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The diversity, of whatever kind, that is generated by eities rests on the fact that in eities 
50 many people are 50 close together, and among them contain 50 many different 
tastes, skil/s, needs, supplies, and bees in their bonnets. 
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VOORWOORD 

Het rapport dat voor u ligt, is het resultaat van een afstudeeronderzoek naar 

omgevingskenmerken die bijdragen aan functiemenging in een Solid. Dit 

afstudeeronderzoek is geschreven ter afronding van onze Masteropleiding Construction 

Management and Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven en als advies 

voor woningcorporatie Het Oosten. 

Het onderwerp van dit onderzoek is tot stand gekomen door onze interesse in de 

duurzame stedelijke gebiedsontwikkeling. Onderdeel van deze duurzame stedelijke 

ontwikkeling is het accommoderen van veranderingen. Want hoe is het toch mogelijk dat 

relatief jonge bebouwing in Amsterdam gesloopt wordt en de bebouwing in het oude 

stadshart glorieert? Het Oosten geeft met het Solids antwoord op dit probleem. De vraag 

die wij stelden was in welke omgeving moeten deze Solids dan geplaatst worden om 

succesvol te zijn? Het doel van dit onderzoek is dan ook te achterhalen in welke 

omgeving een Solid succesvol zal gaan functioneren. 

Wij bedanken iedereen die aan dit onderzoek een bijdrage heeft geleverd. In de eerste 

plaats denken wij hierbij aan onze begeleiders van woningcorporatie Het Oosten, Patrick 

Tielkes en Rogier Noyon en de begeleiders van de Technische Universiteit van Eindhoven 

Wim Schaefer en Erik Blokhuis voor hun inspiratie en sturing. Verder willen wij de 

afdeling Markt & Innovatie van Het Oosten woningcorporatie en de respondenten van de 

interviews bedanken die ons van relevante informatie en advies hebben voorzien. 

Het rapport bestaat uit twee delen. Dit deel is de rapportage van het onderzoek. Het 

tweede deel betreft de bijlagen. 

Wij wensen u veel plezier met het lezen. 

Eindhoven, 15 oktober 2007 

Frank Griemink & Johan Wit 
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SAMENVATTING 

Het centrum van Amsterdam is vandaag de dag de meest populaire en geliefde 

omgeving van Amsterdam, het kenmerkt zich door karakteristieke bebouwing, een hoge 

mate van functiemenging en levendigheid. Hoe anders is dit in uitleglocatie zoals de 

Bijlmer. De amper 40 jaar oude bebouwing is grotendeel gesloopt en geherstructureerd, 

omdat deze wijk niet meer naar behoren functioneerde. Om te achterhalen waarom deze 

wijken, veelal de paradepaardjes van het modernisme, niet meer naar behoren 

functioneren en de veel oudere bebouwing in het centrum glorieert, moet gekeken 

worden naar de geschiedenis. 

Het oude centrum van Amsterdam vindt zijn oorsprong in de middeleeuwen en is in de 

17de en 19de eeuw uitgebreid. Het is dan ook in deze omgeving waar de meeste 

historische bebouwing van Amsterdam terug te vinden is. De bebouwing is tot stand 

gekomen in een periode van lage mobiliteit, waardoor functies wonen en werken 

gecombineerd werden in deze buurten. Er ontstonden grote dichtheden om de 

afstanden tussen de functies zo klein mogelijk te houden. Met de komst van de 

industriële revolutie verdween de vervuilende industrie naar de rand van de steden en 

veranderende de huisvestingsbehoefte. De bebouwing heeft de veranderingen door haar 

overmaat en dierbaarheid weten op te vangen . 

De Bijlmer gemaakt na de oorlog en het stedenbouwkundig ontwerp is gebaseerd op 'de 

functionele stad', waar het scheiden van functies de basis voor is. De bebouwing werd 

specifiek gemaakt voor de functie en laat zich daarom moeilijk aanpassen aan de 

veranderende behoefte. 

De basis van het concept Solids is dan ook gebouwen te maken met een zekere 

overmaat en dierbaarheid die honderden jaren mee kunnen. Het Oosten geeft hiermee 

antwoord op de duurzame binnenstedelijke ontwikkeling. De vraag blijft dan nog wel, 

waar moeten Solids gebouwd worden zodat ze succesvol kunnen functioneren? 

Vanuit dit startpunt is het onderzoek aangevangen met als doel Het Oosten advies te 

geven welke omgeving bijdraagt aan het succes van Solids. Om het doel te bereiken is 

het rapport in drie fases verdeeld inleiding, kern en slot . 

De inleiding omschrijft de aanleiding van het onderzoek en de centrale 

onderzoeksvraag. De kern bestaat uit twee delen, deel één omschrijft de Solids en het 

succes ervan. In deel twee wordt ingegaan op omgevingen en de omgevingsfactoren 

bereikbaarheid en functiemenging. Het slot omschrijft de opzet van de interviews en de 

analyse ervan, daarna wordt het antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag. 

Inleiding, de centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek is : In welke omgeving ontstaat 
er functiemenging in een Solid. Het onderzoek heeft tot doel om Het Oosten een advies 
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te geven welke omgevingen in Amsterdam functiemenging stimuleren en bevorderen 

binnen Solids. Om dit doel te bereiken is de kern van rapport in twee delen gesplitst. 

Deel één van de kern beschrijft het succes van de Solid. Alvorens dit succes wordt 

beschreven wordt eerst het tot stand komen van Solids toegelicht en worden de unieke 

kenmerken van het concept besproken. Uniek aan het Solidsconcept is de 

bestemmingsvrijheid, accommodatie vermogen en dierbaarheid. Deze unieke 

kenmerken resulteren erin dat de investering in Solid 27% meer bedraagt als normaal 

vastgoed. Het succes van de Solid wordt uiteindelijk toegeschreven aan vier pijlers te 

weten: 

1. Dierbaarheid 

2. Accommodatievermogen 

3. financieel rendement 

4. functiemenging 

Van de vier pijlers zijn accommodatievermogen en dierbaarheid kwaliteiten die in dit 

onderzoek worden aangenomen als succesvol. Deze kwaliteiten zijn haalbaar door extra 

investeringen in technische en esthetische kwaliteit van Solids. Daarnaast dient een Solid 

accommodatievermogen te bezitten om functiemenging te bewerkstelligen. Financieel 

rendement is het gevolg van de eerste drie pijlers. Het succes van de Solid wordt in dit 

onderzoek dan ook toegeschreven aan het ontstaan van functiemenging in een Sol id. 

Functiemenging in een Amsterdamse omgeving betekent namelijk dat de omgeving 

populair is en dat er hoger huren gevraagd kunnen worden wat bijdraagt aan het directe 

rendement. 

Deel twee van de kern, beschrijft de omgeving van de Sol id. De omgeving van de Solid is 

de omtrek en het milieu waarin de Solid functioneert. Deze omgeving laat zich niet 

afbakenen door fysieke grenzen. Bestaande indelingen zijn daarom niet geschikt om 

functiemenging op te beoordelen. Dit is dan ook de reden waarom de omgeving op 

basis van fysieke, sociaaleconomisch en functionele omgevingskenmerken wordt 

beschreven. De omgevingskenmerken samen schetsen een beeld over de kwaliteit van 

de omgeving. Onderdeel van deze kwaliteit zijn de bereikbaarheid en de mate van 

functiemenging. Verwacht wordt dat deze kenmerken van grote invloed zijn op het 

ontstaan van functiemenging in een Sol id. 

Bij de bereikbaarheid van de omgeving kan er onderscheidt gemaakt worden in 

bereikbaarheidsprofiel en bestemmingswaarde. Het bereikbaarheidsprofiel geeft 

informatie met welke vervoersmiddelen de locatie bereikbaar is en de 

bestemmingswaarde geeft informatie over het aantal redenen om naar een locatie toe te 

gaan. Hoe hoger de bestemmingswaarde hoe minder eisen er worden gesteld aan de 

berei kbaarheids profielen. 

Functiemenging is de menging van functies door elkaar heen verweven zowel 

horizontaal als verticaal. De samenstelling van de functiemenging kan per omgeving 
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sterk verschillen. Het onderscheidt zich in intensiteit, diversiteit en compatibiliteit. 

Functiemenging draagt bij aan duurzame stedelijke gebieden. Het biedt kansen aan 

ondernemers, is goed voor het milieu en heeft een goede uitwerking op de sociale 

omstandigheden. 

De laatste fase, het slot bevat de opzet en analyse van de interviews. Er is gekozen voor 

open interviews, omdat het een kwalitatief onderzoek betreft. De geïnterviewde 

personen zijn zorgvuldige geselecteerd uit diverse marktsegmenten en hebben affiniteit 

met de Amsterdamse vastgoedmarkt. In totaal zijn er twaalf personen geïnterviewd. 

Voor aanvang van het interview kregen de respondenten de uitgangspunten en de open 

vragen toegestuurd. De uitgangspunten zorgde ervoor dat het doel van het interview 

niet uit het oog werd verloren. 

De vragen werden gesteld aan de hand van twaalf voorbeeldgebieden. Deze gebieden 

waren onderverdeeld op basis van de omgevingkenmerken: functiemenging en 

bereikbaarheid. 

De resultaten van de interviews zijn uiteindelijk geanalyseerd en verwerkt in een Multi 

Criteria Analyse (MCA) . De MCA heeft er in geresulteerd dat er onderscheid gemaakt kan 

worden in succesvolle, potentiële en niet- succesvolle gebieden voor het tot stand 

komen van functiemenging in een Sol id. 

Het slot beschrijft de conclusie van het onderzoek door antwoord te geven op de 

deelvragen en de centrale onderzoeksvraag. Het antwoord op de centrale 

onderzoeksvraag is dat de functiemening in een Solid het meest succesvol zal zijn in 

een omgeving met een hoge kwaliteit van fysieke omgeving kenmerken, levendige 

omgeving, hoge mate van functiemenging, goed imago en een goede koopkracht. De 

bereikbaarheid en de prijs van de omgeving zijn hierbij onderschikt, deze hebben alleen 

invloed op de aard van de functiemenging. 

De MCA zoals deze is ingezet om de twaalf verschillende gebieden te analyseren, kan 

door Het Oosten gebruikt worden om gebieden te toetsen op het succes van 

functiemenging in een Solid. 
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INLEIDING 

1. Introductie 

1 .1. Voor wie is dit rapport bedoeld? 

Woningcorporatie Het Oosten introduceert met Solids een nieuw concept op de 

Amsterdamse vastgoedmarkt. Solids moeten duurzame gebouwen worden die 

honderden jaren zullen functioneren in de stad, zoals de grachtenpanden dit al 

eeuwen doen . De duurzaamheid van de grachtenpanden uit zich in de hoge kwaliteit 

van de bebouwing en omgeving waarin de panden functioneren. Dit rapport heeft tot 

doel inzicht te geven op de vraag in welke omgeving in Amsterdam een Solid 

succesvol zal zijn. Het rapport is geschreven als advies voor woningcorporatie Het 

Oosten voor toekomstige locatie keuzes. Daarnaast heeft het tot doel studenten en 

docenten aan de Technische Universiteit te Eindhoven te informeren. 

1.2. Hoe zijn we tot dit onderzoek gekomen? 

Door onze interesse in duurzame gebiedsontwikkeling en daaraan gerelateerde 

ontwikkelingen, zijn wij op bezoek gegaan bij een bijeenkomst van Kennis Transfer 

Bouw (KTB).l Tijdens de participantenbijeenkomst van stichting KTB op 7 juni 2006 

met als onderwerp 'Anders bouwen door samen leren' van stichting KTB, kwam de 

heer Rogier Noyon als vertegenwoordiger van woningcorporatie Het Oosten aan het 

woord. Noyon sprak over het door Het Oosten nieuw ontwikkelde gebouwconcept 

genaamd Solids, welke een belangrijke bijdrage levert aan de duurzame stedelijke 

gebiedsontwikkeling. 

Duurzame binnenstedelijke gebiedsontwikkeling is de opgave om een aangenaam 

stedelijke woon -, leef- en werkklimaat van hoge kwaliteit te creëren. Kwalitatief 

hoogwaardige bebouwing die veranderingen kunnen accommoderen, kan hier aan 

bijdragen. De oude grachtenpanden, pakhuizen en industriële gebouwen zijn hier 

een goed voorbeeld van. Deze panden zijn in de loop der tijd meerdere malen van 

functie veranderd en behoren vandaag de dag vaak tot de duurste plekken van de 

stad. Deze gebouwen hebben door hun grote verdiepingshoogte en overspanningen 

de diverse functies kunnen accommoderen. Daarnaast heeft de esthetische kwaliteit 

ervoor gezorgd dat dergelijke gebouwen dierbaar zijn geworden en behoedt zijn 

voor de sloop. Solids worden ontwikkeld met dezelfde kwaliteiten, overmaat en 

I Stichting KTB is ontstaan uit een behoefte aan adequaat opgeleide projectmanagers . Zij trachten de 

marktvraag naar managers te bevorderen door een brug te slaan tussen bedrijfsleven en opleidingen, 

www.ktb.nl 
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esthetische kwaliteit. Om zo de toekomst te kunnen accommoderen. Maar waar 

moeten de Solids gebouwd worden? 

Naar aanleiding van onze interesse in het concept Solids hebben wij een korte 

verkenning naar de visie en historie van Solids gedaan. Vanaf dit vertrekpunt heeft 

het onderzoek gaandeweg het onderzoeksproces richting gekregen en is er een 

zoektocht gestart naar het succes van Solids. 

Nieuwezijdse Voorburgwal, voor 1884 Nieuwezijdse voorburgwal, 1999 

Foto 1.1: Dierbaarheid en accommodatievermogen maken vastgoed houdbaar. 

1.3. Hoe is dit rapport opgebouwd? 

Het rapport bestaat uit een drietal fases, namelijk inleiding, kern en slot. Deze 

indeling is gekozen om een overzichtelijke structuur te verkrijgen. De fases bestaan 

uit diverse delen die vanuit de onderzoeksaanpak zijn ontstaan. Ze beslaan de 

diverse facetten van het onderzoek, respectievelijk : opdrachtformulering, 

literatuuronderzoek, interviews en analyse. De diverse onderdelen zullen worden 

toegelicht in hoofdstuk 3.3 . De inhoud van de diverse delen staat hieronder 

weergegeven. 

INLEIDING, 

Beslaat drie hoofdstukken en is de basis voor het onderzoek. 

KERN 

Beschrijft de essentiële onderdelen die behoren tot de onderzoeksvragen. Hierin 

worden de attenderende begrippen uit de centrale onderzoeksvraag nader toegelicht 

en zijn de bevindingen uit de theoretische onderzoeksfase verwerkt. 

SLOT 

Bevat de interviewopzet en de uitwerking hiervan. Het slot omschrijft alle 

bevindingen en analyses van het onderzoek en geeft antwoord op de centrale 

onderzoeksvraag. 
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2. Context 
Onze huisvestingsbehoefte is aan verandering onderhevig. Dit komt omdat onze 

maatschappij, dromen en ambities (voortdurend) veranderen. De veranderingen gaan 

steeds sneller en de dynamiek ervan neemt toe. De veranderingen zijn steeds 

moeilijker te voorspellen waardoor we ze lastig kunnen implementeren bij duurzame 

stedelijke ontwikkeling. We kunnen stellen dat verandering de enige constante factor 

is. 

Om in te spelen op de veranderende huisvestingsbehoeftes heeft Het Oosten Solids 

ontwikkeld. Solids zijn gebouwen waarvan casco en inbouw helemaal gescheiden 

zijn. Ook levensduur, eigendom en exploitatiemodel van casco en inbouw zijn 

ontkoppeld. De gebruikers bepalen zelf de functie van de ruimte en kunnen deze te 

allen tijde eenvoudig weer wijzigen. 

Met Solids wordt het traditionele bouwproces doorbroken. Niet langer wordt de 

functie van het gebouw vastgelegd en worden bouwwerken gezien als 

investeringsgoederen die zo snel mogelijk terugverdiend moeten worden. 

Bouwwerken dienen niet alleen een privaat belang, zij dienen ook een publiek 

belang2. 

Met Solids wil Het Oosten gebouwen maken voor de eeuwigheid zoals de 

kenmerkende gebouwen in de historische binnenstad van Amsterdam. Deze 

gebouwen zijn door de jaren voortdurend in ontwikkeling geweest en hebben aan 

veel functies onderdak geboden. Deze gebouwen zijn dierbaar geworden en 

kenmerken zich veelal door een hoge graad van afwerking, functiemenging en staan 

in een levendige omgeving. Met Solids wil Het Oosten dit nastreven. Solids moeten 

stedelijkheid versterken en of creëren en moeten dierbaar worden in de loop der tijd. 

Gebouwen die ons dierbaar zijn worden niet gesloopt. 

De eerste Solids zijn in ontwikkeling. De Solids worden gebouwd in Oud-West en 

Uburg te Amsterdam. In Oud-West is bewust gekozen voor een plek die nu al waarde 

heeft en waarvan verwacht wordt dat die waarde in de toekomst gaat stijgen 3 . Op 

Ijburg, Haveneiland-West heeft Het Oosten het ontwikkel recht verworven. Ijburg is 

hard op weg te transformeren naar een aantrekkelijk stedelijk woon- en 

werkgebied 4 . De locaties zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van gebiedsbeleid. 

2 Bijdendijk, F., Met andere ogen, Amsterdam, 2006 

3 Bijdendijk, F., Met andere ogen, Amsterdam, 2006, p.l 00 

4 www.i jburg .nl . augustus 2007 
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Het Oosten verwacht dat de Solids op deze locatie succesvol gaan worden. Het succes van de 

Solids wordt op vier pijlers beoordeeld. 

Accom modatievermogen; 

Dierbaarheid; 

Financieel rendement; 

Functiemenging. 

Met het succes van de Solids zal de waarde van de Solids toenemen. Het in waarde 

toenemen van het bezit is het onder andere het doel van het gebiedsbeleid wat Het 

Oosten voert 5• 

Het is daarom van belang de Solid te bouwen in een omgeving waarin de kans op 

succes het grootst is. Accommodatievermogen en dierbaarheid zijn fysieke eisen en 

kunnen door hogere investeringen behaald worden. Het financiële rendement is het 

gevolg van het succes van de drie pijlers. Hierdoor blijft functiemenging de laatste 

van de pijlers en de vraag is in welke omgeving deze succesvol zal zijn. 

De omgeving kan in belangrijke mate het succes van Solids stimuleren. Onderzoek 

van Ruimtelijk Planbureau laat zien dat de waarde van vastgoed voor 72% wordt 

bepaald door de omgeving waarin het staat. 6 

Het Oosten heeft onvoldoende inzicht in de relatie tussen omgeving en het succes 

van de Solid, maar is zich ervan bewust dat de juiste omgeving in belangrijke mate 

bijdraagt aan de waarde ontwikkeling. 

5 M&I woningcorporatie Het Oosten, Cebiedsmanagement, hoe doen we dat bij Het Oosten, Amsterdam, 

2005 

6 Ruimtelijk Planbureau, Visser, P., en F. van Dam, Prijs van de plek, woonomgeving en woonprijs, Den 

Haag, 2006 
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3. Probleem en aanpak 

3.1. Probleemformulering 

Het succes van Solids wordt zoals in de context naar voren komt aan functiemenging 

in een Solid toegekend. Ervan uitgaande dat het gebouw dierbaarheid en 

accommodatievermogen bevat, dit betekent dat het gebouw een hoge esthetische 

kwaliteit heeft en de diversiteit aan functies kan huisvesten. Wanneer een Solid 

accommodatievermogen, dierbaarheid en functiemenging bevat zal het succes zich 

uitdrukken in een hoger financieel rendement. 

Het Oosten heeft geen inzicht over welke omgeving functiemenging in een Solid 

sti muleert. 

3.1.1 Doelstelling 

De doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt 

Een advies geven welke omgevingskenmerken in Amsterdam functiemenging 
stimuleren en bevorderen binnen Solids. 

3.1.2 Onderzoeksvragen 

Uit de probleemformulering en de doelstelling kan de volgende centrale 

onderzoeksvraag geformuleerd worden : 

In welke omgeving ontstaat er functiemenging in een Solid? 

Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden dient er eerst antwoord geven te 

worden op onderstaande deelvragen. 

A. Wat is een Solid? 
B. Wat is een omgeving? 
C. Wat is functiemenging? 
D. Wat is de invloed van functiemenging in een omgeving op functiemenging in een 

Solid? 
E. Wat is de invloed van de bereikbaarheid van een Solid op de functiemenging in 

een Solid? 

3.2 Onderzoeksbenadering 
Dit onderzoek schrijft het succes van Solids toe aan de functiemenging die erin 

optreedt bij oplevering (zie paragraaf 3.4 p.16). Het succes wordt benaderd op korte 
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termijn en niet de functiemenging die over 10 jaar in een Solid kan ontstaan. Maar 

waarom een concept benaderen op korte termijn, dat wordt geacht op lange termijn 

succesvol te zijn? 

Als eerste antwoord kan worden gegeven dat Solids uiteraard worden ontwikkeld 

vanuit een lange termijnvisie. De Solid dient de veranderde vraag in het vastgoed te 

accommoderen, niet alleen de eerst komende decennia, maar ook de toekomstige 

vraag. Een Solid heeft accommodatievermogen nodig om deze veranderingen te 

kunnen accommoderen en zo kunnen huisvestingsbehoeften te allen tijden worden 

gewijzigd. De lange termijnvisie en daarmee het succes van Solids is hiermee 

vastgelegd. 

Gerelateerd aan deze visie is het risicoprofiel van Solids. Als we het concept 

benaderen als duurzaam en een levensduur geven van minimaal 100 jaar, is het 

financiële risico beperkt. Het Oosten kan de hogere investering in een Solid over een 

langere periode afschrijven en door het accommodatievermogen kan het altijd 

antwoorden op de vraag uit de markt, waardoor langdurige leegstand beperkt blijft. 

Als tweede antwoord waarom er wordt gekozen voor het succes van functiemenging 

op korte termijn, dit is mede de doelstelling van Het Oosten om 'a city in a building' 

te creëren. Het Oosten omschrijft 'a city in a building' als volgt: "Een Solid is een 
prachtig duurzaam gebouw dat ruimte geeft aan wat mensen willen. Huurders zijn 
volledig vrij in het gebruik van de ruimte. Wonen, werken, in allerlei vormen en 
combinaties. Zo creëert een Solid een vrije mix van wisselende functies . Elk gebouw 
biedt in feite ruimte aan een hele stad. '7 

Financieel rendement en hieruit winst behalen door investeringen in vastgoed lijkt 

iets wat alleen het doel is voor commerciële partijen. Veelal wordt er van corporaties 

verwacht dat zij zich alleen bezig houden met sociale huisvesting en 

maatschappelijke oplossingen voor achterstandswijken en dit financieren vanuit hun 

middelen. 8 

Sociale huisvesting vervangen door sociale huisvesting blijkt niet de oplossing voor 

de problemen in wijken en het verbeteren van woonkwaliteit. 9 Daarbij levert de 

onrendabele top op den duur financiële problemen voor corporaties op. De 

maatschappelijke investeringen van een woningcorporatie hebben als doel de 

leefbaarheid en welzijn van bewoners te bevorderen dan wel te behouden. Dit 

betekent dus ook investeren in een diversiteit en kwaliteit in woningaanbod en 

7Solids, het Solids concept Website. augustus 2007. http:f /www.solids.nl 

8 'Aedes en Rijk bereiken akkoord over inzet veertig wijken', 17-09-2007, www.aedesnet.nl 
9 Dr. P. Winsemius oud-minister van VROM, Winsemius over de wijken, de corporaties en de zeespiegel 
Building Business, (februari 2007). 
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voorzieningen om zo de fysieke en de sociaaleconomische aspecten in een 

omgeving te verbeteren. 

Deze brede maatschappelijke doelstelling heeft ook invloed op de 

onderzoeksbenadering, dit betekent dat dit onderzoek per definitie geen zoektocht 

is naar een winstgevende Solid, maar meer naar een succesvolle Sol id. De relatie 

tussen deze kenmerken wordt uiteraard wel onderstreept (zie paragraaf 4.x). 

Met deze insteek is het onderzoek zich gaan richten op hoe de omgeving bij kan 

dragen aan een hoge mate van functiemenging in een Solid . 

3.3 Aanpak en methodiek 
Vanuit de doelstelling, probleemformulering, onderzoeksvragen en 

onderzoeksbenadering ontstaat er een onderzoeksaanpak. Het kwalitatieve 

onderzoek beslaat twee hoofdfasen, de literatuurstudie en de dataverzameling 

middels open interviews. Allereerst wordt er begonnen met een literatuurstudie die 

een antwoord geeft op een aantal onderzoeksvragen en de basis legt voor het 

vervolg van het onderzoek . 

De literatuurstudie heeft tot doel informatie te verzamelen die relatie heeft met het 

onderzoek en beantwoordt onderzoeksvragen A, B en C. 

A. Wat is een Solid? 
Hierbij wordt antwoord gegeven op vragen omtrent de ontstaansgeschiedenis van 
Solids en de specifieke kenmerken die dit type vastgoed onderscheidend maakt. Er 
wordt ook ingegaan op de succesfactoren van een Solid. 

B. Wat is een omgeving? 
Het onderzoek richt zich op Amsterdam. Echter is er binnen Amsterdam een grote 
diversiteit aan omgevingen. Bij de definitie van dit begrip worden de fysieke, 

functionele en social-economische omgevingskenmerken behandelt. 
Tevens worden de omgevingskenmerken bereikbaarheid en functiemenging nader 
toegelicht. 

C Wat is functiemenging in een Solid? 

De definitie en voorwaarden wat functiemenging in een Solid inhoud wordt hier 
gegeven. Evenals de keuze voor deze succesfactor wordt beargumenteerd in dit 
rapport. 

In de onderzoeksfase wordt er door middel van interviews data verzameld. Met deze 

interviews zullen de deelvragen 0 en E worden beantwoordt. Vanuit de literatuur is 
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er een keuze gemaakt om op basis van de omgevingskenmerken bereikbaarheid en 

functiemenging het onderzoek te vervolgen. In hoofdstuk 9 staat de aanpak van de 

interviews nauwkeurig weergegeven. 

Functiemenging in 
omgeving 

Functiemenging in Solid 

Bereikbaarheid van 
omgeving 

Figuur 3.!: . Onderzoeksmodel invloed van omgevingskenmerken functiemenging en bereikbaarheid op 

functiemenging in Solid. 

De data wordt verwerkt en geanalyseerd om er uiteindelijk een schematisch 

overzicht van te geven wat de effecten zijn van de diverse omgevingskenmerken. 

3.4 Afbakening 
In voorgaande paragrafen is de probleemformulering, doelstelling, 

onderzoeksvragen, benadering en aanpak van het onderzoek omschreven. Om het 

onderzoek hanteerbeer te maken en binnen de gestelde onderzoeksperiode te 

volbrengen is er voor gekozen om niet alle aspecten van de omgeving en het succes 

te behandelen. 

3.4.1 Het onderzoeksgebied beperkt zich tot Amsterdam . 

Het onderzoek zal zich richten op Amsterdam, enerzijds omdat dit onderdeel is van 

het werkgebied van Het Oosten en anderzijds omdat de eerste Solids in Amsterdam 

geplaatst worden. 

3.4.2 Het succes van een Solid wordt in dit onderzoek toegespitst op 

functiemenging. 

De motivatie tot deze keuze heeft onder andere te maken met de omvang van het 

onderzoek en richting van het onderzoek. Er bestaan vier factoren die toe te 

schrijven zijn aan het succes van een Solid , te weten: accommodatievermogen, 

dierbaarheid, financiële rendement en functiemenging. Iedere pijler is een 

afstudeeronderzoek waardig. lo Wanneer er onderzoek zou worden gedaan naar alle 

pijlers, dan zou dit niet binnen de gestelde onderzoeksperiode kunnen worden 

volbracht. 

10 Uit gesprek met begeleiders prof. dr. ir. W.F. Schaefer en ir. E.G.J . Blokhuis, Bjuni 2007 
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De keuze voor functiemenging komt voort uit de gedachte dat het de 

functiemenging een bijdrage levert aan duurzame binnenstedelijke ontwikkeling. De 

succespijlers accommodatievermogen en de dierbaarheid zijn slechts een middel om 

functiemenging en het succes van Solids te bewerkstellen, het financiële rendement 

is het gevolg. 

3.4.3 De omgevingskenmerken waaruit het succes van een Solid wordt onderzocht 

zijn: bereikbaarheid en de mate van functiemenging in de omgeving. 

Door onderzoek te doen naar omgevingskenmerken die van belang zijn voor 

functiemenging krijg je een groot aantal omgevingskenmerken , die alle al dan niet in 

combinatie bijdragen aan functiemenging. Dit grote aantal zal de diepgang van het 

onderzoek niet ten goede komen. Uit literatuurstudie wordt verwacht dat de factoren 

bereikbaarheid en functiemenging in de omgeving de belangrijkste 

omgevingskenmerken zijn voor het optreden van functiemenging. Tevens geeft het 

inzicht of een Solid succesvol kan zijn in een monofunctionele omgeving tegenover 

een Solid in omgevingen waar een hoge mate van functiemenging aanwezig is. 

Er bestaan dus een groot aantal omgevingskenmerken die van invloed zijn op de 

werking van vastgoed. Voor het onderzoek is gekozen voor een tweetal kenmerken . 

Omdat het onderzoek functiemenging niet afhankelijk wil stellen van een tweetal 

omgevingskenmerken, zullen tijdens de interviews andere omgevingskenmerken 

niet uitgesloten worden. 

3.5 Resultaatverwachting 

Het uiteindelijke eindresultaat van dit afstudeeronderzoek is een advies geven naar 

de probleemeigenaar Het Oosten woningcorporatie. Het advies zal het Oosten 

inzicht geven welke omgeving het beste aansluit bij een Solid. Daarbij wordt een 

overzicht gegeven wat de invloed is van bepaalde omgevingskenmerken en wat dit 

betekent voor een Solid. 
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KERN DEEL 1: . Wat bepaalt het succes van Solids? 

4 Wat zijn Solids? 

4.1 Inleiding 
De vraag die een leek zou stellen zal allereerst zijn : 'Wat is een Solid?'. Wanneer er 

een omschrijving wordt gevraagd dan kan onderstaande definitie het antwoord zijn: 

'Een Solid is een duurzaam gebouw dat door zijn accommodatievermogen en 

dierbaarhe id voor een periode van meer dan 100 jaar zal functioneren .' 

Maar waarom zou je een gebouw willen maken dat 100 jaar of meer functioneert en 

hoe is dit technisch mogelijk met de veranderingen die in de huidige maatschappij 

elkaar snel opvolgen? 

In dit hoofdstuk wordt hierop ingegaan en volgt er een toelichting over de 

ontstaansgeschiedenis van het Solids en de specifieke aspecten die een Solid bezit. 

4.2 Hoe zijn Solids ontstaan? 
Sol ids zijn gebouwen waarbij het casco en inbouw zijn gescheiden. Het concept is 

wat dit betreft niet nieuw aangezien John Habraken 11 hier in 1961 al over 

publiceerde : 'De dragers en de Mensen: het einde van massawoningbouw'. Hierin gaf 

hij de woonconsument de keuze om zelf de inbouw te bepalen om zo hun eigen 

wensen te verwezenlijken. Solids is onder andere op dit principe gebaseerd, maar 

een Solid is meer dan alleen een casco (drager) en inbouw. In de volgende 

paragrafen worden de ontstaansgeschiedenis, visie en specifieke kenmerken achter 

Solids toegelicht . 

4.2.1 Tetterode en visie achter Solids 12 

De ontstaansgeschiedenis van Solids vindt zijn oorsprong bij het gekraakte pand 

Tetterode en de visie die Frank Büdendük13 ontwikkelde . Het gekraakte pand aan de 

Bilderdijk en de De Costakade in Amsterdam was begin jaren tachtig een doorn in 

het oog voor verschillende partijen. Begin jaren tachtig ontstonden er plannen om na 

sloop bedrijfsruimte en dure woningen terug te bouwen, wat destijds leidde tot het 

kraken van het pand. De BAM die geen zin had in een slepende 

ontruimingsprocedure, trok zich om deze reden terug uit het project en verkocht de 

11 Prof. dr. ir. N.j. Habraken , oud- emeritus hoogleraar architectuur aan het Massachusetts Institute of 

Technology (Mln en medeoprichter van de faculteit Bouwkunde van de TU/e, www.habraken.com 

12 Bijdendijk, F., Met andere ogen, Amsterdam, 2006 

13 ir. Frank Bijdendijk directeur van woningcorporatie Het Oosten te Amsterdam 
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vergunningen en het complex aan PGGM. Wat te laat besefte dat het een gekraakt 

pand had gekocht met een tegenwerkende buurt en er geen concreet bouwplan op 

stapel lag voor het complex. 

Frank Bijdendijk bezocht in 1983 de oude lettergieterij Tetterode van maar liefst 

15.000 vierkante meter vloeroppervlak. Hier kwam Bijdendijk tot inzicht dat het 

complex bewoond werd door mensen met een laag inkomen die in het gebouw hun 

eigen woon- en of werkruimte hadden. Binnen Tetterode werden de functies wonen , 

werken, recreëren en andere activiteiten met elkaar verbonden . De krakers bouwden 

in de roerige jaren van wisseling in eigendom verder aan hun eigen stad in de stad . 

De vrijheid waarmee de krakers hun gebouw konden bouwen paste uitstekend bij 

hun leef en woonidealen. Door de gezamenlijke idealen ontstond er een krachtige 

groep en de woonlasten werden naar draagkracht verdeeld. 

Bijdendijk vond dat de bewoners, waar hij vaak mee in dialoog ging, met hun lage 

inkomens tot de doelgroep van corporatie behoorde. De gemeente was bereidt om 

subsidie te verstrekken wanneer er een plan ingediend werd. De wethouder verzocht 

Bijdendijk een oplossing te bedenken voor het complex. Zijn eerste idee van vrije 

indeelbaarheid zou veel te kostbaar zijn voor de gemeente dan wel de gebruiker, 

dus moest er iets anders bedacht worden. 

De oplossing die Bijdendijk bedacht was : "niets doen, want het ging nu ook goed". 

De krakers konden tegen een lage vergoeding blijven zitten. Het casco werd 

opgeknapt en zo ontstond de basis voor 'casco verhuur', wat heeft geleidt tot de 

laagste huur per vierkante in Amsterdam in die periode. 

4.2.2 Het Nieuwe Bouwen, Bijlmermeer als illustratie. 

Een schrijnend voorbeeld waar Frank Bijdendijk als directeur van een 

woningcorporatie in Amsterdam mee te maken kreeg is de Bijlmermeer. Hoewel er 

misschien veel beleidsmakers zijn geweest die het imago van wijken als de 

Bijlmermeer naar beneden hebben geschreven in publicaties, zijn de ontwikkelingen 

van deze wijken zeker niet duurzaam geweest. Dit bleek met name in 2005 waar in 

de voorsteden ofwel 'banlieues' van een aantal grote steden in Frankrijk dagen lang 

rellen aan de orde van de dag waren. 

Deze wijken en voorsteden die een uitwerking zijn van het modernisme '4 , met Le 

Corbusier als één van de grondleggers, zien functiescheiding als een kwaliteit van 

een wijk. In Amsterdam was het ontwerp van de woonwijk Bijlmermeer, ontworpen 

door Siegfried Nassuth 'S , duidelijk geïnspireerd door de 'functionele stad'. Waarbij 

14 CIAM Congrès Internationaux d'Architecture Moderne, basis voor in 1928 gestichte organisatie door o.a. 

Siegfried Giedion en Le Corbussier die met deze organisatie de traditionele architectuur probeerde te 

verdringen met het modernisme. Vooral na 1945 heeft deze organisatie veel invloed gehad op stedelijke 

planning. Nederlandse leden waren o.a. Van Eesteren en Berlage. 

ISOntving in 1998 de oeuvreprijs van het Fonds voor de bouwkunst voor zijn ontwerp van de Bijlmerrneer, 

doordat de Bijlmerrneer geldt als voorbeeld van de 'functionele stad '. 
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de functies wonen, werken en recreëren strikt worden gescheiden. In de Bijlmermeer 

is zelfs scheiding van auto-, fiets- en voetgangersverkeer doorgevoerd. 

Tijdens de ontwerpfase was er al enige kritiek op de plannen van Nassuth en werd er 

gepleit voor meer differentiatie in bouwhoogte en gebouwen . Nu ruim 40 jaar na het 

slaan van de eerste paal zijn er al veel gebouwen gesloopt en de vrijgekomen ruimte 

herontwikkeld. 

De basis voor de sloop waren de sociale problemen in de wijk. Deze ontstonden 

doordat Amsterdamse gezinnen niet voor de grote aantallen ruime appartementen 

kozen, maar voor de eengezinswoningen in de regio. Hierdoor ontstond er geen 

draagkracht voor voorzieningen en trok de wijk voornamelijk kansarmen aan wat 

uiteindelijke heeft geleid tot criminaliteit, overlast en verloedering. 

Het beeld dat ieder gezin in een groene omgeving wil wonen gescheiden van het 

werk was blijkbaar niet de juiste gedachte. Ook het idee dat het bouwen van ruime 

standaard appartementen blijkt niet overeen te komen met de wensen van de 

gebruikers. Het beeld dat ieder mens dezelfde eisen stelt aan huisvesting is niet 

juist, wat samen met de het onaanpasbare ontwerp van de flats leidde tot de sloop 

na 40 jaar. 

4.2.3 Functiegericht versus functievrij bouwen 

De voorbeelden van Tetterode en de flats uit de Bijlmermeer zijn mede de basis 

geweest voor de ontwikkeling van Solids. Tetterode heeft net als de 1 7de eeuwse 

grachtenpanden in het centrum aanpassingen kunnen accommoderen waardoor het 

van functie kan veranderen. De flats in de Bijlmermeer hebben deze kwaliteit niet en 

zijn alleen geschikt voor de daarvoor bestemde woonfunctie. 

Het merendeel van het vastgoed wordt hoofdzakelijk ontwikkeld voor een specifieke 

functie. Dit gebeurt meestal wanneer er vraag is naar een functie, denk hierbij aan 

alle kantoren die zijn gebouwd in economische gunstige tijden. In Amsterdam staat 

bijna één miljoen vierkante meter kantoren leeg '6 . Daarnaast wordt er vaak gebouwd 

vanuit een huisvestiging vraagstuk. Hiervoor wordt dan 'passende' huisvesting 

ontwikkeld, dat de huisvestingbehoefte beantwoordt en aan het budget voldoet. 

Toch verandert de vraag en blijkt de 'passende' huisvesting na bijvoorbeeld 20 jaar 

al niet meer te voldoen aan de eisen van de gebruiker. Dit terwijl vastgoed veelal een 

levensduur heeft van minimaal 50 jaar, maar het blijkbaar niet aan de veranderde 

vraag kan voldoen. 

Bovenstaande is vooral van kracht op vele gebouwen die na de industrialisatie zijn 

gebouwd . Deze gebouwen kunnen alleen de functies accommoderen waarvoor ze 

zijn gebouwd. Hier tegenover staan de gebouwen die in veel oude stadscentra te 

16 Cijfers DTZ Zadelhof: Nederland compleet I medio 2007 
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vinden zijn. Dergelijke gebouwen hebben al aan diverse functies onderdak geboden 

en functioneren na honderden jaren nog steeds. 

Deze gebouwen bezitten accommodatievermogen en hebben de diverse functies 

kunnen herbergen, doordat vele panden grote verdiepingshoogten en 

overspanningen hebben. Denk bijvoorbeeld aan grachtenpanden of 

handelsgebouwen die honderden jaren oud zijn en nu vaak dienst doen als 

bijvoorbeeld kantoor- woon- winkel- enjof horecafunctie. Deze gebouwen hebben 

de verandering van functie op kunnen vangen door de overdimensionering. Deze 

overdimensionering vinden we over het algemeen niet terug in het vastgoed dat is 

ontwikkeld in de laatste decennia, doordat het om extra investeringen vraagt en 

meer afschrijving of huur. Dit zou dan ten koste gaan van het rendement. 

4.3 Wat zijn de kenmerken van Solids? 

4.3.1 Accommodatievermogen 

Zoals in de vorige paragrafen al duidelijk is gemaakt worden Solids niet ontwikkeld 

vanuit een functie. Het casco bevat grote verdiepingshoogten en de open structuur 

biedt mogelijkheden voor het vestigen van diverse functies. Het concept biedt de 

mogelijkheid dat er verschillende functies aan elkaar kunnen grenzen en hun eigen 

ontsluiting houden en zelf de indeling kunnen bepaling. 

Dit laatste is een groot voordeel van het accommodatievermogen van de Sol id. De 

gebruiker bepaalt zelf hoe de 'inbouw' eruit gaat zien. Dit betekent dat iedere 

gebruiker zelf kan bepalen hoe de gehuurde ruimte eruit gaat zien. 

Wanneer een gebruiker 90 vierkante meter huurt voor wonen, kan deze zelf de 

woningindeling bepalen en alles naar eigen inzicht inrichten. Het Oosten plaatst de 

functiescheidende wanden. De buurman zou bijvoorbeeld 180 vierkante meter 

kunnen huren en dit gebruiken als kantoor en ook zelf de indeling bepalen. 

De gebruiker is eigenaar van de inbouw. Wanneer deze besluit te vertrekken, dan 

kan deze een nieuwe huurder proberen te vinden en deze de inbouw verkopen. De 

nieuwe huurder is niet verplicht dezelfde bestemming als de vorige huurder te 

behouden. De functie zou in de loop der jaren kunnen veranderen. 
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Figuur 4.1 : Ontwerp So/id Havenei/and-West, Uburg (Bron: Het Oosten) 

Het accommodatievermogen is één van de twee belangrijkste kenmerken om een 

Solid te behouden voor de toekomst. Solids zijn door accommodatievermogen 

'bestand tegen de veranderingen' in de huisvestingsvraagstukken. De Amsterdamse 

binnenstad is hier een goed voorbeeld , waar de meeste oude panden al meerdere 

malen van functie zijn verandert. 

Sommige technische aanpassingen zijn zeer kostbaar en je kunt je afvragen waarom 

die panden dan niet zijn gesloopt en er nieuwe terug zijn gebouwd. Deze vraag 

wordt beantwoord in de volgende paragraaf. 

4.3.2 Dierbaarheid 

Het feit dat sommige gebouwen meer dan honderden jaren blijft staan heeft niet 

alleen met accommodatievermogen te maken . In vele oude stadcentra staan 

bouwwerken die niet meer hun oorspronkelijke functie vervullen en ook niet een 

zuivere andere functie hebben geaccommodeerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

kathedralen en kerken. Toch zijn deze gebouwen niet gesloopt. 

Dit heeft te maken met dierbaarheid. Wanneer een gebouw dierbaarheid bezit, dan 

zal er weerstand ontstaan wanneer er sloopplannen worden geopperd. Dierbaarheid 

is gebaseerd op gevoelens van gebruikers. De gebruikers die hier bedoelt worden 

zijn niet alleen de gebruikers van het gebouw, maar ook de gebruikers van de 

omgeving en zelfs gebruikers die het gebouw nooit hebben gezien. Bepaalde 

gebouwen zijn namelijk dermate markant of van waarde dat het als voorbeeld wordt 

Frank Griemink & Johan Wit 22 



gebruikt voor bijvoorbeeld historische wendingen van een land, religieuze gronden 

van een godsdienst of architectonische mijlpaal. Mensen hebben gevoelens en dit 

vertaald zich ook naar 'liefde' voor een gebouw. 

Illustratief voor deze liefde zijn de rellen bij de aanleg van de metro in de jaren 70' 

van de vorige eeuw. Door de aanleg moesten er namelijk vastgoed worden gesloopt. 

Na deze rellen besloot de gemeente om geen metro meer aan te leggen in de stad. 

Met Solids wordt getracht dierbare gebouwen te ontwikkelen. Er wordt dan ook niet 

bezuinigd op de toepassing van duurzame materialen en detaillering. Solids worden 

ontwikkeld met materialen die wanneer ze verouderen 'mooi slijten'. De esthetische 

kwaliteit van de gebouwen moet gebruikers van het gebouw laten houden. 

Op deze manier wordt een lange toekomst voor de gebouwen gewaarborgd in 

tegenstelling tot de flats uit Bijlmermeer. Het voorbeeld van kerken en kathedralen 

laat zien dat dierbaarheid wellicht flats met ruime appartementen had kunnen 

besparen, maar er zijn weinig groeperingen of mensen die in opstand komen tegen 

de sloop ervan . 

Foto 4.1: Pakhuis Australië aan Oostelijke Handelskade Amsterdam, een dierbaar gebouw 
blijft behouden en wordt verenigd met nieuwbouw. (Bron: ww.aluminiumindewoningbouw.nl) 
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5 Wanneer zijn Solids succesvol? 

5.1 Inleiding 
Solids gebouwen vragen een hogere aanvang investering dan traditionele gebouwen. 

Het Oosten heeft laten uitrekenen dat de extra bouwkosten circa 27% bedragen. Dit 

zijn de extra kosten die nodig zijn om dierbaarheid en accommodatievermogen te 

behalen. 

Deze investering moet terugverdiend worden. Het succes van het Solids zal 

bijdragen aan het terugverdienen van de investering. Op basis van een viertal pijlers 

kan het succes van de Solid gedefinieerd worden. De pijlers zijn respectievelijk : 

Dierbaarheid, Accommodatievermogen, Financieel rendement en Functiemenging. 
De pijlers hebben onderling een sterke relatie en de kracht van de pijlers wordt 

versterkt door de omgeving waarin de Solid wordt geplaatst. 

De vier pijlers zijn de ingrediënten die het succes van het concept bepalen. Maar wat 

houdt een pijler in, wanneer kan er gesproken worden over succes? 

5.2 Succesfactoren 
5.2.1 Dierbaarheid 

Dierbaarheid betekent dat de gebruikers van de Solid niet alleen gebruik maken van 

het gebouw, maar er ook een band mee krijgen. Dierbaarheid heeft te maken met de 

emotie van mensen. Dit geldt niet alleen voor de gebruiker van een Solid, maar ook 

voor de gebruiker van de omgeving . Het succes van dierbaarheid is afhankelijk van 

de mening van de mensen. Wanneer vinden de mensen een gebouw dierbaar? Dit is 

onder andere het geval wanneer de mensen de Solid waarderen en zichzelf ermee 

kunnen identificeren. 

Het Oosten tracht dierbaarheid te bewerkstelligen door hoge investeringen in de 

esthetische kwaliteit. Er wordt gekozen voor duurzame materialen die 'mooi' slijten. 

5.2.2 Accommodatievermogen 

Accommodatievermogen is de fysieke mogelijkheid om het gebouw eenvoudig aan 

te passen aan de wensen van de gebruiker. Maar waarom is dit belangrijk voor het 

succes van een Solid? Het betreft hier meerdere facetten. Ten eerste brengt het met 

zich mee dat iedere gebruiker zijn eigen wensen kan realiseren binnen de unit die 

wordt gehuurd in een Solid. Ten tweede kan het gebouw de veranderende vraag in 

de loop der tijd beantwoorden, daardoor blijft het gebouw voor langere periode 

houdbaar. Als derde kan het gebouw diverse functies huisvesten, hierdoor ontstaat 

een multifunctioneel gebouw. We spreken van succes indien de Solid universeel 

bruikbaar blijft en daardoor onderdak kan bieden aan de meest uiteenlopende 

functies . 
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5.2.3 Financieel rendement 

Solid is een diepte-investering. Deze investering zal terugverdiend moeten worden. 

Dit kan op twee manier worden bewerkstelligd, namelijk door direct en indirect 

rendementi? Het directe en indirecte rendement wordt gezien als het financiële 

rendement van een Solid. 

Het direct rendement bestaat uit de jaarlijkse netto kasstroom, dat is het resultaat 

uit de huur minus de exploitatiekosten. De verhouding tussen die kasstroom en de 

investering wordt het directe rendement genoemd. 

Het indirecte rendement bestaat uit het rendement dat ontstaat door 

waardeontwikkeling van vastgoed. Duurzaam vastgoed heeft de eigenschap dat de 

investering in het vastgoed, zijn waarde behoudt of zelfs meer waard wordt. Dit 

betekent dat investeerder bij verkoop meer geld zou krijgen dan deze heeft 

geïnvesteerd. Dit wordt waardeontwikkeling genoemd. Waardeontwikkeling is de 

stijging in financiële waarde van vastgoed. 

Waardeontwikkeling betekent veelal dat de buurt/omgeving waarin het vastgoed 

staat aantrekkelijk wordt. De vraag naar het vastgoed stijgt en daarmee dus ook de 

prijs van het vastgoed . Bij Solids is deze marktwerking meegenomen om de 

rendementsdoelstellingen te behalen. De opbrengsten uit de huur wordt namelijk 

gekoppeld aan de marktwaarde van de Solid. De huurprijzen zullen jaarlijks op basis 

van de huidige inflatie verhoogt worden en iedere vijf jaar opnieuw worden 

geïndexeerd. De indexatie is op basis van de marktwaarde van de Solid. Hoe 

waardevoller de Solid, hoe hoger de huuropbrengsten, hoe hoger het rendement, 

dus succesvoller l 

Naast het financiële rendement wordt bij corporaties ook gekeken naar het 

maatschappelijke rendement. Dit gebeurt op buurt- /wijkniveau en heeft onder 

andere tot doel de leefbaarheid te vergroten . Corporaties doen investeringen in 

wijken, vanuit haar sociale doelstelling. Er wordt hier niet direct geïnvesteerd in 

vastgoed . Met deze investering wordt er getracht een waardeontwikkeling van het 

vastgoed te bewerkstelligen, immers hoe meer leefkwaliteit in een buurt hoe groter 

de waardeontwikkeling. Het maatschappelijke rendement maakt onderdeel uit van 

het indirecte rendement. 

5.2.4 Functiemenging 

Functiemenging is de mix in het gebruik van de Sol id. Door deze mix van functies 

ontstaat een levendigheid. Voor functiemenging wordt binnen het Solids-concept 

veelal gesproken over het begrip "City in a building".18 Vrij vertaalt betekent dit: Stad 

in een gebouw. In hoofdstuk 7 wordt er nader ingegaan op functiemenging. 

17 Bijdendijk , F., Wonen zonder staatssteun, een pleidooi voor eerlijk delen van kwaliteit, Amsterdam 2007 . 

18 www.solids .nl 
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In stedelijk gebied bestaat het succes van levendigheid uit de menging van functies. 

Dit succes wordt met het Solids nagestreefd en hier er wordt dan ook getracht een 

grote diversiteit aan functies in onder te brengen. 

Het Oosten stelt anders dan het concept doet vermoeden wel een beperking aan de 

functiemenging. Functies die tot last zijn van andere Solid gebruikers zoals sex, 

drugs, rock-'n-roll en industrie zijn uitgesloten. Het succes is af te meten aan de 

mate van functiemenging in een Solid. De precieze definitie hiervan moet worden 

vastgelegd om het succes te kunnen meten. 

5.3 Keuze voor succesfactor functiemenging 

Functiemenging in Solids zal bijdragen aan het succes van Solids. Door de relatie 

tussen de succesfactoren kunnen we het succes van een Solid toeschrijven aan 

functiemenging. Deze relatie wordt in de komende alinea's duidelijk gemaakt. 

Accommodatievermogen en functiemenging 

Accommodatievermogen is noodzakelijk om functiemenging te faciliteren en 

succesvol te laten zijn. Door de extra investering in het casco zal 

accommodatievermogen en dus functiemenging mogelijk zijn. 

Dierbaarheid en functiemenging 

Dierbaarheid is een succesfactor die moeilijk te meten is. Zoals aangegeven in de 

afbakening (hoofdstuk 3.4) wordt er vanuit gegaan dat de extra investering in 

esthetische kwaliteit dierbaarheid oplevert. 

Naast een hoge esthetische kwaliteit, draagt ook functiemenging bij aan deze 

dierbaarheid. Wanneer er veel functiemenging in het gebouw optreedt, zal dit ook 

functies aantrekken die de buurt versterken. Deze buurtvoorzieningen kunnen in 

diverse functies worden gezocht. Naast een buurthuisjinformatiepunt, is een bakker, 

slager, kapper en boekwinkel ook een buurtvoorziening. Deze functies betekenen 

dat de Solid onderdeel wordt van de omgeving, dit kan leiden tot een band met de 

gebruikers en dus dierbaarheid versterken. 

Rendement en functiemenging 

In paragraaf 5.2.3 is een overzicht gegeven welke vormen van rendement er zijn. De 

relatie tussen waarde van vastgoed en functiemenging in een omgeving is duidelijk 

aanwezig in Amsterdam. Gebieden met veel functiemenging hebben een hoge 

vierkante meter prijs. De gebieden zijn populair en er is daardoor veel vraag naar 

vastgoed in deze gebieden, wat resulteert in een hoge vierkante meter prijs. 

Functiemenging levert dus een hoge marktwaarde op met als gevolg een hoog 

rendement. 
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Functiemenging en duurzame stedelijke ontwikkeling 

De keuze voor de pijler functiemenging is gemaakt op basis van een aantal 

afwegingen. Het succes van deze pijler het gevolg dat er meer sociale controle 

optreedt in gebieden met functiemenging. Deze sociale controle ontstaat doordat 

functiemenging levendigheid teweeg brengt en dit leidt weer tot sociale controle. 

Daarnaast leidt de mix van functies tot een beter leefklimaat doordat functies elkaar 

versterken. Een levendige omgeving door functiemenging betekent een betere 

leefbaarheid voor de gebruikers in de omgeving. Functiemenging draagt daarmee bij 

aan de duurzame stedelijke ontwikkeling. 

5.4 Conclusie 

Solids zijn gebouwen voor de toekomst. Dierbaarheid en accommodatievermogen 

zijn kwaliteiten die het gebouw succesvol moeten maken en laten functioneren. 

Deze hebben te maken met technische en esthetische eigenschappen van een Sol id. 

De extra investering in deze eigenschappen zullen deze kwaliteiten opleveren. 

Functiemenging zal de leefbaarheid voor de gebruiker en de omgeving verbeteren. 

Wanneer er functiemenging in een Solid optreedt, zal de kans groot zijn dat er 

waardeontwikkeling optreedt en de rendementsdoelstellingen worden behaald. 
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KERN DEEL 2: 'Wat is de invloed van omgeving op 
Solids? 

6 Omgeving 

6.1 Inleiding 

Om advies te geven in welke omgeving er functiemenging optreedt in een Solid, 

moet eerst helder zijn wat het begrip omgeving inhoudt en waarin de ene omgeving 

verschilt ten opzichte van een andere. In dit hoofdstuk wordt het begrip omgeving 

ontleed op basis van omgevingskenmerken. Daarnaast worden bestaande 

omgevingsindelingen besproken en aan het eind van het hoofdstuk wordt er een 

definitie gegeven voor de omgeving van een Solid zoals deze in het onderzoek wordt 

gehanteerd. 

6.2 Wat is een omgeving van een Solid? 

Het verklaren van het begrip omgeving is lastig. Een omgeving is namelijk een 

mental map en geen vaststaand gegeven. De grote van de omgeving is daarmee 

afhankelijk van het gebruik; een ondernemer stelt andere eisen aan de omgeving als 

een bewoner. Doordat de Solid voortdurend verandert in gebruik is een afbakening 

van het begrip moeilijk. 

De opdeling in buurten, buurtcombinaties en stadsdelen is veelvuldig gehanteerd 

begrip om een omgeving aan en gebouw toe te kennen. Het nadeel hieraan is dat het 

om een bestuurlijke opdeling gaat en het niets zegt over de daadwerkelijke 

omgeving van een gebouw, zoals deze gevoelt en ervaren wordt door de gebruiker l9 . 

Er kan daarom een verschil gemaakt worden tussen de potentiële omgeving en de 

effectieve omgeving2o . De potentiële omgeving is de omgeving zoals die door 

planners is ontworpen en benoemd en door bestuurders wordt gehanteerd. De 

effectieve omgeving is de omgeving zoals deze gebruikt en ervaren wordt door de 

mensen die erin leven. De verschillen tussen de potentiële en effectieve omgeving 

hoeven niet ver uit elkaar te liggen. Bij de bestuurlijke opdeling van de stad in de 

meest detaillistische vorm is ter degen rekening gehouden met homogeniteit dat 

zich laat begrenzen door fysieke afscheidingen. 

Bij het beschrijven van een omgeving waarin de meeste functiemenging optreedt zijn 

cijfers over de opbouw van de omgeving als mede de beleving ervan essentieel. De 

19 Wit, de J., De invloed van de social- economische buurtopbouw op waardeontwikkeling, Arnhem 2007 

20 Gans, Herbert, J. The Potential Environment and the Effective Environment, People, Plans and Policies. 

Essays on Poverty, Racism and Other National Urban Problems. New Vork: Columbia University Press, 1991,: 

pag. 24-33 
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beleving van een omgeving laat zich niet zondermeer vertalen in cijfers. Desondanks 

kunnen de cijfers over de potentiële indeling wel als basis dienen voor de opdeling 

in omgevingen. Om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van de omgevingen om 

zo de bestaande indelingen beter te beter te begrijpen moet naar de historie van 

Amsterdam gekeken worden. 

6.3 Historie Amsterdam21 

De geschiedenis van Amsterdam begint kort na 1200. Toen werd het moerassige 

gebied vanuit de Utrechtse regio stukje bij beetje ontgonnen. De eerste bebouwing 

ontstaat aan weerszijden van de Amstelmonding, langs de huidige Nieuwendijk en 

Warmoesstraat. Door de handel groeide de stad en werden parallel aan het Damrak 

grachten gegraven en wallen opgeworpen voor nieuwe bebouwing, dit zijn de 

huidige Oude- en Nieuwezijdse, Voor- en Achterburgwallen. Door de groei van de 

bevolking breidde Amsterdam zich tegen het einde van de 1 Se eeuw uit met een 

nieuwe ring rond de stad: Singel, Kloveniersburgwal en Geldersekade. 

Zeventiende eeuw 
Tijdens de zeventiende eeuw (1585-1672) ook wel de Gouden Eeuw genoemd maakt 

Amsterdam zijn grootste bloei door. Amsterdam is de stapelmarkt van de wereld. 

Rijkdom, macht, cultuur en verdraagzaamheid floreerde in de stad. Onder invloed 

van de economische welvaart realiseerde Amsterdam twee reusachtige 

stadsuitbreidingen. De beroemde grachtengordel en de Jordaan maakten hier deel 

van uit. Voor het eerst werd er niet alleen gelet op de functionaliteit, maar ook op de 

schoonheid van de stadsuitleg22 . 

Achttiende en negentiende eeuw 
Van 1650 tot 1850 groeide het oppervlak van de stad Amsterdam niet veel, toch was 

er geen sprake van stagnatie. Het inwoneraantal bleef groeien en ook de rijkdom van 

Amsterdam wordt in eerste instantie geconsolideerd. De handel op de Oostzee en 

met Frankrijk en Engeland blijft tot aan het einde van de 18e eeuw voor veel 

bedrijvigheid zorgen. Deze welvaart komt tot uitdrukking in de grote hoeveelheid 

huizen, zowel eenvoudige burgerhuizen als luxe grachtenpanden, die in deze 

periode worden gebouwd. Met de Industriële Revolutie (omstreeks 1870) begon een 

nieuwe periode van expansie, wat leidde tot een bevolkingsexplosie. De stad is daar 

niet op berekend en stadsuitbreiding is noodzakelijk. Na 1875 verrijzen er buiten de 

Singelgracht slecht gebouwde volkswijken (de zogenoemde revolutiebouw) zoals de 

21 De informatie in dit hoofdstuk is gebaseerd op: Geschiedenis van Amsterdam, deel I tjm IV, Uitgeverij SUN, 

2004-2007. 

22 Gemeente Amsterdam, De Geschiedenis van Amsterdam, augustus 2007, http:j jwww.amsterdam.nl 
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Pijp, de Dapperbuurt, de Kinkerbuurt en de Staatsliedenbuurt. Dit heet ook wel de 

1 ge-eeuwse-gordel. 

Twintigste eeuw 
Het economisch herstel van Amsterdam zette door in de 20e eeuw. De 

bevolkingsgroei zette eveneens door. In eerste instantie werd die groei opgevangen 

in de genoemde 1ge-eeuwse gordel, maar dit was niet toereikend. Door de gehele of 

gedeeltelijke annexatie van omliggende gemeenten, zoals Nieuwer-Amstel, Sloten, 

Watergraafsmeer, Buiksloot, Nieuwendam en Ransdorp kreeg de stad ruimte voor 

verdere uitbreiding. Door de Woningwet van 1901 nam de kwaliteit van de 

bebouwing toe. In deze periode ontstond de Gordel '20-'40 met onder meer het Plan 

Zuid van Berlage (Amsterdamse School), Plan West, de Spaarndammerbuurt en 

Watergraafsmeer (Betondorp). In de jaren dertig worden de plannen ontwikkeld voor 

de verdere uitbreiding van de stad, het "Algemeen Uitbreidingsplan (AUP)" De 

uitvoering van de plannen stagneert door de economische crisis en de Tweede 

Wereldoorlog. Na de oorlog werd het AUP grotendeels uitgevoerd; zo verrezen de 

Westelijke Tuinsteden en in het zuiden Buitenveldert. Ook Amsterdam-Noord 

onderging een grote uitbreiding. Dit was mede mogelijk door bouw van de Ijtunnel 

en andere oeververbindingen. 

De Amsterdamse haven ontwikkelde zich in de loop van de 20e eeuw in westelijke 

richting. Langs het Noordzeekanaal ontstond het Westelijk Havengebied. Ten 

zuidwesten van de stad ontwikkelde zich in de Haarlemmermeer vanaf de jaren 

twintig het vliegveld Schiphol, dat in de loop der jaren uitgroeide tot internationale 

luchthaven . 

Recente ontwikkelingen 

Sinds de jaren negentig ontstaan er nieuwe woonwijken gebouwd in Nieuw Sloten en 

De Aker aan de zuidwestkant van de stad en in het Oostelijk Havengebied aan de 

oostkant van de stad. De laatste jaren verrijst ten oosten van de stad de geheel 

nieuwe wijk Ijburg. 

6.4 Bestaande indelingen 
Bureau Onderzoek en Statistiek Amsterdam (O+S) deelt Amsterdam op in potentiële 

omgevingen . Deze opdeling staat aan de basis van vele andere 

omgevingsindelingen. De voor dit onderzoek meest relevante zijn, de opdeling in 

tien woonmilieus door Dienst Ruimtelijk Ordening Amsterdam (DRO) en de opdeling 

in marktgebieden door Het Oosten Woningcorporatie. 
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6.4.1 Opdeling Amsterdam door Bureau Onderzoek en Statistiek (0+5) 

Amsterdam telt 744.736 inwoners (per 1 januari 2006) en heeft een oppervlakte van 

ongeveer 219 vierkante kilometer (waarvan een kwart water)23. Om Amsterdam beter 

te kunnen besturen is er 1987 een indeling gemaakt Bij de indeling is uitgegaan van 

sociaaleconomische homogene buurten, die goed te begrenzen zijn met waterlopen 

spoorwegen of grote verkeersaders24 . De indeling telt drie niveaus2S : 

• de indeling in stadsdelen, die door de Gemeenteraad wordt vastgesteld, 

• de indeling in buurten die door B&W van Amsterdam worden vastgesteld, 

• de indeling in buurtcombinaties, die door de directeur van de Dienst Onderzoek 

en Statistiek wordt vastgesteld. De indeling in buurtcombinaties is een 

groepering van buurten. 

In 1998 is deze indeling marginaal aangepast vanwege een wijziging van de 

stadsdeelgrenzen (de hedendaagse indeling dateert uit 2005 en verdeelt de 

gemeente in vijftien stadsdelen (ofwel: viertien plus Westpoort) en zevenennegentig 

buurtcombinaties samengesteld uit 470 buurten. De buurten zijn geselecteerd op 

basis van homogeniteit dat zich laat begrenzen door fysieke afscheidingen en 

komen daarom overeen met de door bewoners gevoelde gebieden. De 

buurtcombinaties en stadsdelen daarin tegen zijn puur bestuurlijke combinaties van 

de (homogene) buurten. De 470 buurten worden nauwlettend gemonitort op tal van 

kenmerken. De verzamelde cijfers zijn actueel en geven een goed beeld van de 

huidige stand van zaken. 

6.4.2 Opdeling Amsterdam in woonmilieus 

Met de buurtstatistiek van O+S is het mogelijk tien verschillende woon milieus te 

onderscheiden. Het is een typologie op basis van sociale-fysieke 

marktcombinaties26. De milieus zijn door de computer ingedeeld maar veel mensen 

herkennen de verschillen vanuit hun dagelijkse kennis over de Stad. 

23 GVB, cijfers Amsterdam, juni 2007, http://www.gvb.nl 

24 Dienst Onderzoek en Statistiek, (informatie per mail ontvangen van Peter van Hinte) 

25 Dienst O+S, nieuwe buurtindeling voor Amsterdam, februari 2006 http://www.os.amsterdam.nl/ 

26 Dignum K., Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, 5tede/üke dynamiek bÜ stagnerende woningmarkt, 
Amsterdam 2003 
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Figuur 6.1: Woonmi/ieus gemeente Amsterdam (Bron: bureau 0+5) 

6.4.3 Opdeling Amsterdam door Het Oosten 

Anders dan bureau 0+5 deelt Woningbouwcorporatie Het Oosten Amsterdam op in 

negentig marktgebieden. De marktgebieden zijn combinaties van de door 0+5 

gehanteerde buurten. De marktgebieden zijn naast elkaar gelegen gebieden met 

specifieke kenmerken welke niet altijd samenvallen met stadsdeelgrenzen en of 

buurtcombinaties die door 0+5 zijn vastgesteld. De marktgebieden zijn aan 

verandering onderhevig en worden intensief gemonitort op basis van de cijfers die 

door 0+5 worden verstrekt. Tevens wordt er door Het Oosten extra cijfers in 

gekocht zoals gay-index en bereikbaarheid van de marktgebieden. De 

ontwikkelingen in de marktgebieden bepalen deels de investeringsstrategie van Het 

Oosten. 
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Figuur 6.2: 90 Marktgebieden van woningcorporatie Het Oosten 

6.5 Omgevingskenmerken 

De marktgebieden van Het Oosten vertonen grote overeenkomsten met de 

woonmilieus uit het rapport "Amsterdamse woonmilieus 2003" Daarbij moet 

opgemerkt worden dat de marktgebieden aaneengesloten zijn en de woonmilieus 

verspreid liggen. Bij de waardering van de gebieden kan onderscheid worden 

gemaakt in drie dimensies27 namelijk functionele, sociaaleconomische en fysieke 

omgevingskenmerken. De verschillen in waardering hebben veelal een historische 

achtergrond. 

6.5.1 Functionele omgevingkenmerken 

Functionele kenmerken zijn kenmerken die de centrale ligging van de locatie 

weergeven. Ze geven informatie over bereikbaarheid en afstand tot allerlei 

voorzieningen, infrastructuur en werkgelegenheid. 

27 Ruimtelijk Planbureau, Visser, P., en F. van Dam, Prüs van de plek, woonomgeving en woonprüs, Den Haag, 

2006 
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6.5.2 Sociaaleconomische omgevingkenmerken 

De sociaaleconomische omgeving wordt door zeer uiteenlopende factoren beïnvloed. 

Het geeft inzicht in de leefsituatie, bevolkingssamenstelling en koopkracht van de 

omgeving en draagt bij aan de woonomgevingkwaliteit. 

6.5.3 Fysieke omgevingskenmerken 

De fysieke omgevingskenmerken zijn kenmerken die de kwaliteit van de omgeving 

weergeven. De fysieke kenmerken beoordelen de omgeving op de hoeveelheid 

groen, bebouwingsdichtheid, de aard en kwaliteit van de gebouwde omgeving en de 

kwaliteit van de openbare omgeving. 

6.6 Omgevingen van Solids 
De woonmilieus in combinatie met de cijfers over de marktgebieden van Het Oosten 

geven een goed overzicht van de verschillen in de omgevingen in Amsterdam. Kleine 

en grote verschillen in omgevingen doen zich voor op functionele, 

sociaaleconomische en functionele omgevingskenmerken. De verschillen in 

omgevingen hebben veelal historische achtergrond. Om te achterhalen in welk type 

omgeving naar verwachting de meeste functiemenging optreedt, moet achterhaald 

worden waarom een potentiële functie kiest voor de Solid als vestigingsplaats , dit 

wordt ook wel het locatiekeuzeproces genoemd. 

6.6.1 Locatiekeuzeproces 

Het locatiekeuzeproces is het proces waarin een bedrijf of persoon op zoek gaat 

naar een vestigingsplaats, hij of zij weegt verschillende potentiële vestigingsplaatsen 

tegen elkaar af op basis van hun locatiekenmerken om uiteindelijk een keuze te 

maken voor een bepaalde plaats om zich daar te vestigen 28 . Bij dit keuzeproces 

wordt er onderscheid gemaakt in harde en zachte locatiekenmerken : 

• Harde locatiekenmerken kunnen worden aangeduid als rationele factoren zoals 

de locatieprijs, de bereikbaarheid, locatiegrootte en aanwezigheid van functies. 

• Zachte locatiekenmerken kunnen worden omschreven als factoren die een 

emotionele lading hebben en die niet onderbouwd kunnen worden met rationele 

argumenten. Zachte kenmerken reflecteren het imago en het charismatische 

effect van een locatie. 

Zachte argumenten laten zich moeilijk omschrijven en meten en hebben vaak een 

persoonlijke achtergrond waardoor ze door verschillende personen anders 

28 Kamp, M. van de, One eye sees, the other reels' Het locatiekeuzeproces van kleine culturele 

ondernemingen, Rotterdam: Erasmus Universiteit. 2003. 
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beoordeeld worden. Daarom wordt bij het bepalen van de omgeving waarin de 

meeste functiemenging optreedt alleen harde argumenten mee genomen. 

6.6.2 Locatiekenmerken 

De diversiteit aan functiemenging die in een Solid optreedt, is afhankelijk van de 

locatiekenmerken van de omgeving. Veelal kiezen bedrijven en bewoners bij het 

locatiekeuzeproces voor een bepaalde omgeving, omdat anderen hun zijn 

voorgegaan. De keuze van de vestigingsplaats is daarmee afhankelijk van de al 

aanwezige functies. Het is daarom interessant te achterhalen of een omgeving die 

geen aanleiding biedt om te vestigen, er wel functiemenging in een Solid optreedt. 

Bij het locatiekeuzeproces wordt naast de aanwezigheid van functies ook veel 

waarde gehecht aan bereikbaarheid van de locatie. Bereikbaarheid is zelfs de meest 

essentiële eis die bedrijven stellen aan hun omgeving.Vooral de bereikbaarheid over 

de weg en de parkeergelegenheid scoren hierin hoog. Uit onderzoek van Buck 

Consultants naar bedrijfmigratie blijkt dat de bereikbaarheid in top drie staat voor 

verhuisreden en de reden om voor een bepaalde locatie te kiezen: 

lste 

Puschfactoren reden 2e/3e reden 

ruimtegebrek 41,50% 12,70% 

bedrijfseconomische 

redenen 16,30% 10,80% 

bereikbaarheid/ligging 10,20% 24,90% 

fusies/overnames 6,50% 1,80% 

n iet-fu nctionele 

huisvesting 4,90% 11,80% 

milieu-

eisen/gemeentebeleid 4,60% 5,90% 

eigendomsvorm 

huisvesting 4,50% 3,30% 

hoge kosten 3,30% 5,70% 

representativiteit 2,30% 13,80% 

afstand woon-werklocatie 2,30% 3,90% 

te ruime huisvesting 1,80% 1,30% 

~arkeermogelijkheden 1 ,70% 4,10% 

Tabel 6. 1: Belangrijkste push factoren (in procenten) bij verplaatste bedrijven29 

29 Buck Consultants International, L ocatie voorkeur en ruimtegebruik van verhuisde bedrijven. Nijmegen, 1998 
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lste 2e/3e 

Pul/factoren reden reden 

ru imtegebrek/ g roei mogelijkheid 27,50% 15,30% 

marktligging 13,70% 11,70% 

bereikbaarheid 10,60% 16,20% 

regio-gebonden 5,90% 6,10% 

fusie/ overname/ afsplitsing 5,70% 0,80% 

snel beschikbaar 5,70% 3,20% 

woon-werksfstand 5,20% 4,90% 

prijs / kwaliteitsverhoudi ng 5,10% 8,40% 

representativiteit 4,70% 12,20% 

hu isvesti ngsfaci I iteiten 3,90% 6,50% 

nabij andere vestigingen 3,80% 3,90% 

Tabel 6.2: Belangrijkste pullfactoren (in procenten) bij verplaatste bedrijven. 30 

Dit onderzoek veronderstelt dat de mate van functiemenging en de mate van 

bereikbaarheid van een omgeving grotendeels de functiemenging in een Solid 

bepaald. De omgeving in dit onderzoek wordt daarom ingedeeld op: 

De mate van bereikbaarheid; 

De mate van functiemenging. 

Het belang van de aspecten en hoe deze bij kunnen dragen aan functiemenging 

wordt in hoofdstuk 7 toegelicht. 

6.7 Conclusie 
De omgeving van een Solid is het milieu en de omtrek waarin de Solid functioneert. 

Doordat de omgeving zich niet laat afbakenen door fysieke grenzen moet bij het 

bepalen voor de omgeving gebruik worden gemaakt van omgevingskenmerken. 

Alvorens de omgeving ingedeeld kan worden op omgevingskenmerken is het 

verstandig om te achterhalen waarop de bestaande indelingen zijn ingedeeld. De 

bestaande indelingen zijn veelal gebaseerd op de dataverzameling van bureau 

Onderzoek en Statistiek (O+S). Zo staat de indeling van bureau O+S aan de basis 

van de opdeling in tien Amsterdamse woonmilieus en de indeling in marktgebieden 

door Het Oosten. De verschillen in de omgevingen zijn veelal te verklaren door te 

kijken naar de historie van Amsterdam. Om te achterhalen in welke omgeving de 

meeste functiemenging optreedt, moet gekeken worden naar waarom een functie 

kiest voor de Solid als vestigingsplaats. Dit wordt ook wel het locatiekeuzeproces 

genoemd. Het locatiekeuze proces onderscheidt harde en zachte locatie kenmerken. 

30 Buck Consultants International, Locatievoorkeur en ruimtegebruik van verhuisde bedrijven. Nijmegen, 1998 
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Waarbij zachte kenmerken zich moeilijk laten meten. Functies kiezen veelal voor een 

vestigingsplaats die de functie versterkt, vandaar dat in dit onderzoek de omgeving 

wordt toegekend op de mate van functiemenging en de bereikbaarheid van een 

omgeving. 
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7 Functiemenging 

7.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het begrip functiemenging uiteengezet. Besproken wordt hoe 

functiemenging bijdraagt bij aan de vitaliteit van stedelijke gebieden. Welke vormen 

van functiemenging er zijn en hoe functiemenging bij kan dragen aan waardecreatie 

in een omgeving . 

7.2 Wat is functiemenging 

Functiemenging is een verscheidenheid aan functies door elkaar heen verweven, 

zowel horizontaal als verticaal. Door de diversiteit aan functies is er een continue 

verkeersstroom van mensen wat voor levendigheid zorgt. Functiemenging is de 

tegenhanger van monofunctioneel. 

7.2.1 Historie 

De geschiedenis van Amsterdam begint kort na 1200. Kleine nederzetting ontstaan 

aan de monding van het Ij. Door het vele water is het leven van landbouw hier niet 

geschikt. De bevolking stort zich daardoor op scheepvaart en visserij . De eerste 

haven ontstaat aan het Damrak en al snel ontwikkelt zich een levendige handel. De 

levendige handel zorgt voor een veelvoud van activiteiten. Op straat en in de huizen 

werd driftig gewerkt. Feitelijk was de scheiding tussen wonen en werken niet 

aanwezig. De woon-werkafstand van een middeleeuwse boer was groter dan die van 

een stadsbewoner 31 • 

Met de industriële revolutie in de tweede helft van de 19de eeuw nam de 

gemechaniseerde arbeid toe waardoor ambachtslieden hun zelfstandige bestaan 

verloren. Grote industriële functies ontstonden te midden van de woonfunctie. Met 

als gevolg dat er een ongewenste en ongezonde situatie ontstonden. Een reactie 

hierop was de functiescheiding, die met het principe van de 'functionalistische stad' 

(geïntroduceerd in 1928) vorm krijgt. Vanaf de tweede wereldoorlog was 

functiescheiding voor de ontwikkeling van nieuwbouw een vanzelfsprekende 

aanpak32 . In de jaren tachtig begonnen er twijfels te ontstaan bij de Nederlandse 

overheid over de functiescheiding. AI in 1961 was het de Amerikaanse economisch 

geografe, Jane Jacobs die in haar uitgekomen boek33 de rol en het effect van 

functiemenging in steden propageerde. Functiemenging werd weer geaccepteerd en 

dit vertaalde zich in een veelheid van initiatieven en beleidsvoornemens. De 

31 Louw. E., onderzoeksinstituut DTB, Functiemenging wonen en werken, Delft: Habiforum, oktober 2004. 

32 SenterNovem, Functiemenging en scheiding, infobladen, hup:! /www.senternovem.nl. maart 2007 

33 Jacobs J., The death and life of great American cities, Toronto: Modern Library Edition, 1993. 
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initiatieven die nu in veel steden worden ontplooid in het kader van functiemenging 

zijn terug te voeren op deze tegen reactie. 34 

7.2.2 Nota ruimtelijke ordening 

Om het verder 'dichtslibben' van Nederland te voorkomen, koerst het ruimtelijke 

beleid sinds de Vierde nota ruimtelijk ordening (1988) in de richting van 

intensivering van het stedelijke ruimtegebruik35 . Met het beleidsconcept 'compacte 

stad' werd beoogd wonen, werken en voorzieningen te intensiveren en het 

leefklimaat in het stedelijke gebied te versterken. De compacte stad herbergt alles: 
het is een levendige stad waar bewoners en gebruikers volledig aan hun trekken 
komen. Uitgangspunt is dat daarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de 
open ruimte in het stedelijke gebied. Het compacte stadconcept wordt door de vijfde 

nota ruimtelijk ordening (2001) omgeruild voor het Rode Contouren beleid. Het 

beleid geeft een andere invulling aan het compacte stadconcept, maar heeft een 

vergelijkbaar doel. 

7.2.3 Nota Ruimte, ruimte voor ontwikkeling36 

In de Nota ruimte, ruimte voor ontwikkeling van 2004 kiest het rijk voor versterking 

van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Bundeling van economie, 

infrastructuur en verstedelijking staan hierin centraal. Onderdeel van dit beleid is de 

vorming van krachtige steden. Het gaat hierbij om de versterking en de kracht van 

de economie en verbetering van de bereikbaarheid. Bij de sturingsfilosofie wordt 

veel aandacht geschonken aan verbetering van de leefbaarheid en 

sociaaleconomische positie. Het ontwikkelen van gemengde woon- en werkgebieden 

in een aantrekkelijke omgeving met mogelijkheden om lopend of op de fiets tal van 

bestemmingen te bereiken kan in sterke mate bijdrage aan de ontwikkeling van de 

krachtige stad. Dit betekent dat uitgangspunt van de krachtige stad, functiemenging 

is bekeken uit het oogpunt van vitaliteit, gebiedskwaliteit, het terugdringen van 

mobiliteit en milieukwaliteit. 

7.3 Waarom keuze voor functiemenging 

In dit onderzoek wordt het succes van de Solid toegekend aan het optreden van 

functiemenging in een Solid . De keuze voor functiemenging is voortgekomen uit feit 

dat functiemenging een meerwaarde is voor een stedelijke omgeving. De populairste 

34 Louw. E., onderzoeksinstituut OTB, Functiemenging wonen en werken, Delft: Habiforum, oktober 2004. 

35 Ginter, D.J., Newrly, S., Rijpma, D.H., Gestructureerd en innovatief intensiveren, Delft: TNO-INRO, juni 

2002 

36 Nota Ruimte, ruimte voor ontwikkeling, http:f fwww.vrom.nlf 
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wijken in Amsterdam kenmerken zich door een hoge graad van functiemenging en 

hoge vastgoedprijzen 37 . 

·. Hoog 

Midden 

. Laag 

Functiemenging in de wijkJ8 Prijzen onroerend goed per buurt3 

Figuur 7. I: . Relatie functiemenging en prijs van vastgoed 

Functiemenging kan de omgeving versterken, welke zich uit in de leefbaarheid, 

vitaliteit en duurzaamheid van een stedelijk gebied. De duurzaamheidaspecten van 

functiemenging zijn onder te verdelen in sociale, economische en ecologische 

effecten zoals leefbaarheid van een wijk (maatschappelijk), werkgelegenheid in een 

wijk (markt) en efficiënt ruimtegebruik (milieu)39. 

7.3.1 Maatschappelijke aspecten 

Functiemenging zorgt voor stedelijke diversiteit en vitaliteit, en draagt bij aan de 

kwaliteit en aantrekkelijkheid van steden, doordat gebruik, activiteiten en 

levendigheid verspreid zijn over de tijd. Effecten zijn de verhoging van de veiligheid 

en het voorkomen van de criminaliteit en de verloedering van winkelstraat. 

Functiemenging bevordert tevens de (sociale) integratie en diversiteit van 

verschillende woonvormen leidt tot wijken en buurten met een gemengde opbouw 

van sociale klassen. 

7.3.2 Milieuaspecten 

Door intensief grondgebruik, neemt het ruimtebeslag van de schaarse grond af en 

kan de kwaliteit van de leefomgeving worden verhoogd. Door geïntegreerde 

concentratie van activiteiten hoeven er minder vervoersbewegingen plaats te vinden 

tussen gescheiden concentraties. Een efficiënte verkeersstructuur is daarmee het 

gevolg : minder ruimtebeslag, minder vervuiling en minder energie voor vervoer . 

7.3.3 Marktaspecten 

37 Bijdendijk F., Met andere ogen, Amsterdam 2006 

38 Bron: Kadaster Nederland 

39 SenterNovem, Functiemenging en scheiding, infobladen, http://www.senternovem.nl. maart 2007 
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Functiemenging in wijken biedt mogelijkheden voor ondernemingen, die behoefte 

hebben aan flexibele bedrijfshuisvesting in groeiende en bloeiende economische 

omgevingen. Elkaar aantrekkende en verstrekkende functies leiden tot vitaliteit en 

kwaliteit. Functiemenging heeft grote invloed op de economische groei en bloei van 

wijken en buurten. 4o Veel functiemenging is tekenend voor gezonde economische 

omstandigheden. 

7.4 Functiemenging in een omgeving 

Functiemenging in een omgeving is er in vele soorten en maten . De samenstelling 

van de functiemenging kan per omgeving sterk verschillen . Functiemenging in een 

omgeving laat zich onderscheiden en beoordelen op drie dimensies 41 . 

1. Intensiteit 

Intensiteit is de mate van de dichtheid waarin functies functioneren. De intensiteit 

zegt iets over de bebouwingsdichtheid van een omgeving en hoe hier de 

verschillende functies in aanwezig zijn 

2. Diversiteit 

Diversiteit is de mate waarin binnen een bepaald oppervlak verschillende functies 

voortkomen. De diversiteit zegt iets over de daadwerkelijke mix van functies die in 

een omgeving aanwezig zijn. 

3. Compatibiliteit 

De mate waarin functies verenigbaar en combineerbaar zijn. Er wordt gesproken 

over synergie indien er een versterkende werking uit gaat van een combinatie 

functies. Hinder zoals geluid , licht, stankoverlast en dergelijke bepalen of functies te 

verenigen zijn 

De verhouding tussen de dimensies intensiteit, diversiteit en compatibiliteit bepaalt 

of er sprake is van functiemenging in een omgeving. 

7.4.1 Hoe beoordeel je functiemenging in een omgeving 

Bij het beoordelen van functiemenging in een omgeving moet altijd gekeken worden 

naar drie dimensies . Echter staat niet vast wanneer iets voldoet aan de intensiteit, 

diversiteit en compatibiliteit. Bij Het Oosten zijn cijfers aanwezig, waarin 

bijvoorbeeld het aantal bedrijfsvestigingen per 100 woningen staan aangegeven, het 

aantal winkels per 100 woningen en dergelijke cijfers. Deze cijfers zijn dan ook de 

basis voor het beoordelen van de gebieden. 

40 Dijk, p.w.j. van , Mestebeld,j.j. , De ins en outs van wijkeconomie, Arnhem, september 2006 

4 1 SenterNovem, Functiemenging en scheiding, infobladen. http://www.senternovem.nl. maart 2007 
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Toch kunnen deze cijfers een vertekend beeld geven, wanneer er bijvoorbeeld een 

winkelcentrum en kantoorgebied in een qua oppervlak groot marktgebied liggen. Dit 

is namelijk niet de functiemenging die in dit onderzoek wordt beoogd. 

De functiemenging die wordt bedoeld, betreft functies die elkaar versterken en 

zowel verticaal als horizontaal in een stedelijke omgeving zijn verweven . 

Vanuit bovenstaand perspectief kan er een onderscheid worden gemaakt in 

multifunctionele (functiemenging) en monofunctionele omgevingen. 

Multifunctioneel 

Rokin/dam 

De Pijp 

Jordaan 

Centrum 

Monofunctioneel 

De Aker 

Schinkel 

Amsterdamse bos 

IJburg 

Tabel 7. 1: Wijken opgedeeld naar mate van functiemenging. 

7.5 Conclusie 

Functiemenging draagt bij aan de duurzaamheid van het stedelijke gebied. De 

duurzaamheid vertaalt zich in maatschappelijk, markt en milieuaspecten. Daarnaast 

is de waardering aan functiemenging ook af te lezen aan de populariteit van 

gebieden waar functiemenging aanwezig is, deze populariteit vertaalt zich in hoge 

vastgoedwaardes. Functiemenging onderscheidt zich op basis van drie dimensies 

intensiteit, diversiteit en compatibiliteit. In dit onderzoek wordt met functiemenging 

omgevingen bedoeld die alle drie de dimensies in hoge mate bezitten. 
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8 Bereikbaarheid 

8.1 Inleiding 

Om te achterhalen of bereikbaarheid van een omgeving bijdraagt aan de 

functiemenging in de Solid moet eerst helder zijn wat onder het begrip 

bereikbaarheid verstaan wordt en waarom het belangrijk is voor de functiemenging 

in een omgeving. Daarvoor dient achterhaalt te worden waaruit het begrip 

bereikbaarheid is opgebouwd en wat de invloed ervan is op functiemenging. 

Daarnaast wordt achterhaald waarop bereikbaarheid beoordeeld wordt. Vervolgens 

wordt er ingegaan op wanneer er sprake is van een goede bereikbaarheid en 

wanneer er sprake is van een slechte bereikbaarheid. Met deze gegevens kan er een 

definitie worden geven voor de bereikbaarheid van een omgeving. 

8.2 Wat is bereikbaarheid? 
Bereikbaarheid is de kwaliteit van de te overbruggen afstand tussen de 

herkomstlocatie en bestemmingslocatie. Bij het beoordelen van de kwaliteit van de 

bereikbaarheid is het belangrijk te weten wat de locatie van herkomst is. Het maakt 

voor het beoordelen van de kwaliteit in grote mate uit of iemand vanuit Utrecht naar 

binnenstad van Amsterdam toe reist of dat iemand vanuit Amsterdam Noord naar de 

binnenstad van Amsterdam toe reist. Als de bereikbaarheid nader bekeken wordt 

dan er onderscheid gemaakt worden in : 

Herkomst locatie; 

Voortraject ; 

Hoofdtraject; 

Na traject ; 

Bestemmingslocatie; 

Knooppu nten. 
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Figuur 8. 1: Bereikbaarheid van de locatie 

Voor het beoordelen van de bereikbaarheid van een omgeving is de locatie van 

herkomst niet relevant. Je weet immers nooit waar iemand vandaan vertrekt. Voor 

het beoordelen van de kwaliteit van de bereikbaarheid voor een omgeving kan 

daarom worden volstaan met het denken vanuit de locatie, er wordt gekeken of die 

locatie bereikbaar is vanuit een knooppunt of daar naartoe. 

8.2.1 Waardering kwaliteit 

Het waarderen van de kwaliteit van de bereikbaarheid geschiedt op vijf criteria42 . 

Tijd; 

Kosten; 

Comfort; 

Betrouwbaarheid ; 

Veiligheid . 

Bij het beoordelen van bovenstaande criteria speelt de functie van een locatie en het 

gekozen vervoersmiddel een belangrijke rol. Een kantoorfunctie stelt andere eisen 

aan de bereikbaarheid als een ambachtelijke of woonfunctie. Verschillende functies 

stellen dus verschillende eisen aan de kwaliteit van de bereikbaarheid . De 

bereikbaarheid van een omgeving zal daarom per functie bekeken moeten worden. 

Doordat de functies van een Solid niet vaststaan is het beter om de bereikbaarheid 

van de omgeving te beoordelen op bestemmingswaarde en het 

bereikbaarheidsprofiel. 

42 Con nekt, Synthese bereikbaarheid Hoofdlijnen, Delft , mei 2000 
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8.3 Bereikbaarheidsprofiel 
Het bereikbaarheidsprofiel geeft informatie over; met welk type vervoersmiddel de 

locatie te bereiken is. Het bereikbaarheidsprofiel zegt daarmee iets over de 

mogelijkheden waarmee bezoekers, klanten, werknemers, toeleveranciers e.d. de 

locatie kunnen bereiken. Voor de bereikbaarheid van "de locatie" in Amsterdam kan 

onderscheid gemaakt worden in vier profielen. 

Profiel 

Auto 

Openbaarvervoer 

Fiets 

Lopen 

Afwe in 

files, parkeervoorzieningen, 

ritfrequentie, haltes 

afstand, fietspaden, weersomstandigheden 

afstand, looppaden, weersomstandigheden 
Tabel 8. 1: Afwegingen bereikbaarheidsprofiel 

Een combinatie van profielen is ook mogelijk om een bepaalde bestemming te 

bereiken. 

De keuze voor het type profiel(en) wordt gemaakt op basis van een aantal 

afwegingen zie tabel 8.1 en het doel waarmee de locatie bezocht wordt, een 

toeleverancier van goederen komt niet met de fiets. 

Indien de keuzemogelijkheden tussen de profielen voor een te bereiken locatie uit 

meerdere keuzes bestaan en de kwaliteit ervan hoog is, is de locatie beter 

bereikbaar. Mensen kiezen automatisch voor een profiel dat bij de bestemming past. 

Als een bestemming met meerdere profielen goed bereikbaar is wil dit nog niet 

zeggen dat de bereikbaarheid van een omgeving goed is. De bereikbaarheid van de 

omgeving zegt namelijk ook iets over een reden om er naar toe te gaan, ook wel de 

bestemmingswaarde genoemd. 

Het bereikbaarheidsprofiel kan in de tijd veranderen. Door bijvoorbeeld de bouw van 

een parkeergarage, aanleg fietsroute, aanleg metrolijn etc. Als met de verandering 

de bereikbaarheid van een omgeving verbetert, kan de omgeving aantrekkelijker 

worden als vestigingsplaats. Dit kan weer gevolgen hebben voor grondprijzen en 

ruimtegebruik43 . 

8.4 Bestemmingswaarde 

De bestemmingswaarde zegt iets over de attractiviteit van een omgeving. Een 

omgeving met een hoge bestemmingswaarde kenmerkt zich veelal door 

levendigheid en grote voorzieningswaarde. Een omgeving met hoge 

bestemmingswaarde trekt veel bezoekers. De bezoekers hebben ieder hun eigen 

43 Klimbie, B., VPL, potentieelberekening voor VINEX- en herstructureringslocaties, Delft : Centrum voor 
energiebesparing en schone technologie, 1999 
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reden om er naar toe te gaan. Daarin tegen trekt een locatie met een lage 

bestemmingswaarde, zoals de ArenA veel bezoekers op een vast tijdstip. De 

bezoekers hebben meestal maar één reden om naar de Arena te gaan, namelijk voor 

een voetbalwedstrijd of concert. De bestemmingswaarde van de Arena is daarmee 

laag. Bezoekers van de binnenstad hebben veel meer redenen om naar de 

binnenstad toe te gaan namelijk werk, horeca, winkels e.d. Deze mensen komen ook 

niet op een bepaald tijdstip. Ze komen er 24 uur per dag. Als vestigingsplaats voor 

bedrijven is de bestemmingswaarde ook belangrijk. Het is niet voor niets dat alle 

kleding winkels bij elkaar zitten. Er gaat een versterkende werking vanuit. De 

bestemmingswaarde van een omgeving bepaalt voor een groot deel de 

belevingswaarde en aantrekkingskracht van een omgeving. Hoe hoger de 

bestemmingswaarde hoe meer potentiële klanten. 

8.4.1 Invloed van bereikbaarheid op functiemenging 

De bereikbaarheid van een omgeving bepaalt in grote mate het type bedrijvigheid 

die in een Solid komt. Voor bedrijven is bereikbaarheid een belangrijk onderdeel van 

het ondernemingsklimaat44 • Bij de bereikbaarheid van bedrijven bestaat er een groot 

spanningsveld tussen bestemmingswaarde en bereikbaarheidsprofiel. De meeste 

omgevingen in Amsterdam met hoge bestemmingswaarde zijn slecht bereikbaar met 

de auto met als gevolg dat logistieke functies, bouwmarkten en dergelijke zich hier 

niet vestigen. Bedrijven die kiezen voor een locatie met een hoge 

bestemmingswaarde zijn detailhandel, buurtvoorziende en zakelijke functies. Zij 

profiteren van de levendigheid, imago, toestroom van publiek en de aanwezigheid 

van andere functies . 

Bewoners stellen op haar beurt andere eisen aan de bereikbaarheid. Bewoners 

hechten vooral waarde aan de bereikbaarheid van voorzieningen (voor de dagelijkse 

behoeften) en werkgelegenheid. De bewoner van de stad wil alles binnen handbereik 

hebben. Het meest gebruikte vervoermiddel voor de stedeling is dan ook de fiets. 

De bereikbaarheid van een omgeving bepaalt in belangrijke mate of de 

functiemenging in een Solid buurt gericht of stedelijk gericht is. 

8.4.2 Beoordelen van de kwaliteit de bereikbaarheid van een locatie 

De kwaliteit van de bereikbaarheid is een combinatie van de waardering van 

bereikbaarheidsprofiel en bestemmingswaarde. Maar wanneer beoordeel je de 

bereikbaarheid als goed en wanneer beoordeel je de bereikbaarheid als slecht? 

Bereikbaarheid is goed indien de bestemmingswaarde van de locatie hoog is en deze 

zeer goed te bereiken is met twee van de vier bereikbaarheidsprofielen. 

44 Nido, Korte afstanden grootste kansen, '5 Hertogenbosch januari 2003 
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Bereikbaarheid is slecht indien de bestemmingswaarde van het gebied laag is het 

gebied slecht scoort op twee van de vier bereikbaarheidsprofielen 

8.5 Conclusie 

De locatiekeuze van een bedrijf of bewoner is een bewuste keuze. Door te kiezen 

voor een bepaalde locatie accepteert hij of zij het bereikbaarheidsprofiel en de 

bestemmingswaarde van de locatie. Daarmee is het bereikbaarheidsprofiel en de 

bestemmingswaarde van de omgeving bepalend voor de functiemenging in een 

Solid. In dit onderzoek spreken we van een goede bereikbaarheid indien de 

combinatie van bestemmingswaarde en het bereikbaarheidsprofiel goed scoren. 
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SLOT 

9 Interviews 

9.1 Inleiding 

In dit onderzoek wordt er gekozen voor het gebruik van interviews. Interviewen is 

een veel toegepaste techniek bij kwalitatieve onderzoeken 4s . Doel van het interview 

is het in kaart brengen van de relatie tussen de omgeving en functiemenging in een 

Solid. 

Dit hoofdstuk zet uiteen hoe het interview is opgebouwd, welke vragen er worden 

gesteld en wie er worden geïnterviewd. 

9.2 Hoe zijn de interviews opgezet? 

De opzet van het interview bepaalt grotendeels of de juiste informatie kan worden 

verzameld. Wanneer het interview duidelijk van opzet is voor de respondent, kan die 

gerichter antwoord geven op de gestelde vragen. Het doel van het interview is vanuit 

de aanwezige kennis en ervaring van deskundigen data te verzamelen waar zij 

functiemenging in een omgeving het meest succesvol achten. 

9.2.1 Type interview 

Het type interview dat wordt gehouden betreft een open interview. Dit houdt niet in 

dat het interview onvoorbereid wordt gehouden. Een open interview zal altijd een 

mate van structuur bevatten, aangezien de respondent zal willen weten waar het 

interview over gaat. Het 'open' gedeelte van dit interview betreft vijf open vragen. 

Naast de open vragen, worden er uitgangspunten een omschrijving van Solids en de 

gebruikte gebieden gegeven. 

9.2.2 Interviewtechniek 

De basis voor alle interviews beslaat één basistechniek, namelijk "het uitgebreid 

interviewen". Dit heeft betrekking op het aanmaken van verbale protocollen, dus wat 

ga ik vragen bij verschillende typen antwoorden. Dit gebeurt op basis van hardop 

denken en het uitvoerig doorvragen (Willis, 1994: 612)46. 

Het is bij deze techniek de bedoeling om te achterhalen of de respondent de 

abstracte begrippen en technische termen hetzelfde interpreteert en of deze worden 

45 Baarda, O.B. ; Goede, M.P.M. de ; Teunissen, J., Basisboek kwalitatief onderzoek: praktische handleiding 

voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek, Groningen: Stenferd Kroese 2005 

46 Willis, G.B .. Cognitive Interviewing and Questionnaire Design: A Training Manua/, Hyattsville 1994 
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begrepen. Waarbij getracht wordt te ontdekken wat de gronden zijn voor de 

antwoorden en op welke manier er tegen de vragen aan wordt gekeken. 

Door middel van het parafraseren wordt de interpretatie van de respondent 

vergeleken met die van de onderzoeker. Dit heeft als doel om alternatieve 

formuleringen op te stellen bij vervolg interviews om zo begrijpelijk taalgebruik toe 

te passen in de interviews. 

Parafraseren zal alleen in de eerste interviews worden toegepast. Wanneer er echter 

bij een interview twijfel ontstaat over de interpretatie van de respondent, dan zal 

gevraagd worden naar een uitleg in eigen woorden door de respondent, om de 

interpretatie van een begrip te vergelijken. Het vraagt echter wel verbale vaardigheid 

van de respondent. 

Hardop denken en uitvoerig doorvragen levert veel informatie op en is behoorlijk 

goed uit te voeren. De respondent kan in zijn eigen woorden en inzicht antwoord 

geven op een vraag, waarbij bij doorvragen, wederom spontaan antwoord kan 

worden gegeven. Verbaal minder vaardige respondenten ervaren dit vaak als 

vermoeiend. De invloed van het doorvragen en aandringen van de interviewer is 

groot. Bij verbaal vaardige respondenten bestaat er een reëel gevaar van uitweiden. 

Wanneer hardop denken wordt gestimuleerd, wordt soms begrepen als vraag naar 

verantwoording van het antwoord, dit is niet de bedoeling. Er wordt namelijk 

getracht de achterliggende gedachten boven te halen . 

9.2.3 Wie gaan we interviewen? 

De interviews worden gehouden met deskundigen die kennis hebben betreffende de 

Amsterdamse vastgoedmarkt. Er zijn deskundigen gevraagd uit verschillende 

sectoren binnen de bouwsector. Naast beleggers, overheden , ontwikkelaars hebben 

we ook contact gezocht met bedrijvenverenigingen en Kamer van Koophandel. 

Door de diversiteit zal er vanuit verschillende oogpunten naar de vraagstelling 

worden gekeken, zie pagina 71 voor een lijst met geïnterviewden. 

9.3 Hoe ziet het interview eruit? 

Het interview begint met een korte uitleg over Solids . Daarna worden de 

uitgangspunten voor het interview gegeven. Deze uitgangspunten leggen uit wat er 

wel en niet wordt behandeld tijdens het interview. Op deze manier wordt ervoor 

gezorgd dat er niet teveel wordt uitgeweid tijdens de interviews (zie bijlage A). 

Tijdens het interview wordt er verband gelegd tussen de omgeving en 

functiemenging in Solids. Dit gebeurt aan de hand van een matrix en vijf open 

vragen. 
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Op basis van de omgevingskenmerken functiemenging en bereikbaarheid hebben we 

archetypen opgesteld. De archetypen zijn weer uit te zetten in een matrix, zie tabel 

9.1. De x en y-assen van de matrix zijn dus gebaseerd op respectievelijk : 

functiemenging en bereikbaarheid. Deze omgevingskenmerken worden niet 

vermeldt in de matrix. 

Overamstel 

Bijlmermeer 

Schinkel 

IJburg 

Amsterdamse Bos 

Westelijke havengebied 

De Aker 

:Q 
~ 
11. 
11. 

Rokin / Dam 

Concertgebouwbuurt 

De Pijp 

Jordaan 

Czaar Peterbuurt 

Tabel 9. / : Aantal voorbeeldgebieden in Amsterdam. 

» x-as 

Aan de hand van de matrix worden er vragen gesteld aan de deskundigen. Deze 

vragen zijn veelal te antwoorden met een of twee woorden, deze antwoorden vragen 

om een wedervraag. 

Vragen uit interview: 

1. Als u uit bovenstaande gebieden één mag kiezen waarin functiemenging in 
een Solid volgens u het succesvolst zal zijn, welke zou dit dan zijn? 

2. Als u meer dan één gebied zou mogen kiezen waarbij functiemenging in een 
Solid volgens u succesvol zou zijn, welke gebieden komen volgens u in 
aanmerking? 

3. Welke gebieden acht u het minst geschikt om functiemenging in een Solid te 
bewerkstelligen? 

4. Welke omgevingskenmerken horen volgens u bij de assen in het schema met 
de gebiedsvoorbeelden? 

s. In ogenschouw nemend dat wij het schema hebben ingedeeld met 
omgevingskenmerken X & Y (worden tijdens het interview bekendgemaakt), 

zou u dan alsnog de gebieden die u bij vraag 1 tl m 3 hebt benoemd op tot 
succesvolste en minder succesvol typeren? 
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De eerste drie vragen betreffen een keuze welke gebieden succesvol zullen zijn en 

welke niet. Hierin wordt dus gevraagd van de geïnterviewde om een mening plus 

argu mentatie. 

De laatste twee vragen gaan specifiek over de omgevingskenmerken, waarbij de 

eerste vraag gaat over welke omgevingskenmerken er bij de x en y-as behoren. 

Daarna wordt er ingegaan op de rol van de omgevingkenmerken bereikbaarheid en 

functiemenging. 

9.3.1 Welke gebieden worden er als voorbeeld genomen? 

In Amsterdam is een grote diversiteit aan gebieden waaruit gekozen kan worden. 

Voor het interview zijn voorbeeldgebieden geselecteerd op basis van de 

omgevingskenmerken functiemenging en bereikbaarheid. In de hoofdstukken 7 en 8 

worden deze omgevingskenmerken uitvoerig besproken. De voorbeeldgebieden die 

meegenomen zijn in de interviews zijn representatief voor deze 

omgevingskenmerken. Zie bijlage A voor meer informatie 

De monofunctionele gebieden onderscheiden zich ook ten opzicht van elkaar 

doordat ze uit verschillende hoofdfuncties bestaan. 

9.3.2 Hoe wordt er omgegaan met de omgevingskenmerken? 

In tabel 9.1 staan de gebieden schematisch weergegeven. De indeling is gedaan op 

basis van de omgevingskenmerken functiemenging en bereikbaarheid . In de tabel 

zijn de assen niet benoemd .. Dit om de geïnterviewde zelf na te laten denken welke 

omgevingskenmerken belangrijk zijn voor de functiemenging in een Solid . 

Tevens is de verwachting dat bij de eerste drie vragen reeds een antwoord 

gebaseerd op omgevingskenmerken wordt gegeven. De laatste twee vragen zijn dan 

ook om te sturen op de vraag of functiemenging en bereikbaarheid succes van 

functiemenging in een Solid kunnen creëren. 

9.3.3 Uitgangspunten voor interview 

Bij de invulling van Solids zullen uitgangspunten worden gebruikt. Deze zijn tevens 

meegenomen naar het interview. De uitgangspunten zijn belangrijk voor de 

resultaten van dit interview. De uitgangspunten voor het interview omschrijven het 

Solid - concept, de gebieden, juridische context en hoe de invulling van Solid wordt 

geregeld. De uitgangspunten zijn te vinden in bijlage A. 
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10 Resultaten interviews 

10.1 Inleiding 

De werkwijze en de opzet van de open interviews zijn in het vorige hoofdstuk 

behandeld. De interviews leveren veel data op, maar om dit te structureren worden 

alle resultaten geanalyseerd. Deze analyse gebeurt met behulp van een Multi Criteria 

Analyse (MCA). 

De keuze voor het gebruik van MCA als middel komt uit de resultaten. Een MCA 

geeft hulp om meerdere kenmerken te ordenen en er een weging aan te geven. 

Zoals beschreven in hoofdstuk 9 is er niet alleen gekeken naar de 

omgevingskenmerken functiemenging en bereikbaarheid. Uit de resultaten (zie 

bijlage B) is gebleken dat het succes van functiemenging in een Solid niet terug te 

schrijven is aan de omgevingskenmerken functiemenging en bereikbaarheid, maar 

dat meerdere criteria zijn. 

10.2 Analyse interviews 

Na analyse van de interviews blijkt dat de inhoud van alle interviews terugkerende 

patronen bevatten. De resultaten geven grofweg drie groepen data, namelijk: 

Gebieden; 

Omgevingskenmerken; 

Overige informatie. 

10.2.1 Gebieden 
De eerste drie vragen van het interview leveren duidelijke antwoorden op over het 

slagen van een Solid in een gebied. Hierbij kan onderscheidt worden gemaakt in 

succesvolle gebieden, potentiële gebieden en ongeschikte gebieden. 
Dit zijn uiteraard de eerste antwoorden op de vragen, echter ligt de basis en 

argumentatie voor het succes in de aanwezigheid van omgevingskenmerken. 

De omgevingskenmerken waarop de geïnterviewden de omgeving beoordelen 

moeten daarom verzameld en gegroepeerd worden. 

10.2.2 Omgevingskenmerken 
De omgevingskenmerken die als argumentatie worden gegeven voor het succes van 

functiemenging in een Solid, kunnen worden herleidt naar drie hoofdgroepen: 

fysieke, sociaaleconomische en functionele omgevingskenmerken die eerder in het 

onderzoek benoemd zijn in hoofdstuk 6. 

Binnen deze hoofdgroepen ontstaan subgroepen. Dit is nodig aangezien iedere 

geïnterviewde omgevingskenmerken aanhaalt die tot dezelfde subaspect kunnen 

worden herleidt. Wanneer dit niet wordt gedaan zal er geen samenhang tussen de 
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omgevingskenmerken gevonden worden. Voor de lijst van omgeving kenmerken zie 

bijlage C. 

10.2.3 Overige informatie 

Dit betreft informatie die niet direct bij gebieden of omgevingskenmerken kan 

worden verwerkt. Het geeft veelal informatie over welk type functiemenging in welke 

omgeving terecht komt. Hoe een Solid waardecreatie op kan leveren voor een 

omgeving en bijvoorbeeld waar het nodig is om de buurt te versterken door het 

plaatsen van een Sol id. 

10.3 Multi Criteria Analyse 

De omgevingskenmerken die uit de interviews naar voren komen bepalen het succes 

van de functiemenging in een Solid . Niet alle omgevingskenmerken hebben een 

zelfde mate van invloed op de functiemenging in een Solid. Om de omgevingen te 

vergelijken worden de resultaten verwerkt in een Multi Criteria Analyse. 

Multi Criteria Analyse. 

Met de Multi Criteria Analyse (MCA) Is het mogelijk om tussen diverse alternatieve 

omgevingen een rationele keuze te maken voor de omgeving waarin de meeste 

functiemenging plaats vindt. De MCA vergelijkt verschillende omgevingen met elkaar 

op basis van vooraf geselecteerde kenmerken. Doordat niet elk kenmerk even zwaar 

weegt wordt er per kenmerk een weging gegeven. 

Om tot de MCA te komen hebben we een aantal stappen doorlopen. De stappen 

staan worden hieronder nader toegelicht: 

Ordenen omgevingskenmerken ; 

Bepalen weging omgevingskenmerken; 

Scoren van de omgevingen. 

10.3.1 Rangschikken en ordenen omgevingskenmerken 

Het ordenen van de omgevingskenmerken is uitgelegd in paragraaf 10.2.3 Hierbij 

wordt een verdeling gemaakt in hoofdgroepen en subgroepen. Zie bijlage C. 

10.3.2 Bepalen weging omgevingskenmerken 

De weging van de omgevingskenmerken wordt aan de hand van de 

interviewresultaten gedaan. In ieder interview worden er kenmerken genoemd die 

bijdragen aan het succes. Wanneer een kenmerk vaker voorkomt als succesfactor, 

wordt deze hoger gewaardeerd. De resultaten bepalen dus de weging van een 

omgevingskenmerk. De weging geeft aan welke kenmerken het belangrijkst zijn 

voor het succes van functiemenging in een Sol id. 
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10.3.3 Scoren van de omgevingen. 

De scores van de omgevingen geven aan in welke mate een kenmerk aanwezig is in 

een gebied. De scores lopen van 1 t/m 10, waarbij 1 = slecht en 10= uitstekend. 

De scores zijn gebaseerd op cijfers 47 van de marktgebieden van Het Oosten. Scores 

zoals bijvoorbeeld afstand tot de stad zijn geïnterpreteerd vanuit overzichtskaarten 

en rationeel denken. 

merken 

kenmerken 
- Kwaliteit van de omgeving 11% 6 4 7 8 8 4 7 10 8 8 
- Dichtheid (Mate van stedelijkheid) 11% 3 5 4 7 5 8 8 9 9 
- Afstand tot binnenstad 8% 7 3 7 4 3 10 8 8 8 

Functionele kenmerken 
- Mate van functiemenging 16% 3 3 3 4 1 3 10 9 9 9 
- Bereikbaarheid per auto 3% 10 8 10 8 5 10 7 2 4 4 4 
- Bereikbaarheid per fiets 5% 6 4 6 4 3 3 4 10 8 8 8 
- Bereikbaarheid per openbaarvervoer 3% 8 7 6 6 3 2 4 10 8 9 7 

Sociaal economische kenmerken 
- Koopkracht 8% 6 2 6 8 2 2 7 9 10 9 9 

Aantrekkelijke vierkante meter prijs 16"10 8 9 8 6 6 10 6 1 1 3 3 
Imago 14% 6 4 6 7 5 4 6 8 9 8 8 
levendigheid 5"10 4 4 4 5 2 2 4 10 8 8 8 

6 
8 
7 

7 
4 
7 
6 

7 
6 
6 
5 

Gemiddelde: 5,8 

Potentie 1 = slecht (laagst mogelijke score) 

Slecht 

Figuur 10.1 : Uitkomsten MCA 

10.4 Analyse succesvolle gebieden 

10.4.1 Analyse gebieden 

Uit de Multi Criteria Analyse (MCA) komt naar voren dat de meest succesvolle 

gebieden De Pijp, Jordaan, Concertgebouwbuurt en het Rokin / Dam zijn. De 

gebieden scoren in de MCA ruim voldoende (hoger dan een zeven) en scoren 

daarmee een stuk hoger als de andere omgevingen. De uitkomsten van de MCA 

komen overeen met de nummer één antwoorden van de respondenten zie figuur 

10.1. Maar wat maakt deze gebieden succesvol voor functiemenging in een Solid? 

47 Cijfers op basis van 0&5 Amsterdam en Atlas Het Oosten woningcorporatie 
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Een veel gehoord antwoord bij de interviews is dat de Solid in deze type omgevingen 

naadloos zal aansluiten op de bestaande omgeving. Maar hoe zit dit type omgeving 

in elkaar en waarom zou de functiemenging in de Solid hier naadloos op aansluiten? 

Bij het analyseren van de omgevingen op basis van de omgevingskenmerken die in 

de MCA verwerkt zijn blijkt het inderdaad om dezelfde type omgevingen te gaan. De 

gebieden vertonen veel overeenkomsten. De scores op omgevingskenmerken zijn 

voor de gebieden vrijwel gelijk, er zijn geen grote uitschieters, bijvoorbeeld 

onvoldoende bij de ene omgeving en voldoende bij de andere omgeving. De 

gebieden scoren alleen slecht op de bereikbaarheid met de auto en op de 

aantrekkelijkheid van de vierkante meterprijs . 

Wat opvalt, is dat de omgevingen in het hart van Amsterdam gelegen zijn en 

daarmee onderdeel uitmaken van de historische binnenstad. Naast het feit dat de 

bebouwing grotendeels oud is, is er ook sprake van een hoge dichtheid en een hoge 

mate van functiemenging. Er zijn nog wel verschillen in de omgevingen deze komen 

alleen niet nadrukkelijk naar voren in de MCA. Zo zijn er verschillen in de: 

Oudheid van de bebouwing, in alle omgeving is er sprake van historische 

bebouwing alleen de ene omgeving vindt zijn oorsprong in de middeleeuwen 

Rokin/Dam, de andere in de 17de eeuw Jordaan en de andere twee in de 19de 

eeuw De Pijp en de concertgebouw buurt. 

Hoogte van de vierkante meterprijs, in al deze omgevingen is er sprake van een 

hoge vierkante meterprijs alleen de prijs ligt in de Concertgebouwbuurt en het 

Rokin/Dam hoger dan in De Pijp en de Jordaan. 

Aard van de functiemenging, in elk van de omgevingen is sprake van hoge graad 

van functiemenging alleen de samenstelling is anders. Waar in de ene omgeving 

sprake is van veel winkels en horeca zijn in de andere omgeving meer kantoren 

vertegenwoord igd. 

10.4.2 Basis voor het succes 

Het zijn de fysieke omgevingskenmerken die de basis vormen voor het succes. Geen 

andere omgeving scoort zo hoog op dit onderdeel. De fysieke kenmerken dragen 

volgens de MCA voor 33% bij aan het succes van functiemenging. Maar dit is niet de 

totale bijdrage, die is namelijk veel hoger. De fysieke omgevingskenmerken hebben 

een directe relatie met de functiemenging en de populariteit van de omgeving welke 

zich uitdrukt in de versterkende omgevingskenmerken koopkracht, levendigheid en 

het imago. De totale bijdrage van het succes is daarmee 74% 

Kleine kanttekening hierbij is wel dat de fysieke omgevingskenmerken ook de 

oorzaak zijn van de nadelige effecten. Door de populariteit van de omgeving is de 

vierkante meter prijs erg hoog en daarmee onaantrekkelijk en door de hoge 

dichtheid is de bereikbaarheid met de auto slecht. 

Deze onaantrekkelijkheid is voor 18% onderdeel van de score en deze negatieve 

invloed is minder van invloed, dan de aantrekkelijke kenmerken. De overige 8% is de 
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bereikbaarheid per openbaarvervoer en per fiets welke geen directe relatie hebben 

met de fysieke omgevingskenmerken maar wel meetellen in het succes. 

10.4.3 Fysieke kenmerken 

De fysieke kenmerken zijn de kwaliteiten die deze omgevingen uniek maken. Deze 

kwaliteiten zijn overblijfselen uit het verleden en zijn moeilijk maakbaar in nieuwe 

situaties. Historische bebouwing kun je nou eenmaal niet nieuw bouwen en de 

afstand tot de binnenstad kun je niet veranderen. Maar waarom zijn het juist deze 

kenmerken die er voor zorgen dat de Solid zijn succesvol zal zijn? 

Om antwoord te geven op bovenstaande vraag moet gekeken het ontstaan van deze 

omgevingen. Tijdens het ontstaan van deze succesvolle omgevingen was er sprake 

van een lage mobiliteit Als gevolg van deze lage mobiliteit functioneerde wonen en 

werken naast elkaar, hoge dichtheden ontstonden waarin alle functies 

vertegenwoordigd waren om zo de afstanden overbrugbaar te houden. Met de 

industriële revolutie trok veel bedrijvigheid uit de stad vandaan en er ontstond een 

scheiding tussen wonen en werken. De bedrijvigheid die achter bleef was veelal 

kleinschalig, zie hoofdstuk 6 voor meer informatie. 

De hoge dichtheid van deze omgevingen resulteert vandaag dag in een slechte 

bereikbaarheid van per auto. De esthetische kwaliteit van bebouwing komt 

hedendaags tot uitdrukking in het hoge aantal monumentale panden. De esthetische 

kwaliteit zorgt ervoor dat omgeving geliefd/populair is. De hoge vierkante 

meterprijzen en een de slechte bereikbaarheid met de auto hebben geen invloed op 

de mate van functiemenging. Het heeft daarin tegen wel invloed op de samenstelling 

van de functiemenging. 

10.4.4 Functiemenging in een Solid 

Een voorwaarde voor functiemenging is financieel draagvlak. Er moet een zekere 

behoefte in de omgeving aanwezig zijn alvorens functiemenging succesvol kan zijn. 

Hoge dichtheden en historische bebouwing dragen hieraan bij, omdat dit factoren 

zijn die voor levendigheid en functiemenging zorgen. Levendigheid voedt op haar 

beurt functiemenging en vice versa. De functiemenging moet aantrekkelijk zijn en 

kansen bieden voor diverse functies. De aanwezigheid van functiemenging in de 

omgeving stimuleert meer functiemenging Uane Jacobs, 1961). Functiemenging op 

gebiedsniveau zal dan ook functiemenging op gebouwniveau stimuleren. 

10.5 Analyse potentiegebieden 

De analyse van potentiegebieden betreffen de gebieden die niet veel afwijken van 

het gemiddelde. Waarom scoren deze gebieden gemiddeld? Wat is de oorzaak van 

deze score? Zal er in deze gebieden functiemenging in een Solid ontstaan? 

Deze vragen zullen in de volgende paragrafen worden beantwoord. 

Frank Griemlnk & Johan Wit 56 



10.5.1 Gebieden 

De gebieden die tot potentiële succesgebieden behoren zijn : Overamstel, Schinkel, 

Uburg en Czaar Peterbuurt. Deze gebieden scoren allen rond het gemiddelde, 

waarbij de Czaar Peterbuurt zelfs tussen het gemiddelde en de succesvolle gebieden 

in scoort. Wat is de oorzaak dat deze gebieden gemiddeld scoren , maar niet tot de 

succesvolle gebieden worden gerekend? 

Heel simpel scoren deze gebieden niet hoog genoeg op de omgevingskenmerken. 

Daardoor ligt het cijfer voor de gebieden lager dan succesvolle gebieden. Benadert 

vanuit de kwadranten, zie tabel 9.1, liggen de gebieden in verschillende kwadranten. 

Hiermee kunnen we dus zeggen dat de potentie niet direct afkomstig is van de mate 

van bereikbaarheid of functiemenging. Er kan ook niet gezegd worden dat ze niet 

van invloed zijn. 

De potentiële gebieden betreven twee monofunctionele bedrijventerreinen : Schinkel 

en Overamstel. Een overwegend monofunctioneel woongebied dat nog volop in 

ontwikkeling is: Uburg en een gebied gelegen in stadsdeel Centrum met 

functiemenging Czaar Peterbuurt. 

Zeer diverse gebieden, maar waarom behoren ze potentiële gebieden voor het 

optreden van succes in een Solid? Deze vraag wordt beantwoordt in de komende 

paragrafen. 

10.5.2 Analyse score per gebied 

Overamste/ 
Overamstel is een monofunctioneel bedrijventerrein, dat uitermate goed bereikbaar 

is met de auto, maar ook met openbaarvervoer en fiets. Het ligt nog net binnen de 

ring en grenst aan twee metrostations en ligt nabij een OV knooppunt. 

Veel respondenten gaven aan dat Overamstel een potentieel gebied is voor het 

bouwen van een Sol id. De argumenten die hiervoor pleiten: 

Overamstel ligt op een goede locatie in de stad: binnen de ring, aan de Amstel, 

op relatief korte afstand naar centrum, goed bereikbaar met zowel de auto, fiets 

als het openbaar vervoer. 

Goed vestigingsklimaat voor bedrijven en deze zullen zich ook vestigen in een 

Solid. 

De woonfunctie wordt wellicht ook wel vervuld door de aanwezige woondruk in 

Amsterdam. 

Het gebied zal de komende jaren worden herontwikkeld naar hoogwaardig 

woon/werkgebied. 

Een aantal argumenten is te herleiden aan de scores van omgevingskenmerken uit 

het schema en laten dan ook hoge scores zien. Het vestigingsklimaat voor 

ondernemers is één van de belangrijkste argumenten waarom er in de 
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potentiegebieden functiemenging in een Solid zou ontstaan. Vestigingsklimaat staat 

niet direct vermeldt in het schema, maar bestaat uit meerdere 

omgevingskenmerken. 

De basis voor dit argument kan herleid worden naar de uitstekende bereikbaarheid 

en de lage vierkante meter prijs. Het aantrekken van ondernemers voor de Solid zal 

in deze omgeving geen problemen opleveren. De vraag of mensen willen wonen op 

een bedrijventerrein is de belangrijkste vraag aangezien het uitgangspunt is dat de 

Solid voor circa 50% uit wonen moet bestaan. 

De vastgoedprijzen in het centrum van Amsterdam zijn dermate hoog dat veel 

mensen niet in aanmerking komen voor geschikte woonruimte. Wanneer er een Solid 

wordt gebouwd in Overamstel is de verwachting dat de woonfunctie wel zal worden 

ingevuld. Dit mede door de woondruk in Amsterdam, maar ook door het 

veilingsysteem. Wanneer er bijna niet wordt geboden, zal de prijs voor wonen erg 

laag liggen en zullen er altijd mensen zijn die daarin kansen zien. Het zal hier wel 

gaan om pioniers. 

De belangrijkste achterliggende reden voor de potentie is tevens dat het gebied in 

de toekomst zal worden herontwikkeld. Wanneer op dit moment een Solid zou 

worden gebouwd, zal dit voor Amsterdammers worden gezien als start van de 

herstructurering en daardoor pioniers op woongebied aantrekken. Deze pioniers 

kunnen vergeleken worden met de pioniers die ook ooit eens naar Uburg trokken om 

daar als één van de eerste een woning te betrekken op een zandvlakte. 

De respondenten geven aan dat door deze herstructurering het gebied een succes 

zal worden voor een Sol id. De herstructurering van Overamstel heeft namelijk tot 

doel wonen en werken te combineren en in dit denkbeeld past een Solid uitstekend. 

Foto 10. 1: Bedrijventerrein Schinkel (links) en Overamstel (rechts) 

Schinkel 

Schinkel is een gebied dat veel overeenkomsten vertoont met Overamstel. Echter zijn 

er voor Schinkel nog geen herstructeringsplannen. Wel wordt Schinkel in de 

interviews in één adem genoemd met Overamstel. Het gebied bezit gelijke 

kwaliteiten als Overamstel. 
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Het verschil met Overamstel is dat de kwaliteit van de omgeving hoger wordt 

gewaardeerd. Respondenten dichten de omgeving van Schinkel meer kwaliteit toe. 

Dit heeft vooral te maken met de hoeveelheid en de kwaliteit van het water en groen. 

Mede hierdoor is het imago van Schinkel beter dan dat van Overamstel. 

Schinkel behoort om dezelfde redenen als Overamstel tot de gebieden waar 

functiemenging in een Solid een kans hebben. Het ligt binnen de ring en nabij 

water, wat kenmerkend is voor Amsterdam. Daarnaast zijn ook de 

vestigingskenmerken voor bedrijven positief en zal wonen door de 

omgevingskwaliteit waarschijnlijk wel worden ingevuld. Een ander sterk punt is de 

ontwikkeling van de Zuidas, dit gebied met veel functiemenging kan een spin-off 

geven voor de ontwikkeling van Schinkel. 

Ijburg 

IJburg is één van de drie monofunctionele gebieden dat onder de potentiegebieden 

valt. IJburg wordt gezien als monofunctioneel woongebied en is de jongste 

uitleglocatie van Amsterdam. In tegenstelling tot andere uitleglocaties, zoals De 

Aker, is er bij de ontwikkeling gekozen voor een stedelijke structuur. Er is een 

relatief hoge dichtheid gecreëerd. IJburg heeft als doel een stedelijk 

woon/werkmilieu te creëren met ruimte voor recreatie. 

Uburg is volop in ontwikkeling is en daardoor nog niet interessant is voor 

ondernemers. Het moet een gebied worden met maar liefst 45.000 inwoners, 

bestaande uit zeven eilanden. 
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Foto 10.2.' Gerealiseerde en nog in aanbouw zijnde bebouwing op /jburg 

Uit de scores op omgevingskenmerken blijkt dat IJburg lager scoort op de 

kenmerken functiemenging en levendigheid. Toch zijn dit scores waarvan wordt 

verwacht dat ze in de toekomst toenemen. 48 

Functiemenging en levendigheid zal ontstaan wanneer het gebied geheel zal zijn 

ontwikkeld en er draagvlak is voor andere functies. 

IJburg is daardoor in potentie een interessant gebied voor het plaatsen van een 

Sol id. Het gebied heeft een hoge dichtheid, goede omgevingskwaliteit en 

uitstekende koopkracht. De afstand met het centrum wordt ondervangen door de 

stedelijkheid van het gebied zelf. Om van potentie naar succes te gaan zal wet de 

diversiteit van functies en daarbij horende levendigheid als belangrijkste 

succesfactor dienen. 

Czaar Peterbuurt 

De Czaar Peterbuurt is een buurt met reeds aanwezige functiemenging. Het gebied 

behoort tot stadsdeel Centrum. Toch behoort het niet bij de succesvolle gebieden uit 

het schema. Dit laat zien dat functiemenging niet de enige belangrijke succesfactor 

voor een gebied zal zijn. De Czaar Peterbuurt scoort hoger dan de gemiddelde 

potentiegebieden, toch valt het niet onder de succesvolle gebieden. Ook tijdens de 

interviews wordt het gebied niet als een succesvol gebied voor functiemenging in 

een Solid gezien. De grondredenen hiervoor zullen in de komende alinea worden 

toegelicht. 

Czaar Peterbuurt ligt ten oosten van het centrum en de spil van de buurt bestaat uit 

Czaar Peterstraat. Kenmerkend voor de buurt is het negentiende-eeuws karakter: 

smalle straten, weinig openbaar groen en kleine, ondiepe woningen. 

De buurt lijkt een groot aantal van de juiste ingrediënten te bevatten voor een 

succesvolle gebied. Toch scoort het op een aantal belangrijke kenmerken lager. Dit 

uit zich vooral in de kwaliteit van de omgeving, koopkracht, imago en levendigheid. 

De oorzaak van deze lage score is het feit dat de buurt kampt met veel verouderde 

woningen en achterstand op sociaaleconomisch gebied.49 Dit vertaald zicht terug in 

de lage score voor de kwaliteit van de omgeving en de aanwezige koopkracht. 

Gevolg van deze twee kenmerken is minder aantrekkingskracht, welke resulteert in 

een lagere score op imago. Waardoor het een mindere interessante plaats voor 

ondernemers dit gaat te koste van de levendigheid. 

48 http://www.ijburg.nl/. augustus 2007 

Jacobs J.. Death and life of Creat American eities: Dichtheid staat garant voor diversiteit aan behoeften, 

benodigdheden, smaken en vaardigheden en is hierdoor de basis voor functiemenging . 

49 http://www.centrum.amsterdam.nl/ 
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Zoals gezegd bevat het wel de ingrediënten die de succesvolle gebieden ook 

bevatten. In 2003 is een intergrale aanpak voor herstructurering van de Czaar 

Peterbuurt vastgesteld, één van de uitgangspunten hierbij is het behoudt van de 

huidige dichtheid. Er wordt dus geïnvesteerd in het gebied en de bebouwing, 

waardoor de kwaliteit zal verbeteren. 

Door deze ingrepen zal de buurt transformeren naar hoogwaardig stedelijk gebied, 

met de inzet een populair en aantrekkelijk centrumgebied te worden. Wanneer deze 

doelstelling wordt bereikt zal de buurt tot een succesvolle plek voor functiemenging 

in Solids behoren. 

10.6 Niet succesvolle gebieden 

Uit tabel 10.1 resten nu nog vier gebieden, die bij de analyse nog niet zijn 

behandeld. Het zijn de gebieden die het minst succesvol voor het ontstaan van 

functiemenging in een Solid worden geacht. 

Dit betekent dat er een aantal factoren zijn slecht worden gewaardeerd. In deze 

paragraaf worden de cijfers en interviews geanalyseerd met betrekking tot deze 

gebieden. 

Weste/ük Havengebied 

Het gaat hier om een gebied met een zware industriefunctie. Dit gebied is gekozen 

om de inzichten te peilen over het slagen van een Solid in een niet voor de hand 

liggende omgeving. 

Het Westelijk havengebied blijkt in de MCA het laagst te scoren voor het succes van 

functiemenging in een Solid. Het voornaamste argument heeft betrekking op de 

overlast die functies in de Solid zullen ondervinden van de naastgelegen industrie. 

Niemand wil wonen in de nabijheid van zware industrie en er zullen er ook weinig 

ondernemers zijn die een relatief kleinschalig bedrijf starten in deze overlast. Dit zal 

betekenen de gewenste functiemenging niet tot stand zal komen. 

Gekeken vanuit de cijfers, valt op dat het gebied alleen uistekend scoort op de 

bereikbaarheid per auto en de aantrekkelijkheid van de vierkante meter prijs. Op alle 

andere kenmerken scoort het gebied onvoldoende. Dit toont aan dat bereikbaarheid 

en een aantrekkelük vierkante meterprijs van geringe invloed zijn op het succes van 

functiemenging. 

Amsterdamse Bos 

Het Amsterdamse Bos is een idyllische omgeving. Wonen nabij Amsterdam, tussen 

het water en groen is volgens de literatuur voor velen een perfecte plek om te wonen 

en werken. Toch komt dit niet naar voren uit de MCA. 
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De uitkomst van de MCA laat zien dat het Amsterdamse Bos net aan hoger scoort 

dan het Westelijk Havengebied. Dit heeft te maken met de veel hogere score 

betreffende de kwaliteit van de omgeving. Toch zal deze omgevingskwaliteit alleen 

geen functiemenging in een Solid opleveren. 

Solids zoals deze nu zijn ontworpen zijn stedelijke gebouwen, met meerdere 

verdiepingen en daardoor niet geschikt voor een natuur gebied. Het Amsterdamse 

Bos is meer geschikt voor laagbouw, dat gericht is op zijn omgeving. Indien de 

Solids in deze vorm hier zal verschijnen, zal wellicht het wonen, kantoorfunctie en 

recreatiefunctie in een Solid erg geschikt zijn. Kanttekening die hierbij moet worden 

gemaakt is dat de afgelegen locatie wel criminaliteit heeft opgewekt en daardoor een 

onveilig imago heeft. 

Bij/mermeer 

In dit onderzoek is uitgegaan van een het monofunctioneel woongebied, met de 

kenmerkende honingraat flats. Deze flats zijn al jaren punt van discussie voor 

dergelijke woonwijken in Nederland en Europa. Vanuit de interviews vallen en aantal 

kenmerken op, waardoor de Bijlmeer als niet-succesvol gebied wordt gezien. 

Het imago en de koopkracht zijn de belangrijkste omgevingskenmerken die een 

negatieve invloed uitoefen op het ontstaan van functiemenging in een Solid in dit 

gebid. Het imago is voor kantoorgerelateerde ondernemingen een essentieel 

onderdeel van de vestigingsplaatskeuze. De koopkracht is van groot belang van 

ondernemingen die producten willen afzetten. Zoals gezegd is het imago en 

koopkracht in de Bijlmermeer bijzonder laag waardoor ondernemers zich hier niet 

gaan vestigen 

Wonen is de enige functie die hier wel succesvol zal zijn. De vrije indeelbaarheid en 

een lagere huur kunnen aantrekkingskracht hebben op bewoners die hun eigen 

woonwensen willen bepalen, maar niet financieel krachtig genoeg zijn voor 

koopwoningen. 

Door de slechte vestigingskenmerken voor ondernemers zal er in dit gebied geen of 

weinig diversiteit aan functies in de Solid ontstaan. Dit verklaart het niet-succesvol 

zijn van de Bijlmermeer. 

De Aker 

De Aker is een uitleggebied zoals er vele zijn te vinden nabij Nederlandse steden. 

Deze monofunctionele woonwijk met veel grondgebonden woningen is goed 

bereikbaar met de auto en heeft een redelijk aanbod van kwalitatief grote woningen. 
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De dichtheid in De Aker is redelijk, toch is de levendigheid van het gebied laag. 

Zoals in vele uitleg locaties zijn het voornamelijk gezinnen die zich in de Aker 

gevestigd hebben. Dit levert een vrij goede koopkracht op. 

Toch is deze koopkracht niet voldoende voor het bouwen van een Sol id. De Aker is 

een woongebied dat niet aantrekkelijk is voor vele ondernemers. Winkels voor de 

dagelijkse behoefte zijn vertegenwoordigd. Wanneer bewoners andere producten 

nodig hebben kopen zij deze in het centrum. De bewoners hebben veelal bewust een 

keuze gemaakt om in de Aker te gaan wonen. Dit door de grotere woningen 

grondgebonden woningen, redelijke bereikbaarheid per auto, rustige omgeving, en 

de nabijheid van de stad Amsterdam. 

De Aker is een uitleggebied zoals in vele steden terug te vinden is, dit geeft ook aan 

dat er geen typische Amsterdamse omgevingskenmerken in deze wijk terug te 

vinden zijn. De Aker scoort dan ook laag op deze fysieke kenmerken . 

Foto 10.3: De Aker 

10.7 Conclusie 

Het gebruik van een MCA als analyse middel levert scores op per gebied. Door de 

uitkomsten van de MCA te vergelijken met de resultaten van de interviews kan er 

een analyse van de MCA worden gemaakt. Wanneer een gebied veelal als succesvol 

wordt omschreven zou deze hoog moeten scoren in de MCA. Deze vergelijking geeft 

aan of de MCA betrouwbaar is en of de scores en wegingen valide zijn bepaalt. De 
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resultaten uit de interviews zijn teruggekoppeld met gemiddelden in de MCA, in 

bijlage D zijn de resultaten weergegeven. Uit deze terugkoppeling is te zien dat de 

succesgebieden uit de MCA overeenkomen met de gebieden die door de 

respondenten als succesvol worden betiteld. 

De vraag of bereikbaarheid functiemenging teweeg kan brengen is hiermee ook 

beantwoord. Het antwoord luidt: nee. Bereikbaarheid is daar in tegen wel van invloed 

op de aard van de functiemenging. 

Functiemenging in een omgeving heeft in tegenstelling tot bereikbaarheid wel 

degelijk invloed op functiemenging in een Solid. De relatie is wellicht direct te 

noemen, toch ligt hieraan een groep van omgevingskenmerken ten grondslag. 

Functiemenging op horizontaal niveau en grote schaal, bijvoorbeeld het 

bedrijvengebied in Zuid-Oost zal minder succesvol zijn dan gebieden in het 

centrum. Deze typen functiemenging worden omschreven in hoofdstuk 7. 

De kenmerken die ten grondslag liggen aan deze functiemenging en aan het succes 

van functiemenging in een Solid zijn de fysieke omgevingskenmerken. Deze zijn de 

basis voor het sociaal ecomische omgevingskenmerken en bepalen de 

functiemenging in hoge stedelijke gebieden en in een Sol id. 

De potentiegebieden tonen één grote overeenkomst. Het zijn alle 

transformatiegebieden of hebben kansen om een transformatiegebied te worden. 

Hierdoor kan de aanwezigheid van omgevingskenmerken toenemen in kwaliteit en 

uiteindelijke tot succesvolle omgevingen leiden voor Solids. 

Een ander aspect dat in de interviews naar voren is gekomen is de rol van de Solid in 

deze omgeving. In potentiegebieden kan de omgeving niet alleen bijdragen aan het 

succes van een Solid, maar kan een Solid bijdragen aan het succes van een gebied. 

Door ruimte te bieden voor andere functies en hierdoor een start te maken met 

functiemenging. Dit zou pioniers aan kunnen trekken die een gebied aantrekkelijker 

maken voor diverse functies. Een Solid zal in deze gebieden het transformatieproces 

op gang kunnen brengen door onderdak te bieden aan de wisseling van functies. 

Tevens kan de Solid door het accommodatievermogen en dierbaarheid kwaliteit aan 

de buurt toevoegen en daardoor een waardeontwikkeling teweeg brengen. 
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1 1 Conclusie 

11.1 Antwoord op de deelvragen 

Dit onderzoek is er op gericht om antwoord te krijgen op de centrale 

onderzoeksvraag: 

In welke omgeving ontstaat er functiemenging in een Solid? 

Om antwoord te geven op de vraag zijn er vijf deelvragen opgesteld. De antwoorden 

op deelvragen dienen als input voor het beantwoorden van de hoofdvraag. De eerste 

deelvraag was : 

A. Wat is een So/id? 

Een Solid is een casco met grote overspanningen en hoge verdiepingshoogten 

gemaakt van duurzame materialen. Hierdoor is de Solid vrij indeel baar en kan het 

door de jaren heen veranderingen van functies accommoderen. De gebruiker van de 

Solid bepaalt de functie en moet zelf de inbouw verzorgen. 

De duurzame materialen geven de Solid een hoge esthetische kwaliteit . Deze 

kwaliteit moet eraan bijdragen dat Solid dierbaar wordt. Zie hoofdstuk 4 

8. Wat is een omgeving? 

De omgeving is het milieu en de omtrek waarin de Solid gaat functioneren in 

Amsterdam . Deze omgeving laat zich omschrijven op basis van fysieke, 

sociaaleconomische en functionele omgevingskenmerken. De fysieke kenmerken 

schetsen een beeld van de kwaliteit en de beleving van de omgeving, 

sociaaleconomische kenmerken geeft inzicht in de sociale opbouw van de omgeving 

en de functionele kenmerken geven informatie over bereikbaarheid en afstand tot 

allerlei voorzieningen, infrastructuur en werkgelegenheid . Zie hoofdstuk 6 

C. Wat is functiemenging? 

Functiemenging is een verscheidenheid aan functies waarin de woonfunctie centraal 

staat. Het is de menging van functies door elkaar heen verweven, zowel horizontaal 

als verticaal. De samenstelling van de functiemenging kan per omgeving sterk 

verschillen. Het onderscheidt zich in intensiteit, diversiteit en compatibiliteit. Waarbij 

de intensiteit zich uit in de bebouwingsdichtheid, diversiteit in het aantal aanwezig 

functies en compatibiliteit over de verenigbaarheid van de functies bepaald. Zie 

hoofdstuk 7. 
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D. Wat is de invloed van functiemenging in een omgeving op functiemenging in een 

Solid? 
Functiemenging in een omgeving is van grote invloed op de functiemenging in een 

Solid. Een exacte waarde kan hier niet aangeven worden, omdat het een niet op 

zichzelf staand omgevingskenmerk is. Functiemening in omgevingen ontstaat vanuit 

andere omgevingskenmerken. 

Functiemenging is een vicieuze cirkel van omgevingskenmerken die elkaar 

voortdurend versterken, daarom zal een Solid in omgeving met veel functiemenging 

ook een diversiteit aan functies bevatten. De Solid accommodeert tenslotte de 

behoefte. 

E Wat is de invloed van de bereikbaarheid van een Solid op de functiemenging in 
een Solid? 

De bereikbaarheid heeft invloed op de aard van functiemenging en niet op de mate 

van functiemenging. Het is een bewuste keuze van de gebruiker van de Solid om 

zich te vestigen in de omgeving waarin de Solid functioneert. Dit betekent dat de 

keuze voor de Solid een aanvaarding is van de bereikbaarheid van de omgeving. 

Daarom zal in een slecht bereikbare omgeving functies in de Solid komen die de 

bereikbaarheid niet van belang vinden en omgekeerd. 

11.2 Antwoord op de hoofdvraag 

Centrale onderzoeksvraag van dit rapport luidt: 

In welke omgeving ontstaat er functiemenging in een Solid? 

De meest ideale omgeving voor het optreden van functiemenging is omgeving met 

een hoge dichtheid, goede omgevingskwaliteit in het centrum gelegen die goed 

bereikbaar is met zowel de auto, fiets als openbaarvervoer en waar veel 

functiemenging en levendigheid aanwezig is. Daarnaast heeft de ideale omgeving 

een goed imago, een goede koopkracht en zijn de vierkante meterprijzen er laag. De 

meest ideale situatie is daarmee een fictieve omgeving. 

Een lage vierkante meterprijs in combinatie met een goede koopkracht, imago en 

levendigheid is niet mogelijk. Wanneer een gebied populair en levendig is en een 

goede koopkracht bezit zal de vierkante meter er ook hoog zijn. 

Het succes van Solids gedraagt zich dus op dezelfde manier als het succes van ander 

vastgoed. Ook Solids is een markt gestuurd concept en is dus afhankelijk van vraag 

en aanbod in gebieden. 

De eindconclusie is dan ook dat voor het optreden van functiemenging in een Solid 

binnen Amsterdam, de omgeving de volgende kenmerken moet bevatten: hoge 
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kwalitatieve omgeving, levendigheid, hoge mate van functiemenging, hoge 

dichtheid, goed imago en een goede koopkracht. De bereikbaarheid en de prijs van 

de omgeving zijn ondergeschikt voor de mate van functiemenging. 

De Multi Criteria Analyse geeft een analyse van twaalf verschillende gebieden. Deze 

analyse kan door Het Oosten gebruikt worden om in de toekomst nieuwe gebieden 

te toetsen door de score van de kenmerken in te vullen in de MCA. 

11.3 Overige onderzoeksresultaten 

Wat de Solid onderscheidend maakt en bij kan dragen aan zijn omgeving is niet de 

centrale vraag in dit onderzoek, toch zijn er tijdens de open interviews uitspraken 

gedaan over de rol die een Solid voor de omgeving kan betekenen. 

Solids kunnen zoals in de analyse weer wordt gegeven in potentiegebieden iets 

bijdragen aan de omgeving. In de succesvolle gebieden uit de MCA is dit in mindere 

mate het geval. Hier gaat het namelijk om omgevingen met een hoge esthetische 

kwaliteit en veel functiemenging. De Solid zal in deze omgevingen aansluiten bij de 

omgeving en door de hoge vierkante meterprijzen een hoog direct rendement 

opleveren. 

In de potentiegebieden zal het contrast tussen een Solid en zijn omgeving veelal 

groter zijn. Een Solid zal hier door de hoge esthetische kwaliteit en 

accommodatievermogen van functies als katalysator kunnen werken voor de 

ontwikkeling van gebieden. 

In gebieden die worden geherstructureerd kan de kwaliteit van een Solid een impuls 

aan het gebied geven. Zowel op esthetisch als op functioneel gebied. Door de ruimte 

te bieden aan diverse functies, kunnen gebieden aantrekkelijker worden om te 

wonen, werken en recreëren. 

Hoewel de vierkante meterprijzen in deze gebieden lager zijn, zal het voor 

woningcorporaties en beleggers interessant zijn om Solids te bouwen op 

strategische plekken. Wanneer Solids bijdragen aan de kwaliteit van een omgeving 

zal hier waardeontwikkeling ontstaan en zal de Solid minder direct rendement 

opleveren, maar wel meer indirect rendement. 
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12 Evaluatiel 

onderzoek 

aanbevefingen en suggesffes 

12.1 Evaluatie van onderzoek 

12.1.1 Discussie 

voor verder 

Bepaalde aspecten in het onderzoek kunnen tot discussie leiden. Dit heeft te maken 

met fictieve situaties uit het onderzoek en de meningen van professionals. De 

fictieve situaties zijn ontstaan doordat er geen praktijkvoorbeelden zijn van Solids. 

Er bestaan weliswaar gebouwen met diverse functies, maar dit zijn meestal 

multifunctionele gebouwen. Dit zijn gebouwen ontworpen voor twee of meer vooraf 

vastgestelde functies, waardoor deze gebouwen over het algemeen geen 

accommodatievermogen bezitten. 

Tetterode is wellicht een voorbeeld van een Solid, maar deze is organische ontstaan. 

Bestemmingsvrije gebouwen zijn in Nederland nog nooit opgeleverd en dus ook is er 

nog nooit op een na oplevering van een gebouw functiemenging ontstaan in een 

gebouw. 

De discussie kan ook komen doordat er middels open interviews data is verzameld. 

Dit heeft als nadeel dat je en beperkte groep respondenten hebt die hun 

persoonlijke kennis en mening ventileren. Dit is getracht te ondervangen door een 

diversiteit aan te brengen in beroepsvelden van de deskundigen, zie pagina 71 voor 

lijst met geïnterviewden. 

12.1.2 Omschrijving Solids als hoogwaardig vastgoedobject 

Tijdens het onderzoek is de Solid in Oud-West, Furore en de Solid op IJburg als 

voorbeeld genomen. Dit zijn Solids met een grote overspanningen en 

verdiepingshoogten, ook hebben de gebouwen een hoge esthetische kwaliteit. De 

investeringen in deze kwaliteiten zijn dan ook vrij fors. Dit beeld is tijdens het 

onderzoek en de interviews ook duidelijk naar voren gekomen bij de respondenten 

en onderzoekers. Hoewel er in het interview is gestuurd op functiemenging en niet 

op economisch rendement, zal dit bij een aantal respondenten toch mee hebben 

gewogen in hun mening. Dit heeft tot gevolg dat de succesgebieden wellicht zijn 

verkozen doordat er een hoger rendement op zal treden in deze gebieden dan in de 

potentiegebieden en de extra investering sneller terugverdiend kan worden. 

Tijdens de interviews is er getracht met vragen de redenen voor het ontstaan van 

functiemenging te achterhalen en niet het ontstaan van meer rendement. Hierbij 

moet wel gezegd worden dat er in Amsterdam een duidelijk verband is tussen 

functiemenging en rendement. 

Frank Griemlnk & Johan Wit 68 



12.1.3 Scores omgevingskenmerken in MCA 

Het eindresultaat van dit onderzoek is een lijst van omgevingskenmerken met een 

bepaalde weging die van belang zijn voor het optreden van functiemening in een 

Sol id. De cijfers waarop de omgevingen beoordeeld zijn omschrijven een geheel 

gebied. Deze cijfers zouden wellicht binnen het gebied kunnen verschillen, daarom 

moet er bij verkenning van locaties, gekeken worden naar locatiekwaliteit en 

eigenschappen. 

De MCA kan ingezet worden als QUICK-SCAN van gebieden. 

12.2 Aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek 

12.2.1 Aanbevelingen 

Toetsing resultaten 

Het onderzoek heeft de vraag beantwoord in welke omgeving functiemenging in een 

Solid zal ontstaan. Toch verdient het de aanbeveling om na realisering van de eerste 

Solids een analyse te doen naar de achterliggende gronden van de keuzes van de 

gebruikers. Hiermee kunnen de resultaten uit het theoretische onderzoek praktisch 

worden getoetst. 

Sturing invulling Solids 

Vanuit de interviews is gebleken dat in de potentiegebieden er een overhand zou 

ontstaan met functies die reeds in de gebieden zijn vertegenwoordigd. Zo zou er op 

IJburg en de Czaar Peterbuurt vooral de woonfunctie als eerste worden gevuld. In de 

gebieden Schinkel en Overamstel, zullen bedrijven de overhand hebben. 

Een aanbeveling richting Het Oosten zou zijn om vooral vast te houden aan een 

verdeling van 50/50% om zo toch de menging op gang te brengen. Door middel van 

de veiling, zal de huurprijs waarschijnlijk voor één van de functies vrij laag zijn. Toch 

zal het op langere termijn in deze gebieden waarde toevoegen, door de voordelen 

van functiemenging. 

Interessante gebieden 

Het onderzoek bekijkt twaalf gebieden waarvan een aantal significant van elkaar 

verschillen. Echter zijn de gebieden ingedeeld op functiemenging en bereikbaarheid, 

het zou kunnen zijn dat er gebieden zijn die dermate bijzonder zijn dat ze 

functiemenging in Solids kunnen creëren. Het zou hier kunnen gaan om bijvoorbeeld 

de hipheid van een gebied. 
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Een voorbeeld zou NDSM-werf kunnen zijn. Dergelijke locaties zijn niet in het 

onderzoek meegenomen, toch zijn deze hippe locaties tijdens een aantal interviews 

naar voren gekomen als interessante gebieden. 

12.2.2 Vervolg onderzoek 
Op het gebied van Solids is nog veel te onderzoeken. Het is uiteraard interessant te 

achterhalen wat voor type gebruikers het aantrekt of er technische besparingen 

doorgevoerd kunnen worden uit ervaringen van de eerdere Solids of er Solids in 

andere verschijningsvormen gebouwd kunnen worden en nog veel meer. 

Aansluitend op dit onderzoek zijn de volgende aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek mogelijk: 

• Onderzoek naar succes van accommodatievermogen; 

• Onderzoek naar succes van dierbaarheid; 

• Onderzoek naar rendement van Solids in verschillende omgevingen; 

• Onderzoek naar het effect van Solids op zijn omgeving; 

• Onderzoek naar succes van Solidsjvastgoed in 'hippe 1 gebieden. 

Frank Griemlnk & Johan Wi t 70 



LITERATUURLIJST 
Baarda, D.B., Goede M.P.M. de, Basisboek methoden en technieken: Handleiding voor 
het opzetten en uitvoeren van onderzoek, Groningen Stenfert Kroese 2001 

Baarda, D.B. ; Goede, M.P.M. de ; Teunissen, J.. Basisboek kwalitatief onderzoek: 
praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek, 
Groningen: Stenferd Kroese 2005 

Bijdendijk, F., Met andere ogen, Amsterdam, 2006 

Bijdendijk, F., Wonen zonder staatssteun, een pleidooi voor eerlijk delen van kwaliteit, 
Amsterdam 2007. 

Connekt, Synthese bereikbaarheid Hoofdlijnen, Delft, mei 2000 

Dignum K., Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Stedelijke dynamiek bij stagnerende 
woningmarkt, Amsterdam 2003 

Dijk, p.w.J. van, Mestebeld, J.l. De ins en outs van wijkeconomie, Arnhem, september 

2006 

Gans, Herbert, J. The Potential Environment and the Effective Environment, People, Plans 
and Policies. Essays on Poverty, Racism and Other National Urban Problems. New Vork: 

Columbia University Press, 1991,: pag. 24-33 

Ginter, D.l. Newrly, 5., Rijpma, D.H., Gestructureerd en innovatief intensiveren, Delft: 

TNO-INRO, juni 2002 

Jacobs l. The death and life of great American cities, Toronto: Modern Library Edition, 

1993. 

Kamp, M. van de, One eye sees, the other feeIs' Het locatiekeuzeproces van kleine 
culturele ondernemingen, Rotterdam: Erasmus Universiteit, 2003. 

Klimbie, B., VPL, potentieelberekening voor VINEX- en herstructureringslocaties, Delft: 

Centrum voor energiebesparing en schone technologie, 1999 

Louw. E., onderzoeksinstituut OTB, Functiemenging wonen en werken, Delft: Habiforum, 

oktober 2004. 

Frank Gnemlnk & Johan Wit 71 



M&I woningcorporatie Het Oosten, Cebiedsmanagement, hoe doen we dat bij Het 
Oosten, Amsterdam, 2005 

Nido, Korte afstanden grootste kansen, 's Hertogenbosch januari 2003 

Ruimtelijk Planbureau, Visser, P., en F. van Dam, Prijs van de plek, woonomgeving en 
woonprijs, Den Haag, 2006 

Wit, de J. De invloed van de social- economische buurtopbouw op waardeontwikkeling, 
Arnhem 2007 

Willis, G.B .. Cognitive Interviewing and Questionnaire Design: A Training Manual, 
Hyattsville 1994 

Winsemius, P. oud-minister van VROM, Winsemius over de wijken, de corporaties en de 
zeespiegel Building Business, (februari 2007). 

Websites: 

http:j fwww.amsterdam.nlf 

http:j fwww.centrum.amsterdam.nl 

http:j fwww.gvb.nlf 

http:f fwww.ijburg.nlf 

http:f fwww.os.amsterdam.nlf 

http:f fwww.senternovem.nlf 

http:f fwww.solids.nlf 

http:f fwww.vrom.nlf 

Frank Griemink & Johan Wi t 72 



GEINTERVIEWDEN 

Jet Bicker Caarten 

Gebiedsmanager 

Woningcorporatie Het Oosten 

j.bicker@hetoosten.nl 

Frank Bijdendijk 

Directeur 

Woningcorporatie Het Oosten 

f. bijdend ijk@hetoosten.nl 

Stijn Boogerd 

Consultant 

ING Real Estate 

stij n. boogerd@ingrealestate.com 

Martijn Jonker 

Senior beleidsadviseur 

Kamer van Koophandel 

Amsterdam 

m.jonker@amsterdam.kvk.nl 

Peter Kramer 

Directeur woonruimte 

Woningcorporatie Het Oosten 

p. kramer@hetoosten.nl 

Maarten de Laat 

Senior adviseur 

Woningcorporatie Het Oosten 

m.de.laat@het oosten.nl 

Peter Roelofs 

Directeur gebiedsmanagement 

Woningcorporatie Het Oosten 

p. roelofs@hetoosten.nl 

Marcel la Rose 

Directeur 

de Bedrijvenvereniging 

vazo@vazo.nl 

Ton Schaap 

Senior urban planner 

Dienst Ruimtelijke Ordening 

Amsterdam 

t.schaap@dro.amsterdam.nl 

Ruud van Trijp 

Senior adviseur 

Woningcorporatie Het Oosten 

r. van. trij p@hetoosten.nl 

Arthur de Vos 

Manager Amsterdamse Compagnie 

Woningcorporatie Het Oosten 

a.de.vos@hetoosten.nl 

Koos van lanen 

Senior planoloog 

Dienst Ruimtelijke Ordening 

Amsterdam 

znn@dro.amsterdam.nl 

Frank Grlemlnk & Johan Wi t 73 


