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Interview: invloed omgevingsfactoren op Solids 

Tijdens het interview zullen wij u enkele vragen stellen ten behoeve van ons onderzoek. 

Het onderzoek heeft betrekking op de invloed van omgevingkenmerken op Solids. Wat 

Solids zijn zal in de komende alinea's worden uitgelegd evenals de uitgangspunten die 

we voor het gesprek hanteren . Deze uitgangspunten zijn om ons te beperken tot het 

achterliggende onderzoek en niet over vele andere interessante onderwerpen te praten. 

Solids 
Woningcorporatie Het Oosten realiseert momenteel een nieuw vastgoedconcept 

genaamd Solids 1. Dit zijn gebouwen waarvan casco en inbouw volledig gescheiden zijn. 

De verhuurder verhuurt het casco. De huurder huurt een aantal vierkante meter 

vloeroppervlak in het casco. De huurder en de opeenvolgende huurders bepalen zelf de 

bestemming, de afbouwen de inrichting. 

Solids is een concept dat de keuzevrijheid van de huurder accommodeert. Zo wordt op 

juridisch gebied gebruik gemaakt van ruime bestemmingsplannen die verschillende 

functies mogelijk maken. Op technisch gebied ondersteunt het gebouw diverse functies 

door hoge en zware verdiepingsvloeren, riante entrees, duurzame materiaalkeuze, 

zware installaties, etc. 

Er zijn veel voorbeelden van gebouwen die in de loop der tijd verschillende 

functieveranderingen hebben ondergaan. Bekende gebouwen zijn onder andere de 

Amsterdamse grachtenpanden, Tetterode te Amsterdam, Van Nelle fabriek te Rotterdam 

en vele industriële gebouwen in diverse steden 2 . 

Vastgoed wordt hoofdzakelijk ontwikkeld en geëxploiteerd met een vooraf vastgestelde 

functie of een vooraf vastgestelde mix hiervan. Solids worden gerealiseerd zonder 

vooraf een bestemming te bepalen. De verwachting en het uitgangspunt van dit concept 

is dat er functiemenging ontstaat doordat de gebruikers de uiteindelijke bestemming 

bepalen. Het gebouwen de randvoorwaarden ondersteunen deze invulling door de 

gebruikers. De verwachting is dat in de tijd de bestemmingen zullen wijzigen. 

1 www.sollds.nl 

2 www.onrwerpfabnek.nl. www.lichttoren .nl , www.dewittedame.nl , 
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Uitgangspunten 
Het interview zal zich niet bezig houden met technische, juridische en economische 

aspecten van een Solid die ter discussie kunnen worden gesteld. Het onderzoek spitst 

zich namelijk toe op de invloed van de omgeving op het succes van functiemenging in 

een Solid. 

Een succesvolle Solid wordt dus gekenmerkt door veel functiemenging in het gebouw. 

Voor het interview zijn een aantal uitgangspunten van kracht die als basis voor Solids en 

dit interview dienen. 

Uitgangspunten voor het interview: 

• Beperkt zich alleen tot de invloed van omgevingskenmerken op functiemening in een 

Solid. 

• Solids kunnen alle functies accommoderen behalve hinderlijke functies (zie volgend 

punt). 

• Beperking aan functies, er mogen geen functies in een Solid worden opgenomen die 

overige functies tot last zijn. De hinderlijke functies zijn: industrie, 'seks drugs en 

rock-'n-roll' (bordelen, coffeeshops en discotheken zijn niet toegestaan, 

kleinschalige horeca wel). 

• De minimale afname is 90m 2 en maximaal 500m 2 om te voorkomen een Solid 

volledig wordt verhuurd aan 1 huurder. 

• De Solid bevat 50% wonen. 

• De marktgebieden die worden onderzocht beperken zich tot Amsterdam. 

• De verhuurprijs wordt bepaald door veiling, de huurder bepaalt dus zelf hoeveel hij 

wil betalen per m 2 • 

• Het bestemmingsplan laat overal in de stad Solids toe. 

• Het bestemmingsplan laat functiemenging binnen Solid toe. 

• Solids zijn gebouwen die door haar omgeving 'mooi' wordt gevonden. 

Interview 
In onderstaande tabel staan een aantal gebieden in Amsterdam aangegeven. Deze 

gebieden hebben allen diverse omgevingskenmerken. In de hieronder gestelde vragen 

worden deze gebieden gebruikt. In de bijlage vindt u een korte toelichting betreffende 

de gebieden. 

Uiteraard zijn de gebieden zodanig in een kwadrant geplaatst dat deze kwadranten ten 

opzichte van elkaar diverse eigenschappen bevatten. Bij de indeling hebben wij de x-as 

een specifiek omgevingskenmerk gegeven evenals de y-as. De gebieden zijn dus 

ingedeeld op basis van 2 omgevingskenmerken. 
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Overamstel 

Bijlmermeer 

Schinkel 

Uburg 

Amsterdamse Bos 

Westelijke havengebied 

De Aker 

Rokin / Dam 

Concertgebouwbuurt 

De Pijp 

Jordaan 

Czaar Peterbuurt 

Tabel I: Aantal voorbeeldgebieden in Amsterdam. 

Vragen 

» x-as 

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? 

5. 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 t/m 3 hebt benoemd op tot 

succesvolste en minder succesvol typeren? 
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De gebieden 
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Oranje : 

Amsterdamse Bos 

Westelijke havengebied, Aker, Ijburg, Amsterdamse Bos 

Blauw: 

Bijlmermeer, Overamstel, Schinkel. 

Geel : 

Rokin / Dam, concertgebouwbuurt, De Pijp 

Groen : 

Jordaan, Czaar Peterbuurt 
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Het Amsterdamse Bos 

Het Amsterdamse bos is een groot natuur- en recreatiegebied gebied. Jaarlijks 

bezoeken ruim vier miljoen mensen het bos. Het bos is een rustieke omgeving met hier 

en daar een paviljoen. Naast de kleinschalige horecafunctie vinden we er een aantal 

maneges en een geiten boerderij terug. De snelweg Ag doorkruist het gebied waardoor 

het bos in twee delen is verdeeld. Door de slechte ontsluiting is het gebied met het 

openbaar vervoer als met auto echter slecht bereikbaar. 
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Rokin I Dam 

De Dam en het Rokin liggen in het centrum in Amsterdam. Dit multifunctionele gebied 

wordt gekenmerkt door de goede bereikbaarheid vanaf het cs. Het Rokin wordt ook wel 

de 'rode loper' van Amsterdam genoemd. Dagelijk lopen duizenden mensen vanaf het 

centraalstation over het Rokin en de Dam, waaronder veel toeristen. 

Naast de functie van toerisme, vind je ook vele winkels, horeca, kantoren en zelfs 

woningen in de omgeving van het Rokin en de Dam. Door de uitstekende bereikbaarheid 

per openbaar vervoer komen de meeste mensen met tram, metro of trein naar 

Amsterdam CS. 
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Schinkel 

Bedrijventerrein Schinkel ligt aan de zuidwest rand van het stadsdeel Oud-Zuid aan de 

ringweg AlO. De westelijke rand van het bedrijventerrein bestaat uit een bijzonder 

groengebied, de westelijke Schinkeloever. Het bedrijventerrein ligt aan een belangrijke 

groene fietsroute. Op het bedrijventerrein staan voornamelijk bedrijfshallen met een 

aantal kantoren behorende bij die bedrijfshallen. De Schinkel is door de ligging 

uitermate goed bereikbaar en dus aantrekkelijk voor bedrijven. 
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Concertgebouwbuurt 
De Concertgebouwbuurt is gelegen in stadsdeel Oud-West. Door de aanwezigheid van 

het Van Goghmuseum, Rijksmuseum, Stedelijk Museum, Concertgebouwen het 

vondelpark is de buurt een toeristische trekpleister. In veelal oude, goed onderhouden 

bebouwing vinden we veel bedrijvigheid terug en de vorm van kleine kantoortjes en 

horeca. De hoge stedelijke dichtheid zorgt hierdoor voor veel menging tussen woon- en 

werkfunctie. 

De Concertgebouwbuurt is één van de duurste wijken van Amsterdam vandaar ook dat 

de bewoners veelal te typeren zijn als tweeverdieners met een hoog inkomen, het 

aandeel niet-westerse allochtonen is laag. De buurt is een van de beter bereikbare 

centrumgebieden van Amsterdam met zowel het openbaar vervoer als met de auto. Voor 

parkeren betaal je echter de hoofdprijs. 
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De Jordaan 

De Jordaan is van oudsher een typische Amsterdamse volksbuurt omgrensd door 

grachten ten westen van het Amsterdamse centrum. De Jordaan kenmerkt zich door een 

hoge bebouwingsdichtheid met een mix van oude en moderne woningen. De straten in 

de Jordaan zijn klein en staan veelal scheef ten opzichte van elkaar. In de kleine 

straatjes vinden we veel kleine winkeliers, restaurantjes en terrasjes terug. De Jordaan 

wordt bewoond door hoge inkomens en kent weinig niet-westerse allochtonen. Door de 

smalle straatjes en grachten van de Jordaan, rijden er niet veel bussen en trams door de 

Jordaan zelf. Alleen de gedempte Rozengracht is breed genoeg om ruimte te bieden aan 

het openbaar vervoer dit wordt dan ook ten volle benut. De Jordaan is redelijk goed met 

de auto te bereiken, alleen het parkeren vormt een probleem. 
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De Pijp 

De Pijp ligt aan de rand van het centrumgebied. In de Pijp vinden wij een mix van 

wonen, werken en recreëren veelal kleinschalig door elkaar heen. Het gebied is overdag 

en s'avonds zeer levendig. Het gebied kenmerkt zich door een hoge dichtheid en veelal 

prachtige oude bebouwing in de stijl van de Amsterdamse school. De Pijp heeft een zeer 

diverse bevolkingssamenstelling met zowel veel allochtonen als studenten en yuppen. 

Door de Albert Cuypmarkt en de Heineken brouwerij is het gebied bekende toeristische 

attractie. De Pijp is uitermate goed bereikbaar met het openbaarvervoer. Er rijden 6 

tramlijnen door de wijk en momenteel wordt de ondergrondse Noord-Zuidlijn aangelegd 

waardoor het gebied in de toekomst nog beter bereikbaar wordt. Met de auto is het 

gebied matig ontsloten en de parkeerdruk is er hoog. 
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Overamstel 

Is een bedrijventerrein aan de Amstel ten zuiden van het Amsterdamse centrum. Over 

het algemeen vinden wij hier bedrijfshallen terug, grootschalige kantoorgebouwen 

komen hier niet voor. Het gebied is zeer goed bereikbaar met de auto via de A2 en de 

AlO en met de Metro via twee aangrenzende stations . Het gebied is momenteel niet 

bewoond. Er valt daarom ook niets te zeggen over de sociale samenstelling . Overigens 

zal er naar verwachting in 2009 gestart worden met de bouw van de eerste woningen. 

De gemeente Amsterdam heeft tot doel het gebied te veranderen in een groot stedelijk 

woon-/werkgebied. 
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Czaar Peterbuurt 

Czaar Peterbuurt - een laat 19de eeuwse woonbuurt in het historische Oostelijke 

Havengebied van Amsterdam (voormalige VOC werven). Kleine huishoudens met lage 

inkomens zijn relatief oververtegenwoordigd in de Czaar Peterbuurt. De meeste huizen 

zijn klein en in slechte staat. De Czaar Peterbuurt ligt op fietsafstand van het centrum 

en centraal station, toch zijn de mogelijkheden om deze buurt te bereiken slecht. 

Ondanks de centrale ligging in Amsterdam is het voor autoverkeer lastig bereikbaar en 

met het openbaar vervoer zijn de mogelijkheden vrij beperkt. 
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De Aker 

De Aker is het meest westelijke bewoonde deel van Amsterdam en grenst aan de 

Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. De eerste woningen in de Aker werden in 

gebruik genomen aan het eind van de jaren tachtig. Ongeveer éénderde deel van het 

woningbestand bestaat uit duurdere koopwoningen, éénderde uit woningen in de 

middenklasse, éénderde deel van het woningbestand bestaat uit sociale woningbouw. In 

de wijk is sprake van een multiculturele samenstelling, zonder dat één etnische groep 

oververtegenwoordigd is. Er wonen weinig ouderen in de wijk. De wijk biedt een grote 

variatie aan woningen , groen en water. Sinds 2001 is de wijk bereikbaar met tramlijn 1. 

Toch bedraagt de reistijd met het openbaarvervoer naar het Amsterdam Centraal meer 

dan een half uur. Ook de reis met de auto is een hele opgave, mede omdat er destijds 

gebouwd is met een lage parkeernorm per woning, wat dus een hoge parkeerdruk tot 

gevolg heeft in De Aker. 
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IJburg 

IJburg is een nieuwe stadswijk aan de oostkant van Amsterdam. Veel nieuwbouw van 

Amsterdam vinden we hier terug. De stedelijke bebouwing is zeer gevarieerd en het 

eiland is volop in ontwikkeling, op IJburg wordt voornamelijk gewoond. 

Het eiland ligt zeer oostelijk in het IJ en heeft weinig binding met het centrum van 

Amsterdam. De IJtram verbindt Ijburg met Amsterdam Centraal Station en het centrum 

(het tracé is 8,5 kilometer lang). De ligging van Uburg maakt het gebied redelijk 

bereikbaar per auto. Het zijn voornamelijk bewoners (en op dit moment veel 

bouwlieden) die van en naar het eiland gaan. 

De bevolkingsamenstelling van Ijburg bestaat voor de helft van de huishoudens uit een 

gezin met veelal zeer jonge kinderen. Het aandeel allochtonen is iets minder dan de 

helft van de bevolking. 
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Westelijk Havengebied (Havens) 

Het Westelijk Havengebied is een industriegebied met zware industrie. Hier vind je naast 

de havens, afvalverwerkingcentrales, logistieke distributiecentra, rioolzuivering, 

weilanden, etc. Het Westelijk Havengebied is per openbaar vervoer niet bereikbaar. Met 

de auto heeft het een betere ontsluiting, toch ligt het ver buiten Amsterdam. 
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Bijlmerrneer 

De Bijlmermeer is één van de meest besproken gebieden van Amsterdam. Voor het 

interview spreken we gemakshalve over het woongebied met de karakteristieke 

flatgebouwen. Het stedenbouwkundige ontwerp van de Bijlmer is gemaakt op basis van 

de ideeën van Le Corbusier. Deze predikte het functionalisme, waarbij scheiden van 

functies als uitgangspunt wordt genomen. Nu 40 jaar na oplevering van de eerste 

woningen zijn tal van grote flats gesloopt en is er een grotere diversiteit aan woningen 

en voorzieningen teruggeplaatst. In de Bijlmermeer wonen veel lage inkomensgroepen, 

waarvan een groot gedeelte allochtoon is. Dit heeft destijds geleidt tot veel criminaliteit, 

overlast en achteruitgang van de wijk, waardoor een paar jaar geleden is begonnen met 

sloop en herstructurering. De Bijlmer wordt aan meerdere zijden ontsloten met 

snelwegen en openbaar vervoer en is daardoor goed bereikbaar. 
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Jet Bicker Caarten 

Geïnterviewde: Jet Bicker Caarten Datum: 17-09-2007 

Bedrijf: Het Oosten Woningcorporatie Locatie: Amsterdam 

Functie: Gebiedsmanager Tijd: 15:00 - 16:00 

Email: j .bicker@hetoosten.nl 

Jet vraagt zich af wat het doel is van het interview. -> het doel van het interview is om te 

achterhalen in welke omgeving de meeste functie menging in de Solid gaat optreden. 

1. In welk gebied zou volgens u de Solid het meest succesvol zijn? 

Jet twijfelt tussen twee uiterste. De binnenstad en het Amsterdamse bos. 

In de binnenstad is al functiemenging en de Solid zal hier naadloos op aansluiten. In het 

centrum is er sprake van schaarste iedere vierkante meter die hier vrij komt word 

verhuurd. 

Het Amsterdamse bos is een hele spannende omgeving, je daagt daar de mensen uit. Je 

moet alleen niet de hoofdprijs vragen. 

2. Welke gebieden komen nog meer in aanmerking? 

De Czaar Peterbuurt, Ijburg en schinkel 

Czaar Peterbuurt zal het gaan werken omdat de verhuurprijzen nog toegankelijk zijn het 

is een buurt in ontwikkeling. 

Op Uburg zal het ook wel gaan werken. Hier is de pioniers geest aanwezig en de huren 

zijn nog enigszins betaalbaar. De mensen zijn hier ook gewend aan nieuwe dingen en 

maken er ook gebruikvan. 

Schinkel, het ligt tegen een goede woonbuurt aan en Oud-West is vlakbij 

De prijs is heel erg belangrijk. Een startende ondernemer zal het heel moeilijk krijgen op 

een locatie in het centrum omdat hier de verhuurprijzen veel hoger liggen. Een hoge 

verhuurprijs sluit functie uit. De verhuurprijs is doorslaggevend in de functies die je 

aantrekt met een Solid. 

Prijs en bereikbaarheid spelen een belangrijke rol. De functie wonen stelt hier andere 

eisen aan als een werkfunctie. Per werkfunctie zijn de verschillen ook heel groot. 

De Solid is interessant voor starters en de creatieve sector en dus niet zozeer de 

gevestigde bedrijven. 

3. Welke gebieden acht u het minst geschikt voor functiemenging? 

Westelijke haven gebied. Vanwege de milieu vervuiling en de ligging t.o.v. het centrum. 

Hier wil echt niemand wonen. Sowieso wil niemand op een bedrijventerreinen wonen. 

Het is er na werktijd kil, donker en koud. 
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Bijlmer, het winkelcentrum wil er ook niet echt werken. De plaatselijke ondernemers 

hebben het al moeilijk. Het is hier voornamelijk een Imago kwestie, de lage koopkracht 

speelt ook een rol. 

Aker, dit is een typische woonbuurt. Jet ziet het hier ook niet zo zitten. Werken aan huis 

heeft hier wel kansen maar niet in een Solid. Er zijn veel makkelijker alternatieve om te 

gaan wonen en te werken. 

4. Welke omgevingskenmerken horen volgens u bij de assen? 

X-as: geen idee. 

Y-as : geen idee. 

Wij hebben de assen beoordeeld op basis van functiemenging en bereikbaarheid. 

Waarbij het begrip bereikbaarheid het lastigste is. Het gaat namelijk niet alleen over het 

er snel kunnen komen maar het gaat er ook over of je er wel naar toe wilt 

(bestemmingswaarde). 

Jet vindt het begrip bestemmingswaarde begrijpelijk. De Czaar Peterbuurt is inderdaad 

lastig te bereiken met de auto. Het is allemaal één richtingsverkeer. 

5. Zijn er ook wijken die wij niet hebben genoemd maar waar een Solid wel goed zou 

gaan werken? 

Ja, Houthavens en Buiksloterham. Houthavens zit in de positie dat er veel bedrijven 

moeten komen, het is de bedoeling dat het een beetje op de KNSM eilanden gaat lijken . 

Buiksloterham wil gaan transformeren het zal echter nooit een woongebied worden. 

Er heerst een woning te kort misschien is het daarom wel interessant om een Solid te 

plaatsen op een bedrijventerrein. Het wonen is hier minder aantrekkelijk maar door de 

woningdruk is de kans, dat het bewoond word groot. 

Het bijzondere aan een Solid is dat het 50 - 50 procent is. Met als gevolg dat als er niet 

in het gebouw gewerkt je in een half leedstaand gebouw woont. Is dat nu helemaal de 

bedoeling? 

De prijs is heel belangrijk voor de functies die zich in een Solid gaan vestigen. Hierdoor 

zal de druk op de markt in het centrum de inhoud van een Solid bepalen. De 

woningmarkt is bereid om veel geld te betalen voor ruimte in de stad, de woningmarkt 

heeft echter wel een grens. 

5. Welke omgevingsfactoren hebben invloed op functiemenging in de Solid? 

Prijs is erg belangrijk. Deze valt en staat wel met het veilingsysteem. 

Concurrentie, zijn er ook andere mogelijkheden om je te vestigen in de omgeving? 

Onderscheidend vermogen ten opzichte van de omgeving. Je zit in dat gekke gebouw 

Solid, wil dit werken dan moeten er niet veel meer gekke gebouwen in de omgeving 

staan. 
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6. Speelt bereikbaarheid een belangrijke rol voor de functiemenging in een Solid? 

Bereikbaarheid is altijd belangrijk. Met name parkeren is erg belangrijk voor zowel 

wonen als werken. Elke functie stelt andere eisen aan bereikbaarheid. Een supermarkt 

hecht veel meer waarde aan een bereikbaarheid als een reclame kantoor. Het reclame 

kantoor hecht meer waarde aan een "kicke omgeving". 

Bereikbaarheid en locatie bepalen de functie die in een Solid komen 

Solid naast afslag AlO -> bouwmarkt, supermarkt. 

Solid in centrum -> hoge huren luxe appartementen, groter eenheden 

Solid aan rand centrum -> lagere huren, kleinere eenheden. 

7. Zou u zelf in een Solid willen wonen? 

Jet weet het eigenlijk niet. Ze kan zich geen beeld vormen bij het wonen in een Sol id. 

Tevens is ze er bang voor dat een Solid weggegooid geldt is. Je doet een forse 

investering in de inboedel maar krijg je deze nog wel terug? Het is huur nog koop en 

hoe is eigenlijk mijn appartement ontsloten ten op zicht van de stijgkernen? Jet zou 

eerder investering in ruimte in een Solid waar de woningdruk hoog is dan op een locatie 

waar de woningdruk laag is. Ze verwacht namelijk dat bij een hoge woningdruk de 

inbouw makkelijker te verkopen is bij eventueel vertrek uit de Solid 

Overig 

Je zou in het gebouw ontwerp van de Solid verschillende kwaliteiten mee moeten geven 

waardoor binnen het gebouw de ene plaats meer in trek is voor ondernemers en de 

andere plaats meer voor bewoners. Kantoren en bedrijven willen een duidelijke entree 

en een naambordje aan de gevel. (hierin kun je ook sturen bij het maken van een 

ontwerp). 

Bij de dure huren die je in het centrum kunt vragen verwachten de huurders minimaal 

een parkeerplaats. 

Op kantoorlocatie krijg je ook wel wonen in een Solid, indien je het maar goedkoop 

maakt. 

Op bedrijven terreinen hebben horeca, kleiner werkplaatsen kans van slagen in een 

Solid. 

De vraag is of je voldoende andere functies naast wonen kwijt raakt in een Solid. Wonen 

raakt je overal wel kwijt in Amsterdam. 

Misschien moet je wel een paar trekkers in een Solid zetten om functiemenging te 

stimuleren. 

Woon werk woningen in Amsterdam zijn helemaal niet zo'n succes. Meestal werkt het de 

eerste tijd maar wordt het later bij de woonruimte betrokken. 

Transformatie gebieden aanwijzen is een beleid van de overheid. 
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Frank is directeur van Het Oosten en grondlegger van het Solidsconcept. 

Wij leggen uit dat we studeren aan de TUle en dat we in het kader van ons afstuderen 

onderzoek doen naar omgevingskenmerken die functiemenging in een Solid stimuleren. 

Functiemenging zien wij als een van de succespijlers voor het Solidsconcept door middel 

van diepte interviews willen wij achterhalen welke omgevingsfactoren voor belang zijn 

voor functiemenging in de Solid . 

1. In welk gebied zou volgens u de Solid het meest succesvol zijn? 

Concergebouwbuurt, deze staat al vol met Solids. De omgeving heeft bewezen dat 

functiemenging werkt. 

2. Welke gebieden komen er nog meer in aanmerking? 

Rokin I Dam en De Pijp. 

Bovenstaande buurten staan al vol met Solids en de functiemenging heeft zich hier 

bewezen. (dezelfde reden als de keuze voor het nummer 1 antwoord). 

3. Waarom wordt er een Solid op Uburg gebouwd? 

Uburg is een gebied in ontwikkeling. De Solid kan helpen bij het transformatie proces 

wat IJburg doormaakt, de Solid is een hulpmiddel. 

4. Welke gebieden buiten de gebieden van de matrix komen in aanmerking? 

Oudwest, Westerpark. Eigenlijk de gehele ring rondom het centrum 

5. Komen gebieden zoals Overamstel en Schinkel in aanmerking voor een Solid? 

Overamstel en Schinkel komen zeker in aanmerking voor een Solid. Maar wel op een 

ander tijdstip. De Solid moet hier van een ander prijsniveau zijn. 

Oud-West en Uburg zijn locaties die het prijsniveau van de Solids aan kunnen. Vandaar 

dat hier de eerste Solids gebouwd worden. Het is essentieel dat de eerste Solids een 

succes worden voor het slagen van concept daarom moeten er kosten of moeite 

gespaard worden. Na ervaring met de bouw van de eerste twee Solids kunnen de 

hoofdzaken bijzaken van gescheiden worden. Dit zal er voor zorgen dat er in de 

toekomst goedkopere Solids gebouwd kunnen gaan worden. Deze goedkopere Solids 
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zouden uitermate geschikt zijn voor Overamstel en Schinkel. De ervaring in het bouwen 

van Solids zal ons leren ze goedkoper te maken. 

Oud-West en de concertgebouw buurt zijn de enigste locatie waar je huren van 15 - 16 

euro kan vragen/verwachten. 

In Osdorp en de Baarsjes zou ook weer een ander type goedkope Solid gebouwd moeten 

worden. 

Het beeld van de Solids is nu nog dat een groot massief gestapeld gebouw is, andere 

vormen zoals laagbouw zijn ook mogelijk. 

Solid is het concept, per locatie moet hier invulling aangegeven worden. De Solid moet 

zich aanpassen aan de locatie en niet anders om. In een omgeving zijn een aantal 

dingen massief, hier kun je niks aan veranderen. De werkelijkheid van Solids bestaat al 

heel lang. Het enige verschil is dat we er nu actief op gaan sturen in de nieuwbouw. De 

inbouw los koppelen van het casco is hierbij essentieel voor het concept. In Manhattan 

en Brooklyn vindt je goede voorbeelden van Solids. Het zijn industriepanden van negen 

verdiepingen hoog met vloeren die tanks kunnen dragen. Deze panden worden 

opgeslokt door de Stad en nieuw leven in geblazen. 

Een Solid is niet iets bijzonders, je moet het gewoon doen. Jarenlang is het beeld 

geweest dat bestuurders wisten wat goed was voor de mensen. Doordoor kon er 

eindeloos gebouwd worden voor de functie zonder goed na te denken. Dit beeld is 

achterhaal 

Frank vindt het NDSM terrein niet de juiste locatie voor een Solid, 

De locatie bepaald : 

• Het investeringsniveau in de Solid 

• De vrijheid in functies, je hebt een locatie nodig die vrijheid in functies toelaat. (dit 

wordt door de echte mensen wereld bepaald, je kunt het ook de markt noemen) 

6. Stelling, door de Solid te plaatsen in een dure omgeving ontstaat er minder 

functiemenging in de Sol id. 

Onzin. De hoeveelheid functies verdwijnt niet. Zolang de markt bereid is de prijzen te 

betalen blijft de omgeving hetzelfde. Indien de markt niet meer bereid is te betalen voor 

de omgeving veranderd er nog steeds niets, alleen de prijzen worden lager. 

7. Stelling, er ontstaat meer functiemenging in gebieden die relatief goedkoper zijn. 

De prijs van een omgeving heeft geen invloed op de hoeveelheid functiemenging. 

Indien prijs lager is dan zal dat wel invloed hebben op de invulling van de Solid. Indien 

de prijs laag is, zal dit meer starters trekken. 
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Solids zijn altijd duurder dan mono functionele gebouwen. Daar staat tegenover dat het 

risico op leegstand veel kleiner is, en dat is ook heel wat waard. 

8. Is het type Solid dat nodig is te herleiden naar concurrentiestrategie van Porter? 

Ja, min of meer wel, de planologische ruimte kost niks. Het verschil in prijs wordt 

veroorzaakt door de extra investeringen in accommodatie vermogen en dierbaarheid. 

Per omgeving is het raadzaam te achterhalen wat je nodig hebt. Bijvoorbeeld 100% 

accommodatie vermogen is niet overal nodig. Door dit bij te stellen kan bespaard 

worden op de kosten. 

De eerste Solids moeten overtuigen, imago is een kwestie van tijd. Mensen denken niet 

verder dan het geen wat ze gezien hebben. Daarom moeten de eerste Solid succesvol is. 

Daarna kan er een ander type gebouwd worden, waardoor mensen geprikkeld worden 

Op het eind van het interview vertelt Frank nog een kleine anekdote. 

Frank was laatst op een congres over duurzaam bouwen. Bij dit congres sprak iemand 

vol trots over een project waarbij in hetzelfde gebouw allerlei verschillende functies 

werden ondergebracht. Het gebouw werd echter specifiek gebouwd voor vooraf gestelde 

verschillende functies. Frank stond op en stelde dat het hier om een Multi

monofunctioneel gebouw ging. Het gebouw was specifiek voor de vooraf gestelde 

functies gebouwd. Het zal daardoor in de toekomst moeilijk worden om een andere 

functie in onder te brengen. Het Multi-monofunctionele gebouw bezit geen 

accommodatievermogen en was daarom een slecht voorbeeld voor duurzaam bouwen. 
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Indien er citaten van Stün opgenomen worden in het rapport. Moet er om toestemming 
gevraagd worden. 

Stijn werkt op de afdeling "Lab research & concept" hij houdt zich bezig met 

planontwikkeling (van scratch naar VO) 

Het doel van het interview is om te achterhalen welke omgevingskenmerken 

functiemenging in een Solid stimuleren. Vervolgens leggen wij uit wat Solids zijn en wat 

functiemenging in een Solid betekent. 

Stijn geeft aan dat de meeste projecten die ING ontwikkelt functiemenging in zich 

hebben. Het betreft wel functiemenging op gebiedsniveau en niet zo zeer 

functiemenging op gebouw niveau. Volgens Stijn zijn de grachtenpanden als voorbeeld 

voor een Solid een verhaal apart. Eigenlijk is alleen de gevel blijven staan er is heel veel 

geld aan verbouwingen uit gegeven om wisselende functies te kunnen herbergen is dit 

dan accommodatie vermogen? 

Stijn vraagt zich af of het Solids concept een vraag gestuurd is, m.a.w. wie zit er te 

wachten op een Solid? Hij twijfelt er overigs niet aan dat het verhuurd gaat worden. In 

Amsterdam centrum kun je namelijk alles verhuren. De vraag blijft alleen: gaan mensen 

in een Solid wonen / werken omdat daar de ruimte is (er zijn weinig mogelijkheden in 

Amsterdam)? Of gaan mensen in een Solid wonen / werken omdat ze dit graag willen. 

1. In welk gebied zou volgens u de Solid het meest succesvol zijn: 

Pijp / Jordaan in deze omgevingen is al sprake van een levendige functiemenging tevens 

is het gebied centraal gelegen. 

2. Welke gebieden komen nog meer in aanmerking? 

Een beetje de Randstedelijke zones en Ijburg. Met Solids mik je op een combinatie van 

wonen en bedrijfsruimte. Daarom moet op zoek naar de relatief wat goedkopere 

plekken die een goede binding hebben met het centrum. 

De Baarsjes zou op zich ook een goede plek zijn. Mooie traditionele bebouwing met een 

flinke mix van functies. 
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Czaar peterbuurt en "Van Pek Buurt" (Amsterdam Noord) komen ook in aanmerking. Dit 

zijn gebieden in ontwikkeling, de gebieden komen omhoog. Het zijn buurten met een 

zekere mate van uitstraling en een goed imago. 

De creatieve sector sluit goed aan bij de kenmerken van een Solid 

3. Welke gebieden zijn het minst geschikt om functiemenging in een Solid te 

bewerkstellen? 

Op heel veel locaties kan het wel, zeker op termijn. De locaties met veel dynamiek, 

multicultureel, menging en waar veel vraag is naar vastgoed kan het sowieso. 

Echte woonwijken met weinig dynamiek zijn daarom het mist geschikt. 

Rokin / Dam. Dit gebied is te centraal gelegen. De gehele oude binnenstad is te 

centraal. Deze gebieden hebben dan wel heel veel functiemenging, ze zitten ook aan 

hun top. Er is weinig verloop in de functies. Er zitten alleen de bedrijven die het kunnen 

betalen. Voor de Solids zijn rand stedelijke locaties meer geschikt. 

De grachtenpanden zijn alleen horizontaal gemixt. 

4.Welke omgevingskenmerken horen volgens u bij de assen? 

X-as: mate van stedelijkheid 

Y-as: mate van uitleglocatie 

Foutief. 

X-as: mate van functiemenging komt overeen met de mate van stedelijkheid 

Y-as: mate van bereikbaarheid. Het is een combinatie van factoren zoals 

openbaarvervoer, parkeerdruk maarook, wil je er wel heen is er wat te doen. 

Stijn, Bij bereikbaarheid, gaat het er natuurlijk om waar je vandaan komt. 

Bewoners vinden bereikbaarheid minder belangrijk dan ondernemers, dit hangt 

natuurlijk af van het type ondernemer. Kleinschalige ondernemers hechten belang aan 

een ander soort bereikbaarheid als grote kantoorpanden. De nabijheid van het centrum 

is voor hun veel belangrijker. 

Kun u een top 4 geven voor de belangrijkste omgevingsfactoren die functiemenging in 

een Solid stimuleert? 

Aanwezigheid van functiemenging in de omgeving 

Prijs 

Imago, bereikbaarheid, zichtlocatie. 

Ondernemers en bewoners hebben een bepaalde behoefte (woonwens). Om de 

woonwens te realiseren hebben zij een bepaald budget. Het budget bepaald uiteindelijk 

de locatie. Indien de Solid binnen het budget past kunnen zij kiezen voor een Solid maar 

doen zij dit ook als er alternatieve zijn in de omgeving? 
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Bereikbaarheid is een middel en geen kwaliteit 

Overige opmerkingen: 

Over Amstel is met de toekomstige ontwikkelingen een zeer interessant gebied voor 

Solids. Goede bereikbaarheid, rand centrum, betaalbaar. 

Wil het Solid concept slagen in Amsterdam Sloterdijk dan moet daar nog een heleboel 

transformeren. 

Het wordt gewaardeerd door werknemers indien de mogelijkheid er is om een broodje 

buiten de deur te eten. 

Door de overmaat is een Solid duur wonen. Stook kosten e.d. 

Een mix aan inkomens maakt een wijk sterker. 

90m2 is groot voor een startende ondernemer 

De doelgroep die je aanspreekt moet handig zij n en lef hebben, hierbij vis je al gauw in 

de vijver van arch itecten, ontwikkelaars en dergelijke 

50% wonen druist een beetje tegen het principe in , geef dan aan dat je ergens op mikt 

bv woonwerk woningen. 

ING realiseert in samenwerking met Ymere ook een multifunctioneel gebouw op Ijburg. 

Het gebouw was in de basis ook bestemmingsvrij alleen de ambities zijn bijgesteld 

waardoor nu in de plint de werkfuncties. 

DRO heeft onderzoek gedaan naar "kleinschalige bedrijvigheid" misschien is dit wel 

interessant om te lezen. 

Tips: 

Zoek uit wat de Amsterdammer wil 

Rijke mensen hebben wat te kiezen zouden deze ondernemers / bewoners ook voor een 

Solid kiezen? Als zij zich ook een grachtenpand kunnen veroorloven? 

Lees het rapport: "creatieve industrie & bedrijvigheid, succesvolle vestigingspiekken 

2006 " 
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Rokin / Dam?, Martijn vraagt zich af of hier nog wel ruimte is? Het gaat om de locatie en 

niet of het wel of niet kan. Op het Rokin / Dam zou bijvoorbeeld een bestaand pand 

kunnen wijken voor een Solid. 

1. In welk gebied zou volgens u de Solid het meest succesvol zijn? 

Oud-West is de perfecte plek. Hoge m2 prijzen en het behoort tot de gouden band. De 

marktvraag concerteert zich hier. 

In Amsterdam West, Zuid-West en Noord is een behoefte aan versterking van de 

economie een Solid zal hier een welkome aanvulling zijn en het goed doen. 

2. Welke gebieden komen nog meer in aanmerking? 

Plekken met een relatief hogere grondprijs. 

Hoge prijs zal wel hetzelfde type bedrijvigheid aantrekken, maar als de markt goed is 

zal er een evenwicht ontstaan . De leegstand in de stad is de laatste jaren goed 

opgevuld. De kleine bedrijven zorgen voor een representatieve omgeving . 

Mensen die niet de hoge prijzen van het centrum kunnen betalen trekken naar buiten en 

verdringen hiermee de aanwezige bedrijven. 

3. Welke gebieden acht u het minst geschikt voor functiemenging? 

Westelijk havengebied? Kan ik me niet voorstellen te veel milieuvervuiling 

Bijlmer? Marktvraag is hier niet robuust en het imago is er slecht. Het slechte imago is 

natuurlijk ook wel terecht. Er wonen toch voornamelijk mensen uit een bepaalde hoek. 

Amsterdamse Bos? Ik kan me niet voorstellen dat hier een Solid komt door allerlei milieu 

groeperingen en regelgeving. 

Een Solid op bedrijventerreinen ziet Martijn niet zo zitten i.v.m. milieu technische zaken. 

Overamstel is niet geschikt. Hooguit komt er hier wat horeca in ter ondersteuning van 

de bedrijfsfunctie. 

Hoe belangrijk is de "prijs" voor functiemenging? 
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De Solid is voortgekomen uit een hele romantische gedachte. Bedrijfjes hechten 

inderdaad veel waarde aan goede kernkwaliteit. De ervaring met kleinschalige woonwerk 

eenheden is dat het de eerste jaren goed gaat maar daarna het bedrijf verhuist en de 

ruimte wordt gebruikt voor het vergroten van het woonoppervlak. 

Wonen levert relatief het meeste geld op. Dan moeten er op de locatie natuurlijk wel 

mensen willen wonen. 

Je moet een beetje op de markt vooruitlopen. 

Laag rendement - bij start Lage huurprijzen -> Investering is laag, de kans is wel 

aanwezig dat indien het gebied populair wordt (waarbij de Solid kan helpen) de 

huurprijzen stijgen. 

Hoog rendement - bij start Hoge prijzen -> investering is hoog en de markt blijft op 

hetzelfde niveau. 

4. Welke omgevingskenmerken horen volgens u bij de assen? 

X-as: centrum waarde, functiemening 

V-as: kom ik niet uit. 

Wij hebben de assen beoordeeld op functiemenging en bereikbaarheid. 

Bereikbaarheid is een lastig begrip. Het is een combinatie van fysieke bereikbaarheid, 

bereikbaarheid van werkplekken e.d. 

Martijn bevestigd dat begrip bereikbaarheid niet in 1 definitie te vangen is. 

Overige opmerkingen: 

Baarsjes beschikt over meer functiemenging dan de concertgebouwbuurt. 

Apolle buurt is de duurste wijk van Amsterdam en is een mono functionele woonbuurt. 

Tegenstrijdig aan waar veel functiemenging zit zijn de prijzen het hoogts. 

De Pijp, Oud-West en een deel van Oost zitten bedrijfjes op eigen kracht. Hier zijn ook 

nog veel sociale huurwoningen gevestigd. In de sociale huurwoningen zitten ook hogere 

inkomensgroepen. Het zijn mensen die in hun studententijd er zijn komen wonen en 

niet meer zijn weggegaan doordat er geen alternatieve zijn op de markt. Scheef wonen! 

AH functioneert overal. 

Mensen zijntegenwoordig mobiel genoeg. Iedereen beschikt over een auto op mensen in 

het centrum na. 

Grote bedrijven hechte veel waarde aan de bereikbaarheid per openbaar vervoer. 

De marktvraag voor kleinschalige bedrijfjes. Vind je terug in de gouden band van 

Amsterdam met een uitwaaiering naar Oost en De Baarsjes. In Delen van Amsterdam 

Noord die aan het IJ liggen vinden we ook kleinschalige bedrijfjes terug. 

IJburg komt in aanmerking voor buurtgerichte functies. Alleen mensen die op IJburg 

wonen gaan naar Ijburg toe. 
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Martijn heeft er moeite mee dat het Solids-concept bij het begrip functiemenging 

functie uitsluit. De functies die je uitsluit (sex, drugs rock & roll) zijn er voor bedoelt om 

het wooncomfort te versterken. Het is een beetje slappehap. Het succes van Tetterode is 

dat juist alles geoorloofd is. Je moet de functiemenging vrij laten en meer sturen op het 

beheer van de functies in het gebouw. (bewonersraad) . Alles wat de wetgeving toe staat 

zou er in moeten kunnen komen. Als het wooncomfort in een Solid te groot wordt zal 

deze op korte termijn worden overgenomen door de functies wonen. Dit moet je 

voorkomen. De bedrijvigheid zal juist overlast moeten veroorzaken zodat de 

woonfuncties minder aantrekkelijk wordt. Bewoners die in de overlast willen wonen zou 

je misschien moeten compenseren. 

Functiemenging moet je organiseren. Zorg voor een commissie bestaande uit pioniers. 

De trend is dat steeds meer bedrijven uit het centrum vandaan trekken omdat ze 

overlast veroorzaken voor de woonfunctie of doordat de woonfunctie deze bedrijven 

verdringt. Juist deze functie moeten terug naar stad. 

NIBY functie moeten terug naar de stad. Solid hier geschikt voor? 

WiMS -> Weil In My Solid 

Denk niet te veel uit de woonfunctie. Overal in Amsterdam wordt gewoond. 

IJburg: voornamelijk oude mensen met grote woningen, fatsoenlijke buurt, goede 

scholen 

Zou u zelf in een Solid willen wonen / werken? 

Ja, wonen indien de locatie mooi is 

Ondernemen indien het betaalbaar is 

(Afname gebied, detaillist zit veel liever in Oud - West als in Overamstel) 

Locatie, locatie ............ Locatie is voor wonen erg belangrijk. 
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Peter vraagt zich af wat voor studie wij doen. Wij leggen uit dat wij aan TUle studeren 

en wat de opleiding in houdt. 

Peter vraagt zich af of het succes van het Solid niet is dat het steeds verschillende 

functies in kan accommoderen en dat je eigenlijk de functiemenging moet beoordelen 

op lange termijn . Wij kiezen ervoor om te kijken in welke omgeving bij aanvang het 

meeste functie optreed. Het accommodatie vermogen en dierbaarheid zijn begrippen 

waar wij van uitgaan dat de Solid deze bezit. 

1. In welk gebied zou volgens u de Solid het meest succesvol zijn? 

De Jordaan. Omdat deze wijk trendy is, veel horeca bezit en omdat het een geliefde 

woonomgeving is. De Jordaan is eigenlijk al een soort hele grote Sol id. Alles zit in deze 

omgeving door elkaar heen. De Solid is hier een uitbreiding op het geen wat er reeds is. 

De Solid failleert de vraag in de omgeving . 

2. Welke gebieden komen nog meer in aanmerking? 

De Pijp. Gelijke redenen als de keuze voor De Jordaan 

Uburg. Het is nieuw, net zo als de rest van Uburg 

Czaar Peterbuurt, in mindere mate. Het wordt hier wel een zoektocht maar het gebied 

biedt wel veel kansen. 

De vraag is niet zo zeer waar een Solid een succes zal zijn. Het gaat er meer om de 

financiële exploitatie. Peter is namelijk van mening dat een Solid over al wel gaat 

werken. Het gaat eigenlijk alleen om de investeringskosten en hoe snel je deze 

terugverdient. Hier zit namelijk niet heel veel verschil tussen de kosten van een Solid om 

deze te bouwen in de concertgebouwbuurt of in Amsterdam, de grond kosten zijn 

hooguit wat hoger maar dat is een bescheiden deel van de totale investering. Een Solid 

in de concertgebouwbuurt kun je sneller terugverdien en hoger rendement behalen als 

een Solid in Amsterdam Noord. Feit is wel dat een Solid in De Jordaan niets toevoegt en 

een aanvulling is op het bestaande. Een Solid in Czaar Peterbuurt er aan bijdrage dat het 

gebied populair wordt. 

Het plaatsen van een Solid is dus eigenlijk een soort portfolio strategie zoals Porter deze 

beschrijft? 
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Ja 

3. Welke gebieden acht u het minst geschikt voor functiemenging? 

Schinkel, je bent een pionier als je hier gaat wonen. Peter geeft het wel kans aan kleine 

bedrijfjes. 

Amdterdamse Bos, Peter ziet het hier niet direct gebeuren en als het gebeurt dan zal het 

wonen worden 

Aker, mensen kiezen ervoor om hier specifiek te gaan wonen. Er is geen behoefte aan 

kleine bedrijfjes (anders hadden ze er al gezeten) 

4. Welke omgevingskenmerken horen volgens u bij de assen? 

De vier kwadraten zouden ingedeeld kunnen zijn op het terugverdien van de exploitatie 

kosten. 

X-as: vierkante meter prijs wonen? 

Y-as: geen idee 

5. Welke omgevingsfactoren hebben invloed op functiemenging in de Solid? 

De aard van functiemenging in een gebied is afhankelijk van de prijs die voor een 

vierkante meter betaald moet worden. Deze prijs wordt door de markt bepaald. 

Mensen zullen sneller in een Solid trekken als ze weten dat de buurt heel populair is en 

dat er een zeker tekort is. Het investeren in de inbouw is dan minder risicovol. Je kan je 

inbouw altijd verkopen tegen een goede prijs als er een tekort aan ruimte is in een 

bepaald gebied. 

6.Zou u zelf in een Solid willen wonen? 

Nee, nu niet meer. Daar is Peter te oud voor. Hij wil gewoon huren zonder poespas. Hij 

wil zich geen zorgen maken. 

Is bereikbaarheid belangrijk? 

Parkeren is belangrijker dan bereikbaarheid van OV knooppunt. 

De marktprijs wordt ook bepaald door de parkeermogelijkheden 

Openbaarvervoer niet zo belangrijk misschien wel de ligging aan de Noord-Zuidlijn 

Voor wonen is de bereikbaarheid minder belangrijk als voor werken. 

Overig. 

Functiemenging in een Solid is meer dan bedrijfjes in de plint en wonen erboven. Er 

moet ook sprake zün van verticaal menging zitten. 

In Fuore zie je dat er animo is voor dure winkels, wonen en shortstay 

Het succes moet bepaalt worden aan de hand wat Het Oosten bereid is in te leveren op 

het rendement. "ieder kippenhok in Amsterdam krijg je vol" 
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De Aker is niet geschikt voor horeca functie. Als Peter vastgoed belegger was dan zal hij 

hier niet zo snel in investeren vanwege het risico profiel. 

Waar Peter behoorlijk over na moet denken is of een Solid wel zou geen werken in de 

Bijlmer. Het betreft een grote investering en in de Bijlmer zit weinig koopkracht. Je kunt 

afvragen of mensen hier nog wel geld hebben voor de inbouw het betreft toch een 

bepaalde bevolkingsgroep. 

Negatieve imago doet de Bijlmer ook geen goed. 

De koopkracht in een gebied is belangrijk voor ondernemers die zich in een Solid gaan 

vestigen. De koopkracht in de Bijlmer is erg laag 

Voor het plaatsen van een Solid in Aker, Ijburg, Czaar Peterbuurt moet je op zoek naar 

pioniers. 

Solids bouw je voor de toekomst. De vraag die je moet stellen is: "in hoeverre ben je 

bereid om in de toekomst te investeren?" rendement is hierbij heel belangrijk. 
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Maarten de Laat 

Geïnterviewde: Maarten de Laat Datum: 05-09-2007 

Bedrijf: Het Oosten Locatie : Amsterdam 

Afdeling markt & innovatie Tijd : 13:30 - 14:15 

Email : m.de.laat@hetoosten.nl 

Maarten is werkzaam bij Het Oosten op de afdeling M&I en daardoor goed bekent met 

het Solids concept evenals het onderzoek dat wij doen. Maarten geeft aan dat het 

toegestuurde document geen informatie geeft over het succes van een Sol id. Hierdoor is 

de eerste vraag onduidelijk. 

De Solid is een succes indien: Bij aanvang er veel functiemenging in de Solid optreedt 

1. In welk gebied zou volgens u de Solid het meest succesvol zijn? 

Gebieden waar nu al veel functiemenging is zijn het meest geschikt voor Solids . Deze 

gebieden laten zien dat het mogelijk is, ze hebben het al in zich zijn. Daarom is de 

eerste keuze Rokin / Dam. 

2. Welke gebieden komen nog meer in aanmerking? 

De Randstedelijke zones 

3. Welke gebieden acht u het minst geschikt voor functiemenging? 

De Aker, het gebied is mono functioneel , er willen dan ook geen andere functie bij 

komen zitten. Het is risicovol voor een ondernemer om zich als eerste te gaan vestigen. 

4.Welke omgevingskenmerken horen volgens u bij de assen? 

X-as : Afstand tot centrum, oudheid van de bebouwing 

Y-as : Gevestigd uitbreiding 

Fout, wij hebben de gebieden op andere locaties ingedeeld 

X- as mate van functiemenging 

Y- as mate van bereikbaarheid 

Vertegenwoordigd een Solid andere functies indien deze meer buiten het centrum wordt 

geplaatst? 

Ja, de locatie bepaald of een Solid buurtgericht of stedelijk gericht is. Je moet een reden 

hebben om naar een Solid toe te gaan. 

De mate van bereikbaarheid speelt hierin een belangrijke rol. Bereikbaarheid is voor 

mensen en bedrijven heel belangrijk is. 
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Indien een Solid in de Aker geplaatst wordt zal deze een buurt gerichte functie 

vertegenwoordigen. 

Wat is functiemenging? 

functiemenging, functies die vervlochten in elkaar zitten. Scholen, zorg, detailhandel, 

kantoren en wonen komen hiervoor in aanmerking. 

Zou jij zelf in een Solid willen wonen of werken? 

Nee en wel om de volgende redenen : 

Het is huur nog koop 

Te veel dynamiek 

Geen tuin 

Te veel gedoe (met de inbouw e.d.) 

Je profiteert niet van de waarde ontwikkeling. 

Maarten is van mening dat de veiling mensen afschrikt om te bieden op de ruimte. 

Mensen zien niet de achterliggende gedachte van de veiling . De mensen kunnen het 

puur als prijsopdrijving zien . 

Wat is bereikbaarheid? 

Bereikbaarheid, is belangrijk voor een plek waar veel mensen naar toe gaan. 

Interessante vraag: "Is een station daar gekomen omdat er veel mensen moeten zijn? Of 

is het station daar gekomen om dat er veel mensen aanwezig zijn?" 

Kun je een top 4 geven voor de belangrijkste omgevingsfactoren die functiemenging in 

een Solid stimuleert? 

Functiemenging / dichtheid in de omgeving 

Bereikbaarheid, dichtheid , afstand tot knooppunten zijn een voorwaarde voor 

functiemenging. Vandaar dat er veel functiemenging is op centrum locaties. 

Overige opmerkingen: 

Omgevingen met een hogere dichtheid hebben meer kans op functiemenging dan 

gebieden met een lagere dichtheid. Daarom heeft Uburg een kans van slagen. Het blijft 

echter wel een pittige opgave. Een Solid heeft dynamiek nodig 

Amsterdamse bos is een vreemd gebied in de matrix. Er zit niks, maar misschien is dat 

dan ook wel de kracht. De Solid zou daar kunnen slagen omdat het de enigste mogelijk 

is . 

Uburg is de nieuwe stedelijkheid van Amsterdam. Een Solid kan dit beeld versterken. 

Maarten vindt de stelling : "Indien een buurt slecht bereikbaar is kan een Solid functies 

accommoderen waardoor de buurt zelfvoorziend wordt" onzin 

Over Amstel, is een locatie met veel potentie voor Solid 
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De doelgroep die Solids aanspreekt zijn : veel uit huiszijnde stedelijke types, veelal 

tweeverdieners met een goed inkomen die dicht in de buurt van hun werk willen wonen 

Het meeste verkeer in Amsterdam vindt plaats in het weekend, naar familie of vrienden. 

Tips: 

Geef in het document aan wanneer de Solid een succes is. 

Kun je met het interview achterhalen hoe je ervoor kunt zorgen dat een Solid een succes 

wordt op moeilijke plaatsen. Plaatsen waar de haalbaarheid niet groot is maar waar de 

wens er wel is. 
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Peter Roe/ofs 

Geïnterviewde: 

Bed rijf: 

Functie: 

Email: 

Peter Roelofs 

Het Oosten woningcorporatie 

Directeur gebiedsmanagement 

p. roelofs@hetoosten.nl 

Datum: 

Locatie: 

Tijd: 

27-09-2007 

Amsterdam 

14:00 - 15:00 

1. In welke omgeving zou volgens u de Solid het meest succesvol ZÜn? 

Deze vraag kan volgens Peter op twee manieren beantwoord worden. Allereerst kun je 

afvragen in welke omgeving de Solid moeiteloos zal aansluiten. En ten tweede kun je 

afvragen waar een Solid nodig is. 

De Solid zal probleemloos functioneren in gebieden als de Pijp, Rokin / Dam en de 

Jordaan. Omdat deze al functiemenging bezit. Het sluit naadloos aan op het Solid 

concept 

De Solid is nodig in gebieden van het linkerrijtje. Vanuit dit perspectief kun de Solid het 

beste plaatsen in gebied zoals Overamstel. Je weet namelijk nog niet hoe dit gebied zit 

gaat ontwikkelen. Een Solid kan dit prima opvangen. 

Welk deel van de Bijlmer wordt er eigenlijk bedoelt? -> Het woongedeelte met de 

typische honinggraad flats. Peter zou een Solid niet zo snel plaatsen tussen de 

woonflats in. Als je een Solid plaatst in de Bijlmer dan moet je dat doen in de strategisch 

subcentra. (concentratie gebieden) 

2. Welke gebieden komen nog meer in aanmerking? 

Overamstel en Schinkel 

In gebieden waar veel bedrijvigheid aanwezig en de locatie enigszins speciaal is heeft de 

Solid kansen. Het risico is echter wel dat de woonfunctie achterblijft aan ten op zichtte 

van de werk functie. Kleinschalige bedrijven komen zeker. 

De Schinkel is een bijzonder gebied het ligt namelijk op de Zuidas. 

Welke gebieden komen nog meer in aanmerking, buiten de gebieden van de vragenlijst? 

Amsterdam Noord heeft zeker mogelijkheden. Het gebied is aan het veranderen maar 

we weten nog niet welke kant het op gaat. Er is een zekere durf, massa, flexibiliteit 

gevraagd. Een Solid vervult deze eigenschap. 

"Transformator west", net voorbij de Spaardammerbuurt. Het is nu nog een 

bedrijventerrei n. 

Westelijke tuinsteden. De Solid moet wel aangepast worden aan het straatbeeld. 
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In hoeverre is stedelijkheid belangrijk voor de functiemenging in een Solid? 

Niet zo heel belangrijk. Er moet wel enige reden zijn voor functiemenging. 

In Almere zou een Solid ook heel goed kunnen. De Solid moet hier wel een andere 

verschijningsvorm hebben. Wat minder massief en hoog, je hebt hier een wat intiemere 

Solid nodig. 

Werken aanhuis kun je altijd als uitgangspunt nemen om de Solid te introduceren in een 

gebied. In Amsterdam is hier namelijk veel vraag naar. (afhankelijk van de prijs, de 

middel dure woon/werk woningen van BPF bij Olympische stadion raken niet verhuurd. 

In hoeverre is de prijs van invloed op de functiemenging? 

Dat weet Peter niet echt. 

Iedereen maakt afwegingen om te kiezen voor een bepaalde locatie . Kan ik het betalen 

en wil ik het ervoor betalen zijn belangrijke invloeden om te kiezen voor een bepaalde 

locatie. 

Het is wel zo dat een economisch functie meer geld over heeft voor een bepaalde locatie 

als een woonfunctie. Hierdoor is Fuore kwetsbaar om overgenomen te worden door de 

economische werkfunctie. Ijburg daar in tegen is minder kwetsbaar. 

Hoe duurder de Solid hoe meer economische werkfunctie er in komt. 

3. Welke gebieden acht u het minst geschikt voor functiemenging? 

Amsterdamse Bos, Westelijke Havengebied 

Aker, Het is een woonwijk en dat blijft de komende jaren zo. 

In het stedelijk leven heb je plekken nodig waar het anders is . Deze speciale plekken 

moet je niet aantasten. Daarnaast is het Amsterdamse Bos een onveilige omgeving. Het 

paviljoen is er al diverse malen overvallen. Een Solid heeft een andere omgevingswens 

4. Welke omgevingskenmerken horen volgens u bij de assen? 

X-as : mate van stedelijkheid / afstand tot aan het centrum 

Y-as: ? 

De X-as is de mate van functiemenging, dat komt overeen met de mate van 

stedelijkheid. 

De Y- as is de bereikbaarheid. 

Wij leggen uit hoe wij de bereikbaarheid zien. De bereikbaarheid is volgens Peter een 

moeilijk begrip. Beter verklaard het begrip bereikbaarheid als: een makkelijke en 

duidelijke vindbare locatie -> Metal map (genius loco) 
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Is bereikbaarheid van invloed op de functiemenging in een Solid? 

Peter vindt de X-as belangrijker. De bereikbaarheid doet er niet zo toe. Hipheid is wel 

iets dat er doet. De gebieden in het linker rijtje hebben deze factor of hebben de 

potentie ervoor. 

De locatie kwaliteit is belangrijker dan de bereikbaarheid . Binnen de ring heb je daarom 

grote kans dat de Solid een succes wordt veel locaties zijn hier geschikt. Buiten de ring 

neemt de locatiekwaliteit af en moet er echt een slimme plaats gekozen worden om een 

Solid succesvol te laten zijn. 

Binnen de ring heb je veel redenen om ergens naar toe te gaan. 

Buiten de ring moetje aanleiding hebben. 

Je kunt je afvragen hoe je buiten de ring de juiste omgeving creëert/selecteert. 

Buiten de ring heb je een locatie nodig die: 

Uniek is 

Markant is 

Speciale functie vertegenwoordigt. 

NDSM eiland is een begrip geworden. Er is voldoende massa en het eiland vervult een 

latente behoefte. 

Overige opmerkingen 

Als je in Amsterdam Zuid-Oost een Solid wilt gaan bouwen moet je, je verdiepen in de 

ondernemingsgeest van etnische groeperingen. Achterhaal waarom hoe zij handelen. 

Misschien moet het ontwerp van de Solid wel aangepast. (minder kolossaal bijvoorbeeld) 

Het bedrijf aan huis moet centraal staan in de functiemenging voor een Solid. 

Kleinschalige bedrijvigheid daar zit muziek in. 

Zou u in een Solid willen wonen?: 

Hangt er vanaf waar deze staat 

Het moet wel op mijn pad komen en op dat moment aansluiten op mijn levenstijl 

Peter is wel een beetje huiverig voor de buren . Hij zou niet naast een chinees restaurant 

willen wonen. Het uitsluiten van bepaalde functies laat nog wel vele functies toe. 

Zou budget de reden kunnen zijn om in een Solid te kunnen wonen als het wonen naast 

een chinees restaurant als hinderlijk wordt ervaren? 

Nee, het is een bewuste keuze van mensen, er zijn alternatieven. 

In de Jordaan wonen ook veel mensen. Zij ondervinden hinder van de terrassen maar 

accepteren deze wel. 
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Marcelia Rose 

Geïnterviewde: 

Bedrijf: 

Functie : 

Email : 

Drs. M. (Marcel) E. La Rose 

De bedrijvenvereniging 

Directeur 

Vazo@vazo.nl 

Datum: 

Locatie: 

Tijd: 

13-09-2007 

Amsterdam 

10:00 - 11 :00 

Marcel is directeur van de bedrijvenvereniging. De bedrijvenvereniging heeft in 

samenwerking met 14 vastgoed studenten een grootschalig onderzoek gedaan "de 

toekomst van de Zuid- Oost lob". 

Marcel vraagt zich vervolgens af wie wij zijn, welke opleiding we volgen en hoe wij in 

aanraking zijn gekomen met Solids . Er volgt een uitleg. 

Wat is mooi? Hierbij spreken wij over esthetische kwaliteit in combinatie met 

accommodatie vermogen. Door mooie materialen toe te passen zoals natuursteen slijt 

het gebouw mooi en door de grote accommodatie vermogen kan het gebouw ten alle 

tijden onderdak bieden aan de veranderende vraag. Het gebouw moet er over 100 jaar 

nog zijn. 

1. In welk gebied zou volgens u de Solid het meest succesvol zijn? 

In het kwadrant linksboven. Overamstel, Schinkel, Bijlmerrneer (niet het woongedeelte), . 

De strook periferie werkgebieden die langzaam worden opgeslokt door de stad zijn 

interessante locaties. Voorwaarde is wel dat de locatie voldoende interactie heeft met de 

stad. 

In gebieden zoals Zuid-Oost en Amstel vestigende zich vroeger veel distributie en 

logistieke functies. Veel van deze bedrijven trekken weg en laten de grote loodsen leeg 

achter. Niet alle loodsen kunnen transformeren naar discotheek of kartbaan. De 

bedrijven die overblijven op het terrein willen de bedrijvigheid behouden omdat ze bang 

zijn dat de functie wonen de bedrijvigheid verdringt. Het is daarom raadzaam dat als 

dergelijke functie wegvalt je de grond niet moet reserveren voor een soort gelijke 

functie maar geschikt maakt voor meerdere soorten bedrijvigheid. 

Wonen is in de ogen van kleinschalige ondernemers een hardnekkige schimmel. Doordat 

deze functie naar verhouding het meeste geld over heeft voor de ruimte trekt 

kleinschalige bedrijvigheid altijd aan het kortste eind. Kijk maar naar de grachtengordel, 

kleinschalige bedrijvigheid komt hier niet meer voor. 
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Een multifunctionele Solid met een zekere robuustheid moet je in gebieden plaatsen die 

vroeger uitsluitend werkgebieden waren en die nu langzaam aan worden opgeslokt door 

de stad. 

2. Welke gebieden komen nog meer in aanmerking? 

Zie vraag 1. 

3. Welke gebieden acht u het minst geschikt voor functiemenging? 

De Solid is minder goed op zijn plaats in de fijnmazige gebieden zoals De Pijp, Jordaan 

en concertgebouw buurt. Een Solid kan hier natuurlijk wel maar dan moet er een 

bestaand gebouw wijken of aangepast worden. Het voormalige gemeentearchief in Oud

West zou een goede optie kunnen zijn. De vraag blijft dan wel waarom maak je ze hier? 

Er is toch al sprake van een sterke wijk met functie menging. Er gaat natuurlijk wel 

functie menging optreden maar deze is van exclusieve soort. De Solid moet hier dan ook 

luxe en duur zijn. Draagt dit bij aan de omgeving? En wordt het gebouw niet snel 

overgenomen door wonen? 

In het grootschalig onderzoek naar de kwaliteit van de locatie van bedrijvigheid werd 

aan de ondernemers de volgende vraag gesteld : "Hoe kan de kwaliteit van uw 

vestigingsplaats worden opgekrikt" Het grappige is dat je deze vraag niet open kan 

stellen omdat de ondernemers het antwoord niet weten. Als je de vraag als meerkeuze 

stelt geeft iedereen aan dat ze het op prijsstellen dat de bereikbaarheid en het parkeren 

beter kan. Behoefte aan functiemenging is er niet. Indien je met de ondernemers in 

gesprek gaat geven zijn bijna allemaal (naar lang doorvragen) aan dat ze het op prijs 

stellen als de omgeving levendiger wordt en verdient een stedelijke omgeving de 

voorkeur. 

Op veel bedrijventerreinen is sprake van een zogenoemde 70 - 30 regel. 70% is 

bedrijvigheid en 30% is ondersteunende kantoorfunctie. Door de Just in Time Dilvery 

UIT) neemt de bedrijvigheid af en de kantoorfunctie is niet gebonden. De kantoor functie 

kan net zo goed op de dam zitten. 

Hoe belangrijk is de "prijs" voor functiemenging? (we nemen aan dat de prijs de 

huurprijs voor vastgoed in Zuid-Oost lager ligt als in het centrum) 

De prijs is belangrijk evenals de bereikbaarheid. Indien de Solid geplaats wordt op een 

met de auto moeilijk bereikbare plek in de nabijheid van stedelijkheid is de kans groot 

dat de creatieve sector zich er in gaat vestigen, zij verplaatsen zich met de fiets. Dit 

heeft natuurlijk gevolgen voor de huurprijs, deze ligt lager. Indien de Solid heel goed 

bereikbaar met de auto bijvoorbeeld naast de AlO en in de nabijheid van stedelijkheid is 
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de kans groot dat er hogere huren kunnen worden gevraagd en dat er voornamelijk 

kantoren in komen. 

De functie in de Solid valt en staat met de relatieve bedrijvigheid. 

Een Solid moet een bijdrage leveren aan een gebied waar sprake is van een slechte 

functiemenging. Het moet een plek zijn waarvan je bang bent dat deze saai wordt. Duffe 

woongebieden komen in aanmerking zoals de Westelijke Tuinsteden. Een werkfunctie 

wordt daar al gauw geassocieerd met overlast. 

4. Welke omgevingskenmerken horen volgens u bij de assen? 

X-as: periferie - binnenstad 

Y-as: daar kom ik niet uit. 

Verkeerd geantwoord de indeling is op basis van functiemenging en bereikbaarheid. De 

functiemenging komt wel overeen met periferie - stedelijkheid. 

Marcel vraagt zich af of er een maat is voor iets wat een bestemming is? Bezoekers van 

de ArenA hebben vaak maar één reden om er heen te gaan. Bezoekers van de 

binnenstad hebben vaak 100 verschillende redenen om er heen te gaan. We spreken hier 

over bestemmingswaarde. Een ArenA heeft een lage bestemmingswaarde, een centrum 

heeft een hoge bestemmingswaarde. 

Solid kun je het beste bouwen op een locatie met een lage bestemmingswaarde. Door de 

komst van een Solid kan op termijn de bestemmingswaarde toenemen. 

Verwacht u dat er functiemenging in een Solid op ijburg ontstaat? 

De kwaliteit van een Solid komt metname tot uiting in mono functionele woon / 

werkgebieden in de nabijheid van stedelijkheid. Solid bouw je niet voor direct succes. 

Het succes van een Solid uit zich pas over 30 jaar. De regels van de industriële 

revolustie hebben we de laatste jaren aan de kant gezet. We keren terug naar de 

oerkwaliteit van de stad. Dit houdt in dat we nu investeren om bedrijvigheid terug te 

krijgen naar de stad. Over 20 - 30 jaar zien we hier pas de vruchten van. Milieu 

normeringen, grootschaligheid en vervoer (auto) liggen ten grondslag aan het verlies 

van flexibiliteit. 

Overige opmerkingen 

Een nieuwe industriële revolutie komt er niet meer. 

Marcel is betrokken geweest bij de studies naar Bergeijk parkgebied Diemen. Dit gebied 

wilde maar niet werken. Het uiteindelijke advies wat ook is overgenomen door de 

gemeente is dat er herontwikkelt word op basis van functie menging. Rudolph Das is 
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gevraagd hoe je er voor kunt zorgen dat het gebied gaat werken . Hij kwam met het idee 

om allemaal piramides te gaan bouwen. Piramides zijn uitstekend georiënteerd op de 

zon, hebben een brede plint waar veel bedrijvigheid in kan en hoe hoger je komt hoe 

exclusiever de ruime wordt 
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Ton Schaap 

Geïnterviewde: 

Bedrijf: 

Functie: 

Email: 

Ton Schaap 

Dienst Ruimtelijk Ordening (DRO) 

Senior urban planner 

t.schaap@dro.amsterdam.nl 

Datum: 

Locatie: 

Tijd : 

Ton is één van de (stedenbouwkundige) bedenkers van IJburg. 

11-09-2007 

Amsterdam 

10:00 - 10:35 

Ton woont al 25 jaar in Amsterdam waarvan de eerste 10 in de Bijlmer. Eén dag in de 

week is Ton stadsarchitect voor Enschede 

1. In welk gebied zou volgens u de Solid het meest succesvol zijn? 

Czaar Peterbuurt, het is een gebied in opkomst , er is al sprake van een redelijke 

functiemenging en het gebied is nog niet al te duur. 

De Pijp (straks wel te duur) 

NDSM eiland zal eigenlijk het nummer één antwoord geweest zijn, maar die stond er 

niet tussen. De Noordelijke lJoever is overigens ook een zeer geschikte locatie. 

2. Welke gebieden komen nog meer in aanmerking? 

Overamstel, ligt aan de Amstel (ruimtelijke kwaliteit), grenst aan het stedelijke milieu en 

is goed bereikbaar met de fiets 

Uburg (is ook goed), daar wordt er natuurlijk ook al één gebouwd. De kwaliteit van het IJ 

levert een belangrijke bijdrage aan de locatie tevens heeft Uburg een herkenbaar 

Amsterdams milieu (kenmerkende bebouwing en stratenpatroon) . 

Zeeburg ook geschikt, goed bereikbaar en is gelegen tussen de hippe woonbuurten 

3. Welke gebieden acht u het minst geschikt voor functiemenging? 

Schinkel, het blijft een industrieterrein met weinig ruimtelijk kwaliteit. De Solid moet 

voor 50% bewoond worden, niemand wil op een industrieterrein wonen. Op de Schinkel 

vind je wel veel Solid achtige gebouwen terug het is alleen geen prettig woongebied. 

Bijlmer, dit is overigens wel een twijfel geval. Door slechte imago schat Ton de kansen 

voor een Solid slecht in. Er wordt nu wel veel aan gedaan om de Bijlmer op te waarderen. 

Rokin jDam en Concertgebouwbuurt zijn veel te duur, daar kun je alleen spijkerbroeken 

verkopen. 

Amsterdamse Bos. Een omgeving die alleen maar mooi is (ruimtelijke kwaliteit), is niet 

geschikt voor Solids. Een omgeving voor een Solid moet ook een zekere mate van 

stedelijkheid bezitten. Daarom is de omgeving rondom het IJ goed (mooie omgeving en 

stedelijkheid in nabije omgeving). 

4. Welke omgevingskenmerken horen volgens u bij de assen? 

X-as : periferie - centrum?, binnen de ring - buiten de ring? 
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Y-as Geld? Aanwezigheid van de Amstel? Ton komt er niet helemaal uit 

We leggen uit dat de gebieden staan ingedeeld op basis van bereikbaarheid en 

functiemenging. 

Ton vindt de bereikbaarheid erg discutabel. Czaar Peterbuurt en IJburg zijn in zijn ogen 

goed bereikbaar (ik heb de Piet Heintunnel nog nooit vol zien staan). 

We leggen uit dat bereikbaarheid meer is dan er alleen snel kunnen komen. Je moet er 

namelijk ook je auto ook kunnen parkeren, bereikbaarheid betekent ook de hoeveelheid 

werk die in de omgeving aanwezig is. Tevens zegt bereikbaarheid ook iets over de mate 

dat je ergens heen wilt. (als je niet op IJburg woont waarom zou je er dan heen gaan) 

Volgens Ton is bereikbaarheid een erg moeilijk begrip. En in zijn ogen halen wij twee 

begrippen door elkaar heen . Namelijk imago en bereikbaarheid. (imago-7 waarom zou je 

naar Leidse Rijn gaan? Daar wil je toch niet heen). Bereikbaarheid is de tijdsduur / 

snelheid die je er over doet om op de plek te komen. 

Het gaat bij bereikbaarheid ook over de herkenbaarheid van het bereikbaarheidsprofiel. 

Profiel auto of openbaar vervoer. Als je het Rokin gaat denk je er niet eens over na om 

met de auto er heen te gaan . 

Welke ingrediënten zijn nodig voor functiemenging in een Solid? 

Je moet het gevoel hebben in Amsterdam te zijn 

Zekere mate van historisch omgeving 

Veel voetgangers 

Amsterdamse herkenbaarheid zoals IJ en Amstel (kenmerkende beeldbepaalers) 

Opkomend imago 

Hip 

Het stedelijke weefsel moet ergens bij horen 

Er moeten al functies aanwezig zijn (supermarkt e.d.) 

Overige opmerkingen: 

Solids moeten het hebben van locaties in opkomst 

Rokin / Dam is al 300 jaar de drukste straat van Amsterdam 

Ton heeft een goed gevoel over het concept 

KNSM Eiland loods 60 is een voorbeeld van een Solid 

"Mensen zijn uitgekeken op de suffe (mono functionele) rijtjeshuizen" 

Door de auto zijn slappe dichtheden ontstaan. (gelukkig kun je weg) 

Mensen kiezen ervoor om in Amsterdam te wonen, Solids kunnen in deze wens 

voorzien. 
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De stad is aan een opmars bezig. 25 jaar geleden zag Amsterdam er verpauperd uit. 

Mensen proberen de saaie woonplaatsen te ontvluchten. De stad biedt uitkomst vandaar 

dat er heel veel gerenoveerd wordt. 

Bouw die dingen maar en lul er niet teveel om heen. De tijd zal leren hoe het gaat 

werken. 

Zou u in een Solid willen wonen?: 

Nu niet meer Ton heeft zijn plekje gevonden in Amsterdam. Vroeger zou hij er wel 

willen wonen. Voorwaarde hiervoor is wel dat er niet continue op de galerijen verkeer is 

naar bijvoorbeeld de kantoorfunctie. 

Als u moet kiezen tussen de Solid op Uburg of de Solid in Oudwest welke kiest u dan? 

IJburg, Ton houdt van nieuwigheid en de frisse zeelucht. Overigens denkt Ton dat de 

meeste mensen voor Oud West kiezen 

Is bereikbaarheid van invloed of ondersteunt het functie menging in een Solid? 

Volgens Ton wordt bereikbaarheid en dan met name de parkeerfunctie door Het Oosten 

onderschat. De mensen die in de Solid gaan wonen zijn voornamelijk éénpitters met een 

auto . Investeerder daarom in flinke parkeerkelder of kom met een goed verkeersplan. 

Voor de Solid is het belangrijk dat het gevoel ontstaat in Amsterdam te zijn. De Solid 

moet aansluiten op het stedelijk weefsel. Bereikbaarheid is hierin geen must. Hoe hipper 

de buurt hoe minder Eisen er aan de bereikbaarheid worden gesteld, zie het Shell terein 

slecht bereikbaar en toch 6000 euro per m2. 
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Ruud van Trijp 

Geïnterviewde: Ruud van Trijp Datum : 06-09-2007 

Bedrijf: Het Oosten Locatie : Amsterdam 

Functie: Senior adviseur Tijd: 

Email: r. van. trij p@hetoosten.nl 

Als u uit de gebieden van de matrix één mag kiezen waarin functiemenging in een Solid 

volgens u het succesvolst zal zijn, welke zou dit dan zijn? 

Czaar Peterbuurt. Deze heeft de juiste ingrediënten, goede condities, diversiteit 

verstrekt diversiteit en politieke karakter. 

Juiste ingrediënten bestaan uit: 

Gunstig vestigingsklimaat 

Veel beweging op straat (veel mensen lopen) 

Semi-romantische uitstraling hebben. 

Czaar Peterbuurt heeft goed imago, bereikbaarheid, ligging tov centrum en heeft 

romantische uitstraling. 

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? 

IJburg, doordat het gebouwtype in beide wijken zich prima leent voor het invoegen van 

een Solid. Er bestaat een verlangen naar functiemenging. 

De Pijp , door de gevestigde orde, er bestaat reeds voldoende functiemenging. Daarbij 

heeft de omgeving een hoog accommodatie vermogen en sluit een Solid dus uitstekend 

aan. 

Concertgebouwbuurt is vestiging voor bedrijven te duur. Inbouw willen ze veelal 

terugverdienen en in de concertgebouwbuurt is de huur daarvoor te huren om geschikte 

bedrijven te vinden. 

Welke gebieden acht u het minst geschikt om functiemenging in een Solid te 

bewerkstelligen? 

Overamstel zal weinig succes hebben of je moet goedkoop bouwen, maar dat past niet 

bij Solids 

A'damse Bos zal het niet lukken. Bezoekers komen voor iets anders dan de Solid. Solid 

heeft naar binnen gerichte functies. 

Welke omgevingskenmerken horen volgens u bij de assen in het schema met de 

gebiedsvoorbeelden? 

x-as: binnen de ring vs buiten de ring / vol vs leeg / mono vs functioneel 

y-as: geen idee, wel erg nieuwsgierig 
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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 t/m 3 hebt benoemd op tot succesvolste en minder succesvol typeren? 

Discussie over begrip bereikbaarheid: 

Cijfers wonen Amsterdam is alleen op Amsterdammers van toepass ing, geldt niet voor 

bereikbaarheid vanaf Utrecht. Bereikbaarheid van locatie in de stad uit WIA - > eigen 

buurt. 

Op zondag staat de langste file naar centrum van Amsterdam. 

Jordaan - CS = 3 - 6 minuten 

Pijp - CS = 10 -15 minuten (NZ-lijn gaat bereikbaarheid wel verbeteren) 

Czaar Peterbuurt: tram/bus - > ben je eerder dan de Pijp vanaf CS- > er is echter wel 

minder om naar toe te gaan. Solid roept ook verkeer op! 

Op IJburg is aan de buitenkant niet te zien of er andere functies in een gebouw zijn 

gehuisvest. Dit komt door de sterke richtlijnen voor de architectuur. 

Voor ondernemers gelden vaak een aantal vestigingsregels: 

hoe kan ik me laten zien 

mensen moeten het gebouw in 

plint is het duurst 

veel winkels hebben een front (etalage) nodig. 

Bedrijven zullen woonfunctie van begane grond verdrijven. 
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Arthur de Vos 

Geïnterviewde: 

Bed rijf: 

Functie: 

Email : 

Arthur de Vos 

Het Oosten Woningcorporatie 

Manager Amst. Comp 

a.de.vos@hetoosten.nl 

Datum: 

Locatie : 

Tijd : 

1. In welk gebied zou volgens u de Solid het meest succesvol zijn? 

20-09-2007 

Amsterdam 

09:00 - 10:00 

De Pijp. In dit gebied wordt van nature al gewerkt en gewoond. De Solid zou hier 

naadloos op aan sluiten . De Solid biedt in dit gebied ruimte aan de behoefte maar voegt 

niets extra's toe. 

2. Welke gebieden komen nog meer in aanmerking? 

Jordaan. Het is een beetje een yuppen buurt. Waardoor de buurt erg gefocust is op 

kwaliteit waardoor de Solid er op zijn plaats zou zijn . Het is stoer om te zeggen dat je in 

de Jordaan woont of werkt. In de Jordaan zitten ook al heel wat bedrijfjes en er zijn veel 

mensen die aan huis willen werken. 

Concertgebouwbuurt. Het is duurder dan De Pijp en De Jordaan . De mensen die er 

wonen stellen de vele bedrijvigheid op prijs. Desondanks willen zij niet zo zeer wonen 

en werken op één locatie. De mensen die in de concertgebouwbuurt wonen, werken 

gescheiden . Er worden in deze buurt ook hoge eisen aan de kwaliteit gesteld. 

Czaar Peterbuurt. Dit is een buurt met veel toekomstwaarde. Een Solid zou hier een 

versnelling in het opwaarderingproces kunnen betekenen. 

3. Welke gebieden acht u het minst geschikt voor functiemenging? 

Typische woongebieden die zich kenmerken door ruimte en groen zoals de westelijke 

tuinsteden (Geuzenveld, Sloterveld e.d.). De mensen hebben hier een ander kijk op 

wonen . 

Als Arthur een keuze moet maken uit de gebieden die in de matrix staan dan kiest hij 

voor de Aker. De Aker is een typische VINEX wijk en grenst enigszins aan Amsterdam. 

De mensen die hier wonen hechten veel waarde aan de aanwezigheid van de Stad maar 

willen toch een zekere afstand toe hebben. Je zou de mensen kunnen vergelijken met de 

bewoners van Almere (bewoners van Purmerend staan lager op deze stedelijke behoefte 

ladder) . 

4. Welke omgevingskenmerken horen volgens u bij de assen? 

X-as : Mate van stedelijkheid 

Y-as : Geen idee. 

Wij hebbend de assen beoordeeld op basis van functiemenging en bereikbaarheid . De 

mate van stedelijkheid komt overeen met de aanwezigheid van functiemenging. 
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De bereikbaarheid is een heel lastig begrip. Arthur vindt IJburg en de Jordaan uitstekend 

te bereiken. Eigenlijk bestaat bereikbaarheid in algemene zin niet. Wij geven aan dat 

bereikbaarheid afhankelijk is van : of je er wel naartoe wilt en het gekozen 

vervoersmiddel. 

Arthur is het hier mee eens. Mensen die naar de binnenstad van Amsterdam gaan halen 

het niet in hun hoofd om met de auto te gaan. 

We bespreken de bereikbaarheidsprofielen van aantal omgevingen 

Jordaan, zowel lopend als op de fiets uitstekend bereikbaar 

IJburg, is met de auto snel bereikbaar. 

De Pijp, je raakt in de war. Je hebt hier heel veel keuzemogelijkheden 

5. Welke omgevingsfactoren hebben invloed op functiemenging in de Solid? 

De prijs bepaald in grote mate de invulling van de Sol id. Bewoners kunnen goed 

opbieden tegen kantoorfuncties . Vooral de snelheid waarmee bewoners handelen . Daar 

kan de kantoorfunctie niet tegen op. Kantoren zitten vaak vast aan contracten die ze 

niet zomaar kunnen opzeggen. 

6. Verwacht u meer functiemenging in een Solid op mono functioneel bedrijventerrein 

zoals de Schinkel of in een mono functioneel woongebied zoals de aker? 

Op een mono functioneel bedrijventerrein die de potentie heeft op te transformeren 

verwacht Arthur meer functiemening. Dit trekt Woonpioniers aan. 

In een mono functioneel woongebied wordt de Solid al gauw alleen wonen. 

Verouderde bedrijventerreinen zoals Overamstel, schinkel en het kleinschalige deel van 

het westelijk havengebied komen in aanmerking voor of zijn transformatie gebieden. 

Een Solid op de langere termijn zal het hier goed doen. 

De Solid heeft een zekere mate van rommeligheid nodig. In zowel gebouwde omgeving 

al de beleving ervan . 

7. Zou u zelf in een Solid willen wonen? 

Nee, het is huur nog koop. Geen waardeontwikkeling 

Geen zin in het gedoe. Het klussen e.d. 

Als Arthur huurt dan wil hij geen zorgen hebben 

Als je er uit gaat moet je, je nog zorgen maken over de inboedel die je nog moet 

verkopen 

Overig. 

Het succes van een Solid is mede gekoppeld aan het type mens wat in de omgeving 

woont en in de Solid trekt. 

Dierbaarheid voor een gebouw is per wijk verschillend. Als je een Solid bouwt in de 

Jordaan of de Pijp dan moeten het grote kolossen zijn. 
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De Schinkel is een interessante locatie. Momenteel is het een "leuk bedrijventerrein" de 

schinkel bezit potentie op te veranderen. 

De gedachte achter het Solids concept is het vermogen om te kunnen transformeren 

zoals de grachtenpanden dit hebben gedaan. De functiemenging hierin is minder 

belangrijk het gaat meer om de wisseling van de functies. 

De regel 50% wonen, 50% werken zal als Arthur het voor het zeggen had alleen bij de 

eerste invulling worden toegepast. De kracht is juist om het vrij te laten zodat het 

makkelijk kan transformeren. 

Bedrijven in de binnenstad schuiven langzaam naar buiten. Onder invloed van 

bevoorrading. 

Een Solid op Sloterdijk trekt kantoren aan. 

Yuppen hoppen van hop naar her en wonen of werken voor een periode van 2 jaar op 

dezelfde plek. Deze trekken daarom niet in een Solid het is namelijk een hoop gedoe. Er 

is onderzoek gedaan naar de potentiële doelgroep van Solid bewoners. Hierin kwam 

naar voornamelijk oudjes in aanmerking komen die net hun huis hebben verkocht. 

Afhankelijk van de locatie zou je een minimale en maximale afname van M2 moeten 

stellen. Op Uburg zal het juist goed zijn om wat groter functies onderdak te bieden . 
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Koos van Zanen 

Geïnterviewde: Koos van Zanen Datum: 10-09-2007 

Bedrijf: Dienst Ruimtelijk Ordening (DRO) Locatie: Amsterdam 

Functie: 

Email: 

Senior planoloog, afdeling wonen, Tijd: 

voorzieningen, Stedelijke recreatie 

znn@dro.amsterdam.nl 

10:00 - 11 : 1 5 

Koos heeft het één ander gehoord over het Solids concept. De functievrijheid van het 

concept spreekt hem zeer aan. Het bewust sturen op functiemenging ziet hij minder 

zitten. Koos gelooft dan ook niet dat er synergie tussen functies zal gaan optreden. 

Koos heeft tijdens zijn afstuderen een scriptie geschreven over de kansen van kantoren 

in Buiksloterdam (Amsterdam Noord). Belangrijke aspecten voor de kansen waren 

imago, uitstraling, dicht bij de stad, water (uitzicht) . 

1. In welk gebied zou volgens u de Solid het meest succesvol zijn? 

Volgens Koos komen zogenaamde verkleuringsgebieden in aanmerking voor Solids. 

Verkleuringsgebieden zijn waar woon werk gebieden in opkomst. (Gebieden waar 

doelbewust gewerkt word aan functiemenging) Daarom is het nummer één antwoord 

van Koos: SCHINKEL 

Voor de functiemenging in de Solid komt bedrijvigheid in aanmerking die afhankelijk is 

van het stedelijke milieu. Daarom zijn locaties die tegen het hoofdstedelijke milieu 

aanschurken zeer geschikt. Het betreft locaties zoals Overamstel, IJburg, en de Schinkel. 

Eigenlijk zijn Bijna alle locaties binnen de ringweg AlO geschikt. 

De creatieve bedrijvigheid is uitermate geschikt voor een Solid. In een Solid moeten niet 

al te wilde functies komen. 

2. Welke gebieden komen nog meer in aanmerking? 

Overamstel, Oostelijke eilanden en Czaar Peterbuurt. 

De extra kwaliteit (stedelijke milieu, hoge dichtheid, relatief goedkoop) die nodig is sluit 

een aantal gebieden uit. Deze gebieden zijn te duur, daarom komen de gebieden in 

aanmerking die tegen het hoofdstedelijke milieu aanliggen. 

3. Welke gebieden acht u het minst geschikt voor functiemenging? 

Rokin / Dam. Het gebied is te duur. Er zijn teveel claims op het gebied van grote winkel 

ketens en horeca ondernemingen. 

Gebieden waar alleen grote spelers op de vastgoedmarkt actief zijn het minst geschikt. 

In de meeste gevallen zijn deze buurten erg duur. 

De Pijp en de concertgebouwbuurt zijn ook minder geschikt. Deze wijken zijn al 

gefragmenteerd en vertonen de nodige synergie, Solids zijn niet zo nodig in dit gebied. 
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De uitgesproken woongebieden met een slecht imago zoals de Bijlmer zijn ook 

ongeschikt. Een Solid kan nooit op boksen tegen het imago probleem. Misschien zou 

een gebouw met een grote historisch lading en status het wel lukken zoals de "Van 

Nellen fabriek. Maar dat blijft fictief. 

De Aker is een uitgesproken woongebied en mist het hoofdstedelijke milieu hierdoor is 

het ongeschikt voor Solids. 

De Solid heeft een omgeving nodig die enigszins spannend is. Amsterdam is hier 

gelukkig ruim mee bedeeld. 

4.Welke omgevingskenmerken horen volgens u bij de assen? 

X-as: de mate van hoog stedelijkheid. (als dit waar is dan zit Overamstel en Schinkel in 

het midden gebied . 

Y-as: Schaal? Koos komt er niet helemaal uit. 

De X-as heeft Koos goed in geschat. De mate van stedelijkheid zegt veel over de 

functiemenging . De Y-as daarin tegen is de bereikbaarheid. 

Volgens Koos is de mate van hoog stedelijkheid en de daarmee gepaarde 

functiemenging erg belangrijk het liefst in de verhouding één staat tot één. De 

bereikbaar speelt een mindere rol. 

De fietsbereikbaarheid is wel van belang. In Amsterdam is de fiets het vervoersmiddel. 

Het gaat om gezien en gezien worden. De ministers, bekende Nederlanders maken alle 

gebruik van de fiets . De Bakfiets is hip, de scooter zie je ook veel terug in het 

straatbeeld. 

Bereikbaarheid met de auto is voor het type bedrijvigheid wat zich in een Solid gaat 

vestigen van minder belang. Zij hechten meer waarde aan bereikbaarheid met de fiets en 

de afstand tot het centrum 

Welke ingrediënten zijn nodig voor functiemenging in een Solid? 

Nabijheid hoofd stedelijke milieu (Omgevingen die tegen het hoofdstedelijke 

aanschurken) 

Populariteit (maar de omgeving moet niet te populair zijn, dan wordt het te duur) 

Halfweg gebieden (gebieden in ontwikkeling 

Imagorijk milieu 

Openbare ruimte, er moeten veel positieve prikkels van uitgaan. 

Bereikbaarheid helpt 
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Hoe stedeIjker de omgeving hoe meer kans er bestaat dat er functiemenging optreedt in 

de Sol id. De vraag blijft dan wel, moet je het daar dan wel doen? Er is namelijk al 

functiemenging, de Solid voegt niets toe. 

Overige opmerkingen: 

Buiten de ring zal de Solid niet werken omdat het pand geen historische achtergrond en 

status heeft. De "Van Nelle fabriek" in Rotterdam staat buiten het centrum maar is 

populair doordat een geliefd monument is. De Solid is nieuwbouw, het moet zich 

bewijzen. 

De van genthallen zijn een goed voorbeeld van Solids. 

De Melkfabriek in Amsterdam Noord is een goed voorbeeld van een Solid (bij Durgerdam 

de dijk volgen dan kom je er vanzelf langs) 

Het stuk wat binnen de ring ligt van het westelijk havengebied is interessant voor Solids 

Iedereen zoekt een plekje in Amsterdam 

Zeeburger Eiland is ook een zeer interessant gebied voor Solids 

Ijburg heeft de mazzel gehad dat de hoge inkomens groep massaal naar Uburg is toe 

getrokken. In eerste instantie wilde niemand daar wonen. 

Het stedelijke gebied is gedwongen zich uit te breiden. 

Tips: 

Lees : productiemilieus van de creatieve industrie in Amsterdam. 

Lees: Stadkennis, planologie Nieuwe Stijl. 

Bovenstaande rapporten hebben wij tijdens het interview gekregen. 
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Fysieke omgevingskenmerken 
Kwaliteit van de omgeving. 

De kwaliteit van een omgeving is een container begrip. Het zegt iets over de fysieke 

kenmerken van de omgeving. Het is in feite een optelsom van: 

Milieuhygiëne 

Geeft aan hoe schoon en opgeruimd de omgeving is. Hoe schoner de omgeving 

hoe hoger de waardering. 

Onderhoudstaat 

Zegt iets over in welke staat de bebouwing en openbare voorzieningen verkeren 

zoals wegennet straatverlichting, e.d. Indien de onderhoudsstaat in een goede 

conditie verkeerd komt dit de kwaliteit van de omgeving ten goede 

Aanwezigheid van groen en water 

De nabijheid van typische Amsterdamse kenmerken zoals Het U, Amstel, de 

grachten en dergelijke resulteren in een hoge waardering van de omgeving. 

Historische waarde 

Zegt iets over de oudheid van de omgeving. Indien in een omgeving veel 

historische panden staan komt dit de kwaliteit van de omgeving ten goede. 

Mensen typeren dit als romantisch. 

Het waarderen van de kwaliteit is in wezen de optelsom van bovenstaande kenmerken. 

Indien alle kenmerken aanwezig en hoog worden gewaardeerd is er sprake van een hoge 

kwaliteit van de omgeving. Indien er kenmerken ontbreken of als slecht worden 

beoordeeld is de kwaliteit van de omgeving lager. 

Dichtheid 
Dichtheid is de verhouding tussen bebouwd en onbebouwd. Hoe hoger de dichtheid hoe 

intenser de ruimte benut wordt. Hogere dichtheid gaat vaak gepaard met hogere 

bebouwing, compact stratenpatroon en weinig groen. De dichtheid bepaalt de mate van 

stedelijkheid. 

Het waarderen van de dichtheid is in feite het waarderen van wde intensiteit van de 

bebouwing . 

Functionele omgevingskenmerken 
Mate van functiemenging 
De mate van functiemenging komt tot uitdrukking in de reeds aanwezig 

functiemenging. Functiemenging is diversiteit aan functie verweven door elkaar heen in 

zowel horizontaal als verticaal. Functiemenging is niet de aanwezigheid van een 

winkelcentrum naast een woongebouw. 
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De mate van functiemenging wordt hoog gewaardeerd indien er een grote mix van 

functies aanwezig is in de omgeving. 

Afstand tot binnenstad 

Onder de afstand tot de binnenstad wordt verstaan de band die de omgeving heeft met 

de binnenstad. Het gaat om het gevoel je in de binnenstad te begeven. Het waarderen 

van dit gevoel gebeurt op basis van de afstand van een bepaalde omgeving tot aan de 

Dam (hart centrum). Hoe kleiner deze afstand hoe hoger de waardering. 

Bereikbaarheid per auto 

De bereikbaarheid per auto van een omgeving is de mogelijkheid om een bepaalde 

omgeving met de auto te bereiken. Voor het bereiken van een omgeving per auto is de 

capaciteit van het wegennet alsmede de kwaliteit ervan belangrijk. Los van de capaciteit 

en kwaliteit van het wegennet staat de mogelijkheid tot parkeren. Een locatie kan wel te 

bereiken zijn met de auto maar als je er vervolgens niet kan parkeren is waardering van 

de bereikbaarheid slecht. De bereikbaarheid per auto wordt goed gewaardeerd indien je 

de omgeving relatief makkelijk kan bereiken met de auto en dat je de auto in de 

nabijheid kan parkeren. 

Bereikbaarheid per openbaarvervoer 

De bereikbaarheid per openbaarvervoer (OV) van de omgeving is de mogelijkheid om 

een bepaalde omgeving met het OV te bereiken. Voor het bereiken van een omgeving 

met het OV In Amsterdam kan er gebruikt gemaakt worden van bus, tram, trein en 

metro. Ieder type vervoer heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Voor de waardering van 

de bereikbaarheid per OV gaat het om het aantal mogelijkheden waarmee de omgeving 

te bereiken is en de ligging van de haltes in de omgeving. Hoe meer mogelijkheden en 

hoe korter de afstand tot de haltes in de omgeving hoe hoger de waardering.; 

Bereikbaarheid per fiets. 

De bereikbaarheid per fiets van de omgeving is de mogelijkheid om een bepaalde 

omgeving met de fiets te bereiken. Bij de bereikbaarheid per fiets gaat het er om dat de 

omgeving centraal gelegen is. De nabijheid van fietsroutes in de omgeving versterkt de 

waardering van de bereikbaarheid per fiets. 

De bestemmingswaarde speelt bÜ de bereikbaarheid van locatie met zowel de auto als 

het openbaarvervoer en de fiets een grote rol bÜ het waarderen. Het gaat er hierbü om 

of er wat te doen is in de omgeving. 
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Sociaal economische omgevingskenmerken 
Koopkracht 
De koopkracht zegt iets over wat de mensen in de buurt te besteden hebben. Het geeft 

aan of er kansen zijn voor ondernemers. Het zegt indirect ook iets over het aandeel niet 

westerse allochtonen aangezien zij in de meeste gevallen minder te besteden hebben. 

Hoe hoger de koopkracht hoe meer kansen er liggen voor ondernemers om hun 

producten af te zetten. 

Aantrekkelijke vierkante meter prijzen 
De vierkante meterprijs geeft aan wat gemiddelde waarde is van het ontroerend goed in 

de omgeving Het is een indicatie van de verwachte huurprijs die betaald moeten worden 

in de Solid. Hoe lager de vierkante meter prijs hoe meer kansen er zijn voor startende 

ondernemers. Een lage vierkante meter prijs zal daarom resulteren in meer diversiteit in 

functies. Daarom geldt bij het waarderen van de vierkante meter prijs hoe lager de prijs 

hoe hoger de waardering. 

Imago 
Het imago is de waardering die het gebied heeft in de volksmond. Het imago geeft 

uitdrukking aan de populariteit en hipheid van een gebied weer. Een goed imago heeft 

een aantrekkende werking. 

Levendigheid 
De levendigheid zegt iets over de vervoerstromen en hoe deze over de dag verdeelt zijn. 

Bij een continue stroom is er sprake van een levendige omgeving. Levendigheid wordt 

veroorzaakt door de aantrekkingskracht van functies die in een gebied aanwezig zijn en 

hoe deze bezoekers aantrekken over de dag heen verdeelt. In een levendige omgeving is 

altijd rumoer op straat. 
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BIJLAGE D: Resultaten en scores interviews 
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Tabellen en scores 

Tabel 0.1: Gebieden uit interviews, gesorteerd op succesvol, potentie en ongeschikt. 

"0 "0 
E E 
<J) <J) 
0 0 
c c 
<J) 

<J) <J) <J) 
Ol Ol Ol Ol 
~ co <J) ~ co ..... ë TI ..... ë <J) <J) 

E <J) <J) E <J) 
ü ..... ü c ..... ..... c ..... 

Omgevingskenmerken <J) <J) 0 <J) <J) 

~ 0.. U ~ 0.. 

Fysieke kenmerken 
- Kwaliteit van de omgeving 4 9% 1,00 4 11% 
- Dichtheid (Mate van stedelijkheid) 4 9% 1,00 4 11% 
- Afstand tot binnenstad 3 7% 1,00 3 8% 

11 25% 11 30% 
Functionele kenmerken 
- Mate van functiemenging 6 14% 1,00 6 16% 
- Bereikbaarheid per auto 3 7% 0,33 1,00 3% 
- Bereikbaarheid per fiets 5 11% 0,33 1,67 5% 
- Bereikbaarheid per openbaarvervoer 3 7% 0,33 1,00 3% 

17 39% 9,67 26% 
Sociaal economische kenmerken 
- Koopkracht 3 7% 1,00 3 8% 
- Aantrekkelijke vierkante meter prijs 6 14% 1,00 6 16% 
- Imago 5 11% 1,00 5 14% 
- Levendigheid 2 5% 1,00 2 I 5% 

16 36% 16 44% 
Totaal 44 36,7 100% 

26 
28 
32 

100% 
100% 
100% 

Tabel 0 .2: Weging omgevingskenmerken, de correctie betreft omgevingskenmerk bereikbaarheid , 

doordat de totaal score anders 3x kenmerk bereikbaarheid mee zou tellen. 
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Omgevingen 
.0 .ei t: 

]i Q; Q) ::J 
Ul Ol E Q) ::J 

Ul 
Q) 

.8 c: ro Ol .0 
E E ai Q) Q; 0 t: 0.. 

c: Q; .>< > c: Q) ro 
~ Q) c: e> E ro .>< <.> !L ro Qî 
Q) E ~ ro .c <Cl: :.;;< c: "E 0.. 
> ~ <.> ::J "0 s: Q) 0 0 Q) 

Omgevingskenmerken weging ,Q, 0 ü 0 (f) <{ 0 0:: Ü 0 --, 

Fysieke kenmerken 
- Kwaliteit van de omgeving 11% 6 4 7 B B 1 4 7 10 B B 6 
- Dichtheid (Mate van stedelijkheid) 11% 3 5 4 7 1 1 5 B B 9 9 B 
- Afstand tot binnenstad 8% 7 3 7 4 1 1 3 10 B B B 7 

Functionele kenmerken 
- Mate van functiemenging 16% 3 3 3 4 1 1 3 10 9 9 9 7 
- Bereikbaarheid per auto 3% 10 B 10 B 5 10 7 2 4 4 4 4 
- Bereikbaarheid per fiets 5% 6 4 6 4 3 3 4 10 B B B 7 
- Bereikbaarheid per openbaarvervoer 3% B 7 6 6 3 2 4 10 B 9 7 6 

Sociaal economische kenmerken 
- Koopkracht 8% 6 2 6 B 2 2 7 9 10 9 9 7 
- Aantrekkelijke vierkante meter prijs 16% B 9 B 6 6 10 6 1 1 3 3 6 
-Imago 14% 6 4 6 7 5 4 6 B 9 B B 6 
- Levendigheid 5% 4 4 4 5 2 2 4 10 8 B B 5 

----- - ---
Totaal 100% 

Succes Gemiddelde: 5,8 

Potentie 1 = slecht (laagst mogelijke score) 

Slecht 

Tabel D.3: Multi Criteria Analyse, de percentages zijn doorgerekend vanuit tabel D.2. 
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