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Voorwoord

Dit boekje is een van vijf thematische verkenningen naar de positie 

van stadsdeel Oost in de metropoolregio. Deze thematische 

verkenningen zijn gedaan om inzicht te verkrijgen naar de 

verschillende soorten dynamiek in en rond stadsdeel Oost.  
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Inleiding

Mensen maken de stad. Als stad of stadsdeel is het belangrijk om 

te weten wie je inwoners zijn, in wat voor huishoudens ze leven 

en hoe ze wonen. Dit geldt zeker voor stadsdeel Oost, waar de 

afgelopen jaren veel gebouwd is en nog veel bouwprojecten in de 

toekomst gepland zijn. Voor wie doe je dit? Steeds meer geldt dat 

mensen ook de economie maken. Menselijk kapitaal speelt een 

belangrijke rol in een stedelijke en internationale economie die 

gekenmerkt wordt door de verhandeling van diensten, kennis en 

creativiteit. Interactie is daarbij een sleutelbegrip. Interactie tussen 

mensen en hun woon- , werk- en vrije tijdsmilieus kenmerken de 

stedelijke omgeving. In het licht van de toekomstige internationale 

economische en demografische ontwikkelingen spelen steden een 

steeds belangrijkere rol. 

De potentiele beroepsbevolking in Nederland zal de komende 

30 jaar sterk dalen en de bevolking vergrijzen. In veel landelijke 

gebieden zal binnenkort sprake zijn van bevolkingskrimp. 

Tegelijkertijd vindt er een trek plaats naar de stad, waar zich 

het schaarser wordende jonge talent concentreert, evenals de 

hoogwaardige werkgelegenheid. De laatste jaren neemt de 

bevolking van Amsterdam dan ook sterk toe. Welke rol speelt 

stadsdeel Oost in dit geheel? Oost neemt een groot deel van deze 

groei voor haar rekening en zal volgens de prognoses in 2040 

166.000 inwoners tellen tegenover 116.000 inwoners in 2010 en 

92.000 in 2000. Met IJburg is in Oost een woonmilieu gecreeërd, dat 

niet eerder in de stad aanwezig was. Hierdoor is het aantal gezinnen 

in Oost sterk toegenomen. Woningbouw en veranderingen in de 

woningvoorraad zijn sterk sturend op de bevolkingsamenstelling. 

Daarom worden in dit boekje veranderingen in de bevolking- en 

huishoudensamenstelling naast die in de woningvoorraad gelegd. 

Dit gebeurt op in kaart op microniveau, dus niet per buurt of 

buurtcombinatie, maar per adres, geaggregeerd naar cellen van 50 

bij 50 meter. Het stadsdeel wordt daarbij naast de stad als geheel 

gelegd. Hierbij is gekozen om naar trends in de afgelopen tien jaar te 

kijken, omdat prognoses teveel afhankelijk zijn van verwachtingen 

rond woningbouw, waarover op dit moment teveel onzekerheid 

heerst, wanneer deze gerealiseerd worden. Keuzes hierin kunnen 

tegelijkertijd beter onderbouwd worden, als gekeken wordt naar 

bestaande en verwachte trends in de bevolkingsontwikkeling.
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Eilanden

Nationaliteitenkaart

Wat is de identiteit en de specifieke kwaliteit van Oost voor 

haar inwoners? Binnen een internationale netwerksamenleving 

wordt juist de locatie, de identiteit van een plek, waardevoller. 

Het gaat daarbij om de positionering van Oost in Amsterdam 

en in de Metropoolregio Amsterdam. Oost wordt gekenmerkt 

door een variatie aan woonmilieus, het zogenaamde eilandenrijk 

van buurten. Oost heeft woonmilieu’s die hoogstedelijke 

centrummilieu’s en groenstedelijke milieu’s verbinden. Oost maakt 

deel uit van de beweging uit de stedelijke structuurvisie die “Uitrol 

Binnenstad” wordt genoemd. Tegelijkertijd is Oost één van de 

groenste en waterrijkste stadsdelen en maakt Oost deel uit van 

de structuurvisiebewegingen Metropolitaan Groen, Waterfront en 

Zuidelijke as. 

Oost heeft een diverse bevolking. Ruimtelijke en sociale 

verbindingen hangen met elkaar samen. Welke ingrepen, 

welk programmatisch kader en welke projecten kunnen deze 

verbindingen versterken? In dit boekje worden hiertoe eerste 

aanzetten gegeven, aan de hand van een analyse van de 

concentratie en dynamiek van inwoners, huishoudens en woningen 

in Oost.

AlgemeenWaterfront

wonen - werken 

werken - wonen

werken

projecten in planvorming of 
recent gerealiseerd

Uitrol

wonen - werken 

werken - wonen

werken

Zuidas

beperkte kwaliteitsimpuls 
stadsstraten en -pleinen 

kwaliteitsimpuls stadsstraten 

kwaliteitsimpuls pleinen

kwaliteitsimpuls stadspark

1

2

Zuidflank

Zuidas

wonen - werken 

werken - wonen

werken

projecten in planvorming of 
recent gerealiseerd

Metropolitaan landschap

Amstelscheg

Amsterdamsebosscheg

Tuinen van west

Brettenzone

Zaansescheg

Waterland

Diemerscheg

IJmeerscheg

capaciteitsuitbreiding snelweg 
bovengronds

capaciteitsuitbreiding snelweg 
ondergronds

hogesnelheidslijn 

HOV (bus/tram/metro) bovengronds

HOV (bus/tram/metro) ondergronds 

internationaal OV knooppunt

hoofd OV knooppunt

secundair OV knooppunt

optie Regiorail Schiphol - Almere

optie Oostwest metrolijn

nieuwe pont-/veerverbinding

ondergrondse verbinding**

P+R locatie

zeesluis

2e zeecruise terminal

wachtplaats binnenscheepvaart

intensivering RAI-terrein

topwinkelgebied

intensivering haven

stadsverzorgend bedrijventerrein

kwaliteitsimpuls stadsdeelcentrum

jachthaven

zoeklocatie uitbreiding havengebied

(grond-)water gerelateerd project

2e terminal Schiphol

optie locatie Olympische Spelen

studiegebied*

regionale fietsroute 

Stelling van Amsterdam
 
strand

metropolitane plek

recreatief programma

suggestie natuurontwikkeling

ontwikkeling waterrand

kwaliteitsimpuls overgang stad–scheg

Sportas

Kompaseiland en fietsbrug

A/B

*  Voor studiegebied Haven-Stad is scenario 3 
weergegeven. Naar aanleiding van toekomstige 
studies zijn verschuivingen mogelijk. 

 Mogelijke ontwikkelingen aan de zuidoever van de 
Gaasperplas zijn onderwerp van studie bij de 
Verkenning Gaasperdam.

**  Als uit de plannen van Haven-Stad blijkt dat een 
verbinding nodig is, dan wordt deze gerealiseerd 
in de vorm van een tunnel.

Visie Amsterdam 2040  
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Methodiek

Voor de analyse van inwoners, huishoudens en woningen heeft 

DRO een nieuwe techniek ontwikkeld om concentratie en dynamiek 

in kaart te brengen. Dit gebeurt op adres- en persoonsniveau, 

geaggregerd naar cellen van 50 bij 50 meter. De bronnen hiervoor 

zijn de Amsterdamse bevolkings- en woningbestanden STIF van 

2000 en 2010. Voor woningen zijn 2005 en 2010 gebruikt, omdat 

eerder jaren niet goed vergelijkbaar waren. Per cel van 50 bij 

50 meter is de gemiddelde waarde van de omliggende cellen 

berekend (interpolatie). Het resultaat is een grid van cellen dat 

over de kaart van Amsterdam wordt gelegd. Stadsdeel Oost wordt 

hierbij uitgelicht. De kaart brengt concentratie in beeld: gebieden 

die onder, boven of rond het Amsterdams gemiddelde liggen. 
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Geboren Amsterdammers
Ouder dan 18 jaar, nog steeds of opnieuw wonend in Amsterdam
Percentage van het totaal aantal 18-plussers

hoog %

gemiddeld %

laag %

sterk dalend sterk stijgendvrijwel
onver-
anderd

in 2010

trend 2000-2010

+ +

- -

Tegelijkertijd brengt de kaart dynamiek in beeld: gebieden waarin de 

concentraties gedaald, gestegen of gelijk gebleven zijn.

De kaart moet als volgt gelezen worden: 

Concentratie: 

Harde kleuren = bovengemiddeld ten opzichte van geheel 

Amsterdam

Gewone kleuren = gemiddeld

Zachte kleuren = benedengemiddeld 

Dynamiek: 

Blauw = daling. Rood = stijging, Grijs en zwart = onveranderd

Zwart = stabiele concentratie bovengemiddeld

Donkerrood =stijging in bovengemiddeld concentratiegebied. 

Donkerblauw = daling in concentratiegebied. 

Lichtgrijs = stabiel benedengemidddeld. 

Lichtrood = stijging in bendedengemiddeld gebied (opkomend)

Lichtblauw = daling in benedengemiddeld gebied.

De kaarten zijn gerelateerd aan het Amsterdamse gemiddelde. Zie 

voor de totale aantallen en verhoudingen ten opzichte van andere 

kaarten de tabellen bij de kaarten. Voor sommige categorie”en 

worden andere definities gebruikt dan die door Dienst O+S gebruikt 

worden. Zie hiervoor de tekst bij de kaarten en de legenda’s.

Voorbeeld legenda:
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Inwoners
Totaal aantal inwoners

hoge dichtheid

gemiddelde dichtheid

lage dichtheid

sterk dalend sterk stijgendvrijwel
onver-
anderd

in 2010

trend 2000-2010

+ +

- -
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Hoofdstuk 1
Inwoners

Het totale aantal inwoners van Amsterdam is in de periode 

2000-2010 toegenomen met 5%. In dezelfde periode nam het 

aantal inwoners van Oost toe met meer dan 25%. Dit komt 

met name door de realisatie van nieuwbouw in het Oostelijk 

havengebied en de aanleg van de nieuwe wijk IJburg. Daanaast 

zijn er nog een aantal kleinere nieuwbouwlocaties ontwikkeld, 

zoals Park de Meer, Funen en recentelijk Science Park. Door 

herstructurering is de inwonerdichtheid in delen van de 

Indische Buurt en Dapperbuurt licht afgenomen. 

Ook in de komende jaren liggen in Oost de grootste 

nieuwbouwopgaven van de stad. Afhankelijk van het tempo 

waarin de ambities uit de stedelijke Structuurvisie gerealiseerd 

kunnen worden, zal het inwonertal van Oost nog toenemen met 

43% ten opzichte van nu naar 166.000 inwoners tussen 2030 en 

2040. 

Bovengemiddeld dichtbevolkte stukken in Oost zijn 

de Dapperbuurt, Indische Buurt, Transvaalbuurt en het 

nieuwgebouwde Oostelijk Havengebied. Ook IJburg heeft 

delen met een bovengemiddelde bewonersdichtheid. Voor 

Nederlandse begrippen zijn zulke hoge dichtheden uniek 

voor een uitleglocatie. Anders dan bijvoorbeeld Stadsdeel 

West, heeft Oost ook gebieden met een relatief lage 

inwonerdichtheid, zoals grote delen van de Watergraafsmeer.
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Geboren 
Amsterdammers

In nieuwbouwlocaties is het aantal geboren Amsterdammers 

uiteraard toegenomen ten opzichte van toen deze locaties 

nog niet gebouwd waren. Naar verhouding blijft het aantal 

geboren Amsterdammers in deze locaties in Oost ondeer het 

stedelijk gemiddelde, behalve in het zuidelijk deel van Park de 

Meer. Stedelijk is een duidelijke toename te zien in gebieden 

waar relatief al veel geboren Amsterdammers woonden, 

zoals delen van Noord, Nieuw-Sloten en De Aker. In Oost 

liggen deze gebieden in de Watergraafsmeer. In het oudere 

(en relatief duurdere) deel van de Watergraafsmeer rond de 

Linneausparkweg is een afname te zien. 

In de gebieden dichter bij de Binnenstad licht het aantal 

geboren Amsterdammers in het algemeen onder het 

gemiddelde van de stad. Er is hier echter ook geen afname te 

zien in de periode 2000-2010.

Inwoners
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Geboren Amsterdammers
Ouder dan 18 jaar, nog steeds of opnieuw wonend in Amsterdam
Percentage van het totaal aantal 18-plussers

hoog %

gemiddeld %

laag %

sterk dalend sterk stijgendvrijwel
onver-
anderd

in 2010

trend 2000-2010

+ +

- -
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Geboren 

Amsterdammers in 

Amsterdam 

Geboren Amsterdammers in Oost

Geboren Amsterdammers
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+ +

- -

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal inwoners 728.011 763.790 92.100 116.334

Geboren Amsterdammers 217.011 198.365 24.077 25.825
% 29,8 26,0 26,1 22,2

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal inwoners 728.011 763.790 92.100 116.334

Nieuwe Stedelingen 386.450 437.647 50.475 68.662
% 53,1 57,3 54,8 59,0

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal inwoners 728.011 763.790 92.100 116.334

Vergrijzing 89.114 85.272 9.283 9.360
% 12,2 11,2 10,1 8,0

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal inwoners 728.011 763.790 92.100 116.334

Jonge Dynamiek 223.754 221.726 29.073 33.608
% 30,7 29,0 31,6 28,9
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Nieuwe 
Stedelingen

Nieuwe stedelingen zijn mensen die na hun 18e in de stad 

zijn komen wonen en dus bewust voor het leven in de stad 

hebben gekozen. Doorgaans zijn zij meer op de Binnenstad 

geconcentreerd dan geboren Amsterdammers en hebben zij 

andere woonvoorkeuren. Vaak zijn hun kansen op woning- en 

arbeidsmarkt ook groter doordat zij in de stad zijn komen 

studeren of na hun studie in en rond Amsterdam zijn komen 

werken. Het ruimtelijk vestigingspatroon komt veelal overeen 

met de beweging die in de stedelijke Structruurvisie ‘Uitrol 

Binnenstad’ wordt genoemd. Anders dan in de definitie 

van Dienst O+S, worden niet-westerse allochtonen hier 

meegerekend, waardoor het ruimtelijke patroon van de uitrol 

Binnenstad minder scherp naar voren komt. 

De concentratie Nieuwe stedelingen kan in zekere zin 

gezien worden als de contramal van die van de geboren 

Amsterdammers. De vraag is of de beweging ‘Uitrol 

Binnenstad’ ook gepaard gaat met een afname van het aandeel 

geboren Amsterdammers in deze gebieden. Dit is te zien in 

delen van stadsdeel West, zoals Bos en Lommer en De Baarsjes. 

In Oost is wel een sterke toename te zien van het aantal 

Nieuwe stedelingen in het oudere Noordwest-kwadrant van de 

Indische Buurt, maar er is geen sprake van een afname van het 

aandeel geboren Amsterdammers in de delen van Oost die aan 

stadsdeel Centrum grenzen. Wel is dit patroon zichtbaar in de 

watergraafsmeer, in het gebied rond de Linneausparkweg.

Inwoners
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Nieuwe Stedelingen
Personen die na hun 18de in Amsterdam zijn komen wonen
Percentage van het totaal aantal 18-plussers

hoog %

gemiddeld %

laag %

sterk dalend sterk stijgendvrijwel
onver-
anderd

in 2010

trend 2000-2010

+ +

- -
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Vergrijzing

De omvang van de komende  vergrijzing, oftewel het aandeel 

65-plussers, is op dit moment nog niet zichtbaar, omdat de 

generatie van de geboortegolf de komende jaren pas deze 

leeftijdsgrens passeert. Ook in Amsterdam zal het dan gaan 

om aanzienlijke aantallen. Tot 2040 gaat het om een absolute 

toename van bijna 60.000 65-plussers en een relatieve van 11% 

naar 16%). 

 Net als bij de kaarten van de geboren Amsterdammers en de 

Nieuwe stedelingen is het ruimtelijk patroon van de vergrijzing, 

oftewel het aandeel 65-plussers, in zekere zin de contramal 

van de jonge dynamiek. Vergrijzing treedt vooral op in delen 

van de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Ook in de 

stadsdelen Binnenstad en treedt een belangrijk deel van de 

vergrijzing op. Zuid kent daarbij nu al hoge concentraties.

Oost is qua bevolking een jong stadsdeel. Concentraties 

65-plussers vindt men vooral in de Watergraafsmeer, maar hier 

is tegelijkertijd een afname te zien. Delen van het Oostelijk 

Havengebied zouden zich in de toekomst kunnen ontwikkelen 

tot seniorenmilieu, aangezien de bevolking hier langzaam 

veroudert, zoals bleek uit de kaart van de jonge dynamiek.

Inwoners
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Vergrijzing
65 jaar of ouder
Percentage van het totaal aantal inwoners

hoog %
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Vergrijzing in Oost
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Jongeren

Inwoners

Amsterdam kenmerkt zich door een hoge instroom van mensen 

in de leeftijdsgroep vanaf 18 tot en met 34 jaar. Daarnaast 

vindt er een natuurlijke aanwas plaats van jongeren die in de 

stad ouder worden en in deze leeftijdscategorie komen te 

vallen. Dit is met name het geval in de stadsdelen Nieuw-West 

en Zuidoost en voor een deel ook in Oost. Voor een groot 

deel gaat het hier echter ook om instroom van mensen die in 

Amsterdam komen studeren of na hun studie in Amsterdam 

komen werken.

Opvalled in Oost en ook in het stedelijk beeld is de 

concentratie én sterke toename vamn deze leeftijdscategorie 

in de bestaande bouw van het Noordwestkwadrant van de 

Indische Buurt. Andere toenames liggen vooral in nieuwbouw 

en studentencomplexen.

Eveneens opvallend is de relatieve afname in delen van het 

Oostelijk Havengebied. Het zwaartepunt van de bevolking  

komt hier te liggen in de middelbare leeftijd.
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Jonge dynamiek
18 t/m 34-jarigen
Percentage van het totaal aantal inwoners
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Jonge Dynamiek in Oost
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Totaal aantal inwoners 728.011 763.790 92.100 116.334

Nieuwe Stedelingen 386.450 437.647 50.475 68.662
% 53,1 57,3 54,8 59,0

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal inwoners 728.011 763.790 92.100 116.334

Vergrijzing 89.114 85.272 9.283 9.360
% 12,2 11,2 10,1 8,0

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal inwoners 728.011 763.790 92.100 116.334

Jonge Dynamiek 223.754 221.726 29.073 33.608
% 30,7 29,0 31,6 28,9
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Amsterdam Oost
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Kinderen

Het aantal huishoudens met kinderen (onder 21 jaar) is vooral 

toegenomen in de stadsdelen waar veel grote woningen zijn, 

zoals Nieuw-West, Noord, Zuidoost en Zuid. In het stadsdeel 

Oost zijn over de hele stad gezien de meeste gezinnen met 

kinderen bijgekomen. Dit komt door de nieuwbouw op in het 

Oostelijk Havengebied, IJburg en in mindere mate Park de 

Meer. Ook in het Zuidoostelijk deel van de Indische Buurt, 

de transvaalbuurt en de Watergraafsmeer wonen relatief veel 

huishoudens met kinderen. In de Watergraafsmeer is ook 

sprake van een toename. In andere delen van de Indische Buurt 

en het zuidelijk deel van de Transvaalbuurt is sprake van een 

afname.Huishoudens
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Met kinderen
Jonger dan 21 jaar op een adres, ongeacht het aantal volwassenen
Percentage van het totaal aantal huishoudens

hoog %

gemiddeld %

laag %

sterk dalend sterk stijgendvrijwel
onver-
anderd

in 2010

trend 2000-2010

+ +

- -

Huishoudens met 

Kinderen

in Amsterdam

Huishoudens met Kinderen in Amsterdam

Met kinderen
Jonger dan 21 jaar op een adres, ongeacht het aantal volwassenen
Percentage van het totaal aantal huishoudens

hoog %

gemiddeld %

laag %

sterk dalend sterk stijgendvrijwel
onver-
anderd

in 2010

trend 2000-2010

+ +

- -

Met kinderen
Jonger dan 21 jaar op een adres, ongeacht het aantal volwassenen
Percentage van het totaal aantal huishoudens

hoog %

gemiddeld %

laag %

sterk dalend sterk stijgendvrijwel
onver-
anderd

in 2010

trend 2000-2010

+ +
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2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Alleenwonenden 107.130 115.045 14.478 17.537
% 29,6 30,5 31,5 31,1

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Tweewonenden 73.266 72.369 9.310 10.526
% 20,2 19,2 20,3 18,7

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341
Twee‐ of meerwonenden 85.512 86.532 10.691 12.345

% 23,6 22,9 23,3 21,9

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Meerwonenden 17.139 19.109 1.929 2.443
% 4,7 5,1 4,2 4,3

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Met 1 of 2 kinderen 59.263 65.904 7.667 10.902
% 16,4 17,5 16,7 19,4

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Met 3 of meer kinderen 13.374 14.258 1.743 2.356
% 3,7 3,8 3,8 4,2

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Met  kinderen 68.703 76.761 8.938 12.809
% 19,0 20,4 19,5 22,7
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Amsterdam Oost
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Conclusie  
Inwoners

Het aantal inwoners van Stadsdeel Oost is de laatste tien 

jaar met bijna 25.000 toegenomen. Dit komt vooral door de 

nieuwbouwprojecten en dan met name IJburg. In de oudbouw 

van de Indische Buurt en Dapperbuurt is het aantal inwoners 

afgenomen. In absolute zin zijn bijna alle soorten inwoners 

toegenomen, maar in relatieve zin zijn vooral de kinderen en 

jongeren onder de 21 jaar en de nieuwe stedelingen toegenomen. 

Oost kent grofweg vijf gebieden waar relatief veel kinderen wonen: 

IJburg, het Oostelijk Havengebied, de Watergraafsmeer, een deel van 

de Transvaalbuurt en de Zuidoostelijke kwandranten van de Indische 

Buurt. De laatste twee gebieden kennen meer sociale woningbouw 

en een ander woonmilieu dan de eerste drie gebieden. Er is hier 

ook sprake van een lichte afname van het aantal kinderen. Dit kan 

voor een deel komen door de doorstroming naar de nieuwbouw. De 

groene en nog onbebouwde stukken tussen deze gebieden kunnen 

belangrijke schakels vormen tussen de verschillende  woonmilieu’s 

met kinderen, als hun ontwikkeling gepaard gaat met het realiseren 

van de juiste voorzieningen, bijvoorbeeld in samenhang met 

ontwikkeling van groen, water en recreatie. 

De afgelopen tien jaar is er in Oost nog geen sprake geweest 

van vergrijzing, maar wel van een langzame veroudering van de 

bevolking, vooral in het Oostelijk Havengebied. In de toekomst 

zal deze veroudering verder doorzetten en met name delen van 

het Oostelijk Havengebied kunnen een aantrekkelijk woonmilieu 

vormen voor ouderen uit het stadsdeel Centrum.

Toenames en concentraties van 18 t/m 34 jarigen zijn te vinden in 

het Noordwestelijk deel van de Indische Buurt, Science Park, de 

Parooldriehoek en de studentenhuisvesting aan de Wenckebachweg 

en op het Zeeburgereiland. Met name in het zuidelijk deel van de 

Indische Buurt (Molukkenstraat) liggen kansen voor verbindingen en 

de voorzieingen die door deze leeftijdsgroep gebruikt worden.

De beweging “Uitrol Binnenstad of Centrummilieu’s” uit de 

Structuurvisie wordt vaak geassocieerd met de toename van het 

aandeel nieuwe stedelingen in de 19e eeuwse gordel en gebieden 

die hieraan grenzen. Dit kan gepaard gaan met een afname van 

het aandeel geboren Amsterdammers, waarbij de oorsronkelijke 

bevolking langzaam ‘vervangen’ wordt. In Oost lijkt hier alleen 

sprake van te zijn in het noordelijk deel van de Watergraafsmeer en 
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2000 2010 2000 2010
Totaal aantal inwoners 728.011 763.790 92.100 116.334

Geboren Amsterdammers 217.011 198.365 24.077 25.825
% 29,8 26,0 26,1 22,2

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal inwoners 728.011 763.790 92.100 116.334

Nieuwe Stedelingen 386.450 437.647 50.475 68.662
% 53,1 57,3 54,8 59,0

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal inwoners 728.011 763.790 92.100 116.334

Vergrijzing 89.114 85.272 9.283 9.360
% 12,2 11,2 10,1 8,0

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal inwoners 728.011 763.790 92.100 116.334

Jonge Dynamiek 223.754 221.726 29.073 33.608
% 30,7 29,0 31,6 28,9
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niet in de Indische Buurt of de 19e eeuwse delen van Oost. In de 

nieuwbouw van IJburg zijn relatief meer nieuwe stedelingen gaan 

wonen dan geboren Amsterdammers.
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Huishoudens
Totaal aantal huishoudens

hoge dichtheid

gemiddelde dichtheid

lage dichtheid

sterk dalend sterk stijgendvrijwel
onver-
anderd

in 2010

trend 2000-2010

+ +

- -
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Hoofdstuk 2 
Huishoudens

Het totale aantal huishoudens is in Amsterdam in de 

periode 2000-2010 toegenomen met 4%. Tegelijkertijd is 

het aantal huishoudens in Oost toegenomen met 22%. Dit 

komt met name door de nieuwbouw. Ook in de toekomst 

zal het aantal huishoudens in Oost toenemen, wanneer 

geplande nieuwbouwprojecten gerealiseerd worden. In de 

Dapperbuurt, de Czaar Peterbuurt en delen van de Indische 

Buurt is het aantal huishoudens afgenomen. 

Hoe wonen de inwoners van Oost? In wat voor soort huishoudens? 

Er is hier niet zozeer gekeken naar de relatievormen, maar meer 

naar met hoeveel mensen in een huis wonen en naar hoeveel 

kinderen men heeft. Dit zijn de belangrijkste gegevens die dynamiek 

op de woningmarkt verklaren en hierdoor worden ook de steeds 

diversere vormen van huishoudens ondervangen. In de eerste 

plaats gaat het om alleenwonenden. Dit zijn meestal huishoudens 

die in kleinere woningen wonen, zich vaak op een binnenstedelijk 

milieu richten, maar ook ouderen die geen partner meer hebben 

of niet gehad hebben. Alleenwonende huishoudens richten zich 

op een ander soort voorzieningen dan huishoudens met kinderen. 

Meerwonenden zijn huishoudens waar meer dan twee mensen 

van 21 jaar en ouder op een adres wonen, meestal een groep 

alleenstaanden. Tweewonenden zullen vaak stellen zijn die op den 

duur vaak groter willen wonen, zeker als men kinderen gaat nemen. 

Gezinnen met één of twee kinderen zullen vaak ook groter willen 

gaan wonen. Met name grotere gezinnen hebben in Amsterdam 

moeite om geschikte woningen te vinden. Met de bouw van grotere 

woningen op IJburg heeft Oost voor een belangrijk deel in deze 

Amsterdamse behoefte voorzien. 
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Alleen 
Wonenden

Het aantal alleenwonende huishoudens in Amsterdam 

neemt licht toe en zal in de toekomst naar verwachting 

nog  toenemen door de vergrijzing en de trend van 

individualisering. In Oost is ook het aantal alleenwonende 

huishoudens toegenomen, maar in relatieve zin zijn er 

minder alleenwonenden in het stadsdeel dan 10 jaar 

geleden. Dit komt doordat er verhoudingsgewijs minder 

alleenwonenden dan  meerpersoonshuishoudens in de 

nieuwbouwprojecten in het stadsdeel zijn komen wonen 

(behalve in Science Park). 

Oost kent minder grote concentratiegebieden van 

alleenwonenden dan bijvoorbeeld Oud-West en De Pijp. In 

delen van Oost die aan Centrum en Zuid grenzen vindt men 

bovengemiddeld veel alleenwonenden, evenals in delen 

van de Transvaalbuurt en Indische Buurt. Het gaat hier met 

name om jongere huishoudens. Bij de concentraties in de  

Watergraafsmeer (Betondorp en Jerusalem), gaat het juist 

om oudere huishoudens.

Huishoudens
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Alleenwonenden
1 persoon op een adres
Percentage van het totaal aantal huishoudens

hoog %

gemiddeld %

laag %

sterk dalend sterk stijgendvrijwel
onver-
anderd

in 2010

trend 2000-2010
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- -

Alleenwonenden
1 persoon op een adres
Percentage van het totaal aantal huishoudens

hoog %

gemiddeld %

laag %

sterk dalend sterk stijgendvrijwel
onver-
anderd

in 2010

trend 2000-2010
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Alleen Wonenden in 

Amsterdam

Alleen Wonenden in Oost

Alleenwonenden
1 persoon op een adres
Percentage van het totaal aantal huishoudens

hoog %

gemiddeld %

laag %

sterk dalend sterk stijgendvrijwel
onver-
anderd

in 2010

trend 2000-2010
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2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Alleenwonenden 107.130 115.045 14.478 17.537
% 29,6 30,5 31,5 31,1

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Tweewonenden 73.266 72.369 9.310 10.526
% 20,2 19,2 20,3 18,7

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341
Twee‐ of meerwonenden 85.512 86.532 10.691 12.345

% 23,6 22,9 23,3 21,9

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Meerwonenden 17.139 19.109 1.929 2.443
% 4,7 5,1 4,2 4,3

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Met 1 of 2 kinderen 59.263 65.904 7.667 10.902
% 16,4 17,5 16,7 19,4

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Met 3 of meer kinderen 13.374 14.258 1.743 2.356
% 3,7 3,8 3,8 4,2

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Met  kinderen 68.703 76.761 8.938 12.809
% 19,0 20,4 19,5 22,7
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Twee 
Wonenden

Bij tweewonenden gaat het om personen van 21 jaar 

en ouder, ongeacht hun samenlevingsverband. Het kan 

dus gaan om een jong stel, een ouder echtpaar of twee 

personen zonder relatie. In Oost zijn vooral concentraties te 

vinden in de Watergraafsmeer, waar een afname te zien is, 

en in het Oostelijk Havengebied, waar zowel afnames, als 

toenames te zien zijn.

Huishoudens
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Tweewonenden
2 personen van 21 jaar of ouder op een adres
Percentage van het totaal aantal huishoudens

hoog %

gemiddeld %

laag %

sterk dalend sterk stijgendvrijwel
onver-
anderd

in 2010

trend 2000-2010
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Twee 

Wonenden in 

Amsterdam

Tweewonenden
2 personen van 21 jaar of ouder op een adres
Percentage van het totaal aantal huishoudens

hoog %

gemiddeld %

laag %

sterk dalend sterk stijgendvrijwel
onver-
anderd

in 2010

trend 2000-2010

+ +

- -

Twee Wonenden in Oost

Tweewonenden
2 personen van 21 jaar of ouder op een adres
Percentage van het totaal aantal huishoudens

hoog %

gemiddeld %

laag %

sterk dalend sterk stijgendvrijwel
onver-
anderd

in 2010

trend 2000-2010
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2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Alleenwonenden 107.130 115.045 14.478 17.537
% 29,6 30,5 31,5 31,1

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Tweewonenden 73.266 72.369 9.310 10.526
% 20,2 19,2 20,3 18,7

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341
Twee‐ of meerwonenden 85.512 86.532 10.691 12.345

% 23,6 22,9 23,3 21,9

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Meerwonenden 17.139 19.109 1.929 2.443
% 4,7 5,1 4,2 4,3

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Met 1 of 2 kinderen 59.263 65.904 7.667 10.902
% 16,4 17,5 16,7 19,4

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Met 3 of meer kinderen 13.374 14.258 1.743 2.356
% 3,7 3,8 3,8 4,2

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Met  kinderen 68.703 76.761 8.938 12.809
% 19,0 20,4 19,5 22,7
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Meer
Wonenden

Bij meerwonenden gaat het om meer dan twee personen 

van 21 jaar en ouder op een adres. Het kan dus gaan om 

bijvoorbeeld studentenhuizen, woongroepen of een gezin 

met inwonend familielid. De aantallen zijn laag, maar toch is 

het studentencomplex op het Zeeburgereiland herkenbaar. 

Op IJburg en in het Oostelijk Havengebied komt dit 

huishoudtype relatief weinig voor

De verwachting is dat, als de bouwproductie de komende 

jaren minder wordt, deze vorm van huishouden zal 

toenemen
Huishoudens
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Meerwonenden
Meer dan 2 personen van 21 jaar of ouder op een adres
Percentage van het totaal aantal huishoudens

hoog %

gemiddeld %

laag %

sterk dalend sterk stijgendvrijwel
onver-
anderd

in 2010

trend 2000-2010
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Meer 
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Amsterdam

Meerwonenden in Oost 
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laag %
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onver-
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in 2010

trend 2000-2010
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Meerwonenden
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anderd
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% 29,6 30,5 31,5 31,1
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Tweewonenden 73.266 72.369 9.310 10.526
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Met 1 of 2 kinderen 59.263 65.904 7.667 10.902
% 16,4 17,5 16,7 19,4

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Met 3 of meer kinderen 13.374 14.258 1.743 2.356
% 3,7 3,8 3,8 4,2

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Met  kinderen 68.703 76.761 8.938 12.809
% 19,0 20,4 19,5 22,7
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Met 1 of 2  
Kinderen

Het ruimtelijk beeld van de kleinere gezinnen (met 1 of 

2 kinderen) komt overeen met het totaalbeeld van de 

huishoudens met kinderen, omdat de kleinere gezinnen 

het leeuwendeel van deze huishoudens uitmaken. In Oost 

gaat het om een sterke toename en concentratie in de 

nieuwbouwgebieden. Oost kent ook grote concentraties 

gezinnen in de bestaande bouw. Het gaat dan vooral om de 

Indische Buurt en de Watergraafsmeer. In de Watergraafsmeer 

is ook  sprake van een sterke toename. In andere delen van 

de bestaande bouw is het aantal kleinere gezinnen gedaald, 

maar er zijn ook kleine gebieden waar deze gezinnen zijn 

toegenomen, zoals rond het Timorplein.

. 

Huishoudens
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Met 1 of 2 kinderen
Jonger dan 21 jaar op een adres, ongeacht het aantal volwassenen
Percentage van het totaal aantal huishoudens

hoog %

gemiddeld %

laag %

sterk dalend sterk stijgendvrijwel
onver-
anderd

in 2010

trend 2000-2010
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1 of 2 Kinderen in Oost
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3 of meer 
Kinderen

Grote gezinnen vindt men in Amsterdam vooral in de 

Stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost, Noord, delen van West en 

Zuid en in Oost. Vooral de nieuwbouw in IJburg heeft geleid tot 

een sterke toename van het aantal grote gezinnen. In delen van 

Oostelijk Havengebied zijn wel concentraties, maar nauwelijks 

toename, wat er op wijst dat IJburg voor grotere gezinnen een 

alternatief geboden heeft. Verder zijn er grote concentraties 

te vinden in de Zuidelijke en Oostelijke kwadranten van de 

Indische Buurt en de Transvaalbuurt. In de Watergraafsmeer 

gaat het, anders dan bij de kleinere gezinnen, alleen om een 

concentratie in het Noordelijk deel rond de Linneausparkweg. 

In de bestaande bouw is nauwelijks sprake van een toename, 

maar ook niet van een afname. 

Huishoudens
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Met 3 of meer kinderen
Jonger dan 21 jaar op een adres, ongeacht het aantal volwassenen
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2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Alleenwonenden 107.130 115.045 14.478 17.537
% 29,6 30,5 31,5 31,1

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Tweewonenden 73.266 72.369 9.310 10.526
% 20,2 19,2 20,3 18,7

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341
Twee‐ of meerwonenden 85.512 86.532 10.691 12.345

% 23,6 22,9 23,3 21,9

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Meerwonenden 17.139 19.109 1.929 2.443
% 4,7 5,1 4,2 4,3

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Met 1 of 2 kinderen 59.263 65.904 7.667 10.902
% 16,4 17,5 16,7 19,4

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Met 3 of meer kinderen 13.374 14.258 1.743 2.356
% 3,7 3,8 3,8 4,2

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Met  kinderen 68.703 76.761 8.938 12.809
% 19,0 20,4 19,5 22,7
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Conclusie  
Huishoudens

Zowel in Amsterdam als geheel, als in Oost is het aantal huishoudens 

met kinderen toegenomen. Oost kent verhoudingsgewijs de 

hoogste toename van gezinnen in de stad. Met name IJburg voorziet 

in de woningbehoefte van vooral de grotere gezinnen in de stad. 

In andere delen van Oost zijn wel belangrijke concentraties te 

vinden van grote gezinnen, maar hun aantal neemt daar niet toe. 

Het gaat dan om de Zuidoostelijke delen van de Indische Buurt, 

de Transvaalbuurt, het Noordelijk deel van de Watergraafsmeer en 

delen van het Oostelijk Havengebied. Het aantal kleine gezinnen is 

wel toegenomen in deze laatste twee gebieden. Opvallend is ook de 

toename van kleine gezinnen in het Noordwestelijke puntje van de 

Indische Buurt. Dit kan een voorbode zijn van nieuwe gezinsvorming 

in gebieden waar het aantal jongere huishoudens toeneemt, dat 

gericht is op centrummilieu’s, omdat hier tegelijkertijd het aantal 

alleenwonenden afneemt en het aantal tweewonenden toeneemt. 

Omdat dit nieuwe gezinnen in een ander woonmilieu zijn dan de 

Zuidoostelijke delen van de Indische Buurt, ligt er een opgave voor 

sociale verbindingen  in gedeelde voorzienigen in deze buurt, zoals 

scholen. Tweewonenden nemen juist af in het Noordelijk deel van de 

Watergraafsmeer. De gezinsvorming is hier in een verder stadium. 

Jongere alleenwonenden nemen toe rond het Javaplein en in 

Science Park. De Molukkenstraat verbindt deze twee milieu’s 

en daar liggen kansen voor voorzieingen die zich op jongere 

alleenwonenden richten. In de Watergraafsmeer gaat het vooral om 

alleenwonende ouderen, in het algemeen een kwetsbare groep.
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2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Alleenwonenden 107.130 115.045 14.478 17.537
% 29,6 30,5 31,5 31,1

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Tweewonenden 73.266 72.369 9.310 10.526
% 20,2 19,2 20,3 18,7

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341
Twee‐ of meerwonenden 85.512 86.532 10.691 12.345

% 23,6 22,9 23,3 21,9

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Meerwonenden 17.139 19.109 1.929 2.443
% 4,7 5,1 4,2 4,3

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Met 1 of 2 kinderen 59.263 65.904 7.667 10.902
% 16,4 17,5 16,7 19,4

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Met 3 of meer kinderen 13.374 14.258 1.743 2.356
% 3,7 3,8 3,8 4,2

2000 2010 2000 2010
Totaal aantal huishoudens 362.194 377.101 45.933 56.341

Met  kinderen 68.703 76.761 8.938 12.809
% 19,0 20,4 19,5 22,7
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Woningen
Totaal aantal woningen

hoge dichtheid

gemiddelde dichtheid

lage dichtheid

sterk dalend sterk stijgendvrijwel
onver-
anderd

in 2010

trend 2000-2010
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Hoofdstuk 2
Woningen

In wat voor soort woningen wonen de inwoners van Oost? 

Veranderingen in de woningvoorraad zijn in belangrijke mate 

van invloed op de bevolkingsamenstelling. Kenmerken die 

geanalyseerd worden zijn het type woning, de grootte van de 

woning, het woningbezit en de marktpositie.

Bij woningen is gekeken naar de verandering in de afgelopen vijf 

jaar, omdat gegevens van eerdere jaren moeilijk vergelijkbaar 

waren. In Oost zijn er in de afgelopen vijf jaar bijna 7.500 woningen 

bijgekomen en dit is bijna de helft van de totale Amsterdamse 

toename. Dit komt voor het grootste deel door de nieuwbouw 

op uitleglocatie IJburg. In delen van de Indische Buurt en de 

Dapperbuurt is sprake van een afname van het aantal woningen. 

Hier gaat het om herstructurering. 
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Appartementen

Bij woningen is gekeken naar de situatie in de periode 2005-

2010. Uit het kaartbeeld van Amsterdam komt duidelijk de 

concentratie van appartementen naar voren in het gebied 

binnen de ring A10, exclusief Noord. Buiten de ring zijn enkele 

gebieden met toenames te zien, maar ook veel gebieden met 

een afname van appartementen.

In Oost is er geen sprake van een afname van het aantal 

appartementen, behalve in een klein stukje van Betondorp. 

Gebieden met een minder dan gemiddeld aantal 

appartementen zijn alleen te vinden in het zuidelijk deel van 

de Watergraafsmeer, delen van het Oostelijk Havengebied en 

grotere delen van IJburg. Hier zijn echter ook delen met een 

bovengemiddeld aantal appartementen gerealiseerd. Voor een 

uitleglocatie is een dergelijke concentratie van appartementen, 

oftewel het in randstedelijke nieuwbouw realiseren van 

stedelijke dichtheid, uniek te noemen voor Nederland. 

Woningen
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Appartementen
Percentage van het totaal aantal woningen

hoog %

gemiddeld %

laag %

sterk dalend sterk stijgendvrijwel
onver-
anderd

in 2010

trend 2000-2010
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Appartementen in 

Amsterdam

Appartementen
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Appartementen
Percentage van het totaal aantal woningen

hoog %

gemiddeld %

laag %

sterk dalend sterk stijgendvrijwel
onver-
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in 2010

trend 2000-2010
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Appartementen in Oost

2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924

Eengezinswoningen 41.409 47.037 3.387 5.642
% 12,0 13,1 7,3 10,5

2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924

Appartementen 303.115 312.334 43.019 48.165
% 87,8 86,7 92,5 89,3

2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924
Sociale huurwoningen 189.682 178.536 28.232 29.977

% 54,9 49,6 60,7 55,6

2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924

Particuliere huurwoningen 83.841 80.524 8.791 8.915
% 24,3 22,4 18,9 16,5

2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924

Koopwoningen 71.541 100.721 9.483 14.967
% 20,7 28,0 20,4 27,8

2005 2010 2005 2010
Woonvloeroppervlak 56,5 58,2 57,2 59,8

2005 2010 2005 2010
Aantal kamers 3,36 3,36 3,27 3,24
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Amsterdam Oost
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Eengezins
Woningen

In Amsterdam zijn bijna alleen concentraties 

eengezinswoningen te vinden in het gebied buiten de ring 

A10 en in stadsdeel Noord. Binnen de ring A10 komen alleen 

bovengemiddeld veel eengezinswoningen voor in delen van 

Zuid en Oost. In Oost gaat het dan om delen van het Oostelijk 

Havengebied en de Watergraafsmeer. Het meest opvallend is 

echter de grote toename en concentratie eengezinswoningen 

in de nieuwbouwlocatie IJburg. Hierdoor heeft Oost er een van 

de grotere locaties eengezinswoningen in de stad bij gekregen 

en dit is te zien in de toename van het aantal gezinnen in Oost. 

Bovendien gaat het hier vaak om een stedelijk gezinsmilieu 

dat elders in de stad nauwelijks wordt aangeboden en in het 

verlengde ligt van het Oostelijk Havengebied, waar echter veel 

minder eengezinswoningen te vinden zijn.

Woningen
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Eengezinswoningen
Percentage van het totaal aantal woningen

hoog %

gemiddeld %

laag %

sterk dalend sterk stijgendvrijwel
onver-
anderd

in 2010

trend 2000-2010
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Eengezinswoningen 

in Amsterdam

Eengezinswoningen
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Eengezinswoningen
Percentage van het totaal aantal woningen

hoog %

gemiddeld %

laag %

sterk dalend sterk stijgendvrijwel
onver-
anderd

in 2010

trend 2000-2010

+ +

- -

Eengezinswoningen in Oost

2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924

Eengezinswoningen 41.409 47.037 3.387 5.642
% 12,0 13,1 7,3 10,5

2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924

Appartementen 303.115 312.334 43.019 48.165
% 87,8 86,7 92,5 89,3

2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924
Sociale huurwoningen 189.682 178.536 28.232 29.977

% 54,9 49,6 60,7 55,6

2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924

Particuliere huurwoningen 83.841 80.524 8.791 8.915
% 24,3 22,4 18,9 16,5

2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924

Koopwoningen 71.541 100.721 9.483 14.967
% 20,7 28,0 20,4 27,8

2005 2010 2005 2010
Woonvloeroppervlak 56,5 58,2 57,2 59,8

2005 2010 2005 2010
Aantal kamers 3,36 3,36 3,27 3,24
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Woonoppervlak

Grotere woningen zijn voorla te vinden de stadsdelen Zuid, 

Nieuw-West en Zuidoost. In Oost zijn bestaande concentraties 

te vinden in het Oostelijk Havengebied en de Watergraafsmeer. 

De bouw van IJburg heeft voor een belangrijk deel bijgedragen 

aan de toename van grotere woningen in de stad.

Woningen
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Woonvloeroppervlak
Gemiddeld aantal m2 per woning

veel m2

gemiddeld m2

weinig m2
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in 2010

trend 2000-2010
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Woonoppervlak  in Oost

2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924

Eengezinswoningen 41.409 47.037 3.387 5.642
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% 54,9 49,6 60,7 55,6
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% 24,3 22,4 18,9 16,5
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Koopwoningen 71.541 100.721 9.483 14.967
% 20,7 28,0 20,4 27,8
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Aantal 
Kamers

Woningen met veel kamers zijn in Amsterdam vooral te vinden 

in stadsdeel Zuid en in de Watergraafsmeer. In het zuidelijk 

deel van de nieuwbouw op IJburg is ook bovengemiddeld 

aantal kamers per woning te vinden.

Woningen
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Aantal kamers
Gemiddeld aantal kamers per woning
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Kamers in Oost
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Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924

Eengezinswoningen 41.409 47.037 3.387 5.642
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% 54,9 49,6 60,7 55,6
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Particuliere huurwoningen 83.841 80.524 8.791 8.915
% 24,3 22,4 18,9 16,5
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Koopwoningen 71.541 100.721 9.483 14.967
% 20,7 28,0 20,4 27,8
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Sociale 
Huurwoningen

Verhoudingsgewijs de meeste huurwoningen in Amsterdam 

behoorden tot de sociale huursector, terwijl Amsterdam relatief 

weinig koopwoningen telde. De afgelopen jaren worden 

aantallen sociale huurwoningen omgezet in koopwoningen. 

Dit heeft geleid tot een afname van sociale huurwoningen in 

de gehele stad, met name in de stadsdelen waar relatief de 

meeste sociale huurwoningen te vinden waren. In Oost zijn 

sociale huurwoningen bijgekomen in de nieuwbouw op Science 

Park en met name op IJburg (volgens de norm 30% sociaal).

In grote delen van de Watergraafsmeer en het Oostelijk 

Havengebied zijn relatief weinig sociale huurwoningen te 

vinden. In de Indische Buurt, Dapperbuurt, Oosterparkbuurt 

en het zuidelijk deel van de Transvaalbuurt zijn juist grotere 

concentraties. In het oudere Noordwestelijke deel van de 

Indische Buurt, waar relatief minder sociale huurwoningen 

waren, is een afname te zien. Ook in de Dapperbuurt, een klein 

deel van Betondorp en delen van de Oosterparkbuurt is het 

aandeel sociale huurwoningen afgenomen.

Woningen
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Sociale huurwoningen
Percentage van het totaal aantal woningen

hoog %

gemiddeld %
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Sociale huurwoningen in Oost

2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924

Eengezinswoningen 41.409 47.037 3.387 5.642
% 12,0 13,1 7,3 10,5

2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924

Appartementen 303.115 312.334 43.019 48.165
% 87,8 86,7 92,5 89,3

2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924
Sociale huurwoningen 189.682 178.536 28.232 29.977

% 54,9 49,6 60,7 55,6

2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924

Particuliere huurwoningen 83.841 80.524 8.791 8.915
% 24,3 22,4 18,9 16,5

2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924

Koopwoningen 71.541 100.721 9.483 14.967
% 20,7 28,0 20,4 27,8

2005 2010 2005 2010
Woonvloeroppervlak 56,5 58,2 57,2 59,8

2005 2010 2005 2010
Aantal kamers 3,36 3,36 3,27 3,24
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Koop
woningen

De kaart van de toename van het aantal koopwoningen in 

Amsterdam laat een duidelijk beeld van toename zien. Dit komt 

omdat er relatief weinig koopwoningen in Amsterdam waren en 

er in de periode 2005-2010 veel nieuwbouw in de koopsector 

is gerealiseerd en sociale en particuliere huurwoningen in 

koopwoningen zijn omgezet. Doordat de koopwoningen 

overal in de stad zijn toegenomen, is er nu een redelijke 

spreiding ontstaan van de koopsector over de gehele stad. In 

Oost zijn enkele duidelijke concentraties van koopwoningen 

te zien. Stabiele concentraties zijn te vinden in het Oostelijk 

Havengebied en de Watergraafsmeer. In de Watergraafsmeer 

is ook een toename te zien. In de nieuwbouw op IJburg is 

het aantal koopwoningen bovengemiddeld. Opvallend is de 

toename van koopwoningen in het Noordwestkwadrant van 

de Indische Buurt, waardoor hier nu een bovengemiddelde 

concentratie koopwoningen te vinden is. In de andere delen 

van de Indische Buurt is minder toename. Hier bevinden zich 

relatief veel grotere sociale huurwoningen. 

Ook in de Dapperbuurt, Oosterparkbuurt en Transvaalbuurt 

is het aantal koopwoningen toegenomen, maar het aandeel 

sociale huurwoningen blijft hier nog bovengemiddeld. 

In vergelijking tot de kaart met het aandeel particuliere 

huurwoningen is er in de bestaande bouw in Oost dus vooral 

sprake van omzetting van sociale huur naar koop en is er 

nauwelijks toename van vrije sectorhuur te zien, terwijl deze 

sector belangrijk is voor nieuwkomers in de stad, die zich op 

centrummilieus richten.

Woningen
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Koopwoningen in Oost

2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924

Eengezinswoningen 41.409 47.037 3.387 5.642
% 12,0 13,1 7,3 10,5

2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924

Appartementen 303.115 312.334 43.019 48.165
% 87,8 86,7 92,5 89,3

2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924
Sociale huurwoningen 189.682 178.536 28.232 29.977

% 54,9 49,6 60,7 55,6

2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924

Particuliere huurwoningen 83.841 80.524 8.791 8.915
% 24,3 22,4 18,9 16,5

2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924

Koopwoningen 71.541 100.721 9.483 14.967
% 20,7 28,0 20,4 27,8

2005 2010 2005 2010
Woonvloeroppervlak 56,5 58,2 57,2 59,8

2005 2010 2005 2010
Aantal kamers 3,36 3,36 3,27 3,24
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Amsterdam Oost

Amsterdam Oost

Amsterdam Oost

Amsterdam Oost

Amsterdam Oost

Amsterdam Oost
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Particuliere
Huurwoningen

Bij particuliere huurwoningen gaat het om woningen 

die via particulieren verhuurd worden, dus niet via 

woningbouwcorporaties. Een deel van deze huurwoningen 

wordt via het puntenstelsel bij toewijzing verhuurd, maar een 

groot deel behoort tot de zogenaamde vrije sector. Deze vrije 

sectorhuurwoningen zijn voor veel nieuwkomers in de stad de 

enige mogelijkheid om zich toegang tot de woningmarkt te 

verschaffen, aangezien zij als starters vaak niet de mogelijkheid 

hebben om een woning  te kopen en de wachtlijsten voor een 

sociale huurwoning lang zijn. De over het algemeen jonge 

(en vaak talentvolle) nieuwkomers in de stad richten zich bij 

voorkeur op het binnenstedelijk milieu.

Concentraties particuliere huurwoningen zijn in Amsterdam 

alleen te vinden in de stadsdelen Centrum, West, Zuid en delen 

van Oost. Alleen in het Centrum, Zuidoost en de nieuwbouw in 

Zuid en Oost zijn toenames te zien van het aantal particuliere 

huurwoningen. Behoorlijke afnames zijn te zien in de stadsdelen 

Zuid, West en in Oost in de Watergraafsmeer. Anders dan in 

De Pijp en Oud-West hebben de buurten in Oost, die aan het 

Centrum grenzen relatief weinig particuliere huurwoningen.

Woningen
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Woningmarkt
positie

De kaart met woningmarktposities is opgebouwd uit de 

verandering van transactiewaarde per vierkante meter 

woonoppervlak in de periode 2005-2010. Gebieden met een 

bovengemiddelde transactiewaarde bevinden zich vooral in de 

stadsdelen Centrum, Zuid en Wes. In Oost gaat het vooral om 

het Oostelijk Havengebied en de Watergraafsmeer. IJburg is te 

recent om goed in kaart gebracht te worden.

Daar waar gebieden lichtblauw zijn is sprake van een dalende 

waarde in een gebied met een stedelijk benedengemiddelde 

transactiewaarde. Dit zijn de ‘achterblijvers’. Deze gebieden bevinden 

zich vooral buiten de Ring A10 en in Noord. In Oost komen deze 

Woningen

gebieden niet voor. De donkerblauwe gebieden staan voor een 

dalende waarde in een gebied met een hoge gemiddelde transactie 

waarde. Dit zijn de zogenaamde ‘cash cows’. In Oost gaat het slechts 

om een paar kleine gebieden in de Watergraafsmeer en Oostelijk 

havengebied.

De donkerrode gebieden staan voor een stijgende 

transactiewaarde in een gebied met een hoge gemiddelde 

transactiewaarde. In Oost gaat het dan vooral om de 

Watergraafsmeer. Het meest interessant zijn de gebieden met 

een stijgende waarde in een gebied met een lage gemiddelde 

transactiewaarde. Deze zijn rond het Centrum kenmerkend 

voor de beweging ‘Uitrol Binnenstad’ uit de stedelijke 

structuurvisie. Het gaat dan in Stadsdeel West om Bos en 

Lommer en De Baarsjes en in Stadsdeel Oost om de Indische 

Buurt en delen van de Dapperbuurt en Oosterparkbuurt.
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Conclusie  
Wonen

Oost kent voornamelijk appartementen, maar met de bouw van 

IJburg is het aantal eengezinswoningen gestegen naar ruim 10% van 

de woningvoorraad. Het gaat hier ook om grotere woningen. Vanuit 

het Oostelijk Havengebied zijn er realtief meer mensen naar IJburg 

verhuisd, dan uit andere buurten in de stad. In het algemeen kan 

men zeggen dat IJburg voorziet in een woonmilieu dat er nog niet 

was in Amsterdam, hoogstedelijke nieuwbouw voor gezinnen met 

een stedelijk georienteerde leefwijze.  Dit heeft gezorgd voor veel 

doorstroming in de stad en ook vanuit Oost. In de Watergraafsmeer 

en de Oostelijke eilanden neemt het aantal kleine gezinnen toe. 

Deze woningen hebben echter een kleiner oppervlak, waardoor de 

vraag naar grotere woningen blijft bestaan.

Oost kent naar verhouding iets meer sociale huur dan het 

gemiddelde van de stad, maar het percentage is de afgelopen vijf 

jaar met vijf procent gedaald naar ruim 55% tegenover 50% in 

Amsterdam. Het beeld dat Oost voor het overgrote deel uit sociale 

huur bestaat, klopt dus niet met de realitet. Wel zijn er concentraties 

te vinden, met name in Betondorp, Transvaalbuurt, Oosterparkbuurt, 

Dapperbuurt en Indische Buurt. De grootste afname is te zien in 

het Noordwestelijk deel van de Indische Buurt en de aangrenzende 

Dapperbuurt. Het gaat hier vooral om omzetting naar koop. Tot 

scherpe veranderingen in de bevolkingssamenstelling heeft dit niet 

geleid, maar is het aandeel nieuwe stedelingen en met name het 

aandeel 18 t/m 34-jarigen hier toegenomen.

Het gaat hier voor een deel ook om de omzetting van particuliere 

huur naar koop en dit is nog sterker het geval in de Watergraafsmeer 

en langs de Weesperzijde. Tegelijkertijd is het aantal kleine 

gezinnen toegenomen in de Watergraafsmeer en als deze kunnen 

doorstromen is de financiële drempel om in de Watergraafsmeer 

te starten daarmee groter geworden. De particuliere huur is voor 

jonge instromers op de Amsterdamse woningmarkt vaak de enige 

toegankelijke woonvorm. Centrummilieus staan ook in relatie tot 

de jonge dynamiek, die voor een belangrijk deel afhankelijk is van 

particuliere huur. In Oost kennen de buurten die aan het Centrum 

grenzen relatief weinig particuliere huur en meer sociale huur. 

Tegelijkertijd is er veel sociale huur omgezet naar koop, maar dit is 

niet voor iedere starter bereikbaar.
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2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924

Eengezinswoningen 41.409 47.037 3.387 5.642
% 12,0 13,1 7,3 10,5

2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924

Appartementen 303.115 312.334 43.019 48.165
% 87,8 86,7 92,5 89,3

2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924
Sociale huurwoningen 189.682 178.536 28.232 29.977

% 54,9 49,6 60,7 55,6

2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924

Particuliere huurwoningen 83.841 80.524 8.791 8.915
% 24,3 22,4 18,9 16,5

2005 2010 2005 2010
Totaal aantal woningen 345.220 360.212 46.515 53.924

Koopwoningen 71.541 100.721 9.483 14.967
% 20,7 28,0 20,4 27,8

2005 2010 2005 2010
Woonvloeroppervlak 56,5 58,2 57,2 59,8

2005 2010 2005 2010
Aantal kamers 3,36 3,36 3,27 3,24
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De Watergraafsmeer heeft reeds een hoge woningmarktpositie 

in de stad en de transactieprijzen zijn daar verder gestegen in 

de afgelopen vijf jaar. In Oost bevinden zich een aantal stedelijk 

interessante woningmarktgebieden, waar de prijzen nog onder het 

stedelijk gemiddelde liggen, maar wel aan het stijgen zijn. Het gaat 

hier om delen van de Oosterpartkbuurt, Dapperbuurt en met name 

de Indische Buurt.
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Hoofdstuk 4  
Vervolg

Stadsdeel Oost kenmerkt zich binnen Amsterdam door een grote 

variatie aan woonmilieus. Er is sprake van een eilandenrijk, maar 

binnen deze eilanden bestaat diversiteit. Toch liggen er nog genoeg 

opgaven en kansen voor verbindingen tussen de woonmilieus en 

de diverse soorten bevolkingsgroepen en huishoudens. Aan de ene 

kant is Oost qua bevolkingsamenstelling completer dan andere 

binnenstedelijke gebieden als West en Zuid, aan de andere kant 

leven de verschillende inwoners in Oost vaak ‘naast elkaar en door 

elkaar’. Sociale verbindingen zijn dan ook minstens zo belangrijk als 

fysieke. 

In Oost komen een aantal van de bewegingen uit de stedelijke 

Structuurvisie bij elkaar. De Uitrol Binnenstad, het Waterfront, 

Metropolitaan Groen en de Zuidelijke as. Anders dan in West, is Oost 

niet alleen binnenstedelijk gericht, maar ook buitenstedelijk. Er 

zijn daarmee twee soorten verbindingen: binnenstedelijk met het 

Centrum en Zuid en buitenstedelijk met Noord, Waterland, Zuidoost, 

Duivendrecht, Diemen, Almere en Het Gooi. Infrastructuur speelt 

hierin een belangrijke rol, zoals de aansluitingen op de ring A10 en 

de stations Amstel, Muiderpoort en Science Park. In de toekomst 

mogelijk ook een IJmeer-verbinding met Almere met een knooppunt 

in het centrum van IJburg. Deze knoopunten kunnen nog beter 

ontwikkeld worden tot schakels tussen stedelijke centra en 

buitenstedelijke woonmilieus. Vanuit het Centrum gezien verbindt 

Oost hoogstedelijke woonmilieu’s met groenstedelijke. Dit geldt 

voor de bestaande bouw in de Indische Buurt, Transvaalbuurt en 

Watergraafsmeer, als in nieuwbouwlocaties als het Zeeburgereiland. 

Door de gespreide en geleidelijke veranderingen in de 

woningvoorraad is er de afgelopen jaren geen sprake geweest 

van scherpe veranderingen in de bevolkingsamenstelling. Alleen 

in het Noordwestelijk deel van de Indische Buurt is een lichte 

transitie waarneembaar door een concentratie van omzetting 

van sociale huur naar koop. Als herstructurering en ingrepen in 

de bestaande woningvoorraad op een gespreide, doelgerichte en 

kleinschalige manier verder vormgegeven worden, kunnen hier 

evenwichtigheden en verbindingen gerealiseerd worden, die niet 

tot al te grote tegenstellingen in de bevolkingsamenstelling leiden. 

Belangrijk hierbij is dat beeldvormingen over te grote aantallen 
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niet overheersen. Het percentage sociale huur ligt in Oost niet 

ver boven het Amsterdams gemiddelde en sociaal-economische 

stijging van een buurt kan kansverhogend werken. De leefbaarheid 

van Oost is, net als die van Amsterdam als geheel, de afgelopen 

jaren toegenomen. Wel belangrijk is dat omzettingen naar koop 

de woningmarkt minder toegankelijk maken, als dit leidt tot een 

vermindering van de particuliere huurwoningen en tot langere 

wachtlijsten voor de sociale huur. Particuliere of betaalbare vrije 

sectorhuur is voor instromers in de stad vaak de enige mogelijkheid 

om zich toegang te verschaffen tot de Amsterdamse woningmarkt 

en deze instromers zijn een belangrijk onderdeel van de 

Centrummilieu’s. Met het oog op een algemene toekomstige daling 

van de potentiële beroepsbevolking en vergrijzing is dit deze jonge 

instroom des te belangrijker. 

IJburg is bepalend geweest voor de doorstroming van gezinnen 

uit de stad en in Oost liggen kansen voor verbindingen tussen de 

gezinsmilieu’s van IJburg, Oostelijk Havengebied, Watergraafsmeer, 

Indische Buurt en Transvaalbuurt. In het groen van het Flevopark 

e.o. kunnen meer kindgerichte voorzieningen en activiteiten 

gerealiseerd worden. Oostpoort is een belangrijk centrumgebied 

voor zowel jongeren als gezinnen. Op het Zeeburgereiland kunnen 

tijdelijke festiviteiten, bewoning en voorzieningen gerealiseerd 

worden in afwachting van ontwikkeling. 

De ontwikkelopgaven voor Oost met betrekking tot wonen en 

inwoners liggen in de sociale en fysieke verbindingen. Op de 

plaatsen waar deze verbindingen liggen kunnen strategische 

omzettingen op microniveau gerealiseerd worden. Hiervoor is het 

nodig dat naar het microniveau van de samenleving in Oost gekeken 

wordt en niet zozeer vanuit de grote programma’s. Ruimtelijke 

fysieke ingrepen kunnen het beste volgen op de ontwikkeling van 

sociaal-economische stedelijke samenhang. In Stadsdeel Oost staan 

tegelijkertijd enkele grote projecten gepland. 

Vanuit het perspectief van wonen en inwoners zijn nieuwe 

woonmilieu’s die voor doorstroming kunnen zorgen: IJburg II en 

Middenmeer-Noord voor (grotere) gezinnen en Oostpoort en 

Overamstel voor alleen- en tweewonenden en eventueel kleinere 

gezinnen. Middenmeer-Noord kan dan een schakel vormen 

tussen de Noordelijke Watergraafsmeer en Gooise woonmilieus, 

gecombineer met een hogere dichtheid en voorzieningen 

aangrenzend aan het station Science Park. Met name Oostpoort kan 

een belangrijke schakel en centrumfunctie vervullen voor meerdere 

woon- en voorzieningenmilieu’s in Oost. Zeeburgereiland is met 

name geschikt voor een hoogstedelijke (waterfront)ontwikkeling en 

een schakel tussen Centrum, Oostelijke Eilanden en IJburg enerzijds 

en Oost en Noord anderzijds. Dit gebied leent zich in afwachting 

daarvan voor tijdelijke functies, evenementen en verbindende 

inititatieven om een hoogstedelijk milieu op te laten broeden.




