Gebiedsanalyse 2017
7. Osdorp
Stadsdeel Nieuw-West

Gebied Osdorp in het kort
Ontwikkeling van het gebied
 Bewoners van Osdorp zijn weinig tevreden met hun buurt.
Ook de verwachting voor de buurtontwikkeling is laag. Veel
bewoners vinden hun buurt achteruit gaan.
 De meerderheid van de bewoners heeft een niet-westerse
migratie-achtergrond en dit aandeel neemt al sinds een
lange periode toe.
 De staat van de openbare ruimte in Osdorp ligt al jaren
gemiddeld genomen iets onder het stedelijk gemiddelde.
 Het onveiligheidsgevoel in de eigen buurt is zeer hoog en
stabiel. De score op de spanningenindex is sterk opgelopen
en is in 2016 eveneens de hoogste van de 22 gebieden.
 De waarderingscijfers voor de winkelcentra Osdorpplein en
Tussenmeer Midden zijn in 2016 sterk gedaald t.o.v. 2014.
 De participatie van bewoners in werk, vrijwilligerswerk,
zorg en/of studie is afgenomen en ruim onder gemiddeld.
Ook de Standaard Leefsituatie-index die het gemiddelde
welzijnsniveau beschrijft, is laag en verder afgenomen.
 Cijfers over de positie van de jongeren geven gemengde
signalen. Zo komt overgewicht veel minder voor onder 10jarigen, maar neemt weer wat toe onder 4e-klassers. Minder
jongeren krijgen een Havo/Vwo-advies, maar het aandeel
laagopgeleide schoolverlaters daalt.
Ontwikkeling Osdorp, 2012-2016 (+/- 1 jaar)

Sterke punten
 Osdorp is een groen gebied met veel sportvelden in de
buurt bij Sportcentrum Ookmeer. Daarnaast is er ruimte
voor recreatie bij de Sloterplas.
 De sociaaleconomische positie van de bewoners is als
gekeken wordt naar werkloosheid en bijstandsgebruik
gemiddeld voor Amsterdam.
 Een groot deel van de woningen is geschikt voor ouderen.
 Vanwege het kleine aantal inwoners zijn er weinig cijfers
over Lutkemeer/Ookmeer, maar de wijk scoort over het
algemeen positief.
Aandachtspunten
 Het aandeel bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in de
eigen buurt is samen met Geuzenveld-SlotermeerSloterdijken het hoogst van de 22 gebieden.
 De bevolking is divers met veel ouderen en jongeren en
verschillende herkomstgroepen. Cijfers over sociale
cohesie, spanningen en jongerenoverlast zijn ongunstig.
 Het aandeel ernstig eenzame bewoners is toegenomen tot
bovengemiddeld niveau.
 Er is overlast van te hard rijdend en/of agressief verkeer.
 De culturele participatie van de bewoners is zeer laag.
Professionals geven aan dat in delen van Osdorp een
aanzienlijk deel van de huishoudens te kampen heeft met
meervoudige problematiek op het gebied van armoede,
schulden, participatie, welzijn en gezondheid.
Aandachtsbuurten
► Het gebied valt op omdat bijna overal het cijfer voor de
eigen buurt laag is, met uitzondering van Osdorp Zuidoost.
De waardering voor de buurt Osdorpplein daalt snel.
► In Osdorp-Midden voelt bijna de helft van de bewoners zich
wel eens onveilig. Er is hier relatief veel verloedering en
drugs- en jongerenoverlast.
► Ook in De Punt is relatief veel verloedering en overlast, dit
laatste met name veroorzaakt door buurtbewoners.
► In drie buurten is de sociaaleconomische positie van de
bewoners veel lager dan gemiddeld in de stad: De
Wildeman, Osdorp Midden Noord en Osdorp Midden Zuid.
► In de buurt Calandlaan/Lelylaan loopt de geregistreerde
werkloosheid op en is inmiddels hoger dan gemiddeld in de
stad. Ook het bijstandsgebruik is bovengemiddeld.
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Wat is de gebiedsanalyse?
De gebiedsanalyses vormen het startpunt van de
Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de
toestand en ontwikkeling van één van de 22 gebieden in de
stad. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en
onderzoeksgegevens als van de signalen uit de buurt die
professionals in het gebied opvangen. De gebiedsanalyse
dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2019-2022.

Het gebied (zwart) in wijken (rood) en buurten (blauw)

Leeswijzer
 Informatie over het gebied als geheel o.b.v. onderzoek,
statistieken en feitelijke gebiedsinformatie
► Idem voor een wijk of buurt in het gebied
Oog en oor informatie o.b.v. waarnemingen van
professionals in het gebied

Gebiedstypering

Bevolking

Buurten in Osdorp
 Osdorp is onderdeel van de Westelijke Tuinsteden en
merendeels gebouwd in de jaren ‘50 en ‘60. Met de
stedelijke vernieuwing is hier vanaf eind jaren ‘90 veel
sloop-nieuwbouw en renovatie gepleegd, waarmee meer
differentiatie in de woningvoorraad is gekomen.
 Oorspronkelijk is het grootste deel van Osdorp ontwikkeld
volgens de principes van het Algemeen Uitbreidingsplan in
een open stedenbouwkundige verkaveling waarbij elke
woning zoveel mogelijk zon en natuurlijk daglicht ontvangt.
► Osdorp bestaat uit 4 wijken en 14 buurten. Naast de wijken
Osdorp-Oost, Osdorp-Midden en de Punt kent het gebied
ook een buitengebied, Lutkemeer/Ookmeer met centraal
daarin gelegen Sportpark Ookmeer, met veel
sportaccommodaties en de ALO (Hogeschool van
Amsterdam).
► De woningen in Lutkemeer/Ookmeer staan deels verspreid,
deels langs de dijk (Osdorperweg).
► In Osdorp Midden is de stedelijke vernieuwing in het
Zuidwestkwadrant voltooid. In de Reimerswaalbuurt en de
Wildeman in Osdorp-Oost is de vernieuwing vanwege de
economische crisis gestageerd. In deze twee buurten staan
nog overwegend corporatiewoningen.

Bevolkingssamenstelling
 Begin 2017 heeft Osdorp 38.989 inwoners die samen 19.096
huishoudens vormen.
 In het gebied wonen meer gezinnen met kinderen dan
gemiddeld (31% van de huishoudens versus 25% in
Amsterdam). De bevolkingsopbouw kenmerkt zich door
relatief veel jonge bewoners tot en met 17 jaar (22% versus
18%) en veel 65-plussers (15% versus 12%). De vergrijzing
neemt wel af.
 Het aandeel nieuwe stedelingen, mensen tussen de 18 en
55 jaar van Nederlandse of westerse herkomst die na hun
18e naar de stad zijn gekomen vaak voor studie of werk, is
relatief laag (11% versus 29% in Amsterdam) en neemt
ieder jaar langzaam af (12% in 2012).
► In tegenstelling tot de rest van Osdorp is er in 2016 sprake
van een (lichte) toename van nieuwe stedelingen in de
volgende 4 buurten: Osdorp Zuidoost (+0,1%), Osdorpplein
e.o. (+0,2%), Osdorp Midden Noord (+1,1%) en Ookmeer
(+2,9%).
 De bewoners van Osdorp zijn veelal van niet-westerse
herkomst (55%, zie grafiek). Dit aandeel groeit, in 2012 ging
het om 51%. In Amsterdam schommelt het aandeel in deze
periode rond de 35%.
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13%, maar is in 2025 echter nog steeds kleiner dan het
Amsterdam gemiddelde (14%).

Aandeel bewoners met een niet-westerse migratieachtergrond,
2005-2017
%
70
Amsterdam

Bevolking Osdorp naar leeftijd, 1 januari 2005, 2017 en 2025
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► Osdorp-Oost is een vergrijsde wijk, 20% van de bewoners is

8.000

65 jaar of ouder. Dit aandeel daalt wel. Onder de 65plussers zijn steeds meer bewoners met een niet-westerse
migratie-achtergrond (16%). In tegenstelling tot in de
andere buurten stijgt in Caland/Lelylaan (20%) en Meer en
Oever het aandeel ouderen wel enigszins.
► In Osdorp-Midden wonen veel huishoudens met kinderen
(36%), vaak met een niet-westerse migratie-achtergrond
(70% van de gezinnen). Het aandeel bewoners met een
westerse migratie achtergrond neemt heel geleidelijk toe
(12%), maar is wel lager dan gemiddeld (17%). In de buurt
Zuidwestkwadrant Noord is een steeds groter aandeel van
de ouderen (14%) van niet-westerse herkomst (48%). In
Zuidwestkwadrant Zuid wonen weinig ouderen (6%).
► In Lutkemeer/Ookmeer wonen veel huishoudens met
kinderen (37%), grotendeels van Nederlandse herkomst.
Daarnaast wonen er veel kinderloze stellen (26% versus
21% in Amsterdam). Het aandeel eenpersoonshuishoudens
neemt toe, en steeds meer bewoners wonen alleen. In 2015
ging het om 30% en in 2017 om 35% (Amsterdam: 53%). Het
aandeel ouderen stijgt, net als het aandeel bewoners met
een niet-westerse migratie-achtergrond.
► Ook in de Punt wonen veel gezinnen met kinderen (30%),
vaak in een tweeoudergezin (23%). Het aandeel ouderen
neemt af in deze wijk.
Professionals van het stadsdeel zien in de omgeving van
o.a. de Piet Wiedijkbuurt de samenstelling van de bevolking
veranderen doordat corporaties vrijkomende woningen
verkopen.
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Bevolkingsprognose
 Tussen 2017 en 2025 neemt het aantal inwoners naar
verwachting toe van 39.000 naar 40.000; een stijging van
2,5%. Hiermee is de groei in Osdorp kleiner dan de
gemiddelde groei in Amsterdam (+7,6%).
 Tegelijkertijd is er wel sprake van vergrijzing. Tussen 2017
en 2025 neemt het aantal 65-plussers toe van 6.200 naar
6.800. Hun aandeel in de bevolking neemt toe van 10 naar

Stedelijke ontwikkeling en wonen
Buurtwaardering
 Bewoners van Osdorp zijn weinig tevreden met hun buurt
(rapportcijfer 6,7 versus 7,5 gemiddeld in de stad in 2015).
Dit is stabiel gebleven ten opzichte van 2013 (ook 6,7).
 De verwachting over de toekomst van de buurt is ook laag
(6,2 versus 7,1 gemiddeld) en onveranderd ten opzichte van
2013. Drie op de tien bewoners (30%) vindt in 2016 dat de
buurt er het afgelopen jaar op achteruit is gegaan
(Amsterdam: 17%).
► Alleen de buurt Osdorp Zuidoost krijgt een gemiddeld cijfer
(7,2).
► In Osdorp Midden Noord is het rapportcijfer voor de buurt
laag (6,4) maar wel flink hoger dan in 2009 (5,5).
► In 2015 is het cijfer het laagst in de buurt Osdorpplein (6,3).
In 2011 gaven bewoners hier nog een 7,1.
 De ervaren betrokkenheid van buurtbewoners is laag en

gedaald; in 2013 lag dit op 5,9, in 2015 is dit een 5,6
(Amsterdam gemiddeld: 6,2 in 2015, zie de grafiek op de
volgende pagina).
► De daling van de buurtbetrokkenheid was er in de wijk
Osdorp-Oost (van 6,2 naar 5,7) en in De Punt (van 6,0 naar
5,6). In Osdorp-Midden lag de waardering al laag (5,6 in
2013, en 5,5 in 2015).

3

Rapportcijfer voor de ervaren buurtbetrokkenheid, 2005-2015
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Wonen
 De samenstelling van de woningvoorraad verandert
langzaam in Osdorp. Het aandeel corporatiewoningen nam
tussen 2011 en 2016 af van 62% naar 58% (Amsterdam: van
49% naar 46%). De koopvoorraad nam toe van 27% naar
30% en ligt daarmee op het stedelijk gemiddelde. De
particuliere huurvoorraad is met 13% klein en verandert
weinig (Amsterdam: 26%).
► Vooral in De Punt neemt de corporatievoorraad sterk af
(van 54% in 2011 naar 43% in 2016). De particuliere
huurvoorraad groeit hier (van 8% naar 17%).
 Het aandeel woningen met een sociale huur (particulier en
corporatie samen) neemt af van 63% in 2011 naar 59% in
2015 (Amsterdam: 57%).
► Ook dit speelt sterker in De Punt, het aandeel woningen
met een sociale huur neemt hier af van 55% naar 48%.
 Bewoners van Osdorp zijn minder tevreden met hun

►

►







woning dan gemiddeld in de stad (7,3 versus 7,6). Relatief
veel huishoudens willen verhuizen (32% versus 26%
gemiddeld in Amsterdam).
Het gaat om een aantal buurten waar de tevredenheid met
de woning relatief laag ligt: Osdorp Midden Noord (6,4), de
Wildeman (6,9), Osdorpplein en omgeving (7,1) en Osdorp
Midden Zuid (7,1).
In Osdorp Midden Noord ligt na een daling in 2011 (6,1) het
cijfer voor de eigen woning in 2015 weer op hetzelfde
niveau als in 2009 (6,4). Ook de waardering voor het
onderhoud van de woningen in de buurt verbeterde, maar is
nog wel onvoldoende (van 5,2 naar 5,6).
De WOZ-waarde van de woningen ligt laag (€2.174 per
vierkante meter versus €3.200 gemiddeld in Amsterdam) en
is weinig gestegen (+4% in de periode 2014-2016 versus
+11% gemiddeld in de stad).
Veel woningen zijn te bewonen zonder trappen te hoeven
lopen, 41% is een nultredewoning (26% gemiddeld in
Amsterdam).
De helft (49%) van de huishoudens vindt de woning
geschikt om oud in te worden (40% gemiddeld in
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Amsterdam). Ouderen geven echter in dalende mate aan
dat de woning geschikt is (van 67% in 2011 naar 56% in
2015). Een groeiende groep ouderen geeft aan te willen
verhuizen (van 10% in 2011 naar 17% in 2015).
Professionals van het stadsdeel en bewoners bevestigen
het beeld dat de kwaliteit (klein, vocht en schimmel) van
portieketagewoningen van diverse complexen in de
Wildeman, Blomwijckerbuurt en Reimerswaal ondermaats
is. Tevens geven zij aan dat in de portieketagewoningen
grote gezinnen te krap wonen met negatieve gevolgen voor
de leefsituatie voor zowel de gezinnen zelf als
omwonenden (geluidsoverlast).
Ruimtelijke ontwikkelingen
► Het komende decennium zijn in een aantal buurten in
Osdorp vernieuwingsopgaven gepland. Het betreffen de
Reimerswaalbuurt, de Wildeman, de SuHa buurt, De Punt
Noord en Centrum Nieuw-West (Osdorpplein). In het
laatste geval betreft het de herontwikkeling van het woon-,
winkel- en uitgaansgebied.
 In de bevolkingsprognose van OIS is uitgegaan van in totaal
1.000 extra woningen tussen 2017 en 2025.
► Het Sloterplaspark ontwikkelt zich tot een grootstedelijke
locatie voor recreatie en cultuur.
Volgens de wijkprofessionals zijn bewoners in de buurten
waar vernieuwingen gaan plaatsvinden ontevreden, omdat
vooralsnog renovatie de voorkeur voor sloop-/nieuwbouw
lijkt te krijgen. Hierbij telt op dat men in het verleden al
negatieve ervaringen had met ook niet uitgevoerde sloopen nieuwbouwplannen.
De herontwikkeling van het Centrum Nieuw-West zorgt
volgens wijkprofessionals en bewoners voor (tijdelijke)
overlast in en rond het gebied. Door de fysieke ingrepen is
er momenteel sprake van slechte bereikbaarheid,
verkeersdrukte, lawaai, et cetera.

Verkeer en openbare ruimte
Openbare ruimte
 De verloederingsscore voor Osdorp ligt iets boven het
stedelijk gemiddelde (31% versus 28%). Bewoners geven
een relatief laag cijfer voor het schoonhouden van straten
en stoepen (6,0 versus 6,4). Dit cijfer volgt sinds 2011 een
licht dalende trend. Voor het onderhoud van de straten en
stoepen geeft men een 6,3 (Amsterdam: 6,6).
 Het aanbod van speelvoorzieningen krijgt een 6,7
(Amsterdam 6,8), maar het onderhoud hiervan vindt men
wat minder goed (6,4 versus een 6,6).
► In Osdorp-Oost ligt de waardering voor het onderhoud van
de openbare ruimte in 2015 lager dan in voorgaande jaren.
Het laagste cijfer geeft men voor het onderhoud van de
straten en stoepen (6,1 versus een 6,5 in 2013). Dit cijfer
daalde in alle buurten in deze wijk, maar is alleen laag in
Wildeman (5,8), Osdorpplein (5,2) en Caland-/Lelylaan (6,1).

Hetzelfde geldt ook voor het onderhoud van de
speelvoorzieningen (6,0; 5,4 en 6,3). In de eerste twee
buurten is ook het oordeel over het schoonhouden van de
straten laag (5,6 en 5,4).
► In Osdorp Midden is de verloederingsscore gestegen en
ruim bovengemiddeld (34 in 2016 versus 30 in 2015). Het
aanbod van speelvoorzieningen wordt met een 6,8 wel
beter gewaardeerd dan in de voorgaande jaren.
► In De Punt is de verloederingsscore eveneens
bovengemiddeld, maar stabieler (33 in 2016 versus 32 in
2015). De speelvoorzieningen krijgen hier een relatief laag
cijfer (6,5). Verder is het aandeel bewoners dat de buurt
buiten goed verlicht vindt hier met 74% wat lager dan
gemiddeld in Osdorp en Amsterdam (beide 78%).
Professionals van het stadsdeel bevestigen het beeld dat op
verschillende plekken in het gebied sprake is van
verloedering van de openbare ruimte, zoals achterstallig
grasonderhoud, verzakkingen, zwerfvuil en verouderde
speeltoestellen.
Volgens professionals van het stadsdeel is in De Punt en de
omgeving van de Osdorperweg en Sportpark Ookmeer
illegaal gedumpt bouwafval, het zogenaamde
afvaltoerisme, een hardnekkig probleem. Dit afval is
volgens betrokkenen vaak afkomstig uit omliggende
gemeentes.
 Osdorp bestaat voor de helft uit groengebieden

(Amsterdam: 35%). Ook is er relatief veel ruimte voor sport
(7% van de oppervlakte versus 4% in Amsterdam). De
waardering voor de inrichting van het groen is wat minder
geworden en ligt nu op stedelijk niveau (6,9).Voor het
onderhoud ervan geven bewoners een 6,4 (Amsterdam:
6,6).
 Het cijfer voor de inrichting van de woonomgeving ligt met
een 6,5 lager dan gemiddeld in de stad (6,8).
► Rondom het Osdorpplein is de waardering voor het uiterlijk
van de woonomgeving het laagst en naar een 5,5 gedaald.
Verkeer
 Relatief veel bewoners ondervinden overlast van te hard
rijdend verkeer (2016: 30% versus 19% in Amsterdam). Ook
vindt men vaker dat er agressief wordt gereden (16% versus
10%).
► In Osdorp-Oost is relatief veel overlast van verkeersdrukte
(6,5) en -lawaai (6,3). De Punt scoort op deze punten juist
positief (7,3 en 7,3 versus 7,0 en 6,9 in Amsterdam).
Bewoners klagen vooral over het hard rijdend verkeer op de
hoofdroutes (zoals Meer en Vaart, Baden Powellweg en
Osdorper Ban).
Daarnaast geven professionals, scholen en ouders aan dat
er verkeersoverlast is rondom de scholen.
In de omgeving van de Montessorischool/Barbara van
Meertenstraat constateren professionals een hoge
parkeerdruk.

Duurzaamheid en water
 In 2015 leverden geregistreerde zonnepanelen in het gebied

15,8 Kwpiek vermogen per 1.000 woningen wat minder is
dan gemiddeld in de stad (39,2 Kwpiek per 1.000
woningen).
 De gemiddelde stikstofdioxide concentratie in dit gebied
ligt met 25 µg/m³ ruim onder de WHO advieswaarde van
40 µg/m³.
 Het particuliere elektriciteitsverbruik in dit gebied is min of
meer gelijk aan het Amsterdams gemiddelde voor
particulieren. Het zakelijke elektriciteitsverbruik is met
17.000 kWh/vastgoedobject iets lager dan gemiddeld.
 Het particuliere gasverbruik in Osdorp is lager dan
gemiddeld in Amsterdam (830 versus 1.100 m³ /
vastgoedobject). Het zakelijke gasverbruik is met 4.700 m³ /
vastgoedobject hoger dan het gemiddelde zakelijke
gebruik.
Volgens professionals van het stadsdeel hebben in de Punt
relatief veel bewoners te maken met wateroverlast

Economie en cultuur
Bedrijvigheid
 Osdorp is meer een woon- dan een werkgebied: er zijn 245
banen per 1.000 inwoners tegenover 624 in Amsterdam,
ofwel 9.500 banen verspreid over bijna 3.000 vestigingen.
 Het aandeel startende ondernemingen is hoog (16% versus
11% van alle Amsterdamse vestigingen) en het aandeel
zzp’ers is gemiddeld. (55% versus 56%).
 Relatief veel vestigingen in het gebied horen tot de
functiegroep ‘bedrijf’ (41% versus 21% in Amsterdam).
 Er zijn relatief weinig vestigingen in de sectoren ICT,
creatieve industrie en de zakelijke diensten (9%, 12%, 20%).
 De groei van het aantal banen tussen 2013 en 2017 ligt in
Osdorp met 8% rond het stedelijk gemiddelde.
 De meeste banen in Osdorp zijn in de zorgsector,
detailhandel, onderwijs, transport en logistiek.
 Hoewel het in absolute zin om bescheiden aantallen gaat
(1.100 banen) zijn er relatief veel banen in winkels (13%
versus 7% in Amsterdam). In 2016 zijn er 263 winkels,
ongeveer evenveel als 2013. In het dagelijkse
boodschappen segment zijn er paar minder en in het nietdagelijkse boodschappensegment zijn er juist een paar
bijgekomen.
 De koopkrachtbinding voor dagelijkse boodschappen is in
2016 83% en voor niet-dagelijkse boodschappen is dat 45%.
 Het aanbod van winkels wordt door bewoners beoordeeld
met een 7,5; dat is rond het stedelijk gemiddelde.
 De winkelleegstand is in Osdorp iets hoger gemiddeld in
Amsterdam: 5,7% van de voorraad en 4,3% van de
winkelvloeroppervlakte tegenover 3,6% en 4,5& in
Amsterdam.
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 De winkelhuren zijn stabiel gebleven de laatste jaren, maar

►
►

►

►

ten opzichte van de afgelopen 10 jaar zijn ze alleen
gestegen op Osdorpplein, waar de huren in 2017 tussen de
150 en 450 euro liggen en Akerpoort waar de huren tussen
de 100 en 200 euro liggen.
Vooral in Osdorp-Midden zijn er relatief gezien weinig
banen: 153 per 1.000 inwoners.
In absolute zin zijn de meeste banen te vinden in OsdorpOost (4.000). Naast de zorgsector en detailhandel zijn hier
ook veel banen bij overheidsinstellingen.
Op het bedrijventerrein Lutkemeer/ Ookmeer bevinden
zich 1.600 bedrijven. De focus ligt hier op de zakelijke
dienstverlening en transport en logistiek.
De waardering voor de winkelcentra in Osdorp is in 2016
lager dan in 2014. Het cijfer dat het winkelend publiek geeft
aan het Osdorpplein daalde van een 7,4 naar een 7,0 en
voor Tussenmeer Midden van een 7,4 naar 6,5. Bezoekers
van deze winkelgebieden zijn tevreden over de
bereikbaarheid en parkeermogelijkheden. Op het
Osdorpplein is men kritisch over de aankleding, sfeer, het
aanbod van daghoreca en de keuzemogelijkheden in het
non-food segment. Bij Tussenmeer Midden geeft men
onvoldoendes voor de aankleding en de keuze in non-food.
Gemiddeld worden in Amsterdam de winkelgebieden met
een 7,2 beoordeeld.
Professionals van het stadsdeel bevestigen het beeld dat de
winkelgebieden in Osdorp over het algemeen matig tot
voldoende functioneren. Daar waar veel eenzijdig aanbod is
(zoals fastfoodgelegenheden en shisha lounges) zien zij de
gehele kwaliteit van het winkelgebied afnemen.
Daarentegen ziet men door een meer divers aanbod een
verbetering van het Centrum Nieuw-West.

Cultuur
 Osdorp heeft van alle gebieden in Amsterdam het kleinste
aantal cultuurvoorzieningen. Met 1,6 per 1.000 inwoners
ligt dit aantal ruim onder het stedelijk gemiddelde van 6,8.
 Ook de culturele participatie van de bewoners van Osdorp
is het laagst van de stad: 24% bezocht in 2016 minstens 4
verschillende soorten cultuurgelegenheden tegenover 50%
gemiddeld in Amsterdam.

Openbare orde en veiligheid
Veiligheid
 De totaalscore op de veiligheidsindex is in 2016 verbeterd
van 125 naar 118. Hiermee scoort het gebied nog wel iets
slechter dan Amsterdam als geheel (104). De hogere score
komt door een relatief sterk gevoel van onveiligheid bij de
bewoners. Hoewel ook de onveiligheidsbelevingsindex
afneemt is de score met 140 de hoogste van alle 22
gebieden (Amsterdam: 98). Bewoners geven onder andere
relatief vaak aan bepaalde plekken te vermijden.
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 De mate van criminaliteit in het gebied is met een

indexscore van 107 gemiddeld voor Amsterdam (93). Dit is
vergelijkbaar met 2014, maar in 2015 was er meer
criminaliteit (index 115). In 2016 vinden bewoners vaker dan
gemiddeld dat de criminaliteit de afgelopen 12 maanden is
toegenomen (26% versus 14% in Amsterdam).
 Het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de

►

►
►
►

eigen buurt is met 41%, samen met GeuzenveldSlotermeer-Sloterdijken, het hoogst van de 22 gebieden
(Amsterdam: 27%). Er is een lichte afname ten opzichte van
2014 (43%) en 2015 (46%).
In Osdorp-Oost voelt bijna de helft van de bewoners zich
wel eens onveilig in de eigen buurt (47%). Dit aandeel loopt
de laatste jaren op (2014: 39%).
In Osdorp-Midden is dit percentage van af 2014 gedaald
van 45% naar 39% in 2016.
In De Punt was is 2016 een sterke verbetering van het
onveiligheidsgevoel van 47% naar 31%.
Lutkemeer / Ookmeer onderscheidt zich in positieve zin van
de andere wijken. Er is minder criminaliteit en overlast dan
gemiddeld in Amsterdam.

Overlast
 Bewoners van Osdorp vinden relatief vaak dat er veel
overlast is in hun buurt (27% versus 15% in Amsterdam). De
indicatoren voor diverse vormen van overlast, zoals die van
buren of horecagelegenheden, liggen over het algemeen
echter rond het gemiddelde niveau. Wel is er relatief veel
jeugdoverlast: 21% van de inwoners ervaart veel overlast
van rondhangende jongeren (Amsterdam: 11%). Het
aandeel dat zegt zelf veel te worden lastiggevallen op straat
ligt met 12% ook relatief hoog (Amsterdam: 9%).
► In De Punt vinden relatief veel bewoners dat er veel overlast
is in de buurt (34%) en dat aandeel is ook toegenomen
(2015: 26%). Het rapportcijfer voor burenoverlast is hier de
laatste jaren sterk gedaald en ligt in 2015 onder het
stedelijk gemiddelde (6,9 versus 7,3). In 2016 zegt ruim een
op de vijf veel overlast van buurtbewoners te ondervinden
(21% versus 18% in Amsterdam). In 2011 lag het daar juist
nog boven. Verder komt lastig vallen op straat relatief veel
voor (16%) en wordt in De Punt bovengemiddeld overlast
ervaren door horeca (13% versus 8% in Amsterdam).
► Ook in Osdorp-Midden ervaren veel bewoners veel overlast
(31%). Buurtbewoners zijn hier een belangrijke bron van
overlast (22%) en 25% heeft veel overlast van
rondhangende jongeren. De gemelde drugsoverlast is ook
bovengemiddeld (9% versus 6% in Amsterdam).
In het gebied wordt, volgens professionals (stadsdeel,
politie) en bewoners, op enkele plekken overlast ervaren
door consumptie en hanggedrag op straat van bezoekers
van (het groeiend aantal) fastfoodgelegenheden. Hierbij
worden onder andere het Dijkgraafplein en Osdorper Ban
en Tussen Meer genoemd.

Rondom de Osdorper Ban in de Wildeman en het
Dijkgraafplein in De Punt worden, volgens het stadsdeel en
politie, criminele jongeren met regelmaat gesignaleerd.
Jeugd en veiligheid is rondom de pleinen een hardnekkig
(overlast)probleem dat volgens de professionals al ruim 10
jaar speelt.
Daarnaast zijn er volgens de eerder genoemde
professionals, diverse en wisselende plekken (hotspots) in
Osdorp waar er spraken is van jongerenoverlast en/of
hangende jeugd. Hierbij worden onder het Louis de
Visserplein, SuHabuurt, Piet Wiedijkstraat,
Evertsweertplantsoen en Rosa Manus- en Hertingenstraat
genoemd.

Onderwijs, jeugd en diversiteit
Jeugd en jeugdhulp
 In Osdorp wonen relatief veel jongeren (22% versus 18%).
De meeste van hen hebben een niet-westerse migratieachtergrond (67% versus 47% in Amsterdam). Dit aandeel
neemt af en was in 2012 nog 73%. Het aandeel
minimajongeren ligt boven het stedelijk gemiddelde (25%
versus 21%).
► In Osdorp-Midden wonen relatief veel 18-minners (25%).
Vaker dan gemiddeld groeien zij op in een
minimahuishouden (26%).
► In Osdorp-Oost wonen ook relatief veel minimajongeren
(27%).
► In Lutkemeer/Ookmeer hebben jongeren veelal een
Nederlandse achtergrond (73% versus 40%).
 Op de risicofactorenindex kindermishandeling scoort

Osdorp hoger dan gemiddeld (122 versus 100), maar het
aandeel gezinnen met een melding bij Veilig Thuis is
vergelijkbaar met Amsterdam (3,8% versus 3,5%).
 Het gebruik van jeugdhulp ligt iets boven het gemiddelde.
Zo maken huishoudens wat vaker gebruik van de
begeleiding van een Ouder Kind Team (10% versus 8% in
Amsterdam) en/of opvoed- en opgroeiondersteuning (4%
versus 2%).
e
 Onder 4 -klassers is het aandeel met angstklachten (14%
versus 12%) hoger dan gemiddeld. Ook ontvangen 4eklassers minder vaak dan gemiddeld prosociaal gedrag uit
hun omgeving.
e

 Het middelengebruik onder 4 -klassers uit Osdorp ligt lager

dan gemiddeld. Het aandeel dat minstens 1x per maand
cannabis gebruikt is 3% (Amsterdam: 7%), voor alcohol is
dit4% tegenover 12%, en het aandeel dat minstens 1x per
maand rookt is 3% versus 9% in Amsterdam. Ook ervaren
minder 4e-klassers angstklachten (10% versus 12%),
depressieklachten (7% versus 10%) en wordt er door minder
4e-klassers gepiekerd (2% versus 4%).

 Het aandeel 10-jarigen met overgewicht of obesitas daalt,

maar is met 27% nog hoger dan gemiddeld (21%).
e
 Onder 4 -klassers neemt overgewicht juist toe: van 17% in
2014 naar 24% in 2016 (Amsterdam: 16%). Het aandeel met
obesitas is 7% (Amsterdam: 6%).
 Het aandeel jeugdige verdachten (12-24 jaar) is in Osdorp
hoger dan gemiddeld (3,7% versus 2,8%). Dit aandeel daalt
wel, in 2012 was het nog 5,1 % (Amsterdam: 4,5%).
Er wordt door professionals van het stadsdeel en partners
een sterke toename van achtergelaten lachgaspatronen in
de buurten aangetroffen. De achtergelaten patronen
impliceren een toegenomen gebruik onder de jeugd, terwijl
nog niet voldoende bekend is over de risico’s van gebruik
(bron: Trimbos-Instituut).
Het stadsdeel krijgt van scholen, welzijnsinstellingen en
opbouwwerkers door dat de ouderbetrokkenheid in het
gebied relatief laag is. Hier tegenover signaleert men wel
dat op verschillende plekken netwerken van ouders actief
zijn met opvoedingszaken.
Onderwijs
 Ruim de helft van de peuters in Osdorp (53%) valt onder de
doelgroep van de voorschool (Amsterdam: 34%). Net als
gemiddeld in de stad gaat de meerderheid (84%) ook naar
een voorschool toe (84% versus 88%).
 Over het algemeen is de uitgangspositie van kinderen in
Osdorp minder gunstig dan in Amsterdam gemiddeld. Het
opleidingsniveau van ouders is de laatste jaren gestegen,
maar ligt nog onder het stedelijk gemiddelde. In 2012 had
23% van de PO-leerlingen hoogopgeleide ouders
(Amsterdam: 42%). In het VO ging het om 18% versus 35%.
Nu is dat 29% versus 48% (PO) en 21% versus 43% (VO).
 Het aandeel basisschooladviezen voor havo/vwo is in dit
gebied lager dan gemiddeld en neemt af (zie grafiek). In
2012 was dit 40% versus 50% in Amsterdam en in 2015 35%
versus 52%.
► Het aandeel havo/vwo-adviezen is de afgelopen jaren het
laagst in Osdorp-Midden(29% in 2015) en het hoogst in de
Punt (44% in 2015).
Aandeel leerlingen met basisschooladvies havo/vwo 2012-2015
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 Ook het aandeel jongeren tussen 18 en 22 jaar dat gestopt

Professionals (stadsdeel, politie, corporaties) en bewoners
uit de wijken bevestigen het beeld van bevolkingsgroepen
in Osdorp die vanwege specifieke kenmerken (zoals
etniciteit, leeftijd, eigenaarschap woning, woonduur) geen
of nauwelijks contact met elkaar hebben.
In met name de buurten De Wildeman, Blomwijckerbuurt,
De Punt en de Reimerswaalbuurt worden door de
wijkprofessionals oplopende spanningen tussen
buurtbewoners gesignaleerd. Een extra dimensie hierbij is
dat, volgens de professionals, in een deel van deze buurten
relatief veel kwetsbare groepen (zoals mensen een
psychiatrische en/of verslavingsachtergrond) wonen en
instromen.

is met school zonder het behalen van een startkwalificatie
ligt hoger in Osdorp (11% versus 9% in Amsterdam). Dit
percentage daalt echter net zoals in de rest van
Amsterdam, in 2012 was het nog 14% versus 11%.
 In Osdorp is eenzelfde aandeel van de bevolking student bij
een Mbo-opleiding of hoger als gemiddeld in Amsterdam
(8%). Van de studenten is een groot aandeel mbo student
(35% t.o.v. 23% in Amsterdam) en een klein aandeel wostudent (22% t.o.v. 41% in Amsterdam).
Diversiteit
 Bewoners van Osdorp ervaren veel meer spanningen in de
buurt dan gemiddeld (indexscore 125 versus 101). Tussen
2013 en 2016 steeg de index veel sneller dan gemiddeld in
de stad (+14 versus +2, zie grafiek op de volgende pagina).
► De wijk die enigszins afwijkt op de rest van Osdorp is
Lutkemeer/Ookmeer. De spanningenindex stijgt minder
snel, maar ligt met 114 punten nog steeds ruim boven het
stedelijke gemiddelde.
Spanningenindex, 2013-2016
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Werk, inkomen en participatie
Werk en inkomen
 Op indicatoren voor inkomen scoort Osdorp veelal rond,
maar wel net onder het stadsgemiddelde. Zo is het
gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen € 28.800 iets
lager dan het stedelijk gemiddelde (€33.200 in 2014, zie
grafiek).
 Op het gebied van werk liggen de uitkomsten ook rondom
het stedelijk gemiddelde. Zo is de geregistreerde
werkloosheid begin 2017 13,6% (Amsterdam 11,9%).
Uitzondering is de netto arbeidsparticipatie in het
algemeen (63% in 2016 versus 68% gemiddeld) en die voor
vrouwen (56% versus 64%). Voor beide indicatoren is
bovendien een daling te zien tussen 2015 en 2016.
Gemiddeld besteedbaar inkomen, 2011-2014
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 Het rapportcijfer voor de sociale cohesie ligt met een 5,0

onder het stedelijk gemiddeld (5,6). Dit cijfer is net als in de
rest van de stad stabiel.
► De sociale cohesie is het laagst in Osdorp-Midden (4,6). In
Osdorp-Oost is het cijfer met een 5,0 in 2016 iets lager dan
in 2014 (5,2). In De Punt verbeterde de sociale cohesie juist
licht (van een 4,9 naar 5,2).
 Bewoners geven in 2015 een 6,5 voor hoe verschillende
groepen bewoners met elkaar omgaan (Amsterdam: 7,0).
Ook op dit punt is geen verbetering in de afgelopen jaren.
 Van de bewoners ervaart 22% discriminatie (Amsterdam:

14%) en de score op de schaal voor acceptatie van de
rechten van stellen van gelijk geslacht is met 4,0 veel lager
dan gemiddeld (4,4).
► Discriminatie wordt veel ervaren door bewoners van
Osdorp-Oost (23%) en De Punt (21%).

8

20
15
10
5
0

2011

2012
Osdorp

2013

2014

Amsterdam

Bron: RIO (CBS)/ bewerking OIS

► In Lutkemeer/ Ookmeer is de situatie over het algemeen

iets beter dan op stedelijk niveau. Zo is het aandeel
minimahuishoudens relatief laag (14% versus 19% in
Amsterdam) en is het gemiddeld besteedbaar inkomen
hoger dan gemiddeld (2014: € 41.200 versus € 33.200). De
geregistreerde werkloosheid, ofwel het aandeel 15 tot 67jarigen met een bijstand, WW of gedeeltelijke AO-

►

►
►
►

►

uitkering, ligt onder het stedelijk gemiddelde (9,5% versus
11,9%).
In Osdorp-Midden zijn er relatief veel minimahuishoudens
(25% versus 20% in Amsterdam). Het gemiddeld
besteedbaar inkomen is met € 29.200 bijna op het niveau
van heel Amsterdam en de geregistreerde werkloosheid is
met 13,3% nauwelijks hoger dan gemiddeld. Bovendien
nam deze gedurende 2016 licht af (-0,4%) waar Amsterdam
nog een lichte toename liet zien (+0,2).
In Osdorp-Oost liggen vrijwel alle indicatoren rondom het
stedelijk gemiddelde.
In De Punt is het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen
met €27.300 relatief laag.
In drie buurten is de sociaaleconomische positie van de
bewoners veel lager dan gemiddeld: de Wildeman en
Osdorp Midden Noord en Zuid. Het bijstandsgebruik is
14,8%; 10,3% en 10,9% en de geregistreerde werkloosheid
is begin 2016 22,9%; 18,8% en 17,7%.
In de buurt Calandlaan/Lelylaan loopt de geregistreerde
werkloosheid op en is in 2016hoger dan gemiddeld in de
stad (15,7% versus 11,7%). Ook het bijstandsgebruik is
relatief hoog (8,6% versus 6,5%).

Participatie
 Van de 19 tot 65-jarigen in Osdorp heeft 77% een
dagbesteding in de vorm van (vrijwilligers)werk,
mantelzorg of opleiding. Dit is lager dan gemiddeld in
Amsterdam (88%) en ook minder dan in 2012 (83%).
 Sociale uitsluiting, een situatie waarin mensen vanwege
omstandigheden als weinig financiële middelen of gebrek
aan zorg niet volledig kunnen deelnemen aan de
samenleving, komt in Osdorp relatief vaak voor (13% versus
8% in Amsterdam) en deze groep is ook groter geworden
(2012: 10%).
 Bewoners hebben meer dan gemiddeld in de stad wekelijks
contact met hun buren (60% versus 51%), maar niet zo vaak
met overige buurtbewoners (12% versus 23%).
 De inzet voor de buurt of stad is gemiddeld (25% versus
24% in Amsterdam) en fluctueert sterk over de jaren.
 Relatief weinig bewoners doen vrijwilligerswerk (26%
versus 35%) en de bewoners zijn ook minder vaak lid van
een vereniging (39% versus 50%).
 Bijna zes van de tien bewoners voelen zich verwant met een
geloof, wat veel vaker is dan gemiddeld in de stad (57%
versus 34%) en het bezoek aan gebedshuizen ligt in de
buurt van het stedelijk gemiddelde (23% versus 18%).
Het organisatievermogen van bewoners in Osdorp wordt
door de professionals van het stadsdeel als matig ervaren.
Het kost moeite om bewoners te activeren en bekend te
maken met de mogelijkheid om een bewonersinitiatief in te
dienen.
Educatie en inburgering
 In het gebied wonen 7,5 statushouders per 1.000 inwoners
(Amsterdam: 6,1 per 1.000).

Welzijn, zorg en sport
Welzijn
 De standaard leefsituatie-index, een samengestelde score
op het gebied van gezondheid, participatie en leefbaarheid
die het gemiddelde welzijnsniveau van een buurt beschrijft,
is in het gebied veel ongunstiger dan gemiddeld (98 versus
105). Dit is een verslechtering ten opzichte van 2012 (10) en
vergelijkbaar met 2014 (97).
 Ernstige eenzaamheid komt veel voor, 23% versus 13% in
Amsterdam, en is ook toegenomen sinds 2012 (13%).
 Bijna een vijfde van de bewoners ervaart geen regie over
het eigen leven. Dat is veel meer dan gemiddeld in de stad
(19% versus 10%) en toegenomen sinds 2012 (13%).
► In de wijk Lutkemeer/Ookmeer wonen minder ernstig
eenzame mensen dan gemiddeld (7% versus 13%).
Zorg
 Qua gezondheid scoort Osdorp veel slechter dan
gemiddeld. Zo voelt 65% zich goed gezond, tegenover 76%
stadsbreed. Een uitzondering hierop vormt onder 65plussers het voorkomen beperkingen bij activiteiten van het
dagelijks leven (16% versus 18%).
 Overgewicht komt relatief vaak voor (51% versus 40%) en
men beweegt minder vaak dan gemiddeld(60% voldoet aan
de beweegnorm versus 65% van alle Amsterdammers),
maar wel vaker dan in 2012 (54%). Roken (24% versus 27%)
en excessief drinken (11% overmatig en/of zwaar
alcoholgebruik versus 17%) komen minder vaak voordan
gemiddeld in de stad.
 Het geven van informele hulp ligt op gemiddeld niveau
(43% versus 41%) en is na een flinke afname in 2014 weer
iets toegenomen.
 Van de bewoners verleent 10% mantelzorg (Amsterdam:
9%).
 De bewoners van Osdorp zijn even tevreden over het
aanbod van buurthuizen/wijkcentra en welzijns- en
gezondheidszorgvoorzieningen als gemiddeld in de stad.
Wel is er minder aanbod aan gezondheidszorgvoorzieningen (3,5 versus 7,1 per 1.000 inwoners).
 Bewoners van Osdorp, met uitzondering van die in de
wijken Lutkemeer/Ookmeer, maken relatief veel gebruik
van dagbesteding en algemene ondersteuning.
► De wijk Lutkemeer/Ookmeer komt op een aantal punten
positiever naar voren dan gemiddeld: men ervaart vaker
een goede gezondheid (78% versus 76%) en minder vaak
lichamelijke beperkingen (13% versus 17%). Daarnaast
wordt er meer mantelzorg gegeven (15% versus 10%).
Sport
 In het gebied sport 75% van de 5 tot 80-jarigen minimaal
een keer per maand. In Amsterdam als geheel is de
sportdeelname 77%.
 Voor Amsterdamse begrippen sporten 10-jarigen uit
Osdorp niet zo vaak in clubverband (56% versus 73%).

9

 Het rapportcijfer voor het aanbod van sportvoorzieningen

in de buurt ligt met een 7,0 rond het stadsgemiddelde van
6,9.
Volgens professionals van het stadsdeel en
sportverenigingen heeft een aanzienlijk deel van de
huishoudens niet voldoende financiële draagkracht om de
(sport)contributie te betalen
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Kernindicatoren
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Kernindicatoren (vervolg)

Legenda tabel voorpagina en kernindicatoren
De kleuren geven aan hoe de waardes van een indicator verspreid zijn over de stad. De kleuren geven niet aan of de verschillen
statistisch significant zijn en hebben geen relatie met gestelde normen of beleidsdoelen.
> 1 SD meer / beter dan gemiddeld
0,5 - 1 SD meer / beter dan gemiddeld
0,5 SD rond gemiddelde
0,5 - 1 SD minder / slechter dan gemiddeld
> 1 SD minder / slechter dan gemiddeld
geen gegevens beschikbaar

Deze en meer cijfers zijn voor meerdere jaren en op verschillende schaalniveaus terug te vinden in het Basisbestand Gebieden
Amsterdam van OIS (zie ook: http://www.ois.amsterdam.nl/visualisatie/dashboard_kerncijfers.html). Op deze site staan ook de
definities en bronnen vermeld van alle indicatoren.
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