2. Schets van de wijk
De Houthavens vormen van oorsprong enkele van de belangrijkste havens van Amsterdam. Nadat de houthandel met Scandinavië
geleidelijk afnam, werden de havens gedempt en omgevormd tot bedrijventerrein. Sinds 1994 stelt de gemeente Amsterdam
plannen op voor herontwikkeling van het gebied. Dat gaat met horten en stoten: plannen komen en gaan en worden voortdurend
aangepast. Wordt er eerst nog gesproken over 900 woningen, uiteindelijk gaat het om 2700 stuks. De oorspronkelijke doelstelling
van de nieuwbouwwijk wordt in 1998 als volgt geformuleerd: “Het tot stand brengen van een goed woon-, werk-, en leefklimaat in
de Spaarndammerbuurt en de Houthavens en wel op zodanige wijze dat de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ buurt als ongedeeld ervaren
zullen worden.” De term ‘ongedeelde buurt’ is geboren en blijft een leidend principe voor de ontwikkeling van de wijk.
Formeel bestaan de Houthavens uit een oostelijk en westelijk gedeelte. Oostelijk is het gebied rondom de Silodam, ten noorden
van de Zeeheldenbuurt. Westelijk is het gebied dat meestal bedoeld wordt met ‘Houthavens’, het stuk ten noorden van de
Spaarndammerbuurt. De grens in het westen is de Haparandaweg. Verder naar het westen ligt een bedrijventerrein waarin de
komende jaren een nieuwe stuk stad ontwikkeld zal worden: Haven-stad, met zo’n 40.000 tot 70.000 woningen.

Figuur 1 - Houthaven West (1) en
Houthaven Oost (2)

2.1 Vijf demografische observaties

Hoewel er nog weinig data beschikbaar zijn over de Houthavens (onder meer omdat 20 tot 25 procent van de wijk nog niet gebouwd is), kunnen we al wel een
vijftal belangrijke demografische observaties doen.
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2. De Houthavens zijn een ‘witte wijk’ aangevuld met expats
Het grootste deel van de bewoners uit de wijk heeft een autochtone afkomst (65%), een getal vér boven het Amsterdams gemiddelde (44%). De bewoners van
allochtone afkomst zijn met name expats. Uit de cijfers blijkt dat 23% van de allochtone bewoners een westerse migratieachtergrond heeft. Beide cijfers zijn
atypisch voor Amsterdam. Daarnaast zijn er slechts enkele bewoners van veelvoorkomende migratielanden (Suriname, Antillen, Marokko, Turkije) te vinden in
de Houthaven (5%, tegenover 20% in de Spaarndammerbuurt en 22% in Amsterdam).
3. De Houthavens zijn een vermogende wijk met ruime woningen
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Amsterdam kent een 40-40-20-regel voor de bouw van nieuwe wijken: 40% sociale verhuur, 40% middenhuur of middenduur en 20% dure koopwoningen. In de
Houthavens is momenteel 45% koopwoning, 48% particuliere huur (vaak hoog-segment) en 7% sociale verhuur. De sociale huurwoningen zijn onevenredig
verdeeld over de wijk. De woningen in de Houthavens zijn gemiddeld groot: de helft van alle woningen is ruimer dan 100 m2, tegenover 6,5% van de woningen
in de Spaarndammerbuurt. Daarnaast is 16% van de woningen is kleiner dan 50 m2, tegenover meer dan 50% van de woningen in de Spaarndammerbuurt. De
gemiddelde WOZ-waarde is dan ook meer dan €150.000 hoger dan die van de koopwoningen in de Spaarndammerbuurt.
4. De Houthavens zijn een hoogopgeleide wijk
Ook in opleidingsniveau laat de wijk zich duidelijk kenmerken. In de Houthavens is 4% van de bewoners lager opgeleid. Ter vergelijking: in de
Spaarndammerbuurt is dit 24% en in Amsterdam 23%. Nog niet alle data rondom opleidingsniveau van deze wijk bekend. Tegelijk kan al wel geconcludeerd
worden dat de wijk een relatief groot aantal hoger-opgeleide bewoners kent.
5. De Houthavens kennen weinig armoede
Slechts 4,7% van de Houthaven-bewoners is werkloos. Een klein deel daarvan zit ook daadwerkelijk in de bijstand, namelijk 1,5% van de bewoners. In de
Spaarndammerbuurt is dat 13,5%; in heel Amsterdam 9,8%. Een kleine 5% van de huishoudens behoort tot de minima-inkomens. In de Spaarndammerbuurt is
dat 22% en in Amsterdam 16,5%.

2.2 Mentality-schets Houthavenbewoner

Eén van de manieren om zicht te krijgen op kenmerken van een bevolking is de mentality-schets van Motivaction. Dit
model onderscheidt 8 leefstijlen om delen van de Nederlandse bevolking te karakteriseren en gebruikt hiervoor
waardepatronen en de rol van (maatschappelijke) status. Op basis van eerder onderzoek in Amstelveen en
Buitenveldert, kennis van het Mentality-model en de beschikbare data over de wijk, heb ik een Mentality-schets
gemaakt van de Houthavens (zie figuur). Mijn inschatting is dat met name de kosmopolitische en opwaarts-mobiele
milieus sterk vertegenwoordigd zijn.
Kosmopoliet (schatting: 30%) – Hoge status, gericht op bezit, verwennen en licht op ontplooien en beleven
(postmoderne waarde). Zoals de gebiedsmakelaar van de Houthavens het omschrijft: ‘men wil het beste van het beste
in spullen, maar dan wel met een duurzame rand’. Dat sluit aan bij de kosmopolitische leefstijl waarbij bezit en
progressieve waarden gecombineerd worden.
Opwaarts mobiel (schatting: 21%) - Carrière en status zijn belangrijke kenmerken van dit mentality-milieu. Volgens de
gebiedsmakelaar zou je de bewoners van de Houthavens, gemiddeld genomen, kunnen zien als de mensen ‘aan de top
van de maatschappelijke ladder’. In gesprekken en interviews hoorde ik regelmatig zinnen als: ‘ik woon hier mooi,
maar ik heb er ook keihard voor gewerkt!’ Een opmerking die aansluit bij de beschrijvingen van de Opwaarts mobiel,
volgens Motivaction.
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2.3 Portret Houthavenbewoner

In totaal deed ik 10 straat interviews en enkele diepte-interviews met bewoners uit de Houthavens. Daarnaast vroeg ik sleutelfiguren om de bewoners van het
nieuwe stuk stad te beschrijven. Hier geef ik enkele portretten. De foto’s zijn fictief.

“We hebben het huis drie jaar geleden gekocht, maar
kunnen er pas net in. We hebben op dit moment veel
contact met buren. Het is wel écht een Yuppenbuurt.
Ik voel me soms zelfs schuldig dat ik hier woon. Je
kunt hier alleen maar wonen als je tweeverdiener
met een goede baan bent. Overigens denk ik dat
buren die schuldgevoelens niet hebben hoor. Die
denken gewoon: ik heb er keihard voor gewerkt. Ik
heb dit verdiend. Wijkbewoners zijn wel sterk gericht
op waar ze zelf belang bij hebben, denk ik.
Ik weet niet of tweedeling echt een probleem is: als
mensen het goed hebben, wat is dan het probleem?
Als iedereen gelukkig is?
Voor ons betekent zingeving dat we zoeken naar hoe
we van betekenis kunnen zijn. We zoeken daar wel
naar, ook wat dat betekent in deze buurt. We zoeken
wel naar hoe we ons leven willen inrichten de
komende jaren. Veel buurtgenoten zitten op Yoga.
Stel – dertigers – verhuisd binnen Amsterdam
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