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Selectie proefboringen (mei 2020) 

 
Stad-Forum heeft de ambitie om de langetermijnopgaven van Groot-Amsterdam 

langs de meetlat van de menselijke maat te leggen. Tijdens de eerste fase 

(2019/2020) hebben we de relevante thema’s verkend, in 2020/2021 willen we die 

thema’s laten landen in de regio. En daarbij nemen we niet Amsterdam als 

vertrekpunt, maar het ommeland in al z’n variëteit, dynamiek en complexiteit.  

We draaien de verhoudingen om: de vraag is, vrij naar John F. Kennedy, niet wat 

de omgeving voor Amsterdam kan doen, maar wat Amsterdam voor zijn omgeving 

kan betekenen. Dat is ook in het belang van de stad zelf, want ze dreigt te bezwijken 

onder haar economische, culturele en sociale succes.  

Zonder doordachte bijsturing, krijgt de huidige centralistische dynamiek – winner 

takes all – vrij baan, en dat is dodelijk voor alle partijen. Een evenwichtige 

ontwikkeling van Groot-Amsterdam is noodzakelijk om te voorkomen dat de kernstad 

stikt en dat in het ommeland de werkgelegenheid en voorzieningen steeds verder 

worden uitgehold.  

Veerkrachtig zijn enkel die regio’s, waarvan de delen niet alleen gezond en 

zelfredzaam zijn, maar elkaar bovendien aanvullen. ‘Eenheid in verscheidenheid’ mag 

geen holle kreet zijn, het moet gevoed worden door een gedeeld, levend besef van 

wederzijdse afhankelijkheden.  

 

Met dit uitgangspunt gaan we een vijftal proefboringen doen, want alleen onderzoek 

op concrete plekken kan de contouren van een nieuwe relatie schetsen. Juist de 

ruimtelijke blik dwingt tot een integrale, samenhangende benadering.  

On the ground botsen claims en belangen op elkaar, moeten keuzes en 

afwegingen worden gemaakt, ontmoeten lokaal en regionaal elkaar, worden 

leefwereld en systeemwereld met elkaar geconfronteerd.  
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Selectiecriteria 

 

Bij de keuze van de concrete locaties is het essentieel het speelveld breed te houden, 

zodat er geen gaten vallen. Meestal worden dan twee assen gedefinieerd, waarmee 

vier kwadranten ontstaan. Die benadering is ons te simpel, wij denken namelijk dat er 

minstens acht assen relevant zijn. 

 

1. Dynamisch versus stagnerend 

Hoe meer energie zich in een gebied samenbalt, hoe groter de kansen op 

verandering. Dit kan zowel positief als bedreigend zijn. Ten zuiden van het 

Noordzeekanaal is de economische dynamiek veel sterker dan aan de noordzijde, 

dit hangt nauw samen met de veel betere bereikbaarheid.  

 

2. Arm versus rijk 

De slagkracht van een gebied wordt tevens bepaald door de welvarendheid van 

zijn inwoners. Plat gezegd: de armen vind je meer aan de noord- en de oostkant 

van Amsterdam, de rijken meer aan de zuid- en de westkant. 

 

3. Wonen versus werken 

De werkgelegenheid concentreert zich steeds meer in Amsterdam zelf en in de 

Haarlemmermeer. Daarnaast is er, duidelijk zichtbaar geworden door de 

coronacrisis, (de potentie van) het werken thuis. Maar hoe houd je dat vol zonder 

contact met andere werkenden en zonder dat je even een croissantje kunt halen 

om de hoek? 

 

4. Groot versus klein  

Grotere gemeentes beschikken over meer expertise, geld en invloed, daardoor 

hebben ze een andere verhouding tot de kernstad.  

 

5. Auto versus ov 
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Hoewel de auto overal buiten de kernsteden een belangrijke rol speelt, zijn er 

grote verschillen. Op een aantal plekken ligt een sterke ov-structuur (of kan deze 

met een nieuwe lijn relatief eenvoudig worden gecreëerd), andere plekken zijn van 

karakter veel diffuser en daardoor sterker aangewezen op de auto die een 

‘vlakontsluiting’ mogelijk maakt. 

 

6. Autochtoon versus migratieachtergrond 

Hoewel ook de regio internationaliseert en verkleurt, zijn er daarbinnen duidelijke 

verschillen in de mate waarin de oorspronkelijk Nederlandse bevolking domineert, 

niet alleen in absolute en relatieve aantallen, maar ook in culturele zin.  

 

7. Culturele versus economische middenklasse 

Er zijn verschillen in de vestigingsvoorkeuren tussen de culturele en de 

economische middenklasse, die je, heel grof, als een verschil in voorkeur voor 

progressieve respectievelijk conservatieve plekken kunt aanduiden. 

 

8. Gericht op Amsterdam versus ervan afgewend 

Delen van de regio voelen zich sterk Amsterdams (Weesp heeft zelfs besloten te 

fuseren, maar ook Zaanstad, Almere horen tot deze groep), andere willen de 

kernstad juist zoveel mogelijk buiten de deur houden (Heemstede, 

Naarden/Bussum, Mijdrecht, Abcoude), weer andere snakken er juist naar de 

banden aan te halen, maar voelen zich onvoldoende serieus genomen 

(Purmerend). 
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Keuze 

 

Uiteraard vloeit uit deze achtdimensionale puzzel geen objectieve selectie voort, 

maar hij is wel bruikbaar om voorstellen en ideeën te testen die in de brainstorm naar 

voren kwamen – oftewel om appels en peren te vergelijken. In een iteratief proces zijn 

we zo op de volgende vijf plekken gekomen. 

 

1. Almere Poort 

2. Beverwijk 

3. Hilversum 

4. Purmerend 

5. Uithoorn 

 

Op elke locatie brengen we eerst de algemene sociaal-culturele situatie in beeld aan 

de hand van de eerder genoemde vragen naar de tevredenheid waarmee er wordt 

gewoond en gewerkt, en de distantie tot de hoofdstad – Wat zou Amsterdam voor 

uw buurt/gemeente moeten doen? En wat zeker niet? Maar ook: wat wilt u zelf 

bijdragen?  

 

Daarnaast wordt er op elk locatie ook dieper geboord: wat zijn de specifieke, lokale 

thema’s. En hoe verhouden die zich tot Groot-Amsterdam? 

Op de volgende pagina’s worden de proefboringen summier besproken aan de hand 

van de belangrijkste vragen die we daar willen uitdiepen.  

 

Nogmaals zij opgemerkt dat we de locaties zo open en onbevangen mogelijk 

tegemoet treden, om niet alleen antwoorden te vinden op vragen die we al hebben, 

maar om ook op het spoor te komen wat we nog niet weten. 

Het onderzoek wordt gedaan in de tweede helft vanaf 2020, dus tijdens de 

coronacrisis. Bij de interpretatie van de resultaten zullen we ons dan ook, zo goed als 

mogelijk, rekenschap geven van de vertekening die de anderhalvemetersamenleving 

met zich meebrengt. 
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Scores op de acht assen 

 

 

 


