmanagement werden twee subsidieregelingen opgesteld, de
Bedrijfsstimuleringsregeling en de Bedrijfsonroerend Goedregeling. De Bedrijfsstimuleringsregeling
had als doel het Midden- en Kleinbedrijf te ondersteunen in de Indische Buurt. Enerzijds om
gevestigde ondernemers te verbeteren en anderzijds om de Indische Buurt aantrekkelijker te maken
voor nieuwe ondernemers. De Bedrijfsonroerend Goedregeling stelde vanaf 2004
woningcorporaties in staat om overlastgevende of ongewenste (winkel)panden aan te kopen. Er
waren veel coffeeshops, winkels waar illegale activiteiten plaatsvonden, overlast gevende horeca en
er was leegstand. Deze ongewenste winkels werden ook geweerd aan de hand van het Brancheplan
dat zich richtte op het aantrekken van meer kleinschalige bedrijvigheid en minder avondhoreca,
coffeeshops en belwinkels (Economische Versterking Javastraat e.o., 2008).

Convenant Samen Indische Buurt
In 2002 sloot toenmalig stadsdeel Zeeburg een convenant met de woningcorporaties in kwestie (de
Alliantie, Ymere en Eigen Haard) om integraal samen te werken aan de stedelijke vernieuwing van
de Indische Buurt. In het convenant ‘Samen Indische Buurt’ werden de afspraken en investeringen
vastgelegd. Het doel van de wijkaanpak was om de buurt interessanter te maken voor huishoudens
met een hoger inkomen. Vanaf 2002 tot 2006 werd er ingezet op residentiële gentrificatie door het
slopen van woningen, bouwen van nieuwe woonblokken en liberaliseren of verkopen van sociale
huurwoningen (Bouw & Karsten, 2007).
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Actieplan Krachtwijken
Ondanks deze inspanningen stond de Indische Buurt in 2007 op de lijst van buurten die vielen onder
het Actieplan Krachtwijken van minister Vogelaar. Dit was een nieuw Rijksbeleid voor veertig
achterstandswijken. In deze wijken, ook wel Vogelaarwijken genoemd, liep de kwaliteit van de
leefomgeving achter door een opstapeling van problemen (Ministerie van VROM, 2007). Stadsdeel
Zeeburg kreeg 5,8 miljoen euro van het Rijk om te investeren in de Indische Buurt (Stadsdeel
Zeeburg, 2008). Hiermee werd onder andere geïnvesteerd in de herinrichting van straten en pleinen
om de openbare ruimte prettiger en veiliger te maken.

Convenant Vernieuwing Indische Buurt
Daarnaast sloten drie woningcorporaties opnieuw een convenant met toenmalig stadsdeel Zeeburg
waarin zij 250 miljoen euro uittrokken om de Indische Buurt te verbeteren (ANP, 2007). Dit geld
werd besteed aan de verbetering van de woningvoorraad en de openbare ruimte maar ook aan het
oplossen van sociale problemen van bewoners, de versterking van hun economische positie en
aandacht voor veiligheid en leefbaarheid (Convenant Vernieuwing Indische Buurt, 2007-2010).

In het nieuwe convenant werden afspraken gemaakt om door te gaan met het renoveren,
samenvoegen en verkopen of liberaliseren van corporatiewoningen. Ook werden er woningen
aangewezen die gesloopt zouden worden ter vervanging van nieuwbouw. Opvallend is dat het
voornemen gesteld werd om de nieuwe woningen voor 70% uit koopwoningen en (middel-)dure
huurwoningen en voor 30% uit sociale huurwoningen (Convenant Vernieuwing Indische Buurt, 20072010) te laten bestaan. Daarnaast werd er aandacht besteed aan het behoud van oorspronkelijke
bewoners. Bij ieder project werd in een Sociaal Plan worden vastgelegd dat bewoners in geval van
uitplaatsing wegens sloop of renovatie een passende woning in de buurt van hun oude woningen
kunnen vinden.

Het Aanvalsplan Javastraat maakte onderdeel uit van dat nieuwe convenant. Hiermee werd in 2008
de commerciële ontwikkeling van de Indische buurt verder doorgezet. De drie hoofddoelen van deze
nota waren de kwaliteit, diversiteit en de aanpassing aan de vraag van de nieuwe bewoners
(Aanvalsplan Javastraat, 2008). Behalve woonruimte werd er ook plaats gemaakt voor
bedrijfsruimte (Gebiedsagenda Indische Buurt, 2014).
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Hoofdlijnenakkoord Indische Buurt
Toen het convenant in 2010 eindigde, werd de inhoudelijke lijn doorgezet in het Hoofdlijnenakkoord
Indische Buurt. Hierin stond dat de Indische Buurt een positieve ontwikkeling doormaakte en dat
Stadsdeel Oost en woningcorporaties Ymere, Alliantie en Eigen Haard zich wilden inspannen om
deze stijgende lijn verder door te trekken. In de nieuwe aanpak is behalve voor de fysieke aspecten
ook aandacht op het sociale vlak (Hoofdlijnenakkoord Indische Buurt, 2010-2014).

Vanwege de economische crisis in 2010 werden de financiële mogelijkheden van zowel het
stadsdeel als de woningcorporaties beperkt. Hierdoor ontstond er ruimte voor een grotere rol van
bewoners in het verbeteren van hun leefomgeving. Hiervoor ontstond in de voorgaande jaren al
meer draagvlak. Uit het interviews met de toenmalige participatiemakelaar is gebleken dat de
bewoners een grote rol in de verbetering van de Indische Buurt. Hij zei hierover het volgende: “Ik
denk dat dit wel een heel krachtig voorbeeld is van een beweging van bovenaf, investeringen door
de regering, en de beweging van onderaf, burgerinitiatieven. Ik merkte toen ik hier kwam dat
mensen wisten dat ze in een slechte wijk woonden maar dat de aangekondigde inspanningen van de
regering hen hoop gaven en stimuleerde om zelf hun schouders eronder te zetten” (Bijlage 5:
Interview participatiemakelaar). De betrokken partijen spraken in het nieuwe akkoord af om
buurtinitiatieven en onderlinge bewonersnetwerken verder te stimuleren. Het stadsdeel en de
corporaties stelden in het nieuwe akkoord dat zij de bewonersnetwerken en de verdere ontwikkeling
hiervan willen faciliteren zodat deze als zelfstandige partners zouden kunnen fungeren. Volgens de
participatiemakelaar was een belangrijk motief dat het betrekken van oorspronkelijke bewoners er
voor kan zorgen dat de ontwikkeling van een wijk niet alleen maar ten gunste komt van één
bepaalde groep, maar zou iedereen ervan kunnen profiteren (Bijlage 5: Interview
participatiemakelaar).

Inmiddels is de Indische Buurt een voorbeeld van een buurt met veel actieve bewoners. “Je zag elk
jaar de zaak er op vooruit gaan. Dat geeft meer vertrouwen en die vele burgerinitiatieven werkten
ook aanstekelijk. Goed voorbeeld doet goed volgen. We hebben ook nog het geluk dat we hier
ongeveer 120 excellente, lokale leiders hebben. Bruggenbouwers, mensen die andere mensen te
informeren, enthousiasmeren, motiveren en zelf een voorbeeld zijn in dat proces van sociale
verbetering” (Bijlage 5: Interview participatiemakelaar). In totaal zijn er nu ongeveer 500 a 600
actieve bewoners in de Indische Buurt (Bijlage 6, interview 5). Volgens de participatiemakelaar gaat
het om mensen uit de creatieve klasse die voor de Indische Buurt kiezen vanwege de diversiteit en
geestelijke ruimte.
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Figuur 2: Een overzicht van de genoemde projecten

Resultaten van de transformatie
Uit de gebiedsanalyse van 2015 blijkt dat de Indische Buurt een positieve ontwikkeling heeft
doorgemaakt. Wat opvalt, is dat het zuidelijk deel hierin achter blijft met veel armoede en grote
gezinnen in kleine woningen (Gebiedsanalyse Indische Buurt, 2015). De inspanningen om hogere
inkomens naar de buurt te trekken, lijken haar vruchten af te werpen. De combinatie van de centrale
locatie van de buurt en de investeringen in de stedelijke vernieuwing zorgen er voor dat de buurt
ook aantrekkelijker wordt voor huishoudens met een hogere sociaaleconomische status en
studenten. Hoewel het aantal corporatiewoningen afneemt is dit in 2015 met 64% nog ver boven
het Amsterdams gemiddelde van 46%.

In de gebiedsanalyse van 2016 wordt de Indische Buurt genoemd als achterstandsbuurt die
getransformeerd is naar een gemengde stadsbuurt (Gebiedsanalyse Indische Buurt, 2016). Dit blijkt
ook uit de statistieken. In figuur 3 is te zien dat de diversiteit in de woningvoorraad is toegenomen.
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Figuur 3 (Bron: Wonen in Amsterdam 1995-2015)

Vooral het percentage koopwoningen in enorm toegenomen naar 24,6% koopwoningen in 2016.
Hiermee wordt het Amsterdams gemiddelde (29,6%) benaderd. Deze diversiteit toont zich ook qua
opleidingsniveaus. In 2016 zijn deze nagenoeg evenredig verdeeld met 33% laagopgeleiden, 32%
middelbaar opgeleiden en 37% hoogopgeleiden.
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Figuur 4 (Bron: Wonen in Amsterdam 1995-2015).

De stedelijke vernieuwing blijft voortzetten. Voor 2019 staat de oplevering gepland van een groot
sloop-nieuwbouwproject waar een mix van sociale huur-, middeldure huur- en middeldure
koopwoningen voor terug komt. Daarnaast zijn er projecten gericht op het creëren van meer horeca,
kantoorruimte en ondergrondse parkeerplekken.
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Ook zijn er afspraken gemaakt door de gemeente met woningcorporaties om het tempo van de
verkoop vertragen. Vanaf heden neemt de sociale voorraad in de Indische Buurt met minder dan
1%punt per jaar af. Er is afgesproken dat sociale huurwoningen passend worden verhuurd. Dat wil
zeggen 75%-80% onder de aftoppingsgrenzen en 20-25% tussen aftoppings- en liberalisatiegrens,
zodat er voldoende prijsdiversiteit is in de sociale woningvoorraad. Woningen die geliberaliseerd
worden, zijn voor 65% middensegment huur. Daarbij is de huur maximaal €971,-. Dit is gericht op
huishoudens met een laag middeninkomen (tot €43.786,-). Voor de verkoop van sociale
huurwoningen geldt een streven van 35% sociale huur per gebied (Samenwerkingsafspraken 20152019, 2015). De Indische Buurt zit hier met 64% sociale huur nog ruim boven.

Conclusie
De stedelijke vernieuwing heeft in de Indische Buurt geleid tot een transformatie van de
woningvoorraad. Dit is een vorm van staatsgeleide gentrificatie. Dit proces vertoont tekenen van
zowel residentiële gentrificatie als commerciële gentrificatie. Enerzijds is de buurt toegankelijk
geworden voor hogere inkomensgroepen door woonruimte te creëren en anderzijds is de buurt
aantrekkelijker gemaakt doordat de (winkel)straten zijn opgeknapt en meer divers zijn gemaakt en
er bedrijfsruimte en werkgelegenheid is gecreëerd. Naar mate de hogere inkomensgroepen ook
daadwerkelijk in de buurt kwamen wonen, speelden ondernemers hier gaandeweg op in door een
aantal hippe winkels, cafés en restaurants gericht op hogere inkomensgroepen te openen.

Het aantrekken van de woningmarkt na de economische crisis heeft een bijdrage geleverd aan de
opleving van de Indische buurt. De vraag naar woningen is groot en het aanbod is laag. Hierdoor
nemen woningzoekenden snel genoegen met de woning die ze kunnen vinden. De instroom hoeft
dus niet enkel aan de stedelijke vernieuwing te danken te zijn, maar speelt zeker een faciliterende
rol.

Geconcludeerd kan worden dat deze situatie alle signalen van sterke overheidsgeleide gentrificatie
vertoont. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de verkoop van de sociale woningvoorraad om
de huidige mix te kunnen behouden. Wat opvalt, is dat er ook is nagedacht over hoe de
oorspronkelijke bewoners meegenomen kunnen worden in de ontwikkeling van de buurt. Dit heeft
ertoe geleid dat de Indische Buurt een aantal hele actieve bewonersgroepen kent. In de volgende
deelvraag wordt gekeken hoe de oorspronkelijke bewoners de veranderingen in hun leefomgeving
ervaren.
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4.2 Hoe beoordelen oorspronkelijke bewoners uit de Indische Buurt hun
leefomgeving in het Wonen in Amsterdam-onderzoek vanaf 2001?
Het Wonen in Amsterdam-onderzoek is een verkennend instrument van de gemeente Amsterdam.
Sinds 1995 wordt elke twee jaar de situatie van de Amsterdamse woningmarkt in kaart gebracht.
Een onderdeel hiervan is de bewonersenquête waarin wordt gekeken naar de tevredenheid met de
woning en woonomgeving (Gemeente Amsterdam, 2017). Zoals eerder beschreven in de methode
wordt in dit hoofdstuk gekeken naar de beoordeling van de woning en woonomgeving door
oorspronkelijke bewoners, dat wil zeggen, langer dan negen jaar wonend in de Indische Buurt.

De tevredenheid van oorspronkelijke bewoners is sinds 2001 gestegen. In 2001 beoordeelden zij hun
buurt met een 5,7. In 2003 daalde dit verder naar 5,5 en sindsdien is er sprake van een stijgende lijn.
In 2015 geven oorspronkelijke bewoners hun buurt een 7,4.

Hoe tevreden bent u met de
buurt?
5,7

5,5

2001

2003

6,0

6,4

2005

2007

6,8

6,7

7,0

7,4

2009

2011

2013

2015

Figuur 5

Uitstraling
Een deel van de vragen richt zich op fysieke aspecten van de buurt. Zo wordt er bijvoorbeeld
gevraagd om de woningen, inrichting van de woonomgeving en groenvoorzieningen te beoordelen.
Figuur 6 laat zien dat er een duidelijke stijgende lijn is te zien ten opzichte van 2001 in de
beoordeling van deze zaken.
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In 2001 waren de bewoners negatief over het onderhoud van de openbare ruimte in de Indische
buurt. Het onderhoud van de woningen werd het slechtst beoordeeld (5,4), gevolgd door de straten
en stoepen (5,5) en groenvoorzieningen (5,7). Speelvoorzieningen werden pas vanaf 2005 in het
onderzoek betrokken en beoordeelden zij daarbij als eerst met een 5,8. De bewoners geven aan dat
deze zaken zijn verbeterd. In 2015 werden deze onderwerpen ruim voldoende gescoord.

Hoe beoordeelt u het onderhoud van de
volgende voorzieningen in de buurt?
10
8
6
4
2
0

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Woningen

5,4

5,7

6,0

6,3

6,3

6,5

6,8

6,6

Straten en stoepen

5,5

6,0

6,2

6,3

6,2

6,4

6,6

6,8

Groenvoorzieningen

5,7

6,1

6,1

6,3

6,4

6,7

6,8

7,0

5,8

6,1

6,2

6,2

6,4

6,6

Speelvoorzieningen
Figuur 7

32

Ook het schoonhouden van de openbare ruimte is verbeterd zoals te zien is op figuur 8. Hoewel de
straten en stoepen een stuk schoner worden beoordeeld in 2015 dan in 2003, is een 6,2 wel enigszins
matig.
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Op basis van het theoretisch kader werd verwacht dat oorspronkelijke bewoners profiteren van de
fysieke verbeteringen in de buurt. Dit blijkt ook uit de data. De openbare ruimte is flink opgeknapt
en wordt positiever beoordeeld door bewoners.

Voorzieningenaanbod
In de enquête worden ook een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op het
voorzieningenaanbod. De tevredenheid over de winkels, basisscholen, sportgelegenheden,
speelvoorzieningen, buurthuizen, openbaar vervoer, zorg en horeca is toegenomen. De sterkste
stijging is te zien bij de winkels (+1,0), sportgelegenheden (+0,9) en de speelvoorzieningen (+0,7).
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Winkels voor dagelijkse boodschappen zijn erg belangrijk voor de oorspronkelijke bewoners. Zij
beoordelen het belang hiervan met een 8,4. Aantrekkelijke horeca is voor deze groep minder
belangrijk (6,2) zeker in vergelijking met de bewoners die sinds 2006 in de buurt zijn komen wonen
(7,2). Ook hechten zij meer waarde aan buurthuizen (6,5 versus 4,5) en groenvoorzieningen (8,2
versus 7,7).

Volgens het theoretisch kader speelt het voorzieningenaanbod in op de hogere inkomensgroepen
die zich in de buurt vestigen, waardoor deze minder betaalbaar worden voor oorspronkelijke
bewoners. Dit blijkt in ieder geval niet uit de antwoorden op de vraag waarin de tevredenheid over
het voorzieningenaanbod wordt bepaald. Verder valt op dat oorspronkelijke bewoners minder
waarde hechten aan horeca terwijl er wel veel cafés en restaurants bij zijn gekomen. Dit is een
kenmerk van commerciële gentrificatie, zoals eerder beschreven in het theoretisch kader.

Samenstelling
De WiA-enquête biedt geen specifieke vragen gericht op de instroom van hogere inkomensgroepen
in de buurt. Wel is in figuur 11 (volgende pagina) is te zien dat de manier waarop verschillende
groepen met elkaar omgaan in de Indische Buurt verbeterd is volgens oorspronkelijke bewoners. In
2001 was dit nog een 5,6 maar in 2015 is dit gestegen naar 6,8.
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Sociaal klimaat
In de enquête wordt ook een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op het sociale aspect van
een wijk. Zo wordt de respondenten gevraagd om met een rapportcijfer aan te geven in welke mate
zij zich thuis voelen in de Indische Buurt. Deze vraag zit pas sinds 2007 in de enquête maar laat een
stijgende lijn zien. De betrokkenheid van buurtbewoners wordt in 2001 als enige zwaar onvoldoende
beoordeeld (4,5) maar is in 2015 opgeklommen naar een voldoende (6).

Het veiligheidsgevoel overdag (van 5,2 naar 6,1) en vooral ’s avonds (5,6 naar 6,9) is verbeterd. Dit
terwijl de mate van overlast van criminaliteit is toegenomen volgens de bewoners, met 2009 als
uitschieter. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat het hierbij gaat om de beleving van de
bewoners en niet om de feitelijke situatie.
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In het theoretisch kader kwam naar voren dat gentrificatie kan leiden tot een verminderd
thuisgevoel wanneer de wensen en belangen van oorspronkelijke bewoners uit het oog worden
verloren. Dit lijkt echter niet het geval aangezien het thuisgevoel enkel is toegenomen. De instroom
van hogere inkomensgroepen, meestal tweeverdieners, zou er toe kunnen leiden dat nieuwe
bewoners minder betrokken zijn bij de buurt. Dit blijkt echter niet zo te zijn aangezien de
beoordeling van de betrokkenheid is gestegen.

Bij gentrificatie wordt ook de veiligheid van een buurt verbeterd om deze aantrekkelijker te maken.
Dit wordt ook opgemerkt door oorspronkelijke bewoners. Het veiligheidsgevoel is sinds 2001
gestegen.

Wonen
In 2015 is 15% van de oorspronkelijke bewoners woningeigenaar. De andere 85% is huurder. Bijna
allemaal (93%) betalen zij een huur die onder de eerste aftoppingsgrens valt. Dat wil zeggen, lager
dan €576. De huurprijzen die oorspronkelijke bewoners betalen zijn relatief laag.
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Figuur 12

In figuur 14 is te zien dat het inkomen van de oorspronkelijke bewoners meer is toegenomen dan de
kale huurprijs. In theorie kan dit verklaard worden door de stijging van het aantal kopers. In 2001
woonde 6% van de oorspronkelijke bewoners is een koopwoning. In 2015 was dit 15%. Dit zou
bewijs kunnen zijn dat gentrificatie kan bijdragen aan het behoud van sociale stijgers.
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Gentrificatie kan leiden tot het opdrijven van huizenprijzen. De jaarlijkse huurverhoging van sociale
huurwoningen was altijd op basis van inkomen en deze kon daarom niet opeens omhoog schieten
(Damen, 2014). Sinds eind 2015 is de WOZ-waarde echter onderdeel van de huurprijsberekening.
Wanneer de waarde van de woning toeneemt, mag er een hogere huur worden gerekend. Dit geldt
ook voor sociale huurwoningen (Aanpassingen woningwaarderingsstelsel, 2015).

Daarnaast is het zo dat wanneer oorspronkelijke bewoners gedwongen moeten verhuizen,
bijvoorbeeld door een gezinsuitbreiding of fysieke beperking, een nieuwe, betaalbare huurwoning
moeilijk te vinden is aangezien de sociale woningvoorraad is gekrompen door de verkoop van
sociale huurwoningen.

Conclusie
De tevredenheid van oorspronkelijke bewoners is gestegen. De bewoners geven aan dat de
uitstraling en het onderhoud van de woningen, straten en stoepen, groen- en speelvoorzieningen in
de buurt zijn verbeterd. Men is tevreden over het aanbod van voorzieningen. Oorspronkelijke
bewoners hechten veel waarde aan winkels voor dagelijkse boodschappen in de buurt en minder aan
horeca. Daarnaast geven de bewoners aan zich in steeds grotere mate thuis te voelen. De omgang
tussen verschillende groepen en betrokkenheid van buurtbewoners is verbeterd ten opzichte van
2001. Men voelt zich overdag maar vooral ’s avonds veiliger in de buurt. Opvallend is wel dat de
mate van overlast van criminaliteit juist is toegenomen volgens de bewoners. Het grootste gedeelte
van de oorspronkelijke bewoners woont in een sociale huurwoning met een lage huurprijs. Het
inkomen van de oorspronkelijke bewoners steeg de laatste jaren meer dan de huurprijs. Dit zou
kunnen duiden op het bewijs dat gentrificatie het behoud van sociale stijgers faciliteert.

37

De situatie in de Indische Buurt komt grotendeels overeen met de literatuur uit het theoretisch
kader. De oorspronkelijke bewoners profiteren van de renovatie van de openbare ruimte en het
verbeterde veiligheidsgevoel. Prijsstijgingen bij bestaande voorzieningen of dure nieuwe
voorzieningen leiden niet tot minder tevredenheid. Wel blijkt dat zij aanzienlijk minder waarde
hechten aan de horeca in de buurt. Tot slot lijkt de instroom van hogere inkomensgroepen niet te
leiden tot minder betrokkenheid of een verminderd thuisgevoel. Volgens de literatuur zou dit er op
kunnen duiden dat bij de inzet van het gentrificatieproces ook gelet is op de wensen en belangen
van oorspronkelijke bewoners.

4.3 Hoe ervaren oorspronkelijke bewoners de veranderingen in de Indische
Buurt sinds 2008?
In dit hoofdstuk staat de beleving van de oorspronkelijke bewoners centraal. In de eerste deelvraag
is gebleken dat de instroom van midden- en hoge inkomens op verschillende manieren invloed heeft
op de leefomgeving van oorspronkelijke bewoners.

Uitstraling
Alle respondenten geven aan dat de buurt mooier is geworden. Ze noemen bijna allemaal de
renovatie en de nieuwbouw. “Er is een grauwe sluier van de buurt afgetrokken. Het woningbestand
wordt beter onderhouden. Mensen willen weer investeren in hun huizen” (Bijlage 6, interview 2).
Ook vind iedereen dat de buurt schoner is geworden. De plaatsing van ondergrondse vuilcontainers
heeft hier ook een belangrijke bijdrage aan geleverd volgens bewoners. Sommige vinden dat er ook
netter om wordt gegaan met de openbare ruimte nu het er mooier uit ziet.

Over de groenvoorzieningen zijn de meningen verdeeld. Sommige bewoners vinden de buurt
groener geworden, maar een ander deel vindt van niet. Drie van de elf respondenten betreurt de
bomen die zijn gekapt voor de herinrichting van de openbare ruimte (Bijlage 6, interview 1, 9 en 11).
Vooral omdat er niets voor terug is gekomen. Een groot deel van de respondenten noemt het
Flevopark als alternatief en belangrijk pluspunt aan de buurt.

Tien jaar geleden waren er vooral oude of kapotte speelvoorzieningen. De speelvoorzieningen zijn
opgeknapt en worden beter onderhouden. Er wordt goed gebruik gemaakt van de speelplekken.
Hierover werd het volgende door een respondent gezegd: “Vroeger was het een rommeltje in de
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speeltuin. Nu wordt het een beetje opgeknapt voor de kinderen. Vroeger war er niet zo veel. Mijn
kinderen moesten op het schoolplein spelen na schooltijd” (Bijlage 6: interview 3).

De verbeterde sfeer en uitstraling in de Indische Buurt heeft er toe geleid dat de Indische Buurt ook
een verblijfplaats is geworden. Zodoende trekt de buurt steeds meer bezoekers en sluit steeds
verder aan bij de binnenstad. Door de ontwikkeling van het havengebied, vervolgens IJburg en nu
ook Zeeburgereiland is de buurt centraler komen te liggen. De respondenten noemen de ligging als
een belangrijk voordeel aan de buurt.

De verbetering van de uitstraling van de buurt kwam als voordeel voor oorspronkelijke bewoners
naar voren uit de conceptualisering. De resultaten uit de interviews komen overeen met die uit het
WiA-onderzoek. Bewoners waarderen en profiteren van het opknappen van de fysieke
leefomgeving.

Samenstelling
Een groot deel van de respondenten merkt op dat de samenstelling van de buurt aan het veranderen
is. Ze leggen hierbij ook het verband tussen de renovatie en verkoop die hogere inkomensgroepen
naar de buurt trekt. De respondenten beschrijven de nieuwe bewonersgroep vaak als ‘yuppen’,
goedverdienende mensen van buiten Amsterdam, jonge mensen of ‘Nederlanders’.

Uit de interviews met bewoners blijkt dat meningen over de instroom van nieuwe bewoners
verdeeld zijn. Zo werd er gezegd: “De nieuwe bewoners maken nauwelijks contact. Het is alsof ze
hier niet thuis horen. Ze weten niet hoe ze moeten omgaan met de verschillen in de buurt. Ze zijn
niet erg open, ze zitten in hun eigen cafés” (Bijlage 6, interview 8). Maar ook “De nieuwe bewoners
zijn actiever in de buurt. Zo worden er wel eens actiegroepjes opgericht. Ik zie ze als hoog opgeleid,
bewust qua levensstijl en leefomgeving en betrokken bij de buurt” (Bijlage 6, interview 1).

Een andere nieuwe groep die hen al langer opvalt zijn studenten. Bij veel respondenten is de
afgelopen jaren een student in hun portiek komen wonen. Hier zijn bewoners neutraal over en
sommige uitgesproken positief. Zo zegt iemand: “Science Park heeft er voor gezorgd dat er veel
studenten in de buurt komen. Dit geeft een goede dynamiek.” (Bijlage 6, interview 2) en “In mijn
portiek zijn studenten komen wonen. Die gaan vaak na één of twee jaar weg. Maar ik heb geen last
van ze” (Bijlage 6, interview 6).
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De respondenten vinden de Indische Buurt een gemengde buurt. Zowel op basis van herkomst,
inkomens, opleiding als leeftijd. Veel van hen noemen de diversiteit als een groot pluspunt aan de
buurt. Sommigen vrezen er voor dat de buurt opnieuw eenzijdiger wordt doordat woningen die
verkocht worden door de gespannen woningmarkt alleen toegankelijk is voor hogere
inkomensgroepen. Daarover zei één van de geïnterviewde bewoners het volgende: “Mijn wens is dat
het blijft zoals het nu is. Dit vind ik echt een mooi punt. Je hebt van alles wat. De belwinkel naast de
Gin Tonic bar. Achmed die met Anne Fleur over bloemen praat” (Bijlage 6, interview 1).

De veranderende samenstelling is een kenmerk, en in sommige gevallen ook een doel, van
gentrificatie. Uit het theoretisch kader is gebleken dat de nieuwe bewoners soms minder toegewijd
zijn aan de buurt, dit blijkt echter niet uit de interviews. De respondenten geven aan dat sommige
nieuwe bewoners juist heel actief zijn terwijl andere meer teruggetrokken zijn. De meningen
verschillen hier dusdanig over dat hier geen conclusie over valt te trekken.

De oorspronkelijke bewoners waarderen de diversiteit en noemen deze als reden voor het prettig
wonen in de Indische Buurt. Dit ondersteunt de bewering uit het theoretisch kader dat
sociaaleconomische menging kan zorgen voor tolerantie tegenover andere groepen in de buurt.
Ook uit de WiA-resultaten blijkt dat men de onderlinge omgang van verschillende groepen in de
buurt verbeterd vindt.

Wanneer gentrificatie vrij baan krijgt, kan dit er voor zorgen dat er een nieuwe eenzijdigheid
ontstaat (Metaal, 2007). De woningen die verkocht worden stijgen in prijs vanwege de verbeteringen
in de buurt en de gespannen woningmarkt dusdanig dat deze alleen toegankelijk zijn voor hogere
inkomensgroepen. Dit is ook een angst van de oorspronkelijke bewoners. In de eerste empirische
deelvraag zijn de afspraken genoemd de gemeente heeft gemaakt met woningcorporaties over de
verkoop van sociale huurwoningen. Dit zal er waarschijnlijk voor zorgen dat het proces wordt
afgeremd.

Sociaal klimaat
De geïnterviewde bewoners geven aan dat er onderling weinig actief contact is, maar dat men op
een prettige manier langs elkaar heen leeft. Een buurtwerker beschrijft dit als volgt: “Mensen leven
in subculturen. Ik het niet het idee dat er overal contact is met elkaar. Maar je kunt ook niet om
elkaar heen. Als je door de Javastraat loopt, zie je van alles. Je gaat niet met elkaar praten maar je
begeeft je wel in dezelfde ruimte. Er zijn ook wel plekken waar mensen wel met elkaar gaan praten.
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De Meevaart en de Archipel bijvoorbeeld. Maar ook buurtkroegen. Maar dat mensen hun eigen
subcultuur opzoeken, vind ik een gezonde vorm van segregatie. Niet iedereen hoeft met elkaar te
praten” (Bijlage 6, interview 5). Volgens een andere bewoner leidt dit tot meer tolerantie en zorgt
het ervoor dat hij zich als niet-etnische Nederlander meer thuis voelt in de wijk. Hij zei het volgende:
“Mensen leven vooral in hun eigen subcultuur maar zolang er tolerantie is, is dat prima. Ik heb het
idee dat dat er is in de Indische buurt” (Bijlage 6, interview 10). Het merendeel van de respondenten
geven aan het prettig te vinden om kort, oppervlakkig contact met de buren te hebben maar verder
niet op zoek te zijn naar meer contact.

Onder de respondenten waren twee sleutelfiguren van de Indische Buurt die zeer actief zijn voor
buurthuis de Meevaart. Zij zoeken actief contact op met andere bewoners en zo ook de nieuwe
bewoners. Daarover werd het volgende gezegd: “Ik ontmoet de nieuwe bewoners in de
ontmoetingscentra en soms in de kroeg of bij evenementen. We hebben wat evenementen hier in
de wijk, feestjes op straat” (Bijlage 6, interview 5). En een andere buurtwerker zei: “Ik merk eigenlijk
heel weinig van de nieuwe bewonersgroep maar ik vind het wel gezellig als we samen de barbecues
vieren in de straat. Want dan kom je weer mensen tegen. Want ik ben wel geïnteresseerd in wie daar
wonen. En sommige vind ik dan ook weer heel leuk” (Bijlage 6, interview 2).

Volgens sommige oorspronkelijke bewoners leidt de instroom van hogere inkomensgroepen tot
meer spanning. Eén van de respondenten vertelde over het kapotte ventilatiesysteem in haar
woning waarvoor ze al meerdere keren vergeefs heeft geklaagd bij de woningcorporatie. Zij zegt:
“Mijn woning is echt niet prettig. Hij is heel erg oud. Ik heb het vaak geprobeerd bij de
woningcorporatie voor onderhoud maar niks lukt” (Bijlage 6, interview 7). Een actieve buurtbewoner
die ik sprak is hier ook van op de hoogte en noemt het schrijnend om te zien hoe enerzijds geld
wordt geïnvesteerd in het renoveren van woningen zodat er hogere inkomensgroepen naar buurt
getrokken kunnen worden, terwijl anderzijds oorspronkelijke bewoners in dezelfde oude huizen
blijven zitten (bijlage 6, interview 2). Volgens verschillende respondenten leidt dit tot conflict en
gevoelsmatig ook meer inbraken, mede omdat er meer te halen valt.

In het theoretisch kader komt naar voren dat de fysieke nabijheid er niet voor hoeft zorgen dat er
ook een sociale mix ontstaat. Dit wordt deels onderschreven door oorspronkelijke bewoners.
Behalve de buurtwerkers heeft men voornamelijk oppervlakkig contact met de directe buren. Dit
wordt door het merendeel van hen niet ervaren als een gemis.
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De verbeterde veiligheid heeft ervoor gezorgd dat het imago van de Indische Buurt is verbeterd. Een
bewoner zegt hierover het volgende: “Toen ik net in de Indische Buurt ging wonen zeiden mensen:
‘Ga je in de Indische Buurt wonen? Op de begane grond? Dan moet je echt uitkijken hoor’. En nu
zeggen ze juist: ‘Oh, hoe kom je aan je huis?!’” (Bijlage 6, interview 1). Een andere bewoner zegt: “Ik
heb niet vaak meegemaakt dat je in zo’n relatief korte tijd zo’n enorme verbetering ziet. Het was
een beetje een no-go area maar dat is het echt niet meer” (Bijlage 6, interview 11) .

Voorzieningenaanbod
Er zijn veel cafés en restaurants bijgekomen in de Indische Buurt die hebben bijgedragen aan meer
diversiteit. Voorheen was er een heel eenzijdig aanbod met vooral groente- en fruitwinkels,
belwinkels en coffeeshops. Respondenten merken op dat het nieuwe aanbod ‘hipper’ is en veel
jonge mensen trekt (Bijlage 6, interview 10).

Een deel van de respondenten maakt soms gebruik van deze nieuwe voorzieningen. Dat zijn vooral
de bewoners met een ‘goede’ baan en/of een koopwoning. Drie van de elf respondenten (allen
werkloos) geven aan geen gebruik te maken van de nieuwe horeca omdat het te duur is (Bijlage 6,
interview 6, 7 & 9). Toch vinden ook zij de nieuwe winkels wel een toevoeging aan het straatbeeld
omdat het er mooi uitziet. Eén van hen zei hierover het volgende: “Ik maak heel weinig gebruik van
cafés en restaurants in de buurt vanwege mijn financiële situatie. Er zijn mooie restaurants bij
gekomen die echt goed zijn maar daar heb ik niet zo zeer wat aan” (Bijlage 6, interview 9).

Opvallend is dat de Coffee Company op het Javaplein wordt genoemd als een ontmoetingsplaats
voor verschillende groepen in de buurt. “Ik ga zelf naar de Coffee Company, dat is voor mij ook al
luxe. Het is wel een beetje duur maar het is gezellig. Er komen allerlei mensen, gewoon door elkaar.
Lekker samen in het zonnetje zitten” (Bijlage 6, interview 3).

Alle respondenten geven aan dat de buurt nog voldoende goedkope alternatieven biedt om
boodschappen te doen. Bijna altijd worden hierbij de Turkse en Marokkaanse supermarktjes,
slagerijen en groentewinkels genoemd. Ook heeft de buurt een Lidl, maar volgens sommigen heeft
deze onvoldoende aanbod om alle boodschappen in één winkel te kunnen doen (Bijlage 6, interview
6, 7, 8 & 9). Twee van de respondenten gaan om die reden ook wel eens boodschappen doen in
Amsterdam Noord, waar een grote Aldi zit (Bijlage 6, interview 6 & 9).
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Er zijn een aantal duurdere winkels bijgekomen zoals een sapjeswinkel en een biologische
notenwinkel. Hierover werd bijvoorbeeld het volgende gezegd: “Ik koop niks in die nieuwe,
Nederlandse winkels. Het is zó duur. Ik heb er niks aan” (Bijlage 6, interview 7).

Ook zijn er een aantal nieuwe voorzieningen in de buurt gekomen zoals een fitnesscentrum en een
bioscoop. Deze worden gebruikt door de kapitaalkrachtigere respondenten (bijlage 6, interview 1, 2,
& 11). Daarnaast is de bibliotheek verhuisd en opgeknapt. Deze wordt door een aantal respondenten
regelmatig bezocht (Bijlage 6, interview 1, 2, 7, 9 & 11).

De instroom van hogere inkomensgroepen creëert draagvlak voor een ander soort voorzieningen.
Dit blijkt ook uit de interviews met respondenten. In de vorige deelvraag bleek al dat oorspronkelijke
bewoners minder waarde hechten aan horeca dan de nieuwe bewoners. Uit de interviews blijkt dat
er de afgelopen jaren flink wat horeca bij is gekomen. Vooral de kapitaalkrachtigere respondenten
maken gebruik van de horeca. Dit wordt niet ervaren als een probleem door de respondenten. Ook
zijn er een aantal duurdere zaken in de buurt gekomen. Desondanks lijkt dit niet te leiden tot een
verdringing van betaalbare winkels. Respondenten geven aan nog steeds goedkoop in
levensonderhoud te kunnen voorzien.

Wonen
Veel respondenten hebben het idee dat alle vrijgekomen sociale huurwoningen worden verkocht.
Zo zegt een respondent: “Het is een yuppenbuurt geworden. Er wordt te veel sociale woningbouw
verkocht tegen hele hoge prijzen die niemand kan betalen. Ze moeten er eigenlijk nu mee stoppen.
Ongeveer de helft is koopwoning maar er worden nu hele rijen hier in de straat verkocht” (Bijlage 6,
interview 8). Dit is echter vooral een gevoel dat speelt en niet helemaal waar. De sociale
woningvoorraad van de Indische Buurt de afgelopen jaren inderdaad gekrompen maar bestaat nog
steeds voor 64% uit sociale huur en zoals in de vorige deelvraag bleek zijn er afspraken gemaakt om
dit af te remmen.

De bewoners van huurwoningen krijgen allen een jaarlijkse huurverhoging. Voor een deel van de
respondenten is dat een minimale verhoging vanwege de financiële situatie (Bijlage 6, interview 3, 6,
7 & 9). Met behulp van huursubsidie kunnen zij deze betalen. De huren die zij betalen zijn in
verhouding laag, tussen de 200 en 400 euro. Wel zitten veel van hen klem. Bij andere respondenten
is de huur in verhouding iets meer gestegen maar zij beoordelen deze als goed betaalbaar.
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Sociale huurders geven aan dat zij niet kunnen verhuizen vanwege het verschil in prijs te groot zou
zijn. Zo geeft een respondent aan: “Als ik hier uit ga, wordt het meteen door de woningcorporatie
gerenoveerd en verkocht. Voor een prijs die oude bewoners van de buurt niet kunnen betalen”
(Bijlage 6, interview 8). Dit leidt ook tot een tweedeling. Eén respondent zegt het volgende: “Er zijn
heel veel nieuwe woningen gekomen maar niet voor de mensen die er recht op hebben. Het is echt
duur geworden. Als ik wil verhuizen, kan dat niet” (Bijlage 6, interview 7).

Een groot deel van de respondenten wil ook bij verhuizing in de buurt blijven wonen. Dit wordt
echter bemoeilijkt door de lange wachtlijst voor sociale huurwoningen en de gekrompen sociale
woningvoorraad in de Indische Buurt. Een deel realiseert zich dat hun kinderen waarschijnlijk niet in
de Indische Buurt kunnen wonen. Er is geen beschikbare woning tenzij ze kapitaalkrachtig zijn. Een
buurtwerker (en bewoner) zegt daarover: “Er is enorm veel geïnvesteerd en daar is ongelofelijk veel
goeds mee gedaan. Want er moest ook een mengeling komen van de bevolking. Alleen dat er geen
perspectief is voor die mensen met weinig geld, dat vind ik eigenlijk heel zuur. Want dat zijn mensen
die al heel lang in die wijk wonen. Dat zijn de botten die horen bij het skelet van de wijk” (Bijlage 6,
interview 2).

Er zijn vier respondenten die als sociale stijgers zou getypeerd kunnen worden (Bijlage 6, interview
1, 2, 4 & 8). Hun financiële situatie is er op vooruit gegaan waardoor zij met hun huidige inkomen
niet meer in aanmerking zouden komen voor hun huidige woning. Het gat tussen hun huidige
huurprijs en de huurprijs of koopprijs van een nieuwe woning is zo groot dat er geen prikkel is om te
verhuizen.
Uit het theoretisch kader kwam naar voren dat gentrificatie kan leiden tot verdringing. Hoewel de
huurbescherming ervoor zorgt dat zij niet gedwongen kunnen worden te verhuizen, is er wel sprake
van een gevoel van verdringing. Men heeft het gevoel klem te zitten vanwege de prijsstijgingen van
de woningen om hen heen. De huursprong bij een verhuizing is volgens hen dusdanig dat zij dit niet
willen of kunnen. Respondenten lijken nog niet veel te merken van de aanpassingen in het
woningwaarderingsstelsel. Bewoners met een kleine portemonnee worden gecompenseerd door
middel van huursubsidie. De aanpassing van het stelsel levert nog geen problemen op voor de
overige oorspronkelijke bewoners. Het nieuwe stelsel is amper twee jaar geleden ingegaan en
hiermee wordt de huurprijs stapsgewijs opgebouwd.

Een ander effect van gentrificatie is het creëren van meer diversiteit in de woningvoorraad waardoor
sociale stijgers in de buurt zouden kunnen blijven. Dit is echter bij de respondenten niet het geval. Er
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is geen doorstroom. Voornamelijk omdat dit financieel gezien onaantrekkelijk is. Zo zegt een
respondent: “Ik betaal nu 364 euro. Dit is nog een schijntje hé. Omdat ik hier al zo lang woon. Als dit
huis opnieuw verhuurd zou worden zou de huur 706 euro zijn”. Een ander zegt: “Het is lastig. Ik zit
meteen met een verdubbelde huur. En als je gaat kopen, kom je meteen boven de twee ton. Anders
heb je niks” (Bijlage 6, interview 2).

Algemene ervaring
Tien van de elf respondenten beschouwt de veranderingen in de Indische Buurt als positief. Wel
geven zes van hen aan dat ze denkt zijn dat ontwikkeling doorslaat. Een respondent zegt: “Het moet
wel ergens stoppen natuurlijk. Want als ze nog meer gaan verkopen in deze buurt blijft er niets meer
van de oude kern over” (Bijlage 6, interview 8). Een ander zegt: “De Indische Buurt is nu heel leuk
vanwege dat volkse wat het nog heeft. Als dat verdwijnt, wordt het zoals alle buurten. Ze zal
waarschijnlijk een stukje van haar karakter kwijtraken. Of misschien ook niet hoor. Maar de mensen
die worden ouder, gaan dood en daar komen weer nieuwe mensen voor terug. Op het moment dat
die huizen vrijkomen, gaan de prijzen gigantisch omhoog. Dat zijn dan van die processen die vanzelf
gebeuren” (Bijlage 6 interview 5). Door de veranderende samenstelling van de woningvoorraad
vreest men voor het verlies van de identiteit van de wijk. En dat geldt ook voor het voorzieningen
aanbod in de wijk. “Op het moment dat de Javastraat helemaal vol zit met hippe, leuke, kleine
winkeltjes en met pop up stores en de prijzen belachelijk zijn, vind ik het niet meer leuk” (Bijlage 6,
interview 11). Ze vrezen dat de betaalbare winkels verdwijnen en de afnemende goedkope
woningvoorraad er voor zorgt dat er alleen nog maar hoge inkomensgroepen in de buurt kunnen
wonen.

Conclusie
De effecten die in het theoretisch kader worden genoemd als invloed op de oorspronkelijke
bewoners komt grotendeels overeen met de resultaten uit de interviews. Concluderend kan gesteld
worden dat de bewoners de veranderingen over het algemeen als positief ervaren. Oorspronkelijke
bewoners profiteren van de verbeteringen aan de uitstraling, de veiligheid en het imago van de
buurt.

De komst van studenten wordt als een toevoeging aan de buurt ervaren. De instroom van hogere
inkomensgroepen leidt echter gevoelsmatig tot meer spanning in de buurt volgens sommigen. De
oorspronkelijke bewoners beschrijven de onderlinge omgang inde buurt als vreedzaam langs elkaar
heen leven. Behalve contact met de directe buren is er geen behoefte aan meer interactie.
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Desondanks waarderen de bewoners de diversiteit in de buurt en noemen het als een groot
voordeel. Sommige bewoners vrezen dat de stijgende woningprijzen er voor zorgen dat er op ten
duur alleen kapitaalkrachtige bewoners in de buurt kunnen wonen waardoor die diversiteit
verdwijnt.

Andere nadelen die zij ervaren zijn gericht op de prijsstijgingen die het gentrificatieproces met zich
meebrengen, zowel voor wonen als voor voorzieningen. Er komen nieuwe voorzieningen in een
duurder segment maar er zijn nog voldoende betaalbare levensmiddelen winkels. De aanpassing
van het woningwaarderingsstelsel zorgt er nog niet voor dat de huren als te duur worden
beschouwd door de respondenten. Deze aanpassing geldt amper twee jaar waardoor de huur nog
niet drastisch is verhoogd. Voor de minder kapitaalkrachtige bewoners biedt de huurtoeslag
compensatie.
In het volgende hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag hoe oorspronkelijke bewoners de
veranderingen in fysieke en sociale leefomgeving door de instroom van hogere inkomensgroepen
ervaren aan de hand van alle onderzoeksdata. Daar zullen een aantal aanbevelingen uit voortvloeien
die van toepassing kunnen zijn bij vergelijkbare buurten die een soortgelijke ontwikkeling
doormaken.
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5. Conclusie
De gemeente Amsterdam streeft naar een gemengde stad. Sociaaleconomische diversiteit wordt
als één van de kernwaarden van de stad gezien. Voorheen was de Indische Buurt een eenzijdige
buurt met veel sociale huurwoningen. In de jaren ’90 ontstond het idee dat sociale problemen
makkelijker aan te pakken zijn als deze minder geconcentreerd zijn. Vanaf 2001 zijn er verschillende
projecten geweest om de concentratie van armoede te doorbreken door hogere inkomensgroepen
naar de buurt te trekken. Desondanks werd de Indische Buurt in 2007 benoemd tot Vogelaarwijk
vanwege de maatschappelijke problematiek en de slechte kwaliteit van de leefomgeving. Deze
benoeming gaf een impuls aan de verbetering van de buurt.

Het opwaarderen van een buurt door hogere inkomensgroepen naar de buurt te trekken is een
kenmerk van staatgeleide gentrificatie. Hierbij zorgt residentiële gentrificatie ervoor dat de buurt
toegankelijkheid wordt voor hogere inkomensgroepen door differentiatie van de woningvoorraad
en vernieuwing van de openbare ruimte. Dit heeft er in de Indische Buurt toe geleid dat het aandeel
corporatiewoningen met 13% is gedaald naar 64%. Vooral het percentage koopwoningen is
toegenomen en benadert het Amsterdams gemiddelde. Dit heeft geresulteerd in meer diversiteit
qua opleidingsniveau. In 2015 was het percentage laag-, middelbaar- en hoogopgeleiden nagenoeg
evenredig verdeeld. Hoewel er geen cijfers beschikbaar zijn over de inkomensverdeling van de buurt
schetst het type woningen en opleidingsniveau een beeld van sociaaleconomische diversiteit.

Naast residentiële gentrificatie is ook commerciële gentrificatie ingezet. De Indische Buurt
aantrekkelijker gemaakt door het opknappen van de Javastraat en het aantrekken van
voorzieningenaanbod dat aansluit bij de wensen van hogere inkomensgroepen. In het begin is hier
op aangestuurd door middel van verschillende projecten maar vervolgens vormt de nieuwe
bewoners groep klandizie voor nieuwe en andersoortige cafés, restaurants en winkels en is hierop
ingespeeld door ondernemers.

Kortom, de Indische Buurt heeft zich met behulp van overheidsgeleide gentrificatie ontwikkeld van
een achterstandswijk tot een populaire buurt. De huizen, openbare ruimte en winkels zijn
opgeknapt wat ertoe heeft geleid dat er meer kapitaalkrachtige mensen zijn komen wonen. Maar
hoe zit het met de bewoners die er al woonden voordat de buurt hip werd? Het doel van dit
onderzoek was om inzichtelijk te maken hoe zij de veranderingen in hun buurt ervaren. De
hoofdvraag luidde daarom als volgt:
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Hoe ervaren oorspronkelijke bewoners van de Indische Buurt veranderingen in hun fysieke en sociale
leefomgeving als gevolg van de instroom van hogere inkomensgroepen?

Al met al zijn de bewoners voornamelijk positief over de veranderingen in de Indische Buurt. De
tevredenheid van oorspronkelijke bewoners is gestegen. De ervaring van oorspronkelijke bewoners
is gemeten aan de hand van vijf categorieën, namelijk uitstraling, voorzieningenaanbod,
samenstelling, sociaal klimaat en wonen.

Uitstraling
Ze waarderen de fysieke verbeteringen en het veranderde imago van de buurt. Vooral de openbare
ruimte, woningen en speelvoorzieningen zijn verbeterd. Daarnaast vindt het grootste deel dat het
schoner is geworden.

Samenstelling
De veranderende samenstelling wordt niet gezien als een negatieve verandering. Afgaand op de
interviews met de oorspronkelijke bewoners lijkt de veranderende samenstelling de sociale kwaliteit
van de buurt niet aan te tasten en de WiA-data laat zien dat oorspronkelijke bewoners de sociale
kwaliteit verbeterd vinden. De buurt wordt als heel gemengd ervaren. Sommige oorspronkelijke
bewoners vrezen er wel voor dat dit doorslaat in een nieuwe homogeniteit waarbij de buurt haar
identiteit verliest. De nieuwe bewoners worden opgemerkt door de respondenten. Het zijn volgens
hen voornamelijk studenten en jonge, kapitaalkrachtigere mensen. Het grootste deel van de
respondenten stoort zich niet aan de nieuwe bewoners.

Sociaal klimaat
Het thuisgevoel, de betrokkenheid en de onderlinge omgang in de buurt in de buurt is verbeterd. In
de buurthuizen wordt geprobeerd om contact te leggen tussen verschillende groepen. Daar buiten
lijkt de diversiteit niet te leiden tot duurzaam contact en leeft men voornamelijk in hun eigen
subcultuur. Dit wordt echt niet als een probleem gezien omdat er wel wederzijds respect en
tolerantie wordt ervaren door de bewoners.

Uit de WiA-resultaten blijkt dat het veiligheidsgevoel is toegenomen. Wel blijkt uit de interviews dat
de instroom van kapitaalkrachtigere bewoners soms tot spanningen leidt. Dit komt echter niet terug
uit de beoordeling van het thuisgevoel en de onderlinge omgang in de WiA-resultaten. Er valt
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daarom niet met zekerheid te zeggen of dit een enkel geval of een vaker voorkomend gevoel is.
Volgens de participatiemakelaar heeft de instroom van hogere inkomensgroepen ertoe geleid dat
bewoners zich bewust worden van hun armoede. Bijvoorbeeld doordat de huizen voor de nieuwe
bewoners worden gerenoveerd zonder dat er iets wordt gedaan aan hun woning.

Wonen
De aanpassing van het woningwaarderingsstelsel zorgt er voor dat huurprijzen beïnvloed worden
wanneer de WOZ-waarde stijgt. Vooralsnog levert dit geen problemen op qua betaalbaarheid voor
de geïnterviewde oorspronkelijke bewoners. De aanpassing is amper twee jaar van kracht waardoor
de stijging nog beperkt is. Minder draagkrachtige bewoners worden gecompenseerd door middel
van huursubsidie.

Een groot deel van de oorspronkelijke bewoners wil niet weg uit de buurt maar bij een onverhoopt
gedwongen verhuizing, bijvoorbeeld vanwege gezinsuitbreiding of ziekte, kunnen zij waarschijnlijk
niet in de buurt blijven wonen. Dit kan gezien worden als een vorm van indirecte verdringing.

De veronderstelling dat sociale stijgers in de buurt kunnen blijven wonen door de diverse
woningvoorraad blijkt niet uit de interviews. De huursprong die zij dan zouden moeten maken zou
te groot zijn geweest. . Uit de WiA-data blijkt echter wel dat er een aantal oorspronkelijke bewoners
zijn die een huis in de buurt hebben kunnen kopen.

Voorzieningenaanbod
De hogere inkomensgroepen die naar de buurt trekken, vormen het draagvlak voor een nieuw soort
voorzieningen. Zowel een uitbreiding van het bestaande aanbod, zoals een sportcentrum en een
traiteur, als opwaardering van het huidige aanbod, zoals luxere cafés en restaurants wordt mogelijk
door de komst van hogere inkomensgroepen. Lang niet alle respondenten maken gebruiken van de
nieuwe voorzieningen. Dit wordt deels beïnvloed doordat de nieuwe voorzieningen financieel niet
toegankelijk zijn voor sommige oorspronkelijke bewoners maar komt ook deels voort uit vrije keuze.
Bijvoorbeeld omdat men twijfelt aan de manier waarop het voedsel bereid wordt. Desondanks
vinden bijna alle respondenten het nieuwe aanbod wel een verbetering voor de uitstraling van de
buurt. Daarbij lijkt het nieuwe en luxere aanbod niet te resulteren in een verdringing van de
betaalbare voorzieningen. Er zijn nog voldoende goedkope groentewinkels en slagerijen om in
levensonderhoud te voorzien. Veel van de respondenten geven aan dat er nu een goede balans is in
het aanbod.
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Oorspronkelijke bewoners ervaren de veranderingen in de Indische Buurt als positief voor hun
leefomgeving. Bijna allemaal vinden ze dat iedereen profiteert van de veranderingen. Door de
woonomgeving aantrekkelijker te maken voor hogere inkomensgroepen is de leefbaarheid van hun
leefomgeving ook gestegen. Dit gaat wel gepaard met prijsstijgingen van voorzieningen en wonen.
Op dit moment zijn er nog voldoende betaalbare winkels in en op dit moment ondervinden
oorspronkelijke bewoners alleen indirecte verdringing. De huren zullen echter wel verder stijgen
door de aanpassing van het woningwaarderingsstelsel. Dit kan op ten duur problemen opleveren
voor de betaalbaarheid van de buurt.

Het gentrificatieproces heeft echter de neiging door te slaan waardoor er op ten duur alleen hogere
inkomensgroepen het zich kunnen veroorloven om daar te wonen. In dat geval kan er een nieuwe
homogeniteit ontstaan. Dit gaat in tegen de wens van sociaaleconomisch diverse buurten van de
gemeente Amsterdam in. In het volgende hoofdstuk worden aanbevelingen gegeven die de nadelen
voor bewoners kunnen verzachten.
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6. Aanbevelingen
De volgende aanbevelingen zijn opgesteld aan de hand van de resultaten van de oorspronkelijke
bewoners in de Indische Buurt. Er gaat al veel goed maar deze aanbevelingen zijn er op gericht om
de negatieve bijeffecten bij te kunnen sturen. Waar moet rekening mee gehouden worden om
ervoor te zorgen dat de oorspronkelijke bewoners prettig (blijven) wonen wanneer overheidsgeleide
gentrificatie wordt ingezet? Dit kan namelijk ook van waarde zijn voor andere buurten waar sprake
is van staatsgeleide gentrificatie.

Uit de conclusie is gebleken dat de instroom van hogere inkomensgroepen in de Indische Buurt vrij
goed verlopen is. Armoedeconcentraties zijn grotendeels doorbroken, er wonen meer mensen met
een midden- en hoge opleiding, het woningaanbod is gedifferentieerder, de openbare ruimte is
opgeknapt en woningen zijn gerenoveerd en de Javastraat is een bloeiende winkelstraat geworden.
Deze veranderingen hebben de aantrekkelijkheid van het wonen in de buurt vergroot. Dat geldt ook
voor oorspronkelijke bewoners. Bewoners profiteren mee van het opknappen van de openbare
ruimte en de verbeterde veiligheid en sfeer in de buurt.

De keerzijde van het aantrekkelijker worden van de buurt kan zijn dat de voorzieningen duurder
worden. Een groot deel van de nieuwe voorzieningen is financieel niet toegankelijk voor de
oorspronkelijke bewoners. In de Indische Buurt lijkt dit (nog) niet het geval. Hoewel er duurdere
winkels en horeca bij is gekomen, is er ook nog voldoende goedkoop aanbod. Uit de WiA-resultaten
is gebleken dat oorspronkelijke bewoners waarde hechten aan winkels voor dagelijkse
boodschappen. Om er voor te zorgen dat zij prettig in de buurt kunnen blijven wonen is het van
belang dat er voldoende goedkoop aanbod blijft. De eerste twee aanbevelingen richt zich daarom
op het behoud van betaalbare voorzieningen.
Sommige buurtbewoners vrezen dat er op ten duur alleen nog draagkrachtige mensen in de buurt
kunnen wonen. Het gentrificatieproces kan een nieuwe homogeniteit creëren wanneer niet op tijd
gestopt wordt met de verkoop en/of liberalisatie van sociale huurwoningen. De huizenprijzen zijn
momenteel vanwege de gespannen woningmarkt dusdanig hoog dat deze alleen toegankelijk zijn
voor hogere inkomensgroepen. De verkoop en/of liberalisatie van de sociale woningvoorraad zorgt
ervoor dat lage en middeninkomens geen plek meer in de buurt kunnen vinden. De
samenwerkingsafspraken vertragen de verkoop van sociale huurwoningen. Dit is een stap in de
goede richting maar dit kan nog effectiever ingezet worden. De derde aanbeveling richt zich daarom
op een toevoeging aan deze afspraken.
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Uit het theoretisch kader is gebleken dat gentrificatie kan zorgen voor een verminderd thuisgevoel
van bewoners. Om dit te voorkomen, is het van belang dat bewoners meeprofiteren van de
ontwikkelingen in de buurt. De Indische Buurt kent een aantal zeer betrokken bewonersgroepen die
als gesprekspartners zijn ingezet bij de ontwikkeling van de buurt. Het thuisgevoel van de
oorspronkelijke bewoners is gestegen sinds 2001. Dit zou er op kunnen duiden dat het meenemen
van bewoners bij het nemen van besluiten over de buurt leidt tot een toename van tevredenheid en
thuisgevoel. De vierde aanbeveling gaat daarom over het betrekken van bewoners.

1. Voorzieningenaanbod
Aanbeveling 1: Uitbreiding van het brancheringsinstrument van de gemeente
De eerste aanbeveling is daarom om het instrumentarium van de gemeente Amsterdam uit te
breiden op het gebied van brancheren. Brancheren houdt in dat vooraf kan worden vastgelegd wat
voor soort winkels zich ergens mogen vestigen. Hiermee kan de gemeente een bepaald pand
bijvoorbeeld als supermarkt aanwijzen. Dit instrument zou van meerwaarde kunnen zijn wanneer er
ook gestuurd kan worden op het soort supermarkt. Zo kan er gestuurd worden op goedkope winkels
voor levensonderhoud in buurten waar de betaalbaarheid onder druk dreigt te komen
Door de veranderende samenstelling. Het onderscheid zou dan bijvoorbeeld kunnen liggen in wel of
geen A-merken supermarkt.

Aanbeveling 2: Afspraken over het behoud van (betaalbare) winkels voor dagelijkse boodschappen
Horeca en exclusieve winkels worden ingezet om de buurt interessanter te maken voor hogere
inkomensgroepen. In dit onderzoek is echter gebleken dat de oorspronkelijke bewoners daar een
stuk minder waarde aan hechten. Voor hen zijn winkels voor dagelijkse boodschappen veel
belangrijker. Door afspraken te maken over de verhouding tussen betaalbare
levensonderhoudswinkels, andersoortige winkels en horeca blijft de verhouding in evenwicht.

Kanttekening
Een belangrijke kanttekening bij aanbeveling 2 is dat de mogelijkheid tot sturing beperkt wordt tot
de winkelpanden die in corporatiebezit zijn. Bij particuliere eigendommen is de
onderhandelingspositie van de gemeente een stuk kleiner.
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2. Sturen op de woningvoorraad
Zoals eerder genoemd is woningdifferentiatie een belangrijk instrument om de sociaaleconomische
diversiteit in een buurt te creëren. De volgende twee aanbevelingen richting zich daarom op het
sturen op de woningvoorraad.
Aanbeveling 3: Afspraken op buurtniveau
De invloed die de gemeente kan uitoefenen op de samenstelling van de woningvoorraad is een
belangrijk sturingsmiddel. De prijsklasse van woningen bepaalt voor een groot deel de
samenstelling van en toegankelijkheid voor inkomensgroepen in de buurt. De gemeente en
woningcorporaties hebben samengewerkt in de Indische Buurt om de concentratie van sociale huur
te doorbreken door middel van liberalisatie en verkoop. Deze handeling heeft er voor gezorgd dat er
meer sociaaleconomische diversiteit in de samenstelling van de buurt is. Om die diversiteit te
kunnen behouden is het van belang om op tijd het tempo van de liberalisatie en verkoop van
woningen te verlagen zoals dit op dit ook is voorgenomen in de Indische Buurt.
In de Samenwerkingsafspraken 2015-2019 zijn afspraken gemaakt door de gemeente Amsterdam,
de Amsterdamse Federatie Woningcorporaties, woningcorporaties en de Huurdersvereniging
Amsterdam over de verkoop en liberalisering van sociale huurwoningen. Daarin staat dat buurten
waar de sociale woningvoorraad 35% of minder is, worden aangewezen als aandachtsgebieden. Dit
is een goede maatregel voor buurten die rondom dit percentage liggen, maar biedt geen oplossing
voor buurten zoals de Indische Buurt waar het percentage sociale huur daar nog ruim boven ligt. De
aanbeveling is daarom om afspraken over de verkoop en liberalisatie op buurtniveau te maken,
zodat er rekening gehouden kan worden met de samenstelling van de buurt. Zo kan het soms
bijvoorbeeld beter zijn om de verkoop en/of liberalisatie te verspreiden over een buurt.

Een goede gesprekspartner in deze overweging zou het gebiedsteam zijn. Elk stadsdeel heeft een
aantal gebiedsteams die zich specifiek richten op een bepaald gebied. De Indische Buurt valt samen
met het Oostelijk Havengebied onder één team. De gebiedsteams functioneren als ogen en oren
van de buurt. Raadzaam is om de betrokken gebiedsteams van de stadsdelen hierover mee te laten
adviseren aangezien zij de buurt kennen en kunnen inschatten wat het effect is van verkoop en/of
liberalisatie op de samenstelling en sociale samenhang in de buurt.
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Kanttekeningen
Een belangrijke voorwaarde voor deze aanbeveling is wel dat deze alleen kan worden toepast op
bezit van woningcorporaties, aangezien de gemeente hierin een sterkere onderhandelingspositie
heeft. In principe kan er ook met particuliere eigenaren afspraken gemaakt worden maar in de
praktijk blijkt dit vaak lastig aangezien zij hier niet verplicht toe zijn en het woningeigendom soms
erg versplinterd is.

Daarnaast is het van belang om in de overweging mee te nemen dat bij de verkoop van een woning
de sturingsmogelijkheden van de gemeente afnemen, terwijl bij liberalisatie van een
corporatiewoning de woning in corporatiebezit blijft. Hierdoor behoudt de gemeente
sturingsmogelijkheden.

3. Betrokken bewoners
Uit het theoretisch kader kwam naar voren dat het thuisgevoel van oorspronkelijke bewoners wordt
aangetast wanneer hun wensen en belangen uit het oog worden verloren. Uit dit onderzoek blijkt
dat de oorspronkelijke bewoners in de Indische Buurt zich juist steeds meer thuis zijn gaan voelen.
De Indische Buurt heeft een enorme slag gemaakt in de betrokkenheid. Momenteel heeft de buurt
ongeveer 500 á 600 buurtbewoners die zich regelmatig inzetten voor de buurt. De Indische Buurt
kent zogeheten communities, verenigde bewoners die zich inzetten voor een bepaald belang. Er zijn
communities die zich richten op één plaats zoals de Timorplein- en de Makassarpleincommunity,
maar ook communities die zich richten op één onderwerp zoals de groen- of de
jongerencommunity. Deze netwerken werden uitgenodigd als gesprekpartners bij de gesprekken
over de verdere ontwikkeling van de buurt.

Behalve dat zij meedachten over de ontwikkeling werden zij ook betrokken bij uitvoerende taken.
Een deel van de publieke taken werd overgedragen aan de netwerken. Bijvoorbeeld het beheer van
buurtcentra de Meevaart en de Archipel. Ook een deel van het openbare groen werd overgedragen.
Zo kwamen er moestuintjes in de buurt die beheerd werden door de buurtbewoners (bijlage 4). Door
bewoners te betrekken hebben zij het gevoel dat ze onderdeel zijn van de ontwikkeling in plaats van
dat de beslissingen over hun hoofden gemaakt worden.
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Aanbeveling 4: Betrek bewoners in de ontwikkeling van de buurt
De vierde aanbeveling is dan ook om bewoners te betrekken bij de ontwikkeling van de buurt. De
eerdere aanbevelingen zijn gericht op de inzet van harde instrumenten maar het kan ook heel nuttig
zijn voor een overheid om haar soft power te gebruiken zoals bij het inzetten op
bewonersparticipatie. Dit kan zijn in de vorm van communities zoals in de Indische Buurt het geval
is, maar wellicht vraagt een andere situatie om een andere vorm. Wederom kunnen gebiedsteams
hierin een belangrijke rol spelen. Ieder gebiedsteam heeft een participatiemakelaar die gericht is op
de verbinding tussen het stadsdeel en de bewoners. Een participatiemakelaar is bekender met en bij
de bewoners en weet daardoor beter wat er voor nodig is om draagvlak te creëren voor
buurtinitiatieven.

Voorwaarde
In de Indische Buurt kwam de participatie vanuit de bewoners zelf. Zoals de toenmalige
participatiemakelaar van de Indische Buurt zegt: “Er was een stemming van bewoners die zich
verantwoordelijk voelde” (bijlage 4). Dit is natuurlijk niet per definitie het geval in andere buurten.

Tot slot
Wanneer een overheid stuurt op de instroom van hogere inkomensgroepen in een overwegend
arme buurt is er sprake van overheidsgeleide gentrificatie. Dit instrument leent zich voor het creëren
van meer sociaaleconomische diversiteit, mits er voldoende oog is voor hoe de veranderingen in de
buurt uitpakken voor alle groepen in de buurt. Hiervoor is het van belang dat de overheid ingrijpt op
het gebied van voorzieningenaanbod, woningvoorraad en bewonersparticipatie. Dit kan ook
vereisen dat de overheid een rol heeft in het stellen van grenzen aan gentrificatie. In het belang van
alle bewoners in de buurt.
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7. Discussie
Gentrificatie is een interessant bestuurskundig onderwerp. Bij het vak stedelijke vraagstukken is de
interesse voor dit onderwerp gewekt. Er zijn veel Amerikaanse en Engelse voorbeelden waarbij
gentrificatie leidt tot de directe verdringing van arme huishoudens waar bij er een groot gevoel van
onrechtvaardigheid opkruipt. In Nederland is wonen een groot goed en hebben huurders (in
verhouding) veel rechten. Toch was de verwachting vooraf dat de oorspronkelijke bewoners van
gentrificerende buurten de ontwikkeling van hun buurt niet zouden zien zitten.

Dit onderzoek bewijst echter het tegenovergestelde. Deze verwachting moet dan ook worden
bijgesteld. Oorspronkelijke bewoners waarderen de vooruitgang en zijn positief over de
ontwikkeling van de buurt. Daar moet echter wel een kanttekening bij geplaatst worden. De lezer
moet er rekening mee houden dat deze studie is gebaseerd is op de beleving van de oorspronkelijke
bewoner. De vraag is of bewoners de gevolgen van het gentrificatieproces op lange termijn kunnen
inschatten.

Aangezien het bij overheidsgeleide gentrificatie gaat om een overheidsgestuurd proces is, mag
verwacht worden dat er zorg wordt gedragen voor het compenseren van eventuele negatieve
bijeffecten. Het is van belang dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt in het beschermen
van de kwetsbare groepen in de samenleving, waartoe lage inkomensgroepen behoren.

Meer kennis over de negatieve bijeffecten van staatsgeleide gentrificatie zou kunnen bijdragen aan
het ontwikkelen van interventies. Er is nog onvoldoende informatie over de invloed van
bewonersparticipatie op het thuisgevoel van oorspronkelijke bewoners. De resultaten uit dit
onderzoek geven wel reden tot deze aanname maar geven geen waterdicht bewijs voor een
correlatie. Als bewonersparticipatie daadwerkelijk bijdraagt aan het een behouden (of zelfs
verbeterd) thuisgevoel in de buurt zou dit een middel kunnen zijn om de bijeffecten te verzachten.
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9. Bijlagen
Bijlage 1: Reflectie
De opleiding Bestuurskunde kent in totaal acht competenties. In de eindfase van deze opleiding
staan de competenties ‘Monitoren en Handhaven’ en ‘Managen en Regisseren’ centraal. In deze
reflectie wordt beschreven hoe deze competenties zijn ontwikkeld gedurende het onderzoek.
Het opstellen van het plan van aanpak voor dit onderzoek had nogal wat voeten in de aarde.
Gentrificatie is een groot en complex onderwerp, omdat het verschillende disciplines betreft:
sociologie, economie en politicologie. Dit maakt het onderwerp geschikt voor een
afstudeeropdracht in de Bestuurskunde maar brengt de uitdaging met zich mee om zo’n breed
onderwerp dusdanig in te kaderen dat het haalbaar is binnen de daarvoor aangewezen tijd met de
beschikbare middelen. De onderzoeksopzet heeft veel verschillende vormen gekend maar op het
moment dat de huidige vorm werd gekozen, voelde het meteen juist. Het aftasten van de wensen
vanuit de opdrachtgever en de opleiding heeft bijgedragen aan de Managen en Regisseren
aangezien er uiteindelijk definitieve knopen doorgehakt moesten worden ter behoeve van de
voortgang van het onderzoek.

Vanaf dat moment is er zeer resultaatgericht te werk gegaan, een kenmerk van de competentie
Managen en Regisseren, middels een verstrekkende planning waarin verschillende interne deadlines
zijn opgesteld. Met trots kan worden vastgesteld dat deze interne deadlines allen zijn behaald en
hebben bijgedragen aan de bevordering van de kwaliteit. Hiervoor is de competentie Monitoren en
Handhaven aangesproken. Een competentie die onmisbaar is bij het zelfstandig uitvoeren van een
onderzoek.

De grootste bedreiging voor het tijdig opleveren van dit onderzoek was de werving van
respondenten, gezien de kleine doelgroep en het feit dat er niet één aanspreekpunt voor handen
was. Om de werving van respondenten te bevorderen, is enerzijds het eigen netwerk aangesproken
en anderzijds het netwerk van betrokkenen. Tijdens het aansturen van dit proces is de competentie
Managen en Regisseren gebruikt door het aansturen van actoren in het tijdig vinden van voldoende
respondenten.

In dit onderzoek staat de verdeling van verschillende inkomensgroepen in buurten centraal. De
aanbevelingen die worden gedaan, dragen bij aan de oplossing van een actueel, maatschappelijk
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vraagstuk. Hiervoor is de competentie Managen en Regisseren aangesproken. Aan de hand van de
resultaten uit het onderzoek is gekeken naar een herziening van de uitvoering van bestaand beleid,
een kenmerk van Monitoren en Handhaven.

Beide competenties zijn nauw verbonden met de totstandbrenging van dit onderzoek en het
eindresultaat. Deze afstudeeropdracht was dan ook een zeer leerzame ervaring en de kroon op vier
interessante jaren Bestuurskunde.
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Bijlage 2: Geselecteerde vragen WiA-enquête
1. Uitstraling
6.3 Hoe beoordeelt u de woningen, openbare ruimte en groenvoorzieningen in uw buurt?
6.4 Hoe beoordeelt u het schoonhouden van de straten en stoepen, groen- en speelvoorzieningen in
uw buurt?
6.5 Hoe beoordeelt u de staat van onderhoud van de woningen, straten en stoepen, groen- en
speelvoorzieningen in de buurt?
6.6 Op welke zaken zou de woonomgeving volgens u verbeterd kunnen worden?
2. Samenstelling
6.7 Hoe gaan verschillende groepen mensen in uw buurt met elkaar om?
6.10 Voelt u zich thuis in de buurt?
3. Sociaal klimaat
6.8 Hoe beoordeelt u de betrokkenheid van de buurtbewoners bij de buurt?
6.9 Heeft u overlast van criminaliteit?
6.11 Hoe veilig voelt u zich in de buurt?
6.9 Heeft u overlast van buren, andere groepen mensen, verkeersdrukte, verkeerslawaai, parkeren,
vervuiling, horeca?
4. Voorzieningenaanbod
6.2 Wat vindt u van het aanbod van onderstaande voorzieningen in uw buurt?
7.12 In welke mate zijn voor u de volgende voorzieningen belangrijk voor de buurt waar u wilt
wonen?
5. Prijzen
7.3 Denkt u binnen twee jaar te moeten verhuizen?
7.16 Als u binnen Amsterdam verhuist, wilt u dan liever in uw buurt blijven of naar een andere buurt
verhuizen?
Daarnaast zijn de volgende gegevens opgevraagd als achtergrondinformatie:
2.2 Huurt u uw huidige woning, of bent u eigenaar?
2.3 Van wie huurt u uw woonruimte/woning?
3.3 Wat is uw hoogst behaalde diploma?
3.6 Hoeveel bedraagt het totale netto maandinkomen van het huishouden bij elkaar?
4.1 Wat betaalt u per maand aan uw verhuurder?
6.1 Hoe tevreden bent u met de buurt?
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Bijlage 3: Vragenlijst interviews oorspronkelijke bewoners
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Algemeen
Wanneer bent u in de Indische buurt komen wonen? En waarom?
Hoe zag uw huishouden eruit toen u hier kwam wonen?
Welke belangrijke veranderingen heeft uw huishouden doorgemaakt sinds u hier bent komen
wonen?
Wat beschouwt u als ‘uw buurt’?
(portiek, blok/straat/Indische Buurt/stadsdeel Oost)
Welke veranderingen ziet u in de afgelopen tien tot vijftien jaar?
Welke positieve veranderingen heeft u opgemerkt?
Welke negatieve veranderingen heeft u opgemerkt?

2. Uitstraling
(Straten, huizen, groen- en speelvoorzieningen, schoon)
3. Voorzieningen
(Verandering in het aanbod, eigen gebruik, ervaring, nieuwe voorzieningen)
4. Prijzen
(Huurprijs, betaalbaarheid van winkels/horeca)
5. Sociaal klimaat
(Thuisgevoel, omgang, betrokkenheid, burencontact, samenstelling, contact tussen groepen,
nieuwe bewoners, ontmoetingsplekken)
6. Afsluitend
• Wat zijn de belangrijkste veranderingen volgens u ten opzichte van toen u hier kwam
wonen?
• Ervaart u deze veranderingen positief/negatief/neutraal?
• Voor wie zijn deze veranderingen goed?
• Ziet u dit ook als verbeteringen voor uw leven?
• Denkt dat de Indische Buurt nog verder gaat veranderen? Hoe?
• Welke veranderingen zou u graag zien?
• Welke veranderingen zou u liever niet zien?
• Wat is uw wens voor de Indische buurt?
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Bijlage 4: Verdeling van de respondenten
Aantal jaren in de buurt
Gemiddelde: 23 jaar
Kortst: 11 jaar
Langst: 38 jaar
Leeftijd
Gemiddelde: 51 jaar
Jongste: 38 jaar
Oudste: 65 jaar

Hoogst behaalde diploma
4
3
2
1
0
Lager
onderwijs

MBO

HAVO
propedeuse

HAVO

Etniciteit
5
4
3
2
1
0
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HBO

WO

Beroep
5
4
3
2
1
0

Soort woning
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Koopwoning

Sociale huur

Straat

Leeftijd

1
2

Zeeburgerdijk
Balistraat

54
38

Aantal
jaren in
de buurt
28
12

3
4
5
6

Madurastraat
Zeeburgerdijk
Flevoparkweg
Ceramplein

55
55
51
52

7

Bankastraat

8
9
10

Particuliere huur

Herkomst

Beroep

Soort
woning

Nederlands
Surinaams

Apothekersassistente
Communicatieadviseur

Sociale huur
Sociale huur

31
14
15
27

Hoogst
behaalde
diploma
MBO
HBO
propedeuse
MBO
WO
HAVO
WO

Nederlands
Nederlands
Nederlands
Iranees

Sociale huur
Koop
Sociale huur
Koop
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38

HBO

Belgisch

Langkatstraat
Gorontalostraat

38
44

11
18

Bosnisch
Pakistaans

Zeeburgerdijk

65

32

WO
Lager
onderwijs
Lager

Geluidstechnicus
Programmamanager
Niet werkzaam*
Ondernemer
conceptontwikkeling
Ondernemer atelier
K&K
Business analist
Niet werkzaam**

Turks

Niet werkzaam**

Sociale huur

65

Sociale huur
Koop
Sociale huur

11

Insullindeweg

42

26

onderwijs
Lager
onderwijs

* = bezig met een opleiding
** = vrijwilliger in de Meevaart
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Marokkaans

Niet werkzaam**

Sociale huur

Bijlage 5: Interview participatiemakelaar
Functie: Voormalig participatiemakelaar in de Indische buurt
Plaats: Meevaart, Balistraat 48A
Datum: 22 maart ‘17

Hoe was de situatie in de Indische Buurt aan het begin van de stedelijke vernieuwing in 2002?
Ik ben pas in 2008 begonnen in de Indische Buurt dus ik spreek vanuit wat ik weet. In 2002 was dit
een hele slechte buurt die getekend werd door druggerelateerde criminaliteit, dat was een hele
grote factor hier. Op het Javaplein waren heel veel alcoholisten, drugsgebruikers, drugsdealers met
af en toe zelfs inzet van de ME om de boel schoon te vegen. In de Javastraat was veel criminaliteit en
ook in de Balistraat waren dodelijke schietpartijen. De huizen waren slecht onderhouden. Een vriend
van mij woonde op de Celebesstraat. Toen ik hier fietste was het helemaal grijs, de woningen. Na de
renovatie ziet alles er weer goed uit. De gevels zijn gezandstraald en de woningen zijn weer in
mediterrane kleuren. Mensen die het beter kregen verlieten de wijk, zo slecht ging het met de buurt.
Mensen schaamden zich soms zelf om te zeggen dat ze in de Indische Buurt woonden.
Wat voor sociale problemen waren er toen in de Indische Buurt?
Meervoudige sociale problemen. Lage inkomens, werkloosheid, huiselijke problemen tussen man en
vrouw of tussen ouders en kind(eren), gezondheidsproblemen, depressiviteit, slechte
schoolprestaties, weinig toegang tot alle culturele en sociale voorzieningen van de stad. Kortom,
een combinatie van sociale problemen. Dat heeft ertoe geleid dat deze wijk is aangewezen als
zogenaamde Vogelaarwijk in 2006/2007.
Hoe verliep het in de Indische Buurt nadat deze als Vogelaarwijk werd aangewezen?
Toen was ik hier net. Twee woningbouwverenigingen begonnen om hun bezit op te knappen. Ze
hadden een analyse gemaakt waarin ze de overweging deden of ze het gingen verkopen aan
bijvoorbeeld een projectontwikkelaar of dat ze het zouden opknappen. Ze zagen echter wel
potentie in de wijk en gingen dus het bezit opknappen. Als het dermate slecht was, gingen zij het
slopen en kwam er nieuwbouw voor in de plaats.
Waarom zagen zij die potentie in de buurt?
Als ik even namens hen denk hebben zij waarschijnlijk de inschatting gemaakt dat deze gebieden
die dichtbij het centrum liggen en dat er een beweging zou ontstaan waarin centrumgebieden zich
uit zouden spreiden tot de ring. Eigenlijk het proces dat de Pijp had doorgemaakt. Misschien zijn er
meervoudige motieven hoor. In principe moeten woningbouwverenigingen zorgen voor goede
volkshuisvesting dus moet je ook de kwaliteit van de bezit op peil houden. De
woningbouwverenigingen waren toen nog vrij om te investeren in zaken die niet direct met hun
huurwoningen te maken hadden. Ymere heeft bijvoorbeeld de oude ambachtsschool op het
Timorplein opgekocht. Ik denk dat ze de inschatting gemaakt dat als zij het woongebied weer
aantrekkelijk zouden maken, het interessant zou worden voor de creatieve klasse van Amsterdam
en als die komt krijg je een ontwikkeling waarbij die wijk opgewaardeerd wordt.
Hoe hebben de inspanningen van minister Vogelaar daaraan bijgedragen?
Het belang van de Vogelaaraanpak is dat de mensen weer vertrouwen kregen in hun wijk doordat ze
zagen dat de regering de wijk niet aan zijn lot overliet. Als je in een slechte wijk woont en doorhebt
dat de overheid het er ook bij laat zitten, voel je je in de steek gelaten. Dat proces zie je ook in een
aantal Parijse voorsteden. Doordat de aankondigde te willen investeren, lieten zij merken dat ze in
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zo’n buurt geloofden. Daardoor kregen bewoners ook het idee dat zij er ook weer in konden geloven
dat het anders en beter kan. De Vogelaaraanpak ging ervan uit dat investeringen noodzakelijk zijn
maar niet voldoende. Het wordt pas weer een goede wijk als mensen ook zelf eraan bij willen
dragen. Dan krijgen ze vertrouwen in hun wijk, in zichzelf en in hun medeburgers.
Sloeg die aanpak aan in de Indische Buurt?
In de Indische buurt meer. Ik ben verliefd op de Indische Buurt dus ik zie de dingen door een roze bril
maar ik denk dat dit wel een heel krachtig voorbeeld is van een beweging van bovenaf,
investeringen door de regering, en de beweging van onderaf, burgerinitiatieven.
Denkt u dat de bewoners zich op dat moment thuis konden voelen in hun wijk?
Ik merkte toen ik hier kwam dat mensen wisten dat ze in een slechte wijk woonden maar dat de
aangekondigde inspanningen van de regering hen hoop gaven en stimuleerde om zelf hun
schouders eronder te zetten. Het was ook het jaar van Obama, yes we can. Ze zagen in dat het niet
zo hoefde te zijn. Wij kunnen deze buurt beter en rechtvaardiger maken. Een ander belangrijk
motief was ook wel dat als een wijk zich ontwikkeld, moet dat niet alleen maar ten gunste komen
van één bepaalde groep maar zou eigenlijk iedereen daarvan moeten profiteren.
Hoe denkt u dat dat gewaarborgd is/wordt in de Indische Buurt?
Daarin hebben we nog een lange weg te gaan, de komende dertig jaar. Dan hebben we het over
emancipatie. Kinderen die meer kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Daar is wel een
basis voor gelegd maar mijn overtuiging is dat we daarin door moeten gaan.

Welke factoren hebben er volgens u aan bijgedragen dat mensen zich in en voor hun wijk willen
inzetten?
Je zag het snel vooruit gaan. De strijd werd aangebonden tegen de criminaliteit. Er kwam een
speciale taskforce om de Javastraat minder crimineel te krijgen. Je zag op allerlei punten
verbeteringen. Je zag nieuwe ontwikkelingen, Stayokay, studio K, nieuwe winkels in de Javastraat.
Je zag elk jaar de zaak er op vooruit gaan. Dat geeft meer vertrouwen en die vele burgerinitiatieven
werkten ook aanstekelijk. Goed voorbeeld doet goed volgen. We hebben ook nog het gelukt dat we
hier ongeveer 120 excellente, lokale leiders hebben. Bruggenbouwers, mensen die andere mensen
te informeren, enthousiasmeren, motiveren en zelf een voorbeeld zijn in dat proces van sociale
verbetering.
Wat voor achtergrond hebben die lokale leiders?
Heel verschillend. Mensen uit de creatieve klasse die echt voor deze wijk hebben gekozen vanwege
de diversiteit en geestelijke ruimte. Zoals een kunstenares uit de Jordaan die zei: ‘Als ik in de
Jordaan iets doe, krijg ik alleen maar kunstbroeders over de vloer en doe ik het hier dan krijg ik ook
gewone mensen’. De ZZP-ers die echt bewust voor deze wijk kozen en zich ook op deze wijk wilde
oriënteren. Zij wilden ook graag bruggen bouwen tussen verschillende sociale milieus. Sommige
hebben ook een achtergrond als politiek vluchteling en die vonden de waarde van tolerantie en
inlevingsvermogen, mededogen en consideratie met de ander heel erg belangrijk. Mensen uit arme
huishoudens wilden voorop gaan in hun emancipatieproces. Nu heet het empowerment. Dat
mensen geen genoegen nemen met de armoedige situatie waar ze in verkeren, een bredere horizon
krijgen, hun netwerk gaan verbreden en opleidingen gaan volgen om zodoende een betere plek in
de samenleving te verkrijgen.
Welke rol heeft het Rijk gespeeld in het transitieproces in de Indische Buurt?
Door het investeringsprogramma. Actieplan Krachtwijken en de stedelijke wijkaanpak. Er kwam
geld vrij om openbare ruimte aan te pakken. De Javastraat, Javaplein en later Makassarplein is
opnieuw ingericht. Dat is erg mooi geworden. De woningbouwverenigingen hoefden hier niet
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aangespoord te worden. Die hebben dat uit zichzelf gedaan, om hun woningbezit te verbeteren. Er
kwam ook geld beschikbaar voor burgerinitiatieven. Dat was op de minst bureaucratische manier
die ik ken en dat betekende dat je heel snel dingen kon doen. Dat is waar burgers vaak op afknappen
bij een overheid. Dat ze niets horen of het gaat tergend langzaam met heel veel papierwerk of
digitaal gedoe. Op een begeven moment verliezen de moed en haken ze af. Door de wijkbudgetten
kon je er heel snel inspelen als iemand iets wilde doen. Het borrelde en bruiste. Er zat een enorme
vaart in.
Welke rol heeft het stadsdeel gespeeld in de ontwikkelingen?
Stadsdeel Oost heeft zich heel erg de filosofie eigen gemaakt om samen de wijken te ontwikkelen.
Dus dat de overheid niet alles alleen doet maar dat je partnerschap aangaat met actieve bewoners,
woningbouwverenigingen, sociale en culturele organisaties en dat je zo samen die wijk ontwikkeld.
Die filosofie heeft stadsdeel Oost zich in de periode van 2010-2014 echt eigen gemaakt. Ook in de
wijken die niet zo arm waren had je participatiemakelaars.
Welke partners werden daarvoor aangesproken?
De grote burgernetwerken uit de buurt, dat heet hier communities. En verder onderwijsinstellingen,
de culturele instellingen maar vooral met die actieve bewonersgroepen. De overheid vond overal die
nieuwe netwerken erg interessant. Het stadsdeel zag meteen het belang in van die communities. Er
was een Timorpleincommunity, Makassarpleincommunity, groencommunity, jongerencommunity
en ga zo maar door. Dat vonden zij hele belangrijke gesprekspartners omdat het niet alleen maar
ging om praten over de wijk maar ook vooral het doen, de uitvoering. Een deel van de publieke
taken werden langzaam door de buurt overgenomen. Bijvoorbeeld het beheer van buurtcentra. Dat
werd vroeger door de overheid uitbesteed aan de welzijnsinstellingen. Nu gingen bewoners dat zelf
beheren, bijvoorbeeld in de Meevaart en de Archipel. Een deel van het openbare groen werd
overgedragen bijvoorbeeld moestuinen. Maar ook informele zorg, lokale economie,
talentontwikkelingen van kinderen. We hebben hier een schaak-, muziek- en theaterschool
gekregen. Dat is eigenlijk niet de goede benaming. Bij 50 seconds maken ze theaterstukken met
kinderen uit moeilijke thuissituaties. Daarnaast de bevordering van denksporten. Op het gebied van
pedagogisch klimaat, dreamsupport. Heel veel publieke zaken werden hier door burgers ter hand
genomen.
Hoe verliep die participatie? Koste dat moeite of ging het vrij makkelijk?
Het ging eigenlijk vrijwel vanzelf. Er was hier een stemming van burgers die zelf hun
verantwoordelijkheid voelde. Ze wilde wel een attente en alerte overheid. Alert in de zin van dat zij
goed weten wat er speelt in de wijk en attent in de zin van dat ze daar waar ze moeten optreden ook
optreden. Zoals het uitdrogen van de criminaliteit, dat kun je niet aan burgers overlaten. Daar heb je
echt handhavers voor nodig.
Welke factoren kunnen in andere buurten de burgerparticipatie bevorderen?
De overheid moet heel zichtbaar zijn, optreedt als dat nodig, horizontaal ingericht is, ruimte laat
voor initiatieven en deze ook waardeert en voorkomt dat initiatieven instrumenteel worden ingezet.
Ik merk bij een deel van het overheidsapparaat dat buurtinitiatieven heel erg ter bereiking van eigen
beleidsdoelen wordt ingezet. Dan verliest zo’n beweging zijn kracht en behoort het teveel tot het
systeem. Je moet er voor zorgen dat zoiets blijft bruisen, prikkelen, borrelen en dat er ook gekke
dingen mogen gebeuren. Ambtenaren die betrokken zijn bij de wijkontwikkelingen moeten ook
zichtbaar in die wijk zijn. Het liefst ook in die wijk zitten. Dan horizontaal partnerschap aangaan met
actieve jongeren- of vrouwengroepen bijvoorbeeld. Sommigen gebruiken ook wel de coöperatieve
of responsieve overheid. De overheid heeft natuurlijk meerdere functies, zoals de kwaliteit van de
basisvoorzieningen. Bewoners kunnen natuurlijk niet een straat gaan herprofileren. Maar ze kunnen
wel heel veel zelf doen maar daar moet wel waardering voor zijn. Het moet ook niet zo zijn dat het
allemaal uitsluitend gebaseerd is op vrijwilligerswerk. In sommige gemeenten kunnen mensen met
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een uitkering al wat bijverdienen. Anders krijg je een soort onbedoelde sociale ongelijkheid tussen
goedbetaalde ambtenaren die de boel controleren en niet betaalde mensen die het werk doen. Veel
mensen die hier actief worden, zitten in een uitkeringssituatie en willen weer iets doen waardoor ze
meedoen. Waardoor ze weer meetellen, gezien worden, zelfvertrouwen opbouwen, ervaring
opdoen et cetera. Ze willen op een begeven moment van die uitkering af. Ze willen gewoon een
baan. Dat zou ook een zorg voor de overheid moeten zijn. Als het gaat om wijken waar veel
armoede is, moeten er ook gewoon sociale programma’s zijn naast de stedelijke vernieuwing.
Concrete programma’s om de armoede aan te pakken.
Hoe denkt u over de geslaagdheid van de diversiteit in de Indische buurt?
In de Indische Buurt werkt het goed. Dat krijg ik ook vaak te horen van buitenlandse bezoekers, dat
het hun opvalt. Niet iedereen is met iedereen even close. Je hebt bonders en bridgers, zoals dat
heet. Maar in de buurt is verassend veel diversiteit dat goed gaat. Er zijn wel zorgen dat het zou
doorslaan, de gentrificatie. Nu is er een balans, ook in de Javastraat. Dat wordt in de pers soms
afgeschilderd als een hippe winkelstraat. Er zijn een aantal hippe zaken, een stuk of vijftien. Maar er
zijn ook nog een stuk of vijftig niet hippe zaken. Nu is die balans er nog wel. Er zijn dus wel zorgen
dat het gaat doorslaan en dat de huizenprijzen de pan uitrijzen.
Wat is het eindpunt van de ontwikkeling van de Indische Buurt? Wanneer is het ‘af’?
Mijn verwachting is dat het proces van gentrificatie in de Indische Buurt vrij langzaam gaat omdat de
Indische buurt West echt een heel aantrekkelijk woongebied heeft maar in de Indische Buurt Oost
zitten juist nog heel veel sociale huurwoningen. Die zijn ongeveer 25 jaar oud en blijven nog zo’n 25
jaar staan. Arme mensen zullen niet snel daar weggaan want dan komen ze meteen in een veel
duurdere woning. Er komt wel af en toe een blokje bij met gemengd bouwen. De communities
hebben wel gevraagd aan de woningbouwvereniging om hun huizenbezit minder snel te verkopen.
Eigen Haard is nu aan de beurt en die geeft daar volgens mij wel gehoor aan. Eigen Haard is nu vaak
aan het slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. De Alliantie heeft heel veel bezit in de Indische
Buurt, bijvoorbeeld hier in de Balistraat. Daar hebben ze ook wel appartementen verkocht. Hier is
nog een mix van sociale huur en koopwoningen. Ymere heeft vaak losse blokken, maar die is al
klaar.
Welke invloed denkt u dat de ontwikkelingen hebben op de zittende bewoners, die hier al
waren toen de Indische buurt nog slecht was?
Ik heb meerdere verhalen gehoord. Sommige mensen vinden het heel positief. Die zien de
toegenomen veiligheid. Zoals de Marokkaanse mannen zeiden: de Hollanders zijn weer terug. Een
deel van de Marokkaanse gemeente vindt het belangrijk dat er een goede mix is. Anderen zien het
weer als een bedreiging en het verlies van eigenheid. Het gaat vaak om huishoudens met een klein
netwerk, eigenlijk alleen de extended family. Als je een probleem hebt, ga je naar een tante of oom.
Je winkeltjes zijn in de directe omgeving. Stadsociologen hebben berekend dat mensen uit arme
huishoudens een actieradius van 300 meter hebben. Mensen hebben een hele kleine wereld.
Mensen zien allerlei dingen veranderen. In die kleine wereld is hun cultuur of geloof een houvast.
Daar denken ze wel nog grip op te hebben. Als ze gaan mengen met die onbekende buitenwereld
weten ze niet wat er gaat gebeuren. Sommigen denken dat ze dan een minder goede moslim zijn. Je
hebt binnen de Islamitische wereld ook heel veel verschillende stromingen. Je hebt de brede en de
smalle weg van de Koran. Mensen die geloven in de smalle weg van de Koran zijn al snel bang dat ze
van het pad afraken en dat ze dat in het hiernamaals voor hun voeten krijgen geworpen. Die zien die
andere werelden niet als aanlokkend maar als een bedreiging. Andere zoeken juist die verbinding
omdat ze denken dat als ze willen dat hun kinderen het beter hebben, moet ik een groter netwerk
hebben. Zij zullen ook de wereld moeten leren kennen. Ik heb ook wel eens iemand uit dat milieu
horen zeggen: ‘Ik dacht vroeger, zo is het leven nou eenmaal, een laag inkomen en alleen maar thuis
zijn. Maar nu ontdek ik dat er ook hele andere werelden zijn!’. Mensen uit de wijk willen dat hun
kinderen net zo veel kansen krijgen als mensen uit rijke wijken. Bijvoorbeeld, als je in een rijk deel
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van Watergraafsmeer bent geboren, moet je van je ouders naar de muziekschool. Als je hier uit een
arm gezin komt en je zou graag trompet of viool willen spelen gaat dat niet. Je ouders hebben
misschien niet genoeg geld voor de lessen, thuis is het niet rustig genoeg om te oefenen, ouders zijn
niet op de hoogte van het bestaan van muzieklessen of je moeder is aan huis gebonden waardoor ze
je niet naar de lessen kan brengen.
Hoe denkt u dat je het thuisgevoel van mensen kunt beschermen op het moment dat er zoveel
in hun omgeving veranderd?
Iedereen is wel trots op de buurt. Niet iedereen moet ik zeggen. Als ik bij de Lidl op de hoek van de
Molukkenstraat en de Insullindeweg gesprekken voer, hoor je vaak schrijnende verhalen. Mensen
die verbitterd zijn. Omdat de Indische Buurt West het beter doet, voelen zij het des te meer.
Bewoners dachten dat dit toch een arme buurt was die waarschijnlijk altijd zo zou blijven maar toen
ze de verbeteringen aan de andere kant zagen, wilden zij dat ook wel. Sommigen zien het als een
uitdaging om zich te ontwikkelen en anderen worden boos dat zij niet meeprofiteren. De koffie bij
Coffee Company kunnen zij niet betalen. Die zijn teleurgesteld of hebben het gevoel dat ze er niet
meer toe doen.
Hoe zou het kunnen dat het contrast zo groot is?
Ten dele ook door de overheidscommunicatie. We richten ons heel erg op het succes en vergroten
dat uit waardoor mensen die niet van het succes meeprofiteren denken dat hun verhaal niet meer
interessant is.
Waardoor zou dat contrast tussen West en Oost bestaan?
Mensen hebben zo weinig besteedbaar inkomen. Er zijn ook kinderen die zonder eten naar school
gaan. Dat gaat soms ook wel samen met niet goed om kunnen gaan met geld. Er zijn ook veel
schulden. Die mensen zitten echt wel in de problemen.
Heeft de creatieve klasse de Indische Buurt Oost ook gevonden?
Er lopen wel allerlei lijnen maar het westelijke gedeelte is wel echt de habitat van de creatieve
klasse.
Hoe zou dat komen?
Hier heb je allerlei voorzieningen voor die creatieve klasse. Op het Sumatraplantsoen heb je geen
hippe winkels. Dat is puur woongebied. Bij het Makassarplein is het wel geprobeerd en daar zitten
ook wel wat creatievelingen. De Archipel is veel minder aantrekkelijk voor creatievelingen dan de
Meevaart. De creatievelingen wonen ook vooral in het westelijke deel dus het is enigszins
kunstmatig om dan naar een ander gedeelte te gaan waar je de mensen niet kent. En wat ik al zei, je
hebt hier allerlei voorzieningen en daar niet.
Dus het voorzieningenniveau bepaald eigenlijk hoe levendig iets kan worden?
Ja. En belangrijk is dat je ook buurtcentra daar hebt. Daar ontmoet men vaak voor het eerst andere
mensen. Het is een soort springplank. De activiteiten zijn laagdrempelig en betaalbaar.
Welke invloed denkt u dat gentrificatie heeft op de sociale verhoudingen in de buurt?
Ik denk dat gentrificatie een heel complex proces is dat niet eenduidig is. Er zijn ook arme mensen
die profiteren van de gentrificatie. Bijvoorbeeld voedselondernemers. Als die op die nieuwe groep
inspeelt, kan hij een heel ander en koopkrachtiger publiek aantrekken. Er ontstaat meer lokale
werkgelegenheid. Je kinderen kunnen kinderen uit andere sociale milieus ontmoeten, via school. De
JP Coenschool is een voorbeeld van een hele gemengde school met laag- en hoogopgeleide ouders.
Je kunt zelf je netwerk vergroten en meer contacten krijgen. Er is een filosofie-, wetenschaps-,
boeken- en filmclub bijvoorbeeld. Je kunt jezelf ontwikkelen. De Meevaart heeft een
leerwerkbedrijf. Je kunt meegaan in die ontwikkeling. Het is wel zo dat gentrificatie zorgt voor een
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opwaartse druk op de huizenprijzen. Een winkelruimte in de Javastraat kost veel meer geld dan tien
jaar geleden. Maar het gaat ook om een soort psychologisch proces. Dat je het gevoel hebt dat je
een verliezer bent. In de Borneostraat heb je de zonkant en de schaduwkant. Aan de ene kant
wonen veel jonge mensen in gerenoveerde huizen die echt een zonnige toekomst hebben en aan de
schaduwkant van de Borneostraat zijn veel nog tochtige en vochtige huizen waar mensen wonen
met veel problemen en die zien het vaak helemaal niet zitten. Door die gentrificatie voelen zij dat
alsmaar erger. Als je in een buurt woont met alleen maar armoedzaaiers valt je armoede niet zo op.
Welke rol denk je dat de overheid er in zou kunnen spelen om dat te verminderen?
Door oog te hebben voor de schrijnende kant en niet te denken dat het vanzelf wel goed komt. Met
burgers programma’s ontwikkelen om samen dit soort problemen te lijf te gaan. Niet zelf
programma’s bedenken. Mensen vragen, uitnodigen en verleiden om zich in hun buurt in te zetten.
Is er over nagedacht welke woningen verkocht werden en welke niet met het oog op een
bepaalde mix in een straat of gebied?
De gemeentelijke doelstelling is gemengd wonen. Op een begeven moment was bij elk
renovatieproject in de buurt één derde sociale huur, één derde markthuur en één derde koop. Er was
hier tachtig procent sociale huur wat dus betekent dat de wijk voornamelijk uit arme huishoudens
bestaat. Dat vindt de overheid onwenselijk, die concentratie van armoede en sociale problemen.
Dat is een beleidswijziging. In de jaren ‘80 heette het ‘bouwen voor de buurt’, toen werden hier
alleen maar sociale huurwoningen gebouwd. Daarom kreeg je ook die concentratie van arme
huishoudens. Nu is het gemeentelijk beleid ‘gemengd wonen’. Het gevaar is dat dit deel van de stad
op een begeven moment onbetaalbaar wordt voor arme huishoudens, zeker als projectontwikkelaar
huurwoningen gaan opkopen. Als we niet uitkijken, maken we hetzelfde proces door als Londen
waar je echt helemaal naar buiten moet om nog betaalbaar te kunnen wonen.
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Bijlage 6: Transcripten interviews oorspronkelijke bewoners
De interviews zijn opgedeeld in drie categorieën. Fysiek, sociaal en economisch. Fysiek gaat over de
uitstraling van de buurt. Onder sociaal valt de (veranderende) samenstelling en het sociaal klimaat.
Economisch zijn de vragen over het voorzieningen en aanbod en de betaalbaarheid van
voorzieningen en wonen.
Groen = sociaal
Geel = economisch
Roze = uitstraling
Blauw = overig opvallends
Datum: 25 april 2017
Duur: 26:14
Aantal jaren in de Indische Buurt: 12 jaar
Bijlage 5.1: Interview 1
Leeftijd: 38
Straat: Balistraat
Hoogst behaalde diploma: HBO propedeuse
Bron van inkomsten huishouden: Werk
Beroep bij vestiging: Pensioenfondsmedewerker bij Achmea
Huidig beroep: Communicatieadviseur bij de gemeente Amsterdam
Geboorteland: Nederland
Geboorteland ouders: Nederland (M) en Suriname (V)
Herkomst: Surinaamse/Nederlandse
Woning: Sociale huurwoning, corporatiehuur

1. Wanneer bent u in de Indische buurt komen wonen? En waarom?
December 2005. Ik kreeg toen een eerste huurhuis eigenlijk. Het was toen eigenlijk niet echt een
specifieke keuze maar meer omdat ik daar een woning aangeboden kreeg. Ik heb hem uiteindelijk
geaccepteerd omdat ik de buurt wel een beetje kende en op zich ook wel leuk vond.
2. Wat vond u leuk aan de buurt?
De ligging vond ik heel prettig, dicht bij het centrum toch wel. En dichtbij het Muiderpoortstation.
De diversiteit eigenlijk wel in de buurt.
3. Hoe zag uw huishouden eruit toen u hier kwam wonen?
Ik woonde toen alleen. Ik verdiende nog geen modaal denk ik. Ik werkte bij Achmea.
4. Welke belangrijke veranderingen heeft uw huishouden doorgemaakt sinds u hier bent
komen wonen?
Ik ben nog een keertje verhuisd want het huis werd gerenoveerd. Van de Molukkenstraat naar de
Balistraat. En verder is er eigenlijk officieel in mijn huishouden geen verandering geweest.
5. Maar wel een andere baan?
Wel een andere baan ja. Ik werk nu bij de gemeente en ook wel een hogere inkomensklasse.
6. Maar u woont nog wel in dezelfde huurwoning?
Ja, dat wel.
7. Wat beschouwt u als ‘uw buurt’?
Wat voor mij gevoelsmatig de buurt is? Ik denk een paar straten, of eigenlijk als je het gebied bekijkt
op de kaart, ik weet een beetje hoe het er uitziet, dan is het de Indische Buurt West. Dat zou zeg
maar de Insulindeweg tot aan het Borneoplein zijn.
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8. Welke veranderingen ziet u in de afgelopen tien tot vijftien jaar?
Eigenlijk weer de samenstelling van de buurt. Eerst waren er toch wel meer gezinnen van bepaalde
afkomsten. Toch wel veel Marokkaanse gezinnen. En nu hebben ze veel huizen gerenoveerd en ook
verkocht en dan zie je veel jongeren en ook wel ook wel studentenwoningen. En ook wel hogere
inkomens, bakfietsen en ook meer blanke mensen, om het zo te zeggen.
9. Welke positieve veranderingen heeft u opgemerkt?
Er is meer keuze in het winkelaanbod. Dus eigenlijk minder fruit- en belwinkels maar je hebt nu ook
bijvoorbeeld één of andere hippe galerie/kapper waarvan ik me afvraag wat ik er mee moet maar
ook veel barretjes. Gin Tonic-bar en dat soort horecagelegenheden zie je. Meubelwinkels. Er is wat
meer te beleven. Er is iets meer saamhorigheid ook wel. Je spreekt elkaar wat vaker en de buurt ziet
er schoner en mooier uit.
10. Welke negatieve veranderingen heeft u opgemerkt?
Toch ook wel een beetje wat ik maar ‘verhipping’ noem, zeg maar. Dat de Javastraat van een beetje
een gemengd fruitwinkels, belwinkels en hippe horeca nu wel heel hip wordt en eigenlijk naar mijn
idee ook minder betaalbaar wordt. Het oogt minder betaalbaar en ook wel hip. Je hebt ook wel
meer geluidoverlast.
11. Hoe is de openbare ruimte veranderd sinds u hier woont als je kijkt naar bijvoorbeeld
straten, huizen, groen- en speelvoorzieningen?
Eigenlijk iets minder groen omdat ze ooit, er stonden van die bomen in de Javastraat, die hebben ze
gekapt en in de buurt verder ook nog wel. Maar er zijn wel speeltuintjes volgens mij voor
teruggekomen. De huizen zijn wel heel er opgeknapt en samengevoegd, gevels verbouwd, ik weet
het niet precies maar er is wel duidelijk sprake geweest van renovatie.
12. Vind u de buurt schoner/minder schoon/gelijk gebleven sinds u hier bent komen wonen?
Schoner wel.
13. En waar ligt dat aan?
Ik denk dat het sowieso een buurt die veel aandacht kreeg vanuit de overheid toen. Het was een
Vogelaarbuurt, prachtwijk. Daaruit is veel ondernomen. Maar je merkt ook dat de buren,
bijvoorbeeld in mijn straat zijn ze de geveltuintjes aan het maken. Maar je ziet dat ze ook op
straathoekjes dat ze van die plantenbakken neerzetten.
14. Welk van de volgende omschrijvingen kloppen voor de Indische Buurt volgens u:
- Goede buurt (eens/oneens)
- Nette buurt (eens/oneens)
- Schone buurt (eens/oneens)
- Gezellige buurt (eens/oneens)
- Veilige buurt (eens/oneens)
15. Vind je daar verandering in is gekomen sinds u er bent komen wonen?
Ja, ik voel me veiliger. Hoewel ik niet weet of het echt objectief veiliger is. Ik woon naast het
politiebureau dus dat beïnvloedt ook veel van mijn gevoel maar ik voel me wel veiliger. Er hangen
minder… Ik zal het maar junks en dealers noemen.
16. Is de reputatie van de Indische Buurt is veranderd sinds u hier woont?
Ja, ik weet nog toen ik hier net ging wonen dat mensen echt zeiden “Oh, ga je in de Indische Buurt
wonen? Begane grond? Oh, dan moet je echt uitkijken”. En nu is het juist “Oh, hoe kom je aan je
huis?!”. Ik hoor veel opmerkingen over dat het onbetaalbaar is en dat mensen er wel graag zouden
willen wonen maar dat het gewoon niet te doen is.
17. Van welke voorzieningen in de buurt maakt u gebruik en hoe vaak?
In de supermarkten kom ik geregeld. Ik denk echt wel drie keer in de week. We hebben twee Albert
Heijn’s in de buurt en een Lidl. En horecagelegenheden ook wel. Ik heb een paar vriendinnen en die
wonen ook in de buurt dus we komen eigenlijk de buurt niet echt meer uit. En er komen steeds meer
winkels bij waar ik toch wel even ga kijken. Meubelszaken en dat soort kleine frutselzaakjes.
18. Hoe zou u de horeca omschrijven waar u gebruik van maakt?
Dat zijn toch de barretjes. De wijnbar, de Gin Tonic bar en de hippe barretjes.
19. Dus u maakt wel gebruik van de nieuwe voorzieningen?
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Ja, ik maak zeker gebruik van de nieuwe voorzieningen. En de bibliotheek, daar kom ik ook nog wel
vaak. Nou ja, vaak… Drie keer in de maand om dingen uit te werken of gewoon om iets te lezen.
20. En zoiets als de Meevaart, bent u daar wel eens geweest?
Nee.
21. Wel mee bekend?
Ja, ik ken het wel. Het zit bij mij in de straat. Ik loop er eigenlijk iedere dag voorbij maar ik heb op de
één of andere manier niet echt het gevoel dat ik daar iets ga vinden wat bij mij past of zoiets. Maar
dat is een complete aanname.
22. Welke nieuwe voorzieningen zijn er in de buurt gekomen?
Weet ik eigenlijk niet. Natuurlijk heel veel horeca en winkels die een wat hoger segment
aanspreken. Maar de bibliotheek zat er al, die is alleen verplaatst, verbeterd en opgeknapt. Ik denk
dat het aantal huisartsen en dergelijken, dat weet ik eigenlijk niet. Supermarkten waarschijnlijk ook
wel wat… Nou ja, dat weet ik eigenlijk ook niet of dat toegenomen is. Ik denk dat er op zich wel,
behalve de horeca, wel een beetje hetzelfde is gebleven.
23. Zijn de prijzen van de supermarkten, cafés en restaurants in de buurt gelijk gebleven,
gedaald of gestegen?
Ten opzichte van toen ik er net kwam wonen wel gestegen maar ik denk dat dat ook gewoon
natuurlijk verloop is. Dat het leven gewoon sowieso duurder is geworden.
24. Zijn er voldoende goedkope winkels in de buurt?
Ja, de Lidl. Maar verder vind ik het eigenlijk wel meevallen. Of tegenvallen eigenlijk. Ik denk niet dat
er echt heel veel goedkope winkels zijn. Dat is niet helemaal waar trouwens. Je hebt genoeg van die
knaakzaken noem ik het maar.
25. Dus armere huishouden kunnen er ook goed boodschappen en dergelijken doen?
Ja, in principe wel. Maar ik denk qua horeca, dat dat niet echt geschikt is.
26. Hoe is uw huurprijs veranderd sinds u hier bent gaan wonen? (gestegen, gedaald, gelijk
gebleven)
Gestegen.
27. Hoe beoordeelt u de huur van uw woning?
Heel betaalbaar en daar voel ik me ook wel een beetjes schuldig over. Ik ben echt een duidelijke
scheefwoner.
28. Voelt u zich thuis in de buurt?
Ja.
29. Kunt u dat gevoel omschrijven?
Ik woon er al langer dan tien jaar en het voelt gewoon echt als een beetje thuis komen als ik in de
buurt bent. Dat komt ook omdat het heel herkenbaar is en toch ook wel doordat het schoon en
opgeruimd is, je herkent mensen, zegt mensen gedag en je ziet wel dat mensen er met plezier
wonen over het algemeen. Dat geeft mij ook weer een goed gevoel.
30. Is dat veranderd sinds u hier bent komen wonen? Voelde u zich vanaf het begin thuis of
heeft zich dat ontwikkeld?
Dat heeft zich wel echt ontwikkeld. Want ik heb heel lang in West gewoond en ik vond West echt
fantastisch. Ik moest heel erg wennen aan Oost omdat het qua opzet wat anders is. Het is iets
ruimtelijker naar mijn idee. En West was eigenlijk al heel hip en happening en Oost was nog toen
echt nog een ‘prachtwijk’ met ook allerlei vervelende kanten. Ik moest wel even wennen.
31. Wat vindt u van de samenstelling van de bewoners zoals die nu is?
Op zich heel goed. Ik denk dat er een best wel goede verdeling is tussen gezinnen en studenten ook.
Die brengen toch altijd leven in de brouwerij. En alleenstaanden zeg maar. Bij ons in de portiek
alleen al is de samenstelling heel verschillend.
32. En dat is dan op basis van huishouden en leeftijd, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar
herkomst?
Ja, daar zit ook wel wat afwisseling in. Wel veel Surinamers trouwens in ons portiek.
33. Geldt dan voor de hele Indische Buurt?
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Nee, vooral in de portiek eigenlijk. Maar in de gehele Indische Buurt vind ik de samenstelling wel
prettig. Je hebt veel Marokkanen maar toch ook Surinamers en Nederlandse blanken/autochtonen.
Jong, oud en verschillende afkomsten. En op basis van aannames denk ik ook wel op basis van
inkomen de nodige verschillend.
34. Hoe gaan verschillende groepen mensen in de buurt met elkaar om?
Ja, dat is op zich… Het is niet dat ze dagelijks bij elkaar over de vloer komen maar we hebben als
Balistraat mee gedaan met het klimaatstraatfeest, een aantal jaren achter elkaar. En dan merk je
dat verschillende mensen daaraan mee doen. Het wordt wel vaak aangejaagd door mensen die wat
mondiger zijn zeg maar, ik denk ook hoger opgeleid. Maar iedereen vindt het op zich best wel
interessant en doet mee. Je hebt een straat je verderop altijd het Javastraatfeest en daar zie je ook
echt iedereen mee doen en rondlopen. Het is wel een sociaal actieve buurt.
35. Je had het net over een saamhorigheidsgevoel, duidt zich dat ook nog anders dan
betrokkenheid bij bijvoorbeeld zo’n straatfeest?
Ja, laatst een triest iets. Er is een meisje aangereden aan het eind van de straat. Dat meisje is helaas
overleden, heel naar. Er was een soort monumentje of gedenkteken neergezet en dan merk je dat er
verschillende mensen stil staan om even te kijken wat daar is gebeurd en even een bloemetje te
leggen en dat ze met elkaar in gesprek raken. Dat was een naar iets, maar een ander voorbeeld is
dat één van de buren een plantenbak, want de hype met de plantenbakken liep helemaal uit de
hand op een begeven moment. Die had een gat gegraven en dat mag natuurlijk niet van de
gemeente. Maar hij kreeg een brief van de gemeente en toen was de verbolging, ook bij mij,
ondanks ambtenaar, erg groot. Iedereen vond het jammer en dat vond ik dan wel leuk om te
merken.
36. En wat zou je dan zien als de verbindende factor? Wat hebben die mensen met elkaar
gemeen zodat ze zich samen voelen horen?
Ze wonen in een buurt die ze prettig vinden en ze willen het ook prettig houden. Je ziet bijvoorbeeld
iemand die raapt heel vaak dingetjes op van de straat. Mensen zoeken elkaar gewoon een beetje op
bij mij in de straat. Dat is eigenlijk een beetje de verbindende factor eigenlijk. Hoe houden we het
gezellig, schoon en mooi in deze straat.
37. Is dat altijd al zo geweest?
Nee, toen ik er kwam wonen was de straat echt nog in renovatie. Mijn gedeelte was al klaar. Ik weet
niet hoe dat kan maar toen was het er gewoon nog niet zo. Toen was het ook nog niet af. Ik weet
niet of dat hielp maar de buurt was ook gewoon nog heel erg in ontwikkeling. Ik weet niet hoe, maar
het was eerst echt anders.
38. Kent u de directe buren (portiek)?
Ja.
39. Wat voor contact heeft u met de directe buren?
Op zich oppervlakking, ‘hallo’, ‘doei’,‘hoe gaat’ het en ‘ik ga op vakantie’. Dat is het een beetje.
40. Maar bij elkaar over de vloer komen?
Nee.
41. Sleutels bij elkaar?
Nee.
42. Aankloppen als er iets aan de hand zou zijn?
Ja, dat wel.
43. Heeft u ook contact met andere groepen in de buurt? Denk aan andere herkomst,
inkomensgroep, leeftijd of huishoudenssamenstelling.
Nee, eigenlijk niet. Maar dat ligt aan mij hoor. Ik vind het altijd wel leuk om even kort oppervlakkig
contact te hebben maar ik zoek het verder zelf niet op.
44. De volgende vragen gaan over de nieuwe bewoners in de buurt. Daarmee doel ik op de
hogere inkomensgroepen die geprobeerd worden naar de Indische buurt te trekken. Wat
merkt u van die nieuwe bewoners?
Praktisch gezien toch de bakfietsen die ineens in de straat staan. En het winkelaanbod dat anders is
en ruimte voor andere horeca. Want die mensen gaan daar gewoon heen. Maar ook wel een beetje
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het aanjaaggevoel. Met zo’n straatklimaatfeest zijn het toch de mensen die iets actiever daaraan
trekken en soms ook actiegroepjes hebben. Ik weet even geen specifiek voorbeeld. Er was een tijdje
geleden iets en daar was een actiegroepje voor. Ik weet niet meer waarvoor. Maar dan merk je wel
dat dat bijvoorbeeld door een Floris, ik zeg maar wat, opgestart wordt.
45. Hoe zou u deze bewoners omschrijven? Wat voor types?
Hoog opgeleid, bewust qua levensstijl en leefomgeving. Ook wel duurzaam, beetje GroenLinksachtige types. Scoort ook goed in de buurt. Betrokken bij de buurt ook wel.
46. Heeft u kennis gemaakt met nieuwe bewoners?
Niet echt persoonlijk
47. Komt u ze wel ergens tegen? Heeft u het idee dat u contact met ze krijgt/heeft?
Nee, niet echt. Het is meer wel eens ‘hoi’ en ‘doei’. En als ze toevallig in de buurt wonen.
48. Zou u daar behoefte aan hebben?
Nee, eigenlijk niet echt.
49. Heeft u wel eens overwogen om te verhuizen? Waarom?
Ja, het is een beetje de drukte. Het is wel echt drukker geworden in de buurt. ’s Avonds hoor je meer
geluid en de huizen zijn nogal gehorig. Er wonen veel mensen op elkaar. Dus dat is mijn reden om
eventueel weg te gaan uit de stad.
50. Waar zou u heen verhuizen en waarom?
Haarlem. Toch wel een beetje een stadse omgeving. Ik vind Haarlem leuk want dat ligt dicht bij het
strand en daar gaan inderdaad wel veel mensen naartoe. Maar ja, iets rustigers.
51. Wat zijn de belangrijkste veranderingen volgens u, als je zo terugkijkt op waar we het over
hebben gehad, ten opzichte van toen u hier kwam wonen?
De buurt is zichtbaar opgeknapt. De huizen zijn gerenoveerd, het is schoner, de samenstelling van
buurt is iets veranderd, qua inkomen leeftijd en herkomst. Ik denk ook wel wat meer afwisseling in
voorzieningen. Het buurtgevoel is versterkt, het saamhorigheidsgevoel.
52. Ervaart u deze veranderingen positief/negatief/neutraal?
Positief.
53. Voor wie zijn deze veranderingen goed?
Ik denk voor iedereen. Wel met een kanttekening. Als je bijvoorbeeld kijkt naar scholen, dat punt
hebben we nog niet bereikt in de Indische Buurt denk ik, maar het is voor scholen denk ik best goed
als je afwisseling hebt qua afkomst. Dat is nog niet helemaal het geval, maar dat is wel een soort
ideaalbeeld. Als buren kun je elkaar ondersteunen. Als jij hoogopgeleid bent of misschien meer
dingen weet kan je daar je buren in meetrekken. Aan de ander kant alle groepen hebben hun invloed
op elkaar. Je leert gewoon meer van elkaar denk ik als je een verschillende achtergrond en
denkwijze hebt.
54. Dus je hebt wel het idee dat er echt contact is tussen zwakkere en sterkere huishoudens?
Ja, ik denk het wel, maar dat is echt mijn beeld hoor. Bij de Meevaart bijvoorbeeld zie je inderdaad
ook wel eens mensen. Ik heb ook een buurvrouw die is vrijwilliger daar. Dat is toevallig iemand die
hoog opgeleid is. En bijvoorbeeld met dat plantengebeuren in de straat merk je dat je niet een
bepaalde afkomst, opleiding of inkomen hoeft te hebben om van planten te houden. Je ziet zeg
maar de overbuurvrouw waarvan ik weet dat ze bij een reclamebureau werkt met de Turkse,
gepensioneerde buurman praten. Die hebben het echt soms dagenlang, tot irritatie aan toe, over
die planten. Dat vind ik dan wel een heel leuk effect. Ze zullen ongetwijfeld dingen van elkaar leren.
55. En je had het over een kanttekening?
De buurt wordt aantrekkelijker denk ik en daarmee ook onbetaalbaar waardoor het op een begeven
moment ook weer homogener wordt. Ik denk dat mensen ook echt wegtrekken omdat het gewoon
niet echt meer betaalbaar is qua leven maar ook omdat er veel huizen worden verkocht. Dat trekt
weer andere mensen aan waardoor je eigenlijk toch een soort veryupping krijgt. Dat maakt de buurt
juist weer minder leuk vind ik.
56. Ziet u dit ook als verbeteringen voor uw leven?
Ja, persoonlijk wel. Omdat ik wel houd van die mengeling eigenlijk. Dus ja, ik ben heel tevreden.
57. Ondanks dat het ook zorgt voor meer drukte waardoor je zou willen verhuizen?
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Ja, maar dat is wel echt een persoonlijk iets hoor. Want ik denk dat als je in Amsterdam woont dat
het er gewoon bij hoort. Op zich vind ik het irritant maar het hoort er bij en dat besef ik. Het is echt
een persoonlijke overweging. Als je voor rust gaat, moet je lekker in Purmerend gaan wonen. Maar
ik vind het op zich echt wel positief.
58. Denkt dat de Indische Buurt nog verder gaat veranderen en op welke manier?
Ik denk eigenlijk dat het een beetje de verkeerde kant op gaat. Ik zie het al een beetje aan het
straatbeeld en de winkels. Dat het toch wat duurdere winkels zijn. Dat je daarmee ook andere
mensen trekt. Veel huizen in de verkoop en ook wel vrij pittige prijzen ook wel, die voor lagere
inkomens gewoon niet te betalen zijn.
59. Welke veranderingen zou u graag zien?
Meer ruimte voor mensen met lagere inkomens. Betaalbare huurwoningen die niet alleen
betaalbaar zijn maar ook geschikt zijn voor bijvoorbeeld gezinnen. De scholen, ik zou het wel fijn
vinden voor de buurt als dat wat meer gemengd is. Niet heel wit of heel zwart, om het zo te zeggen.
60. Heeft u het idee dat er nu echt witte en zwarte scholen zijn in de Indische Buurt?
Ja, ik denk dat er in de Indische Buurt eigenlijk geen witte scholen zijn. Dat je dan meer richting de
eilanden gaan. Bij mij in de straat zit een school en die zijn wel vrij zwart. Ik zou het zelf leuk vinden
als dat wat meer mengt want dan krijg je een generatie die ook echt van de buurt is, om het zo te
zeggen, ik denk dat dat heel positief is.
61. Welke veranderingen zou u liever niet zien?
Dat het een hele homogene buurt wordt. En dat was eigenlijk eerst met heel veel junks en
Marokkaanse gezinnen. Dat is een beetje een gekke opsomming maar vroeger had je echt nog veel
drugsoverlast. Als het straks alleen nog maar hoogopgeleiden yuppen zijn…
62. Wat is uw wens voor de Indische buurt?
Dat het eigenlijk blijft zoals het is. Dit vind ik nou echt een mooi punt. Je hebt van alles wat. De
belwinkel naast de Gin Tonic bar. Achmed die met Anne Fleur over bloemen praat.
Bijlage 5.2: Interview 2
Datum: 8 mei 2017
Duur: 84:55
Aantal jaren in de Indische Buurt: 38 jaar
Leeftijd: 62
Straat: Bankastraat
Hoogst behaalde diploma: HBO Sociaal Cultureel Werk
Bron van inkomsten huishouden: Loon
Beroep bij vestiging: Welzijnsmedewerker Indische Buurt
Huidig beroep: Buurtwerker, ondernemer Atelier K&K
Herkomst: Belgisch
Geboorteplaats: België
Geboorteland ouders: België (M/V)
Soort woning: Sociale huurwoning, corporatie

1. Wanneer bent u in de Indische buurt komen wonen?
Ik ben in de Indische Buurt komen wonen in 1979.
2. En waarom in de Indische Buurt?
Dat kwam omdat ik uit Groningen kwam en het was de enige mogelijkheid om in Amsterdam te
wonen. Toen hebben we een etage gekocht, hier in de Bankastraat. Op nummer 38.
3. Hoe zag uw huishouden eruit toen u hier kwam wonen?
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Willem en ik woonden samen en wij hebben in Groningen al samen gewoond dus wij woonden toen
ter tijd een jaar of acht samen.
4. Welke belangrijke veranderingen heeft uw huishouden doorgemaakt sinds u hier bent
komen wonen?
Nou, ik heb een kind gekregen. Dat was in 1981, toen is Pieter geboren. Die heeft op nummer 38
gewoond. En wij zijn gescheiden. Of, wij waren niet getrouwd, maar we zijn uit elkaar gegaan. En
toen ben ik eerst in verschillende woningen en etages terecht gekomen. Zo heb ik ook kennis
gemaakt met de hele kraakbeweging. Want ook toen was het heel moeilijk om een huis te kregen.
5. Waren die woningen ook allemaal in de Indische Buurt?
Ja, allemaal. In de Tidorestraat en op het Makassarplein. Al die blokken, dat waren toen woningen
die eigenlijk nu allemaal gesloopt zijn en waar nieuwbouw is gevestigd. Heel veel van die oude
blokken die werden bewoond door mensen die het gekraakt hadden. Er was eerst een
kraakbeweging die heel erg sociaal was. Later is daar van alles bij gekomen maar in het begin was
het heel erg tegen grote speculanten die in de Indische Buurt, terwijl er zo veel nood was aan
woningen, en je moet je voorstellen dat ook de migranten met elkaar in van die kleine kamers en
heel veel van dat soort panden waren er in de buurt van de Dapperstraat. De kraakbeweging maakte
zich daar ook druk om. En toen ik daar in het buurthuis kwam werken, hier in de Meevaart, dat was
in 1981. Moet je voorstellen, de situatie was toen van dat het beleid binnen het buurthuis heel erg
meebepaald werd door oud bewoners in de Indische Buurt. Die hadden veel zeggenschap, ook over
het personeel dat daar werkten. Maar die hielden alle nieuwkomers tegen. Dus ook de migranten.
De kraakbeweging daarentegen, die waren met Jolanda Kisson en nog een aantal andere mensen,
die waren zeer actief in de vrouwenmigrantenorganisatie. En ik weet nog, het was een hele rare
sollicitatieprocedure die ik doorging. Pieter was net geboren en ik had echt zo iets van: deze wijk,
dat is mijn uitdaging. Het was een sollicitatieprocedure met twee gesprekken. Eén met de
beleidsgroep en ik weet nog dat zij mij de zinvolle vraag stelde: en, kun je volleyballen? Ik zeg: ja,
daar heb ik ook de lengte voor. Ik heb het met grappen afgedaan. Ik was nog maar net bevallen. Een
week na de bevalling van Pieter dus toen werd ik ook nog aangenomen omdat ik zulke grote tieten
had. Er zaten een paar notoire, vrouwonvriendelijke mannen die dat mee beoordeelde. Ik had echt
zoiets van, toen al, hier is werk aan de winkel. Nu moet ik die baan nog hebben. Mijn eerste werkdag
in het buurthuis en dan moet je je voorstellen, de coördinator was weg. Maar er was ook niets van
administratie, niets. Maar ik woonde al in de Indische Buurt. Want ik heb gekozen voor de Indische
Buurt want ik werkte in de Jordaan maar ik had al gauw aansluiting via die hele kraakbeweging en de
actieve buurtbewoners in de buurtwinkel, want die was dan ook gekraakt. Ik had al aansluiting. En ik
zal het nooit vergeten. Paul Ponte en ik, dat was toen de coördinator, briljant trouwens die man. Dat
bleek later. Ik zei: hoe moeten we beginnen? Er was niets, geen enkel adressenbestand. Dus die
beleidsgroep van toen was blijkbaar niet genegen om ook maar wat dan ook aan inzage te geven. Ze
hadden alleen maar hun eigen telefoonnummers. Dat was echt niet goed. Dat was echt bizar. We
zouden een openingsfeest organiseren. Groot spandoek gemaakt: openingsfeest dan en dan. En ik
zat dat te schilderen en mensen van de kraakbeweging, de vrouwen die Nederlands gaven in de
Meevaart, gecombineerd met naailes want dat was de enige legitieme manier om die
migrantenvrouw uit het huis te krijgen. Die kwamen binnen om te zeggen dat ze nooit meer wilde
werken in de Meevaart omdat het zo’n tyfus racistische tent was. Maar ze zag mij zitten en zeiden:
Mieke, ben jij het geworden? Zij waren dus helemaal niet gekend in die hele sollicitatieprocedure.
Terwijl, moet je nagaan, er een migrantenvrouwenwerker werd gevraagd. Naast het
volwassenenwerk kreeg ik dan het migrantenvrouwenwerk erbij. Dat was één van de dingen
waarom ik gesolliciteerd had op die functie. Op die open dag konden wij eigenlijk zo veel contacten
leggen en die beleidsgroep, die oud buurtbewoners, daar waren heel duidelijk twee kampen.
6. Wat beschouwt u als ‘uw buurt’?
De Indische Buurt helemaal. Je hebt die vier kwadranten en hele belangrijke slagaders door de buurt
zijn natuurlijk de Javastraat en de Molukkenstraat. Als je het kruis zo’n beetje ziet. En de
Insullindeweg. Als je zo de afbakening ziet natuurlijk het prachtige Flevopark en de Zeeburgerdijk.
En zeker vroeger hoorde daar het Havengebied voor mijn gevoel bij. Maar dat was toen. Want die
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haven is zo’n belangrijke geweest, voor die Indische Buurt. Net zoals dat spoor. Dat waren hele
logische grenzen.
7. Welke veranderingen ziet u in de afgelopen tien tot vijftien jaar?
Er is een tijd gebouwd voor de buurt. Toen kwamen mensen die in slechte panden woonden in
aanmerking om in goede huizen te gaan wonen. Dat is in de tijd van Scheaffer geweest. Toentertijd
was het zo dat de economie een beetje booming was, op een bepaald moment. Mensen kregen het
wel financieel beter maar er is altijd een hele grote groep in de buurt gebleven waar ik mij altijd zeer
betrokken bij voelde en die echt kansarm waren. Ik heb heel veel migrantenvrouwenwerk gedaan en
ik kwam ook achter de gevel bij mensen. De positie van de vrouwen, ook het zelfstandig
verblijfsrecht, waren echt wel dingen die… De positie van de vrouwen moest versterkt worden. Er
was behoorlijk wat geweld in de huishoudens. We hadden een vrouwenoverleg. Wij wilden niet
praten over de zaken waarin de verschillen lagen, want we hadden Turkse vrouwengroepen,
Marokkaanse vrouwengroepen en allemaal hele verschillende achtergronden en mening en wij
hadden zoiets van het vrouwenoverleg is alleen voor thema’s die ons verbinden. Om de positie van
die vrouwen te versterken.
8. Is dat gelukt, als je kijkt naar hoe het nu is?
Dat is iets waar je altijd aan zal moeten blijven werken. Dat zijn processen die never nooit af zijn. Dat
heeft ups-and-downs want in het begin hadden we bijvoorbeeld gezondheidsvoorlichting. De eerste
projecten die later verzelfstandigden. Dat is een goed voorbeeld. In de Meevaart was een Egyptische
arts die de eerste vrouwen trainde om voorlichting te geven over de gezondheidszorg in de eigen
taal. Daar kwam later El Sahmra uit voort. El Sahmra was een organisatie van migrantenvrouwen
die dus voorlichting gaven. Dat is later overgenomen door de GGD. Dan zit het daarin en dat heeft
enorm veel voordelen maar ook enorm veel nadelen, dat het zo ingekapseld is in iets groots. Want
nu zie je weer de vraag: bereikt dat eigenlijk nog de mensen die het betreft? En dan denk ik: die
voorlichtingen die de vrouwen gaven waren kwalitatief en inhoudelijk. In die beginperiode stond dat
op een zeer hoog niveau. En dan zie je het algemener worden maar ook weer vervlakken. Het is
telkens als je echt kansarmen bereikt, zou je bij wijze van spreken dat moeten zien vast te houden.
Dat ontwikkelingen doorgaan en dat de sneeuwbal rolt. Maar op een bepaald moment rolt het
balletje weer een kant op waardoor het weer kleiner wordt en het eigenlijk allemaal mensen zijn die
het beroepshalve doen terwijl het toen een geweldige manier was om vrouwen die talent hadden te
stimuleren om vrijwilligerswerk te doen. Maar dat werd enorm op prijs gesteld door de
migrantenvrouwen want daar verdiende ze een serieuze cent mee bij. En nu vindt iedereen dat je
vrijwilligerswerk gratis moet doen. Dus het eigenlijk een slecht woord, dat vrijwilligerswerk. Maar
het had wel emancipatorische en grote invloed dat vrouwen gewoon eigen centen konden
verdienen. Daar heb ik me ook altijd voor ingezet. Die mogelijkheid gaf hun een stuk economische
onafhankelijkheid. Zodanig dat zij zich verder konden ontwikkelen en andere vrouwen van allerlei
nationaliteiten ontmoetten die ook die trainingen konden volgen. En die vrouwen die zijn gaan
studeren en een aantal die zijn andere dingen gaan doen en actief geworden in de buurt. Maar nu
merk ik gewoon dat alles heel ver van elkaar staat. Dat is de huidige situatie. Want de marktwerking
heeft heel veel van die processen verstoord.
9. Maar denkt u dat de mensen die in de Indische Buurt wonen nu een betere economische
positie hebben?
Ik spreek eigenlijk over een deel van de bevolking dat aan het afnemen is. Dat heel goed weet: mijn
kinderen zullen niet in deze buurt kunnen blijven wonen. Er is geen huis voor ze en je moet
kapitaalkrachtig zijn. Er zijn nog heel veel mensen in de Indische Buurt die echt perse willen blijven
wonen in hun buurt maar die, ook omdat ze ouder worden en op drie hoog wonen, die eigenlijk niet
naar beneden kunnen want er zijn veel te veel sociale woningen verkocht. Ik vind het heel jammer
dat er niet gebruikt wordt gemaakt van de wetenschap. De wetenschap waarschuwt Amsterdam al
heel lang van: doe dat niet, al die sociale huurwoningen uitverkopen. En zeker niet de plinten en één
hoog want daar kunnen nog trapliften naartoe. Maar er is met het geld dat, zeker toen het een
vogelaarswijk werd, is ongelofelijk veel goeds gedaan. Want er moest ook een mengeling komen
van de bevolking. Alleen dat er geen perspectief is voor die mensen met weinig geld, dat vind ik
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eigenlijk heel zuur. Want dat zijn mensen die al heel lang in die wijk wonen. Dat zijn ook botten, die
horen bij het skelet van de wijk. Er zijn ik weet niet hoeveel mensen actief in die wijk en het sociale
kapitaal dat zij geïnvesteerd hebben in die buurt zou je ook moeten tellen. Maar omdat dat zo groot
is geweest, ben ik natuurlijk blij dat atelier K&K gewoon heeft kunnen blijven. Want doordat wij juist
in die groepen nog stevige wortels hebben, maakt het werk in atelier ook gewoon… Dat je zegt, wij
gaan oogsten. Wij gaan ons inzetten voor de mensen die willen blijven wonen. Dat geeft een
enorme solidariteit en ik denk dat heel belangrijk is. Dat er nog groepen bewoners zijn die zich druk
maken om de mensen die het economisch niet zo goed gaat en ook het gevaar zien of bang zijn voor
vereenzaming als ze uit hun buurten worden gejaagd.
10. Welke positieve veranderingen heeft u opgemerkt aan het feit dat er andere groepen in de
buurt zijn komen wonen?
Er is een grauwe sluier afgetrokken. De buurt had ook dat perspectief nodig van jonge mensen die
ambitieus zijn. Ontwikkelen kan nooit als je gewoon niet ziet dat er ook anderen zijn. De vrolijkheid
ook van positieve activiteiten en mensen die het leuk vinden om tuintjes en dergelijke te doen. Dat
creatieve, op alle fronten. Dat mensen gewoon weer investeren in hun huizen. Die buurt is echt veel
mooier geworden.
11. In welk opzicht?
De huizen zijn ontzettend opgeknapt. Ik vind dat er nu een stijl van bouwen is met een knipoog naar
Amsterdamse school wat mij zeer bevalt. Want in de jaren ’80 is er ook wel heel veel lelijks gebouwd
hé? Terwijl het een mooie wijk is. Op de pleinen, jammer genoeg, is gebouwd, scholen gebouwd.
Die Hertsveldschool is best mooi maar die zou eigenlijk ergens anders moeten staan, niet midden op
dat plein. Maar laten zijn wel die ontwikkelingen gekomen dat scholen onder de woningen kwamen.
Dat er woningen boven de scholen kwamen. Dat vind ik echt wel veel beter. Want pleinen en groen,
dat is wat die buurt ook uniek maakt natuurlijk. Dus in die zin ben ik wel blij. Ik zie serieuze
veranderingen. En een grote ontwikkeling is natuurlijk geweest dat het Oostelijk Havengebied is
ontwikkeld als woonwijk. Dat ik ook wel merk dat het wel wat heeft als de Universiteit van
Amsterdam dichterbij komt, Science Park. Dus ook heel veel studenten. Die dynamiek die daar in
zit, vind ik echt heel leuk.
12. Heeft u daar ook negatieve veranderingen aan u opgemerkt?
Er zijn natuurlijk ook een boel yuppen komen wonen die niks met de wijk hebben. Die in een totaal
andere werkelijkheid leven en zich daar ook van afsluiten. Nu is dat in een stad niet helemaal te
vermijden natuurlijk, maar je merkt wel, hoe lang blijft deze buurt nog een buurt? Als je merkt dat
heel veel mensen die al lang in de wijk wonen… Van het percentage mensen zullen er niet zo heel
veel lang blijven wonen in de wijk. Er is heel veel wisseling en verhuizingen. En natuurlijk, een wijk
moet ook een beetje stabiliteit hebben. Van mensen die graag in de wijk wonen en hun kinderen
daar helemaal laten opgroeien. En gewoon, zo’n natuurlijk proces zo van dit is een wijk, het is goed
voor volwassenen en voor kinderen en om in oud te worden. Doordat er te veel sociale woningen
weg zijn, voor mijn gevoel, hadden ze eerder moeten stoppen want nu is er een woningnood voor de
ouderen. En dat vind ik heel erg jammer. Terwijl ik het zelf heel prettig vind dat er allemaal jonge
mensen naast mij zijn komen wonen. Maar ik heb natuurlijk heel veel buurtbewoners zien dood gaan
omdat ik een blijver ben. Je ziet dus een wijk waar een deel, dat die samenhang er nog is. En dat
komt omdat ik natuurlijk ook in die samenhang zit er daarin een rol speel maar het wordt wel steeds
losser. Je hebt zoiets van, ook mensen die gewoon, wat ik echt een vreselijke ontwikkeling vindt en
dat ik blij ben dat de stad Amsterdam er wat aan doet is die AirBnB. Dat is gewoon ook echt
schrijnend. Woningen die ooit voor gehandicapten waren, grote benedenwoningen. Woningen die
super nodig waren, die verkocht zijn. Waar dan mensen die op drie hoog wonen en dingen nodig
hadden, die vroegen: mogen wij alsjeblieft ruilen woningcorpodratie? Nee, er mocht niet geruild
worden. Of ze kregen een huurprijs van 1100 euro. En dan is dat pand, waarvoor we nu actie voeren
dat hij een traplift krijgt tot drie hoog, die woning is nu een soort illegaal hotel met vier kamers. Het
is allemaal rolkoffertjes. Dat vind ik echt heel zuur. Natuurlijk is er in de Indische Buurt altijd een
bepaalde doorstroom geweest maar dit, van mensen die zo kort wonen, dat is dodelijk. Ik vind het
zelfs problematisch als ze er maar een jaar wonen. Ik heb zoiets van, wat heb je dan? Je ziet het ook
81

aan de voorzieningen die er ontstaan. Dat die groepen, die scheiden zich. Wil ik bijvoorbeeld gaan
rennen in het Flevopark. Je kunt gaan rennen en dan heb je rentraining. En dat is heel leuk, vind ik
fantastisch maar dat is dan acht euro per keer. Het is wel onder begeleiding. Maar je kunt je
voorstellen dat de werkelijkheden zich splitsen. Er zijn ook heel veel mensen die die acht euro niet
hebben en er ook niet aan zouden denken om voor rennen acht euro te betalen. Langs de andere
kant zitten we wel met een bevolking die gewoon echt moet bewegen. De gezondheid en alles blijft
achter. Dat vind ik echt heel dramatisch. De groep die in die andere werkelijkheid leeft, van gewoon
armoede, vind ik dan, als ik het vergelijk zeker. Dan denk ik: ja, die werelden scheiden zich helemaal.
De ene heeft geen voorstelling van hoe de ander leeft. En andersom ook niet. Gelukkig zijn er nog
sleutelfiguren in de wijk die de boel verbinden. Bijvoorbeeld dat de Meevaart er zit. In dat pand heb
ik dus zo veel jaren gewerkt. En ik werk er nog. Dat je daar toch ook met steun van de overheid een
fantastisch aanbod kunt doen om mensen toch te verleiden om in beweging te komen. Weet je hoe
veel moeite dat kost? Dat is belangrijk voor de structuur in hun leven maar je moet ze wel verleiden
om daar aan mee te doen. Als je dan allemaal barrières gaat opwerpen… Het idee van preventie, dat
je gewoon moet zorgen dat je deze groepen echt preventief er voor zorgt dat er genoeg
voorzieningen zijn voor die groep. Daar zal de overheid voor moeten zorgen. Dat zal de markt echt
niet doen. Dat is gebleken, want ik heb meegemaakt in het welzijnswerk dat de aanbestedingen
kwamen en ik heb toen nog actie gevoerd samen met de hele buurt omdat er heel veel volwassenen
sociale activeringsactiviteiten waaraan heel veel migrantenvrouwen aan deelnamen en waarvan wij
het belangrijk vonden, toen al, dat alle nationaliteiten door elkaar gingen. Door aanbesteding en
alles werd het werk op de werkvloer compleet verwaarloost. Het ging om de organisatie en het
management. Het ging niet meer om: wat zijn jullie resultaten? Bereiken jullie die en die? Is daar ook
een evolutie? Daar werd eigenlijk niet meer naar gekeken en werden alleen maar namen geturd en
ik kan je verzekeren dat het belachelijk was, dat er mensen kwamen om alleen een handtekening te
halen en ze werden beloond voor het feit dat mensen even een handtekening zetten. En er is in het
welzijnswerk, ook heel veel in het verleden, geld niet goed besteed. Maar om het
gemeenschapsgeld goed te besteden, dat is echt een hele moeilijke strijd. En die moet echt
inhoudelijk gevoerd worden, ook door professionals en deskundigen en wetenschappers die gewoon
zeggen waarin op de lange termijn geïnvesteerd moet worden.
13. (Hoe) is de openbare ruimte veranderd sinds u hier woont? (straten, huizen, groen- en
speelvoorzieningen)
Die zijn best opgeknapt. Dat ziet er veel beter uit. Dat is een groot verschil.
14. Vind u de buurt schoner/minder schoon/gelijk gebleven sinds u hier bent komen wonen?
Ook dat zijn golfbewegingen waar altijd weer op gelet moet worden maar ik vind het in stijgende lijn
beter gaan. Ook dankzij een aantal kleine initiatieven die misschien niet zo schokkend zijn. Wij
werken bijvoorbeeld veel samen met de H. King rond dat wegwerpplastic. Omdat dat gewoon echt
een probleem is dat de groepen waar wij mee werken, dat die nog te weinig bewust zijn of waren
van het feit dat al dat wegwerpplastic in de natuurlijk kwam. En dan merken wij dat er vrouwen in
Turkije het strand gaan schoonmaken en dat vind ik zo leuk.
15. Welk van de volgende omschrijvingen kloppen voor de Indische Buurt volgens u:
- Goede buurt (eens/oneens)
- Nette buurt (eens/oneens) à Nou…Nee, ik ervaar hem niet echt als net nee. Ik vind hem wel
aan het verburgelijken. Maar hij heeft nog iets non-conformistisch. En dat creatieve zit er
ook nog altijd. Het is nog altijd wel een bubbelende soep.
- Schone buurt (eens/oneens) à redelijk
- Gezellige buurt (eens/oneens)
- Veilige buurt (eens/oneens) à voor mij wel, niet voor anderen. Er zijn heel veel mensen die
angstig zijn. Angst heeft hele nare gevolgen. Er is best veel criminaliteit dus het is ook
objectief een feit dat dit buurtje niet optimaal is. Maar het is al flink verbeterd met vroeger.
De chaotische maatschappij op dit moment en islamofobie, die toch zeer sterk de kop op
steek weer, maakt mensen angstiger. En angst is een slechte raadgever. Als je veel mensen
hebt die angstig zijn in een buurt, dan is er iets heel naars aan de hand. Want dan trekken
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mensen hun luiken dicht en zullen ze ook niet meer communiceren in alle vrijheid. Ze gaan
zich opsluiten in hun eigen gemeenschappen. De Turken in hun Turkengemeenschap, de
Marokkanen in de Marokkaanse gemeenschap en yuppen in hun gemeenschappen. Dat is
precies waar je tegen moet kampen. Dat er in die mix toch kruisbestuiving plaats vindt. Als
die bestuivingen allemaal verdwijnen, dan is de buurt de buurt niet meer en dan is het
gewoon klaar.
16. Is de reputatie van de Indische Buurt is veranderd sinds u hier woont? (Hoe?)
Oh, ja, ongelofelijk. Nu is het een buurt, nou, dat vind men wel hip en zo. En dat was vroeger echt
een buurt. Dat je daar ging wonen… En daar een huis kocht… Toen wij een etage kochten, dat was
toen voor 32 duizend euro. Dat is ook een enorm groot verschil geworden.
17. Van welke voorzieningen in de buurt maakt u gebruik?
Ik wel, want ik heb genoeg inkomen. Ik ga graag naar de buurtwinkels, de Turkse groentewinkels. En
uit pragmatische redenen gebruik ik de Albert Heijn op de hoek veel. En verder, als ik grote
boodschappen doe, want ik probeer natuurlijk ook zuinig in te kopen, ga ik wel naar de Lidl.
18. En maakt u wel eens gebruik van andere winkels dan voor levensonderhoud?
Dan is er de markt, de Dappermarkt. Dat is toch een centrale plek en dat vind ik wel leuk. Ik vind
kleren niet zo belangrijk en er zijn genoeg kwaliteitszaken. Er zijn nu genoeg zaken die welk echt
kwaliteit hebben en waar je wel echt dingen kunt kopen als je het nodig hebt.
19. En qua horeca?
De horeca heb ik heel sterk zien veranderen natuurlijk, zien uitbreiden. De ponteneur, die nu de Bar
Botanique heet, op het hoekje. En Studio K was natuurlijk een grote veranderingen in de wijk. Dat
was eerst een technische school. Dat hebben we allemaal meegemaakt, dat zich dat ontwikkelde
tijdens de vogelaarswijk. Dat is ongelofelijk, dat je een bioscoop hebt.
20. Is er de afgelopen jaren verandering geweest in het aanbod?
Het voorzieningenniveau dat de kansarme, kwetsbare bewoners bereikt, is aan het verlagen. Qua
winkels en dergelijken zie ik en perfecte scheiding der geesten. Misschien is dat ook niet heel, heel
erg. Want die koffiehuizen, dat heeft ook voor mij niks te bieden hoor.
21. Welke nieuwe voorzieningen zijn er in de buurt gekomen?
22. Gebruikt u deze?
De kroegen en de restaurants zeer zeker. Want ik vind het allemaal leuk. Ik vind de Everzwijnen heel
lekker. En je probeert ook die nieuwe tentjes uit. Ik vind ook als je niet duur af wil zijn, kun je bij
Madame Jeanette fantastisch lekker lunchen. Er zijn nog wel tentjes waar je heel lekker kunt eten. In
de cafés eet je lekkere broodjes. Badhuis vind ik ook prima om langs te gaan. Studio K vind ik iets
minder. Ik weet niet waarom maar ik vind het een beetje onrustig. Ik vind het wel fijn om op het
terras te zitten daar. Dat vind ik ook bij het badhuis. Er zijn een paar mooie terrassen en ik hou van
terras. Er zijn ook wel nieuwe zaken die weer weg zijn. Café le Comfort waar nu, hoe heten ze nou,
hier om het hoekje in de Sumatrastraat, het is nu ook een hele leuk tent. Nelis, heten ze nu. Dat is
ook wel een opluchting. Het is ook wat creatiever. Dus je kan ook echt alle kanten op.
23. U vindt het wel een toevoeging?
Ja, tuurlijk.
24. Wat is daar dan voor verdwenen?
Nou, ik denk dat qua horeca en restaurantvoorzieningen dat het alleen maar een surplus is geweest.
Ik kan niet echt iets betreuren dat verdwenen is, tenzij ik nu de ponteneur betreur. Dat die dus niet
meer is wat die was. Wat het nu is, vind ik veel minder. Dat had een hele goedkope, zeer goede, ook
al nieuwe stijl koken. Het was echt een heel goed eetcafé. Voor een hele betaalbare prijs en daar zag
ik de mix. Maar dat heeft heel lang bestaan maar dat is nu overgenomen. Het grappige was, de
Ponteneur is ook nog een plek waar ik ooit Nederlandse les heb gegeven. Toen was het nog een
school. Het was zo’n gezellig gebeuren waar alle nationaliteiten door elkaar gingen. Dat vind ik echt
heel jammer. Want ik was eigenlijk van af het begin al heel blij met al die nieuwerwetse cafés,
kroegen en restaurantjes.
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25. Vind u dat arme gezinnen hier nog steeds betaalbaar in hun levensonderhoud kunnen
voorzien?
Nee. Vroeger hebben veel mensen een centje bij kunnen verdienen. Ook met opvang op scholen en
zo. Dat is een hele tijd geweest en toen gingen ze allemaal minder verdienen. Vrijwilligerswerk en zo
werd steeds minder betaald en op een bepaald moment mocht je alleen nog een
onkostenvergoeding geven.
26. En bij de uitgaven? Zijn er duurdere winkels inmiddels?
Ja, er zijn ook winkels die niet toegankelijk zijn omdat de prijzen te hoog zijn. Maar dat is logisch,
dat is door de hele stad.
27. Zijn er nog voldoende winkels die wel toegankelijk zijn?
Jawel hoor, we hebben een goede markt. Want ik ken ook heel veel mensen die hun buurt bijna niet
uitgaan.
28. Doet u zelf altijd boodschappen hier in de buurt?
Ja, praktisch altijd. Of ik moet heel doelbewust iets hebben wat je hier niet kunt kopen wat logisch
is.
29. Hoe is uw huurprijs veranderd sinds u hier bent gaan wonen? (gestegen, gedaald, gelijk
gebleven)
Ik ben begonnen met 189 gulden. En nu zit ik op 364 euro. Dat is nog een schijntje hé.
30. Hoe beoordeelt u de huur van uw woning?
Betaalbaar. Omdat ik ben blijven wonen. Ik woon hier zo lang, in dit huis. Dit is een huis van de
Alliantie en die mogen nooit meer dan de wettelijk toegestane huurverhoging rekenen. Dit huis,
terwijl het een sociale woning is, dat is echt heel eng, als dit huis weer verhuurd zou worden, staat ie
op 706 euro. Als je nu kijkt naar iemand die alleen woont en van de bijstand leeft, of een klein
pensioentje, die echt aan het minimum zit. Die mogen maar tot 570 euro huren. Dus deze woning is
voor hun ook niet meer. Dat is zuur hoor. Dat vind ik echt heel zuur. Hier zouden ze het renoveren en
niet verkopen en hebben ze het uiteindelijk wel allemaal verkocht. En ik moet zeggen, ik vind dat
echt pijnlijk.
31. Is het grootste deel van de straat nu verkocht?
Nee, kijk, alleen mensen die langer wonen, zoals ik, die zijn blijven wonen na de renovatie in
2005/2006. In eerste instantie was het niet de bedoeling om ze te gaan verkopen. In tweede
instantie wel. Want ik had zoiets van, ik wil zelf ook een aantal dingen betalen want ik wou heel
graag vloerverwarming. En later boden zij mij het te koop aan. Ik ben wel bij de hypotheker geweest
en heb advies gevraagd maar gezien de huurprijs die ik toen betaalde, had ik zoiets van, dat moet je
gewoon niet doen. Als je blijft zitten, heeft het geen zin om het te kopen. Want dat is wel een groot
voordeel. Wij zijn als huurders toch goed beschermd.
32. Voelde u zich hier thuis toen u hier bent komen wonen?
Ja, want ik vond het een uitdaging. Het zag er heel anders uit. Het was echt dat je dacht van ‘mijn
hemel, wat ligt hier een werk’. Zo erg, zag die wijk er soms uit. Grauw en waar nu studio K zit, was
zo’n heel donker, een beetje een creepy buurt. Sommige stukken, daar ging je niet. Dat was een nogo area. Makassarplein, zeker. Maar eerst rondom het karrewiel. Dat was echt creepy. Een ook
tegen het Flevopark. Man, dat was echt… Werd ongelofelijk veel gedeald, veel drugsoverlast. Ik ben
nu ook ouder geworden dus dan heb je toch ook minder last van vervelende dingen op straat met
venten en zo. Die buurt was niet zo’n jovel buurtje.
33. Wat vindt u van de samenstelling van de bewoners zoals die nu is?
Ik denk dat stillekes aan te veel bewoners niet lang genoeg zullen blijven wonen. Ik vind dat er een
stevige balans moet zijn van mensen die gewoon blijven investeren in een buurt. Een zekere
stabiliteit heb je nodig. Daar ben ik bang voor. Dat die stabiliteit er niet komt. Als die huren blijven
ontploffen, dan mogen we allemaal ergens anders gaan wonen. Gelukkig ben ik er zeker van dat
zolang Eberhart van der Laan onze burgemeester is, dat het ook een woonstad blijft maar dat is de
grote opgave. Blijft het een woonstad?
34. Hoe gaan verschillende groepen mensen in de buurt met elkaar om?
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Ja, in Atelier K&K is dat één van de belangrijkste doelstellingen en die halen we met verve. Wij zijn
wat minder, maar je kan gewoon niet het leed van de hele wereld op je nemen, en wie kiezen heel
duidelijk voor een aantal groepen. Wat dus ook resulteert in die zelfhulpgroepen. Dat is voor
mensen met een psychische problematiek, mantelzorgers en voor oudere Turkse dames die nooit
die taal onder de knie hebben gekregen. Je zoekt echt binnen de groep van, nou, binnen die groep
zullen we er alles aan doen dat die en dat die groepen zich met elkaar verbinden. Onze mix ziet er al
heel anders uit. Maar ik moet zeggen, alleen bij de mensen met een psychische problematiek gaat
het om een gemengde groep van mannen en vrouwen. Maar die hebben we wel weten de mengen
met die mantelzorgers en met veel migrantenvrouwen
35. En als je verder kijkt in de buurt, is er duurzaam contact tussen verschillende groepen, ook
buiten studio K&K? Of heb je het idee dat mensen een beetje in hun eigen subcultuur leven?
Ik denk dat het grote deel in de subcultuur leeft. Het is maar een klein percentage dat echt mengt.
36. Scheidt zich dat dan op basis van afkomst of op basis van leeftijd, herkomst?
Ik wil er geen naam aan geven maar ik vind het heel opvallend dat mensen die zich mixen, dat ze
slim zijn, sociaal slim zijn en beschaafd en verlicht van denken. Dat zijn de mensen die mixen.
37. En de mensen die niet mixen?
Dat zijn van die angstige mensen die denken dat ze alles kwijt zullen raken omdat er nog andere
nationaliteiten zijn en die op Wilders stemmen. Dat is ook een grote groep aan het worden.
38. Dus het is misschien niet eens op etnictiteit, leeftijd etc. Het is misschien eerder op politieke
instelling?
Ja, maar ja, politieke instelling, sommige mensen wijten alles aan de politiek en ze doen niet meer
mee en dan gaan ze dus van die rare dingen doen. Maar het is ook spiritueel. Ook binnen de moslim
gemeenschap. Zijn ze verlicht? Die term hou ik maar aan. Op het moment dat mensen verlicht zijn,
weet je dat ze een voedingsbodem hebben en dat je weet waar hun motivaties liggen en waar ze
hun inspiratie vandaan halen. Dan is het prettig. Als mensen gewoon een diepere wortel hebben.
Ook een spirituele wortel. Dat stel ik op prijs. Want dat is gewoon ook iets waarvan je weet, ja,
mensen gaan wel uit van dat ze hun best moeten doen en dat ze het goede willen nastreven. Dat dat
niet altijd lukt en dat iedereen wel eens uitglijdt… Maar in principe, die benadering naar elkaar toe
en die ruimte geven omdat je elkaar vertrouwd, dat is het. Dat vertrouwen, dat moet eenieder
verdienen. Dat is door elkaar tegen te komen, te treffen, te ontmoeten en te zien. Dat valt mij op,
dat mensen die mixen niet gestopt zijn met zich geestelijk te ontwikkelen.
39. Wat vindt u van de betrokkenheid van buurtbewoners bij de buurt?
Een deel van de bewoners is heel actief maar ik denk dat een heel groot deel hier alleen maar komt
om, die hard werken, en ze moeten ook om die huizenprijzen op te brengen. Het zijn allemaal
mensen die gewoon toch redelijk succesvol maatschappelijk op die ladder staan. Omdat ze gewoon
hier die huizen hebben kunnen kopen.
40. En is de gemiddelde betrokkenheid daar dan mee afgenomen in de afgelopen jaren? Is er
minder draagvlak voor beweging in de buurt?
Een deel van de mensen, dat merk ik ook, dat die aan het zoeken zijn om verbanden aan te gaan.
Omdat mensen ouder worden en bang zijn om te vereenzamen. En zij het heel belangrijk vinden om
een eigen netwerk te hebben, dat als er iets is, want ze willen allemaal in hun huis oud kunnen
worden. Nou, dat is geen sinecure. Om die wensen van oud kunnen worden te kunnen realiseren,
zullen groepen ook aaneen moeten sluiten en samen gaan werken om dat voor elkaar te krijgen.
41. Wat merkt u van die nieuwe bewoners?
Eigenlijk heel weinig. Maar ik vind het wel gezellig als we samen de barbecues vieren in de straat.
Want dan kom je weer mensen tegen. Want ik ben wel geïnteresseerd in wie daar wonen. En
sommige vind ik dan ook weer heel leuk. Je ziet nu ook al, en dat begint, en daarom is het leuk om
naar dat soort feesten te gaan en zo, ook in je eigen straat, dat er een beweging is van mensen die
ooit in Amsterdam hebben gewoond maar die dan omdat ze kinderen hebben groot gebracht hun
huizen buiten hebben verkocht en hier iets nieuws kopen. Maar die zich eigenlijk heel erg verbonden
voelen met die wijk. Dat is een klein percentage. Maar ik vind dat heel leuk. Dat ze weer terug naar
de stad komen waar je je oude dag tussen al die culturen viert. Dat snap ik ook wel, want wat zit je
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daar te doen buiten? In je grote huis? Dus mensen die weer naar een kleiner huis willen maar dan
opgeknapt en hierin Amsterdam.
42. En hoe zou u de nieuwe bewoners omschrijven?
Zeer gemêleerd. Want er zijn dus mensen die carrière maken en heel even in die wijk zijn. En die
hebben wel echt alle kleurtjes van de regenboog hoor, dat is niet alleen maar wit. Die
inkomensverschillen, dat is gigantisch. Dat is een echte tweedeling. Van mensen met heel veel
inkomen en dat zie je echt. Ze zitten in die huizen en ze hebben van die dikke auto’s. Vroeger als er
hier een dikke auto stond, was dat iemand die drugs deed of een pooiersbak. Of een smokkelaar.
Iemand die drugs verkocht. Maar nu zijn dat gewoon de bewoners. Dat is eigenlijk heel komisch. Dat
is eigenlijk heel anders. En dat geeft wel spanningen hé. Er zijn niet voor niks meer inbraken, er valt
meer te halen. En je ziet ook in de Javastraat, de arme studenten bedienen de rijke studenten. Maar
het is wel een tweedeling. En die blijft ook. Ik kan heel veel studenten, of vrouwen die ik ken die hier
lang wonen, er zijn opgegroeid en zijn gaan studeren. Dus dat zijn ook studenten. Maar die mengen
zich niet. Eigenlijk zouden ze gewoon de kans moeten krijgen om zelfstandig ergens anders kunnen
wonen. Omdat ze niet mee kunnen doen. Ze zouden zich een stuk zelfstandiger moeten kunnen
ontwikkelen om te mixen met andere studenten. Maar doordat ze thuis blijven wonen is dat
eigenlijk niet mogelijk. En soms denk ik ook van, ook bij hun, veel van de alleenstaande vrouwen die
dus er uiteindelijk alleen voor zijn komen te staan en nu van die hele slimme, intelligente kinderen
hebben maar die zullen nooit de kansen krijgen, omdat ze niet dezelfde netwerken hebben. En dat
zie je nu al op de arbeidsmarkt. Die zouden eigenlijk veel meer er even uit gehaald moeten worden,
even in een ander stuk van de stad, even los van pa en ma of alleen ma en gewoon de vleugels
uitslaan. Ze zouden een tijd bij een soort studentenhuisvesting moeten zitten. Dat ze gemixt wonen.
Dat zou ideaal zijn. Dat ze andere mensen tegenkomen, met een gelijke ontwikkeling. Dat zou de
beide kanten stimuleren. Zij hebben echt wel wat te bieden want zij kennen een werkelijkheid die
anderen niet kennen. Dat zorgt dat de maatschappij in beweging blijft. Een soort versmelting van
ervaringen die heel verschillend zijn.
43. Heeft u wel eens overwogen om te verhuizen?
Na 7 jaar Indische Buurt had ik wel zoiets van, zou ik niet in Haarlem gaan wonen. Het is gewoon
dichterbij de zee, die drukte uit en toch een hele gezellige binnenstad met veel culturele dingen.
Maar het heeft maar even geduurd hoor.
44. Ervaart u de instroom van hogere inkomensklassen als positief/negatief/neutraal?
Ik denk neutraal want je hebt er pas mee te maken als ze iets positiefs ondernemen in de buurt.
45. Maar u vindt niet dat het ook een negatieve invloed heeft op de buurt?
Soms, ja. Ik vind sommige mensen heel erg onverschillig. Een klein voorbeeld: die food markt, die
laatste. Wij doen altijd mee met het Buurtfestival Indische Buurt en dat was samen met het food
festival. Het buurtfestival ging er vanuit, en hadden nog gevraagd aan Pantar of ze de straten na
aflopen goed wilde schoonmaken, maar dat vonden de mensen van het food festival niet nodig
want dat gingen zij regelen. Dus wij gingen er vanuit, want je verbind je naam aan een food festival,
dat het goed schoongemaakt zou zijn maar dat is helemaal niet gebeurd en de bewoners hebben
vanaf zaterdag tot maandag in de vuiligheid van het food festival gezeten. Met een buurt die te
kampen heeft met een serieuze rattenplaag vind ik dat echt compleet onverantwoord. En op dat
moment ben ik heel boos dat het buurtfestival aan zoiets is gekoppeld. Ik schaam me dan. Dat soort
onverschilligheid… Dan gaat het jullie alleen om het geld te verdienen en ze zeiden: ‘ja maar
maandag komt de gemeentereiniging’. En dan voel ik de scheiding der geesten. Want dan heb ik
zoiets van, het gaat om gemeenschapsgeld en je moet je schamen tot en met. En vervolgens ook
nog het extra betalen van het gewone huisvuil wat nu zoveel extra werk moest verschaffen. Het is
zo’n graaicultuur. Zo van, als het ons geld opbrengt, maar wat de effecten voor die buurt zijn, die
zou je mee moeten wegen. Is het positief of negatief? Want je ziet ook in het park. Er komen
festivals in het park omdat de stad vol is. Maar dat park is op veengrond. Als daar festivals zijn, dat
park lijdt. Dat is één van de prachtigste dingen van de buurt. Als dat niet behouden blijft en
beschermd wordt.. Want die buurt ligt fenomenaal goed ten opzichte van het centrum en alles. Dat
is de reden ook waarom ik hier zo ontzettend graag woon. Zijn locatie, het water, het feit dat hier
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iets betere lucht is dan in sommige andere delen van Amsterdam. Dat is voor de toekomst zo
belangrijk. Dat moet je zien te behouden. Ze moeten niet van die stomme vergissingen begaan dat
je die buurt overbelast met dingen omdat het centrum van Amsterdam een beetje volloopt. Dan
denk ik ja, we moeten hier wel een goede woonbuurt blijven met redelijk gezonde lucht als het kan.
Ik vind dat wel goed, op bepaalde plekken komen heel veel woningen bij en er zijn nog steeds
gebieden waar dat kan. Ik ben ook heel benieuwd wat er daar bij die silo’s komt. Dan moet je ideeën
gaan ontwikkelen voor de toekomst. Want wij hebben heel veel kansen hé. Als het goed gaat, is dit
een perfecte buurt maar dan zal je toch moeten zorgen dat je alle inkomenscategorieën een plek
geeft. Dat zou mijn wens zijn.
Bijlage 5.3: Interview 3
Datum: 10 mei
Duur: 27:41
Aantal jaren in de Indische buurt: 32 jaar
Leeftijd: 65
Straat: Zeeburgerdijk
Hoogst behaalde diploma: Lagere school, MAVO
Bron van inkomsten: Ziektewet en vrijwilligersvergoeding
Beroep bij vestiging: Kantinejuffrouw
Huidig beroep: Vrijwilliger bij de Meevaart
Herkomst: Turkse/Nederlandse
Geboorteland: Turkije
Geboorteland ouders: Turkije
Soort woning: Sociale huurwoning, corporatie
1. Wanneer bent u in de Indische buurt komen wonen?
25 oktober 1985.
2. En waarom?
Omdat de woning op de Bredeweg te klein was ben ik met twee kinderen, ik woonde halve woning
en deze hier was met vier kamers, ben ik hier naartoe verhuisd. Naar Zeeburgerdijk 177.
3. En waarom koos u voor de Indische Buurt?
Ja, ik wil niet in een andere buurt wonen want ik heb 12,5 jaar hier in de buurt gewoond en ik vind
het een gezellige buurt, leuke buurt. En de markt is dichtbij, museum is dichtbij, IJburg is dichtbij. Ik
heb deze woning gekozen. En de Turkse moskee was ernaast omdat ik uit Turkije kwam, vind ik ook
leuk dat ik een beetje ook eigen cultuur bij me heb.
4. Hoe zag uw huishouden eruit toen u hier kwam wonen?
Twee kinderen, mijn man en ik. Met z’n vieren. Ik werkte niet en mijn man werkte bij de NDSM.
5. Welke belangrijke veranderingen heeft uw huishouden doorgemaakt sinds u hier bent
komen wonen?
De kinderen zijn de deur uit en mijn man is overleden.
6. Wat beschouwt u als ‘uw buurt’?
De hele Indische Buurt. Ja, natuurlijk. Het park is dichtbij, badhuis was toentertijd dichtbij, markt
was dichtbij. Met alles. Alle Turkse winkels zijn in de Javastraat. Er is nu nog wat, maar wat minder.
Was echt leuk. De hele buurt was leuk. Niet alleen mijn straat, Zeeburgerdijk, was leuk maar de hele
buurt was leuk.
7. Welke veranderingen ziet u in de afgelopen tien tot vijftien jaar?
Heel veel. Vroeger was bij mij wat echt opvalt, elk huisje heeft een gordijn ervoor. Dat heb je niet
meer. Vroeger waren er allemaal Nederlanders in de buurt. Want de Indische Buurt is veel meer van
het havengebied hé. Vroeger waren er allemaal Nederlandse mensen. Nu alleen maar buitenlanders.
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Dat is niet meer leuk. Alle buren zijn verhuisd. Oude buren zijn overleden. Oude buren zijn weg naar
het bejaardentehuis. Ik vind het nu een beetje saai geworden. Vroeger zaten wij voor de deur, weet
je, kopje koffie drinken of lekker zonnetje. Probeer nu te zitten, kan niet meer. Dat soort dingen
veranderen, heel veel.
8. Wat voor invloed heeft dat gehad op de buurt? Bijvoorbeeld de winkels en dergelijken?
Winkels ook. Allemaal Nederlandse winkels zijn weg. Allemaal nu bakkerij of andere dingen. Leuke
dingen zijn allemaal weg. Het badhuis is nu zelfs een café. Ik zou nooit dat gebouw wegwillen,
badhuis. Dat is echt ons symbool, van Oost. Maar eerst was dat gewoon badhuis, nu is het een
cafetaria geworden. Ik hoop dat het zo blijft. Dat is het enige symbool. Alle huizen zijn weg, van het
Javaplein. Alle echte bomen zijn weg, allemaal kleine boompjes nu. Er zijn steeds veranderingen.
9. Welke positieve veranderingen heeft u opgemerkt?
Ja, de bibliotheek is dichterbij. De sportzaal is dichterbij. En veel boodschappenwinkels dichterbij.
Albert Heijn, Lidl en dat soort dingen. Dat is positief voor mij. Omdat ik nu midden in mijn jaren dus
voor mij is dichterbij de winkels veel beter. En de scholen, die zijn ook allemaal weg. Ze zijn allemaal
naar Watergraafsmeer en West. ROC is weg, Tweesprong is weg.
10. Vind u dat de straten zijn veranderd?
Vies, nu. Echt viezer geworden.
11. De laatste tijd heeft de gemeente juist best wel veel gedaan om dat een beetje op te ruimen.
Ja, heel veel gedaan maar de mensen zijn vies. De nieuwe generaties zijn vies. Niemand gaat ramen
lappen bij mijn straat. Niemand! Ik heb nooit een glazerwasser gezien voor het raam. Of iemand die
de stoep eventjes veegt. De gemeente doet het wel, maar goed. Wij hebben nu zo’n ding waarbij je
de troep onder de grond deponeert. Dat is wel goed, maar dan moet je het wel brengen natuurlijk.
Maar een hele hoop mensen doen rare dingen erin en alles er naast, of hij kan niet dicht en dan
zetten ze weer alles er naast. Ik vind het vies de laatste tijd.
12. Hoe zien de nieuwe woningen eruit?
Ze zijn allemaal onverzorgd nu. Ik vind het zonde. Je moet zuinig zijn met je huis. Ik vind het vies
eigenlijk. Kijk maar in de trappenhuizen en zo.
13. Vind u de buurt schoner/minder schoon/gelijk gebleven sinds u hier bent komen wonen?
Ja, veel viezer.
14. Welk van de volgende omschrijvingen kloppen voor de Indische Buurt volgens u:
- Goede buurt (eens/oneens)
- Nette buurt (eens/oneens)
- Schone buurt (eens/oneens)
- Gezellige buurt (eens/oneens)
- Veilige buurt (eens/oneens) à in Oost is er echt veel criminaliteit. Veel criminelen, heel veel.
Overlast, soms. Ik klaag er over. In Oost zijn veel buitenlanders. En dat is de jongere
generatie. Op elke hoeken verzamelen ze zich samen. Dat valt heel erg op. Daar heb je ook
veel last van. Van de ruzie, schietpartijen of vechtpartijen. Of iemand maakt ruzie, rent weg,
politie erachteraan.
15. Als je verteld aan mensen dat je in de Indische Buurt woont, hoe reageren mensen dan? Wat
voor beeld hebben zij bij deze buurt?
Oh, je woont wel mooi. En dat is ook bijna stad nu. Dat zeggen ze. Je woont wel in een mooie buurt
maar ze zeggen er wel bij dat je bij de criminelen woont, dat wel.
16. Van welke winkels in de buurt maakt u gebruik?
Alleen Albert Heijn.
17. En spullen zoals kleding en dergelijken?
C&A, bij Oostpoort.
18. Vind u dat er de afgelopen jaren veranderingen zijn geweest in hoe veel en wat voor soort
winkels er zijn?
Er zijn veel cafés en koffiezaken bij gekomen. Dat is de enige verandering.
19. Vindt u deze veranderingen goed of slecht?
88

Ja, lekker rustig. Iedereen kan genieten. Het is ook veel gezellig in de zomer als je mooi weer hebt.
Misschien komt er straks in Oost ook wel een winkelcentrum.
20. Maakt u zelf ook gebruik van die cafés?
Ja, tuurlijk. Naast de bibliotheek. Tegenover het badhuis. Boven zit een sportwinkel. Coffee
Company.
21. Gaat u wel eens uit eten?
Ja, wij gaan naar Vandaag. Daar altijd eten.
22. Hoe vindt u de restaurants in de buurt?
Leuk, ook leuk. Maar een pizzeria of zo, Turkse restaurants en bakkers.
23. Is dat anders dan toen u er net woonde?
Tuurlijk, heel anders. Ik had liever de eerste winkels willen houden, echt waar. Een echte
banketbakkerwinkel, visboer, groenteman waar je spullen kan halen. Maar hier heb je nu ook veel
Turkse winkels. Het is wel goedkoop maar het is ander materiaal. Als kilo’s tomaten koopt bij de
Turkse winkel, die kan je maar een paar dagen houden. Maar bij zo’n echte groenteboer. Dat is ten
eerste naturel, zonder hormonen. En ook kan je ze langer bewaren. Dan hadden wij vroeger ook nog
melkboeren die langsrijden bij je huis en een groenteboer. Dat mis ik allemaal. Dat was echt
gezellig, leuker. Kan je een praatje mee maken. En alles hygiënisch. En dan hadden we niet zo veel
spullen als toen, weinig spullen, maar goede spullen. Dat mis ik allemaal.
24. Vind u dat de prijzen van de winkels hoger zijn geworden?
Heel duur. Vroeger kochten wij appels voor één gulden en dat is nu gewoon één euro. Dat is echt
duur.
25. En het soort winkels dat in de buurt is gekomen? Zijn er bijvoorbeeld luxere winkels
gekomen?
Ja, een heleboel luxere dingen zijn er gekomen. Bijvoorbeeld waar ik zit, dat is voor mij ook al luxe.
Maar het is gezellig.
26. En wat voor soort mensen komen daar?
Alle mensen, gewoon door elkaar. Het is wel een beetje een duur cafeetje maar ik vind het gezellig,
in het zonnetje zitten.
27. Hoe is uw huurprijs veranderd sinds u hier bent gaan wonen?
Gestegen. Maar ik woon prima. Aan de ene kant heb je water en aan de andere kant heb je de straat,
tegenover de Modevakschool. Ik woon heel rustig. Tweede huis van de moskee af.
28. Hoe beoordeelt u de huur van uw woning?
Betaalbaar, voor mij.
29. Voelt u zich thuis in de buurt?
Ja.
30. Hoe komt dat?
Omdat ik er natuurlijk al heel lang woon.
31. Zou u zich kunnen voorstellen dat u ergens anders gaat wonen?
Ik zou er niet aan kunnen wennen.
32. Voelde u zich meteen thuis?
Ja. Met mijn gezin goed bij elkaar. De school was tegenover mij en mijn man kon meteen naar
Noord naar NDSM. En mijn zoontje zat vlakbij op school. Alles was mooi en precies wat ik wil. Ik heb
hele lieve buren gehad. Wij waren met zijn zessen, zes buren, allemaal Nederlandse mensen. Wel
wat ouder dan ik, maar echt gezellig.
33. Wat vindt u van de samenstelling van de bewoners zoals die nu is?
Slecht. Ik ben zelf ook uit Turkije, ik ben ook buitenlander. Maar ik pak het heel anders op. Als ik zo
kijk naar andere mensen in de buurt, het is vreselijk. Echt erg. Lawaaierig en nooit respect voor
elkaar. Niet de tuin mooi verzorgen, huis schoonmaken, niet mooi alles regelen. Die generatie die nu
opgroeit is niet goed, bij mijn buren. Ik zie dat niet mooi opgroeien, die kinderen. Die kinderen
kunnen gewoon zeggen van ‘mama, ik doe dat niet’. Dat was vroeger niet zo. Als ik iets vroeg, werd
dat meteen gedaan door mijn kinderen. Maar nu ook, ik zei verleden keer ook tegen mijn
buurjongetje: ‘lieverd, kijk uit, die bal is gevaarlijk op de Zeeburgerdijk’. ‘Ik weet wat ik doe, bemoei
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je er maar niet mee’. Dat soort dingen vind ik vreselijk. Ik wil niet dat hij onder de auto komt te
zitten. En dan zit ik voor het raam, weet je. Dat soort dingen allemaal, maak nu mee. Dat was
vroeger niet zo.
34. Hoe gaan verschillende groepen mensen in de buurt met elkaar om?
Vreselijk. Niet eens goedemorgen. Niet eens goedemiddag. Maak ik de trap schoon, hij komt zo,
niet eens van ‘sorry, mag ik er even langs?’, nee, hij komt zo, pap pap, gaat ie naar boven. En de
benedenburen doen helemaal niets in het huis. Of buiten het huis. Nee, ik vind het nou niet meer
leuk, nee. En die kinderen maken zo veel rommel en die ouders ruimen het nooit op. Of een bal
tegen de ramen aan en niet eens sorry. En rijk is rijk en arm is arm.
35. Er is onderling geen contact?
Nee. Haast niet.
36. Wat vindt u van de betrokkenheid van buurtbewoners bij de buurt?
Mensen zijn lui. Ze hebben geen zin. Even paar plantjes, groen, tafels en twee stoelen en klaar. Dat
is niet meer.
37. Kent u de directe buren?
Heel goed. Op één hoog woont een jongen en beneden woont een gezin. Die ken ik wel goed.
38. Wat voor contact heeft u met de directe buren?
Ik kom nooit bij hun, ik kom nooit bij hun. Alleen groeten en als ik ziek ben ‘heb je wat nodig?’ of zo.
Maar verder komen we nooit bij elkaar.
39. Is dat anders dan voorheen?
Ja, vroeger had ik heel veel contact met mijn buren. Samen koffie drinken. Zij bij mij of ik bij haar in
de tuin. Nu is de tuin niet meer. Allemaal hoge planten, bomen en wilde bossen. Dat is niet meer.
40. Heeft u kinderen die in de Indische Buurt naar school gingen?
Ja, mijn zoon en dochter zaten op de Tweesprong.
41. Hoe oud zijn uw kinderen?
Mijn zoon is 42 en mijn dochter is 32.
42. Was het toen een beetje een gemengde school?
Ja. Alle landen, alle soorten mensen.
43. De gemeente Amsterdam heeft woningen gerenoveerd en verkocht daardoor trekken er
andere groepen naar de buurt. Wat merkt u van die nieuwe bewoners?
Ik heb nog niets meegemaakt. Die huizen zijn pas net klaar en ik ben pas net terug uit Turkije.
44. Maar heeft u wel opgemerkt dat er huizen verkocht zijn in de buurt?
Ja, heel veel. Er komen andere mensen.
45. Hoe zou u deze bewoners omschrijven? Wat voor types?
Studenten. Turkse mensen, Marokkaanse mensen. Allemaal verschillende mensen. Maar nu, bij mij
in de buurt, veel Nederlandse mensen met kleine kinderen. Een nieuwe generatie Hollandse
mensen. Leuk. Heel leuk. Vroeger was het een rommeltje in de speeltuin. Nu wordt het een beetje
opgeknapt voor de kinderen. Nu gaan de kindertjes daar lekker klimmen. Dat is leuk. Ik hou veel van
dat soort dingen. Vroeger was er niet zo veel. Maar nu wel. Mijn kinderen speelden meestal op het
schoolplein na schooltijd.
46. Heeft u wel eens overwogen om te verhuizen?
Nee.
47. Waar zou u heen verhuizen?
Dichterbij mijn zoon, ook in de Indische Buurt. Riouwstraat.
48. Ervaart u de veranderingen positief/negatief/neutraal?
Niet positief. Voor mij niet. Nu is er veel meer ruzie. Mensen hebben geen respect voor elkaar. Het is
niet meer leuk.
49. Maar u vindt het nog wel een gezellige buurt zegt u, waar ligt dat aan?
Met de oude buren en de oude spullen die nog bestaan. Daarmee vind ik het wel gezellig.
50. Welke veranderingen zou u graag zien?
Allemaal Nederlandse winkels. Tuinen goed verzorgen, moet verplicht. Straten mooi schoon en
gordijnen voor de ramen. Het zou een warme buurt zijn. Daar hou ik van. Dat mis ik allemaal. Het
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koper poetsen, de straten schoonmaken, gezellig praten met elkaar. En dan twee stoelen voor de
deur. Eentje voor jou en eentje voor mij. Dat soort dingen mis ik allemaal. Dat zou ik echt graag
willen. Terugkeren naar toen.
Bijlage 5.4: Interview 4
Datum: 25 april 2017
Duur: 16:25
Aantal jaren in de buurt: 28 jaar
Leeftijd: 54
Straat: J.M. van der Mijlaan
Hoogst behaalde diploma: MBO
Bron van inkomsten: Werk, tweeverdieners
Beroep bij vestiging: Apothekersassistente
Huidig beroep: Apothekersassistente
Geboorteland: Nederland
Geboorteland ouders: Duitsland (V) en Nederland (M).
Herkomst: Nederlandse
Woning: Sociale huurwoning, corporatiehuur

1. Wanneer bent u in de Indische buurt komen wonen?
Ik ben geboren in de Indische buurt en ik ben teruggekomen in 1989. Ik ben geboren in de
Riouwstraat en nu woon ik op de oude Veemarkt.
2. En waarom?
Omdat ik in de Speestraat heb gewoond en dat huis moest weg. Er werd een hele nieuwe wijk
gebouwd en ik dacht, dat lijkt me wel wat.
3. En waar zit die aantrekkingskracht in?
Oost gewoon. Ik hou gewoon van Oost.
4. Hoe zag uw huishouden eruit toen u hier kwam wonen?
Man, vrouw en één kind.
5. Welke belangrijke veranderingen heeft uw huishouden doorgemaakt sinds u hier bent
komen wonen?
Mijn zoon is de deur uit. Ik woon nu nog samen met mijn man, op dezelfde plek.
6. Wat beschouwt u als ‘uw buurt’?
Heel Oost.
7. Welke veranderingen ziet u in de afgelopen tien tot vijftien jaar?
Ik vind dat er heel veel yuppen komen wonen. Heel veel restaurantjes die bijna allemaal hetzelfde
zijn. Op zich wel heel leuk maar wel heel veel denk ik. Er wordt heel veel gebouwd, ook heel veel
hotels. Waar dat voor nodig is weet ik niet.
8. Welke positieve veranderingen heeft u opgemerkt?
Ik zie helemaal niks negatiefs eerlijk gezegd. Ik ben heel positief. De sociale controle vind ik heel
goed. Bij ons in de wijk bijvoorbeeld wel. Je weet wie er woont en je weet ook als er andere mensen
zijn dat je even op moet letten. Met name bij mijn buren aan de overkant. Ik werk natuurlijk ook in
Oost, in de apotheek in de Molukkenstraat. De meeste mensen letten wel op elkaar.
9. Was dat voorheen anders?
Ja, minder denk ik.
10. Enig idee hoe dat zou kunnen?
Er zijn meer yuppen gekomen.
11. Heeft u negatieve veranderingen opgemerkt?
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Ik vind van niet.
12. (Hoe) is de openbare ruimte veranderd sinds u hier woont? (straten, huizen, groen- en
speelvoorzieningen)
Mooi geworden. Dat is verbeterd. Vooral de Javastraat is heel mooi geworden. Ik vind dat de wegen
wel nog wat beter kunnen. Er is laatst nog een dodelijk ongeluk hier voor de deur geweest. Het
inzicht is wat slecht vind ik.
13. Vind u de buurt schoner/minder schoon/gelijk gebleven sinds u hier bent komen wonen?
Schoner.
14.
15.

Welk van de volgende omschrijvingen kloppen voor de Indische Buurt volgens u:
Goede buurt (eens)
Nette buurt (eens)
Schone buurt (eens)
Gezellige buurt (eens)
Veilige buurt (eens)
Heeft u het idee dat dit is veranderd sinds u hier bent komen wonen? Zou u daar eerder
anders op geantwoord hebben?
Dat veilig is natuurlijk altijd een beetje betrekkelijk. De één kijkt daar anders naar dan de ander. In
sommige opzichten kan je je bedenken dat je je op bepaalde momenten minder veilig voelt. ’s
Avonds of ’s nachts bijvoorbeeld. Maar ik ben niet zo bang uitgevallen.
16. Is het altijd al een schone en nette buurt geweest?
Wisselend. Ik vind wel dat de stadsreiniging heel goed bezig is. Die zijn dagelijks aan het
schoonmaken dus wat dat betreft doen ze goed hun best. Ik vind het beter dan een paar jaar
geleden.
17. Is de reputatie van de Indische Buurt is veranderd sinds u hier woont? (Hoe?)
Ik denk wat andere betreft wel. Als je mensen spreekt die in West wonen, zeggen ze wel dat de
buurt onveilig is.
18. Hoe was dat toen u hier kwam wonen?
Ik denk dat het toen iets minder angst was. Mensen die uit West komen, vind het gevaarlijk in Oost.
Maar andersom is dat net zo.
19. Van welke voorzieningen in de buurt maakt u gebruik en hoe vaak?
De huisarts, de boodschappen doe ik in de buurt, maar ook wel eens daarbuiten.
20. Is er de afgelopen jaren verandering geweest in het aanbod?
Veel meer van die Turkse en Marokkaanse winkeltjes bij gekomen. Ik wil niet zeggen dat het
verkeerd is maar het is misschien wel net iets te veel.
21. En als je kijkt naar de Javastraat?
In de Javastraat zijn wel weer veel leuke restaurantjes gekomen. Maar qua kleding- en
schoenenwinkels is wel alles weg. Dat is wel jammer.
22. Vindt u deze veranderingen goed of slecht?
Het is wel minder geworden. Er mag wel wat meer variatie.
23. Welke nieuwe voorzieningen zijn er in de buurt gekomen?
Ik zou het zo gauw niet weten. Ik vind dat er wel een beetje hetzelfde is.
24. Zijn de prijzen van de supermarkten, cafés en restaurants in de buurt gelijk gebleven,
gedaald of gestegen?
Gestegen.
25. Zijn er voldoende goedkope winkels in de buurt?
Ja, de Turkse en Marokkaanse winkels.
26. Hoe is uw huurprijs veranderd sinds u hier bent gaan wonen? (gestegen, gedaald, gelijk
gebleven)
Gestegen.
27. Hoe beoordeelt u de huur van uw woning?
Ik heb een hele betaalbare huur. Daar ben ik tevreden mee.
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28. Voelt u zich thuis in de buurt?
Ja, absoluut.
29. (Hoe) is dat veranderd sinds u hier bent komen wonen?
Ik voelde vanaf het eerste moment thuis.
30. Wat vindt u van de samenstelling van de bewoners zoals die nu is?
Prima.
31. Hoe zou u de samenstelling beschrijven?
Heel gemêleerd. Volgens mij heeft Oost iets van 80 nationaliteiten.
32. En op het gebied van verschillende leeftijden?
Even denken… Ja, er komen nu wel veel meer kinderen bij. Er is een periode geweest dat er niet zo
veel kinderen waren. En ouderen worden wat minder. Dus ik denk dat het op zich qua leeftijd wel
goed zit nu.
33. En qua inkomens? Heb je het idee dat er verschillende inkomensgroepen in de buurt wonen?
Ja, dat zeker.
34. Hoe beschouwt u dat?
Nou ja, ze zeggen altijd: de rijken worden rijker en de armen worden armer. Er zijn hier ook heel veel
mensen die op de armoedegrens wonen. En dat ik vind ik voor hen wel minder. Omdat het
schrijnend is. En die woningen worden nu heel veel vrije sector en koop. Dus normale mensen
kunnen dat niet meer betalen.
35. Hoe gaan verschillende groepen mensen in de buurt met elkaar om?
Ik denk dat heel veel mensen zich bij hun eigen land houden. Turken bij Turken en Marokkanen bij
Marokkanen. Ik denk niet dat die bij elkaar op de koffie gaan.
36. U hebt dus het idee dat de groepen worden samengesteld op basis van afkomst en niet op
basis van bijvoorbeeld inkomensgroepen of iets dergelijks?
Nee, dat klopt.
37. Wat vindt u van de betrokkenheid van buurtbewoners bij de buurt?
Ik denk dat de betrokkenheid niet heel groot is. Ik hou me er zelf ook niet mee bezig hoor.
38. Kent u de directe buren (portiek)?
Ja.
39. Wat voor contact heeft u met de directe buren?
Alleen hallo en dag. En af en toe een babbeltje. We komen niet bij elkaar over de vloer.
40. Heeft u ook contact met andere groepen in de buurt?
Ja. Precies hetzelfde als met de directe buren. Alleen een praatje en we zeggen elkaar gedag. En ik
werk natuurlijk in de apotheek in de Indische Buurt dus ik ken heel veel mensen.
41. Wat merkt u van die nieuwe bewoners?
Dat merk ik eigenlijk niet. Het heeft geen effect op mijn leven.
42. En op de buurt?
De buurt wordt wel anders. Dat bedoel ik met andere soorten winkels en restaurantjes. Het is op
zich leuk maar ze zijn allemaal hetzelfde. Dat vind ik wel minder.
43. Hoe zou u deze bewoners omschrijven? Wat voor types?
Yuppen.
44. Kunt u dat toelichten?
Het zijn eigenlijk mensen die niet uit Amsterdam komen. Die vaak toch wel een goed inkomen
hebben en, daar hebben we laatst ook een discussie over gehad, de woningen wegkapen van
Amsterdammers.
45. Heeft u kennis gemaakt met nieuwe bewoners?
Ja, ik ken er genoeg.
46. Hoe?
Via de apotheek, maar ook in de buurt. Ik eet regelmatig ergens in een café of restaurantje met
vriendinnen en dan raak je wel eens aan de praat met mensen.
47. Waar komt u de nieuwe bewoners tegen?
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Bijvoorbeeld in een restaurant of bij het Badhuis op een terras. En via de apotheek.
48. Heeft u wel eens overwogen om te verhuizen?
Nee, nooit.
49. Waarom niet?
Omdat ik het hier prima naar mijn zin heb. Ik heb een heerlijk huis, lekker buurtje en ik vind zo’n huis
nergens meer in Amsterdam.
50. Wat vind u zo prettig aan de Indische Buurt dat u hier absoluut wil blijven?
Ik voel me hier gewoon thuis. Ik zou niet in West kunnen wennen denk ik. Ook niet in Noord. Ik ken
hier veel mensen. Je loopt door de Molukkenstraat en dan ga ik even daar en daar heen. Ik kan het
eigenlijk niet zo goed uitleggen. Geen twijfel over mogelijk dat ik hier wegga.
51. En als u zou verhuizen, waar zou u dan naartoe gaan?
Ik denk onder de grond!
52. Wat zijn de belangrijkste veranderingen volgens u ten opzichte van toen u hier kwam
wonen?
Ik denk dat het qua groeperingen niet eens zo veel uitmaakt want het was toen ook al erg gemixt in
die tijd. Er zijn wel veel meer voorzieningen bij gekomen. Veel meer winkels. Het is netter geworden
op straat. De straten zijn echt mooier geworden. Ik zou het verder niet zo goed weten.
53. Ervaart u deze veranderingen positief/negatief/neutraal?
Neutraal.
54. Voor wie zijn deze veranderingen goed? Wie denkt u dat de doelgroep is van de inzet om de
Indische Buurt te veranderen?
Wij als bewoners.
55. Denkt dat de Indische Buurt nog verder gaat veranderen? Hoe?
Ik denk het wel. Volgens mij blijft zoiets constant veranderen. Het moet mooier worden voor de
toeristen denk ik. Vanwege het IJ en de Harbour Club. Het wordt daarvoor steeds mooier en mooier.
56. Welke veranderingen zou u graag zien?
Ik zou het zou gauw even niet weten.
57. Welke veranderingen zou u liever niet zien?
Ik zou eigenlijk niet iets weten waarvan ik zeg, dat moet zo blijven of dat moet veranderd worden.
58. Wat is uw wens voor de Indische buurt?
Dat het zo blijft zoals het is!
Bijlage 5.5: Interview 5
Datum: 4 mei 2017
Duur: 32:40
Aantal jaren in de buurt: 27 jaar
Leeftijd: 52
Straat: Ceramplein
Hoogst behaalde diploma: Universitair, twee opleidingen
Bron van inkomsten: Werk, tweeverdieners
Beroep bij vestiging: Student
Huidig beroep: Conceptontwikkeling, eigen bedrijf
Herkomst: Iranees
Geboorteland: Iran
Geboorteland ouders: Iran (M/V)
Soort woning: Koopwoning
1. Wanneer bent u in de Indische buurt komen wonen?
1990.
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2. En waarom?
Ik woonde toen in de Transvaalbuurt en toen werd mijn eerste kind geboren. Het huis was te klein
dus we moesten een huis kopen. Hier waren in die tijd de enige betaalbare huizen voor ons.
3. Hoe zag uw huishouden eruit toen u hier kwam wonen?
We waren met zijn drieën. Ik en mijn vrouw en mijn kind.
4. Welke belangrijke veranderingen heeft uw huishouden doorgemaakt sinds u hier bent
komen wonen?
We kregen meer kamers, dat was sowieso prettig.
5. Bent u nog verhuisd binnen de Indische Buurt?
Ja, ik ben nog gescheiden en toen heb ik weer in de Indische Buurt een huis gekocht. Ik ben in de
Indische Buurt gebleven. En nu woon ik met mijn vriendin, vrouw.
6. Wat beschouwt u als ‘uw buurt’?
Laten we het zo zeggen, ik noem het altijd, mijn buurt is Indische Buurt plus zo’n beetje. Je hebt de
Indische Buurt en dan de Dappermarkt, beschouw ik nog steeds als mijn buurt. En een stukje van het
begin van de KNSM vind ik mijn buurt. Dus ik noem het altijd Indische Buurt groot.
7. Welke veranderingen ziet u in de afgelopen tien tot vijftien jaar?
Oh, veel. Vijftien jaar terug was het hier in de Indische Buurt erg verpauperd allemaal nog. En hoge
mate van criminaliteit, concentratie van bepaalde etnische groepen. Het was een beetje een
achterstandsbuurt. Het was ook één van de armste buurten van Nederland. En het is als je nu kijkt,
althans niet overal, een hele gemengde buurt geworden. Heel veel jonge mensen, huizen zijn
gerenoveerd, er is nieuwbouw gepleegd hier en daar, andere ondernemers, dus het is eigenlijk een
heel aantrekkelijk, stedelijk gebied geworden. Dat zie je ook aan de prijzen van de huizen. Die zijn
booming. Die gaan enorm om hoog.
8. Welke veranderingen daarvan beschouwt u als positief?
Allemaal.
9. Zijn er ook negatieve veranderingen die heeft u opgemerkt?
Niet echt nee.
10. Hoe is de openbare ruimte veranderd sinds u hier woont?
Er zijn een aantal pleinen opgepimpt. Makassarplein is gewoon heel erg mooi geworden. Dat zag er
echt niet uit. Nu is het gewoon echt wel heel mooi. Het nodigt mensen meer uit om zich daar te
begeven. Hetzelfde geldt voor het Sumatraplantsoen, dat is ook helemaal opgekrikt. Dat pleintje bij
de Eerste Atjehstraat is ook wel heel mooi en knus geworden. Het is niet zo’n heel groot plein maar
toch wel mooi. Het enige waarvan ik denk dat het nou niet echt qua inrichting veranderd is, is het
Ambonplein en het Boniplein. Qua speelvoorzieningen voor kinderen zijn er op Makassarplein en
Sumatraplantsoen wel wat bij gekomen. Maar niet bijster veel hoor. En de hoeveelheid groen,
daarvan heb ik ook niet het idee dat het meer is geworden.
11. Vind u de buurt schoner/minder schoon/gelijk gebleven sinds u hier bent komen wonen?
Het is wel schoner. Nu hebben we van die containers onder de grond. Vroeger hadden we nog van
die bergen afval en zo. Dat zwerfde gewoon overal. Sowieso met dat systeem van afvalophaal is het
sowieso schoner geworden. Hier en daar zie je dan dat zwerfvuil de kop op steekt maar op de één of
andere manier blijft het niet heel lang. Ze doen er gewoon iets mee.
12. Welk van de volgende omschrijvingen kloppen voor de Indische Buurt volgens u:
- Goede buurt (eens/oneens)
- Nette buurt (eens/oneens)
- Schone buurt (eens/oneens)
- Gezellige buurt (eens/oneens)
- Veilige buurt (eens/oneens)
13. Is de reputatie van de Indische Buurt is veranderd sinds u hier woont?
Ja!
14. Hoe was dat toen u hier kwam wonen?
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Het was een no-go area. Het was gewoon een ghetto. Enorm veel drugspanden en gekraak en
prostitutie, drugs enzo. Toen ik er kwam wonen was het echt een duister gebied. Het is nu gewoon
een yuppenwijk.
15. Van welke voorzieningen in de buurt maakt u gebruik?
Ja, winkels, cafés, restaurants, van alles. Ik ga graag uit in de buurt.
16. Doet u uw boodschappen altijd in de Indische Buurt?
Ja, variërend van de markt tot toko’s, Albert Heijn Lidl.
17. En als u naar cafés of restaurants gaat?
Ik ga vaak naar de Thai en eigenlijk probeer ik alle restaurants een keertje uit. En cafés idem.
18. Hoe regelmatig bezoekt u horeca in de buurt/
Ja, wel wekelijks.
19. Is er de afgelopen jaren verandering geweest in het aanbod?
Ja, het is enorm veel geworden. Er zijn heel veel cafés bij gekomen. Heel veel verschillende vormen
van cafés. En dat geldt ook voor restaurants. Ja zeker, het aanbod van horeca is in vergelijking met
tien jaar geleden minstens verdubbeld.
20. En het soort horeca?
Ja, ook. De nieuwe cafés die er komen die zijn wel gericht op de jonge mensen, een beetje stedelijk,
expats. Sommige mensen zeggen ‘veryupping van de wijk’ of ‘gentrication’. Maar ja, dat is voor die
mensen. Het oude aanbod is niet weg, dat is er ook nog. Het is mooi in balans nu. Het is niet iets
waarvan ik denk dat er een groep verdreven is of zo. Nog niet. Misschien ooit, maar nog niet.
21. Zijn de prijzen van de supermarkten, cafés en restaurants in de buurt gelijk gebleven,
gedaald of gestegen?
Ja, we hebben natuurlijk de economische crisis gehad dus een tijdje was het dus heel erg gedaald en
nu begint het weer heel erg op te komen. 27 jaar terug was het inderdaad veel goedkoper dan nu.
22. Maar op het gebied van levensonderhoud in de buurt, vindt u dat het een dure buurt is of
een goedkope buurt?
Zeker geen dure buurt. Het is nog steeds een goedkope buurt.
23. Dus armere gezinnen kunnen ook goed rondkomen in de buurt?
Ja zeker.
24. Zijn er voldoende goedkope winkels in de buurt?
Ja.
25. En ook op het gebied van horeca?
Er zijn heel wat dure dingen bij gekomen moet ik zeggen. Maar je hebt nog steeds de goedkope.
Bijvoorbeeld die kebabwinkels en Turkse restaurants in de Javastraat. Die zijn best wel allemaal te
betalen. Maar er is bijvoorbeeld een café geopend in de Molukkenstraat dat heet Joost. Die
verkoopt een flesje bier voor vijf euro. Dat is best wel een prijs om te betalen voor een biertje. Dat is
dan wel speciaal bier. Maar je kan nog steeds bij het café op het Javaplein een vaasje voor
tweeënhalve euro krijgen. Dus tegelijkertijd is er ook nog wel aanbod.
26. Voelt u zich thuis in de buurt?
Ja, absoluut.
27. Waar ligt dat aan?
Tsja, wanneer je voel je je ergens thuis? Je kent mensen, je voelt je veilig, je komt er graag terug als
je weg bent en je beweegt je gewoon lekker. Ik voel me heel erg thuis in de Indische Buurt ja. Ik
woon er ook al heel lang.
28. (Hoe) is dat veranderd sinds u hier bent komen wonen? Voelde u zich meteen thuis?
Nee, dat was niet meteen. Eigenlijk sinds ik een beetje actief ben geworden in de wijk. En dat is een
jaar of 12/13 nu. Toen ik actief werd, voelde me echt steeds meer thuis en begon ik ook de wijk te
kennen. En de mensen in de wijk.
29. Wat vindt u van de samenstelling van de bewoners zoals die nu is? Als je kijkt naar
verschillende leeftijdsgroepen, verschillende herkomsten, inkomensgroepen,
huishoudenssamenstellingen.
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Ja, het is best wel heel erg gevarieerd. De Indische Buurt heeft alle nationaliteiten. Maar hier en daar
heb je concentraties. En ik ben zelf niet zo waanzinnig dol op concentraties. Of het nou arm is of een
etnische groep, of rijk. Ik bedoel Amsterdam Zuid vind ik ook eigenlijk niet zo goed. Omdat daar
heel veel mensen met heel veel geld gewoon op eenzelfde plek zitten. Maar goed, we hebben hier
en daar nog wel concentraties. Bijvoorbeeld op Ambonplein. Daar is een concentratie van hele arme
mensen. Heel veel traditionele gastarbeiders met hun gezinnen. Dat neemt de dynamiek weg uit de
wijk. Wat meer gevarieerd zijn, zou wel beter zijn. Dat zie je bijvoorbeeld bij Timorpleinbuurt. Dat
zijn allemaal van die tweeverdieners, jonge mensen en zo. Dat brengt dan ook weer een vorm van
leven met zich mee. Dat had dan ook weer wat gevarieerder gekund. Maar als je het dan vergelijkt
met de rest van Amsterdam vind ik het prima.
30. Wat is de meerwaarde van gemengd wonen volgens u?
Dat is een hele goede vraag. Dan wordt ik wel heel erg uitvoerig. Als je de rechten van de mens
bekijkt is het natuurlijk onzin. Je hebt recht om te wonen waar je wilt, met de mensen die je wil. Het
is niet zo dat je mensen kunt dwingen om gemengd te wonen. Vanuit stedelijke ontwikkeling moet
je alleen over een paar dingen nadenken. Wijken die bijvoorbeeld heel erg arm zijn die trekken dus
ook weinig winkelaanbod en werkgelegenheid aan. En als er weinig werkgelegenheid komt, is het
moeilijk om iedereen aan het werk te krijgen. Dus je ziet dat waar het gevarieerder is, dat er meer
werk aan geboden wordt. Dat is één. Het tweede is dat het voor bijvoorbeeld ontwikkelaars voor
huizen en het bouwen van de huizen aantrekkelijk is om er voor te zorgen dat er groei is in de
ontwikkeling van de huizen. En als er groei is, worden ze gedwongen om eens in de zoveel tijd te
investeren te herbouwen. Als er op een begeven moment een bepaalde groep in zit die er niet meer
uitkomt, ontstaat er stagnatie in de planning van de huizen en stagnatie in de bouw. Dus dat is ook
een probleem wat zich voordoet. En daarnaast heb je natuurlijk dat wanneer een bepaalde groep
mensen heel erg dicht bij elkaar zitten, die brengen met zichzelf ook een soort cultuur. Dat kan een
drempel zijn voor de ander om daar binnen te komen. Als je niet oppast, krijg je een soort vorm van
getto-achtige situaties. Al moet ik zeggen dat in Nederland vrijwel geen getto’s zijn. Aan de andere
kant is in het wilde weg gaan mengen ook dom. Want mensen moeten zich ook thuis voelen.
Daarbinnen moet je altijd gewoon een soort langzaam, natuurlijk, organische planning hanteren.
Dus het mengen is niet zo zeer vanuit het sociologische omdat het nou oh zo gezellig is dat wij door
elkaar wonen maar eerder voor vitaliteit van de stad. Het maakt een stad gewoon fysiek en sociaal
vitaler. En ook economisch vitaler. Dat zie je dan weer wel. Verstedelijking op de wereldbol gaat ook
steeds meer die kant op. Dat je ziet dat steden groeien, er ontstaan getto’s, die getto’s die
veranderen weer en dan gaan ze uitdijen en ontstaat er ergens anders weer een getto. Die
gettovorming is eigenlijk een stap naar verdere verstedelijking. Maar ik heb het gevoel dat het in de
Indische Buurt over tien jaar best nog wel oké is. Dat is een natuurlijk verloop.
31. Hoe gaan verschillende groepen mensen in de buurt met elkaar om?
Mensen die leven in hun subculturen. Ik heb niet het idee dat er overal contact is met elkaar. Maar je
kunt ook niet om elkaar heen. Je kan niet doen alsof die ander niet bestaat. Daar is het gebied
gewoon te klein voor. Als je door de Javastraat loopt, zie je van alles. Je gaat niet met iedereen
praten maar je begeeft je gewoon in dezelfde ruimte. En er zijn ook wel plekken waar mensen wel
met elkaar gaan praten. De Meevaart en de Archipel bijvoorbeeld, buurtkroegen en zo. Maar dat
mensen hun eigen subcultuur zoeken, vind ik een gezonde vorm van segregatie. Niet iedereen hoeft
met elkaar te praten.
32. Wat vindt u van de betrokkenheid van buurtbewoners bij de buurt?
Het is best wel een hele actieve buurt.
33. Geldt dat voor iedereen?
In totaal zijn er misschien 500 a 600 actieve burgers die iets doen. Misschien ietsjes meer. En we
hebben 22.000 bewoners. Nee, ik denk niet dat iedereen actief is. Maar mensen waar ik mee praat
die niet actief zijn zeggen altijd ‘oh ja, ik zou ook wel graag actief willen zijn’. Dus ze vinden het wel
leuk om actief te worden maar niet iedereen heeft tijd.
34. Kent u de directe buren (portiek)?
Ja hoor.
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35. Wat voor contact heeft u met de directe buren?
Goed contact. Met de ene buurtvrouw eten we één of twee keer per jaar bij elkaar. Bij de rest is het
gewoon gedag zeggen, praatje maken.
36. Bent u zelf in contact met andere groepen in de buurt? Denk aan andere herkomst,
inkomensgroep, leeftijd, huishoudenssamenstelling)
Ja, absoluut. Maar ik ben heel actief dus dat is logisch.
37. Heeft u kinderen die in de Indische Buurt naar school gaan/gingen?
Ja, zeker. Mijn dochters gingen in de jaren 90 naar de Flevoparkschool.
38. Hoe oud zijn uw kinderen?
De oudste is 27 en de jongste 24.
39. Waar spelen ze buiten?
Wij woonde toen in de Tidorestraat en we hadden tegenover ons een speeltuinvereniging, Gerard
Smaël. En daar gingen ze spelen. En soms gewoon op het plein.
40. Was de buurt toen al zo gemengd dat ze ook vriendjes met verschillende achtergronden
hadden?
Nee, dat was heel eenzijdig.
41. Wat merkt u van die nieuwe bewoners?
Ik heb contact met ze. Ik ga gewoon ook naar al die kroegen. Ik spreek ze wel. Je ziet ze ook op
straat. Ze zijn wel heel actief aanwezig, die nieuwe bewoners.
42. Hoe zou u deze bewoners omschrijven?
Jonge mensen, tweeverdieners, jonge gezinnen. Het is hier nog steeds heel betaalbaar dus de
starters op de woningmarkt kunnen gewoon hier een woning kopen of huren. En studenten, heel
veel ook.
43. Hoe heeft u kennis gemaakt met nieuwe bewoners?
Soms zie je ze gewoon in de ontmoetingscentra, soms in de kroeg of bij de evenementen. We
hebben wat evenementen hier in de wijk, feestjes op straat.
44. Zijn de net zo actief als oude bewoners?
Ja, nou ja, ik denk dat ze best wel actief zijn. Maar de manier waarop ze actief zijn is anders dan de
oude bewoners. Oude bewoners zijn allemaal gewend om een stichting op te zetten, project en dan
weer iets gaan doen. Ze zitten heel erg in de oude manier van denken. Doelgroep, geld aanvragen,
subsidie. De nieuwe bewoners zijn wat meer fluïde. Ze doen gewoon wat leuke dingen. Dan richten
ze een band op en gaan ze optreden. Dat is prima. Het allemaal minder duurzaam maar iets
vluchtiger. Maar goed, dat is dus ook heel goed want ze zijn wel bezig. Daardoor zijn ze ook minder
zichtbaar voor de oude bewoners, wat ze doen. Maar ze doen wel heel veel. Voortdurend hoor ik van
mensen die van alles doen. De aansluiting met de oude manieren van participatie en de nieuwe, dat
is nog wel een niet begane weg. Daar moeten we van beide kanten nog over nadenken.
45. Heeft u wel eens overwogen om te verhuizen? Waarom?
Ja hoor, maar dat is in de afgelopen twaalf jaar niet meer. Maar goed, dat was natuurlijk wel anders
want ik ben natuurlijk gescheiden en toen ben ik binnen de Indische Buurt verhuisd en toen wilde ik
hier blijven tot de kinderen volwassen zijn. Ik was er daarom niet zo heel erg mee bezig. Maar toen ik
opnieuw trouwde, hebben we er wel even over nagedacht maar we hebben het uiteindelijk toch
maar niet gedaan. Maar dat had niet zo met de buurt te maken. Meer onze persoonlijke overweging.
De buurt was nooit een overweging om weg te gaan.
46. Wat zijn de belangrijkste veranderingen volgens u ten opzichte van toen u hier kwam
wonen?
Het is gewoon leefbaarder geworden. Toen ik hier kwam wonen was het eigenlijk een niet leefbaar
gebied. Veel criminaliteit en verpaupering. En nu is het een hip, modern, gezellig stedelijk gebied
geworden.
47. Ervaart u deze veranderingen positief/negatief/neutraal?
Positief.
48. Voor wie zijn deze veranderingen goed?
Ik denk voor ons allemaal, voor alle bewoners.
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49. Denkt dat de Indische Buurt nog verder gaat veranderen? Hoe?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het veel meer stedelijke profielen aantrekt. Dat op ten duur, over
twintig jaar, horen we eigenlijk bij het centrum. Zoals de Pijp of de Jordaan. We worden onderdeel
van het Amsterdam Centrum groot. Als ik nu kijk naar de stadsplanningen die er zijn over wat er
allemaal in de komende twintig jaar gaat gebeuren dan krijg je en soort tweede centrum, zoals
Amsterdam West.
50. Welke veranderingen zou u liever niet zien?
Eigenlijk wat ik net zei. De Indische Buurt is nu wel heel erg leuk vanwege dat volkse wat het heeft
nog. Als dat verdwijnt, wordt het zoals alle steden. Ze zal waarschijnlijk een stukje van haar karakter
kwijtraken. Of misschien ook niet hoor. Maar mensen worden ouder, gaan dood en daar komen
weer nieuwe mensen voor. En wat we nu zien is dat een bepaalde groep, eerste generatie migranten
die wonen nog hier maar die zijn ook heel oud. In die zin, als die generatie overlijdt, hun kinderen
zijn al veel meer verspreid. Op het moment dat die huizen vrijkomen, gaan de prijzen gigantisch
omhoog en dat zijn dan van die processen die vanzelf gebeuren. Daar kan je geen regie op voeren.
Daar kan je als stad niet voor kiezen om dat niet te doen. Delen van de buurt zijn corporatiebezit
maar het merendeel is nog steeds particulier bezit. En daar kan je weinig mee doen.

Bijlage 5.6: Interview 6

Datum: 11 mei 2017
Duur: 17:08
Aantal jaren in de Indische buurt: 26 jaar
Leeftijd: 42
Straat: Insullindeweg
Hoogst behaalde diploma: Geen
Bron van inkomsten: Twee uitkeringen
Beroep bij vestiging: Werkloos
Huidig beroep: Vrijwilliger bij de Meevaart
Herkomst: Marokkaanse
Geboorteland: Marokko
Geboorteland ouders: Marokko (M/V)
Soort woning: Sociale huurwoning
1. Wanneer bent u in de Indische buurt komen wonen?
1991.
2. En waarom de Indische Buurt?
Ik ben getrouwd in Marokko en toen kwam ik hier met mijn man wonen. Hij was hier eerder met zijn
ouders.
3. Hoe zag uw huishouden eruit toen u hier kwam wonen?
Met mijn man en mijn kinderen, vier. Nog steeds.
4. Welke veranderingen ziet u in de afgelopen tien tot vijftien jaar?
Het is een drukke buurt. Geen goede winkels hier. Er was bijvoorbeeld een sportkledingwinkel.
Bristol is weg. Alleen in de Javastraat zijn groentewinkels maar geen goede winkels. Het is wel ietsje
schoner. Ook mooie bloemen in mijn straat. Maar beetje druk.
5. Hoe vindt u dat de straten veranderd zijn?
Ja, is veranderd. Mijn straat is nu echt mooi.
6. En de speeltuinen?
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Speeltuinen worden elke paar jaar vernieuwd. Dat is goed voor kinderen. Mijn zoon gaat elke week
naar een andere speeltuin. Ik ga ook mee.
7. En het groen in de buurt? Dus de planten en de bomen, is dat anders dan toen u hier kwam
wonen?
Ja, nu in mijn straat zijn hele mooie bloemen. Als ik kijk zie ik groen, geel, rood, echt mooi. Er eerst
alleen gras maar nu ook bloemen. Dat vind ik wel mooi.
8. Vindt u de buurt schoner geworden sinds u hier bent komen wonen?
Ietsje schoner.
9. Vindt u de buurt veilig
Nee, ’s avonds, dronken mensen, er zijn wel dingen gebeurd hier in de buurt. Elk moment hoor je
een ambulance of politie.
10. Welke winkels gebruikt u?
Lidl, Albert Heijn, groentewinkels in de Javastraat. Is verschillend. In de Javastraat.
11. Vindt u dat er andere winkels zijn dan toen u hier kwam wonen?
Toen waren er ook groentewinkels, Albert Heijn, Lidl was er niet. Maar ik wil ook nog andere
winkels. Er is geen Aldi. Geen plus. Ik ga naar Noord soms naar Aldi.
12. Vindt u dat er genoeg goedkope winkels zijn in de buurt?
Goedkoop, weet ik niet... Alles is duur. Maar sommige groentewinkels zijn nog wel betaalbaar.
13. Gaat u wel eens naar cafés of restaurants in de buurt?
Ik gebruik niet veel cafés en restaurants. Er komen er heel veel nu.
14. Wat vindt u daarvan?
Nee. Ik hou van thuis koken en mijn kinderen eten ook altijd thuis, gezond eten. Niet naar
restaurants. Want ik weet niet wat ze daar gaan eten.
15. Hoe is uw huurprijs veranderd sinds u hier bent gaan wonen? (gestegen, gedaald, gelijk
gebleven)
Gestegen. Elk jaar.
16. Is het nog betaalbaar?
Ik heb alleen een uitkering dus ze helpen mij met huursubsidie.
17. Voelt u zich thuis in de buurt?
Alleen in de buurt. Niet naar ver. Zo bij de Meevaart, Javastraat en Insullindeweg.
18. Wat vindt u van het soort mensen dat hier woont?
Verschillend. Sommige mensen zijn goed, sommige niet.
19. Vindt u het een gezellige buurt?
Niet echt een gezellige buurt.
20. Gaan mensen goed met elkaar om?
Niet allemaal. Ik heb niet problemen. Maar wat ik hoor altijd.
21. Kent u de directe buren (portiek)?
Ja.
22. Wat voor contact heeft u met de directe buren?
Goed contact, gewoon hallo en doei. Ik heb Nederlandse buren, Turks, Marokkaans.
23. Waar spelen uw kinderen buiten?
Gewoon in de speeltuin naast mijn huis.
24. Op welke school zitten ze?
JP Coenschool.
25. Is dat een beetje een gemengde school?
Ja, veel verschillende mensen.
26. Zijn er nieuwe mensen in de straat komen wonen?
Ja, wel in mijn huis. Komen altijd studenten en die gaan na één jaar of twee jaar weg.
27. Vindt u dat vervelend?
Nee, nee, niet vervelend. Geen last van.
28. Heeft u het idee dat er nieuwe mensen in de buurt komen?
Nee, in mijn straat niet echt.
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29. En in de buurt?
Jawel. Maar ik heb geen problemen met iemand. Ik zie het aan de gezichten. Heel veel.
30. Heeft u wel eens overwogen om te verhuizen?
Nee, ik heb een mooi huis, mooie straat, goede buren. Ik woon in een mooie buurt met winkels en
scholen dichtbij.
31. En u bent zelf actief in de Meevaart, wat doet u hier zoal?
Ik doe een workshop gezond eten hier.
32. Wat is de grootste verandering sinds u hier kwam wonen?
Weet ik niet. Het gaat stap voor stap. Niet één verandering.
33. Vind u het goed?
Ja, is fijn maar alleen alle winkels gaan weg. Daar komt restaurant. Dat is niet goed. Er moeten
verschillende dingen komen niet alleen restaurants.
Bijlage 5.7: Interview 7
Datum: 9 mei 2017
Duur: 19:38
Aantal jaren in de Indische buurt: 18 jaar
Leeftijd: 44 jaar
Straat: Gorontalostraat
Hoogst behaalde diploma: Basisschool
Bron van inkomsten: Bijstand en vrijwilligerswerk
Beroep bij vestiging: Werkloos
Huidig beroep: Vrijwilliger bij de Meevaart
Herkomst: Pakistaanse
Geboorteland: Pakistan
Geboorteland ouders: Pakistan (M/V)
Soort woning: Sociale huurwoning
1. Wanneer bent u in de Indische buurt komen wonen? En waarom?
18 jaar. Want vroeger woonde ik in de Bijlmer en dat gebouw moest gesloopt worden dus ik moest
verhuizen. En mijn man zijn familie woont hier in de Indische Buurt.
2. Hoe zag uw gezin eruit toen u hier kwam wonen?
Met mijn man en twee kinderen. Mijn zoon is in de Bijlmer geboren en één dochter is hier geboren.
3. Welke belangrijke veranderingen heeft uw huishouden doorgemaakt sinds u hier bent
komen wonen?
Ik ben gescheiden. Ik heb drie kinderen. Ik woon nu met drie kinderen.
4. Als ik zeg, uw buurt, is dat dan de straat, meerdere straten, de hele Indische Buurt of heel
Oost?
Ik heb niet echt een sociaal leven. Ik werk hier drie keer per week op dinsdag, woensdag en
donderdag. Dus ik ken alleen de mensen in de Meevaart. Buiten de Meevaart ken ik niet zo veel
mensen. Maar ik heb een goede relatie met mijn buren. Ze zijn allemaal Nederlands. Voor mij is niet
heel Oost, maar wel Javaplein, Javastraat thuis. Ik woon in de Gorontalostraat.
5. Welke veranderingen ziet u in de afgelopen tien tot vijftien jaar?
Er zijn echt heel veel dingen veranderd hier in de Indische Buurt. Vroeger vond ik het gezellig. Wij
hadden echt contact met de mensen, de Pakistaanse mensen en die andere Nederlandse mensen.
Altijd zwaaien en gedag zeggen. Maar nu vind ik iedereen een beetje binnengesloten of zo. Ik vind
het niet prettig nu. Dat is mijn eigen mening. Ik wil ergens anders heen verhuizen. Ik weet niet
waarom maar mijn woning is ook echt niet prettig. Hij is heel erg oud. Ik heb het heel vaak
geprobeerd bij de woningcorporatie voor onderhoud maar niks lukt. En hier is ook een beetje
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criminaliteit. Mijn kinderen hebben drie keer een nieuwe fiets gekocht, alle drie de keren gestolen.
Het waren zulke goede fietsen. Vroeger gingen kinderen ook samen buiten spelen en er was geen
probleem. Maar nu zie ik geen verband tussen mensen.
6. Welke positieve veranderingen heeft u opgemerkt?
Ja, heel veel parken voor kinderen zijn gemaakt door de gemeente, echt mooier geworden. Dat is
wel fijn.
7. Hoe vind u dat de straten en huizen zijn veranderd?
Er zijn heel veel nieuwe woningen maar niet bij mensen die het recht hebben. Sorry, het is zo. Er
komen veel nieuwe woningen maar het is ook echt veel duurder geworden. Als ik wil verhuizen, kan
ik het echt niet regelen. Ik ben een alleenstaande moeder met drie kinderen. En ik krijg ook geen
woning. Elk jaar gaat de huur een beetje omhoog. Alles is duurder geworden.
8. Vind u de buurt schoner is geworden sinds u hier bent komen wonen?
Ja, schoner dan vroeger. Want vroeger lag er altijd hondenpoep op straat. Ik heb zo vaak
meegemaakt dat mijn schoenen vies waren. Nu is het wel een beetje schoner dan vroeger. Vroeger
was het echt vies. Overal op straat was het vies en rommelig. Al die huishoudelijke dingen op straat
die mensen er maar gewoon neergooiden. Maar nu niet meer. Nu krijg je een boete als je dat doet.
De buurt is wel schoner dan vroeger. Dat vind ik wel.
9. Welk van de volgende omschrijvingen kloppen voor de Indische Buurt volgens u:
- Goede buurt (eens/oneens) à dat wel, want mijn kinderen willen echt niet naar een andere
buurt verhuizen
- Gezellige buurt (eens/oneens)
- Veilige buurt (eens/oneens) à er is drie keer ingebroken in onze woning
10. Van welke winkels in de buurt maakt u gebruik?
Van Albert Heijn. Want dat is dichterbij mij. En de producten zijn ook goed, lekker en de kinderen
zijn het gewend. En ook de slagerij, het Lange Mes. Daar koop ik vlees. En ook groente en fruit. Ik
hou niet van de Lidl. Ik koop niets bij Lidl. Het is ook niet dichtbij mij.
11. En bijvoorbeeld andere winkeltjes met spullen?
Ja, bij de Blokker. Vind ik zo leuk. En voor de schoonheid, dingen bij de Kruidvat of Etos.
12. Vind u dat er veel andere winkels zijn gekomen in de buurt?
Ja, heel veel. Vroeger hadden we een Dirk van de Broek. Nu is de Bristol ook weg.
13. Maakt u wel eens gebruik van restaurants?
Nee, want ik eet altijd thuis. Ik maak het altijd thuis vers want ik vertrouw het niet. Ik heb heel vaak
op televisie gezien hoe ze de gerechten maken in restaurants. Ik heb heel vaak die programma’s
gezien op de Nederlandse kanalen. Dat is echt vreselijk. Het is onhygiënisch.
14. En cafés?
Nee, zelfde reden.
15. Zijn er nieuwe dingen bij gekomen in de buurt?
Ja, Nederlandse restaurants, twee á drie. In de Javastraat.
16. En qua barretjes en winkels?
Ik heb niet gemerkt dat er nieuwe winkels zijn gekomen. Hoewel, wel een biologische notenwinkel
in de Javastraat. Vroeger was alles gewoon Marokkaans en Turks maar nu zijn er ook echt
Nederlandse winkels.
17. Gebruikt u deze?
Nee, ik koop niks van daar. Die biologische noten zijn zó duur. Ik heb er niks aan.
18. Zijn de prijzen van de supermarkten, cafés en restaurants dat het duurder is geworden of
goedkoper?
Duurder. Zelfs in de Albert Heijn ook.
19. Zijn er voldoende betaalbare winkels in de buurt?
Jawel, bijvoorbeeld bij de Turkse en Marokkaanse winkels kan je nog goedkoper kopen dan bij
Albert Heijn. Verse groente. Qua kwaliteit is het niet zo perfect als Albert Heijn maar als je iets nodig
hebt, kan je het ook goedkoper krijgen?
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20. Hoe is uw huurprijs veranderd sinds u hier bent gaan wonen? (gestegen, gedaald, gelijk
gebleven)
Gestegen.
21. Hoe beoordeelt u de huur van uw woning?
Ik betaal wel want ik moet wel. De huur gaat elk jaar 20 euro, 15 euro omhoog. Ik kan er niets aan
doen, ik moet betalen.
22. Voelt u zich thuis in de buurt?
Ja, zeker wel. Meestal kom ik alleen in de Javastraat, heen en terug. Ik voel me daar wel thuis. En
meestal hier in de Meevaart.
23. Voelde u zich hier meteen thuis toen u hier kwam wonen?
Nee, helemaal niet. Ik was echt blij in de Bijlmer. Ik had een hele grote woning. Mijn kinderen waren
ook echt blij daar. Zo’n groot huis, zo’n mooie buurt. Schoon, mooi en alle winkels waren in de
buurt. Maar ik moet hierheen verhuizen. Want dat gebouw werd gesloopt. Tot twee/drie jaar was ik
niet blij in de buurt. Ik kende geen mensen. Toen sprak ik nog geen Nederlands, geen één woord. Ik
was altijd thuisgebleven voor mijn man. Ik heb nooit op school gezeten. Ik heb nooit Nederlands
geleerd. Ik was gewoon huisvrouw. In 2007 ben ik hier begonnen met vrijwilligerswerk en toen heb ik
een paar woorden geleerd.
24. Wat vindt u van de samenstelling van de bewoners zoals die nu is?
Dat is prima. Multicultureel, weet je. Je hebt alle nationaliteiten hier. Pakistaanse en Nederlandse,
Marokkaanse, Turkse, alles. Je kan alle nationaliteiten in één buurt vinden. Dat gevoel heb je
misschien wel nergens anders in Nederland. Daarom willen mijn kinderen eigenlijk niet verhuizen. Ik
wil heel graag een andere eengezinswoning hebben maar wij zijn hier gewend. Wij gaan nergens
anders wonen.
25. Hoe gaan mensen met elkaar om?
Goed, echt vriendelijk. Als je ergens iets koopt echt met een mooie gezicht en echt lachen. Heel
goed contact met de mensen, ja, dat wel.
26. Kent u de directe buren (portiek)?
Ja, ik ken de buren van de trap.
27. Wat voor contact heeft u met de directe buren?
Gewoon hallo, dag, hoe gaat het met jou? Toen ik kleine kinderen had en mijn buurvrouw ook
gingen ze samen spelen. Nu zijn ze allemaal groter dus dat is anders.
28. Wat vindt u van de betrokkenheid van buurtbewoners bij de buurt? U bent zelf heel
betrokken bij de buurt maar wat vindt u van hoe andere mensen betrokken zijn?
Als ik kijk naar de Nederlandse mensen, ze zijn eigenlijk een beetje dicht. Ze zijn niet open. Als ik kijk
naar die andere mensen, ze willen eigenlijk niet allen dag zeggen en doei. Maar ook ‘oh hoe gaat
het? Hoe gaat het met jou kinderen?’. Maar als ik kijk naar mijn woning zijn het allemaal
Nederlandse mensen, geen Pakistaanse. Het is ‘oké, doei, dag’ en verder willen ze niet praten.
Misschien ligt dat aan mij, kan ook. Maar gewoon alleen dag en doei en dan klaar. Verder praat men
niet. Mijn buurvrouw heeft ook kinderen, net als ik een zoon en dochters. Wij hadden goed contact
maar nu is het afgelopen. Als ik haar zie en zei mij: ‘hoe gaat het?’ ‘goed’. Maar ik wil een beetje
contact maken. Een beetje verder praten. ‘Hoe is het met jouw dochter? Ze is verhuisd. Wanneer
gaat ze trouwen?’. ‘Ja, volgend jaar’. En dan stoppen ze helemaal. Ze vraagt niet verder: ‘Hoe gaat
het met jouw kinderen? Wat gaan ze doen?’. En ik heb al zo’n lange relatie met de buren maar ze zijn
een beetje afgesloten.
29. De gemeente Amsterdam heeft heel veel aan de buurt gedaan. Het is mooier geworden en
daardoor willen er ook meer, andere mensen in de buurt komen wonen. Wat merkt u van die
nieuwe bewoners?
Meestal zijn ze niet nieuw. In mijn buurt zijn geen nieuwe mensen komen wonen. Een paar mensen
zijn wel nieuw. Tegenover mij is het nu een studentenwoning geworden. Daar komen allemaal
studenten. Ik vind het goed want die vroeger daar woonden waren zo vreselijk. Elke dag maakte ze
ruzie. Afrikaans of zo. Die vrouw heeft de man uit huis geschopt want hij komt altijd dronken thuis
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en heel veel lawaai. En soms schrok ik wel en dacht ik ‘wat is er aan de hand?’ maar nu is het wel
rustiger. De studenten zijn zo lief. Als ik op het balkon zit, ‘hoooi mevrouw!’. Ik vind het goed.
30. Als u door de buurt loopt, heeft u dan het idee dat er een andere soorten mensen zijn komen
wonen?
Ook niet, nee.
31. Heeft u wel eens overwogen om te verhuizen? Waarom?
Ja, omdat het huis gewoon heel oud is. En geen ventilatiesysteem. Alles is kapot. Al die vieze geuren
van eten, alles, ik kan ook geen afzuigkap doen, want anders komen al die slechte luchtjes bij
iemand anders. Het hele huis is gewoon vreselijk vies. Het is een huurwoning van Eigen Haard. Ik
heb twee/drie keer een bezoek gehad en ze zeggen dat ze iets gaan doen op het dak maar dat is
echt duur, dat kan ik niet regelen. En mijn twee dochters hebben astma. Als ze binnenkomt, krijgt ze
echt last. De badkamer, wc, slaapkamer, alles heeft schimmel. Ik gebruik zo vaak die spray en die
kost echt heel veel. 12 euro per fles. En die moet ik elke maand kopen. En die spray is echt heftig.
Niemand kan iets doen.
32. Waar zou u heen verhuizen en waarom?
IJburg. Die buurt vind ik zo mooi, schoon en rustiger. Maar ik kan echt geen woning krijgen daar.
33. Ervaart u deze veranderingen positief/negatief/neutraal?
Positief.
34. Voor wie zijn deze veranderingen goed?
Vooral voor de kinderen. Zij hebben nu meer voetbalvelden, mooie parken, schommels. Die hadden
we vroeger niet, maar nu wel.
35. Denkt dat de Indische Buurt nog verder gaat veranderen? Hoe?
Ik hoop het, de goede kant op. Maar ik weet echt niet wat de plannen van de gemeente zijn.
36. Wat is uw wens voor de Indische buurt?
Ons huis kapot maken en een nieuw huis! Ik moet een nieuwe woning.
Bijlage 5.8: Interview 8
Datum: 1 mei 2017
Duur: 23:28
Aantal jaren in de Indische Buurt: 31 jaar

Leeftijd: 55
Straat: Madurastraat
Hoogst behaalde diploma: MBO
Bron van inkomsten: Loon
Beroep bij vestiging: Geluidstechnicus
Huidige beroep: Geluidstechnicus
Geboorteland: Amsterdam, Nederland
Geboorteland ouders: Nederland (M/V)
Herkomst: Nederlandse
Woning: Corporatiehuur, sociale huurwoning.

1. Wanneer bent u in de Indische buurt komen wonen?
1986.
2. En waarom?
Ik moest mijn huis op de Hoogte Kadijk uit en toen kreeg ik dit aangeboden want het andere huis
werd afgebroken. Ik had heel weinig keuze. Er werden twee huizen hier aangeboden en verder niet.
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3. Hoe zag uw huishouden eruit toen u hier kwam wonen?
Ik woonde hier in mijn eentje, eigenlijk bijna altijd. Toen werkte ik nog in de Mazzo. Nee, daarvoor
zelfs nog.
4. Welke belangrijke veranderingen heeft uw huishouden doorgemaakt sinds u hier bent
komen wonen?
Ik ben inmiddels getrouwd maar woon nog alleen en ik heb een andere baan.
5. Wat beschouwt u als ‘uw buurt’?
Stadsdeel Oost.
6. Welke veranderingen ziet u in de afgelopen tien tot vijftien jaar?
Nou, dat het een yuppenbuurt is geworden. Dat er te veel sociale woningbouw verkocht wordt
tegen hele hoge prijzen, die niemand kan betalen. Arbeiders kunnen dat niet betalen. Zo
langzamerhand verdwijnt de sociale woningbouw en komen er steeds meer mensen met geld.
7. Hoe zou je de buurt omschrijven toen je er net kwam wonen?
Heel gemelleerd. Een heleboel verschillende mensen. Chinezen, vooral Turken heel veel. Die
beginnen ook een beetje te verdwijnen nu. Want als zij moeten verhuizen is er geen huis meer wat
te betalen is. Dit is al niet te betalen. Het is een heel klein huisje. Dit is al niet te betalen. Ik kan dit
niet kopen. Ik krijg de hypotheek er niet voor. Terwijl ik een modaal inkomen heb.
8. Hoe zag de buurt er fysiek uit toen u hier kwam wonen?
Toen waren er nog wel veel krotten. Er is heel veel afgebroken en nieuwbouw neergezet. Dit was
ook nieuw. Er is echt heel veel verbouwd. Het is echt wel een betere buurt geworden. Heel veel
renovatie.
9. Welke positieve veranderingen heeft u opgemerkt?
Renovaties, ze hadden het alleen niet moeten verkopen. Dat de bestrating veranderd is. Dat was
asfalt en daar hebben ze nu weer steentjes van gemaakt waardoor de auto’s niet zo hard meer
rijden. Waardoor het allemaal wat rustiger wordt, dat is ook een hele goede zet geweest. Ergens in
de negentiger jaren hebben ze dat gedaan.
10. Welke negatieve veranderingen heeft u opgemerkt?
Dat het een dure buurt is geworden. Er was eerst een hele goedkope supermarkt, nu is het de Albert
Heijn. En geen andere keuze. Ik moet ver weg om een goedkopere supermarkt te vinden. De Lidl is
al weer helemaal aan de andere kant van de Molukkenstraat. De andere kant op is ook een Albert
Heijn geworden. In de van Swindenstraat. Er waren altijd hele goedkope supermarkten, die zijn er
nu niet meer.
11. Hoe is de openbare ruimte veranderd sinds u hier woont?
Wat groener geworden, daar wordt wel over nagedacht. Wat betere indeling qua parkeren. Vroeger
waren er echt hele smalle stoepen en aan beide kanten schuin parkeren. Dat kost ruimte zeg maar.
12. Vind u de buurt schoner/minder schoon/gelijk gebleven sinds u hier bent komen wonen?
Schoner. Vroeger werd de vuilnis buiten gezet en dat waaide de hele straat over en tegenwoordig is
het allemaal in containers onder de grond en zo. Dat is wel echt een verbetering. Dat merk je echt
iedere dag.
13. Houdt men zelf de buurt ook schoner?
Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het meer de stadsreiniging is eigenlijk.
14. Welk van de volgende omschrijvingen kloppen voor de Indische Buurt volgens u:
- Goede buurt (eens/oneens)
- Nette buurt (eens/oneens)
- Schone buurt (eens/oneens)
- Gezellige buurt (eens/oneens)
- Veilige buurt (eens/oneens) à iets minder, er zijn wel eens vecht- en schietpartijtjes. Het is
misschien iets meer geworden maar dan zou je de statistieken erbij moeten halen. Ik weet
het niet. Vroeger gebeurde er ook van alles. Ik denk niet dat het gestegen is. Qua inbraken
en dergelijken ook niet. Er werd vroeger wel ingebroken, via het dak. Maar bij mij nog nooit.
15. Is de reputatie van de Indische Buurt is veranderd sinds u hier woont?
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Ja, van een Turkenbuurt naar een van alles-buurt. Naar een Yuppenbuurt eigenlijk. Vroeger was het
merendeel Turken hier en dat begint nu af te nemen. Het is een beetje veranderd.
16. Van welke voorzieningen in de buurt maakt u?
De Turkse en Marokkaanse winkels, alle restaurants, heel vaak, de Albert Heijn. Ik ga echt zelden
mijn buurtje uit.
17. Wat vind u van hoe de voorzieningen waren en hoe ze nu zijn op het gebied van eten?
Dat is hetzelfde gebleven. Evenveel restaurantjes. Heel verschillend. Het enige wat ik nu mis is een
Chinees. Die is verdwenen, de laatste. Je had Kota Radja en de kleine Chinees hier in de Javastraat
en die is ook weg. Allebei weg. Dus dat is wel minder.
18. En wat vind u van wat er voor terug is gekomen?
Ja, er zijn wat steak- en Thais restaurants bij gekomen. Dus opzich is er wel wat bij gekomen ook. Ik
eet niet overal.
19. Vindt u deze veranderingen goed of slecht?
Tsja, verandering is verandering. Dat weet ik niet. Neutraal.
20. Zijn de prijzen van de supermarkten, cafés en restaurants in de buurt gelijk gebleven,
gedaald of gestegen?
Gestegen, absoluut. Heel veel ook.
21. Zorgt dat er voor dat je minder gebruik maakt van die voorzieningen?
Ja, ook wel.
22. Zijn er voldoende goedkope winkels in de buurt?
Ja, nog wel. Over het algemeen de Turkse en Marokkaanse winkels. Die zijn heel goedkoop en ook
goed. Vers ook. Voor de rest hebben we Albert Heijn. Ik ben gedoemd om naar de Albert Heijn te
gaan. Anders moet ik veel te ver. Dan kan ik wel met de auto gaan.
23. Hoe is uw huurprijs veranderd sinds u hier bent gaan wonen? (gestegen, gedaald, gelijk
gebleven)
Gestegen natuurlijk. Zoals alles stijgt. Alleen normaal was het de normale stijging, 2% per jaar of zo.
Nu verdien ik officieel te veel voor deze woning en komt er daarom aardig wat bij elke keer. Dat
heeft Rutte bedacht.
24. Hoe beoordeelt u de huur van uw woning?
Hij is nog steeds laag. Heel betaalbaar. Het is sociale woningbouw. Maar om te kopen is het
hartstikke duur. Dat is het rare eigenlijk. De huur is hier als sociale huur 280 euro maar als ik dit wil
kopen gaat het voor 160.000 euro. Dat staat totaal niet in verhouding. De officiële huur, als het geen
sociale woningbouw was, die was in de 600 euro geweest. Voor dit kleine hokkie.
25. Hoe veel vierkante meter is dit?
56m2. Daar zit dan ook de box en alles bij. Het is een heel klein huisje. Maar dit kan je met een
modaal inkomen niet kopen. Dan moet je twee keer modaal hebben en dan kun je beter ergens
buiten de stad iets kopen.
26. Voelt u zich thuis in de buurt?
Ja, het is echt wel een leuk buurtje.
27. Wat is er zo aantrekkelijk aan deze buurt?
Dat het heel gemeleerd is. Heel veel verschillende soorten bevolking. Alles door elkaar.
28. Dus u woont liever met mensen die verschillend van jou zijn dan met mensen die op jou
lijken?
Ja, ik hoef niet in een buitenwijk met alleen maar Nederlanders of alleen maar Surinamers te wonen.
Laat het maar lekker door elkaar. Dat is het fijne van deze buurt. Daardoor heb je ook van alles. Ik
kan Surinaams gaan eten maar ik kan ook Turks gaan eten.
29. Hoe is dat veranderd sinds u hier bent komen wonen?
Nouja, dat is veranderd van krakers en Turken naar allerlei soorten bevolkingsgroepen. Dat is echt
een grote verandering.
30. Wat vindt u van de samenstelling van de bewoners zoals die nu is?
Ja prima, alles door elkaar. Dat vind ik mooi.
31. Maar het neigt dus door te slaan?
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Nou, het is nu juist op een level dat het helemaal goed is. Het moet niet verder want dan wordt het
echt een yuppenbuurt en vertrekt iedereen.
32. Hoe gaan verschillende groepen mensen in de buurt met elkaar om?
Heel leuk. Er zijn weinig problemen, bijna niet.
33. Wat vindt u van de betrokkenheid van buurtbewoners bij de buurt?
Het zou wel wat meer kunnen maar dan kijk ik naar mezelf, en ik zit ook niet in wijkcommité’s en
dergelijken. Het interesseert me vrij weinig.
34. Wel eens overwogen of benaderd?
Nee, ook niet. Wel voor benaderd. Er zijn wel buurtdingen. Sportdingen en dat soort. Niet voor mij.
Sportgroepjes die gaan rennen in het park. En je kan muziek maken. Je kan met van alles meedoen
hier in de buurt. Daar komen allemaal foldertjes van binnen de hele tijd.
35. Kent u de directe buren in de portiek?
Ja, ik weet wel wie ze zijn. Hun naam niet allemaal. Lang niet allemaal. Dat is eigenlijk heel raar.
Vroeger kende je ieder van naam. Maar tegenwoordig ken ik hun achternamen omdat het op de
brievenbus staat. Ik weet waar ze vandaan komen maar verder nauwelijks.
36. Wat voor contact heeft u met de directe buren?
Vooral gedag zeggen. Maar niet bij elkaar over de vloer en geen telefoonnummers van elkaar.
37. Heeft u ook contact met andere groepen in de buurt? Denk aan een andere herkomst,
inkomensgroep, leeftijd, huishoudenssamenstelling.
Wel wat, maar niet veel. Mijn Marokkaanse buurman hieronder kom ik in de RAI tegen als ik daar
werk, want die maakt schoon. Dus die kom ik altijd bij beursafbraken en dat soort dingen tegen.
Daar heb ik wel een beetje contact mee. Dat gaat iets verder dan hallo. Maar verder eigenlijk heel
weinig contact.
38. Heeft u daar wel behoefte aan?
Nee, niet echt.
39. Wat merkt u van die nieuwe bewoners?
Yuppen. Echt yuppen.
40. Hoe uit zich dat, in de straten?
Grotere auto’s voor de deur, ander slag volk. Dat is niet erg, zolang het maar gemeleerd blijft. En
zoals het nu gaat wordt er te veel verkocht. Als ik hier uit ga, wordt het door de
woningbouwvereniging meteen gerenoveerd. En nieuwe keuken er in en bla bla bla. En dan wordt
het verkocht. Voor een prijs die oude bewoners van de buurt niet kunnen betalen, simpel zat.
Mensen kunnen niet verhuizen. Ze krijgen er een kind bij, ze kunnen niet verhuizen want ze gaan
opeens het dubbele betalen. Ze betalen 300 en ze moeten opeens 600 gaan betalen. Dat hebben ze
niet, dan is het klaar. Dan zit je klem. En iedereen zit eigenlijk klem op die manier.
41. Hoe zou u deze bewoners omschrijven? Wat voor types?
Yuppen. Ze komen allemaal van buiten Amsterdam. Ze zijn of net afgestudeerd of ze studeren nog.
Dus er zijn ook heel veel studenten die hier komen wonen. Ik weet niet hoe ze het doen maar met
een rijke pappie, waarschijnlijk zo van “zo, ik koop wel even een huisje voor je”. En die komen in dit
soort huisjes terecht. Want ja, pa gaat natuurlijk geen villa huren of kopen. Dat merk je wel. Ze zijn
gewoon anders. Het zijn niet meer de oude, toffe Amsterdammers.
42. Hoe uit zich dat in de omgang?
Tsja, ze kijken niet op of je aan. Ze zeggen niet eens hallo, de meeste.
43. Wonen er ook een aantal in de portiek of in de straat?
Op deze trap nog niet. Wel een student hiernaast maar dat is een toffe jongen. Die heeft vet moeten
lenen om er te komen wonen. Maar in de straat zie je het wel. Het is alsof ze hier niet thuis horen. En
voordat ze iedereen begrijpen in deze buurt, dat duurt te lang. Dan zijn ze al weer weg.
44. Wat zou je dan moeten weten om de mensen in de buurt te begrijpen?
Ja… Hoe je met verschillende mensen omgaat. Ze zijn allemaal anders. Ze hebben allemaal een
beetje een gebruiksaanwijzing. De oude bewoners van deze buurt die snappen dat helemaal. Hoe je
met andere mensen om gaan. Die nieuwe niet zo.
45. Heeft u kennis gemaakt met nieuwe bewoners en hoe?
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Ja… Wel eens. Gebeurt wel eens dat iemand gedag zegt of dat ik met mijn motor voor de deur sta. Ik
heb natuurlijk een hele oude motor en zo’n yup komt met een splinternieuwe. Maar dan maken we
wel een praatje, dat gebeurt wel. Maar dat is zelden. Ze zijn niet erg open. Ze zitten in Grand Cafés
die voor ze geopend zijn. Dus dan moet je daar heen om ze te ontmoeten.
46. Heeft u wel eens overwogen om te verhuizen? Waarom?
Ja, zeer zeker. Om wat groter te gaan wonen. Dat zou de enige reden zijn. Maar dat is te duur. Te
duur om te kopen en te duur om te huren.
47. Waar zou u heen verhuizen en waarom?
Terug naar Noord bijvoorbeeld. Amsterdam Noord is een fijne plek. Lekker groot, lekker open en
veel natuur. Maar het is lastig. Het is meteen de dubbele huur, als je gaat huren. En als je gaat kopen
kom je meteen boven de twee ton, anders heb je niks.
48. Wat zijn de belangrijkste veranderingen volgens u, als je zo terug kijkt naar waar we het over
hebben gehad, ten opzichte van toen u hier kwam wonen?
De belangrijkste verandering is dat het van Krakers-/Turkse buurt naar heel gemeleerd is gegaan.
49. Ervaart u deze veranderingen positief/negatief/neutraal?
Positief. Het moet wel ergens stoppen natuurlijk. Want als ze nog meer gaan verkopen in de ze
buurt dan blijft er niets meer van de oude kern over. Maar ik zie het nu nog wel als positief.
50. Voor wie zijn deze veranderingen goed?
Voor iedereen eigenlijk. Als er lekker veel verschillende winkels en mensen zijn is dat goed voor
iedereen. Dat maakt een wijk leuk. Er zijn wijken waar iedereen hetzelfde is… Dan blijft er weinig
over.
51. Dus die veranderingen in het kader van de stedelijke vernieuwing komen eigenlijk
uiteindelijk iedereen ten goede?
Ja, denk het wel.
52. Denkt dat de Indische Buurt nog verder gaat veranderen?
Ja, jammer genoeg wel. Er wordt nog steeds heel veel huur verkocht. Ze moeten er eigenlijk nu mee
stoppen. Ongeveer de helft is koopwoning maar er worden nu hele rijen hier in de straat verkocht.
Gewoon twintig trapportalen achter elkaar worden verbouwd en verkocht. Dat waren allemaal
sociale huurwoningen.
53. Geldt dat voor de hele Indische Buurt of alleen voor dit stukje?
Ja, de hele Indische Buurt. Ook als je kijkt naar wat er bijgebouwd wordt. Dat is ook alleen maar
koop. Dan verander je de buurt helemaal. Iedereen die zijn huurhuisje uit gaat, om wat voor reden
dan ook, die moet buiten Amsterdam. Want binnen Amsterdam is niet meer te betalen. Dan is het
vrije sector, of niet.

Datum: 4 mei 2017
Duur: 35:03
Aantal jaren in de buurt: 15 jaar
Bijlage 5.9: Interview 9
Leeftijd: 51
Straat: Flevoparkweg
Hoogst behaalde diploma: HAVO
Beroep bij vestiging: Invalster kinderdagverblijf
Huidig beroep: Niet werkzaam, opleiding tot shiatsu therapeut.
Herkomst: Nederlands
Geboorteland: Amsterdam, Nederland
Geboorteland ouders: Nederland (V) en Duitsland (M)

108

Woning: sociale huurwoning, corporatie
1. Wanneer bent u in de Indische buurt komen wonen? En waarom?
Myrthe werd net drie. Dus dat is 15 jaar geleden, 2002.
2. Hoe zag uw huishouden eruit toen u hier kwam wonen?
Vader, moeder en drie kinderen.
3. Welke belangrijke veranderingen heeft uw huishouden doorgemaakt sinds u hier bent
komen wonen?
In 2005 is mijn partner overleden. En mijn dochter gaat nu het huis uit.
4. Wat beschouwt u als ‘uw buurt’?
Echt als mijn buurt… Dit stukje is toch wel een apart stukje binnen Amsterdam Oost. Het ligt net
buiten de Indische Buurt. Dus dat is Zeeburgerdijk, Flevoparkweg, park erbij en misschien het stukje
daar erbij. Dus aan de andere kant van het water. Dat is wel een beetje mijn buurtje.
5. Welke veranderingen ziet u in de afgelopen tien tot vijftien jaar?
Er zijn hele delen van straten en blokken helemaal opnieuw gerenoveerd, opgeknapt en daar zijn
bewoners vertrokken en nieuwe bewoners voor in de plaats gekomen.
6. Wat voor soort buurt was de Indische Buurt toen u hier kwam wonen?
In het begin voelde het iets armoediger. Hele straten of delen daarvan die slecht onderhouden
waren. Dat de kozijnen echt heel erg verrot waren, afgebladderde verf, smoezelig. En sinds de
renovatie ziet dat er natuurlijk veel gelikter uit en dat geeft meteen een heel ander gevoel aan de
straat.
7. Wat voor gevoel is dat?
Prettiger, rustiger, vrolijker.
8. Dat zijn allemaal fysieke kenmerken, en als je kijkt naar het sociale vlak? Zijn er daar dingen
veranderd?
Op sociaal vlak merk ik dat niet zo direct. Indirect in de zin van, doordat er wat meer mensen met
meer koopkracht zijn komen wonen, is er ook wat meer verscheidenheid aan winkels. Hoewel dat
niet helemaal op gaat want we hadden een hele goede electrowinkel. Ik weet niet meer hoe die
heet. In de Molukkenstraat. En eentje in de Javastraat. En die zijn allebei verdwenen. Daar kon je
witgoed kopen en radio’s, koptelefoon, oortjes. Dat zijn van die dingen die soms handig zijn om in
de buurt te kunnen kopen. Die hebben elkaar eigenlijk een beetje weggeconcurreerd.
9. Welke positieve veranderingen heeft u opgemerkt?
Dat het vooral bij het Javaplein meer een verblijfsplek is geworden. Dus dat mensen daar ook, zoals
bij het badhuis met een groot terras buiten, gewoon op straat verblijven omdat het een prettige plek
is om te zijn. De bibliotheek die verhuisd is, naar het Javaplein. Dat is ook wel een goede
verbetering. Dat ziet er gewoon uit als een bibliotheek waar je wilt zijn nu. Vroeger was het, voor
mij, een bibliotheek waar ik wel een boek wilde halen maar ik had niet de behoefte om er ook te
gaan zitten. Nu komen er ook mensen om te studeren.
10. Welke negatieve veranderingen heeft u opgemerkt?
Wat voor mij wel een belangrijk punt is, is dat iedereen hier moet kunnen wonen. En dat ook
mensen die wat minder draagkrachtig zijn hier aan een woning kunnen komen. En ik vind dat het
mooi wordt heel erg leuk maar ik vind het wel jammer als daar mensen voor weg moeten en niet
meer terug kunnen komen. Ik hou heel erg van een gemengde samenleving. Een plek waar iedereen
kan wonen.
11. Hoe is de openbare ruimte veranderd sinds u hier woont?
Het groen is eigenlijk altijd wel goed verzorgd hier in dit stadsdeel. Dat viel me op toen ik hier kwam
wonen. Dat ik heel vaak mensen bezig zag met het groen onderhouden. Veel meer dan in stadsdeel
de Baarsjes, waar ik vandaan kwam. Dus dat was een aangename verrassing. En dat is eigenlijk nog
steeds wel zo. Er is misschien een tijdje een dipje geweest. Wat ik dan merkte in dat de heggen
minder vaak gesnoeid werden en het gras minder vaak gemaaid werd en de bomen niet meer
gesnoeid werden of minder onderhouden. Maar de laatste tijd gebeurt dat weer meer.
12. En als je kijkt naar de openbare ruimte en de inrichting daarvan?
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Het Javaplein is erg veranderd. Dat er nu bankjes zijn en mooie lantaarnpalen. Wat ik dan jammer
vind, is dat de mooie, grote, oude boom daarvoor weg moest. Dat is ook in de Javastraat geweest,
daar hebben ze ook heel veel bomen weggehaald. En dat is aan de ene kant heel goed voor de
bewoners omdat zij meer licht in hun woning kregen maar aan de andere kant wordt het straatbeeld
wel meer stenig en is een beetje groen ook wel fijn.
13. Vind u de buurt schoner/minder schoon/gelijk gebleven sinds u hier bent komen wonen?
Ik denk wel gelijk gebleven.
14. Welk van de volgende omschrijvingen kloppen voor de Indische Buurt volgens u:
- Goede buurt (eens/oneens)
- Nette buurt (eens/oneens)
- Schone buurt (eens/oneens)
- Gezellige buurt (eens/oneens)
- Veilige buurt (eens/oneens) à Dat zal niet iedereen met mij eens zijn. Als net je
autoraampje is ingetikt dat denk je waarschijnlijk eerder van niet maar ik kom hier ’s avonds
gewoon naar huis en dan heb ik niet het gevoel dat ik snel moet lopen of zo. Dat was wel iets
waar we bang voor waren toen we hier kwamen wonen. Toen hebben we nog heel erg er
over nagedacht. Toen hebben we de hele nacht over het grasveldje heen en weer gelopen
met z’n tweeën zo van: “Moeten we het nou wel doen? Het is wel een mooi huis maar als de
kinderen straks een jaar of zestien zijn en ze moeten ’s nachts naar huis in de middle of
nowhere”. Maar nee… Dat is helemaal niet zo.
15. Dus vroeger voelde het wel minder veilig?
Het was niet anders maar het voelde wel zo. De indruk en de feitelijke situatie kunnen best nog wel
verschillen. Er is hier een weg waar auto’s onder geparkeerd staan en waar soms ’s avonds ook wel
een auto staat met wat jongeren die dan muziek draaien, een biertje drinken, aan het lachen zijn en
gewoon plezier aan het maken zijn. Dat kun je op verschillende manier interpreteren. Zo van, “oh,
hangjongeren en het is een onveilige buurt” of je kan zeggen “ah, die mensen hebben gewoon een
lekker plekje, ze hebben het gezellig samen en daarna gaan ze weer weg”. De feitelijke situatie is
niet veranderd. Ik kijk er nu anders naar omdat ik hier nu woon.
16. Is de reputatie van de Indische Buurt is veranderd sinds u hier woont? Dan bedoel ik vooral
hoe andere mensen kijken naar de buurt?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat mensen er nu wel positiever naar kijken en dat er meer mensen zijn
die er wel zouden willen wonen omdat het er wat netter uitziet. In de zin van, de woningen zien er
beter uit aan de buitenkant. Het woningbestand is beter verzorgd.
17. De volgende vragen gaan over voorzieningen. Daarmee bedoel in winkels, restaurants, cafés
en hotels vallen daar ook onder, zorg, buurt- en wijkcentra. Van welke voorzieningen in de
buurt maakt u gebruik?
Winkels. Supermarkt, soms wat kleine winkeltjes zoals een ijzerwinkel, boekenwinkel, bakker,
groentewinkeltje en dat soort kleine winkeltjes.
18. Welke supermarkt in de Indische Buurt gebruikt u meestal?
Ik ga vaker naar de Albert Heijn en ik ga ook naar de Lidl. Ook naar Jumbo bij winkelcentrum
Brazilië. En er zit nu ook een Vomar bij de molen. Dat ligt voor mij ook op de route en dat ligt ook
echt aan de rand voor mij.
19. Als u dan naar de Albert Heijn gaat, gaat u dan in de Molukkenstraat?
Meestal in de Molukkenstraat, omdat dat het dichtstbij is.
20. Hoe vaak doet u boodschappen in de Indische Buurt?
Vaak, toch wel dagelijks.
21. Maakt u gebruik van restaurants en cafés in de buurt?
Heel weinig.
22. En als u dat wel doet, waar gaat u dan graag heen?
Dat is voor mij niet zo’n simpele vraag.
23. Waarom maakt u geen gebruik van de horeca?
Door mijn financiële situatie.
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24. Is er de afgelopen jaren verandering geweest in het aanbod?
Ja, zo rond het Javaplein en de Javastraat. Daar is wel het één en ander veranderd. Alleen omdat ik
daar zo weinig gebruik van maak, let ik daar niet zo op.
25. En op gebied van winkels?
Er zijn wel wat winkels weggegaan en er zijn wel wat winkels bijgekomen.
26. Valt het op dat er bepaalde winkels weggaan en andere winkels voor terugkomen, of dat
niet?
Ja, vind ik moeilijk te zeggen. Weet ik niet precies.
27. Vindt u deze veranderingen goed of slecht?
Beide. Er zijn wat leuke dingen bijgekomen en dat is goed. En er zijn wat leuke dingen verdwenen
zoals zo’n radiozaak en dat is jammer.
28. Welke nieuwe voorzieningen zijn er in de buurt gekomen waar u blij mee bent?
Er is een mooie bloemenzaak bij gekomen op het Javaplein. Een boekenwinkel, dat was hier gewoon
niet. Dus dat is fijn. Ja, er zijn ook wel wat restaurantjes bij gekomen die echt goed zijn. Daar heb ik
dan niet zo zeer wat aan maar het is wel mooi.
29. Zijn de prijzen van de supermarkten, cafés en restaurants in de buurt gelijk gebleven,
gedaald of gestegen?
Voor de supermarkten is het een stijging die denk ik gewoon landelijk is. De normale prijsstijgingen.
De Albert Heijn is niet opeens veel duurder. En restaurants, dat weet ik niet want daar kom ik niet.
En zo’n groentewinkeltje of een bakkertje, dat is een beetje hetzelfde gebleven.
30. Vindt u dat er voldoende goedkope/betaalbare winkels in de buurt?
Oh ja, nou er is ook een Dirk van de Broek verdwenen. Die zat op de hoek bij de Bristol. Toen ik hier
twee jaar woonde is die weggegaan. Dat vond ik wel heel erg jammer. Dat was wel mijn favoriete
supermarkt. De andere Dirk van de Broek zijn echt te ver fietsen. En dan zou ik bijvoorbeeld voor
drie dagen boodschappen moeten doen maar dan krijg ik het niet mee op mijn fiets. Als je met een
auto bent, laad je gewoon één keer de auto vol maar met fietstassen…
31. Zijn er genoeg betaalbare winkels om in levensonderhoud te kunnen voorzien?
Nee, eigenlijk niet. Albert Heijn is gewoon flink duurder dan Dirk van der Broek. En de Lidl gaat,
maar het is een kleine Lidl in verhouding. In Noord heb je een grotere. Ik kan bij deze niet alles
krijgen wat ik hebben wil dus dan moet ik echt twee, drie, vier verschillende winkels afgaan en dat is
best wel vermoeiend vind ik.
32. Hoe is uw huurprijs veranderd sinds u hier bent gaan wonen? (gestegen, gedaald, gelijk
gebleven)
Ik heb geloof ik altijd een beetje de minimale huurverhoging gekregen. Het is nu ook aan inkomen
gekoppeld heb ik het idee. En ook nu heb ik weer een minimale huurverhoging gekregen.
33. Hoe beoordeelt u de huur van uw woning?
Voor mij is de huur evengoed nog hoog. Terwijl als je het over het algemeen bekijkt, woon ik
goedkoop. Een goedkopere woning bestaat haast niet. Mijn inkomen zou eigenlijk wat hoger
moeten zijn. In verhouding ben ik veel kwijt aan woonkosten.
34. Voelt u zich thuis in de buurt?
Ja.
35. Waar ligt dat aan? Kunt u dat omschrijven?
Als ik de buurt dan in het klein zie, bijvoorbeeld dit blok of ook het blok aan de overkant, daar ken ik
heel veel mensen. We zijn hier allemaal zo’n beetje tegelijk komen wonen omdat het nieuwbouw
was. Er zijn wat oud bewoners aan de overkant, van de huisjes die er vroeger stonden en er zijn
komen wonen vanwege de stadsvernieuwing in de jaren 80. Dat zijn de echte oud bewoners uit de
Indische Buurt. Dat is een mooi mengsel geworden. Er is wel saamhorigheid tussen de mensen die
hier zijn komen wonen en de mensen die er al woonden.
36. En de Molukkenstraat en de Javastraat bijvoorbeeld, voelt dat ook als thuis?
Jawel, alleen ken ik daar geen mensen. Maar het voelt nog steeds wel als thuis.
37. Wat vindt u van de samenstelling van de bewoners zoals die nu is?
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Wat ik mooi vind, is dat het heel gemengd is hier. Echt dit stukje hier is heel erg gemengd. Zowel
van leeftijd, nationaliteit, inkomen, eigen van alles.
38. Geldt dat ook voor andere delen van de Indische Buurt?
Waarschijnlijk is het iets gemengder geworden dan er was. In de zin van dat er wat meer hoger
opgeleiden, draagkrachtige mensen zijn komen wonen.
39. Geldt dat ook voor dit stuk?
Nou ja, dit is nieuwbouw en er was hiervoor niks. Dus dan kun je dat niet zo goed zeggen.
40. Maar zijn er sindsdien veel verhuizingen geweest?
Oh, in de afgelopen vijftien jaar? Dat is grappig. Boven zijn koopwoningen en beneden zijn
huurwoningen, behalve de twee kopwoningen dat zijn ook koopwoningen. Die zijn wat groter. Van
de huurders is niemand verhuisd en bij de koopwoningen zijn wel mensen verhuisd. Mensen die toch
een nog groter huis wilde of om andere redenen. Er zijn ook meer mensen uit elkaar gegaan boven,
bij de huurders niet. Bij de huurders is het wat stabieler dan bij de kopers.
41. Hoe gaan verschillende groepen mensen in de buurt met elkaar om?
Ik zou het, geheel gevoelsmatig, benoemen als naast elkaar leven. Ik heb goed contact met mijn
Marokkaanse buurvrouw en de Turkse buurvrouw en de Surinaamse buurvrouw en ook wel met
mijn Nederlandse buurvrouw.
42. Wat voor soort contact is dat?
Even een praatje maken of bij elkaar langs gaan als we iets nodig hebben zoals eieren of een pak
melk. Dat doen we over en weer. Of een fietspomp lenen. Of gereedschap. En dat de kinderen hier
kwamen spelen en haar kinderen hier.
43. Wat vindt u van de betrokkenheid van buurtbewoners bij de buurt?
Dat weet ik niet echt, maar wat ik denk is dat er redelijke betrokkenheid is omdat als er van die
informatieavonden zijn over iets wat gaan veranderen of iets wat gedaan wordt, wordt dat volgens
mij wel goed bezocht.
44. Gaat u daar zelf ook wel eens heen?
Ik ga daar zelf niet heen. Toen ik pas alleen kwam met de kinderen waren ze nog jong en wilde ik
niet ’s avonds weggaan en hun thuis laten. En later ging ik zelf ook wel weer wat dingen doen en dan
wilde ik niet ook nog eens voor dat soort dingen tijd maken
45. Heeft u ook contact met andere groepen in de buurt? Als in andere herkomst,
inkomensgroep, leeftijd, huishoudenssamenstelling)
Ja, en dat heeft te maken met toen de kinderen op de basisschool zaten dat ik voor de school ook
wel met andere ouders contact had en ook met een verschillende nationaliteit. Daar zijn ook
mensen bij waar ik nog steeds wel contact mee heb.
46. De volgende vraag gaat over de nieuwe bewoners en dan vooral over die kapitaalkrachtigere
groep die je eerder al noemde. Wat merkt u van die nieuwe bewoners?
Weinig.
47. Maar je hebt het wel opgemerkt, op welke manier?
Omdat het niet direct hier in de straat is, in het gebied waar ik het meest kom. Hier ken ik de
mensen persoonlijk en dat is net buiten het gebied waar ik de mensen persoonlijk ken. Dus ik zie
mensen op straat of in de supermarkt. Dan weet ik niet of ze daar wonen of er toevallig zijn. Dus
daar heb ik niet echt contact mee.
48. Hoe zou u deze bewoners omschrijven? Wat voor types?
Dat kan ik eigenlijk niet zeggen, omdat ik ze niet ken. Het is dat ik weet dat een huis wat
gerenoveerd is of een nieuwbouwhuis is, dat de koop- of de huurprijzen dermate hoog zijn dat het
niet anders kan dan dat het mensen zijn met een goed inkomen. Dat is alles wat ik kan weten over
die mensen. Verder heb ik geen idee.
49. Maar het is niet opgevallen dat er een andere slag mensen in de buurt is gekomen
gedurende de afgelopen tien á vijftien jaar?
Wat ik kan bedenken, maar dat is meer speculeren dan echt weten van het zien, want ik weet niet
als ik iemand zie of die hier woont of niet, is dat ik me kan voorstellen dat het mensen zijn die wat
meer in duurdere merkkleding rondlopen en dure auto’s hebben, dure fietsen hebben.
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50. Heeft u wel eens overwogen om te verhuizen? Waarom?
Nee, omdat ik het naar mijn zin heb hier.
51. Stel dat u wel zou moeten verhuizen, waar zou u dan heen gaan?
Ja, moeilijk… Ik heb geen idee. Ja, dat is heel lastig. Stel, geld speelt geen rol, dan zou ik het
volgende blok een huis kopen. Wat ik fijn vind aan deze plek is dat ik toch eigenlijk in de stad ben, in
Amsterdam. Ik kan in een kwartier op de Dam zitten of bij het Leidseplein. Ik ben in een halfuurtje in
Amsterdam West, bij het Westerpark. Geuzenveld doe ik ietsje langer over. Maar ik ben redelijk snel
in het centrum van de stad. En het is hier groen, toch een soort van rustig en toch komen er veel
mensen. Het is niet zo dat het hier uitgestorven is. Het is niet zoals bij mijn broer in Hoofddorp waar
mensen allemaal in huisjes zitten. Tweeverdieners en iedereen is overdag de wijk uit en dan is het
gewoon uitgestorven leeg. Hier komen altijd mensen naar het park of naar het zwembad. Of de
mensen lopen hier te joggen of te fietsen, de hond uit te laten, campinggasten die hier voorbij
komen dus het is levendig en toch rustig.
52. Als je zo terugkijkt op waar we het over hebben gehad, wat zijn de belangrijkste
veranderingen die u hebt gezien?
Dat er hard gewerkt is aan de kwaliteit van het straatbeeld.
53. Ervaart u deze veranderingen positief/negatief/neutraal?
Die ervaar ik wel als positief.
54. En als je kijkt naar de veranderingen die dat dan misschien wel met zich mee brengt?
Wat ik niet positief vind is als wonen zo duur wordt, dat het voor heel veel mensen niet meer
bereikbaar is. Dat vind ik echt een slechte ontwikkeling. Mensen die jong zijn, pas afgestudeerd, die
moeten ook een woning kunnen krijgen. Mensen die hier in de stad komen studeren moeten ook
woonruimte kunnen krijgen. Dat niet één huis in drieën wordt gedeeld en dat dan drie keer de
oorspronkelijke huurprijs wordt betaald. Dat stemt mij triest. Dat er op zo’n manier met de
woningmarkt wordt omgegaan, vind ik echt triest. En dat heeft niet zo zeer met de vernieuwing te
maken dan wel met het veranderen van regelgeving. Vroeger had je een sociale huurwoning en dat
mocht je niet zomaar in drieën gaan verhuren en tegenwoordig mag dat wel. Of dat woningen
verhuurt worden aan toeristen die dan het drie of vier dubbele betalen voor een woning waar anders
een gezin in zou kunnen zitten. Mensen die daar dan tijdelijk zitten, hebben ook geen gevoel voor de
buurt en ook geen belangstelling voor buren en ook geen belangstelling om het leefbaar en gezellig
te houden en rekening te houden met de omgeving dus die kunnen er gewoon een zootje van
maken waardoor het ook niet meer leuk is voor de mensen die er wonen. En ja, dan krijg je zo’n
glijdende schaal en dat vind ik heel triest.
55. Denkt dat de Indische Buurt nog verder gaat veranderen?
Ja, alles blijft veranderen dus de Indische Buurt zal ook blijven veranderen.
56. En in welke zin? Voor de komende tien jaar?
Ik verwacht dat deze trend nog wel even een stukje verder zal doorzetten omdat de woningmarkt
aantrekt en mensen hun woning zullen verkopen en dat de prijzen van de huizen die vrijkomen weer
hoger zullen zijn. Dat kan alleen maar met zich mee brengen dat er nog meer draagkrachtige
mensen in de buurt komen wonen.
57. En voorzie je daarbij sociale effecten?
Dat bijvoorbeeld de leerlingpopulatie van scholen gaat veranderen en dat het ook gevolgen heeft
voor clubjes en restaurants en allerlei voorzieningen.
58. Wat is uw wens voor de Indische buurt?
Er hoeft niet heel veel te veranderen. Het mag wel een beetje blijven zoals het is. En misschien wat
meer ook voor sociale woningbouw.
Bijlage 5.10: Interview 10
Datum: 8 mei 2017
Duur: 18:35
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Aantal jaren in de Indische buurt: 11 jaar
Leeftijd: 38
Straat: Langkatstraat
Hoogst behaalde diploma: WO
Bron van inkomsten: Werk
Beroep bij vestiging: Business analist
Huidig beroep: Zelfstandig business analist (ZZP)
Herkomst: Nederlands/Bosnisch
Geboorteland: Bosnië
Geboorteland ouders: Bosnië (M/V)
Soort woning: Koopwoning
1. Wanneer bent u in de Indische buurt komen wonen? En waarom?
Even kijken, dat was 2006. 1 april 2006. Ik kreeg een baan in Amsterdam en ik heb, toen ik naar
Amsterdam kwam voor die baan, een tijdje bij zo’n oude dame in Gaasperplas gewoond. En in die
tijd heb ik naar een koopappartement gezocht. En het werd Indische Buurt omdat het
starterswoningen waren. Het was een hele mooie woning. Het was zo’n complete renovatie van een
Berlageblok, dat is een monumentgebouw. De trein was goed. Het was een starterswoning en het
zag eruit alsof je nieuwbouw kocht.
2. Hoe zag uw huishouden eruit toen u hier kwam wonen?
Alleen.
3. Welke belangrijke veranderingen heeft uw huishouden doorgemaakt sinds u hier bent
komen wonen?
Inmiddels is het vrij ingewikkeld. Ik heb een zoontje van 15 maanden maar ik ben niet meer samen
met mijn ex. Dus ik weet niet waar je dat onder schaart. Ik ben eigenlijk nog steeds alleenstaand
maar met een kindje.
4. Wat beschouwt u als ‘uw buurt’?
(portiek, blok/straat/Indische Buurt/stadsdeel Oost)
De Indische Buurt, zou ik zeggen.
5. Welke veranderingen ziet u in de afgelopen tien tot vijftien jaar?
De eerste grote verandering, maar dat begon een aantal jaren terug, kort nadat ik er kwam wonen,
is heel veel renovatie. Van verouderde woning, zo’n beetje wat ik heb gekocht. Daar werd echt ook
het dak vervangen en alles. Grote renovatie. Tweede punt, vervolgens zag ik ook wat nieuwe,
moderne gebouwen. Dat zijn er direct in mijn buurt twee. Met een garage en ook winkels eronder.
De derde grote verandering is het Betacomplex. Ik weet niet of je het kent, daar bij de praxis. Dat
was een groot iets. Want het kreeg ook een treinstation erbij. Ik weet niet of het daarmee
samenhangt maar de laatste ontwikkeling is dat er ook wat meer cafeetjes en dat soort dingen
komen. Gewoon voor jongere mensen, wat hippere plekjes zeg maar.
6. En welke van die veranderingen zou u als positief beschouwen?
Oh, allemaal. Alles wat ik genoemd heb.
7. Ziet u dan ook negatieve veranderingen?
Parkeren is duurder geworden. Eerst was het tot zeven uur betaald parkeren en nu is het tot negen
uur.
8. (Hoe) is de openbare ruimte veranderd sinds u hier woont? (straten, huizen, groen- en
speelvoorzieningen)
Ik heb daar niet zo veel verschil in gemerkt eigenlijk. Er zijn wel wat veranderingen. Wat boompjes
geplant maar die waren er ook al. Het is meer gewoon anders.
9. Vind u de buurt schone geworden sinds u hier bent komen wonen?
Nee, ook daar zie ik niet zo veel verandering in. Het kan zeker schoner maar ik kan niet zeggen dat
dat echt beter is geworden.
10. En het onderhoud bijvoorbeeld? Van woningen en openbare ruimte?
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Ja, dat is wel beter geworden. Maar dat past wel in het hele plaatje met renovatie en er zijn bankjes
neer gezet en dat soort dingen.
11. Welk van de volgende omschrijvingen kloppen voor de Indische Buurt volgens u:
- Goede buurt (eens/oneens)
- Nette buurt (eens/oneens)
- Schone buurt (eens/oneens)
- Gezellige buurt (eens/oneens)
- Veilige buurt (eens/oneens)
12. Is de reputatie van de Indische Buurt is veranderd sinds u hier woont? (Hoe?)
Ik denk het wel. Ik heb moeite om echt door te hebben, omdat ik vrij nieuw was in Amsterdam toen
ik daar kwam wonen, wat de reputatie was maar ik merk wel dat de samenstelling van mensen
veranderd aardig wat. Waren het vroeger vooral allochtonen, zie ik nu ook heel veel jonge mensen.
Waarschijnlijk ook door die universiteit. In één van die Berlageblokken, twee zelfs, eentje is een
studentengebouw en dat was toen ik daar kwam wonen, werd dat zo gemaakt. En eentje is alleen
voor conservatoriumstudenten zelfs. En ja, of dat met de reputatie te maken heeft weet ik niet maar
dat is wel een verandering die ik zie die eventueel met de reputatie te maken zou kunnen hebben. Ik
was niet zo op de hoogte van dat die buurt een bepaalde reputatie had, snap je. Dus ik kan moeilijk
zeggen dat ik iets veranderd vind.
13. Van welke voorzieningen in de buurt maakt u gebruik?
Van alles eigenlijk. Winkels, restaurants, cafés iets minder, maar alles wel eigenlijk.
14. Van wat voor soort winkels maakt u gebruik?
Van alles, wat beschikbaar is. Dat is het mooie aan de Indische Buurt. Je kan naar de Albert Heijn
maar je kan ook naar de slagerij het Lange Mes, zo’n Turkse supermarkt. En dan heb je ook nog van
die kleine Turkse winkeltjes. Ik varieer het een beetje. De Dappermarkt, ook daar ga ik af en toe naar
toe. En qua restaurants, de beste Surinaamse roti is in de Javastraat, eerste van Swindestraat. Je
hebt van die kleine pizzeria’s. Je hebt ook Turkse bakkerijen. Je hebt van alles eigenlijk.
15. Is er de afgelopen jaren verandering geweest in het aanbod?
Ja, ook dat. Er is wat meer verschil. Vroeger waren de Turkse bakkerijen allemaal een beetje
hetzelfde. Nu heb je ook daar echt duidelijk verschil in. Er zijn meer restaurants gekomen ook,
waaronder het Badhuis. Er zijn er gewoon een paar nieuwe. Er is echt meer. Zeker verandering. Voor
het goede, meer aanbod.
16. Vindt u deze veranderingen goed of slecht?
Goed, ja.
17. Welke nieuwe voorzieningen zijn er in de buurt gekomen?
Er is bijvoorbeeld ook een fitnesscentum bij gekomen. Niet echt een fitnesscentrum maar een soort
van, Academia heet het, waar je alleen groepslessen kan volgen. Dat is er ook bij. Er is een nieuwe
massageplek bij gekomen. En er is ook, maar dat valt onder cafés, de coffee corner. Van al dat soort
aanbod is er meer.
18. Maakt u zelf ook gebruik van die nieuwe voorzieningen?
Ja, niet van allemaal. Maar absoluut.
19. Vind u dat de prijzen van de nieuwe voorzieningen gelijk zijn aan die van de oude
voorzieningen?
Dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. Ik let daar niet zo op.
20. Zijn er voldoende goedkope winkels in de buurt?
Ja, absoluut. Ik kan nog steeds voor 1,50 een Turkse pizza halen op verschillende plekken.
21. Voelt u zich thuis in de buurt?
Ja, absoluut.
22. Waar ligt dat aan?
Eén, aan gewoon de gezelligheid. Ik bedoel, er zijn buurten waar nooit iemand rondloopt en in de
Indische Buurt heb je gewoon, maakt niet uit wat voor weer het is, er zijn altijd mensen buiten die op
een bankje zitten. Niet eens in een café maar gewoon op een bankje. Dat is gewoon gezellig. En
twee, is de diversiteit die ik als zijnde ook een allochtoon, vind ik die diversiteit wel prettig want dan
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pas ik er goed tussen. En ook gewoon omdat het inmiddels niet alleen diversiteit is qua type
allochtonen maar ook gewoon omdat er meer Nederlandse mensen zijn. En ook jonge Nederlandse.
23. Hoe gaan verschillende groepen mensen in de buurt met elkaar om?
Prima, een beetje typerend voor Amsterdam denk ik. Alles kan.
24. Is er onderling contact of leven mensen vooral in hun eigen subcultuur?
Dat zou ik niet zo goed weten maar ik zou eerder gaan voor dat mensen in hun eigen subcultuur
leven. Maar ik vind dat ook oké zolang er tolerantie is en ik heb in de Indische Buurt echt het gevoel
dat er tolerantie is. Mensen zullen altijd een beetje in hun eigen subcultuurtje leven.
25. Heeft u ook contact met andere groepen in de buurt? Denk aan andere herkomst,
inkomensgroep, leeftijd, huishoudenssamenstelling)
Ja, zeker. Maar ik denk dat ik eerder een uitzondering ben. Dat komt meer omdat ik eigenlijk een
grootverdiener terwijl ik vrij zuinig woon. Ik ben een allochtoon maar mijn meeste vrienden zijn
expats. Maar dat komt meer door mij persoonlijk. Niet dat het iets met de buurt te maken heeft. En
dan woon ik ook nog eens in een gebouw met allemaal start uppers en dat zijn dan allemaal
Nederlanders. Bij mij komt het allemaal een beetje samen.
26. Kent u de directe buren (portiek)?
Ja.
27. Wat voor contact heeft u met de directe buren?
Oh gewoon, contact zoals je dat met de buren kan verwachten. We zijn niet vrienden en we komen
niet bij elkaar langs maar we kennen elkaar op voornaambasis. We kunnen elkaar vriendelijk vragen
om de muziek zachter te zetten. En we hebben een facebookgroep en als er iets mis is, of we
moeten iets afspreken, dan hebben we die groep. Normaal burencontact denk ik zo.
28. De gemeente heeft best wel veel inspanning geleverd voor de renovatie. Daarmee is er ee
nieuwe bewonersgroep aangetrokken. Vooral wat kapitaalkrachtigere mensen. Wat merkt u
in de buurt van die nieuwe bewoners?
De cafés en de restaurants, ze zijn voller met dat soort mensen. Een paar restaurants zijn vrij hoog
geprijsd en ze zijn altijd vol. De cafés zijn dan ook meestal vol met, ja, als ik jou zo hoor wat ik zo
definiëren met hoogvermogende mensen.
29. Maakt u wel eens kennis met die nieuwe bewoners?
Nee, zo ver ga ik niet. Tenzij ze naast je komen wonen in principe.
30. Heeft u wel eens overwogen om te verhuizen? Waarom?
Ja, sterker nog, ik ga verhuizen. Aan het eind van het jaar. Ik ga naar Bussum vanwege mijn kleine.
Niet dat er iets scheelt met Amsterdam hoor maar Bussum is zo’n beetje de beste plek van
Nederland om een kind op te voeden. Beetje schonere lucht en natuur om je heen. Van
kinderdagverblijven tot basisscholen en andere scholen, sportfaciliteiten, alles is beter. Plus het
veilig en zo gauw hij 6 of 7 is, kun je hem al op zijn eigen laten fietsen daar in de buurt. Dat is
allemaal wat lastiger in Amsterdam.
31. Maar het staat dus los van de Indische Buurt?
Het heeft niks met de Indische Buurt te maken. Het is gewoon Amsterdam zelf in vergelijking.
32. Als u zo terugkijkt op waar we het over hebben gehad, ervaart u deze veranderingen
positief/negatief/neutraal?
Positief.
33. Voor wie zijn deze veranderingen goed?
Ik zou de vraag eerder andersom stellen. Voor wie zijn die veranderingen niet goed? Ik zou niet
weten voor wie ze niet goed zijn.
34. Denkt dat de Indische Buurt nog verder gaat veranderen? Hoe?
Ik denk dat vrijwel alle gebouwen nu wel een beetje gerenoveerd zijn en alles is volgebouwd. Ik weet
het niet. Ik vind het lastig om te zeggen. Ik zou zelf niet één twee drie weten wat ze nog meer
kunnen doen. Ze kunnen misschien de Javastraat iets minder hectisch maken maar volgens mij zijn
ze ook daar mee bezig want ik zag ze een aantal keer acties doen met boetes als je daar staat met
de auto. Ik kan me voorstellen dat ze de Javastraat iets beter regelen of zo. Het is daar soms echt
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hectisch met auto’s die er stoppen voor het afleveren van goederen. Het wordt een beetje gebruikt
als een straatmarkt en dat is niet helemaal de bedoeling.
35. Wat is uw wens voor de Indische buurt voor de komende tien jaar?
Voor de komende tien jaar maar liefst. Sowieso dat ze iets aan de Javastaat doen. Ze zouden
misschien ook iets meer met het Flevopark kunnen doen. In het Oosterpark gebeurd heel veel maar
ik heb het gevoel dat er niet zo veel met het Flevopark gebeurd qua events en andere dingen. Dat
zou ook wel kunnen.
Bijlage 5.11: Interview 11
Datum: 4 mei 2017
Duur: 21:46
Aantal jaren in de Indische Buurt: 14 jaar
Leeftijd: 55
Straat: Zeeburgerdijk
Hoogst behaalde diploma: Universitair
Bron van inkomsten: één inkomen
Beroep bij vestiging: programmamanager, gemeente Amsterdam
Huidig beroep: programmamanager, gemeente Amsterdam
Herkomst: Nederlands
Geboorteplaats: Den Haag, Nederland
Geboorteland ouders: Indonesië (M) en Nederland (V)
Soort woning: koopwoning
1. Wanneer bent u in de Indische buurt komen wonen? En waarom?
In 2003. Ik woon al dertig jaar in Oost maar telkens in verschillende gebieden. En voordat ik hier
kwam wonen, woonde ik in het Oostelijk Havengebied. Toen wilde ik een huis kopen maar ik kon
het niet betalen in het Oostelijk Havengebied. Maar wel in de Indische Buurt. Dus toen ben ik in de
Indische Buurt gaan wonen.
2. Echt puur omdat het betaalbaar was?
Ja, ik vind Oost een prettige buurt. Ik wilde dus eigenlijk in het Oostelijk Havengebied en ik heb twee
jaar gezocht. Waar ik woon in de Indische Buurt is echt op de rand van het Oostelijk Havengebied en
de Indische buurt, zeeburgerdijk. En toen merkte ik, hee, ik kan een woning hier kopen, in de
Indische Buurt en dat is echt de helft van wat ik moet betalen drie straten verderop. Dus dat leek me
wel verstandig.
3. Hoe zag uw huishouden eruit toen u hier kwam wonen?
Toen was ik alleen.
4. Welke belangrijke veranderingen heeft uw huishouden doorgemaakt sinds u hier bent
komen wonen?
We zijn nu met z’n drieën. Sinds een jaar of vijf. Mijn vriendin is er bij gekomen, die komt uit
Hilversum. En haar zoon van 23. Mijn vriendin werkt niet. Werkte vroeger wel maar is werkeloos
geworden. Ze werkte bij Unilever. Ze doet wel dingetjes in het huishouden. Schoonmaken en zo,
maar geen andere dingen. Stiefzoon werkt ook niet en studeert ook niet.
5. Wat beschouwt u als ‘uw buurt’?
Ja, dat is ingewikkeld. Mijn buurt, zou ik zeggen, is van mijn huis tot en met het Flevopark, de hele
Javastraat tot en met de Dapperstraat en weer terug. Dat zou ik een beetje als mijn buurt zien. Zo
gebruik ik hem ook wel.
6. Welke veranderingen ziet u in de afgelopen tien tot vijftien jaar?
Ja, echt heel veel. Toen ik kwam wonen in de Indische Buurt stond het slecht bekend. Iedereen zei:
het is aan de rand van de stad. Dat was toen het beeld. Het is arm, armoedig, niet goed, slechte
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huizen. Het had een hele slechte reputatie. Heel Oost eigenlijk altijd al. De verandering is ook wel
vrij sensationeel. Je zit niet meer aan de rand van de stad, voor zover je dat ooit hebt gezeten. IJburg
is erbij gekomen. Dat betekent dat je eigenlijk midden in de stad zit. Ook in de beleving van mensen.
Oostelijk Havengebied natuurlijk ook. En de buurt is natuurlijk op een wel hele opmerkelijke manier
verbeterd. Er is heel veel nieuwbouw gepleegd, er is gesloopt, nieuw gebouwd, gerenoveerd maar
meer gesloopt volgensmij. De Javastraat, waar ik vlakbij woon heeft ook een enorme transformatie
ondergaan, maar ook het Timorplein, Javaplein. Er zijn veel voorzieningen bijgekomen er zijn veel
nieuwe, mooie huizen bijgebouwd. De openbare ruimte is op een sensationele manier opgeknapt
hier en daar. Dat ik echt denk van ‘nou, nou, dat is knap’. Er zijn tal van nieuwe winkels, restaurants
en andere voorzieningen bij gekomen. De huizenprijzen zijn verdubbeld in die tien jaar, waarvan de
meeste heel recent volgens mij. En tegelijkertijd, en dat is wel heel interessant, neem ik ook niet
waar dat de samenstelling van de buurt nou op hele drastische manier is veranderd. Of ik zie het niet
of het is niet zo maar het is niet zo dat je nu in Watergraafsmeer of in Oud Zuid woont waar je toch
in een wat meer uniforme, autochtone, blanke omgeving zit of zo. Het is nog wel heel gemengd. Dat
vind ik wel goed.
7. Brengt dat ook negatieve veranderingen met zich mee?
Nou, ja. De Indische Buurt is wel echt een voorbeeld van een buurt die gentrificering, yuppificatie
heeft ondergaan. Wat daar natuurlijk mee gepaard gaat is de stijging van prijzen. In ieder geval van
huizen, dat is absoluut zo. Minder sociale huurwoningen. Maar nogmaals, ik neem het niet waar.
Waar ik me zorgen over maak bij dit soort processen is natuurlijk: waar blijven nou die mensen die
vroeger in sociale huurwoningen zaten die allemaal gesloopt zijn? Ik weet het niet. Of ik weet het
wel, die zijn natuurlijk naar de rand van de stad of buiten Amsterdams gegaan. Maar nogmaals, ik
neem het niet waar. Ik neem niet waar dat de samenstelling echt heel sensationeel is veranderd.
Wat je als een negatieve verandering zou kunnen betitelen is toch dat als een buurt te hip wordt, is
het ook niet leuk meer. Dan wordt het truttig. Dan wordt het PC Hooftstraat. Dat wil je ook niet. Als
je kijkt naar met name de Javastraat dan is het nog niet zo ver maar je ziet het wel een beetje
gebeuren.
8. (Hoe) is de openbare ruimte veranderd sinds u hier woont? (straten, huizen, groen- en
speelvoorzieningen)
Een paar voorbeelden. Ik woon vlakbij het Makassarplein. Dat was echt een heel slecht plein. Twee
kroegen en een coffeeshop. En die kroegen waren echt niet om aan te zien. Slechte huizen,
vervuiling, lelijk plein. Dat is in een vrij korte tijd echt heel goed opgeknapt. Het is echt mooi
geworden. Hele mooie speeltuin, mooie gebouwen, de huizen zijn opgeknapt. Ik heb niet vaak mee
gemaakt dat je in zo’n relatief korte tijd zo’n enorme verbetering ziet. Dat merk je ook wel aan het
plein en aan de sfeer daar. Het was een klein beetje een no-go area maar dat is het echt niet meer.
9. En als je naar die veranderingen kijkt, voor wie denk je dan dat die veranderingen zijn?
Hier profiteren de bewoners toch wel heel erg van vind ik. Je kunt cynisch zijn en zeggen dat het ook
voor de corporaties is die duurdere huizen hebben maar dit komt wel echt ten goede aan de
leefbaarheid in de buurt. Dat moet je wel echt vaststellen vind ik. Dat zie je daar op dat plein maar
ook op het Timorplein. Dat is ook heel goed opgeknapt. Daarbij de bioscoop en de jeugdherberg,
Stayokay en zo. Bij Muiderpoort heb je ook een behoorlijke opknapping van de openbare ruimte
gehad. Dat zijn wel indrukwekkende dingen vind ik hoor.
10. Vind u de buurt schoner/minder schoon/gelijk gebleven sinds u hier bent komen wonen?
Schoner. Maar als ik heel eerlijk ben, denk ik vooral eigenlijk aan het Makassarplein. Het is soms
moeilijker te zeggen of het schoner is geworden. Makassarplein ook wel en de rest eigenlijk ook wel.
Maar dat heeft er ook wel mee te maken dat er nu allemaal van die ondergrondse vuilniscontainers
zijn en dat er eerste misschien niet was. Het is wel schoner ja.
11. Heeft u ook het idee dat mensen anders omgaan met het schoonhouden van de ruimte?
Ja, ik heb het gevoel van wel. De Javastraat was zo’n dertien jaar geleden ook nog wel echt een
aggenebbis buurt hoor. Is ook goed opgeknapt. Met nieuwe, bredere trottoirs, bomen weg en dat
soort dingen. Ook daar is de openbare ruimte enorm opgeknapt. En ook daar zie je een relatief
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schone, mooie straat. Een soort boulevard. Waar het voorheen dat echt niet was. Dus ik denk dat de
buurt wel schoner is geworden ja.
12. Welk van de volgende omschrijvingen kloppen voor de Indische Buurt volgens u:
- Goede buurt (eens/oneens)
- Nette buurt (eens/oneens) à raar woord, net doet me denken aan nette mensen. Oud Zuid
en zo.
- Schone buurt (eens/oneens)
- Gezellige buurt (eens/oneens) à Ja zeker, als ik mijn buurt definieer zoals ik net deed, vind
ik het een gezellige buurt. Het stuk waar ik woon, dat is wat minder. De Zeeburgerdijk is al
geen hele mooie straat. Het is beter geworden met veel nieuwbouw. Maar er zijn eigenlijk
helemaal geen winkels. Dus je loopt naar buiten en je gaat eigenlijk snel naar de winkels.
Naar een gebied waar je wat te doen hebt. Dat stuk van de Zeeburgerdijk is in dat opzicht
niet echt een gezellige straat.
- Veilige buurt (eens/oneens/beide) Toen ik er kwam wonen, er zeker vlak daarvoor, was het
niet zo’n veilige buurt. Er was echt wel wat gedoe. Ik denk niet dat je kunt zeggen dat… Ja,
nou, er wordt aardig wat ingebroken in onze buurt. Ook in ons complex. Op straat is het ook
niet altijd goed. Dus een veilige buurt? Zo, zo…
13. Is de reputatie van de Indische Buurt is veranderd sinds u hier woont? (Hoe?)
Dertien jaar geleden lag de Indische Buurt echt aan de rand van de stad. Toch een beetje een
achterbuurt, probleembuurt, Vogelaarbuurt geloof ik zelfs. Het is nu een soort nieuwe Pijp
geworden, een hippe buurt. De reputatie is absoluut veranderd.
14. Van welke voorzieningen in de buurt maakt u gebruik en hoe vaak?
Best veel van het Flevopark. Eén van de beste parken van Amsterdam en relatief onbekend voor
veel mensen gelukkig. De Javastraat, als je dat als voorziening kan zien. De winkels daar, daar maak
ik vrij veel gebruik van. De dappermarkt, die zit officieel niet bij de Indische Buurt geloof ik. De
Albert Heijn, andere supermarkten. De bioscoop, niet wekelijks maar wel maandelijks. En cafés
weinig, maar wel enkele. En restaurants zeker. Er zijn veel restaurants bij gekomen en er waren er
ook al aardig wat. Ook goede restaurants. Dus ik maak zeker gebruik van de restaurants. Ook niet
wekelijks denk ik. De bioscoop, veel, de Coffee Company op het Javaplein, mooi ding. Daar denk ik
wel wekelijks. En de bibliotheek. Ik heb een bibliotheekkaart en daar ga ik eens in de week wel eens
naar toe.
15. En bent u wel eens in de Meevaart geweest?
Ja, zeker. Mijn vriendin heeft daar een opleiding gedaan en in dat kader ben ik er wel eens geweest.
Maar ik kom er voor mijn werk wel eens, grappig genoeg. Als we een vergadering daar beleggen. Ik
kom daar niet om cursussen te doen of iets dergelijks maar ik ken de Meevaart wel redelijk goed,
mooie tent.
16. Is er de afgelopen jaren verandering geweest in het aanbod?
De winkels in de Javastraat, daar zie je verandering in. De laatste jaren zeker. Bijvoorbeeld een
Coffee Company maar ook, je hebt vrij exclusieve winkels. Nou ja, niet exclusief maar je hebt wel
een sapwinkel, koffiewinkels, Italiaanse winkel, een delicatessewinkel. Daarvoor is er heel veel bij
gekomen. Die Coffee Company, en dat is wel grappig dat ik dat nu zo vaak noem, maar daar maak ik
ook relatief veel gebruik van. Er zijn wat nieuwe restaurants bij gekomen waar ik zeker gebruik van
maak. Dus er zijn veel nieuwe voorzieningen bij gekomen.
17. En wat is daar dan voor verdwenen?
Oude troep. Dat is toch wel zo. Als je kijkt hoe het Timorplein er vroeger uitzag dat was een oude
school die er vroeger zat, die niet eens meer in gebruik was. Op het Javaplein is nieuwbouw
gepleegd waar ook alleen maar oude huizen stonden. In de Javastraat zie je bijvoorbeeld dat nieuwe
winkels in oude belwinkels zijn gekomen. Dat sommige winkels het gewoon niet meer konden
bolwerken en dat er nieuwe winkel in zijn gekomen. Dat is in de Javastraat dan over het algemeen,
vind ik, niet een heel groot verlies. Omdat de winkels die er waren vaak ook niet echt een enorme
aanwinst waren of zo. Dat is niet helemaal waar, er zijn wel een paar winkels verdwenen waarvan ik
denk: jammer. Zoals een geweldige broodjeswinkel in de Sumatrastraat. Ik ben even de naam kwijt
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maar dat was echt een geweldige winkel maar die mensen zijn op hun 65e er mee opgehouden. En
daar zit nu een kapper in, erg jammer. Die winkel die mis ik nog wel eens. En verder niet. En dat
heeft er ook mee te maken dat die winkels die er zijn, bijvoorbeeld die Turkse en Marokkaanse
winkeltjes waar je goedkoop boodschappen kunt doen, die zijn er nog in overvloed. Er zijn ook drie
goede viswinkels. Dus dat is ook wel het aardige van de Javastraat, dat die nieuwe, leuke winkels er
zijn maar dat al die oude winkels er ook nog zijn. Ik ben wel eens door de Javastraat gelopen en heb
gekeken want iedereen had het er over ‘allemaal nieuwe winkels’. Ik ben een beetje gaan tellen en
maar één op de vier winkels is nieuw of hip. Dat is een paar jaar geleden, misschien is de verandering
heel anders nu maar dan zie je hoe het beeld van de straat enorm kan veranderen door een relatief
gering aantal nieuwe, goede ondernemers. Dan krijg je een andere straat, ander gebruik en andere
mensen. En dan heb je nog wel steeds die oude rommel, die je ook moet hebben in een stad. Dat is
ook het leuk van de buurt, nog wel, dat die menging er nog wel is. Tussen hip, leuk, nieuw en
gewoon volks, oud en rommelig.
18. Waarom vindt u het belangrijk dat die menging er is?
Omdat de stad niet alleen voor blanke, rijke mensen is. Of voor rijke mensen zeg maar. De stad is er
voor iedereen. Wat je te veel ziet, vind ik, niet alleen in Amsterdam maar eigenlijk in alle steden
waar buurten heel doelbewust worden opgeknapt, waar de huizen worden gesloopt en
genieuwbouwt, waar de verhouding koop/huur veranderd, daar zie je de oorspronkelijke bewoners
wegtrekken. Die trekken naar Almere of Purmerend en die gaan op Pim Fortuyn of op Geert Wilders
stemmen. En dat is nog net niet zo in de Indische Buurt. Ik woon zelf in een appartementencomplex
wat gedeeltelijk koop en gedeeltelijk huur is en daar is denk ik de helft van de mensen allochtoon.
Althans, zichtbaar dat je zegt van, die is waarschijnlijk wel in het buitenland geboren of zo. Wat
soms niet eens zo is en dat kan je van blanke mensen ook niet eens zeggen trouwens. Maar daar is
een aardige diversiteit die ook prettig is. En dat zie je in de Indische Buurt als geheel ook wel. Je ziet
natuurlijk ook wel straten die niet hebben meegedeeld in de vooruitgang. Dat stuk waar ik zit,
daarachter heb je de Kramatweg en zo. Daar heb je een aantal straten waar nog steeds dezelfde
troep van twintig jaar geleden staat. Dat heb je ook aan de andere kant van de Insullindeweg.
Hebben die nou echt genoten van het opknappen van de buurt? Dat kan ik niet helemaal
beoordelen. Maar de buurt als geheel is nog voldoende divers en gemengd denk ik.
19. Wat denkt u dat de meerwaarde is van samenwonen met mensen met verschillende
achtergronden?
Het is eigenlijk meer het nadeel van dat niet doen. Als je woont in een uniforme omgeving, waar
iedereen dezelfde achtergrond heeft, dat is relatief saai. Dat leidt tot eenvormig aanbod. Als je in
een meer diverse buurt woont wat betreft afkomst en inkomen en cultuur dan heb je wat te kiezen
in waar je naar toe gaat, waar je gebruik van maakt en waar je wel of niet naar wil kijken. Dat is het
ongeveer.
20. Gebruikt u die nieuwe voorzieningen?
Ja, in ieder geval van de Coffee Company en van de winkels. En de bioscoop. Ik maak van al die
voorzieningen eigenlijk wel gebruik. Hoe vaak is moeilijk te zeggen, dat varieert heel erg. Waar ik
het meest naar toe ga, is natuurlijk de Albert Heijn. Daar hebben we er drie van, vlak bij elkaar. En
we hebben twee Lidl’s. Dat is ook wel heel fijn. En vrij veel van de markt, de Dappermarkt. Maar ja,
niet iedere dag.
21. Zijn de prijzen van de supermarkten, cafés en restaurants in de buurt gestegen, in de zin
van, zijn er duurdere voor in de plaats gekomen?
Ja, je hebt natuurlijk de goedkope supermarkten. Je hebt natuurlijk van die delicatessewinkels
gekregen die echt wel duur zijn af en toe. Als je naar de cafés kijkt in de buurt zoals Walter
Woodbury en Joost. Een vriend van mij was daar een tijdje geleden, die was met twee jongens en ze
bestelde drie keer drie pilsjes en toen moesten ze veertig euro afrekenen. Dat zie je wel in dit soort
kroegen vind ik hoor. En ook de Gin Tonics bij de Walter Woodbury. Een pilsje kost tegenwoordig
4,50. Ja, duur, echt belachelijk duur vind ik eigenlijk. Dus de cafés wel. En de restaurants, ik vind ze
eigenlijk ook hartstikke duur. De nieuwe restaurants zijn duur. Het leuke vind ik, je kan ook naar
Meram of Cervan of dat soort tenten toe waar je nog voor twee tientjes kan eten. Maar zeker de
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cafés en restaurants, ik vind ze duur geworden. Maar dat heeft misschien ook wel niets met de buurt
te maken maar gewoon met dat de horeca duur geworden is. En supermarkten kan ik niet zeggen.
Bij de Albert Heijn zijn de prijzen in het hele land geloof ik hetzelfde. Ga naar de Lidl als je goedkoop
wil.
22. Zijn er voldoende goedkope winkels in de buurt?
Ja. Ook tal van Turkse en Marokkaanse supermarkten in de Javastraat en daar omheen. Die zijn echt
af en toe heel erg goed koop. En de slagerijen. Die zijn er gewoon.
23. Voelt u zich thuis in de buurt?
Ja.
24. Is dat altijd al zo geweest of heeft zich dat ontwikkeld?
Nou ja, ik woon al sinds 1985 op verschillende adressen in Oost. Ja, misschien voel ik me nu meer
thuis dan voorheen omdat ik hier relatief lang woon. En dat het een koophuis is en dan doe je de
moeite om het een beetje mooi te maken en zo. En ik heb een prettig huis.
25. En als je bijvoorbeeld de Javastraat in komt, heb je dan het gevoel dat je thuis bent?
Ja, toch wel. Omdat ik er veel gebruik van maak. Het is gewoon echt vlakbij en ik ga er vaak naartoe.
Ik waardeer de omgeving en ik waardeer de winkels en de voorzieningen en de markt en alles. Je
bent er gewoon elke dag. Ik maak bijvoorbeeld veel gebruik van het Flevopark, wat ik al zei. Dat is
het enige park in Amsterdam waar je naartoe kunt gaan zonder dat je ontzettend veel mensen om je
heen hebt zeg maar. En dat vind ik ook wel aangenaam.
26. Wat vindt u van de samenstelling van de bewoners zoals die nu is?
In het blok waar ik woon is dat heel evenwichtig en goed te doen. De Indische Buurt als geheel is
natuurlijk veranderd. Er zijn meer mensen met werk en hoge opleiding bij gekomen. Ik denk ook
meer jonge mensen, dat zie ik ook wel. Maar het is ook nog steeds een buurt waar de werkloosheid
en afkomst van buiten Nederland relatief hoog is. Het was immers nog maar tien jaar geleden of zo
een Vogelaarbuurt. Maar er is een behoorlijk gemengde samenstelling van bewoners. Je hebt ook
wel buurten in Amsterdam die heel uniform zijn. Of dat nou blank is, Nederlands, Turks,
Marokkaans of Surinaams. En dan is de Indische Buurt redelijk gemengd.
27. Hoe gaan verschillende groepen mensen in de buurt met elkaar om? Als in, hebben ze
contact en hoe verloopt dat contact? Gevoelsmatig natuurlijk.
Nou ja, laten we eerlijk zijn. Het is niet zo dat het allemaal een grote, gezellige familie is. Dat is
gewoon niet zo. Groepen mensen gaan matig met elkaar om. Waar ik woon heb je een vereniging
van eigenaren die af en toe vergaderen voor een feest en dan doe je dat maar soms ook alleen maar
omdat het moet of zo. Je woont in een wijk en je ziet elkaar, je valt elkaar niet lastig en je praat soms
met elkaar. Maar laten we nou niet het beeld schetsen dat het een grote, gelukkige samenstelling is
of zo. Je leven speelt zich ook buiten de buurt af.
28. Zijn er bijvoorbeeld ook wel eens conflicten?
Nou, ik heb er wel van gehoord dat er wel eens conflicten zijn tussen groepjes Surinamers en
Marokkanen en zo. Dat er dan gevochten wordt. Maar ik heb het nooit gezien of waargenomen dus
ik weet het eigenlijk niet.
29. Wat vindt u van de betrokkenheid van buurtbewoners bij de buurt?
Ik kan het een beetje zien aan mensen die bij mij in het pand wonen en veel voor de buurt doen. Je
kan het een beetje zien aan de manier waarop ze zich in de Meevaart verhouden tot de buurt. Op
het Makassarplein heb je Rumankawi. Dat is ook zo’n buurthuis wat dan een soort functie en een
uitstraling naar de buurt heeft. Er zijn wel initiatieven. Ik zie ze ook wel. Ik doe er zelf niet aan mee
trouwens. Ik ben niet zo’n betrokken buurtbewoners. Het is er wel een beetje.
30. Kent u de directe buren?
Ja, directe buren zeker.
31. En wat voor contact heeft u met de directe buren?
Nou, ik laat het al een beetje doorschemeren maar ik ben niet zo’n sociale jongen. Vrij rustig
contact. We groeten elkaar en soms wel wat meer dan dat. Maar niet veel meer eigenlijk.
32. Heeft u ook contact met andere groepen in de buurt? Denk aan andere herkomst,
inkomensgroep, leeftijd, huishoudenssamenstelling)
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Het beste antwoord is dan toch nee, denk ik. Ik zoek het niet op. In Amsterdam en overal leven we
toch in groepen een beetje langs elkaar heen. Dat doe ik ook. Ik zoek het ook niet op of zo. Ik ga niet
met Ethiopische huisvrouwen praten of zo. Dat zit er gewoon niet in.
33. Wat merkt u van die nieuwe bewoners?
Nou ja, je ziet het wel. Naast mij is bijvoorbeeld een vrij groot complex met huizen afgebroken en
daar is allemaal redelijke nieuwbouw voor in de plaats gekomen. Overal waar nieuwbouw plaats
vindt, zie je dat de bewoners die daar intrekken relatief jong en blank zijn. Dat is gewoon zo.
Bijvoorbeeld dat complex naast mij dat was helemaal sociale huur en nu nog maar voor één vierde of
één derde geloof ik. Ik heb wel eens gekeken naar de naambordjes en dan zie je bij sociale huur zie je
allemaal buitenlandse namen en bij de koophuizen zie je eigenlijk allemaal blanke namen. Dat is niet
helemaal zo, zo stereotype. Maar grotendeels wel. Dus de nieuwe bewoners zijn meer blank, jong en
enigszins rijk. Dat zie je wel aan de fietsen en de auto’s en dat soort dingen.
34. (Hoe) heeft u kennis gemaakt met nieuwe bewoners?
Eigenlijk alleen voor zo ver ze bij mij in het complex wonen. Maar ook af en toe wel als ik naar een
café of restaurant ga.
35. Heeft u wel eens overwogen om te verhuizen? Waarom?
Nou, wie niet. Maar niet serieus eigenlijk.
36. Waar zou u heen verhuizen en waarom?
Dat ligt er aan. Ik vind nog steeds het Oostelijk Havengebied wel mooi. Dus als ik het voor het
zeggen had dan zou ik nog steeds wel, in een wat groter huis, in het Oostelijk havengebied gaan
wonen.
37. Ervaart u deze veranderingen positief/negatief/neutraal?
Grotendeels positief. De buurt is leuker geworden en de buurt is mooier geworden, schoner
geworden. Dat is gewoon positief. Ik ben zelf in 1980 in Amsterdam gekomen en toen was Oost echt
één grote bende. Ik heb de hele stad zien veranderen door de jaren heen maar de Indische Buurt dan
de laatste tien jaar. Het is mooier, beter geworden, schoner. Je kunt er beter wonen. Je kunt er beter
lopen. Het negatieve is dat het natuurlijk duur geworden. Als je niet de mazzel hebt dat je op een
sociale woning een beroep kunt doen, dan ben je in Amsterdam toch wel een beetje aan de goden
overgeleverd. Dan is er weinig ruimte voor je. Dat was vroeger anders. Toen ik in Amsterdam kwam
was er ruimte genoeg om goedkoop te wonen. Als je met niet al te veel kwaliteit genoegen nam
althans. Er was ruimte om rommel te maken. Er was ruimte om lawaai te maken. Dat is er nu eigenlij
niet. Het gevaar van veryupping of gentrificatie is toch van al die mooie nieuwbouw die geplaatst
wordt en al die lelijke sociale woningbouw, het nadeel daarvan is de vertrutting en het verdwijnen
van de diversiteit. Ik maak me oprecht zorgen, in heel Amsterdam, waar blijven nou in godsnaam al
die mensen die uit sociale huurwoningen geramd zijn. Ik heb wel eerder gezegd waar ze ongeveer
gebleven zijn maar is dat nou goed? Dat is gedeeltelijk goed, want je moet niet een stad met alleen
maar arme mensen hebben maar wanneer slaat de weegschaal door? Ik ben bang dat in Amsterdam
in sommige buurten, de Indische Buurt nog niet, maar dat het eraan zit te komen dat die
weegschaal doorslaat. Op het moment dat de Javastraat helemaal vol zit met hippe, leuke, kleine
winkeltjes en met pop up stores en zo en de prijzen belachelijk zijn, van het niveau van de PC
Hooftstraat, dan vind ik het ook niet leuk meer denk ik. Dus dat is dan het negatieve van al die
veranderingen in de Indische Buurt. Buurten veranderen maar ze moeten hun… Arme mensen,
volkse mensen, mensen zonder al te veel perspectief, die moeten ook een plek hebben in de stad.
En die maken ook deel uit van de stad. Het moet geen stad van vaders en moeders… Het zijn van die
clichébeelden die ik af en toe oproep. Weet je wel, met van die kinderen in die bakfietsen en zo maar
dat wil je ook niet. Je wil een gemengde stad hebben en dat dreigt echt hier en daar te verdwijnen. Ik
denk dat dat punt voor de Indische Buurt nog ver weg is trouwens maar dat is wel een
toekomstscenario
38. Denkt dat de Indische Buurt nog verder gaat veranderen? Hoe?
Ik denk van wel want ik zie met name de afgelopen jaren die veranderingen heel snel gaan. Die
verandering heeft best lang geduurd. Toen ik in de Indische Buurt kwam wonen, dacht ik wel dat het
beter zou worden maar dat is toch al weer dertien/veertien jaar. In het begin gaat het relatief
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langzaam maar op een begeven moment komen er toch omslagpunten. Dat zie je ook aan de prijzen
van de woningen die nu eigenlijk in een paar jaar tijd erg hoog zijn geworden. Ondanks de crisis nota
bene. Die heeft wel een beetje geremd maar de prijzen zijn echt weer helemaal als voor de crisis.
Het lijkt wel of de verandering wat sneller gaat dan voorheen. Zoals ik al eerder zijn, dat hoeft voor
mij ook weer niet. Het mag ook wel een keer ophouden.
39. Wat is uw wens voor de Indische buurt?
Behoud van het oude karakter. Niet al te hip en leuk worden.
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