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Nieuw  West  is één van de probleemwijken op het lijstje van de 

minister van VROM. Leefbaarheid - of liever gezegd: gebrek aan 

leefbaarheid -  is  één van de indicatoren, en overlast van jonge-

ren scoort daarbij hoog. Tegelijkertijd vindt er in Nieuw-West 

een uitgebreide stedelijke vernieuwingsoperatie plaats met als 

doel deze sociale problemen aan te pakken. 

 

In deze studie wordt ingezoomd op microniveau: het Zuidwest 

Kwadrant in Osdorp. Jongeren maken in dit gebied veel gebruik 

van de openbare ruimte en hebben een straatcultuur die geken-

merkt wordt door een directe benadering, luidruchtigheid en 

een hoge mate van activiteit. Hoe gaan de omwonenden daar-

mee om? Maar ook omgekeerd: hoe gaan de jongeren om met de 

omwonenden? Beiden groepen zijn geïnterviewd en de jongeren 

zijn daarnaast ook geobserveerd. 

 

Deze studie laat zien dat veel omwonenden – ten dele door scha-

de en schande wijs geworden – kiezen voor een respectvolle be-

nadering, die uiteindelijk een positief effect heeft op de verhou-

ding met de jongeren in de buurt. Tegelijkertijd heeft een aan-

passing in het ontwerp van de openbare ruimte gezorgd voor 

duidelijkere grenzen tussen  openbare en privé ruimte, die de 

verhouding tussen jongeren en omwonenden ten goede kwam. 
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Woord vooraf 
 
Door mijn eigen jeugd waarin ik graag op straat hing, mijn ervaring als jonge-
renwerker met hangjongeren en door de literatuur over de openbare ruimte 
en zijn gebruikers tijdens mijn studie Sociologie raakte ik geïnteresseerd in 
het gedrag van [hang]jongeren in de openbare ruimte. De omgang tussen 
verschillende gebruikers van de openbare ruimte plus het effect van de ge-
bouwde omgeving daarop leek me een interessant uitgangspunt voor een 
afstudeerscriptie voor mijn studie Sociologie aan de Universiteit van Amster-
dam. Tevens zocht ik naar een mogelijkheid om een onderzoek uit te voeren 
in een gebied met interessante maatschappelijke ontwikkelingen. Hiertoe 
kreeg ik de mogelijkheid door te participeren in een onderzoek in de Weste-
lijke Tuinsteden onder leiding van professor Jan Willem Duyvendak. Bureau 
Parkstad heeft de Universiteit van Amsterdam opdracht gegeven de effecten 
van het sociale programma binnen de Stedelijke Vernieuwing die in dit ge-
bied plaats vindt te bestuderen. Naast deze studie is onderzoek gedaan in 
Geuzenbaan, Overtoomse Veld Noord en de Kolenkitbuurt door Stefan Me-
taal, Maartje Delnoij en Jan Willem Duyvendak en dit heeft geresulteerd in 
de publicatie ‘Een Amsterdamse benadering’.  
Jongeren in de wijk is een actueel thema. Door middel van deze beschrijven-
de studie hoop ik een aanvulling te geven aan het huidige debat rondom 
jongeren in stadswijken. Mijn begeleiders van de Universiteit van Amster-
dam, Stefan Metaal en Ineke Teijmant, ben ik veel dank verschuldigd. Door 
hen heb ik geleerd kritisch te kijken naar theorieën, naar vermeende maat-
schappelijke ontwikkelingen, maar ook naar beleidsmakers en naar mijn 
eigen werk. De professionals en onderzoekers die ik gesproken heb, wil ik 
graag bedanken voor hun tijd en de jongerenwerkers van Stichting Kansweb 
voor alle moeite en overredingskracht om jongeren bereid te vinden zich te 
laten interviewen. De jongeren en omwonenden die hebben meegewerkt aan 
mijn onderzoek ben ik dankbaar voor hun openheid en de ervaringen die ze 
met mij hebben willen delen. Fred Martin en Ineke Teijmant uiteindelijk ben 
ik zeer erkentelijk voor de unieke kans om mijn scriptie bij de stichting De 
Driehoek te publiceren. 
 
Maart 2007  
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1. Alledaagse verhoudingen 

Inleiding 

Amsterdam-West, de Schilderswijk in Den Haag en het Kanaleneiland in 
Utrecht zijn wijken die regelmatig op negatieve wijze in de publiciteit ko-
men en bekend staan als ‘achterstandswijken’. Gekenmerkt door een con-
centratie van niet-westerse allochtonen, lage inkomens en problemen met 
jeugdgroepen lijken de wijken op basis van de berichtgeving weinig positiefs 
te herbergen. Het Zuidwest Kwadrant in Osdorp kan ook bestempeld worden 
als ‘achterstandswijk’. Ook hier is sprake van een concentratie van niet-
westerse allochtonen, hoge werkloosheidscijfers en grote groepen jongeren 
waarover men zich zorgen maakt. 
 
Dit onderzoek is te plaatsen binnen een context van een aantal maatschap-
pelijke thema’s die erg in de belangstelling staan. Allereerst de discussie 
over migranten in Nederland: de toegenomen concentraties in bepaalde 
stadswijken, de problemen met Marokkaanse jongens, de radicalisering onder 
moslims en de moeizame integratie van bepaalde groepen. Veiligheid is ook 
een thema dat een actuele achtergrond vormt voor dit onderzoek. Politici 
hebben het in hun verkiezingsprogramma’s over het werken aan veiligheid: 
meer blauw op straat, preventief fouilleren, blowverboden waardoor de 
openbare ruimte steeds meer gereguleerd lijkt te worden. De overheid pro-
beert door middel van deze regels de sociale veiligheid te waarborgen [Malo-
ne 2002, Lofland 1998, Boutellier 2004]. Ten slotte raakt dit onderzoek een 
klassiek thema: de maatschappelijke ongerustheid over de jeugd. Oftewel 
een vermeend gebrek aan normen en waarden, de bandeloosheid van de 
jeugd en hun gedrag op straat. In de wijk waar dit onderzoek zich afspeelt, 
komen al deze maatschappelijke thema’s samen. 
 
Jongerenoverlast is voor veel mensen één van de grootste ergernissen in hun 
wijk [Karsten et al, 2001]. Jongeren hebben de neiging elkaar te ontmoeten 
op straat bij zogenaamde hangplekken. Deze hangplekken zijn omwonenden 
vaak een doorn in het oog. De ervaren overlast bestaat uit geluidsoverlast, 
zwerfvuil, provocerend gedrag en het zich toe-eigenen van een plek die niet 
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voor hen bestemd is. De afgelopen jaren zijn conflicten tussen Marokkaanse 
jongeren en autochtone buurtbewoners breed uitgemeten in de media. Het 
bekendste voorbeeld is de escalatie in de Diamantbuurt in Amsterdam, waar 
een gezin uiteindelijk vertrok na maandenlange pesterijen door Marokkaanse 
jongeren. Amsterdam-West en dan in het bijzonder het Dijkgraafplein in Os-
dorp staat bekend om de overlast van jongeren. In deze studie gaat het om 
jongeren in de openbare ruimte en hun verhouding met omwonenden. 
 
Het onderzoek vond plaats in het Zuidwest Kwadrant in stadsdeel Osdorp, 
één van de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam. Het zijn naoorlogse wij-
ken gebouwd op basis van het Algemeen Uitbreidings Plan waarmee men 
toentertijd zo snel mogelijk in de enorme behoefte aan woonruimte pro-
beerde te voorzien. Vanwege de eenzijdige woningvoorraad en een concen-
tratie van sociale problemen op dit moment is in deze wijken een grootscha-
lige vernieuwingsoperatie gestart. Veel huizen worden gesloopt of gereno-
veerd en er wordt opnieuw geïnvesteerd in nieuwbouw en sociale voorzienin-
gen. Het Zuidwest Kwadrant is een pilotproject binnen deze vernieuwings-
operatie. Er is hier als eerste gestart met de vernieuwing. Het project nadert 
zijn voltooiing en dient nu als voorbeeld voor andere vernieuwingswijken. 
Binnen het Zuidwest Kwadrant is een klein gebied onderzocht rond een aan-
tal wooncomplexen bekend onder de naam Complex 50 aan de Hertingen-
straat, de Ekingenstraat en de Lederambachtstraat.  
 
Ik heb onderzocht welke jongeren in het Zuidwest Kwadrant regelmatig op 
straat te vinden zijn en hoe zij de wijk gebruiken in hun vrije tijd. Daarnaast 
heb ik gesproken met de omwonenden over hun ervaringen in de wijk. Door 
middel van deze gesprekken probeerde ik te achterhalen op welke wijze de 
jongeren en omwonenden met elkaar samenleven en of dat veranderd is 
sinds de vernieuwing. Daarnaast heb ik ter plekke onderzocht hoe jongeren 
zich gedragen op straat. Door middel van observaties en interviews heb ik de 
ontmoetingsplekken en de activiteiten van jongeren in de wijk in kaart ge-
bracht. Verder is nagegaan of er sprake is van overlast en in hoeverre de 
omwonenden overlast ervaren. 
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1.1 Alledaagse verhoudingen 
Voor het onderzoek is de volgende probleemstelling geformuleerd: 
Hoe kan na de vernieuwing de alledaagse verhouding tussen de jongeren en 
omwonenden rond Complex 50 worden getypeerd? 
 
Alledaagse verhoudingen 
‘Alledaagse verhoudingen’ verwijst naar hoe de jongeren en de omwonenden 
dagelijks met elkaar omgaan, hoe zij elkaar zien en wat ze van elkaar vin-
den, Welke interacties vinden er plaats of welke juist niet en hoe interprete-
ren zij deze interacties. Bij ‘verhouding’ gaat het om de interactie, beeld-
vorming en interpretatie die zij met en van elkaar hebben. Daar sluit de 
formulering ‘alledaags’ op aan, omdat ik in dit onderzoek zo dicht mogelijk 
bij de dagelijkse beleving van de omwonenden en de jongeren wil blijven. 
Hun verhalen en hun manier van samenleven in de wijk staan centraal in dit 
onderzoek. 
 
Jongeren 
Met ‘jongeren’ worden de jongeren bedoeld die zich dagelijks ophouden in 
de openbare ruimte rond Complex 50. Het gaat in dit onderzoek niet speci-
fiek om zogenaamde ‘harde kern’-jongeren, dus niet persé om jongeren die 
zich regelmatig bezighouden met criminele activiteiten. Het gaat meer om 
de ‘gemiddelde’ jongere die veel gebruik maakt van de openbare ruimte in 
zijn vrije tijd. Het merendeel van de jongeren in dit gebied is van Marok-
kaanse afkomst in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar.  
 
Omwonenden 
Bij ‘omwonenden’ gaat het om bewoners die rondom het bestudeerde plein-
tje wonen in de Ekingenstraat, de Hertingenstraat en de Lederambacht-
straat, ongeacht of zij wel of geen overlast ervaren.  
 
Complex 50 
‘Complex 50’ is de naam die woningcorporatie het Oosten voor het apparte-
mentencomplex gebruikt en zoals het Complex ook bij het stadsdeel bekend 
is. De appartementencomplexen staan in de wijk het Zuidwest Kwadrant aan 
de Hertingenstraat, Ekingenstraat en Lederambachtstraat. Deze complexen 
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vormen het onderzoeksgebied van deze studie. Tussen de complexen in ligt 
het buurthuis de Ossejan met rondom een speelstrook waar veel jongeren 
zich ophouden. Bij het onderzoek is speciaal gelet op dit stukje van de open-
bare ruimte, hoewel voor de interviews ook gevraagd is naar gebruik van het 
hele gebied 
 
Op onderstaande kaart van Amsterdam is met een rechthoek het Zuidwest 
Kwadrant aangegeven: 

 
Bron: Stadsplattegrond. Atlas Amsterdam 
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Op deze luchtfoto is het onderzoeksgebied gedetailleerder te zien. Het 
buurthuis de Ossejan is met een rechthoek aangegeven. 

 
Bron: Google Earth 

 
Op de foto zijn de blokken van Complex 50 te zien die buurthuis Ossejan 
omringen en aan de rechterzijde de nieuwbouwtorens ‘De Drie Wachters’. 
 
De vernieuwing 
Met de ‘vernieuwing’ wordt een tijdspad en een context waarin het onder-
zoek zich afspeelt aangeduid. Met de vernieuwing doel ik zowel op de fysieke 
vernieuwing als op de sociale beleidsmaatregelen. De fysieke vernieuwing 
betekent de renovatie van Complex 50 en de ingrepen in de openbare ruim-
te. De sociale maatregelen zijn onder meer het Interim Buurtbeheer en de 
nieuwe voorzieningen voor jongeren. Hoewel de vernieuwing een tijdspad 
vormt, is dit geen longitudinaal onderzoek. Er is geen data van voor de ver-
nieuwing, maar in de interviews wordt wel gevraagd naar de situatie voor en 
na de vernieuwing.  



 | JE OOGST WAT JE ZAAIT 14 

Openbare ruimte 
Hoewel dit begrip niet in de probleemstelling genoemd wordt, dient het toch 
toegelicht te worden. Openbare ruimte speelt een centrale rol in dit onder-
zoek, aangezien de jongeren en omwonenden elkaar voornamelijk in de ope-
nbare ruimte ontmoeten. Openbare ruimte definieer ik in navolging van Ha-
jer en Reijndorp [2001] als: de ruimte die niet privé is en dus voor iedereen 
toegankelijk. 

1.2  Onderzoeksopzet 

Zoals eerder al werd aangegeven, fungeert de vernieuwing van het Zuidwest 
Kwadrant als een van de pilotprojecten voor de rest van de vernieuwing van 
de Westelijke Tuinsteden. Het belang van de resultaten overstijgt daarmee 
het belang van deze studie en komt daardoor in een breder kader te staan. 
De woningen zijn in 2001 gerenoveerd opgeleverd. Sindsdien zijn allerlei 
maatregelen genomen om de sociale problemen in de wijk aan te pakken. 
Het onderzoeksgebied rond Complex 50 is interessant voor dit onderzoek, 
omdat de Ossejan en de ruimte er omheen bekend staan als een verzamel-
plek voor de jeugd in de wijk en er volgens het stadsdeel ontevredenheid zou 
bestaan bij omwonenden over de speelstrook onder de poorten van de Ekin-
genstraat en de Lederambachtstraat.  
 
De respondenten van het onderzoek zijn dertien jongeren woonachtig in de 
directe omgeving van de Ossejan en twaalf bewoners van de Hertingenstraat, 
de Ekingenstraat en de Lederambachtstraat. De jongeren zijn via de jonge-
renwerker van Welzijnsstichting Kansweb tijdens de inloop in de Ossejan 
benaderd voor een interview. De jongeren uit de Ossejan zijn geschikte res-
pondenten, omdat uit observaties is gebleken dat deze jongeren zich ook 
veelvuldig ophouden in de openbare ruimte in deze wijk. Daarnaast zijn de 
jongeren makkelijker te benaderen via een jongerenwerker dan op straat 
wanneer ze met een hele groep zijn. Doordat zij vertrouwen hebben in de 
jongerenwerker, zijn ze sneller bereid mee te werken aan een interview. 
Naast de jongeren uit de Ossejan zijn ook vijf jongeren geïnterviewd die 
nooit in de Ossejan komen en zich niet regelmatig ophouden in de openbare 
ruimte. Deze jongeren zijn geïnterviewd door middel van een groepsgesprek 
en zijn te beschouwen als een controlegroep; ook wel ‘deviant case’ ge-
noemd, omdat zij sterk verschillen van de andere geïnterviewde jongeren. 
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Ze hangen nooit op straat en zijn hoger opgeleid dan de andere geïnterview-
de jongeren. Juist door deze verschillen heeft dit groepsgesprek interessante 
gegevens opgeleverd. De bewoners zijn, op twee respondenten na, willekeu-
rig geselecteerd op basis van een steekproef. 
 
Binnen dit onderzoek speelt het tijdspad een belangrijke rol. Niet alleen de 
huidige situatie is onderzocht, ook de situatie voor de vernieuwing, tijdens 
de vernieuwing en net na de vernieuwing komt aan de orde in de interviews. 
Op die manier is onderzocht in hoeverre de vernieuwing en de sociale maat-
regelen volgens de onderzochten effect hebben gehad op de situatie in de 
wijk. 
 
De omwonenden zijn met een brief benaderd voor een interview. Zij zijn ge-
selecteerd op basis van een steekproef in drie straten rond de Ossejan: de 
Ekingenstraat, de Hertingenstraat en de Lederambachtstraat. In de steek-
proef zijn zoveel mogelijk verschillende woningtypen opgenomen, zoals seni-
orenwoningen, gezinswoningen of optopwoningen1. Er zijn twee steekproe-
ven getrokken van in totaal vijftig huishoudens in de Hertingenstraat en de 
Ekingenstraat en daarvan waren er tien bereid om mee te werken aan een 
interview, een respons van 20%. Uiteindelijk zijn er twaalf semi-gestructu-
reerde interviews gehouden. Twee respondenten zijn op een andere wijze 
benaderd. Het gaat om twee actieve bewoners uit de Lederambachtstraat en 
ik was erg geïnteresseerd in hun beleving van de situatie. 

                                                       
 
 
1 In bijlage 6 is een overzicht van de verschillende woningtypes en een plattegrond van het complex aan de 
Ekingenstraat opgenomen. 
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2. Osdorp 

Inleiding 

De wijk Osdorp behoort tot de Westelijke Tuinsteden en werd in de jaren 
zestig gebouwd om te voorzien in de groeiende behoefte aan woonruimte. De 
Tuinsteden zijn gebouwd als woonwijken en zijn groen en ruim van opzet. Ze 
worden gekenmerkt door veel veldjes, bomen, parken en de Sloterplas. Voor 
veel bewoners is het groen en de rust de meest aantrekkelijke factor van de 
Tuinsteden. De naoorlogse woningen zijn voornamelijk sociale huurwoningen. 
Daarnaast is in de jaren negentig de nieuwbouwwijk de Aker gebouwd waar-
van het merendeel uit koopwoningen bestaat.  
Sinds 2000 worden de Westelijke Tuinsteden grootschalig vernieuwd. Door de 
eenzijdige woningvoorraad bestaat de bevolking voornamelijk uit de lagere 
sociale klassen en trekken de middeninkomensgroepen weg. In de beleids-
stukken wordt gesproken over een concentratie van sociale problemen als 
hoge werkloosheidscijfers, veel schooluitval, een gebrek aan sociale cohesie 
en leefbaarheid [Duyvendak, Metaal en Delnoij 2006]. Daarnaast zijn de 
woningen toe aan een opknapbeurt. In 2006 had Osdorp ongeveer 45.000 
inwoners en woonden er 9916 jongeren tussen de acht en vierentwintig jaar 
[O+S].  

2.1 Osdorp en de cijfers  
Leeftijdsopbouw 
Het onderzoeksbureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam 
maakt gebruik van een indeling in buurtcombinaties. Het Zuidwest Kwadrant 
valt onder de buurtcombinatie Osdorp Midden. In de volgende tabel is een 
overzicht te zien van de leeftijdsopbouw van Osdorp Midden, Osdorp en de 
stad Amsterdam in januari 2006. 
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Tabel 1 Leeftijdsopbouw 2006, Osdorp Midden, Osdorp Totaal en Amsterdam 

 Osdorp Midden Osdorp totaal Amsterdam 

 Abs. % Abs. % Abs. % 

0- 4 jaar 868 8.4 3040 6.7 46266 6.2 

5-19 jaar 2093 20.3 8600 18.9 110173 14.8 

20- 34 jaar 2732 26.5 9418 20.7 193945 26.1 

35- 49 jaar 2074 20.1 10482 23.1 188339 25.3 

50-64 jaar 1097 10.6 6552 14.4 120420 16.2 

65 jaar en ouder 1458 14.1 7373 16.2 83884 11.4 

Totaal 10295 100 45465 100 743027 100 

Bron: bewerking van tabel O+S 

 
Wat hierbij opvalt is dat in het bijzonder de categorie 5-19 jaar en de cate-
gorie 20-34 jaar erg groot zijn in Osdorp Midden, vergeleken met zowel Os-
dorp als Amsterdam als geheel. Ook de categorie 0-4 jaar is groter dan in 
Osdorp en Amsterdam. Osdorp-Midden is dus een kinderrijke wijk. Dit komt 
vooral vanwege oververtegenwoordiging van grote Turkse en Marokkaanse 
gezinnen. De prognose van Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente 
Amsterdam is dat het percentage kinderen in de wijk nog verder zal stijgen. 
In Osdorp behoort 64% van de jeugd tussen de 0 en 24 jaar tot etnische min-
derheden 
 
Etniciteit 
Het Zuidwest kwadrant is een wijk met een sterk gemengde etnische bevol-
kingssamenstelling. Vooral het percentage Marokkanen en Turken is hoog in 
vergelijking met de rest van Amsterdam en Osdorp, zoals blijkt uit onder-
staande tabel uit 2002.  
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Tabel 2 Etnische verdeling in %, Osdorp Midden, Osdorp, Amsterdam, 2006 

Etnische achtergrond Osdorp Midden Osdorp Amsterdam 

Autochtonen 27 48 52 

Marokkanen 31 16 9 

Turken 17 9 5 

Surinamers 8 9 9 

Antillianen 1 1 2 

Overig niet westerse allochtonen 9 7 9 

Westerse allochtonen 8 10 14 

Bron: O+S 

 
In de volgende tabel staan de tien wijken in Amsterdam in 2004 met het 
hoogste en de tien wijken met het laagste percentage niet-westerse alloch-
tonen. In de tabel staat Osdorp Midden op de vijfde plaats van de wijken met 
het hoogste percentage niet-westerse allochtonen. Het Zuidwest Kwadrant 
ligt in de wijk Osdorp Midden. In Osdorp Midden wonen ongeveer 65% niet-
westerse allochtonen.  
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Tabel 3   Aandeel niet-westerse allochtonen in tien buurten met hoogste 
percentage en tien buurten met laagste percentage, 2004 

  

bron: O+S  
 
In 2004 was een groot deel van de vernieuwing in Osdorp Midden al uitge-
voerd. Toch is er nog steeds een sterke concentratie van niet-westerse al-
lochtonen. In die zin is de situatie met betrekking tot de bevolkingssamen-
stelling weinig veranderd, ondanks de vernieuwing.  
 
Osdorp wordt net als de rest van de Westelijke Tuinsteden gekenmerkt door 
een bevolking met een lage sociaal economische positie. In de volgende tabel 
is het opleidingsniveau af te lezen van de bevolking van Osdorp en de omlig-
gende stadsdelen. 
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Tabel 4 Opleidingsniveau van de bevolking van 15-64 jaar naar stadsdeel [%] 

 1999 2003 

 BO LBO 

MAVO 

MBO 

HAVO 

VWO 

HBO 

WO 

BO LBO 

MAVO 

MBO 

HAVO 

VWO 

HBO 

WO 

Bos & Lommer 31 31 23 15 35 26 26 13 

Geuzenveld 29 32 26 13 34 32 27 7 

Osdorp 24 34 30 12 23 33 32 12 

Slotervaart 23 24 33 20 23 26 32 19 

Nieuw-West 27 30 28 15 28 29 30 13 

Amsterdam 19 25 28 28 18 23 29 30 

Bron: rapport sociaal economische positie bewoners Nieuw-West – Bureau Onderzoek en Statistiek, 2005 

 
Uit deze tabel blijkt dat tussen 1999 en 2003 het opleidingsniveau van de 
inwoners van Osdorp niet veel is veranderd. Er wonen weinig hoogopgeleide 
inwoners [HBO/WO] in Osdorp en relatief veel inwoners die alleen basison-
derwijs hebben gevolgd; bijna een kwart van de bewoners. Het opleidingsni-
veau van Osdorp ligt significant lager dan het gemiddelde van Amsterdam.  
 
Op basis van deze tabellen kan geconcludeerd worden dat Osdorp, en daar-
binnen het Zuidwest Kwadrant, een wijk is met een groot aandeel van kinde-
ren en jongeren, een hoog percentage Turkse en Marokkaanse inwoners en 
relatief veel inwoners met een laag opleidingsniveau. Opvallend is dat er 
weinig veranderd is in de bevolkingssamenstelling, hoewel dit één van de 
belangrijkste doelstellingen van de vernieuwing is. Daarnaast is de prognose 
van O+S dat het percentage kinderen en jongeren in de wijk zal groeien van 
belang voor dit onderzoek. 
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2.2 Osdorp en de vernieuwing 

Bij de start van de vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden waren de 
meeste woningen sociale huurwoningen, beheerd door woningbouwcorpo-
raties. Populair waren de Tuinsteden in de beginjaren vooral bij de hogere 
arbeidersklasse en lagere middenklasse. Door de stijgende welvaart zijn de 
oorspronkelijke bewoners in de loop der jaren vertrokken naar omliggende 
nieuwe wijken en overloopgebieden als Purmerend en Almere. Zij maakten 
plaats voor een nieuwe generatie westelijke tuinstedelingen, waaronder veel 
Turkse en Marokkaanse gezinnen, die sinds de jaren tachtig gebruik maakten 
van de mogelijkheid van gezinshereniging. Door de instroom van deze door-
gaans lagere inkomensgroepen, deelden de wijken niet in de welvaartsstij-
ging van de oorspronkelijke bewoners, maar - integendeel - ontstond een 
concentratie van lage inkomens. De gezinnen waren groot, de woningen klein 
en - mede door de wat armzalige omstandigheden waaronder delen van de 
Westelijke Tuinsteden tot stand zijn gekomen - ook relatief snel verouderd. 
Half jaren negentig ontstonden plannen voor een grootschalige vernieuwings-
operatie. Bureau Parkstad is opgericht om deze omvangrijke operatie op 
gang te helpen en te coördineren. De vernieuwing richt zich in de eerste ja-
ren met name op vernieuwing van de woningvoorraad en het verbeteren van 
een gedifferentieerd woningaanbod in de wijken.  
 
In Osdorp wordt een deel van de sociale huurwoningen gerenoveerd en een 
deel gesloopt en vervangen door nieuwbouw, zowel in de huur- als in de 
koopsector. De wijk wordt dichter bebouwd en er komt een grotere variatie 
in woningen. Zoals eerder vermeld, geldt het Zuidwest Kwadrant als een 
pilot voor de rest van de vernieuwingsgebieden. Inmiddels is de vernieuwing 
in het Zuidwest Kwadrant grotendeels afgerond. In het onderzoeksgebied is 
Complex 50 ingrijpend vernieuwd. De woningen zijn aangepast naar de wen-
sen van de huidige bewoners. Zo zijn de woningen van de eerste en de twee-
de verdieping samengevoegd, waardoor grote benedenwoningen zijn ont-
staan voor gezinnen. Daarnaast zijn speciale seniorenwoningen gecreëerd 
met aangepaste voorzieningen, zoals een lift. Verder zijn alle woningen 
groter geworden en hebben de portiekwoningen een groter balkon gekregen. 
Ten slotte is een extra woonlaag boven op de complexen geplaatst: de zoge-
naamde ‘optopwoningen’. De oorspronkelijke bewoners hebben een tijdlang 
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in een wisselwoning gewoond of zijn naar een andere woning verhuisd. Veel 
oorspronkelijke bewoners zijn terug gekomen na de vernieuwing. Naast de 
renovatie van Complex 50 zijn zes nieuwe torens met appartementen ge-
bouwd tegenover de gerenoveerde complexen: de Drie Wachters. Op de 
benedenverdieping van de torens is ruimte voor voorzieningen als een apo-
theek en een gezondheidscentrum. De woningcorporaties trachten een gedif-
ferentieerder woningaanbod te creëren door steeds meer huurwoningen in de 
wijk te verkopen. 
 
Naast de vernieuwing van de woningen wordt de openbare ruimte aangepast. 
In het originele ontwerp van de Westelijke Tuinsteden bestaat geen duidelij-
ke grens tussen privé en openbaar. De Tuinsteden zijn ontworpen vanuit een 
idee van gemeenschappelijkheid. Reijndorp stelt dat deze gemeenschappe-
lijkheid in de wijken is verminderd. Hierdoor ontstond een probleem in het 
beheer van de openbare ruimte. De ruimte is te groot en dus onbeheersbaar 
en niemand voelt zich persoonlijk verantwoordelijk [Reijndorp 1995]. In het 
nieuwe ontwerp van de Westelijke Tuinsteden zal een duidelijkere grens 
getrokken worden tussen wat openbaar en wat privé is. Het aantal open 
plekken wordt be-
perkt en in plaats 
daarvan worden meer 
binnentuinen aange-
legd [Brochure Ver-
nieuwing Osdorp 
Amsterdam 2004]. In 
het onderzoeksgebied 
is dit al duidelijk 
zichtbaar. Op de foto 
zijn de kijktuinen van 
Complex 50 te zien. 
Deze tuinen zijn type-
rend voor de ver-
nieuwing van de openbare ruimte rond Complex 50. In plaats van een hofje 
dat voor iedereen toegankelijk is, zijn grote hekken geplaatst rond de tui-
nen. De ruimte is geprivatiseerd en is alleen toegankelijk voor de bewoners 
van het bijbehorende complex. 
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Ook op andere plek-
ken is deze verande-
ring zichtbaar, zoals 
op deze foto van een 
nieuw gebouwd com-
plex in het Zuidwest 
Kwadrant. Ook hier 
zijn de binnentuinen 
afgesloten en niet 
toegankelijk voor 
vreemden. 
Naast deze gedeelte-
lijke privatisering van 
de openbare ruimte is 
speelruimte voor 
kinderen gecreëerd. 
Onder de complexen 
door is een speel-
strook aangelegd met 
speeltoestellen en 
voetbalgoaltjes. Ener-
zijds een succes, 
want er zijn altijd 
kinderen en jongeren 
te vinden, anderzijds 
schijnen - volgens het 
stadsdeel en de poli-
tie - veel omwonenden door de ligging van de speelstrook geluidsoverlast te 
ondervinden. 
 
Al snel bleek dat sociale problemen niet alleen zijn op te lossen door fysieke 
vernieuwing. Er was te weinig aandacht besteed aan de sociale infrastruc-
tuur. Dit uitte zich volgens het stadsdeel onder andere in veel overlast bij de 
bewoners van het vernieuwde Complex 50. Speeltoestellen werden vernield 
zodra ze geplaatst waren en jongeren hielden zich tegen de zin van de be-
woners op in de nieuwe portieken. Een aantal aanpassingen is doorgevoerd. 
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De portieken onder de poort zijn afgesloten en verder is er een camera ge-
plaatst in de poort bij de Lederambachtstraat en zijn er schijnwerpers opge-
hangen bij het voetbalpleintje voor de Ossejan.  
 
Daarnaast is het zogenaamde Interim Buurtbeheer opgezet, waarin stads-
deel, politie, woningbouwcorporatie en bewoners samenwerken om proble-
men snel en effectief aan te pakken. Vanuit het Interim Buurtbeheer is een 
aantal doelstellingen opgesteld, zoals de bestrijding van sociaaleducatieve 
en maatschappelijke achterstanden en overlast en het vergroten van sociale 
samenhang en veiligheidsgevoelens in de buurt [Tussenbalans Sociale Ver-
nieuwing in het ZWK]. Het stadsdeel heeft verder een coördinator sociale 
veiligheid aangesteld. Deze coördinator richt zich op de overlastproblematiek 
op straat en het blussen van ‘sociale brandjes’ in de wijk. In het werk komt 
zij voornamelijk problemen met jongeren tegen. De coördinator sociale vei-
ligheid werkt samen met de politie, de woningbouwcorporatie en het jonge-
renwerk. De coördinator is deelnemer aan het Interim Buurtbeheer.  

2.3 Osdorp, jongeren en het jeugdbeleid 

Jongeren en de door hen veroorzaakte overlast vormen volgens geïnterview-
de professionals2 en de beleidsdocumenten van het stadsdeel één van de 
grootste sociale problemen in Osdorp. In deze paragraaf wordt een overzicht 
gegeven van de huidige situatie rond jongeren, jongerenproblematiek en het 
op hen gerichte beleid op basis van interviews met professionals en beleids-
documenten. In Osdorp zou veel geklaagd worden door omwonenden: speel-
toestellen worden gesloopt en beschadigd en er zijn veel jongeren die zich 
vervelen in de wijk. De groepen jongeren die de meeste aandacht trekken 
zijn volgens het jongerenwerk te vinden bij het stadsdeelkantoor, in de wijk 
de Aker, op de Pieter Calandlaan, rond de Ossejan, in de Wildemanbuurt en 
rond het Dijkgraafplein. De jongeren ‘hangen’ en voetballen. Vaak zijn ze tot 
’s avonds laat op straat te vinden. Rond de Ossejan is volgens de professio-
nals vooral sprake van geluidsoverlast en oneigenlijk gebruik van portieken. 
Bij de aanbouw van de nieuwe appartementencomplexen de Drie Wachters 

                                                       
 
 
2 In bijlage 5 is een lijst met de geïnterviewde professionals opgenomen.  



 | JE OOGST WAT JE ZAAIT 25 

zijn veel ramen ingegooid en werd ingebroken in de leegstaande torens. In 
de media zijn berichten verschenen waarin over jeugdbendes wordt gespro-
ken. Dit wordt echter door jongerenwerkers als overdreven bestempeld. Er 
is, volgens hen, zeker sprake van problemen met jongeren in Osdorp, maar 
er zijn geen negen jeugdbendes, zoals een kop van een artikel in Het Parool 
luidt [Het Parool 2004]. De jongeren zijn niet in die mate georganiseerd dat 
er sprake is van een jeugdbende. Het gaat vaak om een grote groep jongeren 
waarbinnen slechts een aantal crimineel actief is. Van de 6500 jongeren in 
Osdorp zijn er ongeveer 150 die deel uitmaken van een naar criminaliteit 
neigende groep. De overlastgevende groep bestaat uit ongeveer 400 jongeren 
[Voortgangsrapportage Jeugd – Stadsdeel Osdorp 2005]. Anno 2003 zouden 
volgens het rapport ‘Osdorpse Lieverdjes?’ van de VU ongeveer dertig jonge-
ren rondhangen bij Complex 50. Daarvan worden tien jongeren als hinderlijk 
omschreven, vijftien als overlastgevend en vijf als crimineel [Osdorpse Lie-
verdjes 2003]. 
 
In 2001 is 18,5% van de jeugdige arrestanten afkomstig uit het politiedistrict 
6 [de Baarsjes, Osdorp, Slotervaart/Overtoomse Veld en Geuzenveld/Sloter-
meer]. Dit district steekt zowel procentueel als in absolute zin boven de 
andere districten uit wat betreft jeugdcriminaliteit. In de regio Amsterdam-
Amstelland bedraagt het gemiddelde percentage jeugdige arrestanten 12%. 
In district 6 is dit 23,2% [Osdorpse lieverdjes 2003]. In de periode 1996-2000 
is het aantal jeugdige verdachten in Osdorp sterk gestegen, van 184 naar 
267. Sinds 2000 is er sprake van een daling naar 154 jeugdige verdachten, 
waarvan 11 ‘harde-kern verdachten’. Harde kern verdachten zijn jongeren 
die worden verdacht van drie of meer zware misdrijven [Rapport Jeugdige 
verdachten in Amsterdam 1996-2002].  
 
Rond 2000 waren bij het Dijkgraafplein grote problemen met jongeren. Hier 
ging het om harde-kern jongeren, die zich bezighielden met zware criminali-
teit, zoals inbraken en overvallen. Door het gezamenlijk optreden van poli-
tie, justitie en het welzijnswerk, plus het feit dat de jongeren ouder en dus 
waarschijnlijk volwassener zijn geworden, zijn de problemen rond het Dijk-
graafplein afgenomen en is het er een stuk rustiger. Een centraal onderdeel 
van de aanpak van de politie vormt de shortlistmethode groepscriminaliteit; 
ook wel de Ferwerdamethode genoemd. Deze methode heeft ten doel het in 
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kaart brengen van de verschillende groepen jongeren in een wijk. Bij het in 
kaart brengen wordt gebruik gemaakt van een indeling in verschillende typen 
jeugdgroepen: hinderlijke groepen, overlastgevende groepen en criminele 
groepen. Hinderlijke groepen zijn groepen jongeren die rondhangen in de 
wijk, af en toe lawaai maken, soms iets vernielen, maar wel aangesproken 
kunnen worden op hun gedrag. Een overlastgevende groep is een groep die 
nadrukkelijk aanwezig is op straat of in een wijk. Ze gedragen zich soms 
provocerend ten opzichte van voorbijgangers, vernielen dingen en trekken 
zich minder aan van de reactie van buitenstaanders. Bij een criminele straat-
groep is er sprake van een groep waarin een aantal leden zich schuldig maakt 
aan criminele activiteiten. Ze zijn al een aantal keer met de politie in aanra-
king gekomen. De groepen gebruiken geweld en criminaliteit is voor hen 
onder andere een bron van inkomsten. Wanneer met de shortlist een groep in 
kaart is gebracht stellen de betrokken partijen - zoals de stadsdelen, politie, 
justitie en jeugdzorg - een plan van aanpak op. Belangrijk voor deze samen-
werking zijn de ‘buurtnetwerken 12 +’ die in de wijken zijn opgezet. Dit zijn 
netwerken op wijkniveau waarin alle betrokken partijen rond jongeren zijn 
vertegenwoordigd zoals onder andere scholen, politie, Jeugdzorg en het 
jongerenwerk. In het plan van aanpak worden bijvoorbeeld afgesproken dat 
het jongerenwerk activiteiten aanbiedt om verveling tegen te gaan bij een 
hinderlijke groep. Tegen criminele jongeren wordt repressief opgetreden en 
jongeren worden naar jeugdgevangenissen of instituten als Glenn Mills ge-
stuurd ter heropvoeding [Brochure Aanpak Problematische Jeugdgroepen 
Amsterdam-West]. Een rapport van het Verwey-Jonker instituut stelt dat de 
succesvolle aanpak van jeugdcriminaliteit leidt tot meer zichtbaarheid van 
overlast van jongeren. Hoewel de jeugdcriminaliteit afnam, nam overlast 
door jongeren tussen 1999 en 2004 toe, aldus de respondenten van de Poli-
tiemonitor. Het rapport adviseert een extra beleidsinspanning gericht op 
overlast door jongeren en het verder ontwikkelen van de shortlistmethode 
groepscriminaliteit van Ferwerda [Boutellier et al 2004].  
 
Naast de repressieve aanpak worden ook vrijetijdsvoorzieningen en kansen 
gecreëerd, om schooluitval en overlast aan te pakken [Voortgangsrapportage 
Jeugd – Stadsdeel Osdorp 2005]. Sinds kort is de Stichting KansWeb actief 
met ambulant –en accommodatiegericht jongerenwerk. Een aantal jongeren-
werkers gaat ‘vindplaatsgericht’ te werk en zoekt jongeren op straat op. Ze 
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organiseren diverse activiteiten, zoals voetbaltoernooien en uitjes. Op deze 
wijze proberen ze in contact met de jongeren te komen, waardoor proble-
men sneller gesignaleerd kunnen worden en jongeren makkelijker aanspreek-
baar zijn wanneer sprake is van overlast. Verder worden er diverse activitei-
ten georganiseerd in jongerencentra en buurthuizen. Dit zijn voornamelijk 
inloopactiviteiten. Hier komen vooral jongens op af, maar er worden ook 
speciale activiteiten voor meisjes georganiseerd. Naast het jongerenwerk van 
Stichting Kansweb zijn sportvaders actief in de wijk. Het gaat om een project 
dat is opgezet door de VU, waarbij familieleden van kinderen en jongeren 
met hen gaan sporten. Door de aanleg van voetbalkooien is er ook meer 
ruimte om te sporten. Verder is Welzijnsorganisatie Impuls actief op het 
gebied van trajectbegeleiding en is er naast theater de Meervaart sinds kort 
Studio W.E.S.T. gevestigd waar jongeren workshops of cursussen kunnen 
volgen in muziek, dans, theater of nieuwe media. Ten slotte is de coördina-
tor sociale veiligheid vanuit het stadsdeel verantwoordelijk voor het aan-
pakken van jongerenoverlast. Ze werkt samen met het jongerenwerk, politie 
en buurtverenigingen en is vooral verantwoordelijk voor het blussen van 
‘sociale brandjes’. 

Conclusie 

De afgelopen jaren heeft men geprobeerd de wijk op tal van aspecten te 
verbeteren. Uit de demografische analyse blijkt dat de bevolkingssamen-
stelling weinig is veranderd. Osdorp-Midden, waartoe het Zuidwest Kwadrant 
behoort, heeft nog steeds een bevolking die gekenmerkt wordt door een laag 
opleidingsniveau en er is sprake van een concentratie van niet-westerse 
allochtonen. Osdorp is een relatief kinderrijke wijk en het percentage jonge-
ren zal naar verwachting nog toenemen. Het is dus de vraag wat voor conse-
quentie dit alles heeft voor het samenleven van de bewoners in de wijk en 
de verhouding tussen omwonenden en jongeren. Maar cijfers vertellen niet 
het volledige verhaal over het leven in de wijk, zoals we in het volgende 
hoofdstuk zullen zien. 
 
Het Zuidwest Kwadrant fungeert als pilot binnen de vernieuwing. Na de fy-
sieke vernieuwing bleken de sociale problemen geenszins opgelost. Integen-
deel, de problemen met jongeren waren na de oplevering nog sterker terug-
gekomen. Als reactie hierop is een pakket sociale maatregelen uitgevoerd, 
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waaronder het Interim Buurtbeheer. Deze combinatie van fysieke en sociale 
maatregelen zal bij andere vernieuwingsprojecten ook gebruikt worden, op 
basis van de ervaringen in het Zuidwest Kwadrant. Het jongerenwerk is geïn-
tensiveerd. Daarnaast zijn repressieve maatregelen opgezet om het pro-
bleem met de ‘harde kern’ jongeren aan te pakken. In hoeverre de resulta-
ten hiervan merkbaar zijn in het dagelijks leven van de omwonenden en 
jongeren in Complex 50 zal moeten blijken uit de interviews en observaties.  
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3. Jongeren in de openbare ruimte  

3.1 Hangjongeren  

In het Zuidwest Kwadrant is volgens geïnterviewde professionals zoals de 
buurtregisseur sprake van jongerenoverlast. Hij noemt jeugd zelfs “het 
grootste probleem voor deze buurt”. Overlast door jongeren staat momen-
teel sterk in de aandacht. Toch is het rondhangen van jongeren iets van alle 
tijden. Altijd zijn er plekken geweest waar jongeren samenkomen om elkaar 
te ontmoeten, te praten en indruk te maken op elkaar. Na de Tweede We-
reldoorlog krijgt de jeugd meer bewegingsvrijheid door meer zakgeld en 
meer vrije tijd. Ook heeft het traditionele verzuilde verenigingsleven minder 
vat op de jeugd. Zorgen ontstaan over de ontspoorde en verwilderde jeugd 
die met hun brommers voor veel lawaai zorgen [Noorda & Veenbaas 2000]. In 
de jaren vijftig werden vetkuiven bestempeld tot probleemjongeren en in de 
jaren zestig waren het de nozems en de provo’s [Schuyt 1995].  
 
Jongeren wekken vaak de irritatie van omwonenden door hun oneigenlijk 
gebruik van ruimten, zoals het hangen in een speeltuintje. Verschillende 
groepen hebben verschillende ideeën over het juiste gebruik van de openba-
re ruimte. Jongeren en omwonenden hebben uiteenlopende wensen en be-
hoeftes. Omwonenden wensen netheid en orde, terwijl jongeren vrijheid en 
levendigheid zoeken [Van Ginkel & Deben 2002]. In veel wijken scoren hang-
jongeren hoog op de lijst van grootste ergernissen van bewoners [Van Ginkel 
& Deben 2002; Karsten et al 2001]. De overlast van de jongeren bestaat on-
der andere uit geluidsoverlast, vervuiling, het zich toe-eigenen van bijvoor-
beeld speeltuintjes, intimidatie, pesterijtjes, drugsgebruik en vandalisme.  
 
Jongerenoverlast is een lastig begrip, omdat het een sterk subjectieve com-
ponent bevat. Wat als overlast wordt ervaren, hangt af van de interpretatie 
van een situatie door een persoon en de betekenis die hij of zij hieraan 
geeft. Schuyt omschrijft het proces van [mis]interpretatie van gedragingen, 
in dit geval met Marokkaanse jongeren op straat als volgt: “Het gedrag krijgt 
een symbolische interpretatie, het staat - net als elk symbool - voor iets 
anders: het gedrag van jongeren [het samenklitten] wordt aangezien voor 
iets anders [dreiging] en roept een reactie op. Op haar beurt wordt deze 
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situatie door de jongeren geïnterpreteerd als een afwijzing, soms als discri-
minatie waardoor een aanvankelijk neutrale situatie ineens een conflictueu-
ze en zelfs explosieve lading krijgt.” [Schuyt 1995:19]. Een negatieve bele-
ving wordt nog eens versterkt door gevoelens van onmacht en kwetsbaarheid 
bij omwonenden [Ter Steege 2003]. 
 
Als gevolg van misinterpretatie van beide kanten kan een wij-zij situatie 
ontstaan, waarbij misverstanden en stereotyperingen over elkaar ontstaan, 
zoals ‘alle ouderen hebben een hekel aan jongeren’ of ‘de jeugd van tegen-
woordig heeft geen respect meer voor ouderen’. Problemen met jongeren 
moeten volgens Schuyt vanuit een ‘dubbel perspectief’ worden onderzocht: 
zowel vanuit de optiek van de jongeren als vanuit die van de omgeving 
[Schuyt 1995:19]. Misinterpretatie bestaat ook op breder niveau en daarom is 
voorzichtigheid geboden met het bestempelen van alle straatgroepen of 
hangjeugd tot probleemgroep. In een artikel in het Parool [24 juni ‘05] 
spreekt wethouder Aboutaleb zijn ergernis uit over de negatieve wijze waar-
op naar jongeren wordt gekeken. Aboutaleb vindt dat de bewoners en be-
stuurders van Amsterdam intolerant geworden zijn. Dat wil niet zeggen dat 
er niets aan de hand is. Afgaande op de methode Ferwerda zijn er in Amster-
dam momenteel 118 jeugdgroepen, waarvan er ongeveer 6 crimineel zijn, 26 
overlast veroorzaken en 86 hinderlijk zijn [Brochure aanpak problematische 
jeugdgroepen Amsterdam-West] 
 
Volgens veel theoretici is jongerenoverlast de afgelopen jaren toegenomen 
of anders gezegd, er zijn meer mensen die overlast ervaren. Noorda en 
Veenbaas [2000] stellen dat de gebouwde omgeving is veranderd. Door een 
intensiever ruimtegebruik in steden, en in toenemende mate ook dorpen, is 
volgens hen het aantal ontmoetingsplekken voor jongeren en speelruimte 
voor kinderen steeds minder geworden. De openbare ruimte wordt schaarser, 
waardoor mensen sneller last van elkaar hebben. Jongeren vormen hierdoor 
sneller een bron van overlast. In steden is een grotere scheiding van functies 
ontstaan. Bepaalde wijken zijn puur en alleen bedoeld om te wonen, andere 
dienen als economisch of cultureel centrum. De woonwijken kenmerken zich 
volgens de advertenties door rust en ruimte. De bewoners zitten daar niet te 
wachten op een groep jongeren die hun rust komt verstoren, waardoor men-
sen sneller klagen over overlast [Noorda & Veenbaas 2000; Hazekamp 1985]. 
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Karsten [2001] stelt dat de openbare ruimte in woonwijken ook steeds ano-
niemer wordt, omdat de straat geen ontmoetingsfunctie meer heeft. De 
levendigheid en veelzijdigheid zijn verdwenen uit de wijk. De sociale contro-
le neemt hierdoor af en overlast door jongeren neemt toe [Karsten et al. 
2001]. Ook Penninx deelt deze mening. Volgens hem is er in de naoorlogse 
wijken, zoals Osdorp, sprake van een ‘vermindering van de kwaliteit van de 
openbare ruimte’ [Penninx 2003:137]. Deze ideeën sluiten aan bij de ideeën 
van stadssociologe Jane Jacobs [1961]. De functiescheiding tast de leefbaar-
heid, diversiteit en toegankelijkheid van de openbare ruimte aan. Hierdoor 
kan de overlast van jongeren toenemen.  
 
Naast veranderingen in de openbare ruimte wordt een gebrekkige sociale 
structuur ook gezien als oorzaak voor onveiligheid en overlast. Ter Steege 
[2003] onderscheidt een aantal risicofactoren voor conflicten tussen jongeren 
en omwonenden in een wijk: een weinig hechte sociale structuur, veel ver-
huizingen, een hoog percentage allochtonen en een groep ouderen die domi-
nant aanwezig is in de vergaderstructuur van een wijk. Uit onderzoek van het 
Sociaal Cultureel Planbureau blijkt eveneens dat onveiligheid het grootst is in 
wijken met een monofunctioneel karakter, veel verhuizingen en een hoog 
percentage allochtonen. Overlast is in het onderzoek van het SCP één van de 
indicatoren van onveiligheid. De genoemde factoren kunnen tezamen leiden 
tot een gebrek aan sociale structuur in een wijk. Dit heeft een toename van 
overlast en onveiligheid tot gevolg [SCP 2002]. 

3.2 Pleiners en Planners 

Jongeren brengen een groot deel van de vrije tijd door in de openbare ruim-
te. Het is een verplaatsingsruimte, bijvoorbeeld van huis naar school. Daar-
naast is de openbare ruimte een activiteitenruimte, waarin jongeren voetbal-
len, winkelen of samenkomen met vrienden. Ze komen er informeel samen 
zonder directe controle van volwassenen [Emmelkamp 2004]. In de openbare 
ruimte creëren jongeren graag een vaste ontmoetingsplek. Hier onttrekken 
zij zich aan de verplichtingen, de saaiheid en de controle van het ouderlijk 
huis. Een eigen vaste ontmoetingsplek biedt tevens een mogelijkheid zich te 
onderscheiden van andere groepen. Op een geschikte ontmoetingsplek valt 
iets te beleven, zijn voorzieningen of kan een activiteit beoefend worden zo-
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als voetbal en de plek is uit het zicht van omwonenden en voorbijgangers 
[Karsten et al. 2001].  
 
‘Hangen’ wordt door buurtbewoners en instanties vaak als een doelloze acti-
viteit beschouwd die niet bijdraagt aan de ontwikkeling van een jongere. Ten 
onrechte, want rondhangen dient weldegelijk een doel. Een groep vrienden 
verschaft identiteit en de groepscultuur is een goede voorbereiding op het 
toekomstig functioneren in de maatschappij. Daarnaast is experimenteerge-
drag van belang voor de leeftijdsfase waarin jongeren zich bevinden De 
openbare ruimte is een geschikte locatie, want hier kunnen jongeren zich als 
groep manifesteren. Op die manier benadrukken zij hun onafhankelijkheid 
ten opzichte van volwassenen [Matthews et al. 1980 in Karsten et al 2001]. 
Daarnaast hebben jongeren de behoefte om zich te onttrekken aan volwas-
senen, maar tegelijkertijd ook om zich er tegen af te zetten en de confron-
tatie aan te gaan [Lieberg 1997 in Karsten et al. 2001].  
 
Jongeren verschillen onderling sterk in hun vrijetijdsbesteding. Emmelkamp 
[2004] onderscheidt vijf verschillende categorieën jongeren op basis van hun 
omgeving en vrijetijdsbesteding: 

• De Pleiners: jongeren die veel tijd buitenshuis doorbrengen. Hun 
vrijetijdsbesteding is weinig gepland en ze hebben veel zelfstandige 
bewegingsvrijheid.  

• Uit-en-thuizers: jongeren die gekenmerkt worden door een bewe-
ging van en naar huis. Ze zijn lid van één of meerdere verenigingen 
en zijn minder op straat dan de pleiners. Deze jongeren zijn vaak 
afkomstig uit de midden –en hogere sociaal- economische klassen.  

• Beschermden: jongeren die vooral activiteiten hebben in de be-
schermde omgeving. Dit zijn met name hoger opgeleide meiden.  

• Binnenjongeren: jongeren die veel thuis zijn en weinig afspraken 
hebben. Ze besteden relatief weinig tijd samen met andere jonge-
ren en meer alleen of met hun familie.  

• De Planners: jongeren die een zeer georganiseerd vrijetijdsgebruik 
hebben. Ze zijn veel lid van verenigingen en hebben vaak een baan-
tje. Deze jongeren overbruggen grote afstanden en zijn weinig in 
hun eigen wijk te vinden.  
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Dit verschil onder jongeren wordt beïnvloed door geslacht, sociaalecono-
mische status en woonmilieu. Jongens zijn veel vaker op straat te vinden dan 
meisjes: 68% tegen 31%. Jongens voetballen vooral in de openbare ruimte en 
meiden gaan meer winkelen. Jongeren uit de hogere sociaaleconomische 
klassen hebben meer clublidmaatschappen dan jongeren uit lagere sociaal-
economische klassen, en zij kijken meer tv en sporten meer. Dit sporten 
vindt voornamelijk plaats in de openbare ruimte. Hoe hoger de sociaaleco-
nomische status, hoe meer activiteiten buiten de directe woonomgeving 
plaats vinden. Hoe lager de sociaaleconomische status, hoe meer men op de 
eigen wijk is gericht [Emmelkamp 2004].  
 
Op basis van etniciteit zijn ook verschillen tussen jongeren. In een onderzoek 
van het Ministerie van WVC uit de jaren tachtig is een vergelijking gemaakt 
tussen het vrijetijdsgedrag van jonge allochtonen en de Nederlandse jeugd. 
Zo sporten Marokkaanse en Turkse jongens niet minder dan Nederlandse 
jongens, maar doen zij dit meer in een ongeorganiseerd verband. Hierbij 
gaat het vooral om voetballen en vechtsporten. De meeste voetballers doen 
dit op straat of in een park. Men ontmoet elkaar ’s avonds in het park of op 
straat om partijtjes te spelen [Karsten et al. 2001]. 

3.3 Marokkaanse jongeren 

De laatste jaren zijn verschillende studies verschenen over het crimineel en 
overlastgevend gedrag van met name Marokkaanse jongeren. Uit het onder-
zoek van Trees Pels blijkt dat Marokkaanse jongeren sterker op hun leeftijds-
genoten zijn gericht dan Nederlandse jongeren. Vrienden zijn voor hen een 
even grote bron van steun als hun moeders en een grotere bron van steun 
dan hun vaders. Autochtone Nederlandse jongeren zien hun moeder als een 
grotere bron van steun dan hun vrienden op het gebied van vrije tijd, sociale 
relaties en school. Marokkaanse jongeren socialiseren zowel door de opvoe-
ding van de ouders, als door de peergroup waarin zij zich bevinden.[Pels 
2003:23]. Het gezin speelt dus, naast de peergroup, een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van jongeren. Pels concludeert dat om overlast te voorkomen 
veel meer accent moet worden gelegd op de dialoog met deze jongeren en 
het tonen van respect.  
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Naast Trees Pels heeft de antropoloog Frank van Gemert veel onderzoek 
gedaan naar het criminele gedrag van Marokkaanse jongeren. Van Gemert 
[1998] zoekt de oorzaak van de hoge criminaliteitscijfers in het aangeleerde 
wantrouwen van Marokkanen. Dit wantrouwen heeft zijn oorsprong in het 
Rifgebergte waar de meeste Marokkanen in Nederland vandaan komen. In dit 
gebied waar schaarste heerst, bestond een zeer competitieve samenleving 
waarbij het motto was: ‘ieder voor zich’. Van Gemert stelt dat deze cultuur 
in Nederland nog steeds aanwezig is en de oorzaak is voor de vele problemen 
rond Marokkaanse jongeren.  
 
De onderzoeker Hans Werdmölder besteedt in zijn werk aandacht aan de rol 
van respect bij Marokkaanse jongeren. Respect luidt in zijn oorspronkelijke 
betekenis: “door je gedrag uiting geven van eerbied, hetzij in een gedrags-
verhouding, hetzij als uiting van een gevoel voor waardering of hoogachting 
op grond van een geleverde prestatie” [2005:102]. Volgens Werdmölder 
groeien Marokkaanse jongens vaak op in een straatcultuur waarin je respect 
verwerft met een grote bek, lef en provocerend gedrag. De jongeren willen 
van hun omgeving respect en behandeld worden als ieder ander persoon. 
Respect die op deze wijze wordt verkregen is volgens Werdmölder eerder 
gebaseerd op vrees voor de jongeren, dan op bewondering of waardering. De 
Nederlandse straatcultuur wordt gekenmerkt door: “cool gedrag binnen de 
groep, maar provocerend naar buiten. Jongens in de straatcultuur eisen 
respect!” [Werdmölder 2005:115]. Marokkaanse jongeren zijn sneller dan 
Nederlandse jongeren geneigd de confrontatie op te zoeken, juist om zich te 
onderscheiden van de Nederlanders, aldus Werdmölder. De Marokkaanse 
straatcultuur is geen importcultuur uit Marokko, maar een uitkomst van het 
spanningsveld tussen de Nederlandse cultuur met zijn nadruk op individuele 
autonomie en de Marokkaanse cultuur waarin autoriteit overheerst [Werd-
mölder 2005:115]. Het is lastig om de Marokkaanse jongeren op straat tot de 
orde te roepen, omdat ze niet gecorrigeerd willen worden. Werdmölder: 
“Marokkaanse jongeren laten zich niet zomaar corrigeren door personen uit 
de andere wereld. ‘Ik heb niets met je te maken, ik luister alleen naar Allah 
en mijn vader,’ krijgen agenten in Gouda of Amsterdam Nieuw-West te ho-
ren.” [2005:215]. Dit verzet tegen een gemeenschappelijke tegenstander 
versterkt het groepsgevoel onder de jongeren, aldus Werdmölder.  
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Jan Dirk de Jong van de Universiteit van Amsterdam doet onderzoek naar 
groepen jongeren in Amsterdam-West waarbij hij een vergelijking maakt met 
‘gangs’ zoals in de Verenigde Staten. Deze jongeren zijn met name van Ma-
rokkaanse afkomst. Uit een interview met De Jong bleek dat vooral de 
groepsdruk zwaar weegt bij de jongeren. Op wijkniveau bestaat een gemeen-
schappelijke cultuur die tot uitdrukking komt in een bepaalde kledingstijl, 
voorkeur voor muziek, het feit dat je bijvoorbeeld je vrienden niet verlinkt 
en de wijze waarop er naar delinquent gedrag wordt gekeken. Binnen de 
groepen wordt crimineel gedrag vaak verheerlijkt, ongeacht de opleiding van 
de jongeren. Verder bestaat er een houding van ‘samen tegen de vijand’. De 
jongeren ervaren een gemeenschappelijk gevoel van gestigmatiseerd worden 
als ‘kut-Marokkaan’.  
 
Pels, Van Gemert en Werdmölder leggen de nadruk vooral op culturele as-
pecten die problematisch gedrag veroorzaken bij Marokkaanse jongeren. De 
Jong kijkt voornamelijk naar de groepsdynamiek van de jongeren. In dit 
onderzoek ligt de nadruk niet op de culturele achtergrond van de jongeren. 
De groepsdynamiek en de positie van de jongeren in de wijk zal meer aan de 
orde komen. 

3.4 Getto of urban village? 

De bevolkingssamenstelling van de Westelijke Tuinsteden is in de loop der 
tijd aanzienlijk veranderd. Toen het voor de bewoners van de Tuinsteden 
door de groeiende welvaart steeds aantrekkelijker werd om te verhuizen 
naar een eengezinswoning met tuin in bijvoorbeeld Purmerend en Almere, 
trokken veel bewoners weg. Tegelijkertijd vestigden zich veel gastarbeiders 
in Nederland, die in het kader van de gezinshereniging hun familie naar Ne-
derland lieten over komen. In de zoektocht naar goedkope woonruimte en 
vanwege de vernieuwing in wijken in de binnenstad en de negentiende-
eeuwse wijken, kwamen zij veelal terecht in de Westelijke Tuinsteden waar 
veel sociale huurwoningen te vinden zijn. In navolging van Anderiesen & 
Reijndorp [1990] onderscheiden Metaal & Reijndorp [2001] drie groepen 
stadsbewoners:  

• Oorspronkelijke stedelingen: Stadsbewoners opgegroeid in de stad. 
Vaak relatief laag inkomen en opleidingsniveau 
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• Nieuwe stedelingen: Komen overwegend uit dorpen, buitenwijken of 
kleine provinciesteden en zijn naar de stad gekomen om te stude-
ren. Een hoog opleidingsniveau en een variërend inkomen  

• Immigranten: Komen van oorsprong uit een niet-westers land 
 
Het SCP stelt dat een zwakke sociale structuur in een wijk gevolgen heeft 
voor de veiligheid en de mate van overlast. Een hoog percentage immigran-
ten in een wijk, zoals in het Zuidwest Kwadrant, zou een risicofactor zijn 
voor een zwakke sociale structuur. De sociologie kent een lange traditie in 
onderzoek naar het sociale leven in buurten. In 1925 start in Chicago een 
groep onderzoekers - later bekend onder de naam Chicago School - een serie 
onderzoeken speciaal gericht op de vestiging van immigranten. Veel bekend-
heid hebben studies als The Goldcoast and the Slum [1929] van H. Zorbaugh 
over Poolse migranten en The Ghetto [1928] van Louis Wirth over Joodse 
migranten gekregen. Centraal in deze studies stond de interactie met ande-
ren en de aanpassing aan de nieuwe samenleving waarin zij terecht waren 
gekomen. De onderzoeken van de Chicago School hadden een hoog ideolo-
gisch gehalte. De onderzoekers schilderden een buitengewoon negatief beeld 
van de leefomstandigheden van de door hen onderzochte groepen en voelden 
zich betrokken bij het verbeteren van hun omstandigheden. Kenmerkend 
voor het stedelijk leven zijn volgens hen anonimiteit en onpersoonlijkheid. 
Mensen zouden op een oppervlakkige en vluchtige wijze met elkaar om gaan 
[Wirth 1938].  
 
Het negatieve beeld dat de Chicago School schetst van de stadswijken wordt 
door andere sociologen aangevochten. Uit studies blijkt dat er wel degelijk 
sprake kan zijn van een actief gemeenschapsleven en warme banden tussen 
bewoners. Ulf Hannerz [1969] bijvoorbeeld laat zien dat in een getto geen 
sprake is van één karakteristieke gettobewoner, maar dat het gaat om veel 
verschillende mensen met een eigen identiteit. Ook Herbert Gans [1962] gaat 
de strijd aan met de negatieve beeldvorming rond arme stadswijken. Gans 
woonde een aantal jaren in een arme Italiaanse wijk in Boston en het leven 
bleek er sociaal goed georganiseerd en er was sprake van warme relaties 
tussen buurtbewoners. Gans sprak van een ‘urban village’, een gemeenschap 
binnen de stad, waar een sterk gevoel van gedeelde identiteit bestond onder 
de bewoners. Volgens deze onderzoekers wordt de stad in ieder geval in het 
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parochiale domein, in de woonwijk, niet per definitie gekenmerkt door ano-
nimiteit en kilte en zodoende door een zwakke sociale structuur.  
In het maatschappelijk debat bestaan vaak nostalgische ideeën over de 
stadswijken van weleer met hun sterke onderlinge verbanden. Verschillende 
begrippen worden hierbij gebruikt: sociale cohesie, sociale structuur, sociaal 
kapitaal, gemeenschap of leefbaarheid. Met de gewijzigde bevolkingssamen-
stelling zou geen gemeenschappelijkheid meer bestaan met de afbraak van 
de sociale structuur als gevolg [Metaal & Reijndorp 2001]. Oude stadsdelen 
waren vroeger als ‘dorpen’, gekarakteriseerd door solidariteit, harmonie en 
gemeenschappelijke banden. Het begrip gemeenschap wordt vaak gebaseerd 
op geografische gronden en wanneer in een wijk geen gemeenschap aanwe-
zig is, wordt deze bestempeld als gedesintegreerd [Blokland 2003:6]. Ver-
schillende sociologen hebben deze pessimistische visie bekritiseerd. Schuyt 
zegt over de samenleving: “Ze is geen gammele oude stoel, geen ding, geen 
lichaam dat in ontbinding kan raken. De sociale orde gaat door, normen en 
waarden vervallen niet, want voor het oude komt iets anders in de plaats.” 
[1997:41]. Duyvendak en Hurenkamp benadrukken in hun boek Kiezen voor 
de kudde de gedeelde opvattingen die nog steeds bestaan onder de Neder-
landse bevolking en de bindingen die we nog steeds aangaan. Zij spreken in 
dit verband over ‘lichte gemeenschappen’ of ‘communities lite’: maatschap-
pelijke verbanden die losser van aard en vluchtiger zijn dan de zware ver-
zuilde verbanden uit het verleden, maar waarbinnen wel een collectief besef 
bestaat [Duyvendak & Hurenkamp 2004]. Metaal en Reijndorp wijzen in 
Vooruit in de Vrolikstraat ook op de sociale structuur die wel degelijk aan-
wezig is in de onderzochte wijk, hoewel het volgens de overheid ontbreekt 
aan ‘sociale cohesie’: “Niemand komt op de gedachte dat er in de wijken al 
sociale cohesie bestaat. De meeste bewoners zijn fatsoenlijke mensen en 
hebben wel wat beters te doen dan met hun buren te kibbelen. En zij be-
schikken ongeacht de herkomst over voldoende sociale vaardigheden om de 
relatief respectvolle interactie in de trappenhuizen en straten gaande te 
houden – door niet teveel lawaai te maken, door niet te snel te klagen, door 
te groeten en af en toe een praatje te maken.” [2001:72].  
Hoewel het SCP een direct verband ziet tussen een zwakke sociale structuur 
en onveiligheid, en de nadruk legt op armoedecijfers, percentages allochto-
nen en het aantal buurtbewoners dat lid is van de buurtvereniging, wil ik 
deze structuur vooral laten omschrijven door de respondenten zelf, in de 
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sfeer zoals Reijndorp en Metaal dat hierboven doen. Dit om te voorkomen 
dat de nadruk teveel komt te liggen op vormen van sociale uitsluiting en 
geen oog is voor de sociale structuur die wellicht wel aanwezig is [Blokland 
2003]. Bij de karakterisering van de wijk volg ik de definiëring van de res-
pondenten. Op deze wijze bepaal ik ook de begrenzing van de wijk. Hoe zien 
de bewoners zelf hun buurt en hoe definiëren zij deze? [Teijmant 1979]. Het 
Zuidwest Kwadrant is een wijk met een gemengde samenstelling qua bewo-
ners. Uit de interviews zal blijken welke gevolgen dit heeft voor het dagelijks 
leven van de jongeren en omwonenden. Op deze wijze vormt zich een karak-
ter van de wijk als context waarbinnen de verhouding tussen jongeren en 
omwonenden geplaatst kan worden. 

3.5 Alles wat niet privé is 

De verhouding tussen jongeren en omwonenden staat centraal in dit onder-
zoek. Jongeren zijn rond Complex 50 veel op straat te vinden. Confrontaties 
en ontmoetingen tussen jongeren en omwonenden vinden vaak plaats in de 
openbare ruimte. Zoals eerder aangegeven in de inleiding volg ik de definitie 
van Hajer en Reijndorp [2001] van de openbare ruimte:  
De openbare ruimte is alles wat niet privé is. Dus de ruimte die voor ieder-
een toegankelijk is.  
 
Naast de openbare ruimte onderscheidt Lofland [1985] nog twee type ruim-
ten: de privé -en parochiale ruimte. In plaats van space, gebruikt zij het 
begrip realm. Dit kan vertaald worden als sfeer, domein of gebied. The pri-
vate realm is het gebied dat gekenmerkt wordt door intieme banden binnen 
een huishouden of een persoonlijk netwerk. In the public realm zijn de ge-
bruikers onbekend of alleen categorisch bekend met elkaar. In the parochial 
realm bestaat een gevoel van gemeenschappelijkheid onder de buren en 
kennissen die betrokken zijn in een netwerk binnen een gemeenschap. Een 
parochial realm kan ook betekenen dat één groep zo vaak op een bepaalde 
plek of in een bepaalde ruimte is dat zij deze ruimte beheersen. Een buiten-
staander zal zich bekeken voelen op het moment dat hij deze ruimte be-
treedt.  
 
Van jongeren wordt vaak beweerd dat zij zich bepaalde ruimte toe-eigenen, 
wat als overlast wordt beschouwd. In A World of Strangers beschrijft Lofland 
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[1985] dit proces van toe-eigenen als een proces van privatisering van de 
openbare ruimte. Het is een manier om met de stedelijke anonimiteit om te 
gaan. Een groep mensen gebruikt regelmatig eenzelfde ruimte, leert de 
andere vaste gebruikers kennen en gaat deze ruimte beschouwen als hun 
privédomein, waardoor het bijna als ‘thuis’ voelt. Op deze wijze wordt een 
home territory gecreeërd. Wanneer iemand een deel van de openbare ruimte 
tot home territory heeft gemaakt, wordt hij of zij een resident. Het kost 
veel tijd om een resident te worden. Het kan in de vorm van een baan zijn. 
In dat geval spreekt Lofland van een public space employee zoals bijvoor-
beeld een barman in een kroeg of een stewardess op een vliegveld. Naast de 
employee is er de colonizer. De colonizer is in tegenstelling tot de employee 
niet door werk verbonden aan een plek, maar neemt die wel in beslag; kolo-
niseert als het ware de plek. Voorbeelden van kolonisatie van de openbare 
ruimte zijn bejaarden die een ontmoetingsplek in een bushokje hebben en 
deze bezet houden, jongeren die elkaar op een vaste plek op straat ontmoe-
ten of stamgasten in hun stamcafé. Lofland noemt drie karakteristieken die 
residents delen. Ten eerste gebruiken zij de plek voor eigen privédoelein-
den. Daarnaast gebruiken zij op deze plek backstage taalgebruik, zoals 
Goffman dat noemt. Residents noemen elkaar bijvoorbeeld bij hun voor-
naam, gaan informeel gekleed, zitten onderuit gezakt, zijn spelenderwijs 
agressief of pesten elkaar. De derde karakteristiek is dat men zich ten op-
zichte van buitenstaanders gedraagt alsof de plek hun eigendom is. Een plek 
kan zo sterk gekoloniseerd zijn dat de openbaarheid van die plek alleen nog 
maar een technische grondslag heeft [Lofland 1985: 124]. Een te sterke mate 
van kolonisatie kan ten koste gaan van de openbaarheid van het publieke 
domein, omdat er nog maar één groep gebruik maakt van de ruimte. Hajer & 
Reijndorp definiëren publiek domein als volgt: “Een plaats of ruimte waar 
een uitwisseling tussen verschillende maatschappelijke groepen kan plaats-
vinden en ook daadwerkelijk plaatsvindt” [2001:11] Het publieke domein kan 
aanwezig zijn binnen de openbare ruimte, maar niet alle openbare ruimte is 
ook publiek domein. Interessant is dat kolonisatie niet alleen uitsluiting van 
anderen is, maar ook kan bijdragen aan de veiligheid op straat. De vaste ge-
bruikers kunnen fungeren als de ‘ogen’ van de straat.  
 
Volgens Müller [2002] is in het centrum van Amsterdam sprake van een public 
realm. Müller volgt hierbij de definitie van Lofland: een gebied waarin men 
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onbekend of alleen categorisch bekend is met elkaar. De Pijp en de Jordaan 
zijn drukbezochte gebieden. Dit is gezien de drukte op straat het zogeheten 
‘warme’ gedeelte van de stad, aldus Müller. De informanten van Müller om-
schrijven wijken als Osdorp als de ‘koude delen’ van de stad. Müller zoekt de 
oorzaak hiervoor in de stedelijke structuur en de scheiding van functies zoals 
wonen, werken, verkeer en vermaak. Het sociale leven zou in Osdorp niet 
plaatsvinden in de publieke sfeer, maar in de privésfeer. De grootschalige 
opzet van de naoorlogse wijken, zoals de Westelijke Tuinsteden komt de 
interactie tussen stedelingen niet ten goede, aldus Müller. Het scheiden van 
functies in de stad wordt door Jane Jacobs [1961] gezien als een bedreiging 
voor de diversiteit, leefbaarheid en toegankelijkheid van de openbare ruim-
te. Naast stedelijke functiescheiding wordt privatisering door sommige socio-
logen zoals Lofland gezien als een bedreiging van de openbare ruimte. Priva-
tisering kan echter op verschillende manieren plaatsvinden. Een bewoner kan 
zich een deel van de stoep toe-eigenen door middel van het plaatsen van 
plantenbakken en daardoor zijn privéruimte uitbreiden. Daarnaast kan de 
openbare ruimte geprivatiseerd worden door de overheid of bijvoorbeeld 
projectontwikkelaars door bijvoorbeeld een park alleen toegankelijk te ma-
ken voor de omwonende bewoners of bepaalde groepen uit te sluiten van een 
winkelcentrum door middel van bepaalde geboden en verboden. Privatise-
ringsmaatregelen worden vaak gebruikt om overlast te voorkomen of tegen 
te gaan. Sommige shoppingmalls in de Verenigde Staten zijn bijvoorbeeld 
alleen toegankelijk voor jongeren boven de achttien jaar met als doel hang-
jongeren buiten te houden. Door de privatisering is de ruimte niet langer 
openbaar en kunnen bepaalde beperkingen worden geheven [Van Ginkel & 
Deben 2002].  
 
Naast privatisering kan de openbare ruimte ook gereguleerd worden. Regule-
ring vindt plaats op allerlei verschillende manieren: cameratoezicht, samen-
scholingsverboden, politie en beveiligingscontrole met als doel de situatie in 
de openbare ruimte onder controle te houden. Een actueel voorbeeld van 
regulering is het blowverbod om overlast van blowende jongeren te bestrij-
den. In het Zuidwest Kwadrant wordt de openbare ruimte ook gereguleerd en 
geprivatiseerd door middel van hekken, camera’s, afgesloten portieken en 
schijnwerpers. Lofland [1998] bekritiseert dergelijke maatregelen. Zij is bang 
dat wanneer de regulering steeds verder wordt doorgevoerd, niet alleen de 
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overlast verdwijnt, maar ook de openbaarheid en de levendigheid die een 
stad tot stad maakt.  
 
Reijndorp [1995] legt de nadruk meer op de positieve aspecten van privatise-
ring en regulering van de openbare ruimte in het Zuidwest Kwadrant. Hij 
stelt dat het in de Westelijke Tuinsteden tijd is om te zoeken naar een nieuw 
evenwicht tussen sociale en fysieke controle om de openbare ruimte op in-
formele wijze te kunnen gebruiken. De Westelijke Tuinsteden zijn in de loop 
der tijd verstedelijkt. Dit blijkt onder andere uit de toegenomen heterogeni-
teit onder de buurtbewoners en de anonimiteit die is vergroot in de wijk, 
aldus Reijndorp. Het oorspronkelijk ontwerp van de Westelijke Tuinsteden is 
niet geschikt voor de huidige heterogene samenstelling van de bevolking. In 
de vooroorlogse binnenstad is een duidelijke scheiding aanwezig tussen het 
privédomein en openbaar gebied. In de Tuinsteden bestaat deze scheiding 
echter uit gemeenschappelijke ruimten, zoals parkjes en openbare tuinen. 
Deze gemeenschappelijke ruimten zijn niet meer te beheren en dit leidt tot 
een toename van gevoelens van onveiligheid, hoewel de objectieve veilig-
heid niet is afgenomen. De gemeenschappelijke ruimten zijn te groot en niet 
ingericht voor de huidige heterogene bevolking: “Vroeger was die ruimte van 
iedereen, tegenwoordig van niemand” [Reijndorp 1995]. Reijndorp stelt dat 
een formalisering kan bijdragen tot een informeel gebruik van de openbare 
ruimte. De formalisering van de openbare ruimte kan worden uitgevoerd in 
termen van beheer en het stellen van grenzen door middel van heggen en 
hekken. Een voorbeeld hiervan zijn de kijktuinen bij Complex 50 die sinds de 
vernieuwing sterk zijn afgebakend en onder de verantwoordelijkheid van de 
woningbouwcorporatie vallen. Een dergelijke afbakening moet ertoe leiden 
dat de heterogeniteit van de bevolking geen spanningen en confrontaties tot 
gevolg heeft, maar zorgt voor een uitdagende en prikkelende omgeving.  

Conclusie 

Jongeren zoeken graag de vrijheid van de openbare ruimte op. Het biedt hen 
een plek om elkaar te ontmoeten en even te ontsnappen aan het toezicht 
van de ouders. De mate waarin dit gebeurt is onder andere afhankelijk van 
klasse, geslacht en leeftijd. Overal wordt er geklaagd over overlast door 
jongeren en er lijkt in toenemende mate overlast voor te komen. Hiervoor 
worden verschillende oorzaken gegeven: veranderingen in de bebouwde 
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omgeving, anonimiseren van de openbare ruimte of een gebrekkige sociale 
structuur in een wijk.  
Wijken met een hoog percentage allochtonen worden vaak aangeduid als 
achterstandswijk, met een zwakke sociale structuur. Toch blijkt uit onder-
zoek dat in zulke wijken ook hechte sociale verbanden aanwezig kunnen zijn. 
Ik wil mij in dit onderzoek laten leiden door de manier waarop de responden-
ten deze sociale structuur zelf omschrijven. In de meer theoretische ge-
stuurde analyse zal ik de aanpassingen van de openbare ruimte onderzoeken 
en de invloed daarvan op de verhouding tussen jongeren en omwonenden in 
Complex 50.  

Onderzoeksvragen 

In het volgende hoofdstuk wordt verslag gedaan van de resultaten en bevin-
dingen van het onderzoek. Om een zo genuanceerd mogelijk beeld te ver-
krijgen van de situatie in het Zuidwest Kwadrant zijn onderzoeksvragen ge-
formuleerd. Deze zijn te verdelen in empirische vragen en meer theoretisch 
gestuurde vragen. Daarnaast zijn de vragen te verdelen in verschillende 
thema’s: het alledaagse leven, openbare ruimte en de vernieuwing.  
  
Het alledaagse leven 
Het alledaagse leven is het uitgangspunt voor mijn scriptie. Met een neutrale 
blik onderzoek ik de verhouding tussen jongeren en omwonenden. De onder-
zoeksvragen zijn ook op een dergelijke wijze geformuleerd. Met het alle-
daagse leven doel ik op de beleving van de wijk van jongeren en omwonen-
den. Hierbij gaat het onder andere om de multiculturaliteit van de wijk, de 
verhouding tussen de verschillende leeftijdsgroepen in de wijk, het contact 
tussen omwonenden en de gedragingen van jongeren in de wijk. Met behulp 
van interviews en observaties wordt getracht deze onderzoeksvragen te be-
antwoorden. 

• Hoe omschrijven de jongeren en de omwonenden het alledaagse le-
ven in Complex 50? 

• Welke gedragingen vertonen de jongeren op straat?  
• Welke gedragingen worden door de omwonenden als overlast gezien 

en welke omwonenden zijn dat? 
• Welke jongeren zijn betrokken bij deze overlast? 
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• Hoe ziet de dagelijkse omgang van de jongeren en de omwonenden 
met elkaar eruit? 

• Welke verschillen zijn er onder omwonenden in de omgang met jon-
geren en welke factoren zijn daarop van invloed? 

 
Openbare ruimte 
Ontmoetingen tussen bewoners en jongeren vinden vaak plaats in de openba-
re ruimte. De openbare ruimte is ook een plek waar tegenstrijdige belangen 
worden uitgevochten. Jongeren houden zich graag op in de openbare ruimte, 
omdat zij zich hier kunnen ontrekken aan het toezicht van hun ouders. Jon-
geren kunnen de openbare ruimte koloniseren. Uit dit onderzoek zal blijken 
in hoeverre dit rond Complex 50 gebeurt. De behoefte aan meer veiligheid 
uit zich onder meer in regulerende en privatiserende maatregelen in de 
openbare ruimte. Dergelijke maatregelen zijn ook genomen rond Complex 
50. Met behulp van interviews en observaties onderzoek ik de invloed hier-
van.  

• Welke betekenis heeft de openbare ruimte voor jongeren? 
• Is de openbare ruimte rond Complex 50 door jongeren gekoloni-

seerd of is er sprake van een publiek domein? 
• Welke regulerende en privatiserende aanpassingen hebben er 

plaatsgevonden in het ontwerp van de openbare ruimte en in hoe-
verre beïnvloeden deze de alledaagse verhoudingen tussen jongeren 
en omwonenden? 

 
Vernieuwing 
Hoewel het niet het centrale thema is voor het onderzoek, vormt de ver-
nieuwing een belangrijke context voor dit onderzoek. In hoofdstuk twee is 
uitgebreid uitgelegd wat de vernieuwing precies inhoudt. De overheid is 
eerst gestart met fysieke vernieuwing, bestaande uit sloop en renovatie van 
woningen en herindeling van de openbare ruimte. Sociale maatregelen ble-
ken echter ook nodig en er is gestart met een intensief programma van 
buurtbeheer in het Zuidwest Kwadrant en het uitbreiden van sociale voorzie-
ningen. De invloed van de vernieuwing wordt onderzocht op basis van de 
gegevens verkregen uit beleidsstukken, interviews met professionals, bewo-
ners en jongeren en observaties. 
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• Welke invloed heeft de fysieke vernieuwing op de verhouding tus-
sen jongeren en de omwonenden? 

• Welke invloed hebben de sociale maatregelen, zoals het Interim 
Buurtbeheer en intensivering van het jeugdbeleid en jeugdvoorzie-
ningen op de verhouding tussen jongeren en omwonenden? 

 
De uitkomsten die aansluiten bij de empirische vragen worden in het volgen-
de hoofdstuk behandeld. In de conclusies zullen de vragen die meer van 
theoretische aard zijn beantwoord worden en wordt er een verbinding ge-
maakt met de empirische uitkomsten en het theoretisch kader waarmee de 
onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden. Elke vraag vormt een apart 
onderdeel van de probleemstelling. De antwoorden op al deze vragen teza-
men vormen de uitkomsten van deze studie. 
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4. Jongeren en omwonenden in het Zuidwest Kwadrant 

4.1 Buiten is thuis 

De openbare ruimte is voor jongeren een ontmoetingsplek en een plek van 
vrijheid waar ze zich kunnen onttrekken aan hun ouders. Volgens de geïnter-
viewde professionals zoals de buurtregisseur, de jongerenwerkers en de be-
leidsmedewerker Welzijn van de gemeente hangen rond Complex 50 vele 
jongeren op straat. Dit is bevestigd door mijn eigen observaties. Vanaf één 
uur ’s middags tot laat in de avond wordt het plein rond de Ossejan bevolkt 
door jongeren en kinderen, variërend in een aantal van twee tot twintig à 
dertig jongeren.  
 
Tijdens de interviews met jongeren is gevraagd wat hen aantrekt op straat 
en wat de straat voor hen betekent. Van de dertien jongeren zijn twaalf 
Marokkaans en één Antilliaans. De jongeren volgen allemaal een Vmbo of 
Mbo-opleiding. Voor de jongeren is er een groot verschil tussen hun leven op 
straat en hun leven thuis. Vooral de vrijheid die ze buiten hebben, is voor 
hen belangrijk. Een 16-jarige jongen die regelmatig op straat te vinden is, 
zegt hierover het volgende: 
Thuis gedraag ik me anders, ik heb respect voor mijn ouders, dus daar ge-
draag ik me naar. Buiten heb ik meer vrijheid en ontmoet ik mijn vrienden. 
Ik gedraag me op straat dus anders, niet dat ik geen respect heb voor ande-
ren, maar wel anders dan thuis.*3 
 
Een 18-jarige jongen over het verschil tussen thuis en op straat zijn: 
Je voelt je meer vrij. Als je thuis bent, dan zit je tussen je moeder en je 
vader. En bij Marokkanen mag je de tv niet aan en harde muziek hebben. Je 
moet respect hebben. Als je buiten bent, dan kan je je uitleven. Dan kan je 
doen wat je wilt, thuis niet. Kijk, sommige Nederlandse jongeren mogen 
thuis roken, bij Marokkanen mag dat niet.  

                                                       
 
 
3 De citaten gemarkeerd met een sterretje zijn geparafraseerde citaten. Deze interviews zijn niet met een 
geluidsband opgenomen.  
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Hoewel jonge kinderen constant bij elkaar binnen lopen, zoals uit observa-
ties bleek, komen de meeste jongeren in dit onderzoek nooit bij hun vrien-
den thuis. Thuis komt alleen familie. De ontmoetingsplek is de straat. De 
enige twee meisjes in de onderzochte groep jongeren zien hun vriendinnen 
ook alleen buitenshuis. Als kind was dat wel anders, maar nu is het gebrek 
aan vrijheid thuis een belangrijke reden om elkaar buiten te ontmoeten. 
Doordat sommige jongeren het grootste deel van hun vrije tijd buitenshuis 
doorbrengen, voelt de straat voor hen als thuis. Een jongen van 17 jaar oud 
die graag op straat te vinden is, ervaart dat als volgt: 
Niet dat ik het niet leuk vind thuis. De jongens van de buurt zijn net als 
mijn broers. Met sommige jongens ben ik opgegroeid vanaf vijf, zes jaar. En 
nog steeds. Toen was ik altijd op straat en nu nog steeds. Het is net alsof 
buiten voor mij thuis is. Als ik thuis ben, is dat om te eten en te studeren en 
dan weer naar buiten. 
 
Een 18-jarige jongen die niet zo vaak meer op straat hangt, beschrijft dit 
ongeveer hetzelfde: 
Ik krijg er wel een thuisgevoel bij. Je komt hier en wij vrienden gáán ge-
woon voor elkaar. Jongens met wie je alles kan delen en je kan dingen van 
elkaar lenen. Als je ze nodig hebt, dan zijn ze er voor je. 
 
Toch beweren de meeste jongeren dat ze het plein waar ze regelmatig sa-
menkomen niet als hun eigendom zien. Het blijft ten slotte een openbaar 
gebied. Uit mijn observaties blijken de jongeren de openbare ruimte wel te 
koloniseren, zoals Lofland [1985] dit omschrijft. Als buitenstaander voelde ik 
me vaak bekeken en een indringer in hun territorium. De jongeren kennen 
veel mensen van gezicht, omdat ze zo vaak op straat te vinden zijn. Ik was 
een onbekende, dus viel al gauw op.  
 
Hoewel de jongeren het plein niet als ‘eigen’ zien, zien zij de buurt wel als 
‘mijn buurt’. Aan de buurt ontlenen zij een deel van hun identiteit. Dit in 
tegenstelling tot de jongens met wie ik het groepsgesprek heb gehad. Een 
18-jarige student journalistiek: 
Een saaiere buurt dan deze bestaat niet.* 
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Deze jongens oriënteren zich nauwelijks op de buurt, maar veel meer op de 
stad. De jongeren van het groepsgesprek zijn hoger opgeleid dan de jongeren 
uit de Ossejan en ze zijn ook ouder. Deze verschillen uiten zich in de vrije-
tijdsbesteding en de actieradius. De buurtgerichtheid van de jongeren uit de 
Ossejan veroorzaakt ook territoriumgedrag. Hier komen volgens de jonge-
renwerkers ook conflicten met andere groepen jongeren in Osdorp uit voort. 
Het kost het jongerenwerk moeite om de verschillende groepen zonder ruzie 
met elkaar om te laten gaan. Door ze met elkaar op survivaltocht te sturen, 
proberen de jongerenwerkers de groepen positief met elkaar te laten om-
gaan.  
 
De straat heeft voor de jongeren uit de Ossejan dus een belangrijke beteke-
nis. Het voelt voor hen als een thuis, het is de plek waar ze hun vrije tijd 
doorbrengen. Voor een buitenstaander vormen de jongeren één grote groep. 
In de media worden groepen jongeren vaak omschreven als hecht georgani-
seerde groepen. Ook in de methode Ferwerda wordt hier vanuit gegaan. In 
de interviews met de jongeren is gevraagd naar hun vriendengroep. Hoewel 
de jongeren elkaar allemaal kennen, hebben de meeste jongeren een relatief 
kleine groep vrienden variërend van vijf tot vijftien man. De meisjes hebben 
een vast groepje vriendinnen. Deze groepen zijn voornamelijk gebaseerd op 
leeftijd, woonlocatie en geslacht. De groep jongeren rond de Ossejan is een 
verzameling van verschillende groepjes en geen grote vaste groep.  
 
Wanneer de jongeren op straat zijn, zijn ze niet alleen maar aan het rond-
hangen, zo blijkt uit mijn observaties. Voetbal is voor hen allemaal de favo-
riete activiteit op straat. Voor zes van de dertien jongeren is hangen of chil-
len de favoriete activiteit op straat. Verder noemen de jongeren activiteiten 
als fietsen, winkelen, spelen, praten, roken en blowen. De jongeren zijn heel 
direct in hun benadering ten opzichte van voorbijgangers. Ze zijn niet bang 
om vragen te stellen en roepen mensen dingen na. Een 47-jarige omwonende 
vindt dat de jeugd hierin veranderd is in de twintig jaar dat zij in de buurt 
woont: 
Ja, ze stellen hun vragen gerichter. En dat zijn niet altijd de meest vriende-
lijke vragen. 
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Tijdens het observeren viel het mij op dat de jongeren bijzonder actief over-
komen. Vooral wanneer een grote groep op straat is, wordt er veel gevoet-
bald, gestoeid of gefietst. Het passief hangen op een bankje, zoals ik dat 
tijdens mijn werk als jongerenwerker in Friesland zag, is hier minder aan de 
orde. Met name de jongere jongeren - rond de veertien jaar oud - zijn erg 
actief op straat. Wanneer de jongeren ouder worden is hangen populairder. 
De jongeren die zich ophouden rond Complex 50 zijn tussen de twaalf en 
achttien jaar oud. Oudere jongeren zijn hier niet regelmatig te vinden. Ook 
geslacht is van invloed op het gedrag op straat. Op straat zijn voornamelijk 
jongens te vinden en maar weinig meisjes. Meisjes van de basisschoolleeftijd 
zie je wel, maar oudere meisjes zijn een uitzondering. Uit de interviews met 
jongeren en omwonenden blijkt dat moslimmeisjes van hun ouders niet op 
straat mogen rondhangen. Veel meisjes zijn in hun vrije tijd thuis te vinden 
of in het winkelcentrum met vriendinnen. De twee geïnterviewde meisjes 
zijn wat dat betreft een uitzondering. Zij vinden het gezellig om op straat te 
zijn en te voetballen, maar doen dit gescheiden van de jongens. Meisjes 
hebben vaak jongere kinderen bij zich en lopen daarmee door de wijk, al 
kletsend en spelend. Een 16-jarig meisje dat vaak op straat is, vertelt over 
de verdeling op straat tussen jongens en meisjes: 
Het is gezellig, maar eigenlijk is het zo dat de jongens hier zijn en wij er-
gens anders. Maar nu zijn de jongens er niet, dus daarom zijn wij hier nu. 
Wij zitten meer bij die speeltoestellen.4  
 
Een groot aantal jongeren houdt zich dus dagelijks op in de openbare ruimte 
rond Complex 50. Dit heeft onder meer te maken met het gebrek aan vrij-
heid thuis, waardoor de jongeren deze vrijheid op straat zoeken. De straat 
voelt voor hen als een thuis. Daarnaast zijn de jongeren sterk gericht op hun 
eigen buurt, meer dan hoger opgeleide jongeren uit de buurt. Dit komt over-
een met de resultaten van het onderzoek van Emmelkamp [2004] waaruit 
blijkt hoe lager de sociaal economische status van een jongere, hoe meer de 
jongere op de eigen buurt gericht is.  
  

                                                       
 
 
4 Met ‘hier’ bedoelt ze het pleintje voor de Ossejan tussen de voetbalgoaltjes. 
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4.2 Het alledaagse leven in de wijk 

De omgeving rond Complex 50 wordt dus gekenmerkt door een groot aantal 
kinderen en jongeren dat een groot deel van hun vrije tijd op straat door-
brengt. De jongeren kennen elkaar allemaal. Aan de omwonenden is ook 
gevraagd in hoeverre zij elkaar en hun buren kennen. Want zoals uit het 
vorige hoofdstuk bleek, verschillen de meningen binnen de sociologie over 
het karakter van stadswijken. Louis Wirth [1938] zag vooral de anonimiteit 
van de stad, terwijl Herbert Gans [1962] hechte sociale gemeenschappen 
ontdekte. De ervaring van het alledaagse leven in de wijk en de mate van 
gemeenschapsgevoelens vormen een context waarbinnen de verhouding tus-
sen jongeren en omwonenden geplaatst kan worden.  
 
Opmerkelijk is dat eigenlijk iedereen zijn buren kent in Complex 50 of kan in 
ieder geval een duidelijke omschrijving geven van de mensen die om hem of 
haar heen wonen. Een Turkse mevrouw die er pas een half jaar woont en 
fulltime werkt kent als enige haar buren niet of nauwelijks. Hoewel iedereen 
een goede omschrijving kan geven van zijn buren, in termen van leeftijd, 
etniciteit, beroep en gezinssamenstelling, is over het algemeen geen sprake 
van een hecht contact. Het blijft voor de meeste mensen bij af en toe een 
praatje maken. Twee respondenten wonen al vele jaren bij elkaar ‘op de 
trap’ en zijn al jaren goede vrienden van elkaar. Zij vormen hierin een uit-
zondering. Twee Nederlandse omwonenden helpen af en toe hun allochtone 
buren met formulieren of telefoontjes met instanties. Een 46–jarige Neder-
landse vrouw die al meer dan twintig jaar in de wijk woont: 
Ja, die Marokkaanse buurvrouw komt bij mij van alles vragen en dan bel ik 
voor haar. Of die Marokkanen komen bij mij een ijslepel lenen. 
 
Een Marokkaanse respondente die sinds vijf jaar in de wijk woont, heeft 
meer behoefte aan contact met de buren.  
Ja, we hebben wel contact, maar we komen niet bij elkaar thuis. Ik wil 
graag, maar het lukt niet hier.  
Haar 17-jarige dochter licht toe: 
Mijn moeder is gewend dat mensen bij elkaar kwamen met die bijeen-
komsten en zo, leuke dingen doen met elkaar, thee drinken en zo. Maar hier 
is het zo dat het buiten leuk is en men zegt elkaar gedag en men is aardig 
tegen elkaar, maar verder zit iedereen gewoon in zijn eigen huis.  
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Afgezien van deze mevrouw vinden de meeste mensen het wel best zoals het 
is. Het is fijn als je op elkaar kunt bouwen als het nodig is, maar verder dan 
dat hoeft het niet te gaan. Met andere buurtbewoners die niet bij hen op de 
trap of de galerij wonen hebben de meeste respondenten ook wel contact. 
Ze kennen veel mensen van gezicht en ze groeten elkaar op straat. Vooral de 
drie omwonenden die actief zijn in de buurtvereniging of Ossejan kennen 
veel buurtbewoners.  
 
Complex 50 is dus niet te omschrijven als een anonieme leefomgeving, maar 
tegelijkertijd is het ook geen hechte sociale gemeenschap. Men weet wie 
zijn of haar buren zijn en kan een goede omschrijving geven, maar verder 
gaat het contact over het algemeen niet. Tijdens observaties heb ik gekeken 
naar de levendigheid en interactie op straat. Afgezien van de spelende kin-
deren en voetballende jongeren is het erg rustig op straat. Mensen gebruiken 
de openbare ruimte voornamelijk als doorgangsroute. Van huis naar de auto 
of naar een andere locatie buiten de woonomgeving. In het park, op de Tus-
senmeer en in het winkelcentrum is het drukker op straat. Voor één omwo-
nende is het park een plek van ontmoeting. Doordat ze haar hond dagelijks 
uitlaat ontmoet ze daar andere hondenbezitters. Toch is de openbare ruimte 
rond Complex 50 niet uitgestorven. Kinderen en jongeren zorgen vooral voor 
levendigheid op straat. 

4.3 Jongeren en omwonenden met elkaar in contact 

Naast de contacten tussen de omwonenden onderling en de jongeren onder-
ling is het contact tussen jongeren en omwonenden onderzocht. De jongeren 
hebben bijna allemaal wel eens contact met omwonenden, in de zin van een 
praatje maken of elkaar groeten. Vaak zijn dit buren of vrienden van hun 
ouders. Met ‘vreemde’ omwonenden hebben ze weinig contact. De meeste 
jongeren zeggen weinig negatieve situaties te hebben meegemaakt met om-
wonenden. Volgens sommige jongeren was het een paar jaar geleden wel 
anders, maar de omwonenden zijn volgens hen nu gewend geraakt aan de 
jongeren.  
 
In het merendeel van de interviews is gevraagd naar de rol van etniciteit in 
de verhouding tussen jongeren en omwonenden. De jongeren zijn niet een-
duidig in hun antwoord op de vraag welke rol etniciteit speelt, zodat het 
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moeilijk is hier een uitspraak over te doen. De sociale wenselijkheid in de 
antwoorden van de jongeren maakt het ook lastig om te achterhalen hoe de 
jongeren werkelijk denken over het etniciteitsvraagstuk. Een 17-jarige Ma-
rokkaanse jongen heeft het gevoel dat zijn afkomst wel een rol speelt in hoe 
mensen hem benaderen:  
Vaak komt dat er op een gegeven moment wel uit. Dan gaan ze zeggen: 
Marokkanen dit en dat. Maar ik trek me daar weinig van aan hoor. Als men-
sen mij beledigen, dan beledig ik ze terug.* 
Ook het verschil tussen allochtone omwonenden en autochtone omwonenden 
en hun houding naar jongeren toe is lastig vast te stellen op basis van de 
interviews met jongeren. Volgens een 17- jarige jongen is hierin wel een 
verschil: 
Marokkaanse buurtbewoners geven je iets meer de ruimte. 
 
De jongens van het groepsgesprek zijn van mening dat er een kloof tussen 
allochtone jongeren en de Nederlandse omwonenden bestaat. Wanneer de 
Turkse en Marokkaanse omwonenden last van de jongeren hebben, kunnen 
zij hen makkelijker aanspreken. Voor Nederlandse omwonenden is dat veel 
lastiger, aldus de jongens.  
 
Ook aan de omwonenden zijn deze onderwerpen voorgelegd. De omwonen-
den hebben bijna allemaal contact met de jeugd in de wijk, zij het af en 
toe. Drie omwonenden zijn actief in de wijk en hebben via deze wegen con-
tact, anderen groeten de jeugd wanneer ze die op straat tegenkomt. Sommi-
gen hebben zelf kinderen en daardoor contact met jeugd in de wijk. De om-
wonenden die geen contact met jongeren hebben, hebben nooit een aanlei-
ding gehad om dat contact te zoeken of zijn bang om iets te zeggen. Het zijn 
vooral de oudere omwonenden die bang zijn voor represailles. Enerzijds is er 
een gevoel van angst en anderzijds vinden ze dat ‘hun tijd wel geweest is’ 
om problemen op te lossen. Het is nu tijd voor een ander om hier aan te 
werken. 
Een 67-jarige Nederlandse omwonende: 
En als er hier dan zo’n snuiter zit, moet ik zo’n snuiter dan aanpakken? Het 
zijn net bijen hoor, ze komen met een heel legioen terug. Kijk, ik ben er 
niet bang voor, maar ik heb ook nog een vrouw. En je hebt een auto voor de 
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deur en dat gebeurt hoor. Want waar herken je tegenwoordig mensen aan, 
van: oh die auto is van die en die en die is van die. 

4.4 Overlast en het verschil tussen mens en mens 

De omwonenden en jongeren komen wel met elkaar in contact, maar er is 
geen sprake van een intensief contact. Sommige omwonenden zijn bang voor 
de jongeren en durven ze niet aan te spreken wanneer ze overlast ervaren. 
Volgens de geïnterviewde professionals is zeker sprake van jongerenoverlast 
rond Complex 50. De buurtregisseur, de huismeester, ambtenaren van het 
stadsdeel en medewerkers van het jongerenwerk geven aan dat rond Com-
plex 50 vandalisme, intimidatie en geluidsoverlast plaatsvindt. De buurtregis-
seur noemt jongeren ‘het probleem van de buurt’ en volgens de voormalige 
huismeester durft de politie soms zelfs niets te ondernemen tegen jongeren. 
Door middel van de interviews is geïnventariseerd in hoeverre omwonenden 
overlast ervaren en hoe de verhouding met jongeren is.  
 
Het ervaren van jongerenoverlast verschilt sterk per respondent. Van de 
dertien omwonenden zijn er twee die momenteel overlast ervaren. Een Ne-
derlandse omwonende van 45 jaar oud over de huidige vorm van overlast:  
Het niveau waarmee ze lawaai maken, zo ben ik niet opgevoed. [...] En 
verder verstoren ze vaak de activiteiten in de Ossejan, door op het raam te 
kloppen en dergelijke. Dat is toch een vorm van overlast. De botheid, de 
onbeschoftheid en de onbeleefdheid in de gewone onderlinge omgang, dat is 
gewoon vervelend en daar moet je op een bepaalde manier mee op kunnen 
gaan. [...] En hier worden ook wel eens vrouwen belaagd. Ook is er een keer 
iemand beroofd. En de algehele sfeer op straat is gewoon niet leuk, omdat 
die Marokkaanse jongens gewoon bot zijn. 
 
Voor een andere omwonende bestaat de overlast uit het voetballen tegen de 
ramen van de portieken. Toch is het zo dat geen van de respondenten gezien 
kan worden als een ‘klager’. Ze relativeren de problemen of proberen er zelf 
aan te werken. Een oudere vrouw die niet wilde meewerken aan een inter-
view, maar op de galerij kort haar mening gaf, vormt een contrast met deze 
groep respondenten: 
Het is een straf om hier te wonen. Ik woon tussen een Turkse en een Marok-
kaanse in, die allebei geen woord Nederlands spreken. Ze hebben me hier 
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gewoon in gestopt. De hele dag word ik dol van al dat gevoetbal en je wordt 
gewoon geterroriseerd door de jeugd hier. 
 
Naast de twee eerdergenoemde bewoners is er een categorie van vijf bewo-
ners die weet dat er overlast bestaat, maar persoonlijk geen overlast er-
vaart. Deze mensen antwoorden ‘nee’ op de vraag of ze overlast ervaren, 
maar geven toch een aantal voorbeelden van overlast in hun verhaal. Lawaai, 
onbeschoftheid, stenen gooien, voetballen tegen portiek, brutaal, ‘je kan er 
niets van zeggen’, rokende jeugd in park, vernielingen, verstoren van activi-
teiten Ossejan, territoriumgedrag op straat, wiet roken in de portieken en 
het vuilnis in het park. Een derde categorie bestaande uit vijf omwonenden 
ervaart geen overlast en kan zich er weinig bij voor stellen.  
Zoals een 80- jarige Indonesische galerijbewoner:  
Ja, de buurvrouw die komt wel eens naar ons toe en dan zegt ze: “Ja, ik kan 
niet slapen, want ze zijn aan het voetballen.” Ja, wat moeten wij daaraan 
doen? Wij hebben daar niet zoveel last van, hoor. Je hoort ze wel, maar wij 
slapen er gewoon doorheen. Wij zijn dat gewoon gewend, misschien zijn we 
toleranter, ik weet het niet hoor. 
 
En een andere Nederlandse omwonende: 
Ja, en je hebt natuurlijk het verschil tussen mens en mens, want je hebt 
mensen die ergeren hun eigen overal aan en je hebt mensen die vinden dat 
dan wel vervelend, maar ja, daar laten ze het dan ook maar bij. 
 
De geïnterviewde omwonenden zijn dus te verdelen in drie categorieën 

• Mensen die persoonlijk overlast ervaren [twee respondenten] 
• Mensen die weten dat er overlast bestaat of in het verleden overlast 

hebben ervaren, maar op dit moment persoonlijk geen overlast er-
varen [vijf respondenten] 

• Mensen die persoonlijk geen overlast ervaren en zich ook niet zoveel 
kunnen voorstellen bij de klachten van andere bewoners over over-
last [vijf respondenten] 

In vergelijking met de professionals die het beeld schetsen dat overlast van 
jongeren voor alle bewoners van Complex 50 een groot of zelfs het grootste 
probleem vormt, zijn de geïnterviewde omwonenden genuanceerder over de 
situatie in hun wijk.  
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In de analyse is nagegaan of per categorie bepaalde gemeenschappelijke 
karakteristieken te vinden zijn, zoals leeftijd, geslacht, opleiding, etniciteit 
of type woning. Wat betreft de leeftijd is geen samenhang te ontdekken. In 
de eerste categorie vallen een respondent van middelbare leeftijd en een 70-
jarige respondente. In de andere twee categorieën variëren de respondenten 
van 30 jaar oud tot 80 jaar oud. Er zijn meer vrouwen dan mannen geïnter-
viewd en verhoudingsgewijs ervaren vrouwen iets sneller overlast dan man-
nen, maar er is geen sterke samenhang. Uit de analyse blijkt wel dat met 
name de hoger opgeleiden overlast ervaren. De drie omwonenden met een 
HBO-opleiding bevinden zich in de eerste en de tweede categorie en van de 
niet-overlast ervarenden hebben alle omwonenden MBO- onderwijs gevolgd 
of lager. Op het gebied van etniciteit ervaren de Nederlanders iets vaker 
overlast dan bijvoorbeeld de Turken of Marokkanen. De twee omwonenden 
die ik tot de categorie persoonlijk overlast ervarenden reken, zijn allebei 
Nederlands. Onder de niet-persoonlijk overlast ervarenden zijn drie Neder-
landers, een Turkse en een Marokkaan. De niet-overlast ervarenden catego-
rie bestaat uit twee Nederlanders, een Marokkaanse, een Turk en een Indo-
nesiër. Een interessante bevinding is dat vooral de nieuwe omwonenden 
vaker overlast ervaren dan de oorspronkelijke omwonenden. Van de dertien 
respondenten zijn vijf oorspronkelijke omwonenden. Drie daarvan zijn als 
niet-overlast ervarenden te bestempelen en de andere twee tot de niet-
persoonlijk overlast ervarenden. De enige twee omwonenden die zeggen per-
soonlijk overlast te ervaren, zijn nieuwe omwonenden, dat wil zeggen, zij 
zijn tijdens of na de vernieuwing in de wijk komen wonen. Ten slotte is ge-
keken in hoeverre het woningtype van invloed is. Te verwachten valt dat 
vooral de bewoners van de galerijwoningen boven de poort overlast zullen 
ervaren. Toch valt dit niet af te lezen uit de resultaten. Een bewoner van 
een galerijwoning direct boven de poort vindt die de drukte op straat zelfs 
gezellig. Een Marokkaanse omwonende van een benedenwoning dicht bij de 
poort zegt ook nooit overlast te ervaren. De bewoners van de portiekwonin-
gen zijn over het algemeen de mensen die het minst overlast ervaren.  
De perceptie van de samenstelling van de wijk speelt mee in de ervaring van 
jongerenoverlast. De 45-jarige Nederlandse omwonende die veel overlast 
ervaart, spreekt bijvoorbeeld veel in etnische termen: 
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En ja, je komt hier natuurlijk als witte man in hun wijk terecht. Je werd 
echt ronduit gediscrimineerd. 
De problemen van de jeugd komen voort uit een gebrekkige opvoeding en 
daarnaast is het zo dat er binnen de Marokkaanse gemeenschap veel neven 
en nichten met elkaar trouwen, dus dat hun vermogens misschien minder 
zijn dan onder de Nederlandse bevolking. 
Deze respondent voelde zich een buitenstaander toen hij in de wijk kwam 
wonen. 
De andere Nederlandse respondente die wel overlast ervaart, ziet het heel 
anders. Zij vindt het juist leuk om in een multiculturele wijk te wonen en 
noemt ook geen negatieve ervaringen rond dit thema. 
De buurt is een heel multiculturele buurt en daar kunnen wij ons goed in 
vinden. 
 
De niet-persoonlijk overlast ervarenden schrijven de overlast niet direct toe 
aan de etnische samenstelling van de wijk. Ze hadden misschien liever gehad 
dat de culturen meer verspreid waren over de stad, maar in de praktijk heb-
ben ze er weinig last van. De derde categorie, de groep die geen overlast 
ervaart, is tamelijk onverschillig over de samenstelling van de wijk. Het 
belangrijkste is dat het een fijne wijk is en dat de mensen aardig zijn. Welke 
culturele achtergrond ze hebben maakt voor hen niet uit. Eén respondente 
die geen overlast ervaart, wil wel graag verhuizen omdat het een ‘Marokka-
nenbuurt’ is geworden. Ze heeft niet zozeer problemen met de Marokkanen, 
maar haar vertrouwde omgeving is zo langzamerhand verdwenen en iedereen 
is naar Almere verhuisd. Er waren verder geen respondenten die dezelfde 
gevoelens hadden als deze mevrouw.  
 
Veiligheid of gevoelens van onveiligheid kunnen ook een rol spelen bij om-
wonenden en hun ervaring met jongeren. Opvallend genoeg zijn er onder 
deze omwonenden zeer weinig die zich onveilig voelen. Van de twaalf om-
wonenden is er maar één die zich onveilig voelt in de wijk. Zij vindt het geen 
veilige wijk en zal ’s avonds niet alleen naar buiten gaan. Overigens zijn er 
meer mensen, vooral ouderen, die ’s avonds niet alleen naar buiten gaan. 
Voor hen is dat een vanzelfsprekendheid, die niet zozeer verband houdt met 
een gevoel van onveiligheid. Ze geven namelijk aan zich niet onveilig te 
voelen. 



 | JE OOGST WAT JE ZAAIT 56 

 
De situatie met jongeren in de wijk wordt dus verschillend gedefinieerd door 
omwonenden. In de analyse is geprobeerd te achterhalen waarom de ene 
omwonende wel overlast ervaart en de andere niet, ook al wonen zij in de-
zelfde straat. Door de vernieuwing heeft waarschijnlijk een selectie plaats 
gevonden waarbij de mensen die de etnische samenstelling van de wijk niet 
zagen zitten, zijn verhuisd. Er is dus een bepaald type bewoner overgeble-
ven. Sommige geïnterviewde omwonenden hebben daarentegen niet bewust 
gekozen voor deze wijk, maar konden nergens anders een woning krijgen of 
moesten hun woning verlaten vanwege de vernieuwing. Deze omwonenden 
definiëren de samenstelling van de wijk en de situatie rond jongeren nega-
tiever. De omwonenden die bewust hebben gekozen voor de wijk zijn relatief 
positief over de jongeren en de wijk. De definiëring onder omwonenden van 
de etnische samenstelling van de wijk en de definiëring van jongerenoverlast 
heeft een gelijke verdeling onder de set respondenten. Omwonenden die 
veel overlast ervaren, laten zich ook negatiever uit over de etnische samen-
stelling van de wijk.  
 
De perceptie van omwonenden van jongeren hangt dus samen met oplei-
dingsniveau, woonduur, etniciteit, de keuzevrijheid om hier te wonen en de 
houding van omwonenden ten opzichte van andere maatschappelijke gebie-
den. Het verschil in definitie van de verhouding tussen jongeren en omwo-
nenden kan ook verklaard worden door een verschil in gedrag van de jonge-
ren ten opzichte van omwonenden. Onderzoeker Jan Dirk de Jong gaf in een 
interview aan dat de kloof tussen jongeren en omwonenden onder meer met 
klassenverschillen te maken kan hebben. Wanneer in een wijk bewoners zich 
vestigen uit een hogere klasse, terwijl er sprake is van een wijk –en straat-
cultuur, dan begrijpen zij deze cultuur soms niet. Voor jongeren blijft die 
persoon die anonieme nieuweling en dat maakt het interessanter om deze 
persoon lastig te gaan vallen. Dit in tegenstelling tot een omwonende die de 
jongeren altijd gedag zegt. Deze is een bekende voor de jongeren, dus die 
zullen ze hem of haar ook eerder met rust laten. Het doorbreken van de 
anonimiteit en het tot op zekere hoogte bekenden voor elkaar zijn, verklaart 
waarom nieuwe bewoners meer overlast ervaren dan oorspronkelijke bewo-
ners. Ten slotte is het mogelijk dat jongeren Nederlanders wellicht sneller 
lastig vallen dan Marokkanen of Turken. Het materiaal is echter ontoereikend 
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om dit aan te tonen, aangezien omwonenden hier niet op gewezen hebben 
en uit observaties is dit ook niet af te leiden.  

4.5 Opvoeding, verveling en de coffeeshop 

Zeven omwonenden maken melding van overlast, ook al ervaren ze het niet 
allemaal persoonlijk. Deze omwonenden is gevraagd wat zij als oorzaak zien 
van de jongerenoverlast in de wijk. Twee omwonenden die allebei actief zijn 
in de wijk zien vooral de gezinsstructuur als oorzaak. Een Marokkaanse man: 
Waar het mij om gaat, dat zijn die Fatima’s die met heel veel kinderen in 
huis zijn, dat ze niet eens weten wat er gebeurt buiten of op school en ik 
denk juist dat de bron, de opvoeding, dat die bij de moeder ligt. 
Een Nederlandse bewoner die overlast ervaart:  
Ik zeg één woord: pleegzorg. Wij zijn zelf actief in de pleegzorg. Maar ik 
zeg, er is niet alleen op gezinsniveau pleegzorg. Er is in deze hele buurt 
sprake van pleegzorg. Er is geen veilige hechting tussen ouder en kind. Ik 
vind dit een pleegzorgbuurt. De problemen van de jeugd komen voort uit de 
opvoeding. 
Een Nederlands echtpaar dat in een optopwoning woont, ziet het gebruik van 
wiet als oorzaak van het gedrag van sommige jongeren: 
Kijk, ik ben zelf ook jong geweest en ik ben ook geen lieverdje geweest. 
Maar het wordt nu alleen maar erger gemaakt omdat die kinderen die vui-
ligheid innemen, die wiet. Ik heb het nooit gekend totdat ik zo’n zakje vond 
en toen vroeg ik aan de huismeester, weet je wat dat is? En hij zei: ken je 
dat dan niet? Ja, voor hem is dat waarschijnlijk allemaal gesneden koek. 
 
Hoewel de coffeeshop niet voorkomt in de topiclist van de interviews, werd 
deze vaak spontaan genoemd door de omwonenden. De coffeeshop staat 
langs Tussenmeer bij het stadspark. Oudere mensen durven ’s avonds niet 
langs de coffeeshop te lopen. De respondenten vinden de jongens die er om 
heen hangen beangstigend en de bezoekers van de coffeeshop laten hun 
vuilnis in het park slingeren. Toen de coffeeshop nog op zijn oude plek bij 
het Simonskerkeplein5 stond, zorgde deze daar ook voor veel overlast, maar 

                                                       
 
 
5 Dichter bij het onderzoeksgebied en inmiddels gesloopt 
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met de coffeeshop is ook de overlast verplaatst. Het gaat hier vooral om een 
oudere groep jongeren, boven de achttien jaar. Volgens een Nederlandse 
omwonende die veel overlast ervaart, was de situatie zo ernstig, dat de 
straat heroverd moest worden op de jongeren.  
Mijn vrouw wilde ’s avonds wel eens lopen, maar dat durfde ze dan niet. Ik 
zei: ga maar lopen en ik ging dan op het balkon staan en ik zei dan, als er 
iets is, geef dan maar een gil. Het klinkt overdreven, maar door dit soort 
wandelingen hebben mijn vrouw en ik dat plein veroverd voor alle bewoners 
op die jongeren. [...] Een groep van rondom de achttien jaar en ouder be-
paalde gewoon de sfeer hier op straat.  
 
Verveling zien de meeste respondenten als grootste oorzaak voor de overlast. 
Ze vinden dat er te weinig georganiseerd wordt voor de jeugd, maar weinig 
respondenten willen zich daar zelf voor inzetten.  
 
Aan de jongens van het groepsgesprek is ook gevraagd naar hun mening over 
de jongerenoverlast. Deze jongens zijn zeer kritisch over de jongeren die 
regelmatig op straat te vinden zijn. Ze hebben zelf nooit veel op straat ge-
hangen, afgezien van wat voetballen. De 18-jarige architectuurstudent:  
Mijn ouders letten wel beter op me. De meeste jongens die hangen doen dat 
vanuit doelloosheid. Ik vind daar niks aan, ik heb wel wat beters te doen.* 
 De jongens uiten kritiek op de ouders, die volgens hen vaak niet weten waar 
hun kinderen uithangen. Zij zijn zelf anders opgevoed. Ze vinden het doel-
loos om op straat te hangen en keuren het af dat deze jongeren al op zeer 
jonge leeftijd gaan roken. Zelf gaan ze in hun vrije tijd over het algemeen 
naar de stad in plaats van alles in de buurt te doen.  

4.6 We stonden daar alleen maar 

Aan de jongeren is gevraagd hoe zij hun eigen gedrag op straat en de over-
last in de wijk zien. Een aantal jongeren vindt dat er niets aan de hand is en 
kan zich niet voorstellen waarom omwonenden last van hen zouden hebben. 
Een 17-jarige jongen vertelt over een plek waar ze vroeger altijd met veel 
jongens stonden en waar mensen moeilijk langs konden lopen. Er werd veel 
geklaagd, maar hij begrijpt niet waarom: 
We deden nooit iets verkeerd. We stonden daar alleen maar.  
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Hij kan zich wel een beetje voorstellen dat mensen er last van hebben, maar 
vindt ook dat zij wel wat meer begrip mogen tonen: 
Ja, omdat we hier met velen staan en omdat we wel luid praten en verder 
halen we wel wat kattenkwaad uit, maar dat hoort erbij. Iedereen is jong 
geweest.  
 
Vooral de jongens die door hun wijze van antwoorden het gevoel gaven dat 
zij wellicht betrokken zijn bij overlastgevende of criminele activiteiten, 
ervaren het sterkst de afkeuring door omwonenden. Dit zijn de wat oudere 
jongens van zestien jaar en ouder. Deze jongens voelen zich vaak opgejaagd 
door de politie, vinden dat mensen niet hoeven te klagen wanneer ze alleen 
maar ergens staan en vinden het belangrijk om met respect behandeld te 
worden. De meeste jongeren begrijpen wel waarom ze misschien voor be-
paalde mensen overlast veroorzaken. Toch mogen omwonenden wel wat 
toleranter zijn in hun ogen en vinden ze het vervelend dat omwonenden via 
de politie klagen in plaats van henzelf aan te spreken.  
 
Door de sociaal wenselijke antwoorden van de jongeren en het gebrek aan 
observaties ’s avonds is onduidelijk welke jongeren waarvoor verantwoor-
delijk zijn. Volgens de geïnterviewde meisjes is het de groep jongens in to-
taal die voor overlast zorgt:  
Ze gedragen zich als een stelletje dieren. Ze zijn heel luidruchtig, midden in 
de nacht zijn ze nog met scooters buiten en zo. Dan hoor je wel veel lawaai.  

4.7 Wederkerigheid en respect 

Uit de resultaten blijkt dat omwonenden uiteenlopende ervaringen hebben 
met jongeren. Voor sommige mensen positief, voor anderen juist negatief. 
Opvallend is dat een groot aantal omwonenden uit gaat van wederkerigheid 
in de omgang met jongeren. Een 49-jarige Nederlandse bewoonster die al 
twintig jaar in de wijk woont, drukt het als volgt uit: 
Ja, je oogst wat je zaait. Ik groet iedereen en iedereen groet vriendelijk 
terug. Als ik van de klaverjasvereniging om twee uur ’s nachts in mijn eentje 
naar huis wandel, staat er een groepje jongeren te hangen op de brug, dan 
zeg ik gewoon goedenavond of goedenacht en dan krijg ik keurig goeden-
avond terug. Ik heb nog nooit problemen gehad. 
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Deze opvatting komt bij omwonenden op verschillende wijze tot uiting. De 
actieve omwonenden menen dat wanneer je laat zien dat je hard voor deze 
jongens werkt, ze dat waarderen. Maar vooral een vriendelijke begroeting 
staat voor veel omwonenden in hoog aanzien. Twee omwonenden die per-
soonlijk geen overlast ervaren zijn van mening dat het de eigen schuld is van 
mensen als ze last hebben van de jongeren. Als je begint met zeuren, dan 
willen ze jou juist hebben. Veel mensen doen dus hun best om positief met 
elkaar om te gaan. Het basale buurtcontact dat ontstaat door het uitwisselen 
van groeten heeft een preventieve werking op pesterijen van jongeren. Een 
ouder Nederlands echtpaar dat sinds de vernieuwing in een optopwoning 
woont:  
Meneer: Maar met die kinderen, dat begint jong. En die kinderen, ik ken ze 
niet van naam hoor, want met die buitenlandse namen. dat is erg moeilijk. 
Maar die kinderen, of ik aai zo over hun bollen dan zeggen ze: die meneer 
die is aardig en die vrouw die is ook aardig. 
Mevrouw: Dus doe aardig tegen die jongens en die kinderen en dan krijg je 
een aardig woord terug. 
 
Behalve de omwonenden herkennen de jongeren dit mechanisme van weder-
kerigheid ook. Zij duiken het aan met ‘respect’. De meeste jongeren zeggen 
een ander normaal te behandelen als hen een normale behandeling ten deel 
valt, bijvoorbeeld wanneer iemand hen vriendelijk groet. Wie hen negatief 
benadert krijgt een onverschillige reactie terug, maar kan ook een scheldka-
nonnade krijgen. Een 17-jarige jongen vindt het een groot verschil hoe ie-
mand hem benadert: 
Met sommige buurtbewoners maken we wel eens een praatje en sommige 
buurtbewoners schelden en schreeuwen naar ons. Als iemand normaal tegen 
ons doet, dan ben ik ook relaxed tegen hen, maar soms schreeuwen ze ge-
woon ‘oprotten’. Ja, dan scheld je maar wat je wilt, maar daar trek ik me 
toch niets van aan.  
En een 16-jarige jongen beaamt dit: 
Als iemand dat tegen mij zegt met respect, dan zal ik er wel naar luisteren. 
Maar als iemand het zonder respect zegt, schreeuwend of zo, dan kan hij 
een knal krijgen.* 
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Of de jongeren echt luisteren wanneer iemand hen met respect benadert, is 
uit de observaties niet duidelijk geworden. Opvallend is dat er geen sprake is 
van tweerichtingverkeer. De omwonenden en de jongeren zeggen wederke-
righeid belangrijk te vinden, maar er wordt weinig gezegd over het respect-
vol behandelen van omwonenden. De omwonenden die overlast ervaren vin-
den de jongeren brutaal en asociaal in hun gedrag. De rest besteedt hier 
weinig woorden aan. De jongeren zeggen respect te hebben voor hun ouders 
en oudere familieleden, maar ze benoemen verder niet in hoeverre zij res-
pect hebben voor omwonenden.  
 
De omwonenden hebben een omgang met de jongeren gevonden die positief 
uitwerkt. Ze lijken ‘streetwise’ te zijn, zoals Müller het omschrijft. Ze den-
ken te weten hoe ze zich het beste kunnen gedragen ten opzichte van jonge-
ren om geen problemen te veroorzaken [Müller 2002]. Een aantal omwonen-
den is zich bewust van het ‘streetwise’ zijn, zoals deze Marokkaanse omwo-
nende: 
Maar als je gewoon loopt en je lacht mee, dan hoor je bij hen en dat is de 
truc die ik geleerd heb aan andere mensen. Ik zeg dan: “ja, je loopt gewoon 
langs en je gaat er gewoon een beetje bij staan, een beetje babbelen en 
meelachen en dan loop je door en dan is het allemaal prima en dan laten ze 
je ook met rust.” 
De jongeren reageren hier ook positief op, hoewel zij verwachten dat ieder-
een zich zo positief opstelt ongeacht hun eigen gedrag.  

4.8 Sociale voorzieningen 

Tijdens de vernieuwing is geïnvesteerd in de sociale voorzieningen in de wijk 
met als doel sociale problemen aan te pakken. In de interviews is zowel aan 
de omwonenden als de jongeren gevraagd in hoeverre zij bekend zijn met 
deze voorzieningen en/of er gebruik van maken. De bewonersvereniging 
heeft een belangrijke rol gespeeld in het proces voor en tijdens de vernieu-
wing. Om te achterhalen hoe groot het draagvlak is van deze vereniging is in 
de interviews hiernaar gevraagd. De bewonersvereniging is de meeste omwo-
nenden wel bekend en sommigen zijn er ook lid van. De vereniging is de 
laatste tijd weinig actief. De Ossejan is de meeste omwonenden ook wel 
bekend, maar ze komen er zelden. Het merendeel komt alleen in de Ossejan 
voor een vergadering over de buurt. Drie omwonenden zetten zich actief in 
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voor de wijk door activiteiten voor kinderen te organiseren in de Ossejan of 
deel te nemen aan een bewonersplatform. Een actieve Marokkaanse omwo-
nende bekritiseert de buurtvereniging en de Ossejan.  
Waar het mij om gaat is gewoon de participatie en de betrokkenheid van 
mensen. Dat er gewoon een bekend groepje is dat echt in de Nederlandse 
vergadercultuur zit en die de grenzen dichthouden, dat zij het aanspreek-
punt van de bewoners zijn en dat zijn meestal oudere mensen, met alle 
respect. [...] Ze zeggen ja, we hebben overlegd met bewoners. Ja, met 
welke bewoners? Waar zijn de gezinnen met kinderen, waar zijn de werken-
de mensen die overdag niet kunnen vergaderen?  
 
Driekwart van de omwonenden kent de huismeester. Slechts een enkeling is 
bekend met de buurtregisseur en verder kennen ze niemand van een instan-
tie of de gemeente. Volgens de actieve Marokkaanse bewoner, die kritiek 
uitte op de bewonersvereniging, is de Moskee in sociaal opzicht ook erg be-
langrijk.  
De moskee is al veel verder. Met Suikerfeest en Kerst dan komen allemaal 
buurtbewoners samen eten en dan wordt er vergaderd door de bewoners-
commissie en Tante Truus en Oom Achmed die samen op de foto gaan. 
 
De meeste bewoners zijn niet of nauwelijks bekend met instanties of verte-
genwoordigers van instanties, afgezien van de huismeester. Ook van projec-
ten of maatregelen zoals het Interim Buurtbeheer zijn ze niet op de hoogte, 
maar sommigen hebben wel het idee dat er ‘iets’ gebeurt. Een 67-jarige 
Nederlandse optopwoningbewoner: 
Ik heb de indruk dat met rottigheid, degene die daar aan moeten werken, 
dat er wel wat aan gedaan wordt, zonder dat wij dat nou echt merken. 
 
Voor de jongeren is het jongerenwerk geïntensiveerd: een aantal keer per 
week is er een inloop in de Ossejan. Alle jongeren zijn blij met het jonge-
renwerk, hoewel een aantal vindt dat er te weinig georganiseerd wordt. 
Volgens de jongeren is er minder overlast en vervelen ze zich minder. De 
meisjes missen wel wat activiteiten voor henzelf. Een 18-jarige jongen die 
niet zo vaak meer op straat hang, zou graag meer activiteiten buiten de 
Ossejan met het jongerenwerk willen doen: 
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Eerlijk gezegd zouden ze wel iets meer mogen organiseren. [...] Maar goed, 
ze kunnen misschien gaan zwemmen of zulke dingen. Er worden wel activi-
teiten georganiseerd, maar dat duurt maar even en dat is maar één keer in 
de zoveel tijd. Ze kunnen gewoon in de weekenden iets organiseren. Met z’n 
allen gaan voetballen in het park of zo. [...] Ik heb liever dat we met het 
buurthuis gaan. Dan zien de mensen ook dat we met het buurthuis gaan. We 
betalen een bijdrage en dan gaan we met z’n allen en dan wordt het ook 
gezellig. De begeleider die let op die jongens. Kijk, als we een barbecue 
maken dan zijn er zeker één of twee jongens die het verpesten. Die gaan 
dan dronken doen en andere mensen lastig vallen. En dat wil je dan niet. 
Kennelijk gaat er dus het één en ander mis, wanneer de jongeren als groep 
iets ondernemen en is er behoefte aan begeleiding.  
 
Welke sociale maatregelen of projecten [afgezien van het jongerenwerk] 
welk effect hebben, is op basis van de interviews niet vast te stellen, aange-
zien ze bij de meeste omwonenden niet bekend zijn. Het jongerenwerk be-
reikt een groot deel van de jongeren die regelmatig op straat te vinden zijn, 
blijkt uit de observaties en het bezoeken van de inloop in de Ossejan. Uit het 
citaat van de 18-jarige jongen blijkt er ook behoefte te zijn aan begeleiding 
door jongerenwerkers en zijn de jongeren niet altijd in staat zichzelf als 
groep onder controle te houden.  

4.9 De vernieuwing   

De vernieuwing is de meeste omwonenden vooral bekend in fysieke zin, zoals 
de renovatie van hun woning. Over het algemeen is men erg tevreden over 
het resultaat van de renovatie van de woningen. Ook de wijk in zijn geheel 
vindt men verbeterd. De wijk was aan een opknapbeurt toe en ziet er netter 
uit.  
 
Er is de omwonenden gevraagd wat ze van de veranderingen in de openbare 
ruimte vinden. Een kritische Marokkaanse bewoner vindt een aantal maatre-
gelen stigmatiserend werken.  
[...] en die voelen zich dan bedreigd met allerlei nieuwkomers en nieuwe 
culturen. Dat het niet is zoals de jaren zestig vroeger, dat het allemaal 
veranderd is. En dan gaan ze heel veel dingen aanpassen die eigenlijk alleen 
maar stigmatiserend werken: hekken, camera’s en politie. Terwijl je dat ook 
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tegenovergesteld kan doen, dat je bij je buren aanbelt en een kopje thee 
gaat drinken samen. 
 
Over de kijktuinen zijn de meningen verdeeld. Sommige vinden ze niet mooi, 
slecht onderhouden of vinden dat de hekken juist uitnodigen om er overheen 
te klimmen. Andere mensen vinden de kijktuinen juist wel mooi en goed 
onderhouden. De vernieuwing van de portieken is een grote verbetering. 
Door deze dicht te maken, is de overlast afgenomen in en rond de portieken.  
 
Aan de omwonenden is ook gevraagd hoe zij de situatie in de wijk voor, tij-
dens en na de vernieuwing zien met betrekking tot jongeren. De meeste 
omwonenden zijn het erover eens dat de jongerenoverlast net na de ver-
nieuwing behoorlijk groot was. Overal werden ramen ingegooid, speeltoestel-
len werden meteen vernield en in de portieken van de complexen werd ge-
blowd door jongeren en vuilnis achter gelaten. Nu een paar jaar later is het 
merkbaar rustiger op straat. De omwonenden hebben het gevoel dat de aan-
passingen zoals de camera’s en de afgesloten portieken werken. Verder heeft 
de verhuizing van de coffeeshop de overlast doen afnemen en zijn de meeste 
bewoners te spreken over de intensivering van het jongerenwerk.  
De 70-jarige Nederlandse omwonende die regelmatig overlast ervaart over de 
coffeeshop en de portieken: 
Maar er is daar een hele tijd een wietcafé geweest en die jongens zaten 
toen altijd in ons portiek wiet te roken en smerige dingen te doen. Eerst was 
het een open portiek, maar de woningbouw heeft er een dicht portiek van 
gemaakt vanwege de vele klachten. Ik moet zeggen dat het daardoor wel 
beter is geworden. Maar we hebben nog steeds wel last van kinderen die 
zich misdragen. Het is al beter geworden nu ze dat asfalt er neer gelegd 
hebben en al die speeltoestellen geplaatst hebben. Daardoor is het nu beter 
geworden, want eerste gebruikten ze onze flat om in te spelen. 
De meeste jongeren zijn ook blij met de vernieuwing die plaats heeft gevon-
den. Het is netter geworden, mooier, de woningen zijn groter geworden en 
er is minder criminaliteit. Een 18-jarige jongen: 
Ik vind het wel een verbetering. Het ziet er nu wel beter uit. Die huizen die 
we eerder hadden waren geen pretje. Het leek net op een getto uit Ameri-
ka. De huizen waren beklad. De deuren waren kapot. Ramen waren kapot. 
Het is nu wel mooi ja. 
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Afgezien van de fysieke verbetering is volgens deze jongen niet zoveel ver-
anderd. Dezelfde mensen zijn weer teruggekomen. Sommigen zijn het daar 
mee eens, maar anderen vinden juist dat de wijk wel veranderd is. Juist door 
nieuwe bewoners in de wijk. Een 15-jarige jongen heeft een interessante 
mening hierover: 
De oude huizen waren beter. Toen waren de mensen nog met elkaar. Nu 
sluiten mensen zich op in hun huis. En er zijn nieuwe mensen komen wonen 
en die ken ik niet.* 
 
Een aantal jongeren noemt ook de ingrepen in de openbare ruimte. Een 17-
jarige jongen denkt dat bepaalde ingrepen een positieve uitwerking hebben. 
Nu is het echt open. Je kan niet meer zien dat we met een grote groep zijn. 
Zes man lijkt weinig. Toen was het dicht en leek zes man veel. Nu is het 
open en dan lijkt het minder. 
 
Een andere 18-jarige jongere is niet te spreken over een aantal maatregelen. 
Er hangen nu grote schijnwerpers bij Complex 50 en er is veel meer politie 
bij gekomen. We voelen ons uitgedaagd door de politie en de wijze waarop 
ze ons behandelen.* 
De maatregelen zoals lampen en camera’s en toenemende controle door de 
politie kunnen provocerend werken.  
 
De meeste jongeren vinden dat de wijk voor jongeren is verbeterd. Hiervoor 
worden verschillende factoren genoemd. De belangrijkste is het jongeren-
werk, waardoor de jeugd zich minder verveelt. Door verveling werden er 
eerder nog wel eens dingen vernield en dat gebeurt nu, volgens de jongeren, 
minder. Verder waren er volgens een aantal jongeren vroeger meer oudere 
jongeren in de wijk te vinden en die zorgden voor een andere situatie dan de 
huidige. Ten slotte is er een jongere die denkt dat hij en zijn vrienden rusti-
ger zijn dan hun oudere broers.  
Volgens de jongens van het groepsgesprek is de wijk ook veranderd in de loop 
der tijd. 
Vroeger waren er ook veel oudere jongens op straat en die gingen ook met 
de jongere jongens om, maar dat is nu wel anders.* 
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De oudere jongens zijn tegenwoordig bij de coffeeshop te vinden of zijn 
serieuzer geworden en zitten dus thuis. In de wijk vind je volgens hen nu 
voornamelijk alleen nog jongere jongens. De laatste tijd is het een stuk rus-
tiger geworden. 

Conclusie 

De jongeren in het Zuidwest Kwadrant brengen het voornaamste deel van 
hun vrije tijd door op straat. Het gebrek aan vrijheid thuis maakt dat ze 
behoefte hebben aan een ontmoetingsplek buitenshuis. De straat voelt als 
een thuis voor hen. De jongeren voetballen op straat en ontmoeten daar hun 
vrienden. Ze gedragen zich druk en luidruchtig. De jongeren hebben weinig 
contact met omwonenden, maar hebben ook weinig negatieve ervaringen. 
Hoewel de jongeren op straat één grote groep lijken, is het meer een verza-
meling van kleine groepjes. Met name de jongeren tussen de twaalf en de 
achttien jaar oud hangen veel rond op de speelstrook. Met het ouder worden 
verandert ook het ruimtelijk gedrag. De jongeren zijn op oudere leeftijd 
meer bij de coffeeshop te vinden of blijven meer thuis. Meisjes zijn margi-
naal aanwezig in de openbare ruimte. 
 
Binnen de groep geïnterviewde omwonenden bestaan verschillende percep-
ties van de verhouding met jongeren. Een aantal omwonenden ervaart over-
last van de jongeren. Deze overlast bestaat uit geluidsoverlast, asociaal 
gedrag en het voetballen tegen de portieken. Een aantal factoren is van 
invloed op de perceptie van omwonenden van jongeren. Opleidingsniveau, 
woonduur, etniciteit, de keuzevrijheid om hier te wonen en de houding van 
omwonenden ten opzichte van andere maatschappelijke gebieden spelen hier 
binnen een rol. Een precieze verklaring voor dit verschil in houding ten op-
zichte van maatschappelijke zaken is niet gevonden. Hiervoor is het materi-
aal ontoereikend. Naast het verschil in perceptie van omwonenden kan er 
ook een verschil bestaan in het gedrag van jongeren op basis van bepaalde 
karakteristieken van een persoon, zoals woonduur in de wijk of etniciteit. Dit 
valt echter niet aan te tonen op basis van de onderzoeksresultaten. Een 
aantal omwonenden heeft een omgangsvorm met de jongeren ontwikkeld 
waardoor een positief contact bestaat tussen hen en de jongeren. Ze groeten 
de jongeren steevast op straat, waardoor de jongeren zich gerespecteerd 
voelen en deze omwonenden niet lastig vallen. De jongeren hechten veel 
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waarde aan een respectvolle behandeling, maar de vraag is of zij iedereen 
zelf ook altijd respectvol behandelen.  
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5. Samenvatting en conclusies 

5.1 Het alledaagse leven 

In dit onderzoek is uitgegaan van het ‘alledaagse’, de alledaagse omgangs-
vormen tussen bewoners en jongeren. Binnen dit thema is een aantal onder-
zoeksvragen geformuleerd die per paragraaf behandeld zijn:  

• Hoe omschrijven de jongeren en de omwonenden het alledaagse le-
ven in Complex 50? 

• Welke gedragingen vertonen de jongeren op straat?  
• Welke gedragingen worden door de omwonenden als overlast gezien 

en welke omwonenden zijn dat? 
• Welke jongeren zijn betrokken bij deze overlast? 
• Hoe ziet de dagelijkse omgang van de jongeren en de omwonenden 

met elkaar eruit? 
• Welke verschillen zijn er onder omwonenden in de omgang met jon-

geren en welke factoren zijn daarop van invloed? 
 
De beleving van het alledaagse leven door de omwonenden en de jongeren 
vormt de context waarbinnen de probleemstelling is geplaatst. Met behulp 
van de omschrijving van het alledaagse leven kan de sociale structuur van 
een wijk of buurt vast gelegd worden. De sociale structuur in de wijk kan van 
invloed zijn op de verhouding tussen omwonenden en jongeren. Een zwakke 
sociale structuur in een wijk kan de subjectieve en objectieve onveiligheid 
vergroten [SCP 2002; Reijndorp 1995; Karsten et al. 2001]. Momenteel staat 
de sociale structuur in stadswijken sterk in de publieke belangstelling onder 
verschillende noemers als leefbaarheid en sociale cohesie. Vaak gebeurt dit 
vanuit een negatief gezichtspunt in de zin dat er sprake is van een verval van 
de sociale cohesie.  
 
In Complex 50 kent vrijwel iedereen zijn buren en kan men een omschrijving 
geven van de omringende bewoners. Toch gaat het contact niet verder dan 
het maken van een praatje en af en toe wat hulp over en weer. Bijna 
niemand heeft hechte vriendschapsrelaties met zijn buren. De meeste om-
wonenden hebben daar ook geen behoefte aan en zoeken vriendschappen in 
andere netwerken. Op basis van mijn onderzoeksresultaten zijn de relaties 
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tussen de omwonenden te typeren als wat Reijndorp [1995] ‘vertrouwde 
vreemden’ noemt: men kent elkaar, maar verder gaat het niet. De omwo-
nenden hechten waarde aan een zekere afstand en grenzen hun privé-domein 
af van de buren. In de portieken en op straat staan zij echter wel open voor 
contact, waardoor men elkaar toch allemaal kent. Terugkijkend naar de 
tegenstelling in de literatuur over gemeenschappen in de stad blijkt de situa-
tie in Complex 50 met geen van beide opvattingen overeen te komen. De 
anonimiteit en onpersoonlijkheid die volgens Wirth [1938] kenmerkend is 
voor de stedelijke samenleving, is niet zo sterk aanwezig als volgens de theo-
rie van Wirth verwacht zou moeten worden. Toch zou ik ook niet willen spre-
ken van een ‘urban village’ zoals Gans [1962] deze aantrof in de stad. Er is 
geen sprake van een sterke gemeenschap in het Zuidwest Kwadrant. De mate 
van gemeenschap in Complex 50 is te typeren als een ‘lichte gemeenschap’ 
zoals Duyvendak en Hurenkamp [2004] deze formuleerden. Er bestaan wel 
verbanden in de wijk tussen de bewoners, maar deze zijn los van aard en 
veelal tijdelijk. 
 
De omwonenden uit verschillende etnische groepen leven in goede harmonie 
met elkaar samen. Ze hebben niet alleen contact met mensen uit hun eigen 
cultuur, maar ook met buren uit andere culturen en beoordelen deze inter-
culturele contacten over het algemeen positief. Dat wil niet zeggen dat een 
aantal omwonenden geen moeite heeft met de hoge concentratie van niet-
westerse allochtonen in de wijk. Opmerkelijk was dat met name de Neder-
landse nieuwkomers zich in het begin gediscrimineerd toen voelden. Ze voel-
den zich door Marokkaanse jongeren geprovoceerd en na de moord op Pim 
Fortuyn liepen de spanningen op. Toch ervaren tien van de twaalf omwonen-
den het wonen in Complex 50 positief. Ze waarderen de relatief goedkope en 
ruime woningen, de winkels en het stadspark op loopafstand en de - in verge-
lijking met de binnenstad - rustige woonomgeving. De meeste oorspronkelij-
ke bewoners van de wijk kunnen goed omgaan met de gewijzigde bevolkings-
samenstelling van hun wijk. Door de vernieuwing heeft een selectie plaatsge-
vonden waarbij de bewoners die zich niet langer thuis voelden door de etni-
sche samenstelling van de wijk, zijn verhuisd. 
 
Naast de omwonenden hebben de jongeren ook een omschrijving gegeven 
van het alledaagse leven en zijn ze hierin geobserveerd. Het Zuidwest Kwa-
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drant is een jeugdrijke wijk. Overal spelen kinderen en voetballen jongeren 
in grote getale. Bijna alle kinderen en jongeren op straat zijn van Marok-
kaanse afkomst, zoals in veel wijken in Amsterdam-West. De jongeren op 
straat zijn tussen de twaalf en achttien jaar oud. Voor de jongeren is de wijk 
erg belangrijk. Ze besteden het grootste deel van hun vrije tijd dan ook in de 
wijk. Dat de wijk zo belangrijk is voor de jongeren, blijkt ook uit het territo-
riale gedrag onder jongeren in Osdorp. De jongerenwerkers berichten over 
ruzies tussen verschillende groepen uit verschillende wijken en het kost hen 
moeite om de jongeren vreedzaam met elkaar te laten om gaan. Ook uit de 
interviews met jongeren blijkt dat er geregeld ruzies zijn met jongeren uit 
andere wijken. Door verschillende groepen samen mee te nemen op survival-
tocht probeert het jongerenwerk de verhoudingen tussen de jongeren uit 
verschillende wijken te verbeteren. 
 
De jongeren rond Complex 50 lijken elkaar allemaal te kennen. Ze zijn sa-
men opgegroeid en al jaren vrienden. Ze ontmoeten elkaar voornamelijk op 
straat. De reden hiervoor is dat ze over het algemeen uit grote gezinnen 
komen, thuis weinig privacy hebben en op straat meer vrijheid. De jongeren 
komen eigenlijk bijna nooit bij elkaar thuis, tenzij ze familie zijn van elkaar. 
Omdat ze zoveel tijd op straat doorbrengen, omschrijven ze de straat als hun 
‘thuis’. Zoals Pels [2004] al aangaf, zijn vrienden erg belangrijk voor de jon-
geren en de vrijheid op straat wordt erg gewaardeerd. Het is dan ook waar-
schijnlijk dat de vriendengroep een belangrijke rol in hun socialisatie in-
neemt.  
 
Het Sociaal Cultureel Planbureau [2002] en Ter Steege [2003] onderscheiden 
een aantal risicofactoren voor onveiligheid en overlast in een wijk. Risicofac-
toren zijn een weinig hechte sociale structuur, veel verhuizingen, een hoog 
percentage allochtonen en een monofunctioneel karakter van een wijk. Het 
SCP stelt dat deze risicofactoren kunnen leiden tot een gebrek aan sociaal 
kapitaal in een wijk, wat kan leiden tot een toename van overlast en onvei-
ligheid. In het Zuidwest Kwadrant bestaat een zekere mate van anonimiteit 
en er is geen sprake van hechte contacten tussen de bewoners onderling. 
Verder kent de wijk een hoog percentage allochtonen. Toch gaan mensen op 
een respectvolle wijze met elkaar om waardoor de sociale structuur niet als 
zwak kan worden gedefinieerd.  
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5.2 Contact tussen jongeren en omwonenden 

Over het algemeen hebben jongeren en omwonenden weinig contact met 
elkaar. Jongeren kennen een aantal buren en familieleden, maar daar blijft 
het bij. De jongeren hebben naar eigen zeggen weinig negatieve ervaringen 
met omwonenden.. Omwonenden geven ook aan weinig contact met de jon-
geren te hebben. Een aantal omwonenden durft weinig te zeggen uit angst 
voor een grote mond. Sommige bewoners groeten de jongeren regelmatig of 
maken een praatje met ze.  
 
Volgens een aantal professionals bestaat er een etnische scheidslijn tussen 
de Marokkaanse jongeren en Nederlandse omwonenden. Tijdens de inter-
views blijft deze scheidslijn verborgen achter sociaal wenselijke antwoorden. 
De jongeren verschillen van mening in hoeverre dit een rol speelt. Onder de 
omwonenden legt een aantal de nadruk op het Marokkaans zijn van de jonge-
ren, maar de meeste omwonenden spreken hier helemaal niet over. Wel 
blijkt dat er weinig contact is tussen de Marokkaanse jongeren en Nederland-
se omwonenden. De jongeren hebben voornamelijk contact met familie of 
kennissen van hun ouders van Marokkaanse afkomst. Op basis van de inter-
views lijkt er wel begrip te zijn tussen de jongeren en omwonenden van 
verschillende culturen, maar komen ze weinig met elkaar in contact.  

5.3 Voetballen en stoeien 

De verzameling jongeren rondom Complex 50 is te omschrijven als een klu-
wen van groepjes zonder vaste samenstelling. De jongeren ontmoeten elkaar 
vaak onder de poorten bij de Lederambachtstraat of de Ekingenstraat. De 
plek heeft een belangrijke functie als ontmoetingsplaats. Vanaf een uur of 
één ’s middags zijn er al jongeren te vinden op het pleintje en in de meeste 
gevallen blijft dat zo tot ongeveer één uur ’s nachts. Meestal zijn ze aan het 
voetballen, fietsen, ‘hangen’ of praten. Hoe groter de groep, hoe actiever de 
jongeren zijn. Wanneer er maar een paar jongeren aanwezig zijn, zitten ze 
vaak op de speeltoestellen rustig met elkaar te praten. De leeftijd varieert 
van twaalf tot ongeveer achttien jaar. Oudere jongeren zijn in mindere mate 
te vinden in de buurt van Complex 50.  
 
De jongeren zijn druk in hun gedragingen. Dat wil zeggen: ze schreeuwen, 
rennen en stoeien. De oudere jongeren zijn rustiger en ‘hangen’ vooral. Uit 
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de interviews is niet op te maken in hoeverre zij overlast veroorzaken. Ze 
maken wel melding van ruzies tussen verschillende groepen jongeren, dief-
stal uit de Ossejan en brandstichting in de wijk, zonder daarbij schuldigen 
aan te wijzen. Volgens omwonenden en professionals zijn de jongeren ver-
antwoordelijk voor vandalisme rond de Ossejan en bij de Drie Wachters. Voor 
de oplevering van de Drie Wachters zijn daar regelmatig ramen ingegooid en 
braken de jongeren in om in de lege torens rond te hangen. Hierbij zou het 
gaan om de groep die ook dagelijks bij Complex 50 rondhangt.  
 
Door de voortdurende aanwezigheid van de jongeren in de openbare ruimte 
en de sterke invloed van de vriendengroep op de socialisatie van de jongeren 
heeft zich een straatcultuur ontwikkeld onder de jongeren [Pels 2004]. De 
jongeren zijn van kleins af aan in groepsverband op straat te vinden. Deze 
straatcultuur bestaat uit een grote onderlinge verbondenheid op wijkniveau, 
een hoge mate van activiteit, luidruchtigheid en een directe benadering naar 
buitenstaanders toe.  

5.4 Reacties van omwonenden op jongeren 

De omwonenden ervaren minder overlast dan te verwachten was op basis van 
het beeld dat professionals schetsen. De ervaring van overlast verschilt per 
persoon. Geluid van het voetballen wordt door sommigen al als overlast erva-
ren, terwijl dit voor anderen gezellig klinkt. Sommige mensen vinden een 
groep jongeren intimiderend en durven er niet langs te lopen, terwijl een 
ander de jongeren vriendelijk groet en geen dreiging ervaart. Toch is een 
aantal zaken vast te stellen die door vrijwel iedereen als overlast worden 
beschouwd. Hierbij gaat het om licht criminele vergrijpen zoals vandalisme 
en diefstal. De situatie van een aantal jaren geleden waarbij jongeren zich 
ophielden in de portieken en daar softdrugs gebruikten werd door alle geïn-
terviewde omwonenden als overlast ervaren. Dit probleem doet zich niet 
meer voor sinds het afsluiten van de portieken. De omwonenden zijn op basis 
van hun ervaring van overlast in te delen in drie categorieën:  

• Omwonenden die persoonlijk overlast ervaren [twee omwonenden] 
• Omwonenden die weten dat anderen overlast ervaren of in het ver-

leden zelf overlast hebben ervaren, maar op dit moment persoonlijk 
geen overlast ervaren [vijf omwonenden] 



 | JE OOGST WAT JE ZAAIT 73 

• Omwonenden die persoonlijk geen overlast ervaren en zich geen 
voorstelling kunnen maken bij de overlastklachten van andere bewo-
ners [vijf omwonenden] 

In de analyse is onderzocht of per categorie een aantal gemeenschappelijke 
kenmerken te onderscheiden is, zoals leeftijd, geslacht, opleiding, etniciteit 
of woningtype. Leeftijd, geslacht en woningtype spelen nauwelijks een rol in 
de ervaring van overlast binnen dit onderzoek.  
 
Nederlanders ervaren meer overlast dan allochtone buurtbewoners. Uit de 
interviews is niet nauwkeurig te herleiden wat hiervan de oorzaak is, maar ik 
veronderstel dat de oorzaak ligt in het gebrek aan contact tussen allochtone 
jongeren en Nederlandse omwonenden. De jongeren hebben - wanneer ze 
contact hebben met volwassenen in de wijk- voornamelijk contact met al-
lochtone familieleden of kennissen en zijn hierdoor waarschijnlijk makkelij-
ker aan te spreken op hun gedrag door allochtone omwonenden dan door 
Nederlandse omwonenden.  
 
Verder ervaren omwonenden die na de vernieuwing in de wijk zijn komen 
wonen meer overlast dan oorspronkelijke bewoners. En hoger opgeleide 
omwonenden ervaren sterker overlast dan lager opgeleide omwonenden. 
Onderzoeker Jan Dirk de Jong gaf in een interview hiervoor een mogelijke 
oorzaak. In een buurt kan een zekere buurt –en straatcultuur bestaan. Hoger 
opgeleide bewoners begrijpen deze cultuur soms niet. Voor jongeren blijft 
deze persoon een anonieme nieuweling, wat hem interessanter maakt om 
lastig te vallen. Het is voor jongeren minder interessant om iemand lastig te 
vallen die hen al kent en bijvoorbeeld regelmatig groet.  
 
Wat als overlast ervaren wordt, varieert dus in grote mate. Het gaat er dan 
ook niet om in hoeverre overlast bestaat, maar in hoeverre overlast ervaren 
wordt. Schuyt [1995] wees hierbij op de misinterpretatie die voor kan ko-
men. Gedrag van jongeren kan een symbolische interpretatie krijgen. Een 
samenklittend groepje kan als bedreigend worden ervaren en van daaruit 
ontstaat een reactie. Jongeren interpreteren dit als afwijzing, waardoor een 
neutrale situatie een explosieve lading kan krijgen. De meeste omwonenden 
definiëren jongeren op straat niet als problematisch, maar neutraal en ge-
dragen zich neutraal dan wel vriendelijk ten opzichte van de jongeren.  
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Opvallend is dat het geschetste beeld van de professionals niet overeenkomt 
met het beeld zoals dat uit dit onderzoek komt. Niet alle omwonenden erva-
ren overlast en bepaalde omwonenden hebben een goed contact met de 
jongeren. Een oorzaak hiervoor zou kunnen zijn dat professionals zich teveel 
laten leiden door een klein groepje bewoners die het sterkst vertegenwoor-
digd is in de vergadercultuur. Uit dit onderzoek blijkt dat dit groepje niet 
representatief is in hun ervaringen voor de bewoners van Complex 50.  

5.5 Wie veroorzaakt overlast? 

Welke jongeren verantwoordelijk zijn voor overlast is niet vast te stellen op 
basis van de beschikbare gegevens. De neiging sociaal wenselijke antwoorden 
te geven verhindert dat jongeren overlastgevend gedrag opbiechten in een 
interview. Door het tijdstip en de locatie waarop zich overlast voordoet, 
onttrekt deze zich aan de observaties die voor dit onderzoek zijn verricht. 
Omwonenden en professionals melden dat het met name ’s nachts erg druk 
op straat kan zijn en veel lawaai wordt gemaakt. Op basis van de indeling 
van Ferwerda zijn in een onderzoek van de VU ongeveer dertig rondhangende 
jongeren rond Complex 50 geobserveerd. Daarvan worden tien jongeren als 
hinderlijk omschreven, vijftien als overlastgevend en vijf als crimineel. Hin-
derlijk zijn jongeren die rondhangen in de wijk, af en toe luidruchtig aanwe-
zig zijn, maar wel aan te spreken zijn op hun gedrag. Overlastgevend zijn 
jongeren die nadrukkelijk aanwezig zijn in een wijk, af en toe iets vernielen, 
mensen provoceren of lastig vallen. Ook zijn de jongeren moeilijker te corri-
geren [Osdorpse Lieverdjes 2003]. Op basis van observaties en de ervaringen 
van de omwonenden blijkt dat de jongeren rond Complex 50 voornamelijk als 
hinderlijk zijn te omschrijven en een aantal als overlastgevend, gebruik ma-
kend van de methode Ferwerda. Mijn veronderstelling is dat vooral de oude-
re jongeren overlastgevend zijn, al kan ik dat niet aantonen met dit onder-
zoek. Ik baseer dat op hun attitude tijdens de interviews en de ontwijkende 
wijze van antwoord geven. Toch is de indeling van Ferwerda lastig, omdat hij 
rondhangen per definitie als hinderlijk omschrijft. Hierover kan getwist wor-
den, want de omwonenden definiëren rondhangen niet per definitie als hin-
derlijk. Een groot deel van de jongeren houdt zich wel op in de openbare 
ruimte, maar zou op basis van de definiëring door omwonenden niet als hin-
derlijk omschreven hoeven worden, hoewel dit in het rapport Osdorpse Lie-
verdjes [2003] wel gebeurt.  



 | JE OOGST WAT JE ZAAIT 75 

5.6 Respect over en weer 

Een aantal omwonenden heeft dus een goede omgang met de jongeren, ter-
wijl anderen geen of een vervelende omgang hebben met de jongeren. De 
omwonenden die positieve contacten hebben met de jeugd hebben zich een 
omgangsvorm eigen gemaakt waaruit blijkt dat ze ‘streetwise’ zijn [Müller 
2002]. Deze omgangsvorm bestaat uit consequent groeten en uitgaan van een 
vriendelijke omgang. Deze omwonenden hebben in de gaten dat er in de 
omgang met jongeren een zekere mate van wederkerigheid bestaat en som-
migen proberen dit zelfs aan anderen te leren. De jongeren noemen deze 
wijze van benadering ‘respect’: Benader mij met respect en je krijgt respect 
terug. Volgens Werdmölder [2005] is respect bij Marokkaanse straatjongens 
gebaseerd op angst in plaats van waardering. Toch gaat het hier om een 
andere vorm van respect. De jongeren zijn gevoelig voor een vriendelijke 
benadering. Wanneer hier geen sprake van is, lokt dit algauw een negatieve 
reactie uit bij de jongeren.  
 
Hoewel de meeste omwonenden geen overlast ervaren, vraagt deze groep 
jongeren wel om een specifieke benadering. Met name de omwonenden die 
het langst in de wijk wonen, gebruiken deze ‘respectvolle’ benadering in de 
omgang met jongeren. Op basis van ervaringen in de wijk hebben zij in de 
loop der tijd geleerd hoe met deze jongeren om te gaan. Dit verklaart ook 
het verschil in overlastervaring tussen nieuwe en oorspronkelijke bewoners.  
 
Toch is het de vraag of de jongeren in eerste instantie omwonenden altijd 
‘respectvol’ benaderen. En wanneer hier geen sprake van is, waarom zouden 
omwonenden dan vriendelijk terug reageren? Een situatie als deze is niet 
geobserveerd. Wel zijn de jongeren direct in hun benadering, wat verschil-
lend geïnterpreteerd kan worden. Daarnaast is er een groot verschil tussen 
de omwonenden en de jongeren, omdat de jongeren zich voornamelijk in 
groepsverband bevinden en omwonenden over het algemeen als eenling de 
openbare ruimte betreden. Dit geeft de jongeren een machtspositie waar-
door de balans van wederkerigheid soms verstoord wordt.  

5.7 Openbare ruimte 

Openbare ruimte vormt een belangrijk thema in deze scriptie. De jongeren in 
het onderzoeksgebied houden zich veelvuldig op in de openbare ruimte en 
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het ontwerp van de openbare ruimte zou een oorzaak zijn van de problemen 
tussen jongeren en omwonenden. Binnen dit thema zijn de volgende onder-
zoeksvragen geformuleerd: 

• Welke betekenis heeft de openbare ruimte voor jongeren? 
• Is de openbare ruimte rond Complex 50 door jongeren gekoloni-

seerd of is er sprake van een publiek domein? 
• Welke regulerende en privatiserende aanpassingen hebben er 

plaatsgevonden in het ontwerp van de openbare ruimte en in hoe-
verre beïnvloeden deze de alledaagse verhoudingen tussen jongeren 
en omwonenden? 

 
De jongeren rond Complex 50 gebruiken de openbare ruimte als activiteiten-
ruimte. Voor de geïnterviewde jongeren is dit de plek waar zij hun vrienden 
ontmoeten en het voornaamste deel van hun tijd doorbrengen. Toch is dit 
niet voor alle jongeren in de wijk het geval. De vijf jongens waarmee ik het 
groepsgesprek heb gevoerd hangen nooit op straat, hoogstens af en toe voor 
een potje voetbal. Opvallend is dat zij - in vergelijking met de jongeren uit 
de Ossejan - ook een minder sterke binding met de wijk hebben. Zij om-
schrijven de wijk als saai en zijn meer op de binnenstad gericht voor hun 
vrije tijd. Hun vriendennetwerk overstijgt ook het wijkniveau, terwijl bij de 
andere jongeren vriendschappen voornamelijk op wijkniveau bestaan. Het 
verschil tussen deze jongeren is vooral gebaseerd op leeftijd en sociaal eco-
nomische status. Opleidingsniveau is hierbij een indicator van sociaal eco-
nomische status. Uit de verdeling van Emmelkamp [2004] bleek een onder-
scheid te bestaan tussen jongeren op basis van hun omgeving en vrijetijdsbe-
steding. Hoe hoger de sociaal economische status, hoe georganiseerder de 
vrijetijdsbesteding van jongeren en hoe groter de afstanden die zij overbrug-
gen. Jongeren uit lagere sociaal economische klassen zijn meer buitenshuis 
en op straat te vinden, hebben een weinig geplande vrijetijdsbesteding en 
zijn vooral gericht op hun eigen wijk.  
 
Voor de jongeren uit de Ossejan is de openbare ruimte dus erg belangrijk. 
Voor een aantal jongeren voelt de straat als ‘thuis’. Het gebrek aan vrijheid 
thuis maakt de straat voor hen een aantrekkelijke locatie voor hun vrije-
tijdsbesteding. De speelstrook die is aangelegd hebben de jongeren tot hun 
ontmoetingsplek gemaakt. Hier zijn ook de voorzieningen te vinden die voor 
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hen bestemd zijn, zoals de voetbalgoaltjes en de Ossejan die twee keer per 
week voor hen opengesteld wordt.  
 
De ontmoetingsplaats van de jongeren is niet ideaal gesitueerd, gezien de 
nabijheid van seniorenwoningen. Karsten et al. [2001] stelden dat jongeren 
graag een plek zoeken die uit het zicht is van omwonenden en voorbijgan-
gers. Door de schijnwerpers naast het voetbalveld zijn ze daar allerminst uit 
het zicht. Onder de poort is dan een goed alternatief om in ieder geval uit 
het zicht te blijven van de omwonenden. Bij de Lederambachtstraat zijn 
echter camera’s geplaatst ter surveillance, dus dat maakt deze plek ook 
minder aantrekkelijk. Het plein is uitermate geschikt om te voetballen. Om-
dat de meeste jongeren niet lid zijn van een voetbalclub en hun vrije tijd 
toch voornamelijk in de openbare ruimte moeten doorbrengen biedt het 
voetbalpleintje een ideale gelegenheid om hun hobby uit te kunnen oefenen. 
Jeugdonderzoeker Jaap Noorda gaf in een gesprek zijn mening over de ruim-
te voor jongeren rond Complex 50. Volgens hem is er sterk bezuinigd op 
voorzieningen voor jongeren en is het aantal vierkante meters leefruimte 
rond Complex 50 sterk verminderd. De jongeren op de speelstrook zitten ‘ge-
vangen als indianen in een reservaat’. De jongeren hebben deze plek toch 
tot ontmoetingsplek gecreëerd, totdat andere mogelijkheden zich aandie-
nen, zoals leegstaande gebouwen. Gezien de onmogelijkheid om zich op de 
speelstrook te onttrekken aan het oog van de bewoners en de afwezigheid 
van actie en spanning zijn de nieuwe gebouwen of de nog te slopen gebou-
wen een spannend alternatief. Jongeren willen zich onttrekken aan de ver-
plichtingen en saaiheid van het ouderlijk huis en willen ergens samenkomen 
waar directe controle van volwassenen ontbreekt [Emmelkamp 2004].  

5.8 Kolonisering 

Jongeren worden vaak beschuldigd van het beheersen of het zich toe-eigenen 
van bepaalde pleintjes of parkjes. In dit onderzoek is gekeken in hoeverre de 
jongeren rond Complex 50 de openbare ruimte koloniseren. Koloniseren 
houdt in dat een vaste groep een ruimte zo vaak gebruikt, dat zij de ruimte 
gaan beschouwen als hun privé domein, waardoor het bijna als thuis voelt en 
andere door hun aanwezigheid uitsluiten. Een plek kan zo sterk gekoloni-
seerd zijn, dat het ten koste gaat van de openbaarheid [Lofland 1985]. Rond 
Complex 50 doet zich kolonisatie voor door jongeren. Dit blijkt onder andere 
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uit het feit dat de jongeren de straat als thuis beschouwen en passanten het 
gevoel geven een buitenstaander te zijn. Bovendien voldoen de jongeren aan 
de drie karakteristieken die Lofland gaf voor residents:  

• De jongeren gebruiken de plek voor privé-doeleinden. Omdat de 
meeste jongeren thuis weinig vrijheid hebben en zij hun vrienden 
nooit thuis ontvangen gebruiken zij de openbare ruimte voor hun 
vrijetijdsbesteding en als ontmoetingspunt. 

• De jongeren gebruiken ‘backstage’ taalgebruik en lichaamstaal. De 
jongeren stoeien en spelen met elkaar en hangen onderuitgezakt op 
de speeltoestellen. Dit soort gedrag kan bij omwonenden en voorbij-
gangers irritatie opwekken, omdat het niet strookt met ideeën over 
hoe je je behoort te gedragen in de openbare ruimte.  

• De jongeren gedragen zich ten opzichte van buitenstaanders alsof 
de plek van hen is, maar niet in sterke mate. De plek is zeker nog 
openbaar en iedereen kan er langs lopen, hoewel sommige mensen 
wel bang zijn dat dit niet mogelijk is. 

 
Hoewel de jongeren de ruimte koloniseren gebeurt dit niet in extreme mate. 
Er is nog steeds sprake van een publiek domein, waar iedereen toegang toe 
heeft [Hajer & Reijndorp 2001]. Dit wordt mede veroorzaakt door het open 
ontwerp van de ruimte. Door de aard en omvang van de ruimte is het bijna 
niet mogelijk voor de jongeren om deze plek volledig te koloniseren.  

5.9 Geformaliseerde gemeenschappelijkheid 

De openbare ruimte rond Complex 50 wordt niet gekenmerkt door anonimi-
teit, zoals in de public realm van Lofland [1998]. Er is echter ook geen spra-
ke van een sterke parochiale ruimte, waarbinnen een gevoel van gemeen-
schappelijkheid bestaat onder buren en kennissen [Lofland 1998]. De omwo-
nenden zijn ‘vertrouwde vreemden’ van elkaar. Reijndorp [1995] stelt in zijn 
essay dat een gebrek aan gemeenschappelijkheid voor problemen zorgt in de 
openbare ruimte in de Westelijke Tuinsteden. De heterogeniteit onder de 
huidige bewoners brengt een grotere diversiteit met zich mee in het gebruik 
van de ruimte. De openbare ruimte is echter ontworpen vanuit een idee van 
gemeenschappelijkheid. Er is geen duidelijke afbakening tussen privé en 
openbare ruimte. Hierdoor zou een probleem ontstaan in de beheersing met 
gevoelens van onveiligheid als gevolg. Reijndorp stelt dat een formalisering 
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in het ontwerp kan bijdragen aan een informeel gebruik van de openbare 
ruimte. Hij noemt dit ‘geformaliseerde gemeenschappelijkheid’.  
 
Verschillende maatregelen zijn genomen bij de herinrichting van de openba-
re ruimte. In plaats van openbaar groen rond Complex 50 zijn kijktuinen 
aangelegd, afgeschermd met grote hekken. Daarnaast zijn de portieken aan-
gepast, na klachten over jongerenoverlast. In plaats van open toegankelijke 
portieken zijn de portieken nu afgesloten en alleen toegankelijk voor bewo-
ners. Verder zijn er camera’s geplaatst onder de poort bij de Lederambacht-
straat en schijnwerpers naast het pleintje voor de Ossejan. Deze laatste 
maatregelen hebben als doel de jongeren beter in de gaten te kunnen hou-
den.  
 
Vooral de aanpassing aan de portieken wordt sterk gewaardeerd door de 
omwonenden, omdat hierdoor de grens van privé en openbare ruimte sterker 
is afgebakend. De jongeren hebben geen toegang meer tot de portieken. 
Sindsdien ervaren de omwonenden hier geen overlast meer. Het plaatsen van 
een camera onder de poort was mogelijk, omdat dit het domein van de wo-
ningbouwcoöperatie is en geen openbare ruimte, zo blijkt uit de interviews 
met de professionals. De plaatsing van de camera heeft als uitwerking dat 
jongeren zich niet langer welkom voelen op de speelstrook die juist voor hen 
bedoeld is. Dit gevoel van afwijzing kan mogelijk negatieve gevolgen hebben 
voor hun gedrag ten opzichte van de omwonenden in de toekomst. Het plaat-
sen van de schijnwerpers had als doel de jongeren zichtbaar te maken in het 
donker, waardoor de plek minder aantrekkelijk voor hen wordt en minder 
geschikt voor bijvoorbeeld criminele activiteiten. De schijnwerpers hebben 
echter een averechts effect. Het maakt het pleintje geschikt om de hele 
avond en nacht te voetballen.  
 
De afbakening van de portieken en kijktuinen past binnen de ‘geformali-
seerde gemeenschappelijkheid’ zoals Reijndorp deze formuleert. Er wordt 
een grens getrokken tussen privé ruimte en openbare ruimte. De aanpassing 
aan de portieken heeft grenzen gesteld aan het gedrag van de jongeren en 
daardoor spanningen weggenomen tussen jongeren en omwonenden. De 
portieken waren niet voor de jongeren bedoeld, in tegenstelling tot de speel-
strook. De begrenzing van de kijktuinen maakt dat de jongeren er geen onei-



 | JE OOGST WAT JE ZAAIT 80 

genlijk gebruik van kunnen maken. Jongeren hebben ook behoefte aan een 
duidelijke afbakening van grenzen. De kijktuinen zijn bedoeld als collectieve 
ruimte, maar er wordt weinig collectief gebruik van gemaakt, behalve om 
naar te ‘kijken’.  
 
Sociologen verschillen van mening in hoeverre regulerende en privatiserende 
maatregelen nodig zijn en welk effect ze zullen hebben. Bepaalde sociologen 
zoals Lofland [1998] zijn van mening dat je hiermee groepen buitensluit. 
Reijndorp [1995] vindt dergelijke maatregelen juist noodzakelijk voor de 
Westelijke Tuinsteden vanwege het verval van gemeenschappelijkheid. Ge-
zien de afname van jongerenoverlast in vergelijking met een aantal jaren 
geleden zijn de ingrepen succesvol te noemen. Er moet hierbij een aantal 
nuanceringen aangebracht worden. Hoewel bepaalde maatregelen zeker 
noodzakelijk waren vanwege de overlast van jongeren moet er wel aandacht 
zijn voor de plek van jongeren in de wijk. Ten eerste is het zonde van de 
ruimte die nu kijktuin is geworden, omdat er ook speeltuintjes aangelegd 
hadden kunnen worden voor kinderen, waardoor het publiek domein mis-
schien ook nog versterkt had kunnen worden door middel van ontmoeting 
tussen ouders. Daarnaast krijgen jongeren op deze wijze niet het gevoel een 
plek te hebben in de wijk, wat de verhoudingen op de langere termijn niet 
ten goede zou kunnen komen. Wanneer de openbare ruimte steeds onaan-
trekkelijker wordt voor jongeren, zou de respectvolle benadering van omwo-
nenden zoals hierboven omschreven minder succesvol kunnen worden, omdat 
de jongeren zich ongewenst voelen. Een aantal - vooral oudere - jongeren 
voelt zich al uitgedaagd door de toenemende controle van de politie en de 
geplaatste schijnwerpers.  
 
In het huidige politieke klimaat ligt de nadruk op het aanpakken van jonge-
renoverlast door middel van regulerende en repressieve maatregelen, zoals 
blowverboden en internaten. Het onderzoek laat echter zien dat wanneer 
hier teveel de nadruk op komt te liggen, het de problemen mogelijk alleen 
maar kan versterken. Jongeren voelen zich dan door de maatregelen in een 
hoekje gedrukt en geen onderdeel van de wijk, wat de verhoudingen tussen 
jongeren en omwonenden niet zal verbeteren.  
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5.10 Vernieuwing: Complex 50 voor en na 

De vernieuwing die is uitgevoerd in het Zuidwest Kwadrant vormt een be-
langrijke context voor de onderzoeksresultaten. De invloed van de vernieu-
wing is onderzocht op basis van de volgende vragen: 

• Welke invloed heeft de fysieke vernieuwing op de verhouding tus-
sen jongeren en de omwonenden? 

• Welke invloed hebben de sociale maatregelen, zoals het Interim 
Buurtbeheer en intensivering van het jeugdbeleid en jeugdvoorzie-
ningen op de verhouding tussen jongeren en omwonenden? 

  
Een vergelijking met de situatie voor de vernieuwing is lastig, omdat harde 
data ontbreekt over de verhouding tussen jongeren en omwonenden uit die 
tijd. Maar het Zuidwest Kwadrant werd als één van de eerste wijken ver-
nieuwd, omdat de situatie er zo slecht was. De omwonenden en jongeren 
vinden de wijk verbeterd sinds de vernieuwing. De wijk zoals hij eerst was, 
werd bijvoorbeeld omschreven als een getto waarin alles kapot was. Omdat 
veel omwonenden na de vernieuwing terug gekomen zijn, is er wat betreft 
bewonerssamenstelling weinig veranderd. Er wonen nog steeds veel Marok-
kaanse gezinnen en Nederlandse ouderen in de wijk. Verwacht werd dat de 
fysieke vernieuwing van de omgeving positieve gevolgen zou hebben voor het 
gedrag van jongeren op straat. Dit bleek aanvankelijk geenszins het geval. 
Na de oplevering van Complex 50 was er juist sprake van een verergering van 
de problemen met jongeren. Er werd vooral veel vernield. De precieze oor-
zaak hiervoor is niet bekend. Een mogelijke oorzaak is het gebrek aan voor-
zieningen voor jongeren, waardoor zij verveeld en gefrustreerd raakten en 
voorzieningen voor kleine kinderen misbruikten en vernielden. Een advies 
voor toekomstige vernieuwingsoperaties is er voor te zorgen dat jongeren 
ook vertegenwoordigd zijn in bewonersvergaderingen en serieuze gespreks-
partners worden in een vernieuwingsoperatie. Hiermee wordt ook het signaal 
afgegeven dat hun belangen serieus worden genomen en zijn vergelijkbare 
problemen wellicht te voorkomen.  
 
De verplaatsing van de coffeeshop heeft ook een grote invloed gehad op de 
afname van overlast. In het verleden stond de coffeeshop in een woonwijk. 
De coffeeshop zorgde voor veel overlast en trok vooral oudere jongeren met 
auto’s. Tegenwoordig is de coffeeshop verder buiten de woonwijk gelegen. 
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De omwonenden omschrijven de coffeeshop nog steeds als overlastveroorza-
ker, maar ervaren hier persoonlijk weinig overlast van, omdat het niet in hun 
directe woonomgeving gebeurt.  
 
Het Interim Buurtbeheer is opgezet in de wijk, omdat de fysieke vernieuwing 
niet in staat was alle problemen op te lossen. Naast de opzet van het buurt-
beheer heeft een intensivering van het jeugdbeleid en jeugdvoorzieningen 
plaatsgevonden. Welke maatregelen waarvoor verantwoordelijk zijn, is lastig 
vast te stellen. Voor de vernieuwing was er nauwelijks jongerenwerk aanwe-
zig in de wijk. Alleen in jongerencentrum Paradoks werden activiteiten geor-
ganiseerd. Zoals eerder werd aangetoond, zijn de jongeren die zich in de 
openbare ruimte ophouden sterk aan hun eigen wijk gebonden en bestaat er 
een territorialiteit onder de verschillende groepen in Osdorp. Met alleen het 
jongerencentrum Paradoks zouden daarom nooit alle jongeren worden be-
reikt. Het openstellen van de Ossejan is daarom een goede stap. Instanties 
leren de jongeren kennen en kunnen hun ontwikkeling in de gaten houden. 
De jongeren voelen zich op deze wijze ook serieuzer genomen en dat kan een 
positieve uitwerking hebben op hun gedrag. Het zou zonde zijn als de activi-
teiten voor jongeren verdwijnen wanneer de Ossejan gesloopt wordt, wat in 
de toekomst gaat gebeuren.  
 
Uit de resultaten blijkt dat de verhouding tussen jongeren en omwonenden 
de laatste jaren is verbeterd. Waarschijnlijk is juist de integrale aanpak die 
voor een verbetering heeft gezorgd: de repressieve aanpak van de harde 
kern, intensivering van preventieve voorzieningen voor de jeugd, het Interim 
Buurtbeheer waarbij integraal wordt gewerkt, vrijwilligersprojecten vanuit 
de Ossejan zoals het huiskamerproject en de terugkomst van de wijkagent; 
tegenwoordig de buurtregisseur. Dit pakket in combinatie met de verbetering 
van de woningen en de aanpassing van de openbare ruimte heeft bijgedragen 
tot een stabielere verhouding tussen jongeren en omwonenden.  

Slotconclusie 

In het Zuidwest Kwadrant is een onderzoek naar de verhouding tussen jonge-
ren en omwonenden uitgevoerd. De verhouding tussen jongeren en omwo-
nenden is als relatief stabiel te typeren. Van de twaalf geïnterviewde omwo-
nenden zijn er vijf die geen overlast ervaren, vijf die persoonlijk geen over-
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last ervaren en twee die wel overlast ervaren. De meeste jongeren en om-
wonenden spreken met positieve bewoordingen over elkaar en van een ster-
ke etnische scheidslijn is geen sprake.  
 
De sociale structuur in het Zuidwest Kwadrant is te omschrijven als een ‘lich-
te gemeenschap’. Er bestaan wel verbanden tussen de omwonenden, maar 
deze zijn los en vluchtig van aard. De omwonenden gaan op een respectvolle 
wijze met elkaar om. De meeste omwonenden hebben een stedelijke leef-
stijl, waarbij hun netwerk van vrienden het wijkniveau ontstijgt en hun pri-
védomein is sterk afgeschermd. Op straat en in de portieken werkt men 
echter aan gemeenschappelijkheid door elkaar te groeten en respectvol te 
benaderen. Veel bewoners doen dit bewust met het idee de leefomgeving 
voor zichzelf prettiger te maken. Je oogst wat je zaait. Ondanks de aanwe-
zigheid van risicofactoren, voorkomt de respectvolle benadering van omwo-
nenden onderling en van omwonenden naar jongeren, een gevoel van onvei-
ligheid en grote conflicten tussen jongeren en omwonenden. De omwonen-
den hebben zich een omgang met de jongeren eigen gemaakt die leidt tot 
een positief contact met de jongeren. Hoewel de meeste omwonenden geen 
overlast ervaren, vraagt het gedrag van de jongeren op straat wel om een 
zekere omgangsstrategie van de omwonenden. De jongeren hebben een 
straatcultuur gekenmerkt door een directe benadering en een grote mate van 
activiteit en luidruchtigheid.  
 
Daarnaast zijn juist deze jongeren grootgebruikers van de openbare ruimte. 
Het gebrek aan vrijheid thuis maakt dat zij hun vrije tijd grotendeels bui-
tenshuis besteden. Door dit frequente gebruik van de openbare ruimte van 
dezelfde groep jongeren hebben zij een deel van de openbare ruimte geko-
loniseerd. Door het open ontwerp van de ruimte blijft de openbaarheid ech-
ter wel in tact. De begrenzing van de portieken maakt dat zij deze niet kun-
nen koloniseren, wat de verhouding tussen jongeren en omwonenden ten 
goede komt.  
 
De fysieke vernieuwing in combinatie met de sociale maatregelen die geno-
men zijn, heeft bijgedragen aan een stabilisering van de leefomgeving. 
Hiermee is een randvoorwaarde gecreëerd voor prettig samenleven in het 
Zuidwest Kwadrant. Met de aanpassingen in de openbare ruimte zijn sterkere 
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grenzen gesteld aan het gedrag van de jongeren. De renovatie van de com-
plexen heeft voor een verbetering van de leefomgeving gezorgd. Ten slotte is 
met behulp van de genomen sociale maatregelen en de uitbreiding van socia-
le voorzieningen gewerkt aan de verhouding tussen jongeren en omwonenden 
en wordt er specifiek aandacht besteed aan de jeugd.  
 
Het Zuidwest Kwadrant is inmiddels wel een stedelijke wijk en stedelijke 
wijken kennen stedelijke problemen. Ondanks de ontspannen alledaagse 
verhoudingen ten tijde van het onderzoek, zullen zich daarom altijd weer 
problemen voordoen, die om oplossingen vragen waarvoor sociale voorzienin-
gen en sociale regelgeving nodig is. In Complex 50 is gemeenschappelijkheid 
namelijk geen vanzelfsprekendheid en is formaliteit nodig om informeel 
samen te kunnen leven.  
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Bijlage 1: Onderzoekmethode Grounded theory approach 

Het onderzoek bestaat uit een combinatie van verschillende kwalitatieve 
methodes. Er is gekozen voor een kwalitatief onderzoek, omdat deze metho-
de het meest geschikt is om het dagelijks leven van de inwoners van het 
Zuidwest Kwadrant te onderzoeken. Een kwantitatieve methode zou voorbij-
gaan aan alledaagse, persoonlijke aspecten en de interpretatie van omwo-
nenden en jongeren. Doel was de verhouding tussen omwonenden en jonge-
ren onderzoeken op basis van hun eigen ervaringen en verhalen, in plaats van 
bijvoorbeeld data over aangiftecijfers.  
Er is gestart met veldwerk in de wijk om de wijk zo goed mogelijk te leren 
kennen. Dit veldwerk bestond uit gesprekken met diverse sleutelpersonen, 
zoals jongerenwerkers, de buurtregisseur, actieve bewoners en medewerkers 
van de gemeente. Verder is allerlei materiaal verzameld over de vernieu-
wing, zoals informatiebrochures en jaarverslagen. Cijfers van Bureau Onder-
zoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam [O+S] zijn gebruikt voor een 
demografische analyse van de wijk. Daarnaast is het plein geobserveerd 
vanaf een balkon en tijdens het werven van respondenten. Het belangrijkste 
deel van het onderzoek bestaat uit de interviews die gehouden zijn met 
jongeren en omwonenden uit de wijk. 
Gekozen is voor kwalitatieve interviews als onderzoeksmethode, omdat het 
in dit onderzoek gaat om de zienswijze van de respondenten; het gaat erom 
hoe zij het wonen in de wijk beleven. De interviews zijn semi-gestructureerd 
van aard. Het interviewen zijn gehouden aan de hand van een checklist met 
diverse topics.6.  
Naast de topics van de checklist zijn, afhankelijk van de respondent, nog 
andere onderwerpen aan de orde gekomen. Door het semi-structurele karak-
ter van de interviews is een beter beeld verkregen van de verschillende res-
pondenten. Een belangrijk onderdeel van de interviews zijn de persoonlijke 
levensgeschiedenissen. Hiermee wordt een context gevormd voor de ervarin-
gen van de respondenten. Een nadeel van interviewen als onderzoeksmetho-
de is dat het eigenlijke gedrag op straat van de jongeren lastig te achterha-
len valt. Om dit probleem te voorkomen, is gekozen voor triangulatie. Door 

                                                       
 
 
6 zie bijlagen 3 en 4. 
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verschillende onderzoeksmethodes te combineren, wordt getracht de tekort-
komingen van de verschillende methodes te beperken.  
 
Bijna alle interviews zijn opgenomen en letterlijk uitgetypt. In de analyse is 
begonnen met open codering op basis van het onderzoeksmateriaal en de 
onderzoeksvragen [Lofland & Lofland 1995]. Aan de hand daarvan zijn de 
eerste categorieën en concepten vastgesteld. Vervolgens is een meer theore-
tisch gestuurde coderingsronde uitgevoerd. Concepten zijn hierbij van tevo-
ren geformuleerd op basis van gebruikte theorieën. De keuze voor een open 
eerste coderingsronde is gemaakt, omdat in dit onderzoek ‘the actors point 
of view’ centraal staat. Bij de eerste twee coderingsronden zijn de codes in 
de kantlijn van de interviews genoteerd. Vervolgens zijn twee kwalitatieve 
datamatrixen gemaakt: één voor de interviews met de omwonenden en één 
voor de interviews met de jongeren. In de datamatrix zijn citaten vermeld 
van elke respondent behorende bij een bepaald concept of categorie. Met 
behulp van de datamatrix zijn de onderzoeksresultaten op een overzichtelij-
ke wijze weergegeven, waardoor bepaalde zaken gemakkelijk zijn af te lezen 
en verbindingen te maken zijn tussen verschillende concepten. Er is in eerste 
instantie vrij ongestructureerd begonnen en steeds meer structuur aange-
bracht in de codering en analyse. Een aantal concepten is uit het materiaal 
voortgekomen en een aantal is gebaseerd op de theorie en de onderzoeks-
vragen. Deze benadering staat bekend onder de naam Grounded theory ap-
proach.  
 
Mogelijke oorzaken van bias 
Er is een aantal zaken in het onderzoek dat voor bias kan zorgen. Ten eerste 
is de groep geïnterviewde omwonenden niet representatief voor de gehele 
buurtpopulatie. In Osdorp-Midden waar het onderzoeksgebied onder valt, is 
65% van de bevolking van niet –westerse afkomst. In de dataset is dit percen-
tage dertig: vier van de twaalf respondenten. Vooral door taalproblemen was 
het lastig om niet-westerse allochtonen te interviewen. Verder is de dataset 
ook niet geheel representatief op basis van woningtype. Vooral de portiek-
woningen zijn oververtegenwoordigd. In de Ekingenstraat is het aandeel 
portiekwoningen bijna 37% en in de dataset is het aandeel bewoners van 
portiekwoningen 54%. Hier tegenover staat dat het aantal bewoners van 
benedenwoningen, ‘optopwoningen’ en galerijwoningen verhoudingsgewijs 
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ondervertegenwoordigd is. In de steekproef waren deze woningen echter wel 
allemaal representatief verdeeld. In de analyse is rekening gehouden met 
deze niet-representatieve verdeling van etniciteit en woningtype en hiervoor 
is gecorrigeerd.  
Een andere oorzaak voor bias is de transcriptie van de interviews met jonge-
ren. Ongeveer de helft is opgenomen op band en vervolgens uitgewerkt en de 
andere helft is uitgewerkt op basis van aantekeningen die gemaakt zijn tij-
dens het interview. Een aantal jongeren wilde niet dat het interview werd 
opgenomen. Door een zo zorgvuldig mogelijke uitwerking van de aantekenin-
gen is geprobeerd dicht bij de werkelijke uitspraken te blijven van de jonge-
ren. De formulering zal weliswaar niet exact hetzelfde zijn zoals de jongere 
het had verwoord, maar de inhoud is met behulp van aantekeningen correct 
en naar waarheid verwerkt. Daarnaast is het überhaupt een moeilijke groep 
om te interviewen. De jongeren vinden het moeilijk om uitgebreid antwoord 
te geven en zijn sneller geneigd tot het geven van sociaal gewenste ant-
woorden.  
De groep geïnterviewde jongeren is niet representatief voor de gehele popu-
latie van jongeren in de wijk. Hierin is een bewuste keuze gemaakt. Alleen 
jongeren die zich regelmatig ophouden in de openbare ruimte zijn geïnter-
viewd, afgezien van het groepsgesprek dat met vijf jongens is gevoerd. Uit 
observatie is gebleken dat de geïnterviewde jongeren uit de Ossejan ook 
daadwerkelijk regelmatig op straat te vinden zijn. 
Zoals eerder al werd aangegeven kleeft er een aantal nadelen aan de ge-
bruikte methode van interviewen. Het is moeilijk om uit een interview het 
groepsproces van de jongeren op straat af te leiden. Verder speelt de sociale 
wenselijkheid een rol. Zoals gezegd zijn jongeren gevoelig voor het geven 
van sociaal wenselijke antwoorden of willen ze simpelweg de waarheid niet 
vertellen. Bij Marokkaanse jongeren speelt dit wellicht nog sterker een rol. 
Verschillende onderzoekers suggereren dat het voor deze jongeren niet van-
zelfsprekend is in hun cultuur om open en eerlijk tegen een buitenstaander 
over bepaalde zaken te vertellen, bijvoorbeeld wanneer een jongere iets 
gedaan heeft wat als overlastgevend of crimineel gezien kan worden [Van 
Gemert & Fleisher 2002]. Hierdoor kan een vertekend beeld ontstaan. Met 
behulp van participerende observatie had een realistischer beeld gevonden 
kunnen worden, maar ook aan deze methode kleeft een aantal nadelen. Het 
is de vraag of zij dan ook hetzelfde gedrag zouden vertonen als wanneer ik er 
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niet bij zou zijn. Observatie is dus alleen gebruikt als extra onderzoeksme-
thode en dan niet in de zin van participerende observatie, maar observatie 
van een afstand, zoals een omwonende het zou kunnen ervaren. Naast de 
sociale wenselijkheid in de interviews met de jongeren, kan dit ook bestaan 
in de interviews met de omwonenden. Niet iedereen wil overkomen als een 
klager. In de interviews is door middel van doorvragen geprobeerd deze soci-
ale wenselijkheid zichtbaar te maken.  
Door middel van een zorgvuldige analyse, voortdurende afwegingen en zelf-
reflectie heb ik de representativiteit en validiteit van dit onderzoek gepro-
beerd te bewaken. Bij de interviews, observaties en analyse daarvan ben ik 
met een ‘open mind’ en objectief te werk gegaan, om zo dicht mogelijk bij 
de ervaringen van de omwonenden en jongeren te blijven. Deze ervaringen 
vormen het dagelijks leven in Complex 50 en daar had ik met een enquête 
geen grip op kunnen krijgen.  
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Bijlage 2: Kenmerken respondenten 

In deze bijlage volgt een korte omschrijving van de belangrijkste kenmerken 
van de respondenten die deelgenomen hebben aan dit onderzoek.  
 
De omwonenden 

- Er zijn in totaal dertien omwonenden geïnterviewd, waarvan 
acht vrouwen en vijf mannen. Van de dertien omwonenden 
heeft één echtpaar samen een interview gegeven, waardoor het 
totale aantal interviews op twaalf uitkomt.  

- Van de respondenten hebben drie bewoners een HBO-opleiding 
of gevolgd of hoger onderwijs. De rest van de respondenten 
hebben een MBO-opleiding of lager. Alle vrouwen in de dataset 
werken of hebben gewerkt.  

- Onder de respondenten zijn zeven Nederlanders, twee Turken, 
twee Marokkanen en één Indonesiër.  

- Onder de geïnterviewde omwonenden zijn zes geboren Amster-
dammers. Eén respondent is geboren in een dorp bij Edam, 
twee respondenten in Marokko, twee respondenten in Turkije 
en één respondent is geboren in Indonesië. 

- De leeftijd varieert van 32 jaar tot 81 jaar. De gemiddelde leef-
tijd is ongeveer 52 jaar.  

- Eén respondent is gescheiden en de rest zijn allemaal getrouwd. 
Op één respondent na hebben ze allemaal kinderen en sommige 
ook al kleinkinderen en achterkleinkinderen. De respondent die 
geen kinderen heeft, heeft wel pleegkinderen.  

- Onder de respondenten zijn zes bewoners van een portiekwo-
ning, twee bewoners van een galerijwoning, twee bewoners van 
een benedenwoning, één bewoner van een optopwoning en één 
bewoner van een overige woning buiten Complex 50.  

 
De jongeren 

- Er zijn in totaal dertien jongeren geïnterviewd: twee meisjes en 
elf jongens.  
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- De leeftijd van de jongeren varieert van dertien tot en met 
achttien jaar oud. De gemiddelde leeftijd van de geïnterviewde 
jongeren is 15,5 jaar oud. 

- Van de dertien jongeren zijn elf jongeren van Marokkaanse af-
komst. Eén jongere is Antiliaans en één jongere is half Neder-
lands-half Marokkaans. 

- Acht jongeren gaan naar het VMBO en vijf jongeren gaan naar 
het MBO of gaan volgend jaar naar het MBO. 

- Acht jongeren hebben geen werk en vijf jongeren hebben een 
bijbaantje. Bijvoorbeeld bij de supermarkt, McDonalds of in de 
verzorging.  

- Zeven jongeren zijn lid van een sportvereniging. Vier daarvan 
doen aan kickboxen, één aan thaiboxen en twee aan voetbal.  

 
Deviant case jongeren 
Een belangrijk verschil met deze jongens in vergelijking met de andere jon-
geren is de leeftijd en het opleidingsniveau. Deze jongens waren achttien 
jaar of ouder en twee daarvan volgden een Hbo-opleiding: journalistiek en 
architectuur. Twee jongens volgen een Mbo-opleiding en één jongen is al aan 
het werk als vloerenlegger.
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Bijlage 3: Interviewchecklist jongeren 
 
De jongere  
O Leeftijd 
O School 
O Hobby’s of Vrije tijd 
O Vrienden  
O Afkomst 
O Ontmoetingsplaatsen 
 
Het –op-straat-zijn  
O Activiteiten op straat  
O Leuk/niet leuk op straat  
O Vaste groep vrienden 
O Welke plekken  
O Andere groepen jongeren  
O Verschil straat en thuis 
O Gevoel bij plein/hangplek 
 
Contact met omwonenden 
O Contact met mensen in de buurt 
O Met wie wel contact en met wie niet? 
O Reacties van omwonenden op jongeren 
 
Beeldvorming 
O Houding t.o.v. jongeren in de buurt 
O Rol etniciteit 
 
Jongerenwerk 
O Contact jongerenwerk 
O Activiteiten voor jongeren  
 
Fysieke en sociale vernieuwing 
O Sloop en renovatie Osdorp  
O  Consequenties voor jongeren 
O Verbetering of niet?  
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Bijlage 4: Interviewchecklist omwonenden 

Woongeschiedenis 
 Geslacht, geboortedatum, geboorteplaats. 
 Beroep en plaats van herkomst ouders. Waar jeugd doorgebracht 

[m.n.12-16 jr]. 
 Woningen: waar, soort woning, soort wijk, redenen verhuizing, hoe 

aan gekomen [ook huidige woning]. 
 Relaties: langdurige relaties, samenwonen, scheidingen, kinderen. 
 Kinderen: geslacht, geboortedatum. 
 Herhalen voor de partner. 

 
Opleidingen en banen 

 Voornaamste opleidingen en banen. 
 Niveau en richting, waar, reden om te beginnen, hoe aan gekomen. 
 Herhalen voor de partner. 

 
Familie, vrienden en kennissen 

 Ouders, volwassen kinderen: wat zijn die gaan doen: woonplaats, 
beroep. 

 Vrienden en kennissen: waar wonen ze, waar kent men ze van. 
 
Dagelijkse leven 

 Hoe ziet een gemiddelde week eruit. Waar: werk, kinderdagverblijf, 
scholen, boodschappen en winkelen, verenigingen/vrijwilligerswerk, 
familie, vrienden en kennissen. 

 Vakanties, waarheen. 
 Huishouden [uren werk per week, taakverdeling huishouden]. 
 Netto maand inkomen [huishouden], maandelijkse woonlasten [on-

geveer] en huursubsidie 
 
Media 

 Welke kranten en tijdschriften, welke tv-zenders [ook de kinderen], 
computer in huis, internet. 
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Straat 
 Wie wonen er ongeveer in de straat.  
 Beschrijving van de huizen naast en tegenover, te beginnen bij de 

buren [huishouden, beroep, spontaan genoemde karakteristieken] 
 
Woonomgeving 

 Interactie met mensen op straat. Ga na: jongeren, actieve bewo-
ners, kennissen in de buurt [groeten, af en toe praatje, over de 
vloer]. 

 Ervaring van de openbare ruimte, kijktuinen, het park: waar lopen 
ze liever wel/niet. Leukste en slechtste plekken van de buurt. 

 Heeft men gesproken met / gehoord van mensen die werken voor de 
buurt [ga na: huismeester/complexbeheerder, jongerenwerkers, 
opbouwwerker, coördinator leefbaarheid en veiligheid, buurtregis-
seur. 

 Bekend met projecten in de buurt? Wat wordt georganiseerd? Zelf 
actief? 

 
Vernieuwing 

 Merkt men iets van de nieuwbouw renovatie in de buurt/Nieuw-
West. 

 Is buurt veranderd/verbeterd? Door vernieuwing of door andere za-
ken? 

 Hoe was het eerst? Wat zou men verbeterd willen zien? 
 Herhuisvesting, hoe gelopen, tevreden? 
 Voorkeur voor een gemengde buurt? [naar etniciteit of naar in-

komen?] Wie graag als buren? 
 
Toekomst 

 Wens om te verhuizen op korte termijn? Waar zou men graag willen 
wonen? [Zoom uit: buurt, Osdorp, Amsterdam, regio, Nederland, 
land van herkomst]. 

 Werk: type banen, in welke gebied verwacht men te werk te vinden 
[zoom uit]. 
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Bijlage 5: Geïnterviewde professionals 

Katinka Kahlman 
Ciska Koldewijn 
Mohammed Ettajiri 
Rob Reuter 
Jan Dirk de Jong 
Jaap Noorda 

Coördinator sociale veiligheid Stadsdeel Osdorp 
Coördinator jongerenwerk Stichting Kansweb 
Jongerenwerker Stichting Kansweb 
Buurtregisseur [inmiddels vertrokken] 
Schrijft proefschrift over jeugdgroepen in Amsterdam  
Onderzoeker jeugdgroepen bij de Vrije Universiteit 

 
Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van een aantal interviews gehouden door 
Femke Kloppenburg en Stefan Metaal in het kader van het onderzoek. Zie 
Duyvendak, J.W., M. Delnoij en S. Metaal [2006] Een Amsterdamse benade-
ring. Vooruitkomen, samenleven en thuis voelen in Nieuw-West. Uitgave van 
Bureau Parkstad/Universiteit van Amsterdam: 

Henk Idema  
Ton Heijdra  
Rogier Noyon 
  
Erik Zantman 
Ad van der Meer  
May Britt Jansen 
 
Katinka Kahlman 

Huismeester Complex 50 [inmiddels vertrokken] 
Opbouwwerker Wijkorgaan Osdorp 
Hoofd afdeling Markt en Innovatie woningcorporatie Het 
Oosten 
Medewerker Contact Relatiebeheer 
Actieve bewoner ZWK 
Beleidsmedewerker Jeugd Stadsdeel Osdorp [inmiddels 
vertrokken] 
Coördinator sociale veiligheid Stadsdeel Osdorp 
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Bijlage 6: Plattegrond Complex 50
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Stichting D

e D
riehoek Mayke Zandstra 

Nieuw  West  is één van de probleemwijken op het lijstje van de 

minister van VROM. Leefbaarheid - of liever gezegd: gebrek aan 

leefbaarheid -  is  één van de indicatoren, en overlast van jonge-

ren scoort daarbij hoog. Tegelijkertijd vindt er in Nieuw-West 

een uitgebreide stedelijke vernieuwingsoperatie plaats met als 

doel deze sociale problemen aan te pakken. 

 

In deze studie wordt ingezoomd op microniveau: het Zuidwest 

Kwadrant in Osdorp. Jongeren maken in dit gebied veel gebruik 

van de openbare ruimte en hebben een straatcultuur die geken-

merkt wordt door een directe benadering, luidruchtigheid en 

een hoge mate van activiteit. Hoe gaan de omwonenden daar-

mee om? Maar ook omgekeerd: hoe gaan de jongeren om met de 

omwonenden? Beiden groepen zijn geïnterviewd en de jongeren 

zijn daarnaast ook geobserveerd. 

 

Deze studie laat zien dat veel omwonenden – ten dele door scha-

de en schande wijs geworden – kiezen voor een respectvolle be-

nadering, die uiteindelijk een positief effect heeft op de verhou-

ding met de jongeren in de buurt. Tegelijkertijd heeft een aan-

passing in het ontwerp van de openbare ruimte gezorgd voor 

duidelijkere grenzen tussen  openbare en privé ruimte, die de 

verhouding tussen jongeren en omwonenden ten goede kwam. 

 

 

 

Mayke Zandstra is sociologe en werkt als beleidsadviseur bij de 

Dienst Wonen van de Gemeente Amsterdam. 
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