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   1 Inleiding 
De Stadionbuurt is een buurt in ontwikkeling, midden in een stad in ontwikkeling. De uitgangspunten zijn 
goed. Er is behoefte aan nieuwe verblijfsgebieden in Amsterdam en Bouwinvest heeft grote ambities 
voor het gebied geformuleerd: The Olympic Amsterdam als nieuwe bestemming in Amsterdam. Een 
perfecte locatie om te wonen, te werken, te winkelen, te sporten, uit te gaan en te ontspannen. 
Verschillende stakeholders hebben kenbaar gemaakt deze ambities te onderschrijven én een bijdrage te 
willen leveren. 

Uiteindelijk is het van belang dat het Stadionplein en de omgeving rond het Olympisch Stadion zó worden 
vormgegeven, dat ze aansluiten bij de wensen van de gebruikers van het gebied. Het is voor Bouwinvest 
als vastgoedeigenaar dus van groot belang om inzicht te hebben in de meningen en de wensen van de 
gebruikers van de Stadionbuurt. Bouwinvest heeft Stad & Co daarom gevraagd onderzoek te doen onder 
de bewoners van de Bouwinvest woningen, de huurders van de Bouwinvest kantoor- en winkelpanden en 
de bezoekers van het gebied. 

In dit rapport lichten wij toe welke aspecten volgens de gebruikers goed op orde zijn en waar volgens 
hen in de toekomst nog mogelijkheden voor verbeteringen liggen. Deze verbeteringen kan Bouwinvest 
niet alleen realiseren: samenwerking met de diverse stakeholders én gebruikers van het gebied is 
hiervoor de sleutel. Tijdens de bijeenkomst met alle stakeholders op 8 mei 2017 worden hiervoor de 
eerste stappen gezet. 

Graag lichten wij alvast een klein tipje van de sluier op: de ondervraagde doelgroepen beoordelen 
de buurt op dit moment met het rapportcijfer 7,3. Een solide basis van waaruit Bouwinvest en de 
stakeholders verder kunnen werken aan de ambities!

 

7,3
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   2 Ontwikkeling 
van de Stadionbuurt 
Aim Higher!
Als vastgoedeigenaar speelt Bouwinvest niet alleen in op de ontwikkeling van de Stadionbuurt, maar is hij 
ook actief vormgever van het gebied. Met het ambitiedocument Aim Higher! laat Bouwinvest zijn wensen 
en aspiraties voor het gebied zien. Met het document wil men de potentie van het gebied optimaal 
benutten en voorkomen dat de druk in de publieke ruimte voor negatieve effecten zorgt. Bouwinvest 
werkt graag samen met andere stakeholders in het gebied aan deze doelstellingen. 
Concreet betekent dit het volgende: 

• Kwaliteit openbare ruimte tussen ingang Olympisch Stadion en Citroëngebouwen verbeteren
• Goede verbinding tussen Olympisch Stadion enerzijds  en Stationsplein anderzijds
• Aantrekkelijk verblijfsgebied maken van de zuid- en westoevers van de Stadiongracht
• Grip krijgen op en beleid ontwikkelen voor evenementen
• Samen duurzaamheidsambities uitwerken
• Versterken stedenbouwkundige structuur en levendigheid 
• Opstellen integrale verhuurvisie en programmering commerciële ruimtes
• Oprichten gebiedsmanagementorganisatie samen met de gemeente en stakeholders

Amsterdam groeit
De ontwikkeling van de Stadionbuurt kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen in de stad en de 
regio Amsterdam. Het aantal inwoners van Amsterdam neemt sinds 1985 jaarlijks toe: sinds 2008 met 
totaal met ruim 50.000 inwoners en deze tendens blijft doorzetten. Vooral hoger opgeleiden kiezen voor 
de stad. Zij komen voor werk, voor een opleiding, voor cultuur en niet in de laatste plaats voor elkaar. 
Volgens de prognose zullen er in 2020 845.000 Amsterdammers zijn en zal de de stad in 2050 922.000 
inwoners tellen. In Amsterdam-Zuid wonen op dit moment bijna 138.000 mensen, waarvan 11.600 in de 
Stadionbuurt (jaarboek Amsterdam in cijfers, 2016). 

Behoefte aan woningen
De toenemende populariteit van Amsterdam als woonstad is duidelijk terug te zien in de druk op 
de woningmarkt. Momenteel wordt door Gemeente Amsterdam onderzocht welke binnenstedelijke 
gebieden geschikt zijn voor woningbouw, teneinde vóór 2025 maar liefst 50.000 extra woningen 
te kunnen creëeren (Koers 2025). Ook in Amsterdam-Zuid zijn in de omgeving van de Stadionbuurt 
hiervoor enkele locaties aangewezen. Het meest concreet zijn de woningbouw op de Zuidas en de 
transformatie van het Havenstraatterrein. Op de Zuidas komen uiteindelijk circa 7.000 woningen, op het 
Havenstraatterrein gaat het om ongeveer 500 woningen. Ook voor het IJsbaanpad Noord, de omgeving 
van Sporthallen Zuid en het bedrijventerrein Schinkel worden met ‘Koers 2025’ verkennende studies 
uitgevoerd naar mogelijkheden voor woningbouw. Deze nieuwe woningontwikkelingen betekenen dat 
het inwonersaantal in Amsterdam-Zuid, en zeker ook in de Stadionbuurt, flink zal toenemen. Hierdoor 
worden de functie van en de voorzieningen op het Stadionplein, zoals detailhandel en horeca, in de 
toekomst nog belangrijker. 
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Spreiding drukte in Amsterdam
Naast het toenemende inwonersaantal, neemt het aantal bezoekers aan de stad ook jaarlijks toe. 
Amsterdam is populair in binnen - en buitenland. In 2015 trok de stad ruim 17 miljoen bezoekers; 15% 
meer dan in 2011. Amsterdam Marketing maakt onderscheid tussen citytrippers, dagbezoekers (veelal 
Nederlanders) en internationale congresbezoekers. Een belangrijke bijdrage aan deze groei leveren 
bezoekers uit Nederland; zij waren in 2015 verantwoordelijk voor 57% van de bezoekdagen. De groei 
van het aantal bezoekers is op diverse manieren merkbaar in de stad. Zo gaven bezoekers in 2015 bijna 
19 miljard euro uit, dit leverde de stad zo’n 154.000 voltijdbanen op (bezoekersonderzoek Amsterdam 
Marketing, 2016). De bestedingen en extra werkgelegenheid kunnen worden afgezet tegen de drukte 
die wordt ervaren in de stad. Het plan Stad in Balans kijkt hoe de druk, die voornamelijk in het centrum 
van Amsterdam wordt ervaren, kan worden verlicht. Spreiding is hierbij een veelgenoemd instrument: 
maak andere wijken dan de grachtengordel en het Museumplein bekend onder toeristen en verminder 
daarmee de druk in de binnenstad. Deze tendens biedt uitstekende mogelijkheden voor het Stadionplein 
als verblijfsgebied, evenementenlocatie en als specifieke bestemming op het gebied van sport en 
gezondheid. 

Van parkeerplaats tot levendig Stadsplein

Om het vernieuwde Stadionplein een 
echt levendig stadsplein te laten worden, 
wordt onder meer het Van Tuyll van 
Serooskerkenplantsoen gerealiseerd, dat 
verbonden wordt aan het Stadionplein.  
Zowel op het Stadionplein zelf, als in het 
plantsoen wordt een kunstwerk geplaatst.
Met de komst van het Fletcherhotel en 
Het Amsterdams Proeflokaal wordt het 
Stadionplein en de Stadionbuurt nog 
aantrekkelijker gemaakt voor (zakelijke) 
bezoekers aan de stad. 

Per maart 2017 is de Stadionpleinmarkt teruggekeerd op haar oude locatie. Deze versmarkt is een 
trekker en zorgt voor meer levendigheid op het plein. Vanaf begin 2018 wordt de Amstelveenseweg 
tussen het Stadionplein en de Zeilstraat opnieuw ingericht. De herinrichting zal zorgen voor een 
verbetering van de verkeerstromen richting het Stadionplein en een verbeterde uitstraling van de 
Amstelveenseweg, wat een positief effect heeft op de entree van de Stadionbuurt.

Gebiedsplan 2017
In het Gebiedsplan Stadionbuurt 2017 zijn de volgende drie speerpunten opgenomen:

Er wordt veel overlast ervaren door laden en lossen. Er zullen extra controles 
plaatsvinden, waarbij ook gelet wordt op foutief parkeren op trottoirs. 

Evenementen veroorzaken overlast voor omwonenden. Handhavers zullen erop toezien 
dat afspraken om overlast te beperken worden nageleefd. 
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Sport en de Stadionbuurt zijn met elkaar verbonden. De diverse sportvoorzieningen 
in en rond het Olympisch Stadion behoren tot één van de belangrijkste sport- en 
groenvoorzieningen in Amsterdam-Zuid (Gebiedsanalyse Oud-Zuid, 2016). De verdere 
verbetering van de Sportasroute, de fiets- en wandelroute langs de Schinkel, tussen het 
Olympisch Stadion en het Amsterdamse Bos, is een belangrijk project in 2017 en 2018. 
De recreatieve route voedt en versterkt het sportkarater van de Stadionbuurt.

Schoon, heel en veilig 
De veiligheidsindex Gemeente Amsterdam 2016 is een maat voor de veiligheid in de buurt. Hoe lager het 
cijfer, hoe veiliger een buurt is. Stadionbuurt heeft een score van 88. Dat is onder het regiogemiddelde 
van 96. Dit betekent dat de Stadionbuurt veiliger is dan de meeste buurten in de regio. Ter vergelijking: 
Amstelveen Nieuw Zuid scoort 50 (meest veilig), de Burgwallen 194 (minst veilig).
 

De Stadionbuurt scoort op criminaliteit 80, waarbij het regiogemiddelde 94 is. Op overlast scoort de 
buurt 92, waarbij het regiogemiddelde 97 is. Tot slot scoort de Stadionbuurt op veiligheidsbeleving 
91. Hierbij is het regiogemiddelde 97. Op alle punten scoort de Stadionbuurt dus onder het regionale 
gemiddelde.

Met de komst van meer mensen komt ook de openbare ruimte meer onder druk te staan. Gevolg hiervan 
is dat deze in toenemende mate als vuil wordt ervaren. De Gemeente Amsterdam wil dit aanpakken met 
het Aanvalsplan Schoonmaak 2017. Concrete punten uit dit plan zijn:

• slimmer schoonmaken tijdens en na evenementen
• plaatsen van duizenden afvalbakken
• handhavers en reinigers gaan samen op pad
• gemeente werkt samen met ondernemers aan een beter beheer van de openbare ruimte 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is in 2016 gestart met een KVO-traject 
samen met ondernemers in de buurt. Met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) wordt een veilige 
bedrijfsomgeving gewaarborgd. Er is een werkgroep samengesteld die elk kwartaal bijeenkomt. 
Stadsdeel Zuid is ook onderdeel van deze werkgroep. Als aanvulling hierop heeft Stadsdeel Zuid 
aan bureau Stad & Co de opdracht gegeven om zich bezig te houden met het verder verbinden van 
de zakelijke partijen op en rond het Stadionplein. In de periode januari t/m april 2017 is er met alle 
stakeholders in het gebied gesproken om hen te enthousiasmeren voor een structurele samenwerking. 
Daarnaast is er ingezet op het versterken van het organiserend vermogen van ondernemers en het 
betrekken van alle stakeholders in het gebied bij schoon, heel en veilig. Dit heeft mede geresulteerd 
in goed inzicht in de wensen van alle stakeholders in het gebied en een duidelijk overzicht van alle 
aanwezige ondernemingen op en rond het Stadionplein.
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        3 De Stadionbuurt 
onder de loep 
In het doelgroepenonderzoek zijn drie verschillende doelgroepen ondervraagd. 

Om te beginnen de bewoners van Het Kwartier en het Noordgebouw. Om zoveel 
mogelijk bewoners de kans te geven te reageren, is de digitale enquête zowel in 
het Nederlands als in het Engels verspreid. Dit heeft geresulteerd in een respons 
van 204 bewoners. De bewonersenquête is onder de aandacht van in totaal 512 
huishoudens gebracht (412 appartementen in Het Kwartier en 100 appartementen in 
het Noordgebouw). De vrijwillige respons op de enquête is met 40% erg hoog, wat 
tekenend is: de bewoners vinden het belangrijk om hun mening te geven en mee te 
denken over de ontwikkeling van de Stadionbuurt. 

In totaal hebben 39 bedrijven meegewerkt aan de digitale ondernemersenquête. 
Dit betreft ondernemers aan de Laan der Hesperiden (10), ondernemers in het 
Noordgebouw op het Stadionplein (9) en bedrijven die een ruimte huren in het 
Olympisch Stadion (21), in totaal 40 bedrijven. De hoge respons van maar liefst 
98% is mede toe te kennen aan het inzetten van een enquêteur, die de bedrijven 
persoonlijk bezocht heeft. 

Tenslotte is ook op verschillende momenten een steekproef gedaan onder 66 
bezoekers aan het Stadionplein. De doelstelling voor deze groep lag aanvankelijk 
hoger, maar in overleg met Bouwinvest is ervoor gekozen de enquêteur meer in te 
zetten op de ondernemersenquête dan op de bezoekersenquête. Desalniettemin is 
met een totaal van 66 bezoekersenquêtes een waardevolle indruk ontstaan van de 
mening van de bezoekers aan het Stadionplein. 

In alle drie de enquêtes zijn dezelfde vragen gesteld over verschillende onderwerpen, zodat de 
doelgroepen onderling goed te vergelijken zijn. De onderwerpen zijn in overleg met Bouwinvest bepaald. 

204

66

39
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3.1 Achtergrond respondenten

BEWONERS 

Een groot deel van de bewoners, ongeacht of zij de Nederlandse of Engelse enquête hebben ingevuld, 
is korter dan 2 jaar woonachtig in de Stadionbuurt (39%). Deze nieuwkomers kennen de wijk niet anders 
dan in ontwikkeling. Daarentegen is er ook een aanzienlijke groep (27%) die al 11 jaar of langer in de 
Stadionbuurt woont. Deze bewoners hebben misschien nog meegemaakt dat Ajax in het Olympisch 
Stadion speelde en hebben er bewust voor gekozen om -weliswaar in nieuwbouw -  in 'hun buurt' te 
blijven wonen.

BEZOEKERS

Van de 66 respondenten was 55% vrouw en 46% man. Er zijn respondenten uit alle verschillende 
leeftijdscategorieën ondervraagd, waardoor er niet één leeftijdsgroep opvalt. De meeste bezoekers 
van het Stadionplein gaven aan alleenstaand te zijn (50%). Dit ligt aanzienlijk hoger dan het percentage 
bewoners dat alleenstaand is. Het Stadionplein trekt naast bewoners van het Noordgebouw en 
Het Kwartier ook andere bezoekers aan. De meeste bezoekers komen direct uit de wijk met de 
postcodes 1075, 1076 en 1077  (69%). De overige respondenten komen allemaal uit Amsterdam-Zuid, 
op 7 respondenten na die niet in Amsterdam woonachtig zijn. Hiermee kan gesteld worden dat het 
verzorgingsgebied van het Stadionplein relatief afgebakend is. Dit blijkt ook uit de bezoekfrequentie. 
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ONDERNEMERS 

Een opvallend groot deel (33%) van de ondervraagde ondernemers is minder dan 1 jaar gevestigd op 
de huidige locatie in de Stadionbuurt. Als reden waarom men heeft gekozen voor de Stadionbuurt als 
vestigingslocatie, geeft 42% van de bedrijven aan dat de aanwezigheid van interessante doelgroepen/
potentiële klanten in de wijk de doorslag heeft gegeven. Ook de goede (auto) bereikbaarheid is een 
veelgenoemde reden (33%), evenals de nieuwe ontwikkelingen in de Stadionbuurt. De historie van 
de Stadionbuurt en de aanwezigheid van andere sportgerelateerde bedrijven zijn in mindere mate 
ook als vestigingsreden opgegeven. Gemiddeld werken er 20 personen per ondervraagd bedrijf in de 
Stadionbuurt. 

3.2 Belevingswereld respondenten

Hoe een persoon zijn of haar omgeving beleeft, zegt veel over zijn of haar wensen en behoeften. Aan alle 
respondenten is gevraagd zichzelf te typeren aan de hand van vier belevingswerelden. Ieder mens is een 
combinatie van meerdere leefwerelden (uitgedrukt in kleuren), maar één kleur heeft altijd de overhand. 
Hierdoor ontstaat een psychografisch profiel van de respondent: welke waarden, overtuigingen, emoties 
en verlangens sturen hem/haar het meest.

De blauwe belevingswereld staat voor ambities, merkbewust, analytisch en gesteld op service en luxe. 
Carriere maken, presteren en controle hebben zijn belangrijk. De rode belevingswereld behoort tot 
personen die graag als eerste iets kopen, ontdekken, uitdragen of gebruiken. Vrijheid, onafhankelijkheid, 
persoonlijke ontwikkeling, cultuur en genieten zijn belangrijk. De gele belevingswereld staat voor 
spontaan, sociaal, open en extravert. Gezelligheid, harmonie en dingen doen met familie, vrienden en 
collega’s is belangrijk. Tot slot worden mensen in de groene belevingswereld getypeerd als bedachtzaam, 
serieus en introvert. Privacy, 'doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg,' rust en goed contact met 
familie, goede vrienden en directe buren zijn heel belangrijk. 
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47%

17%

17%19%

31%
23%

16%30%

43%

17%

21%19%

De meerderheid van de bewoners (43%) duidt 
zichzelf aan als blauw: ambitieus, merkbewust, 
analytisch en gesteld op service en luxe. 

De bezoekers zien zichzelf als blauw (31%) en 
rood (30%). Rood staat voor als eerste iets 
kopen, ontdekken, uitdragen of gebruiken. Bijna 
een kwart duidt zichzelf aan met de kleur geel.

Ook de meerderheid van de ondernemers 
typeert zichzelf blauw (47%). Succesvol zijn, 
presteren en controle hebben zijn voor deze 
doelgroep belangrijk.
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3.3 Openbare ruimte

Een goed ingerichte en onderhouden openbare ruimte is het visitekaartje van een buurt. Ze bepaalt de 
eerste indruk die mensen opdoen en heeft invloed op hun gevoel van veiligheid. Diverse en kwalitatief 
goede winkels en horeca, mooie architectuur, interessante evenementen: het wordt teniet gedaan als de 
openbare ruimte niet op orde is. Aan alle doelgroepen is daarom gevraagd hoe zij bepaalde aspecten van 
de openbare ruimte nu beoordelen. 

De bewoners zijn erg tevreden over de verlichting in de buurt. Dit geldt ook 
voor de bestrating en het trottoir. Het meest ontevreden zijn de bewoners over 
de afvalbakken in de buurt: maar liefst 45% is hierover ontevreden tot zeer 
ontevreden. Er ligt veel afval naast en over het algemeen is er veel zwerfvuil in de 
Stadionbuurt. De entree van Albert Heijn wordt diverse malen expliciet genoemd als 
locatie waar men zich ergert aan het zwerfvuil. Over de schoonmaak van de buurt is 
45% dan ook ontevreden tot zeer ontevreden. Het groen in de wijk wordt door de 
bewoners positiever beoordeeld: hierover is 42% is tevreden tot zeer tevreden. Dit 
vanwege de aanwezigheid van park Schinkeleilanden. 

"Meer groen en meer bankjes zou een 
mooie aanvulling op de omgeving zijn." 

Opvallend is dat daarentegen 60% van de bezoekers ontevreden tot zeer 
ontevreden is over het groen in de buurt. Waarschijnlijk komt dit doordat zij alleen 
zicht hebben op het groen op het plein en niet in de omgeving. Over de bestrating 
en het trottoir is 78% tevreden tot zeer tevreden; voor de schoonmaak van straat 
en het trottoir geldt dat 68% van de bezoekers tevreden tot zeer tevreden is. 
Verlichting is een aspect dat bijdraagt aan een veilige buurt: 58% van de bezoekers 
is hierover tevreden. 

De meningen van de ondernemers zijn meer verdeeld: over de schoonmaak 
van de stoep en het trottoir is 40% tevreden tot zeer tevreden, terwijl 39% 
ontevreden tot zeer ontevreden is. Ook is 49% van de bedrijven ontevreden over 
de afvalbakken: er zijn te weinig afvalbakken in de openbare ruimte, deze worden 
niet vaak genoeg geleegd en er ligt veel vuil naast de afvalbakken. Over het groen 
in de buurt zijn de ondernemers aanzienlijk positiever dan de bezoekers: 55% van 
de bedrijven is hierover tevreden. Ook vinden de bedrijven de verlichting in de 
Stadionbuurt op orde: 63% is hierover tevreden. 

Alle respondenten merken verder op dat de openbare ruimte kaal oogt en guur aanvoelt en nog niet 
echt gezellig is. Betere schoonmaak, meer groen, bankjes en meer bloemen kunnen hier verandering in 
brengen. Vooral het schoonmaken na grootschalige evenementen wordt vaak als verbeterpunt genoemd. 

"Er zijn te weinig afvalbakken waardoor 
deze altijd vol zijn."

Verlichting 1+/++ 
Bestrating +/++
Schoon -/--
Groen  +/++

Verlichting 1+ 
Bestrating +/++
Schoon  -/+-
Groen  +

Verlichting 1+ 
Bestrating +/++
Schoon  +/++
Groen  -/--
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3.4 Sfeer en aanbod in de Stadionbuurt

Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre zij tevreden zijn over diverse aspecten die te maken 
hebben met de sfeer en het aanbod in de buurt. Deze resultaten worden weergegeven in onderstaande 

tabel: 

BEWONERS BEZOEKERS ONDERNEMERS

Gezelligheid en beleving +/- +/- +/-

Veiligheid + + +/-

Uitstraling panden + +/- +

Diversiteit en volledigheid 
winkelaanbod +/- +/- +/-

Diversiteit en volledigheid 
horecaaanbod +/- + +/-

Openingstijden +/- +

Bereikbaarheid auto + + +

Bereikbaarheid fiets ++ ++ ++

Bereikbaarheid OV ++

Parkeergelegenheid
auto +  + +

Parkeergelegenheid 
fiets ++ +/- +/-

Aanwezigheid andere interessante 
bedrijven +/-

Bedrijvigheid in de buurt +/-

(-- zeer ontevreden, - ontevreden, +/- neutraal, + tevreden, ++ zeer tevreden)

Veel genoemde opmerkingen over de sfeer en het aanbod in de Stadionbuurt zijn een gebrek aan 
fietsrekken, met name voor Albert Heijn. Ook is regelmatig opgemerkt dat er te weinig winkels zijn en dat 
er te weinig diversiteit aan winkels is. HEMA, Lidl, postkantoor, slager en groenteboer worden regelmatig 
als toevoegingen genoemd. Ten slotte is regelmatig genoemd dat men blij is dat tramlijn 24 terug komt.
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BEWONERS BEZOEKERS
Sterkte 1 De goede bereikbaarheid en de 

gunstige ligging van de buurt in de 
stad. 

De goede bereikbaarheid.

Sterkte 2 De ruime opzet van het gebied en 
de rust die in de nabije omgeving te 
vinden is. 

De gezelligheid, beleving en sfeer 
(leefbaarheid).

Sterkte 3 De positieve ontwikkelingen in het 
gebied die gaande zijn. 

Het winkelaanbod in de buurt en de 
markt die terug is. 

Verbeterpunt 1 Afval: weinig prullenbakken, 
veel grofvuil en zwerfvuil op 
straat. Weinig schoonmaak 
werkzaamheden. 

De verkeerssituatie: de drukte, 
onveiligheid en de niet goed afgestelde 
stoplichten. Tevens is er vaak een file 
voor de P&R. 

Verbeterpunt 2 De verkeerssituatie: de drukte, 
onveiligheid en de niet goed 
afgestelde stoplichten. Tevens is er 
vaak een file voor de P&R. 

De werkzaamheden in de 
Stadionbuurt. Het is er al erg lang een 
bouwput en dit zorgt voor overlast 
onder bezoekers. 

Verbeterpunt 3 Het winkel- en horeca-aanbod 
wordt gezien als te eenzijdig. 

De uitstraling van het gebied: weinig 
groen en kleur, veel bebouwing.

Op basis van voorgaande vraag is vervolgens aan de respondenten gevraagd een top drie van sterke 
punten van de Stadionbuurt en een top drie van verbeterpunten van de buurt op te noemen. In 
onderstaande tabel worden de meest voorkomende antwoorden weergegeven. Belangrijk is dat een 
aantal sterke punten geborgd blijven in het gebied en dat de verbeterpunten in de nabije toekomst 
worden opgepakt. 
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58%

45%

44%

47%

67%

12 %

 9%

 9%

 39%

P&B 

P&B 

26%

21 %61 %

29%

3.5 Mobiliteit 

Op verzoek van de opdrachtgever zijn er een aantal mobiliteitsvragen gesteld aan de respondenten. De 
fiets is bij uitstek het meest populaire vervoermiddel, zowel bij medewerkers van bedrijven, bewoners 
als bezoekers aan de Stadionbuurt. De auto en het openbaar vervoer komen bij bedrijven en bewoners 
op de tweede en derde plaats. Bezoekers komen ook veel te voet, daarnaast gebruikt men het openbaar 
vervoer. Omdat bezoekers veelal te voet of met hun eigen fiets komen, is dat ook de wijze waarop zij hun 
reis willen vervolgen. Het gebruik van Park & Bike of een leenfiets is voor een deel van de bewoners en 
bedrijven van toegevoegde waarde. 

Welke vervoermiddelen gebruikt u het meest?
1.    2.    3. 

Welk vervoermiddel zou voor u of uw gasten een waardevolle toevoeging zijn?
1.   2.   3.     

Hoe bent u hier gekomen? 
1.   2.    3. 

Hoe zou u idealiter uw reis vervolgen?
1.   2.   3. 

Welke vervoermiddelen worden het meest gebruikt door uw medewerkers/collega's 
om naar hun werk te komen?
1.    2.    3. 

Welk vervoermiddel zou voor u, uw gasten of uw medewerkers een waardevolle 
toevoeging zijn?
1.    2.   3. 

70% 45% 39%

29%

20%

geen

geen

Leen

Leen
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3.6 Klantprofiel

Om de gemiddelde klantprofielen te achterhalen is aan de bezoekers gevraagd met welk doel zij 
doorgaans de Stadionbuurt bezoeken. Een groot deel van de bezoekers komt voor de dagelijkse 
boodschappen (65%). Daarnaast zijn horecabezoeken (19%) en het gebruik van het gebied om een ander 
gebied te bereiken (16%) veel genoemde doelen. Het is belangrijk om te vermelden dat de gegeven 
antwoorden cumulatief zijn. Respondenten konden meerdere bezoekredenen aanvinken. Als overige 
antwoorden is een aantal malen het onderwijs, sport of beweging en een bezoek aan familie of vrienden 
genoemd.   

De ondernemers in de Stadionbuurt (detailhandel en horeca) hebben door dagelijks klantcontact 
goed inzicht in wie hun klanten zijn en waarvoor zij komen. Daarom is hen gevraagd met welk doel de 
bezoekers volgens de ondernemers naar de Stadionbuurt komen. Een groot deel van de bezoekers 
komt volgens de ondernemers voor de dagelijkse boodschappen (86%). Daarnaast zijn horecabezoeken 
en evenementen (50%) en het gebruik van het gebied om een ander gebied te bereiken (14%) veel 
genoemde doelen. Het is belangrijk om te vermelden dat de gegeven antwoorden cumulatief zijn: 
respondenten konden meerdere bezoekredenen aanvinken. 

De meeste klanten komen wekelijks bij de betreffende zaak langs (79%). Gemiddeld ziet 50% van de 
bedrijven hun klanten als vaste klanten. 
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Doel bezoek
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Om een ander gebied te bereiken

Horeca 

Dagelijkse boodschappen
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3.7 Marketing en communicatie

Op de vraag welke informatiebron(nen) bezoekers hebben gebruikt bij hun beslissing 
om naar de Stadionbuurt te komen, geeft de grote meerderheid (85%) aan hiervoor 
geen informatiebron te gebruiken. Zij wonen of werken vaak in de buurt en hun 
bezoek is vanzelfsprekend. Een enkeling gebruikt social media, de website van een 
winkel in het gebied of is via via geattendeerd op het gebied. Er liggen hier kansen 
om bezoekers gericht naar het winkelgebied te trekken. 

Bezoekers geven aan de volgende collectieve communicatiemiddelen te willen 
gebruiken om zich te laten attenderen op (extra acties/activiteiten in) het gebied: 
social media (33%), folders/flyers (32%), website (24%) en een magazine (20%). 
Bezoekers van de Park & Ride (die functioneel komen), hebben geen behoefte aan 
extra middelen.

     1     2        3    4

Op de vraag welke communicatiemiddelen de ondernemers (detailhandel en horeca) 
gebruiken om (meer) klanten aan te trekken, noemt een groot deel (65%) social 
media en een eigen bedrijfswebsite. Maar ook flyers/folders (zowel post als digitaal) 
worden nog veelvuldig gebruikt (36%). 

Ondernemers (detailhandel en horeca) vinden de volgende communicatiemiddelen 
geschikt om gezamenlijk voor het hele gebied in te zetten: social media (50%), 
folders/flyers (43%), collectieve website (29%), advertenties in de buitenruimte 
(29%) en een magazine (21%).

 

     1     2         3    4
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3.8 Stadionbuurt als vestigingslocatie

De overige ondernemers is ook de vraag gesteld waarom zij ervoor hebben gekozen zich in de 
Stadionbuurt te vestigen. Wat waren de verwachte voordelen? Het is belangrijk om te vermelden dat de 
gegeven antwoorden cumulatief zijn. Respondenten konden meerdere antwoorden aanvinken.

Ook is gevraagd welke aspecten en verbeteringen de Stadionbuurt nog aantrekkelijker maken voor hun 
onderneming. Ook hier is het belangrijk om te vermelden dat de gegeven antwoorden cumulatief zijn. 
Respondenten konden meerdere antwoorden aanvinken.

Als overige suggesties zijn regelmatig de aanleg van glasvezel, een verbeterde infrastructuur en het zorg 
dragen voor een combinatie van traditioneel en vernieuwd Amsterdam genoemd. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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3.9 The Olympic Amsterdam

Aan alle respondenten is gevraagd naar de bekendheid van de naam The Olympic Amsterdam. 

Van de bedrijven heeft ruim de helft (57%) aangegeven 
nog nooit van deze naam gehoord te hebben. Een kwart 
van de ondernemers (27%) kent de naam zeker en 17% 
heeft er wel eens van gehoord. 

Bij de bewoners is de naam wat bekender, vooral onder 
de Nederlands sprekende respondenten. Daarvan heeft 
ruim één derde (39%) aangegeven de naam The Olympic 
Amsterdam zeker te kennen. Nog eens 32% geeft aan 
van de naam gehoord te hebben. Van de respondenten 
van de Engelse enquête heeft een kwart (24%) wel eens 
van de naam gehoord, en nog een kwart (24%) kent de 
naam zeker. In het figuur zijn beide bewonersgroepen 
samengevoegd. 

Onder de bezoekers is de naam The Olympic Amsterdam 
het meest onbekend: 70% geeft aan nog nooit van de 
naam gehoord te hebben. 

Het is interessant om te weten of de naam The Olympic Amsterdam ook als een passende naam voor de 
buurt wordt gezien. Groot draagvlak zorgt ervoor dat mensen zich identificeren met de naam en deze 
ook uitdragen.

"De naam beschrijft niet alle aspecten    
  van de Stadionbuurt."

 "Hippe en vernieuwende naam!"

Van de ondernemers heeft ruim de helft (52%) aangegeven het eens of helemaal eens te zijn met The 
Olympic Amsterdam als passende naam voor de buurt. Ongeveer een kwart van de bedrijven staat 
neutraal tegenover de naam (24%) en eenzelfde aantal vindt de naam niet passend (24%). 

Ja, die ken
ik zeker 27%

Wel eens van
gehoord 17%

Nee, nooit 
van gehoord
57%

Bekendheid Olympic Amsterdam

Ja, die ken 
ik zeker 12% 

Wel eens van 
gehoord 18%

Nee, nooit 
van gehoord 
70%

Bekendheid Olympic Amsterdam

Ja, die ken
 ik zeker 36% 

Wel eens van 
gehoord 31%

Nee, nooit van 
gehoord 33%

Bekendheid Olympic Amsterdam
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 "Jammer dat het een Engelse naam is."

 "Mooi abstract logo!"

De bewoners staan ook positief tegenover de naam, alhoewel hier een verschil zit tussen de 
Nederlandse en Engelse respondenten: 45% van de Nederlandse respondenten versus 52% van de 
Engelse respondenten is het eens of helemaal eens met de naam The Olympic Amsterdam. Net als bij de 
ondernemers, geldt dat bij de bewoners ongeveer een kwart neutraal tegenover de naam staat en een 
kwart de naam negatief beoordeelt.

Een veelgehoorde opmerking is dat men het jammer vindt dat er voor een Engelse naam gekozen is: dit 
zou niet passen bij het gebied of te toeristisch overkomen. 

"Duidelijke naam! Je weet gelijk waar je   
  bent."

"De naam focust alleen op de jonge    
  doelgroep en het sportkarakter."

De bezoekers zijn het minst enthousiast over de naam: 40% is het eens of helemaal eens met de naam 
en 35% is het oneens of helemaal oneens met de naam. 

Uit de naam The Olympic Amsterdam spreekt duidelijk het sportkarakter van de buurt. Maar associëren 
de gebruikers de Stadionbuurt ook met dit sportkarakter? Voor de meerderheid van de respondenten 
geldt dit zeker. Van de ondernemers en bewoners geeft maar liefst 93% aan dat zij het sportkarakter 
van de buurt herkennen. 
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3.10 Evenementen en acties

De bewoners en ondernemers zijn ook gevraagd naar hun waardering van de huidige evenementen in de 
Stadionbuurt.

BEWONERS ONDERNEMERS

Sportevenementen +/++ +/++
Muziekevenementen +/- +/- 
Overige evenementen + +

(-- zeer ontevreden, - ontevreden, +/- neutraal, + tevreden, ++ zeer tevreden)

Van de huidige evenementen worden vooral de sportevenementen positief beoordeeld door de 
bewoners en de ondernemers. Maar liefst 66% van de bewoners beoordeelt de sportevenementen met 
‘goed’ tot ‘zeer goed’. Dit geldt eveneens voor 60% van de bedrijven. De muziekevenementen worden 
minder gewaardeerd: (de beleving van) overlast is hiervan de reden. Respondenten geven aan dat zowel 
de op- en afbouw van evenementen als de evenementen zelf zorgen voor slechte bereikbaarheid, 
minder parkeerplaatsen en extra vervuilde lucht in de buurt. Na afloop van de evenementen ligt er veel 
zwerfvuil in de buurt. Ook wordt opgemerkt dat de informatievoorziening over evenementen tekort 
schiet. De overige evenementen zoals Amsterdam Kookt worden positief beoordeeld. 

Er is de respondenten een aantal mogelijke nieuwe evenementen en acties voorgelegd die Bouwinvest 
wil initiëren in de buurt, te weten: 

1. Een tijdelijk strandje met horeca in de omgeving van het Olympisch Stadion
2. Kunst in de openbare ruimte, bijv. rondom de Citroëngebouwen
3. Verduurzaming van het gebied rondom het Olympisch Stadion

Onder de bewoners kunnen al deze initiatieven rekenen op groot draagvlak: ze 
worden allemaal door 70%-90% van de respondenten als ‘goed’ of ‘zeer goed’ 
beoordeeld. Verduurzaming van het gebied rondom het Olympisch Stadion heeft 
het meeste draagvlak onder de bewoners, daarna kunst in de openbare ruimte 
en tenslotte het tijdelijke strandje in de omgeving van het Olympisch Stadion.  

Het is belangrijk dat evenementen en acties die het gebied aantrekkelijk en 
levendig moeten maken, aansluiten bij de bedrijfsvoering van de ondernemers 
en in elk geval geen hinder veroorzaken voor de bedrijven. Daarom is aan 
de ondernemers gevraagd welke invloed bovengenoemde initiatieven zullen 
hebben op hun bedrijf. De meerderheid heeft aangegeven dat kunst in de 
openbare ruimte een positieve of zelfs zeer positieve invloed zal hebben op hun 
bedrijf (57%). Een wat kleinere groep van 47% denkt dat een tijdelijk strandje 
met horeca een positieve of zeer positieve invloed zal hebben op hun bedrijf en 
43% van de bedrijven heeft dit aangegeven voor verduurzaming van het gebied. 

Andere suggesties voor evenementen en acties die door meerdere bedrijven worden genoemd 
zijn gezamenlijke evenementen met alle ondernemers voor de klanten en kleinschalige culturele 
evenementen op het plein, zoals muziek, theater of toneel. 

70% - 90%

40% - 60%
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   4 Conclusies en 
aanbevelingen
In voorgaande hoofdstukken is ingegaan op de ontwikkelingen in Amsterdam, de veranderingen in 
de Stadionbuurt, en de uitkomsten van de enquêtes die zijn afgenomen onder bedrijven, bewoners 
en bezoekers. In dit afsluitende hoofdstuk worden conclusies getrokken en concrete aanbevelingen 
aangedaan om de sterke punten van de buurt te versterken en de verbeterpunten aan te pakken. 
Bouwinvest dient in deze aanpak samen te werken met verschillende stakeholders in het gebied, zodat 
verbeteringen op breed draagvlak kunnen rekenen en effectief kunnen worden gerealiseerd.

4.1 Gebiedsmanagementorganisatie
Bouwinvest is als vastgoedeigenaar betrokken bij het gebied en wil in samenwerking met andere  
stakeholders het gebied naar een hoger niveau tillen. Gelukkig worden deze ambities gedeeld door de 
andere stakeholders in het gebied. Echter, elke stakeholder heeft naast het gedeelde belangen voor het 
gebied, ook eigen belangen. Het is daarom belangrijk dat afspraken over gezamenlijke inspanningen, 
actiepunten en investeringen worden vastgelegd in een agenda. De uitvoering van deze gezamenlijke 
agenda wordt idealiter gedaan door een gebiedsmanagementorganisatie: een overleg waar elke 
stakeholder vertegenwoordigd is en samen met een professioneel projectmanager een strategie voor 
het gebied wordt gemaakt, actiepunten worden uitgevoerd en de voortgang wordt bewaakt.
 
De focuspunten voor een toekomstige gebiedsmanagementorganisatie in de Stadionbuurt kunnen zijn:
·         Marketing van het gebied
·         Investeren in openbare ruimte
·         Monitoring tevredenheid gebruikers van het gebied
·         Gezamenlijk evenementbeleid vaststellen, aansluitend op de marketing van het gebied

4.2 Openbare ruimte, sfeer en beleving Stadionbuurt
De openbare ruimte dient praktisch ingericht te zijn en bepaalt in hoge mate de sfeer. Uit de resultaten 
blijkt dat de uniforme uitstraling en de ruime opzet van het gebied zeer gewaardeerd worden. De 
buurt wordt nog wel als kaal, guur en ongezellig gezien. In de openbare ruimte wordt groen gemist, 
evenals kinderspeelplaatsen, kunst en een fontein. Het verkeer bij het verkeersplein Amstelveenseweg 
– Stadionweg wordt veelal als druk en gevaarlijk ervaren. Veel bewoners, bezoekers en werknemers van 
bedrijven maken gebruik van de fiets om naar de Stadionbuurt te komen. Er is een grote wens voor meer 
fietsparkeerplaatsen in de buurt, eventueel inpandig. Omdat de openbare ruimte onder beheer van de 
gemeente Amsterdam valt, zullen veel verbeterpunten in samenwerking met de gemeente uitgevoerd 
moeten worden. De gemeente Amsterdam is dus een belangrijke partner hierin.

Aanbevelingen
• Aanhaken op Aanvalsplan Schoonmaak 2017 en met gemeente in gesprek over intensiever 

schoonhouden van de buurt
• In overleg met gemeente afvalbakken bijplaatsen
• In overleg met de gemeente fietsenrekken of fietsnietjes bijplaatsen
• In overleg met de gemeente en stakeholders investeren in meer groen & bloem op het Stadionplein 

en in de buurt 
• In overleg met de gemeente het verkeersplein Amstelveenseweg – Stadionweg verkeerskundig laten 

onderzoeken en verbeteringen voor de doorstroming doorvoeren
• De uitkomsten van de enquête kunnen als nulmeting worden beschouwd. De komende jaren wordt 

een toename van aantal gebruikers van de buurt verwacht, waardoor de druk op de openbare ruimte 
toe zal nemen. Regelmatig terugkerende monitoring van de ervaringen en tevredenheid is daarom 
aanbevolen, bij voorkeur eens per twee jaar, tijdens verschillende seizoenen.
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4.3 Mobiliteit
Op basis van de enquêtes onder de drie doelgroepen blijkt dat er onder bedrijven en bewoners licht 
draagvlak is voor een systeem met leenfietsen, al dan niet in combinatie met parkeren van de auto 
(Park & Bike). Omdat de meerderheid van de bedrijven (61%) en een groot deel van de bewoners (45%) 
heeft aangegeven dat het aanbieden van leenfietsen, leenauto’s of een Park & Bike systeem voor hen 
geen toegevoegde waarde heeft, wordt aanbevolen deze behoefte verder te onderzoeken, alvorens een 
dergelijk systeem in te voeren. 

4.4 Marketing en communicatie van de Stadionbuurt
Marketing (of branding) van een gebied is anders dan de marketing van een individueel bedrijf of product. 
Het vraagt om een specifieke aanpak, die doeltreffend kan zijn als hierin goed wordt samengewerkt door 
alle belanghebbenden. 

Gebiedsmarketing
Essentieel is het bepalen van de doelgroep. Wil je je richten op bewoners, zodat ze zich gaan 
binden aan hun vernieuwde buurt? Gaat het om aantrekken van bezoekers om in de buurt te 
komen winkelen, sporten en horeca en evenementen te bezoeken? Of moet de marketing gericht 
zijn op het interesseren van nieuwe bedrijven voor het gebied? Elke beoogde doelgroep vraagt om 
een eigen aanpak.

Aan de bezoekers van het Stadionplein en de detailhandel-en horecabedrijven zijn vragen over de 
inzet van bepaalde communicatiemiddelen voorgelegd. Als het gaat om het aantrekken van bezoekers 
om te winkelen of horeca te bezoeken, dan blijk uit de respons dat het best ingezet kan worden op 
social media voor de Stadionbuurt. Dit kan aangevuld worden met flyers, bijvoorbeeld voor specifieke 
evenementen of acties en eventueel een gezamenlijke website. 
 
Aanbevelingen
• Geef de gebiedsmarketing in nadere afstemming met de betreffende ondernemers vorm. Dit 

betekent gezamenlijk definiëren van de kernwaarden en identiteit van de buurt, doelgroepen 
formuleren, het laten ontwerpen van een huisstijl en beeldmerk en een social media plan opstellen. 
Om van effectieve gebiedsmarketing te spreken, dient vervolgens de uitvoering professioneel 
en consequent plaats te vinden. Ervaring in andere gebieden leert dat dit het beste werkt 
vanuit een gemeenschappelijke organisatie, zoals een ondernemersvereniging, een BIZ of een 
gebiedsmanagementorganisatie. 

• Trek het gebied waar de marketing en communicatie zich op richt, breder dan alleen de Bouwinvest- 
panden. Bekijk door de ogen van de bezoeker. Sommige zaken die nu gemist worden op het plein, 
zijn iets verderop  in de buurt wel aanwezig, zoals een slager. 

• Maak voor hardcopy gebruik van bestaande media, zoals Zie Oud Zuid en Hello Zuidas.

4.5 Stadionbuurt als vestigingslocatie
De meeste bedrijven geven aan dat de Stadionbuurt als vestigingslocatie is gekozen vanwege de 
aanwezigheid van potentiële klanten en de goede bereikbaarheid. Wanneer de bedrijven gericht 
samenwerken om het gebied om de kaart te zetten, kunnen zij nog meer van deze potentiële doelgroep 
profiteren. Een ideale vestigingslocatie bestaat immers uit ondernemingen die elkaar versterken. De 
buurt is deels winkelgebied en deels kantorenlocatie. Het is de uitdaging om deze twee bestemmingen 
naast elkaar te laten bestaan, mede omdat zij allebei een andere doelgroep aantrekken.

Aanbevelingen
• Vul de huidige leegstand in het Noordgebouw heel gericht met bedrijven die aansluiten bij de wensen 

van de bezoekers én de huidige ondernemingen versterken. Voorzieningen die momenteel het meest 
gemist worden zijn versspeciaalzaken, horeca en ketens voor huishoudelijke artikelen. 

• Ondernemingen aan de Laan der Hesperiden bestaan voor de meerderheid uit kantoren. Daarom 
is dit deel eigenlijk minder geschikt voor de bedrijven die afhankelijk zijn van de doorloop van 



24Stad&Co  Amsterdam -  4 mei 2017

potentiële klanten, namelijk bedrijven in de detailhandel of horeca. Om de doorloop van bezoekers 
op de Laan der Hesperiden te vergroten, is het verstandig om kantoren te clusteren en detailhandel-
en horeca bij elkaar te plaatsen. Bij toekomstige leegstand en nieuwe invulling van een pand is het 
verstandig hier strategisch invulling aan te geven.

• Houd rekening met de belevingswereld van bewoners en bezoekers bij het aantrekken van nieuwe 
winkels en horeca voor de buurt. De meeste bewoners en bezoekers herkennen zichzelf in de blauwe 
en rode belevingswereld. Ontdekken, luxe, genieten en service zijn belangrijk voor deze doelgroep. 

4.6 Evenementen en acties
Evenementen kunnen bij uitstek worden ingezet om de identiteit van de buurt te versterken, als zij 
aansluiten bij de (gemeenschappelijke) marketing en communicatie van de Stadionbuurt. Evenementen 
en acties die niet aansluiten bij de Stadionbuurt, kunnen juist afbreuk doen aan de beeldvorming. 
De juiste keuzes hierin zijn dus van groot belang. De respondenten zijn het meest positief over de 
sportevenementen in de buurt. De muziekevenementen worden wat minder goed beoordeeld. Alle 
nieuwe evenementen en acties die Bouwinvest wil initiëren in de buurt, kunnen redenen op groot 
draagvlak. Dat is een gunstig vertrekpunt!

De reden waarom evenementen slecht beoordeeld worden, ligt vooral aan de overlast die erdoor 
wordt ervaren. Respondenten geven aan dat zowel de op- als afbouw van evenementen, als de 
evenementen zelf zorgen voor slechte bereikbaarheid, minder parkeerplaatsen en extra vervuilde lucht 
in de buurt. Na afloop van de evenementen ligt er veel zwerfvuil in de buurt. Ook wordt opgemerkt dat 
de informatievoorziening over evenementen tekort schiet. Bij een toename van evenementen in het 
gebied is het belangrijk dat de leefbaarheid van de buurt gewaarborgd blijft: levendigheid toevoegen, 
zonder dat de omwonenden dit als overlast ervaren. Er zit een verschil tussen ervaren overlast en 
daadwerkelijke (objectieve) overlast. Het betrekken van bewoners en duidelijke communicatie zijn hierin 
van essentieel belang. 

Aanbevelingen
• Communiceer duidelijk over evenementen in en met de buurt en span je zichtbaar in om 

overlast te beperken. Voor alle evenementen geldt dat overlast vooral wordt ervaren door extra 
verkeersdrukte voorafgaand en tijdens het evenement, en extra zwerfvuil na afloop van het 
evenement. Duidelijke communicatie en zichtbare inspanningen om de overlast te beperken, creeërt 
groter draagvlak en leidt tot minder klachten. Dit dient in goede afstemming en samenwerking met 
evenementenorganisaties en Stadsdeel Zuid te gebeuren.

• Zet voor de buurtbewoners in op kleinschalige evenementen op het gebied van theater, food, toneel 
en muziek op het Stadionplein of het plein tussen de oude Citroëngebouwen.

• Werk het containerbegrip verduurzaming verder uit met behulp van een panel van bewoners en 
ondernemers en andere stakeholders zoals gemeente Amsterdam. 
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