Grondprijzen in Amsterdam gaan door het dak
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4210336/2015/12/18/Grondprij
zen-in-Amsterdam-gaan-door-het-dak.dhtml
Hoeveel woningen werden in uw buurt verkocht boven de vraagprijs?
http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/4183147/2015/11/11/Hoeveelwoningen-werden-in-uw-buurt-verkocht-boven-de-vraagprijs.dhtml
Amsterdam maakt zich op voor Londense toestanden op de woningmarkt
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4223820/2016/01/13/Amsterda
m-maakt-zich-op-voor-Londense-toestanden-op-woningmarkt.dhtml
Huizenprijzen Amsterdam rijzen de pan uit
http://www.ad.nl/ad/nl/4566/Geld/article/detail/4182979/2015/11/10/HuizenprijzenAmsterdam-rijzen-pan-uit-absurde-markt.dhtml
Jonge starters hebben het extra zwaar op Amsterdamse woningmarkt
http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/4210424/2015/12/18/Jongestarters-hebben-het-extra-zwaar-op-Amsterdamse-woningmarkt.dhtml
Ongelijkheid in de stad vergroot door studenten met rijke ouders
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4198468/2015/11/30/Ongelijkh
eid-in-de-stad-vergroot-door-studenten-met-rijke-ouders.dhtml
Huizenprijs kan sociale orde ondermijnen
http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/4217725/2016/01/02/Huizenprijs
-kan-sociale-orde-ondermijnen.dhtml
De geldmachine Amsterdam moet gestopt worden
http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/4220443/2016/01/07/Degeldmachine-Amsterdam-moet-gestopt-worden.dhtml
De hipster heeft van alles maar is helemaal niks
http://www.volkskrant.nl/binnenland/de-hipster-heeft-van-alles-maar-is-helemaalniks~a4155115/
Hipsterhaat is in de mode
http://www.volkskrant.nl/vonk/hipsterhaat-is-in-de-mode~a4155025/
Gentrificatie is heel goed voor de stad
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4090118/2015/06/28/Gentrifica
tie-is-heel-goed-voor-de-stad.dhtml

Veryupping dodelijk voor de stad
http://www.mugweb.nl/opinie/betoog/ver-yupping-dodelijk-voor-stad/
Niet de yup maar het gezin zorgt voor verandering in de stad
http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/3719485/2014/08/15/Niet-deyup-maar-het-gezin-zorgt-voor-verandering-in-de-stad.dhtml
Er zit een keerzijde aan het groeiende aantal kinderen in de stad
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3832756/2015/01/19/Er-ziteen-keerzijde-aan-het-groeiende-aantal-kinderen-in-de-stad.dhtml
Omarm de hipster in jezelf
http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/3990719/2015/04/30/Omarm-dehipster-in-jezelf.dhtml
'Zodra het koffietentje er is komen de yuppen'
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3757328/2014/09/28/Zodrahet-koffietentje-er-is-komen-de-yuppen.dhtml
http://www.foliaweb.nl/wp-content/uploads/2014/09/Folia-Magazine-3-jaargang-20142015.pdf
De yup neemt Amsterdam over
http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/3715531/2014/08/08/De-yupneemt-Amsterdam-over.dhtml
Yuppenparadijs: hip en hoogopgeleid neemt Amsterdam over
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3851842/2015/02/15/Yuppenp
aradijs-hip-en-hoogopgeleid-neemt-Amsterdam-over.dhtml
Afzakken wordt opkrikken
http://www.volkskrant.nl/binnenland/afzakken-wordt-opkrikken~a4126499/
Moet de stad dan arm blijven?
http://www.volkskrant.nl/binnenland/moet-de-stad-dan-arm-blijven~a4126347/
Verjonging en verdringing in de metropolen
http://www.volkskrant.nl/buitenland/verjonging-en-verdringing-in-demetropolen~a4126581/
Oprukkende bakfiestyuppen en yogastudio's
http://www.volkskrant.nl/binnenland/oprukkende-bakfietsyuppen-en-yogastudios~a4126429/
Laatste uren slaan voor de laatste krakersbolwerken
http://www.volkskrant.nl/binnenland/laatste-uren-slaan-voor-de-laatstekrakersbolwerken~a3922900/

Moet Amsterdam de toekomst omarmen of er met de rug naartoe gaan staan?
http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/4136791/2015/09/06/MoetAmsterdam-de-toekomst-omarmen-of-er-met-de-rug-naartoe-gaan-staan.dhtml
Festivalisering is een zegen voor de stad
http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/4135056/2015/09/03/Festivaliser
ing-is-een-zegen-voor-de-stad.dhtml
Oudere Amsterdammer wordt de stad uitgedreven
http://www.parool.nl/parool/nl/4024/AMSTERDAMCENTRUM/article/detail/4128876/2015/08/25/Oudere-Amsterdammer-wordt-de-stad-uitgedreven.dhtml
Kloof tussen arm en rijk in Amsterdam neemt toe
http://www.volkskrant.nl/binnenland/kloof-tussen-arm-en-rijk-in-amsterdam-neemttoe~a4126407/
Geen tweedeling in de stad dus spreek er ook niet over
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3604563/2014/02/27/Geentweedeling-in-de-stad-dus-spreek-er-ook-niet-over.dhtml
Het schrikbeeld van de tweedeling
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3890493/2015/03/08/Hetschrikbeeld-van-de-tweedeling-bedreigt-Amsterdam.dhtml
Groeiende tweedeling Amsterdam
https://www.amsterdamfm.nl/groeiende-tweedeling-amsterdam/
Tweedeling Amsterdam neemt toe
http://www.volkskrant.nl/binnenland/tweedeling-in-amsterdam-neemt-toe~a858025/
Veronderstelde tweedeling Amsterdam is ingeburgerde beeldvorming
http://ruimtevolk.nl/2014/03/05/veronderstelde-tweedeling-amsterdam-is-ingeburgerdebeeldvorming/
Amsterdam onderzoekt tweedeling arm en rijk
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3546993/2013/11/18/Amsterdamonderzoekt-tweedeling-arm-en-rijk.dhtml
Wil je verbetering in de stad begin dan binnen de Ring
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3703537/2014/07/28/Wil-jeverbetering-in-de-stad-begin-dan-binnen-de-Ring.dhtml

Kinkerbuurt opleving:
Laten we blij zijn met de voordelen van De Hallen
http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/3834529/2015/01/21/Laten-weblij-zijn-met-de-voordelen-van-De-Hallen.dhtml
Opleving van Kinkerbuurt is een ramp voor bewoners
http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/3830552/2015/01/15/Oplevingvan-Kinkerbuurt-is-een-ramp-voor-bewoners.dhtml
Huizen in West zijn schaars en duur
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3823277/2015/01/05/Huizenin-West-zijn-schaars-en-duur.dhtml
WOZ-waarde Amsterdamse huizen stijgt licht
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3219182/2012/03/05/Wozwaarde-Amsterdamse-huizen-stijgt-licht.dhtml
Buurt is verdeeld over hippe hallen
http://www.amsterdam-actueel.nl/index.php/nieuws/2012-06-12-13-22-52/at-5/7727-videobuurt-is-verdeeld-over-hippe-hallen
Bellamybuurt steeds minder blij met De Hallen
http://www.amsterdamcentraal.nl/archief/2015/01/19/bellamybuurt-steeds-minder-blij-metde-hallen
Hinder De Hallen niet minder
http://www.dewestkrant.nl/index.php/hinder-de-hallen-niet-minder/
Huizengekte helemaal terug
http://www.dewestkrant.nl/index.php/huizengekte-helemaal-terug/
Hoe booming is de horeca in West
http://www.dewestkrant.nl/index.php/hoe-booming-de-horeca-west/

Long stay no way
Bewoners Kinker- en Bellamybuurt verzetten zich tegen komst hotels
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3835255/2015/01/22/Bewoners
-Kinker--en-Bellamybuurt-verzetten-zich-tegen-komst-hotels.dhtml
Bewoners Kinkerbuurt in opstand tegen komst hotel
http://www.at5.nl/artikelen/138795/video-honderden-bewoners-kinkerbuurt-in-opstandtegen-komst-hotel
Bezwaar tegen yuppenhotel Kinkerbuurt
http://www.dewestkrant.nl/index.php/bezwaar-tegen-yuppenhotel-kinkerbuurt/

Praten over alternatief voor hotelplan
http://www.dewestkrant.nl/index.php/praten-alternatief-voor-hotelplan/
Het wordt hier Amsterdam Zuid
http://www.dewestkrant.nl/index.php/het-wordt-hier-amsterdam-zuid/
Groen licht voor longstayhotel Kinkerbuurt
http://www.at5.nl/artikelen/144841/groen_licht_voor_longstayhotel_kinkerbuurt_
Actiegroep wil dat rechter longstayhotel alsnog verbiedt
http://www.at5.nl/artikelen/145944/actiegroep-wil-dat-rechter-longstayhotel-alsnog-verbiedt
Gemeenteraad akkoord met longstayhotel in West
http://www.parool.nl/parool/nl/4055/AMSTERDAMWEST/article/detail/4093361/2015/07/02/Gemeenteraad-akkoord-met-longstayhotel-inWest.dhtml

Gentrification internationaal:
http://www.volkskrant.nl/buitenland/verjonging-en-verdringing-in-demetropolen~a4126581/
http://www.npo.nl/het-groot-brittannie-van/15-02-2015/VPWON_1223399
http://www.theguardian.com/cities/2014/feb/26/spike-lee-gentrification-rant-transcript
http://www.villagevoice.com/news/the-gentrifier-s-guide-to-not-being-an-asshole-7529761
http://www.yesmagazine.org/new-economy/how-san-francisco-tenderloin-immunegentrification-20150824
http://news.berkeley.edu/2015/08/24/more-gentrification-displacement-in-bay-areaforecast/
http://www.theatlantic.com/business/archive/2015/09/gentrification-brooklyn-human-rightsviolation/402460/?
utm_campaign=G_ALL_F_2013&utm_medium=interest&utm_source=social_Facebook&ut
m_content=Visibility_and_reach_O&utm_term=Sociology&hootPostID=f5a2f40827488a6a
3f9f74a7935daad4
https://www.laprogressive.com/gentrifying-neighborhoods/
http://www.citylab.com/housing/2015/09/the-role-of-public-investment-ingentrification/403324/
https://www.groene.nl/artikel/liever-geen-liverpool
http://www.theguardian.com/cities/2014/sep/24/manifesto-fairer-grounded-city-sustainabletransport-broadband-housing
http://www.volkskrant.nl/buitenland/hipsters-hangen-londen-de-keel-uit~a4151754/

