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OP ZOEK NAAR
BUURTDRAGERS

INLEIDING
In de afgelopen twee jaar hebben we actief
met de gemeente Amsterdam samengewerkt
bij de versterking van de 32 zogenaamde ontwikkelbuurten. Dit zijn de buurten met een
complexe bundeling van sociale, economische
en ruimtelijke problematieken. De 32 buurten
liggen in Amsterdam Zuidoost, Nieuw-West
en Noord. Met het beleid voor Ontwikkelbuurten investeert de gemeente fors in deze
buurten om de structurele problemen aan te
pakken en de kansengelijkheid te versterken.
Investeringen zijn daarbij voornamelijk gericht
op ruimtelijke en sociale ingrepen. In de planvorming wordt de stappen van het Plaberum
gevolgd - met een sterke inzet op participatie.
Vanuit het HvA Centre of Expertise Urban Governance & Social Innovation werken we met
actieonderzoek samen met de gemeente aan
de planvorming. Naast reflectie op de planprocessen maken we kortlopende verkenningen
om de (participatieve) planvorming te inspireren en te versnellen. Deze studie naar buurtdragers is zo een verkenning. Daarbij hebben
we voor deze studie ook gebruik gemaakt van
een onderzoek met woningcorporatie Eigen
Haard, waarbij we op complexniveau werkten
aan het zoeken naar fysieke oplossingen voor
de sociale opgave.
DE UITDAGING
De versterking van de ontwikkelbuurten met
ruimtelijk-programmatische interventies is
uitdagend. Eén daarvan is het vinden van de
fysiek-ruimtelijke (her)inrichting, programmering en functies. En de integrale keuzes maken
daarover. De uitdaging is daarbij drieledig. Het

moet passen bij de ruimtelijke structuur van
de naoorlogse woonwijken, bijdragen aan de
structurele sociale versterking van de buurt en
zich (economisch) kunnen handhaven in dit
type buurten.
Een groot aantal ontwikkelbuurten zijn naoorlogse buurten. Deze zijn ontworpen in open
wijds opgezette verkavelingsstructuren. Er is
veel groen, veel open ruimte en een veelvoud
aan fijnmazige routes. Programmatisch zijn
ze opgezet vanuit de wijkgedachte. Dit betekent dat voor iedere inwoner voorzieningen
en maatschappelijke functies op korte afstand
beschikbaar moesten zijn. Sinds de bouw in de
periode tussen 1950 en 1980 zijn de wijken demografisch, sociaal-cultureel en economisch
sterk veranderd.
Sociaal scoren ze lager dan gemiddeld op
meerdere sociaal-economische indicatoren.
De oorspronkelijke opzet van de wijkgedachte
werkt niet meer door allerlei maatschappelijke
ontwikkelingen. En doordat maatschappelijke
en commerciële voorzieningen een schaalsprong doormaakten en zijn geconcentreerd
en geclusterd.
Meerdere rondes van stedelijke vernieuwing
hebben ook de ruimtelijk-programmatische
structuur van de buurten ingrijpend getransformeerd. De wijze waarop de stedelijke vernieuwing plaatsvond verschilde per wijk. Van
grootschalige ingrepen in Zuidoost en NieuwWest; sloop-nieuwbouw op projectniveau
tot kleinschalige interventies in de openbare ruimte. Een groot deel van deze ingrepen
moest de sociale menging versterken en de
tekortkomingen van de modernistische opzet
oplossen. Vrijwel overal is het openbaar groen

verminderd en of geprivatiseerd. In Zuid-Oost
is het grootschalige stedelijk weefsel gereduceerd door sloop-nieuwbouw of verdichting
door het toevoegen van laagbouw en door
meer actieve plinten te maken.
Deze ruimtelijke, programmatische en sociale
transities hebben hun weerslag op de sociale
en fysieke samenhang. De vraag is met wat
voor soort interventies de gemeente en woningbouwcorporaties het woon- en leefklimaat in de buurten fysiek en sociaal kunnen
versterken. Wij introduceren hiervoor het concept Buurtdragers, die wij als volgt definiëren:
BUURTDRAGERS
De ruimtelijke structuren, plekken en programma’s die de binding van bewoners met
hun buurt duurzaam kunnen versterken.
ZOEKEN NAAR BUURTDRAGERS
In deze verkenning gaan we op zoek naar mogelijke voorbeelden en kiezen we voor een
ruimtelijk-programmatische benadering van
buurtdragers. We veronderstellen dat fysieke vernieuwing kan bijdragen aan de sociale

agenda in de ontwikkelbuurten. De leefbaarheid in een buurt is afhankelijk van de kwaliteit van het sociaal weefsel, maar ook van het
ruimtelijke en functionele weefsel.
ONDERZOEKSVRAAG
Wat zijn in de huidige tijd in naoorlogse achterstandswijken de ruimtelijke structuren,
plekken en programma’s die de binding van
bewoners met hun buurt duurzaam kunnen
versterken?
Buurtdragers kunnen daarbij samenhang en
herkenbaarheid bieden, de leefbaarheid versterken en bewoners trots maken.
Wij denken met het thema buurtdragers iets
te pakken te hebben wat verbindend kan werken tussen de fysieke en sociale dimensie van
stedelijke vernieuwing. Het thema buurtdragers verbindt ook verschillende schaalniveaus
waarop mensen hun leven organiseren (van
bouwblok tot stadsdeel) en het maakt een verbinding mogelijk tussen verbeterplannen voor
de korte en langere termijn.
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1. Nieuw-West 2. Zuidoost 3. Banne Noord
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Empirische kennis over de mogelijke verschijningsvormen van buurtdragers biedt handvatten voor de keuzes die de gemeente en de
corporaties kunnen en gaan maken in de ontwikkelbuurten.
DOELSTELLING
De doelstelling van deze verkenning is:
• Het ontwikkelen van een methodiek om
buurtdragers empirisch te ontdekken;
• Het structureren van de getraceerde
buurtdragers in mogelijk toepasbare typen;
• Het bieden van een voorbeeldstellend gespreksdocument voor gemeente, corporatie en bewoners - om aan de hand van
concrete voorbeelden tot inspiratie en
keuzes over de structurele versterking van
de buurt te komen.
AANPAK
Om grip te krijgen op de buurtdragers kiezen
we voor een aanpak vanuit drie perspectieven.
1.

2.

3.

We moeten achterhalen wat ruimtelijk de
buurtdragers zijn. Dit leiden we af door de
wijk vanuit zijn ruimtelijke logica en positie ten opzichte van zijn omgeving te begrijpen.
We moeten observeren hoe mensen hun
woonomgeving gebruiken. Wat zijn dan
de plekken en routes die men veelal gebruikt en waar men buiten verblijft.
En ten slotte moeten we ook de mensen
zelf aan het woord laten. Wat zien mensen
in hun eigen omgeving als een wezenlijk
en trots onderdeel van hun buurt? Waar
komen ze graag - en waar niet?

winkelcentra, geloofsgebouwen, maatschappelijke functies, sportgelegenheden en openbaar vervoerpunten.
DRIE BUURTEN IN DRIE STADSDELEN
Als casestudie worden drie buurten in drie
stadsdelen gebruikt. De projecten die we in
het kader van dit onderzoek hebben kunnen
onderzoeken liggen in Nieuw-West, Zuid-Oost
en Banne Noord (zie kaart Amsterdam blz.5).
LEESWIJZER
Omdat buurtdragers een nieuw en potentieel veelomvattend concept is, kijken we in de
hoofdstukken twee en drie vanuit een sociologisch (buurtbinding) en stedenbouwkundig
perspectief (weefsel). In hoofdstuk vier wordt
de aanpak nader uitgewerkt. In hoofdstuk vijf
worden de empirisch getraceerde buurtdragers per type ontsloten en aan de hand van
concrete voorbeelden voorstelbaar gemaakt.
Hoofdstuk zes formuleert de lessen die we tot
nu toe hebben geleerd en biedt een doorkijk
naar het vervolg. In die zin beschouwen we
dit onderzoek als de eerste verkenning in een
meer langjarig grondig actieonderzoek naar
buurtdragers.

DE BUURT
Het schaalniveau is de buurt zoals die oorspronkelijk als eenheid is opgezet. In de analyse kijken we ook in een iets wijdere cirkel
rondom de buurt, met name naar functies als
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BUURTDRAGERS &
BUURTBINDING

WAT IS EEN BUURT?
Buurtdragers kunnen bijdragen aan de structurele versterking van een buurt. Maar wat is
een buurt? Enerzijds is de buurt de ruimtelijke
eenheid zoals die in het oorspronkelijke plan
– of door ingrijpende transities nadien – door
professionals van een structuur en omtrek is
voorzien. De buurt is voor bewoners echter
geen vaststaande eenheid. Een vuistregel is
dat de beleefde grens van een buurt op ongeveer tien minuten loopafstand van een woning
ligt. Maar de grenzen van een buurt kunnen
diffuus en veranderlijk zijn. De buurt kan voor
een bewoner een groter gebied omvatten met
een park en functies als een winkelcentrum,
een geloofsgebouw, maatschappelijke functies en sportgelegenheden. De buurt strekt
zich verder uit als we een fietstocht van tien
minuten als uitgangspunt nemen. Dan hebben we het al gauw over een wijk. De buurt zoals die gebruikt en beleefd wordt door bewoners hoeft niet samen te vallen met de buurt
zoals die is gepland en gebouwd. Delen van
een buurt kent men wellicht niet eens of vermijdt men zelfs. Wat mensen onder hun buurt
verstaan kan ook nog eens verschillen tussen
verschillende groepen bewoners.
Er zijn diverse krachten die het gebruik van en
het samenleven in de buurt sinds de jaren vijftig hebben doen veranderen. De binding met
de buurt is in het algemeen minder vanzelfsprekend door toegenomen mobiliteit, technologische ontwikkelingen en andere manieren van winkelen en recreëren, maar ook door
individualisering en een grotere diversiteit aan
bewoners in met name de vroeg-naoorlogse
8

wijken. Dat heeft veel effect gehad op het samenleven in deze wijken die vaak zijn opgezet
rond het thema van gemeenschappelijkheid.
De buurt is echter niet langer een ‘common
ground’ (als het dat al ooit geweest is). Hoe
groter de sociale afstand tussen bewoners in
sociaal heterogene buurten, hoe minder contact. En die heterogeniteit begint al in het portiek.
Een groot deel van het dagelijks leven speelt
zich niet meer af in de woonbuurt, en daarmee
is de buurt voor velen minder belangrijk dan
vroeger. Het is ook niet langer een gemeenschappelijk kader voor alle bewoners. Maar
dat betekent niet dat de buurt irrelevant is geworden. Zo stellen diverse onderzoekers dat
buurten nog steeds belangrijk zijn in het alledaagse leven (Van Ham, 2012). De buurt is nog
altijd een belangrijk kader waarbinnen het
dagelijks leven zich afspeelt. Het is het schaalniveau waar mensen zich mee identificeren en
ook controle over willen hebben.
De vraag is nu hoe buurtdragers te versterken
waardoor verschillende groepen bewoners
zich in een buurt thuis voelen en zich ermee
verbonden voelen. Buurtdragers zijn minder
eenduidig dan vroeger, gelaagder en veelvormiger, en kunnen ook meerdere of lichtere
betekenissen hebben dan vroeger. Oorspronkelijke buurtdragers zoals winkelstrips hebben
in veel buurten hun functie verloren. Nieuwe
buurtdragers zoals buurtapps zijn er soms
voor in de plaats gekomen.
Hoe kan fysieke vernieuwing bijdragen aan

de stedelijke sociale agenda in het bijzonder
aan de ontwikkelbuurten? We vermoeden dat
fysieke en programmatische buurtdragers
belangrijk zijn in heterogeen samengestelde
ontwikkelbuurten, maar we willen onderzoeken op welke manier. Op welke schaalniveaus
zijn ze bijvoorbeeld van betekenis en om welke redenen (van portiekflat en bouwblok tot
buurt en wijk)? En wat kan de betekenis zijn
van hedendaagse ruimtelijke en functionele
buurtdragers ten opzichte van de dragers uit
de vroeg-naoorlogse wijkgedachte?
NIEUWE COLLECTIVITEIT EN
VERSTEDELIJKING
In de jaren twintig presenteerde de Amerikaanse stedenbouwkundige Clarence Perry
het model van de ‘neighbourhood unit’. In dit
model is de buurt opgebouwd rondom een
buurtcentrum. De omvang van de buurt wordt
bepaald door de maximale loopafstand van
een kind van woning naar school. De buurten
uit de jaren vijftig en zestig volgen het principe
van deze ‘neighbourhood unit’. Later zou dat in
Nederland (vooral in Rotterdam) bekend worden onder de wijkgedachte. Wat deze buurten
ook gemeen hebben is hun collectieve ruimtelijke opzet. Ze hebben veel collectieve woonvormen en -ruimten waarbij de afbakening
tussen gebouw en straat minder scherp is dan
in de vooroorlogse stad. Deze collectiviteit begint al in het trappenhuis als een ruimte die
men met anderen deelt. Ook de groenstroken
en hoven hebben een collectief karakter. Doel
van de opzet was het versterken van gemeenschapszin. Collectieve ruimtes waren van iedereen. De geplande buurtdragers vormden
een hiërarchisch geordend systeem, met onderaan het gezamenlijke trappenhuis en culminerend in de maatschappelijke en commerciële voorzieningen van een wijk.
Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen werkt deze collectiviteit niet meer zoals
bedacht. En dat komt vooral door individualisering en grotere verschillen tussen bewoners.
Maar ook doordat het concept van collectiviteit die ten grondslag lag aan de naoorlogse
stedenbouw sterk tijdgebonden was en topdown als een blauwdruk was bedacht. Het
ontbreekt op bepaalde vlakken aan adaptivi-

teit ten aanzien van een veranderende samenleving. Buurten zijn sociaal heterogener geworden en daardoor anoniemer. Mensen zijn
mobieler geworden en hebben de buurt en
hun buren veel minder nodig. Boodschappen
doet men vaak ook niet meer in de dichtstbijzijnde winkelstrip. De oude ruimtelijke en
programmatische opzet heeft dus geen vanzelfsprekende betekenis meer, maar ze zijn er
nog wel. Overigens hebben ze soms wel een
nieuwe betekenis gekregen en worden ze opnieuw gebruikt door nieuwe groepen bewoners en ondernemers.
De collectieve opzet van de wijken uit de jaren
vijftig en zestig is niet alleen maar een last en
iets uit het verleden, maar kan ook als inspiratiebron dienen bij herstructurering. De vraag
is alleen hoe. In Hoogvliet heeft bijvoorbeeld
het bureau Crimson opnieuw vorm willen geven aan de sociale waarden die in deze wijk
besloten lagen, zoals emancipatie, ontplooiing en nabuurschap. En dat niet van bovenaf, zoals destijds gedaan werd, maar samen
met de bewoners. De oude wijkgedachte zou
achterhaald zijn, maar niet het idee dat je een
omgeving ontwerpt die voorkomt dat mensen zich alleen voelen, of leven in anonimiteit
(Hannema, 2018). Ook Rijksbouwmeester Floris van Alkemade pleit voor een stedenbouw
en architectuur die zich meer toelegt op sociale doelstellingen zoals het bestrijding van
eenzaamheid. Maar beleidsdoelen als sociale
cohesie lijken wat teveel gevraagd voor de
stedenbouwer. Niet alle maatschappelijke problemen zijn met fysieke middelen op te lossen.
In een eerder onderzoek stelden we daarom
dat het doel van goede overgangszones tussen woning en straat niet gezocht moet worden in sociale cohesie, maar in publieke familiariteit. Als mensen elkaar herkennen raken ze
meer vertrouwd met elkaar. Het is al heel wat
als dat het gevoel van verbondenheid en een
gevoel van thuiszijn versterkt (Treffers, Nio &
Suurenbroek, 2018).
Sommigen nemen afstand van (te) normatieve doelstellingen voor de stedenbouw en
pleiten voor een ontkoppeling van ruimtelijk
en sociaal beleid. Zo heeft socioloog Reijndorp gesteld dat de neiging om met ruimtelijke middelen sociale doelen te willen bereiken

moet worden losgelaten: ‘Alledaagse stedenbouw is niet meer, maar ook niet minder dan
het scheppen van de ruimtelijke en daarmee
samenhangende sociale voorwaarden om het
stedelijk wonen mogelijk te maken, dat wil
zeggen: samen te wonen in een hoge dichtheid te midden van mensen die verschillen
naar herkomst, afkomst en perspectief’ (Reijndorp, 2004). In de hedendaagse praktijk van
stedelijke vernieuwing zoekt men in achterstandsbuurten niettemin nog steeds naar een
nieuwe verbinding tussen ruimtelijke ingrepen en sociaal beleid, minder top-down en
normatief dan ten tijde van de wijkgedachte,
maar wel zoekend naar wat stedenbouw vermag als het gaat om de sociale agenda.
De ideologie van de wijk en de lokale verbanden heeft een opmerkelijke comeback gemaakt als oplossingskader voor allerlei vraagstukken, zo constateren Majoor & Smit (2019).
Er is opnieuw een geloof in een gebiedsgerichte aanpak op wijkniveau. De wijk wordt steeds
meer gezien als het schaalniveau bij uitstek om
aan opgaven als de energietransitie te werken
en waarbij er vernieuwd wordt op een schaal
waar burgers bij betrokken zijn (Ten Dam e.a.
2018). De transformatie van naoorlogse wijken
biedt ook kansen om te experimenteren met
nieuwe combinaties van wonen en werken en
andere vormen van samenwonen (Alkemade,
2016).
Om te bepalen wat overheid en corporaties
kunnen doen nu ze geld hebben om te investeren moeten we eerst onderzoeken wat de
(nieuwe) buurtdragers (kunnen) zijn in deze
wijken. Wat zijn nu de plekken waar verschillende groepen zich in kunnen herkennen (of
ontmoeten)? En waar moeten die structuren,
plekken en programma’s dan aan voldoen? De
collectieve ruimte volgens de oorspronkelijke
wijkgedachte vraagt om een herinterpretatie
en een nieuw ontwerp. Het is een opgave waar
men in de vorige fase van stedelijke vernieuwing ook tegen aan liep en waar verschillende
oplossingen voor zijn bedacht vanuit de toen
geldende context.
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DERDE GOLF VAN WIJKVERNIEUWING
De huidige ambitie om de kwetsbare woonwijken te versterken is niet nieuw. De Amsterdamse ontwikkelbuurten maken deel uit van
de derde golf van wijkvernieuwing. Gedurende het Grotestedenbeleid (1995-2005) was sociale menging het leidende principe achter de
fysieke herstructurering van naoorlogse wijken. Overheden en corporaties wilden getto’s
voorkomen. Sociale menging was het doel,
maar er is ook al veel gesleuteld aan de ruimtelijke structuren om buurten te verdichten en
aan te passen aan de verdere verstedelijking,
ruimtelijk en sociaal. Dat gebeurde met de
herinrichting en het afsluiten van collectieve
hoven, het opnieuw inrichten van parken en
straten, de bouw van brede scholen, huizen
van de wijk en nieuwe bibliotheken. Veel projecten uit deze stedelijke vernieuwingsperiode waren gericht op een herinterpretatie en
een herontwerp van collectieve ruimten in naoorlogse wijken.
Alhoewel projecten in de stedelijke vernieuwing niet vanzelfsprekend onderdeel waren
van een samenhangend perspectief zijn er ook
voorbeelden van een structurele versterking
van de ruimtelijke structuur van naoorlogse
wijken. In Amsterdam zijn veel bediscussieerde voorbeelden van stedelijke vernieuwingsplannen het Zuidwestkwadrant in Osdorp en
de Staalmanpleinbuurt in Slotervaart. In beide
buurten is de ruimtelijke (collectieve) structuur op twee schaalniveaus geformaliseerd. In
het vernieuwingsplan voor het Zuidwestkwadrant (van De Nijl architecten) is gesteld dat de
verdere verstedelijking vroeg om een duidelijker onderscheid tussen private en openbare
sfeer. De gekozen stedenbouwkundige strategie formaliseerde in ruimtelijke en fysieke
zin de gemeenschappelijke ruimte door het
ontwerp van overgangen en grenzen (zie Nio
et al., 2016). De binnenterreinen van de nieuwe bouwblokken zijn afgesloten en geprivatiseerd en de parken (waaronder het stadspark
Osdorp) en de Pieter Calandlaan met dagelijkse winkels en horeca hebben een meer stedelijk karakter gekregen. In de Staalmanpleinbuurt is gekozen voor een meer buurtgerichte
aanpak. Na de sloop van een scholencomplex
ontstond ruimte om een nieuw hart voor de

buurt te realiseren met een grote speeltuin,
een brede school, maatschappelijke voorzieningen en appartementen: het Staalmanpark.
Op het plein is na gesprekken met jongeren
uit de buurt een tien meter hoog beeld gerealiseerd van een beer met een kussen onder
zijn arm. De koffiezaak Coffeemania in een
voormalig kantoorgebouw werd een centrale
plaats waar voor en door de buurt allerlei activiteiten konden plaatsvinden.
Er zijn veel discussies geweest over de gerealiseerde ingrepen en of ze wel geslaagd zijn. Zo’n
discussie gaat bijvoorbeeld over het afsluiten
van de collectieve binnenterreinen in Osdorp
waardoor speelplekken alleen toegankelijk
zijn voor de kinderen die wonen in de blokken
zelf. Het gaat ook over de sloop van portiekflats waar bewoners elkaar in ieder geval nog
van gezicht kenden en die bijvoorbeeld langs
de Calandlaan zijn vervangen door grootschalige woonblokken met gemeenschappelijke
entrees voor honderd woningen. De vraag is
ook wat je met de oude buurtdragers moet
doen, zoals met het Staalmanplein. Er is een

Binnenterrein Zuidwestkwadrant

nieuw hart voor de buurt gerealiseerd, maar
het oude hart (Staalmanplein) is inzet geworden van een jarenlange strijd tussen corporatie (die het pleintje wilde bebouwen), gemeente, architectuurhistorici, activisten uit
Nieuw-West en bewoners uit de buurt die juist
pleitten voor behoud en versterking van het
Staalmanplein.
Het is leerzaam om terug te blikken op stedelijke vernieuwingsprojecten, om ze te evalueren en er van te leren. Tegelijkertijd moeten
we met een frisse blik naar huidige opgaven
kijken. De maatschappelijke en institutionele
context is veranderd. De rol van bewoners is
bijvoorbeeld belangrijker geworden. Het inzicht is ook doorgedrongen dat voor fysieke
ingrepen het van groot belang is om eerst inzicht te verkrijgen in de sociale structuur in de
buurt en vormen van betrokkenheid op elkaar
en op de ruimte. Wat we beogen is het verkennen welke ingrepen, op welke schaalniveaus
nu mogelijk zijn om aan de structurele versterking van de buurt te werken.
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1. SOCIALE BINDING
Contacten met buren en buurtbewoners. Het
gaat om binding op basis van sociale contacten in de omgeving. De buurt is de plaats
voor sociale relaties en onderlinge hulp, hier
ontstaat het sociaal weefsel. Buurtcontacten
zijn een bron van sociale steun, sociale samenhang en organiserend vermogen. Sociale binding wordt versterkt door de beschikbaarheid
van plekken in een buurt waar mensen elkaar
makkelijk, zonder te veel verplichtingen kunnen ontmoeten (van een openbare ruimte tot
een buurtwinkel, school of bibliotheek). Het
kan gaan om feitelijke contacten (van hulp
tot een praatje), maar ook om publieke vertrouwdheid (elkaar regelmatig zien). Een goede fysieke inrichting van een buurt is voor een
gevoel van vertrouwen in anderen van groot
belang. Het gaat in sociaal heterogene buurten ook om publieke vertrouwdheid als een
lichte vorm van sociale binding. Terloopse ontmoetingen met ‘bekende vreemden’ kan ook
een gevoel van thuis geven.
2. FUNCTIONELE BINDING
Werk en voorzieningen. Dit is een binding op
basis van functionaliteit, de buurt en zijn dragers komen overeen met een bepaald behoeftepatroon. De wijk voldoet (voor een deel) wat
betreft voorzieningen aan de wensen. Deze
functionele binding gaat over het gebruik
van voorzieningen in de buurt, zoals winkels,
school en maatschappelijke voorzieningen.
Het gaat over het faciliteren van de organisa12

VOORBEELD

TYPEN BUURTBINDING
Het belang van buurtdragers (ruimtelijke
structuren, plekken, programma’s) is vanuit
het perspectief van bewoners nader te verkennen door het concept buurtbinding centraal
te stellen. Het verbindt de ruimtelijke en sociale dimensie van buurtdragers. Buurtdragers
zijn belangrijk omdat ze diverse vormen van
binding met de buurt mogelijk maken. Dat
kunnen zowel ‘zwaardere’ als lichtere vormen
van buurthechting zijn. Deze vormen van binding kunnen ook individueel beleefd worden.
Sociologe Lupi (2005) heeft vier dimensies van
buurtbinding onderscheiden: sociaal, functioneel, emotioneel/esthetisch en politiek. Resumerend en wat aangepast gaat het om:

tie van het dagelijks leven. Deze buurtdragers
structureren de dagelijkse routines en maken
ze mogelijk.
3. EMOTIONELE EN ESTHETISCHE BINDING
De emotionele binding betreft identificatie,
trots en vertrouwdheid. Bewoners waarderen
het imago, voelen zich er zich thuis of leven al
zo lang in een bepaalde omgeving dat ze eraan gewend zijn. De esthetische binding gaat
over visuele aspecten. Bewoners waarderen
aspecten van hun buurt als de architectonische vormgeving, de opzet en structuur, het
uitzicht, de openbare ruimte et cetera. De sociologen Van der Graaf & Duyvendak (2009)
hanteren in dit verband het begrip ‘place attachment’ dat naast een sociale hechting met
een buurt ook een fysiek emotionele binding
impliceert met bepaalde plekken in een buurt.
Zij onderscheiden naast hechting aan mensen
in de buurt (‘bonding’) een hechting aan plekken in de buurt (‘rootedness’).
4. POLITIEKE BINDING
Dit is een binding op basis van zeggenschap
en controle, inzet en betrokkenheid. Dat kan
bijvoorbeeld betrekking hebben op het gezamenlijk vegen van de stoep. Het gaat over
een gevoel van eigenaarschap van de collectieve en openbare ruimte. Het gaat ook over
actiebereidheid en over organisatiegraad van
bewoners. Door het privatiseren van een binnenterrein kunnen bewoners meer controle
ervaren over het beheer van hun omgeving.
Maar het kan ook kan gaan over zeggenschap
over een openbare ruimte door er moestuinen
aan te leggen.
BUURTBINDING IN ONTWIKKELBUURTEN
In achterstandswijken spelen allerlei ontwikkelingen waarmee rekening gehouden moet
worden als het gaat om het versterken van het
woon- en leefklimaat door middel van fysieke
ingrepen. Goed beheer, onderhoud en handhaving vormen basiscondities voor de leefbaarheid. Van belang is de aanwezigheid van
buurt- en wijkbeheerders of een wijkagent die
regelmatig langskomt. In deze buurten zijn
buurtcontacten ook vaak een bron van sociale steun en bij het zoeken van werk. Daarvoor
zijn laagdrempelige ontmoetingsplekken no-

Foto: Stadsarchief Amsterdam

Staalmanplein jaren ‘60

Staalmanplein met links de drie kiosken
in rood aangegeven.

Bron: Beeldbank Amsterdam

STAALMANPLEIN
Op het Staalmanplein staan drie geschakelde
kiosken uit 1960. De ruimte achter de kiosken
werd ingericht met een carré van platanen. De
Amsterdamse Kunstraad beschreef het plein in
2016 als volgt:
“Het Staalmanplein is binnen Amsterdam een
uniek en nog vrijwel intact voorbeeld van het
modernistische gedachtegoed (licht, lucht en
ruimte, red.), het ontwerp getuigt van een duidelijke visie. De monumentale kracht schuilt in
de goed doordachte compositie van het plein.
Er is sprake van een duidelijk evenwicht tussen
leegte en bebouwing. Dat is zichtbaar in de
rustige, losse manier waarop drie transparante
paviljoentjes op het plein zijn gezet. Deze geschakelde kiosken zorgen voor transparantie
in de richting van de Johan Huizingalaan en
vormen het meest waardevolle element van
het Staalmanplein als complex.”
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dig. Maar ook fysieke buurthechting in achterstandswijken is een schaars goed waar stedelijke vernieuwers zuinig op moeten zijn.
Sociaal-geografe Pinkster (2008) concludeert
in een onderzoek dat buurtbinding in arme
wijken verschilt per type bewoner. Haar conclusie is dat er een hoge binding is van (kans)
arme bewoners in arme wijken. Er is echter
meestal een lagere sociale en functionele binding van middenklasse bewoners in vernieuwde wijken, een gegeven dat ook naar voren
komt in andere onderzoeken. In wijken waar
vernieuwd is en waar sociale huurwoningen
en koopwoningen staan, kan het ook gebeuren dat verschillende inkomensgroepen langs
elkaar heen leven. Bij nieuwe middenklasse
bewoners die niet afkomstig zijn uit de buurt
kan sprake zijn ‘ruimtelijke disaffiliatie’. Ze wonen in een koopwoning of vrije sector huurwoning, maar de buurt is voor hen een ‘ijle
zone’ en ze doen boodschappen en besteden
hun vrije tijd in andere buurten in de stad.
Een ontwikkeling waar nu rekening mee ge-
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Brasserie Het Siertje Slotervaart

houden moet worden is de residualisering
van de sociale woningvoorraad. Sociale huurwoningen worden passend toegewezen aan
mensen met weinig bestaanszekerheid en aan
bijzondere doelgroepen met veel ondersteuningsvragen, zoals woningzoekenden met een
achtergrond in de GGZ. Minimahuishoudens,
maar ook huishoudens met een problematische achtergrond concentreren zich steeds
meer in buurten met concentraties aan sociale
huurwoningen. Er ontstaat een toenemende sociale problematiek als gevolg van deze
uitsorteringsprocessen op de woningmarkt
(Welschen & Veldboer, 2019; Leidelmeijer et al,
2020).
Er zijn grote verschillen tussen groepen bewoners in de mate en combinatie waarin zij
in hun sociale leven op de buurt zijn gericht.
Buurtbinding is vooral belangrijk voor mensen met een kleine actieradius (mensen met
weinig geld, huishoudens met een problematische achtergrond, ouderen, kinderen). Maar
binding is ook belangrijk voor hogere inkomens. Ook op hen heeft een lage binding een

negatief effect, waaronder een hogere kans op
verhuizen.
PROGRAMMATISCHE EN
RUIMTELIJKE BUURTDRAGERS
Zoals hiervoor beschreven zijn er in de stedelijke vernieuwing al veel plannen gerealiseerd
om voorzieningen te vernieuwen. Er is zowel
aandacht geweest voor nieuwe programma’s
(nieuwe brede scholen, gezondheidscentra,
huizen van de wijk, buurtwerkkamers, communities in voormalige schoolgebouwen,
broedplaatsen met een buurtfunctie) en voor
ruimtelijke vernieuwingen (nieuwe collectieve
ruimten en stedenbouwkundige ingrepen als
vernieuwde parken, pleinen en straten). Wat
opvalt is dat de nieuwe programma’s in de
stedelijke vernieuwing vaak een welzijnsachtig karakter hebben. Zo is de vernieuwing van
de voorzieningen in de Westelijke Tuinsteden
sterk benaderd vanuit het perspectief van de
verzorgingsstaat. Dat ging ten koste van het
zicht op de Westelijke Tuinsteden als een veranderende samenleving die op uiteenlopende manieren gebruik maakt van wat er in dit

Buurtkamer de Dichter in de Dichtersbuurt

deel van de stad aan ruimte en voorzieningen
aanwezig is en daaraan ook nieuwe ruimte en
voorzieningen toevoegt (Nio et al, 2006). Functionele buurtdragers kunnen bijvoorbeeld bestaan uit alledaagse commerciële voorzieningen. In Slotervaart blijkt dat voorzieningen als
brasserie Het Siertje op het Sierplein en cafetaria Abi Patat in de Jan Tooropstraat ook als
buurtdrager voor verschillende groepen kunnen functioneren.
De vraag is welke buurtdragers om welke reden van belang kunnen zijn. We weten dat
fysieke vernieuwing alleen niet voldoende is
om de leefbaarheid in een buurt duurzaam
te verbeteren en om mensen vooruit te helpen. Toch liggen er met ruimtelijke en programmatische buurtdragers veel kansen om
ontwikkelbuurten voor te bereiden op hun
toekomst als divers samengestelde buurten
waar bewoners op uiteenlopende dimensies
een binding mee kunnen hebben. Ten eerste
zijn buurtdragers van blijvend groot belang
voor mensen met een kleinere actieradius. Ten
tweede maken nieuwe bewoners met hogere
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inkomens meestal geen of minder gebruik van
ontmoetingsplekken als Huizen van de Wijk.
Voor hen dient binding met de buurt op een
andere ruimtelijke en programmatische wijze
gerealiseerd te worden. Ten derde is er meer
nodig in buurten met grote sociale contrasten
willen mensen prettig met elkaar samenleven.
Het gaat om het ontwikkelen van inclusieve
buurten, waar bewoners vreedzaam naast
elkaar kunnen leven en waar informele contacten niet uitgesloten worden zodat er meer
vertrouwen in elkaar kan ontstaan.
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Abi Patat Nieuw-West

Foto: Rufus de Vries uit de serie Buurtbanden www.rufusdevries.nl

Binnentuin van Social Garden in de Lodewijk van Deysselbuurt
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Kunstwerk op Staalmanpark in Slotervaart

Coffeemania aan het Staalmanpark
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3

STEDELIJK WEEFSEL
& BUURTDRAGERS

STEDELIJK WEEFSEL
Buurtdragers gaat over de structurele versterking van een buurt en de samenhang tussen
de fysieke ruimte en de sociale samenhang
in een buurt. In dit hoofdstuk verkennen we
deze opgave vanuit het ruimtelijk perspectief.
De fysieke samenhang van een buurt bekijken
we daarbij vanuit het stedelijk weefsel. Het stedelijk weefsel is het gelaagde patroon van de
stadsplattegrond. Deze valt uiteen in:

•
•

•

Het netwerk van straten met daaraan gekoppeld openbare ruimten als pleinen en
parken.
De verkaveling en typologie van de bebouwing daarbinnen, inclusief de dichtheid van die bebouwing en de verhouding bebouwd-onbebouwd.
De distributie en positionering van functies binnen deze lagen van het stedelijk
weefsel en binnen het gebouw.

De Ontwikkelbuurten zijn woonwijken met
stedelijke weefsels uit de periode van de naoorlogse modernistische stedenbouw (jaren
’50-’60) tot aan de periode van de Bloemkoolwijken (jaren ’70-’80). De modernistische stedenbouw vormde daarbij een reactie op de
stedelijke uitdagingen van de late 19e eeuw,
waarbij de structuur van gesloten bouwblokken, smalle straten en vooral hoge bewoningsdichtheden tot onleefbare situaties hadden
geleid. Als tegenreactie daarop werd het motto Licht Lucht en Ruimte leidend voor het stedenbouwkundig ontwerp, gestoeld op de modernistische principes van industriële bouw en
gelijkheid.
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PLAN ZUID 1920-1940
Met de keuze van het loslaten van het gesloten bouwblok, werden succesvolle plannen
waarbij bouwblokken helder gedefinieerde
stedelijke ruimten vormden zoals in Plan Zuid
van Berlage uit begin 20e eeuw ook verlaten.
Het zijn echter juist deze stedelijke ruimten die
in Plan Zuid al 100 jaar functioneren als buurtdragers en daarom voor ons onderzoek van
belang zijn om te bestuderen, met als belangrijkste vraag: op welke wijze zijn deze buurtdragers verankerd in het stedelijk weefsel?
Het antwoord is kort en bondig, alle buurtdragers zijn verankerd in het stedelijk weefsel.
Voorzieningen als scholen zijn regelmatig opgenomen in woonbouwblokken of in de binnenterreinen.
Straten worden vaak beëindigd met ruimtelijke hoekaccenten; als een punt aan het eind
van een zin. Deze ruimtelijke uitzonderingen
in de straat werden opgevuld met buurtvoorzieningen. Architectuur, openbare ruimte en
functie vormden daarbij één geheel en is nog
steeds herkenbaar als het signatuur van Berlage.
Berlage moduleerde op strategische plekken
in de buurt de bouwblokken op een dusdanige wijze dat de ontstane ruimte als ontmoetingsplek kon functioneren in de vorm van
een plantsoen met speelplek of buurtplein.
En tot slot geeft de rijk gedetailleerde architectuur de wijk een eigen identiteit, waar de
bewoner zich mee verbonden voelt en trots
op is. De plannen van Berlage zijn alles behalve flexibel te noemen, maar omdat het plan
vanuit de menselijke maat en vanuit de schaal
en behoefte aan functie van de buurt is ont-

STEDELIJKE WEEFSELS

1900-1940 PLAN ZUID
AMSTERDAM ZUID

1950-1960 AUP
AMSTERDAM NIEUW-WEST

1970-1980 H-BUURT
AMSTERDAM ZUIDOOST

1970-1990 BANNE NOORD
AMSTERDAM NOORD

Op de vier kaartjes is met name de verhouding tussen bebouwing
en openbare ruimte goed afleesbaar. Door de tijd heen wordt het
percentage openbare ruimte steeds groter en daarmee het weefsel
“losser”. De kaartjes hebben de zelfde schaal.
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worpen functioneert Plan Zuid nu nog steeds
succesvol als woonbuurt. Er is geen noodzaak
om ingrepen te doen in het stedelijk weefsel,
ook omdat de dichtheid van rond de 100w/
hectare voldoet aan de huidige eisen van
compact bouwen. Dit in vergelijk met bijvoorbeeld de tuindorpen in Amsterdam Noord
waar de dichtheid veel lager is, maar waar ook
het stedelijk weefsel nauw is verbonden met
buurtdragers als de winkel op de hoek of een
buurtpleintje.
DE TUINSTAD 1950-1960
Het motto van de modernisten Licht, Lucht en
Ruimte, zien we niet alleen terug in de woningen maar ook in het stedelijk weefsel. Vrijstaande volumes in repeterende verkavelingen (stempels) vormen het stedelijke weefsel.
Deze stempels zijn opgebouwd uit verschillende maat -en schaalverhoudingen qua volumes
en openbare ruimten. Appartementenblokken
van vier verdiepingen worden bijvoorbeeld
afgewisseld met lage bejaardenwoningen of
grondgebonden eengezinswoningen.

Het groen maakt in de tuinstad een groot onderdeel uit van het stedelijk weefsel. Zien we
bij Berlage het groen geconcentreerd in plantsoenen en parken, in het AUP werd een koppeling gemaakt van de tuin naar het hof naar
het buurtpark naar het stadspark. Het netwerk
van het AUP bestaat uit een patroon van grijze (infrastructuur), blauwe (water) en groene
lijnen, omschreven als de schotse ruit van het
AUP. Uit workshops met bewoners leerden wij
hoe het groen hoog werd gewaardeerd en als
belangrijke buurtdrager ervaren.
Op strategische plekken kwamen in dit netwerk voorzieningen te liggen en ook daar in is
een doorkoppeling gemaakt van de winkel op
de hoek, naar de winkelstrips op buurtniveau
naar de grote winkelpleinen op wijkniveau.
Deze doorkoppeling is in de stedelijke vernieuwing vaak doorbroken door het clusteren van
voorzieningen met leegstaande kleine winkelpanden en bedrijf onroerend goed tot gevolg. Echter deze kleinschalige voorzieningen
kunnen van belang zijn voor de buurtbinding
door bewoners en zijn daardoor buurtdragers.

DOORWAADBAARHEID
Met het openbreken van het gesloten bouwblok door de modernisten, verdwenen de afgesloten binnenhoven, en ontstond een grotere doorwaadbaarheid van de buurt. Men kan
de buurt op verschillende manieren doorkruisen: langs het grijze netwerk van straten en
stoepen of langs de groene routes en langs
informele routes door de hoven. Het op verschillende wijze door een buurt kunnen gaan
beschrijft ook Jane Jacobs in haar boek The death and life of great American cities (1961), in
het hoofdstuk waar zij de noodzaak van kleine
woonblokken behandeld.
Hierin beschrijft zij hoe door korte blokken te
gebruiken er meer keuzemogelijkheden ontstaan om de wijk te doorkruisen en daarmee
meer kans om iemand uit een andere straat te
ontmoeten. Zij omschrijft een hoog stedelijke
situatie, maar het principe is enigszins vergelijkbaar.

HET HOF ALS STRAAT
In de tuinstad speken we over het hof in de
zin van het binnenterrein van de stempels,
maar ook als straattypologie. Het hof als straat
wordt meer als een collectieve ruimte ervaren
dan een rechte straat. Dit komt door de sterke ervaring van het in- en uit zijn. Men ervaart
veel sterker of men een hof betreedt dan dat
men een straat betreedt. Het hof wordt daardoor als eigen ervaren en sneller toegeëigend.
Dit is een teken dat bewoners zich er meer
mee verbonden voelen en kan daarom gezien
worden als buurtdrager.
In tegenstelling tot Berlage die zijn stedenbouw als een gesamtkunstwerk beschouwde,
zag Van Eesteren zijn stedenbouwkundig plan
als een flexibel raamwerk waar de architecten
zelf hun invulling aan konden geven. In de
stedelijke vernieuwing blijkt het AUP ook zo
te functioneren. Gebouwen kunnen worden
gesloopt en vervangen door een andere typologie zonder dat het stedelijke weefsel uiteen
valt. Echter met het slopen kunnen buurtdragers -ongemerkt- verdwijnen: een winkelstrip,

DOORWAADBAARHEID VAN HET WEEFSEL

PLASTICITEIT VAN HET WEEFSEL

1.
Korte blokken maken
meerdere routes mogelijk en leveren daardoor
meer kans op ontmoeting tussen buurtbewoners.
2

3.
Hof-structuur versterkt
IN -UIT ervaring

IN
Vier bouwblokken omsluiten twee buurtpleinen. In één van de blokken is een school opgenomen in het binnenterrein in Plan Zuid.
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UIT

Hoekbeëindiging in Plan Zuid van Berlage.

2.
De hof-structuur geeft
doorwaadbaarheid.

3

1
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een plantsoen, een buurtpleintje, een speelplek of een veel gebruikte informele route
door een hof. Het is daarom van belang om
vooraf nauwkeurig onderzoek te doen naar
buurtdragers, voordat het stedelijk weefsel
wordt gewijzigd. Een kleine verandering kan
een buurtdrager doen verdwijnen, maar ook
toevoegen.
De architectuur in Nieuw-West uit de wederopbouwperiode moest snel en goedkoop
worden gebouwd en is dan ook veel minder
rijk gedetailleerd als de beeldbepalende architectuur van Berlage in Amsterdam Zuid.
In Nieuw-West staan echter ook voorbeelden
van wederopbouw architectuur, vaak publieke
gebouwen als kerken, scholen of winkelruimten, die de buurt identiteit geven, en daarmee
buurtdragers zijn. Omdat zij vaak niet opgenomen zijn in het stedelijk weefsel maar als losse
volumes in de openbare ruimte zijn geplaatst,
lijken zij makkelijker te verdwijnen.

FUNCTIONELE STEDENBOUW 1960-1970
De Tuinstad-gedachte ontwikkelde zich vanaf
eind jaren ’60 door tot grootschalige woonwijken waar de verschillende verkeersstromen werden gescheiden en de voorzieningen
werden geclusterd. Appartementen in hoge
vrijstaande volumes vormden het stedelijk
weefsel. Amsterdam Zuidoost en met name
de Bijlmermeer is het bekendste voorbeeld in
Nederland. De openbare ruimte spoelt als het
ware als een zee van ruimte om de bouwblokken heen. De verhouding tussen bebouwd-onbebouwd is vanaf Berlage langzaam omgedraaid; domineerde eerst de bebouwing nu
is de openbare ruimte dominant. Dit is niet alleen in de plattegrond van het stedelijk weefsel zichtbaar maar ook op ooghoogte wordt
dit op deze manier ervaren.
Met de opschaling ging de koppeling tussen
verschillende schalen die we in de tuinstad
zagen verloren. Het doorkoppelen van grote
volumes naar kleine; de koppeling van buurt
naar wijk voorzieningen en ook de inrichting
van de openbare ruimte kende geen trapsgewijze verschaling meer.

HIËRARCHIE VAN HET RUIMTELIJK SYSTEEM AUP
LANDSCHAP
NATUUR
PARK

GROENSYSTEEM

PARKSTROOK
GROENSTROOK

HOF
TUIN

WONING

PLAS

VAART
SINGEL

SPEELPLEK

OPENBAAR
GEBOUW

VILLA
STROOK

SPORT
VELDJE

SCHOOLTUIN
WERKTUIN

SPORTPARK
VOLKSTUIN

BEGRAAF
PLAATS

FUNCTIES

STOEP
WOONSTRAAT
BUURTSTRAAT

INFRASTRUCTUUR

WIJKWEG
STADSLAAN
AUTOWEG

Bron: Fedde, 2011 pag.139
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Nieuw-West
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Met grootschalige ingrepen van sloop en
nieuwbouw wordt de Bijlmer vanaf de jaren ‘90
nieuw leven ingeblazen. Plinten zijn opgevuld
met woonfuncties, laagbouw is toegevoegd,
de maat van openbare ruimte is op strategische plekken verkleind en de gescheiden verkeersstromen voor een groot deel opgeheven.
Al deze ingrepen behelzen het toevoegen van
koppelingen tussen de schalen.
TERUG NAAR HET HOF 1970-1980
Op de grootschaligheid van wijken als de Bijlmermeer ontstond een tegenreactie die door
de architect Carel Weeber als “de nieuwe truttigheid” werd bestempeld. Kleinschaligheid,
afwisseling en menselijke schaal stonden centraal. In deze wijken bestaat het netwerk vaak
uit een wijk-ringweg die aftakt naar cul-desacs. In de wijken met voornamelijk grondgebonden eengezinswoningen liggen de woningen aan autoluwe woonerven. De kronkelige
structuur van de plattegrond gaf deze wijken
hun naam: de Bloemkoolwijken
Binnen de ontwikkelbuurten hebben we een
project gedaan in Banne Noord, gebouwd
tussen 1971 en 1978. De buurt bestaat naast
een klein deel grondgebonden woningen
voornamelijk uit appartementenblokken van
vier lagen. Daarmee is het geen traditionele
bloemkoolwijk met laagbouw, maar door het
netwerk van een ringweg met daaraan doodlopende erven valt het stedelijk weefsel wel
onder bloemkoolwijk.
Het stedelijk weefsel is opgebouwd uit vrijstaande woonblokken in het groen waardoor
het de sfeer van een tuinstad heeft. Het verschil ligt echter met name in de opbouw van
de hoven. In Banne Noord zijn de hoven georganiseerd met een duidelijke voor en achterzijde, iets wat in het AUP veel minder duidelijk is vormgegeven. Aan de voorzijde van de
hoven in Banne Noord liggen de entrees naar
de portieken. Deze zijde is ingericht met een
harde afwerking met bomen als groen accent.
De geparkeerde auto’s domineren het straatbeeld. Een groot contrast daarmee is de achterzijde van het hof die aan het groen grenst
en niet voor auto’s bereikbaar is. De overgangen van de tuinen aan deze zijde grenzen direct aan het openbare groen en hebben vaak
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een geleidelijke overgang van openbaar naar
privé. Bijzonder in Banne Noord is dat er hoogteverschillen in het groen zijn.
De voorzieningen in Banne Noord waren geclusterd op het in het centraal gelegen Parlevinkerplein. Bij de stedelijke vernieuwing zijn
de voorzieningen, met uitzondering van de
coffeeshop en een kringloopwinkel, verhuisd
naar het winkelcentrum Banne, dat buiten de
buurt ligt. Een belangrijke buurtdrager voor
Banne Noord is hiermee verdwenen. In Banne
Noord wordt nu door de gemeente gewerkt
aan hoe deze nu vijwel lege plek zowel ruimtelijk als functioneel opnieuw in te vullen. In het
openbare groene centrale hart van de buurt
staan nog drie scholen en er is een moskee.
De speelpleinen van de scholen worden ook
buiten schooltijd gebruikt. Het zijn belangrijke
voorzieningen in het dagelijkse leven van de
bewoners van Banne Noord en daardoor belangrijk als buurtdrager. Op het moment dat
de school uit gaat wordt het belang van de informele routes in het groene deel van de wijk
zichtbaar. Via deze routes gaan de kinderen
naar hun huis, zonder veel wegen te hoeven
over te steken.
Bij bloemkoolwijken werd veel aandacht besteed aan kleinschaligheid, het herkenbaar
zijn van de individuele woning en een rijkheid
aan details in bijvoorbeeld verschillende kapvormen of gebruik van erkers. Dit vinden we
niet terug in Banne Noord. De architectuur
bestaat uit metselwerk en wordt op sommige
plekken gedomineerd door de sobere grijze
aluminium gevelbeplating, die eerder een associatie met bedrijfspanden oproept dan met
woningbouw. De architectuur heeft geen rijke
detaillering of ruimtelijke bijzonderheden die
bijvoorbeeld een portiekentree accentueren
en de woningen zijn niet individueel herkenbaar.
HET STEDELIJK WEEFSEL ALS DRAGER?
In Plan Zuid biedt het stedelijk weefsel nog
steeds, een eeuw na oplevering, een fijnmazige structuur van buurtdragers. Voorzieningen
(scholen, winkels), plantsoenen en buurtpleinen zijn nog steeds de basis voor de sociale
samenhang in de buurten.
Bij de wijken uit het AUP en in Banne Noord
Amsterdam Zuidoost, nieuwe functies in de plint
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zijn de oorspronkelijk bedoelde buurtdragers veel kwetsbaarder. Het zijn vaak losse
objecten in het stedelijk weefsel - wat ook de
sloop makkelijker maakt. Bovendien hebben
de voorzieningen soms ook geen ruimtelijke
betekenis omdat ze in de plint van een woongebouw zitten en geen architectonisch accent
bewerkstelligen.
De buurtdragers in de vorm van groen, speelplekken en architectonisch waardevolle gebouwen zijn beter verankerd in het stedelijk
weefsel en daardoor minder kwetsbaar.
De informele routes en doorwaadbaarheid als
buurtdrager is daarentegen wel weer kwetsbaar. Ze zijn minder direct zichtbaar, veelsoortig en soms ook onveilig. Tegelijkertijd blijken
ze juist vanuit het perspectief van bewoners
vaak van grote waarde, leerden wij in onze
workshops met bewoners.

28 Entreezijde van de hoven in Banne Noord

Tuinzijde van de hoven in Banne Noord
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DRIE PERSPECTIEVEN
Wat zijn in de huidige tijd in de naoorlogse
woonwijken de ruimtelijke structuren, plekken
en programma’s die als buurtdragers de binding van bewoners met hun buurt duurzaam
kunnen versterken? Om die te achterhalen kiezen we voor een aanpak vanuit drie perspectieven: het stedenbouwkundig perspectief,
het gebruiksperspectief en het bewonersperspectief.
Vertaald in drie onderzoekstappen gaat het
hierbij over:
de gebouwde-de gebruikte - de ervaren stad.
DE GEBOUWDE STAD
• Wat zijn vanuit de oorspronkelijke wijkgedachte de ruimtelijk-programmatische
eenheden geweest die de buurt dragen?
• Wat zijn in de huidige configuratie de
plekken, functies en structuren die de
buurt ruimtelijk-programmatisch dragen?
• Welke buurtdragers organiseren de eventuele nieuwbouw en andere wijzigingen
in het publieke domein voor de buurt?
DE GEBRUIKTE STAD
Wat zijn de plekken, functies en routes die
door de bewoners veel worden gebruikt?
• Is daarbinnen een onderscheid te maken tussen een functionele route (snelste
weg) en een meer recreatieve route?
• Welke routes en plekken zijn op het niveau van doorwaadbaarheid meer of minder van belang voor de buurt?
• Welke hiërarchie kan op basis van gebruik
en verschijningsvorm gedestilleerd worden?

•
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PERSPECTIEF &
AANPAK
DE ERVAREN STAD
Wat zijn volgens de bewoners de functies,
routes en plekken die zij aanwijzen als
buurtdrager, zowel sociaal en functioneel
(men komt er graag) en/of symbolisch
(men is er trots op)?
• Wat zijn de buurtdragers die voor de bewoners het leven in de buurt beter en fijner zouden kunnen maken en die ze echt
trots zouden maken? En hoe kunnen die
versterkt worden?

•

•

•

De resultaten van de afzonderlijke lagen
verwerken we in een typologie van mogelijke buurtdragers. Wat kunnen we daarvan leren voor de planvorming in andere
buurten? Met ander woorden wat zijn potentiële ruimtelijk-programmatische dragers voor de buurt?

Tekening van een bewoner uit de workshop in de Van Deysselbuurt.

DE STOEP GEWAARDEERD
In deze tekening van een bewoner uit de Van
Deysselbuurt worden de kleine hegjes op de
stoep als volgt omschreven:
“dit zijn de stukjes groen die eigenlijk in de
weg staan.”
De woorden zijn mild te noemen want op de
foto is te zien hoe de situatie in werkelijkheid
is. De doorgang op de stoep wordt geheel geblokkeerd door fietsen en door het groen.
Verder benoemt deze bewoner de te smalle
stoep, de vele fietsen, de coffeeshop en de
onbenutte strook groen waar honden worden
uitgelaten en waar veel afval is. De gedetailleerdheid is opmerkelijk als we bedenken dat
de tekening uit het hoofd is gemaakt. Over het
thuisgevoel wordt een zeer positieve opmerking gemaakt:
“Als ik thuis ben denk ik: Nu ben ik thuis.”

Een specifiek onderdeel van de analyses
is het aspect schoonheid. Hierbij gaan we
ervan uit dat schoonheid een universele
waarde is die voor bewoners uitdrukt dat
hun buurt en woonomgeving met aandacht en zorg is vormgegeven. Schoonheid definiëren we derhalve als een
ruimtelijke vorm die vanwege zichtbare
en samenhangende karakteristieken gelaagdheid en rijkheid vertoont en onderdeel uitmaakt van wat wij de buurtbeeldtaal noemen.

De getekende straat.
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INVLOED OP PLANVORMING

ONDERZOEKSTAPPEN
In schema van blz.33 wordt schematische de
verschillende onderzoekstappen weergeven.
DE GEBOUWDE STAD
Hierbij wordt de ruimtelijk-programmatische
structuur van de buurt als stedelijk weefsel
geanalyseerd. Hiervoor wordt ontwerpend
onderzoek verricht (2D analyse) en in de buurten een stedenbouwkundig survey gehouden.
Met een stedenbouwkundig survey wordt de
buurt ter plekke geanalyseerd. Wat zijn de
structuren, plekken, groen, ritmes, gebouwen
etc. die de buurt droegen of zouden kunnen
dragen?
DE GEBRUIKTE STAD
Hierbij wordt het daadwerkelijke gebruik van
de buurt empirisch geanalyseerd. Daartoe
worden ter plekke observaties en interviews
gehouden. Het laat zien wat de hoofdroutes
zijn, wat de rol van de informele routes zijn en welke plekken vanwege veelvuldig gebruik
mogelijk van betekenis zijn - en mogelijk als
buurtdrager kunnen functioneren.

DE GEBOUWDE STAD

DE GEBRUIKTE STAD

DE ERVAREN STAD

CONCLUSIES

DE ERVAREN STAD
Hierbij wordt vanuit de bewoners naar hun
buurt gekeken. Daartoe worden bewonersworkshops, focus-gesprekken en walk-along
interviews gehouden. Het laat zien wat voor
de bewoners zelf belangrijk is in hun buurt,
maar ook waar ze juist nog iets missen of behoefte aan hebben.
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Bewonersworkshop Slotervaart Zuid

TERUGKOPPELING & PARTICIPATIE

DE KRACHT VAN BEELD
Een belangrijk onderdeel van onze workshop
met bewoners is dat wij de bewoners vragen
om hun eigen woonomgeving en de voor hen
belangrijke plekken en routes te tekenen op
een luchtfoto of kaart. De resultaten van verschillende bewoners zijn door deze werkwijze
beter met elkaar te vergelijken, dan wanneer
alleen gesprekken worden gevoerd. Door te
analyseren wat er wel en niet getekend wordt,
ontstaan indicaties van de waardering voor
de woonomgeving. Het tekenen heeft als bijkomend voordeel dat ook bewoners die de
Nederlandse taal nog niet geheel machtig zijn
volwaardig mee kunnen doen. Ook leidt het
tekenen automatische tot een ongedwongen
sfeer tijdens de workshop, wat het overleg
tussen bewoners stimuleert. En ook hier geldt
één beeld zegt meer dan honderd woorden.

AANBEVELINGEN

BUURTDRAGERS IN ZICHT
De integrale analyse van de data uit deze drie
verschillende invalshoeken biedt zicht op de
buurtdragers die er mogelijk al zijn. En geeftzicht op de plekken, programma’s en uitdagingen waarmee met nieuwe investeringen het
stelsel van buurtdragers kan worden versterkt.
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Nieuw-West
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Dichtersbuurt Nieuw-West
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Banne Noord
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Van Deysselbuurt
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Reigersbos
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Slotervaart Zuid
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BUURTDRAGERS

DE STRAAT

EEN EERSTE VERKENNING

INFORMELE ROUTES

HET PORTIEK
HET HOF EN DE TUIN

EEN TYPOLOGIE
De analyses van de drie casestudies en
de aanpak vanuit drie perspectieven
(stedenbouwkundig, gebruik en bewoners)
leveren de bouwstenen voor de samenstelling
van meerdere mogelijke buurtdragers:
BUURTDRAGERS
De ruimtelijke structuren, plekken en
programma’s die de binding van bewoners
met hun buurt duurzaam kunnen versterken.
Buurtdragers zijn verbeeld in het schema van
pagina 47. Het is een conceptuele weergave
van mogelijke buurtdragers op verschillende
schaalniveaus.
De cirkels op de tekening geven een afstand
van tien minuten lopen en tien minuten
fietsen aan. We trekken daarbij de grens bij
tien minuten buiten de buurt. Het concept
combineert het perspectief van de ruimtelijk
professional (van groot naar klein) en het
perspectief van de bewoner (van de eigen
woning naar de hele buurt).
VIJF THEMA’S
De typologie is geordend rondom samen
hangende ruimtes waarin verschillende
partijen ieder of gezamenlijk aan de
versterking van buurtdragers kan bouwen.
Aan de hand van vijf thema’s worden in
dit hoofdstuk de (mogelijke) buurtdragers
voorstelbaar
gemaakt
met
concrete
empirische voorbeelden uit ons onderzoek
in de buurten in Nieuw-West, Zuid-Oost en
Banne Noord.
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DE OVERGANGSZONE

GEBOUW & BLOK
• Het portiek
• De overgangszone
• Het hof

VOORZIENINGEN
IN DE BUURT

NETWERK & ROUTES
• De straat
• Informele routes
• Openbaar vervoer
VOORZIENINGEN & PLEKKEN
• Maatschappelijke voorzieningen
• Commerciële voorzieningen
SPEELPLEKKEN
• Buurtdragers voor het kind
WEEFSEL VAN DE BUURT
• Buurt-groen en water
• De stedelijke structuur
• De randen van de wijk
OV-HALTE

SCHOOL / KDV

BUURTVOORZIENING

HET PARK
EN HET WATER
DE SPEELPLEK
DE RANDEN VAN DE BUURT
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GEBOUW & BLOK
PORTIEK - OVERGANGSZONE - HOF
HET VERANDERDENDE PORTIEK
“Ik heb altijd geluk gehad met mijn trap”, zo
verwoordde een vrouw die al meer dan 47 jaar
in een portiekflat in Nieuw West woont haar
band met de andere bewoners in het portiek.
Het waren meer dan haar directe buren. Zo
vierden ze in de jaren ‘60 toen de kinderen
nog klein waren, gezamenlijk Sinterklaas.
Door haar lange woonduur heeft zij veel zien
veranderen in haar portiek. Het begon ermee
dat doordat vrouwen buitenhuis gingen
werken er overdag veel minder mensen thuis
waren. Daarna kwamen bewoners met een
andere culturele achtergrond in het gebouw
wonen. Ze vertelde dat ze de sleutel van haar
buren uit India heeft, maar dat ze er nog nooit
binnen is geweest terwijl ze al 20 jaar naast
elkaar wonen. Ze benadrukte met klem dat
de buren hele lieve mensen zijn, daar lag het
absoluut niet aan.
HET PORTIEK TEGENOVER DE GALERIJ
Het portiek en de galerij zijn veelvoorkomende
ontsluitingsprincipes in naoorlogse wijken.
Het portiek werd gebruikt voor woonblokken
tot 4 lagen, was er een lift nodig dan werd
gekozen voor een galerij. Bij te veel woningen
op één ontsluiting (wat vaak het geval is bij
galerijen) groeit de anonimiteit, waardoor
het verantwoordelijkheidsgevoel voor de
gemeenschappelijke ruimten afneemt.
Daarnaast is het bij een galerij lastig te
achterhalen wie er precies de directe bovenof onderburen zijn. Frustrerend als men wil
klagen over zoiets als geluidsoverlast. Maar
het gaat verder dan dat, men is over het
algemeen toleranter over overlast als men
enige informatie heeft over de situatie. Als
je de buurman met pakken laminaat hebt
zien slepen, dan kun je beter inschatten
hoe lang dat gehamer op zaterdag gaat
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duren. Weet je daarbij ook nog door een
recent kort gesprekje bij de brievenbus,
dat hij binnenkort vader wordt, dan kan
je het nog beter begrijpen. Bij een portiek
kan gemakkelijker sprake zijn van publieke
familiariteit dan bij een galerij, omdat men
elkaar minder anoniem tegenkomt, waardoor
eerder informele gesprekken plaatsvinden,
de basis voor publieke familiariteit.
CONTACT MET DE STRAAT
Een bewoner van een hoge galerijflat in
Nieuw-West vertelde dat hij en zijn vrouw
naar een andere woning op zoek gingen op
het moment dat hun zoontje alleen buiten
mocht spelen. De tocht van hun woning op
de 10e verdieping, via de galerij, via de lift
naar de straat vonden zij voor hun jonge kind
te anoniem en er was vanuit de woning geen
oogcontact mogelijk met het spelende kind
op straat.
Jan Gehl stelt in zijn boek Cities for people
(2010) dat tot de 5e verdieping er nog contact
mogelijk is met de straat, daarboven niet meer.
Daarnaast toont hij vanuit onderzoek aan dat
bewoners die op de begane grond wonen
meer dan tweemaal zo veel de collectieve
buitenruimte
van
een
woongebouw
gebruiken dan bewoners die hoger wonen.
DE OVERGANGSZONE
Ons eerdere onderzoek MIJN STRAAT ging
specifiek over het toe-eigenen van de
woonstraat. Deze toe-eigening vindt meestal
plaats op de grens tussen privé en openbaar;
de overgangszone. Deze overgangszone
kan gezien worden als een buurtdrager.
Het is de plek waar korte gesprekken tussen
buren plaats vinden. Bijvoorbeeld tijdens het
verzorgen van de geveltuin of plantenbakken,
die op hun beurt ook de binding met de

NIEUW-WEST
In verschillende stedelijk vernieuwingsprojecten in Nieuw-West
zijn lange galerijen vermeden
door gebruik te maken van een
combinatie van voordeuren aan
de straat, portieken en korte galerijen. Dit levert een gevarieerder
gevelbeeld op, zoals in dit voorbeeld van architectenbureau Snitker/Borst in Slotervaart.
In het afgesloten binnenterrein
zorgen trappen van de eerste en
tweede verdieping voor een directe toegang naar de tuin. Dit zal het
gebruik stimuleren.
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KLEINSCHALIG GROEN
Overgangen worden vaak gemaakt met
kleinschalige groen zoals lage heggen,
bosschages of grasstroken. Vanuit onze
observaties hebben wij geconcludeerd
dat de vormgeving daarvan van belang is
voor de identiteit van de buurt. De kracht
van kleinschalig groen is dat het een
georganiseerde rommeligheid kan hebben
wat een grote charme kan hebben en daarmee
karaktervol voor een buurt. Bij herprofilering
of nieuwbouwprojecten viel het ons op dat
juist die charme verloren dreigt te gaan. Een
voorbeeld die wij veel tegen kwamen was de
toe-eigening van boomspiegels. De aandacht
waarmee sommige waren onderhouden laat
een betrokkenheid zien van de bewoners met
hun buurt. Ook deze kleine doch belangrijke
details kunnen bij herprofileringen van
straten verdwijnen.

AFSLUITEN OF OPENHOUDEN
Met de recente geschiedenis van de stedelijke
vernieuwing van het Zuidwest Kwadrant in
Osdorp in het achterhoofd is het de vraag of de
collectieve ruimte openbaar gehouden moet
worden of geprivatiseerd/gecollectiviseerd.
In kleinere blokken is er vaak voor gekozen
om ze af te sluiten en daardoor te kiezen voor
een duidelijke begrenzing tussen openbaar
en collectief. Daardoor worden de blokken
los gekoppeld van de openbare structuur,
maar als er een hek is geplaatst waardoor een
afgesloten collectieve tuin nog zichtbaar is,
kunnen ze er visueel nog deel van uitmaken.
In de ontwikkelbuurten speelt dit dilemma
opnieuw. In de Nolensstraat in Geuzenveld
wordt er bij drie blokken met portiekflats
voor gekozen (na sloop-nieuwbouw) om
ze af te sluiten, maar om de speeltoestellen
buiten de hekken te plaatsen zodat die
openbaar blijven. In de Lodewijk van
Deijsselbuurt in Slotermeer verschillen bij
gemeente en corporatie de meningen over
de toekomst van de collectieve ruimten
tussen de portiekflats. De corporatie zet in op
beheersbaarheid en afsluiting, de gemeente
wil de doorwaadbaarheid behouden.
Wat is de betekenis van het hof als buurtdrager
in gesloten of open conditie? Afsluiten is de
reguliere praktijk geweest, maar collectieve
hoven lenen zich er niet altijd voor om
afgesloten te worden, zoals in de grotere
hoven in Slotervaart. Bij een bepaalde maat
zijn ze zo groot dat ze niet een collectief,
maar een openbaar karakter hebben, zoals in
Banne Noord en de H-buurt in Zuidoost.

HET HOF ALS PLANTSOEN
In de Karel Klinkenbergstraat bestonden
de twee hoven vroeger uit grasvelden met
rozenperken in het midden. Ongeveer 25
jaar geleden heeft de bewonersvereniging het overgenomen van de corporatie. Oudere bewoners die wij hier hebben
gesproken zien het hof en het plantsoen
als belangrijk persoonlijk element in hun
dagelijks leven. Als mensen meer aan huis
gebonden zijn, is het zicht vanuit de woning op het plantsoen extra belangrijk. De
bewoners hebben samen met de hovenier
de beplanting van het plantsoen midden
in het hof bepaald. De beplanting is rijk
aan variatie en kleurrijk. Bij de bewoners
was geen behoefte om bankjes of speeltoestellen in het plantsoen te plaatsen om
daarmee het plantsoen actiever te kunnen
gebruiken. Het was puur bedoeld als kijkgroen. Voorheen droegen de bewoners
gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor
het onderhoud. Elke zaterdag was er een
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buurt versterken omdat deze karakter aan
de straat geven en verantwoordelijkheid
voor de directe woonomgeving. Oftewel de
overgangszone is zowel in sociaal als in fysiek
opzicht een belangrijke buurtdrager.
Het is aan de ontwerpers om dit mee te
nemen in zowel het stedenbouwkundige plan
als in de architectuur van het gebouw. Alleen
als de ontwerpen van gebouwen en straten,
ruimte scheppen voor toe-eigening zal dit
door bewoners worden opgepakt. In ons
onderzoek hebben wij voorbeelden gezien
die in de praktijk minder succesvol waren dan
dat de ontwerper had verwacht. Het evalueren
door het navraag doen bij bewoners over hun
ervaringen is van essentieel belang om een
buurt goed te laten functioneren.

groep bewoners in de plantsoenen aan het
tuinieren. Dat is inmiddels weer in handen
van een hovenier, omdat het voor de oudere bewoners te zwaar werd en er zich helaas geen opvolgers meldden. De trots en
betrokkenheid is echter gebleven. Tijdens
een workshop met bewoners werd door
ons naar het plantsoen gerefereerd als het
plantsoen van de Key. Bewoners corrigeerden ons onmiddellijk met de woorden: “Het
is ons plantsoen.”
De ruimtelijke opbouw versterkt de beslotenheid van het hof. Zo is de doorgang naar
het park versmald met groene gaaswanden. Het versterkt de beslotenheid en daarmee het gevoel van collectiviteit en privacy. Dat de straat voor auto’s dood loopt en
daardoor meer als een hof dan een straat
wordt ervaren draagt daar aan bij.

HOVEN
Het hof is de kleinste collectieve drager in de
stedelijke structuur van de naoorlogse wijken.
In sommige hoven staan speeltoestellen,
andere hoven zijn bedoeld als kijktuin. De
vraag is hoe om te gaan met de collectieve
opzet van hoven: afsluiten of open
houden? In beide gevallen gaat het om
een herinterpretatie en herontwerp van de
collectiviteit als drager van de naoorlogse
stad.
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Hof aan Karel Klinkenbergstraat
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Slotermeer

Banne Noord
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NETWERKEN & ROUTES
STRAAT - INFORMELE ROUTES - OV NETWERK
FUNCTIE EN VORM
In naoorlogse wijken worden straatwanden
met woonblokken regelmatig onderbroken
door kleinschalige volumes. Deze zijn
ruimtelijk en qua beleving essentieel omdat ze
binnen de repetitie van de vele gelijksoortige
en streng gerangschikte bouwblokken voor
de uitzondering zorgen. Deze spelen een rol
in de beleving van de wijk op ooghoogte,
in het dagelijks leven. Ook als ze niet langer
hun oorspronkelijke functies als winkel of
buurtkamer vervullen zouden we ze opnieuw
van waarde moeten maken voor de buurt. Ten
eerste zijn deze volumes ruimtelijk belangrijk
als buurtdrager in het stedelijk weefsel van de
buurt. Ten tweede geven deze kleine ruimtes
mogelijkheden voor diverse buurtinitiatieven
zoals (startende) ondernemers, kunstenaars
en zelforganisaties.
RUIMTELIJKE KWALITEITEN
Kleinschalige bedrijfsruimten geven ruimtelijke
kansen om als buurtdrager te functioneren.
Gordon Cullen stelt in zijn boek The concise
townscape uit 1961 dat een stad ondanks alle
inspanningen van ontwerpers, demografen,
sociologen, verkeerskundigen saai en zielloos
kan lijken. “The fire has been laid, but nobody
put a match to it.” schrijft hij. Zijn boek is
een zoektocht naar de reden hiervoor. Eén
van zijn bevindingen is dat afwisseling de
hersens actief maakt en dit verhoogt de
belevingswaarde. In de openbare ruimte kan
afwisseling ontstaan door het vaste beeld
in relatie tot het opdoemende beeld. Hij
gebruikt in dit verband de term serial vision.
Niet alleen bedrijfsruimten maar ook
kleine garageblokjes doorbreken vaak
de eentonigheid van de straat en geven
afwisseling aan het straatbeeld. Als de
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architectuur ook afwijkt, bijvoorbeeld door
kleur of materiaal gebruik dan kan dit de
herkenbaarheid versterken en daarmee de
eigen identiteit van de straat. De bewoners
zullen dit ervaren als één van de dragers van
de buurt die het tot hun buurt maakt.
DOORWAADBAARHEID
Een goede doorwaadbaarheid in een buurt
leidt tot meer kansen op ontmoeting tussen
buurtbewoners. Het is eenvoudig in beeld te
brengen door middel van het op een kaart
isoleren van de wandel-en fietsroutes. In de
kaarten van pagina 59 zijn enkel de voet -en
fietspaden als informele routes getekend,
maar uiteraard zijn er tal van routes van
korte doorsteken over een grasveld, de
bekende olifantpaadjes of achterpaden langs
bergingen. Het vraagt dus naast het tekenen
van kaartjes wat extra werk om de informele
routes in kaart te brengen als buurtdragers.
Ten eerste vraagt het om goede observaties,
maar vooral vraagt het om gesprekken met
bewoners. Zo spraken we in een workshop
met bewoners die heel stellig van mening
verschilden over het gebruik van een
informele route langs een groenstrook (foto
pag 58) die naar een metrohalte leidt. De
ene bewoner gebruikte het op elk moment
van de dag, een andere, oudere bewoner
vond het ’s avonds absoluut niet meer veilig.
De argumenten vlogen heen en weer over
een onderwerp dat in onze ogen geen één
waarheid kent: als men zich onveilig voelt is
dat de waarheid. Dat daar iets aan te doen
valt, met bijvoorbeeld betere verlichting is
een andere discussie.

HET RITME VAN STRATEN
Niet alleen bedrijfsruimten maar ook kleine garageblokjes of bergingen kunnen
afwisseling en ritme aan de straat geven.
De getoonde voorbeelden bevinden zich
in Nieuw-West.

Het is een bekend gegeven dat oudere mensen
zich vaker onzeker voelen in de openbare
ruimte, dan jongere buurtbewoners. Zeker op
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selstraat
Van Dey
s

VAN DEYSSELSTRAAT
In de Van Deysselstraat zijn de bedrijfspanden niet zo zeer functioneel
maar veel meer in ruimtelijke zin sterke
buurtdragers. Het wisselen van richting
van de daken en het iets uitsteken van
de bedrijfsruimten t.o.v. de gehele gevel
geven de straat een ritme. De straat is
hierdoor uniek en heeft daarmee een eigen identiteit waar bewoners zich mee
verbonden kunnen voelen. Op de kaart
is een fragment van de Van Deysselstraat te zien met aan de rechterzijde de
bedrijfsruimten. In de workshop die wij
met bewoners uit de Van Deysselbuurt
deden, gaven veel bewoners aan veel
gebruik te maken van deze straat als
route naar de Slotermeerlaan en plein
40-45.
Foto: Van Deysselstraat anno 1954.
Bron: Beeldbank Amsterdam
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Van Deysselstraat
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informele routes omdat die vaak minder goed
zijn verlicht en vaak een oneffen ondergrond
hebben. Uit onderzoek in Nieuw-West van
één van onze studenten bleek dat de bankjes
die voor de ouderen van belang zijn als
rustplekken, vaak aan de informele routes
staan, zoals in een parkstrook of in een hof. Op
weg naar voorzieningen gebruiken ouderen
juist niet deze routes en missen daardoor
rustplekken.
INGREPEN IN ROUTES
Om informele routes goed als buurtdragers
te laten functioneren, staan we voor een
dilemma. Enerzijds moeten zij onaangetast
blijven omdat zij spontaan zijn ontstaan
vanuit de behoefte van de bewoners. De
informaliteit, -of wellicht rommeligheid- is de
charme en maakt de buurt eigen. Anderzijds
wil je het gebruik door iedereen stimuleren
en wellicht ongewenst gedrag zoals het
hard heen en weer rijden van scooters over
deze routes ontmoedigen. Schijnbaar kleine
ingrepen zoals het plaatsen van een simpel

hek kan een groot effect hebben. Zo heeft het
afsluiten van veel binnenhoven in Nieuw-West
bij stedelijke vernieuwingsprojecten veel
invloed gehad op de doorwaadbaarheid en
ruimtelijke beleving van de openheid van de
stempelverkavelingen, maar kwam wel vaak
de veiligheid en beheerbaarheid ten goede.
Een tussenoplossing is om de hoven alleen ’s
avonds af te sluiten. Dit zagen we bijvoorbeeld
in het nieuwbouwproject aan de Willem
Nakkenstraat. Dit zijn ingrepen gedaan door
gemeente of woningcoöperaties. Op kleinere
schaal zagen we ingrepen door bewoners
zelf gedaan zoals een paar stoeptegels om
vanuit het hof naar de eigen tuin te kunnen
komen of het plaatsen van bloempotten en
picknickbanken om daarmee de doorgang
voor fietsers en scooters te bemoeilijken.

1900-1940 PLAN ZUID

1950-1960 AUP

1970-1980 H-BUURT

1970-1990 BANNE NOORD

PADEN IN HET STEDELIJK WEEFSEL
Op de kaarten zijn de officiële wandel- en
fietspaden geïsoleerd van de plattegrond.
De kaarten geven aan hoe de verschillende
stedelijke structuren uit verschillende
tijdperioden, verschillende mate van
doorwaadbaarheid opleveren. Informele
routes die niet verhard zijn, zoals olifantpaadjes over grasvelden of door hoven zijn
niet op de kaartjes aangegeven.
De kaart van Plan Zuid van Berlage toont de
beperkte doorwaadbaarheid van de gesloten
bouwblokken. Op de kaart van Nieuw-West
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Wandelroute langs metro-talud Overtoomse Veld

zijn de wandel -en fietspaden met name
gekoppeld aan het groen- en waternetwerk.
Door enkele hoven lopen officiële paden.
De
open
stempelverkaveling
levert
geen uitgebreid padennetwerk op, dit in
tegenstelling tot Banne Noord en de H-Buurt
waar dit wel het geval is. Door de gescheiden
verkeerstromen in de H-buurt zien we daar
een uitgebreid netwerk van wandel- en
fietspaden. Op de kaart van Banne Noord zijn
aan de west- en noordzijde de doodlopende
paden van de cul-de-sacs te zien.
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VOORBEELD

OV NETWERK EN HALTES
Vanuit de verschillende workshops met
bewoners kunnen we concluderen dat de
ligging van de woning ten opzicht van het
OV-netwerk een belangrijke buurtdrager is.
Met name in wijken waar het bezit van een
auto geen vanzelfsprekendheid is en niet alle
voorzieningen in de buurt aanwezig zijn of
door de tijd heen zijn verdwenen, is transport
met openbaar vervoer belangrijk. Zo zagen
wij dat in Banne Noord het verdwijnen van
het winkelcentrum er toe heeft geleid dat er in
Banne Noord de zogenaamde Banne Hopper
rijdt, een kleine elektrische auto om senioren
naar het nieuwe winkelcentrum buiten de
wijk te brengen.
In de workshop in de Van Deysselbuurt
tekenden alle bewoners op de kaarten de
haltes van de tram en bus. De totaalkaart van
alle tekeningen liet zien hoe de routes naar
deze haltes toe voor een groot deel bepalen
hoe de bewoners zich door de buurt heen
bewegen.

DOORWAADBARE HOVEN
Aan de Jan Mankesstraat en Willem Nakkenstraat in Nieuw-West
zijn de hoven open en kunnen ‘s
avonds afgesloten worden. Het
slingerende pad door de hoven
heen nodigt uit om deze route te
nemen als doorsteek tussen de
bouwblokken.
Ook het gekleurde hek is uitnodigend.
De woningcorporatie De Key wees
er ons echter op dat zij genoodzaakt waren de doorgang naar de
parkeervakken voor bewoners in
de hoven te blokkeren met een
bloembak, om zo illegaal parkeren
te voorkomen. (zie onderste foto)
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De Banne Hopper in Banne Noord
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VOORBEELD
EVEN RUSTEN
De dames op de foto vertelden
ons dat zij regelmatig op weg naar
huis even uitrusten van het boodschappen doen bij de supermarkten aan de Slotermeerlaan en op
Plein 40-45.
De voorkeur van ouderen zijn niet
te lage zitobjecten met rugleuning. Opvallend bij deze situatie is
dat op Plein 40-45 alleen zitblokken zonder rugleuning staan, wat
voor ouderen niet wenselijk is en
daarmee hun dagelijkse routines
kan belemmeren.
De cirkel op het kaartje geeft een
afstand van 200 meter aan,
vanaf het bankje van de dames op
de foto.
Bank met rugleuning
Zitblok zonder rugleuning
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Banne Noord
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VOORZIENINGEN
MAATSCHAPPELIJK - COMMERCIEEL
VOORZIENINGEN
MAATSCHAPPELIJK EN COMMERCIEEL
Er is in de stedelijke vernieuwing veel aandacht (geweest) voor de vernieuwing van het
woningbestand en voor maatschappelijke
voorzieningen als nieuwe brede scholen, Huizen van de Wijk, buurtkamers en gezondheidscentra. Mooie voorbeelden in Nieuw-West zijn
o.a. de Honingraat in Slotermeer en de Ru Paré
Community in Slotervaart als huiskamers van
de wijk. Het zijn plekken waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten, waar zelforganisaties een
plek kunnen vinden om iets te organiseren en
waar bewoners terecht kunnen voor hulpvragen. Huizen van de Wijk en buurtkamers zijn
bedoeld voor een versterking van de sociale
basis en voor bewoners met een hulpvraag.
Deze maatschappelijke voorzieningen functioneren in de ontwikkelbuurten als belangrijke
buurtdragers. Er zijn daarnaast veelbesproken
experimenten opgezet met ‘communities’ in
voormalige schoolgebouwen (zoals de Lucas
Community in Osdorp) en studiezalen voor
scholieren.
Een ander voorbeeld is de Ru Paré Community, in Slotervaart Met een relatief klein budget
is een voormalige basisschool bij het August
Allebéplein getransformeerd tot huiskamer
van de wijk. Zo is de entree van het gebouw
verplaatst naar de gymzaal waardoor deze als
foyer met een podium dient. De architecten
hebben toekomstige gebruikers betrokken bij
het ontwerp. In het gebouw zijn onder andere gevestigd sociale firma’s, zelforganisaties
en bewonersinitiatieven. In de Ru Paré Community krijgen bewoners computerles, belastingadvies of taalcursussen. In ruil hiervoor
moeten zij iets terug doen voor de buurt. Ook
de (startende) bedrijven die in het gebouw
gevestigd zijn, moeten kunnen aantonen wat
zij betekenen voor de wijk. Er worden ook cul64

turele avonden, debatten en seminars georganiseerd. De Ru Paré community is uitgeroepen
tot het beste Amsterdamse gebouw van 2018.
Niet alle bewoners maken gebruik van deze
maatschappelijke voorzieningen. Sommige
bewoners spreken liever af in een door een
zelforganisatie gerunde ontmoetingsruimte
elders in de wijk. En voor bewoners zonder
hulpvraag zijn andere ontmoetingsplekken
van betekenis, zoals een winkelplein met een
weekmarkt, een laagdrempelige horecavoorziening of een sportclub. Ook commerciële
voorzieningen als winkels en horeca zijn mogelijke buurtdragers voor oude en nieuwe bewoners. Deze voorzieningen bepalen mede of
een wijk een positief identificatiekader vormt
om zich thuis te voelen en te wortelen. Vroeger bestonden commerciële buurtdragers uit
de slager, de bakker en een café in een winkelstrip waar men een praatje kon maken met
elkaar. Veel meer dan vroeger hebben verschillende groepen nu eigen ontmoetingsplekken,
winkels en restaurants. Deze ‘parochialisering’
van buurtvoorzieningen doet zich voor in
sociaal diverse buurten. Een thuis- of huiskamergevoel is volgens sociologen ook iets particularistisch, afhankelijk van etniciteit, leeftijd,
leefstijl en gender.
Voor sommige groepen bewoners is hun wereld (met hun voorzieningen) groter geworden. Zo zijn er nieuwe (horeca)voorzieningen
in winkelgebieden en langs stadsstraten zoals
de nieuwe (Turkse) restaurants. Voor anderen
(zoals voor autochtone ouderen) is die wereld
kleiner geworden. Een voorbeeld van een plek
waar autochtone ouderen nog met elkaar afspreken is Het Siertje op het Sierplein. Er zijn
ook plekken waar verschillende groepen komen, zoals de restaurants van de HEMA en Coffee Mania. Er is in Slotermeer nu ook aandacht
Ru Paré community Slotervaart
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Ze kunnen zich goed lenen voor nieuwe functies. Ze kunnen voor ontmoeting en levendigheid zorgen. Het zijn betaalbare ruimten waar
zelfstandige ondernemers met hun ‘eyes on
the street’ een onderkomen kunnen vinden –
van een visboer en een kapper tot een snackbar. Het zijn ook ruimten waar zelforganisaties
goedkoop een ruimte kunnen huren.

INTERVIEW
Mevrouw Verburg (82) woont al meer dan
30 jaar in de Karel Klinkenbergstraat en
heeft het winkelaanbod in haar buurt door
de jaren heen drastisch zien veranderen.
Dat startte zo rond de jaren 80-90. Met
name het rijtje winkels aan het eind van de
Jan Tooropstraat richting Allebéplein is veranderd. Daar zaten zo vertelde zij ons, vroeger bijvoorbeeld een mooie bloemenzaak,
een melkboer, groenteboer, bakker en reparatiewinkel Heko. “Nu zitten er buitenlandse winkels waar je bij wijze van spreken in één en dezelfde winkel een brood
en een zak aardappels kunt kopen.” Mevrouw Verburg is hier heel stellig over “Je
ziet toch nergens meer gewone Hollandse
winkels, ja de Albert Heijn of Dirk van der
Broek”. Ook haar huisarts en fysiotherapeut
bevonden zich aan de Jan Tooropstraat. Ze
vindt het jammer dat deze zijn verplaatst
naar een gezondheidscentrum aan het Allebéplein.

Kleinere winkelstrips in naoorlogse wijken
zijn of worden gesloopt. Corporaties stoten
dit soort vastgoed liever af. De winkelruimten
zouden ook ruimte bieden aan schimmige ondernemingen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een paar jaar geleden een
programma ontwikkeld waarin ze heeft aangetoond dat winkelstrips als buurtdragers een
nieuwe betekenis kunnen krijgen. De winkels
bevinden zich vaak op prominente plekken in
soms architectonisch waardevolle gebouwen.

VOORBEELD

voor horeca-voorzieningen voor mensen die
niet bediend worden door het gegroeide
aanbod aan Turkse restaurants. Eigen Haard
en stadsdeel Nieuw-West hebben een competitie uitgeschreven voor een horecapand
op de Burgemeester de Vlugtlaan, tegenover
het Plein 40-45. Er zijn rond Plein ’40-’45 wel
veel horecazaken, maar dat zijn vooral Turkse
en Marokkaanse grillrestaurants en fastfood.
Eigen Haard en Stadsdeel zoeken een ander
soort ondernemer en een plek waar je alcohol
kunt drinken.

PERSPECTIEF
Uit haar verhaal blijkt dat verschillende
groepen bewoners anders aankijken tegen
voorzieningen en winkels als buurtdragers.
In de winkelstrip zit namelijk ook snackbar Abi Patat (zie ook afb. blz 16) met een
betrokken eigenaar. In 2018 was hij genomineerd voor Amsterdammer van het jaar
omdat hij verschillende groepen mensen
verbindt. Uit het juryrapport: 'De snackbar
fungeert als een belangrijke ontmoetingsplaats in een wijk die spanningen kent tussen verschillende groepen: tussen jong en
oud, tussen arm en rijk en tussen bewoners
van verschillende afkomsten. Als een gids
vertelt Abi nieuwe bewoners over de buurt
en probeert hen het gevoel te geven dat ze
welkom zijn en deel uit maken van een gemeenschap.'
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LEGENDA:
1. Woning
2. Plantsoen
3. Park langs
spoorzone
4. Winkels aan
Jan Tooropstraat
5. Allebéplein
6. Rembrandtpark
7. Ov haltes
8. Metrohalte
Postjesweg
9. Snackbar Abi Patat
De cirkels geven een
afstand van
250m en 500 m aan,
met als middelpunt
de woning.
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HEMA op Plein 40-45 Nieuw-West
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Markt op het Sierplein

Supermarkt Doha aan de Johan Huizingalaan

VOORBEELD

SLOTERVAART ZUID
Het Sierplein met twee supermarkten en
een weekmarkt op woensdag is een belangrijke buurtdrager in Slotervaart Zuid.
De markt trekt op woensdag ook bezoekers
uit andere delen van Nieuw-West aan. Op
het plein komen de werelden van de buurt
en de stad samen. Brasserie Het Siertje met
terras is een ontmoetingsplek voor veel
autochtone ouderen. De Johan Huizingalaan met restaurants en winkels en Turkse
en Marokkaanse supermarkten geeft levendigheid aan de buurt, vergemakkelijkt
het dagelijks leven en zorgt voor binding.
Terwijl commerciële voorzieningen hier
betrekkelijk goed vertegenwoordigd zijn,
valt dat niet te zeggen van maatschappelijke voorzieningen. Tot groot verdriet van
kinderen en oudere bewoners is in de zomer van 2019 het filiaal van de bibliotheek
op het Sierplein wegbezuinigd. Er is nog
wel een grote bibliotheek in Osdorp, maar
die ligt in een andere wijk. Het alternatief is
een nieuw klein filiaal (een ‘hotspot’) in de

Staalmanpleinbuurt, die kinderen echter
ver weg vinden. Met zulke ‘hotspots’ wil de
OBA service bieden die meer gericht is op
de buurt. Maar buurten en een buurtgevoel hebben ook hun grenzen.
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BUURTDRAGERS VOOR HET KIND
ONTWIKKELING VAN SPEELPLEKKEN
Speelplekken zijn belangrijke buurtdragers in
ontwikkelbuurten, voor kinderen en hun ouders. In Nieuw-West zijn in de jaren vijftig en
zestig veel openbare speelplekken aangelegd
die zijn ontworpen door Aldo van Eyck. Speelplekken zijn aangelegd op brede trottoirs en
in collectieve binnentuinen van de hoven, vrij
toegankelijk voor alle kinderen en hun ouders.
Deze speelplekken hebben veel betekend
voor de leefbaarheid van buurten. Net als op
schoolpleinen kunnen ouders uit de buurt met
elkaar een praatje in een speeltuin maken. In
de jaren tachtig en negentig is er veel bezuinigd op het onderhoud van speelplekken.
Door de vergrijzing van de bevolking werden
ze ook minder gebruikt doordat kinderen ouder werden. Maar met de toename van jonge
gezinnen, vaak van Turkse en Marokkaanse afkomst, werden deze speelplekken weer intensiever gebruikt.
Er zijn nieuwe speelplekken aangelegd in het
kader van de stedelijke vernieuwing. In sommige buurten in de stedelijke herstructurering zijn speeltoestellen in het geprivatiseerde collectieve domein beland, zoals in het
Zuidwestkwadrant in Osdorp. Daardoor zijn
speelplekken niet langer de vanzelfsprekende
ontmoetingsplaats voor alle kinderen (en hun
ouders) uit de buurt. In andere stedelijke vernieuwingsbuurten zijn ze wel bewust buiten
de collectieve binnenterreinen op de trottoirs
geplaatst, zoals in de Staalmanpleinbuurt. Elders zijn grotere speeltuinen opgeknapt (o.a.
Confuciusspeeltuin) of aangelegd (Staalmanpark). Pierenbadjes van Aldo van Eyck (o.a. in
het Gerbrandypark) zijn opgeknapt. O.a. in het
Botteskerkpark is een Cruyffcourt (een klein
voetbalveld van kunstgras) geplaatst. In de
vernieuwing van speelplekken wordt doorgaans een onderscheid gemaakt tussen de
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leeftijdsgroepen 0-5 jaar, 6-11 jaar, 12-17 jaar.
Soms bieden ze plek aan verschillende leeftijdsgroepen tegelijk. Op dit moment worden
er o.a. in Slotermeer en Geuzenveld weer veel
speelplekken opgeknapt, betaald uit de incidentele middelen.
Er is een grotere differentiatie ontstaan in
speelplekken. Er zijn grofweg vier typen speelplekken te onderscheiden: formele speelplekken als speeltuin (met een beheerder als betaalde kracht), plekken met speeltoestellen
zonder beheerder maar wel toegankelijk, plekken met speeltoestellen die zich bevinden in
het geprivatiseerde collectieve domein, en informele speelplekken: brede stoepen en grasvelden in hoven en elders in een wijk die door
kinderen kunnen worden toe-geëigend. Er is
in de ontwikkelbuurten grote behoefte aan
speelplekken, voor kinderen en hun ouders
die het zien als een informele ontmoetingsplek waar ze ook vertrouwd kunnen raken met
andere ouders uit de buurt.
SLOTERVAART ZUID
In drie hoven met portiekflats in Slotervaart
Zuid ligt gras en staan speeltoestellen. Het is
een kinderrijke buurt. Twee van de drie hoven
worden dan ook intensief gebruikt door kinderen. Kinderen van verschillende leeftijden
spelen door elkaar. Er komen ook kinderen van
buiten de buurt. Uit ons onderzoek hier blijkt
dat kinderen vooral graag willen voetballen.
Als er een voetbal in de tuinen komt klimmen
ze over de schuttingen waardoor die verzakken. Veel bewoners vinden het prettig als ze
met hun jonge kinderen in hun eigen hof kunnen zitten. Oudere kinderen hebben behoefte
aan een speelveld/voetbalveldje. In de zomer,
wanneer veel gezinnen thuis blijven, wordt er
ook gepicknickt op het grasveld. In een workshop gaven ouders aan dat de speeltoestellen

VOORBEELD

SPEELPLEKKEN

SPEELPLEK & ONTMOETINGSRUIMTE
In 2019 hebben wij samen met woningcorporatie Eigen Haard gewerkt aan een
project in Slotervaart Zuid. Doel van het
project was om met fysieke en beheermatige ingrepen meer betrokkenheid, sociale
samenhang en een gevoel van eigenaarschap bij bewoners te creëren. De locatie
aan de Pieter Calandlaan bestaat uit drie
hoven met een stempelverkaveling van
4-laagse en 3-laagse strokenbouw en drie
lage woonblokken. Tussen de woningen
liggen hoven met speeltoestellen en enkele grote bomen. In twee workshops zijn de
wensen van bewoners ten aanzien van de
hoven geïnventariseerd. In deze kinderrijke
buurt worden de hoven intensief gebruikt
als speelplek. Voor gezinnen zijn de hoven
duidelijk de dragers van de buurt, ook sociaal. Zo vertelden bewoners dat afgelopen
zomer gezamenlijke picknicks in het hof
plaatsvonden.

Veel erfafscheidingen zijn echter in slechte
staat of zijn totaal verdwenen. Het geeft
de hoven een rommelige en onverzorgde
aanblik.
Voorstellen van bewoners waren verbetering van de speeltoestellen, betere bankjes
en dat kinderen kunnen voetballen zonder
overlast te veroorzaken. ‘Eigenaarschap’
is ook te vergroten door het in eigen beheer geven van moestuinbakken met als
belangrijk onderdeel het betrekken van
kinderen hierbij. Vanuit de bewoners zelf
kwam het idee om naast het “adopteren”
van de moestuinbakken ook een groepje kinderen te “adopteren”, die hun eigen
tuintje onderhouden. Kanttekening hierbij
is dat er voldoende interesse voor moet zijn
en dat intensief gebruik vraagt om intensief
beheer. Dat is nu onvoldoende het geval en
tast het hof als buurtdrager aan. Bewoners
doen hun beklag over slecht onderhoud
van deze hoven en over gebrek aan aandacht van de gemeente. Het gaat kortom
ook om goed beheer en handhaving.
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SLOTERVAART ZUID 1-2-3 De hoven
van de bewonersworkshops

4. Sierplein
5. Johan Huizingalaan
6. Metrolijn op talud
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vernieuwd moeten worden. De voetbalkooi
is veel te klein. Er is met name een tekort aan
speelplekken voor oudere kinderen en picknickbanken voor de ouders.
BANNE NOORD
In de Banne is weinig plek voor oudere kinderen en jongeren. Er zijn wel veel speelplekken met speeltoestellen voor jonge kinderen,
met name in de openbare groene binnentuinen van de meanderende woonblokken. De
staat van het onderhoud is niet altijd goed.
Daarnaast zijn de schoolpleinen (zoals van
basisschool de Vier Windstreken) ook buiten
schooltijd belangrijke speelplekken. Kleine
kinderen kunnen ook spelen in speeltuin De
Zeeslag met toezicht en spelbegeleiding. Deze
formele speeltuin wordt in de plannen verder
opgewaardeerd met een buurtkamer en additionele horeca. In de plannen voor de vernieuwing van Banne Noord is ook een speelplek
met water gepland op het Parlevinkerplein
(lekker spetteren voor de kinderen en leuk om
naar te kijken voor volwassenen).

72 Blue Band buurt Nieuw-West

OPENBARE RUIMTE ALS SPEELPLEK
Brede trottoirs, hoven of een leeg grasveldje
zonder speelobjecten worden graag (tijdelijk
of permanent ) toegeëigend door kinderen om
er te spelen en soms blijft daarbij speelgoed
achter. Ook zagen wij kleine glijbanen op verloren grasveldjes en schommels aan bomen in
collectieve hoven. Het zijn elementen die de
buurt persoonlijk maken en identiteit geven.
Het gevaar schuilt er echter in dat de openbare ruimte te veel wordt toegeëigend door één
groep of dat het onderhoud niet geregeld is
door dat het privé-initiatieven zijn. Onderlinge
afspraken tussen buren zijn dan van belang.

Speeltuin de Zeeslag Banne Nood
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Geuzenveld

Dichtersbuurt
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Reigersbos Amsterdam Zuid Oost

Slotervaart Zuid
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GROEN EN WATER- STRUCTUUR - RANDEN
STEDELIJKE STRUCTUUR : GROEN EN WATER
Binnen het naoorlogse stedelijk weefsel spelen groen en water een belangrijke structurerende en verbindende rol. Met name in naoorlogse wijken waar vrijstaande bouwblokken
in het groen het weefsel vormen, is het groen
een buurdrager.
WONEN IN HET GROEN
In Nieuw-West wordt het groen op een systematische wijze toegepast. Er is een doorkoppeling van tuin, hof, groenstrook, naar buurtpark tot aan het landschap (zie ook hoofdstuk
3). In Banne Noord is deze systematiek niet
aanwezig. Met name aan de tuinzijde van de
hoven lijken sommige woonblokken als het
ware vrij in een bos te staan. De bomen geven
de ruimte tussen de blokken een menselijke
schaal en daarmee intimiteit. Het is een sterke buurdrager voor Banne Noord omdat het
de buurt een eigen identiteit geeft. Op weinig
plekken in Amsterdam ligt een woonwijk zo ingebed in het groen en ook nog eens vlak naast
het open polderlandschap van Waterland. Dit
is voelbaar in de buurt. Vergelijken we dit met
hoe het groen in de H-buurt bijdraagt aan de
sfeer in de buurt, dan lijkt de losheid van het
groen en kleinschaligheid zoals we die zien in
Banne Noord te ontbreken. De flatgebouwen
zijn hoger dan de bomen en de afstand tussen
de blokken is te groot om door de bomen te
verschalen naar een menselijk maat.
DAGELIJKS GEBRUIK
Het grootschalige groen geeft de buurt mogelijkheden voor recreatie zoals een picknick of
sport. Als deze voorzieningen op loopafstand
van de woning liggen zullen deze meer onderdeel gaan uit maken van het dagelijks leven
van de bewoners. Is daarbij de doorwaadbaarheid ook goed, bijvoorbeeld doordat er
voet- en fietspaden doorheen lopen, dan zal
78

dit het gebruik en waardering verhogen en
een belangrijke buurtdrager kunnen zijn. Met
als kanttekening dat goed onderhoud daarbij
cruciaal is. Ook hier geldt schoon-heel-veilig
stimuleert het gebruik.
DE RANDEN VAN DE BUURT
Het water speelt in Nieuw-west een rol omdat het onderdeel uit maakt van het netwerk
van blauwe, grijze en groene lijnen. In Banne
Noord en de H-buurt in Zuid Oost is die rol
minder aanwezig. In Banne Noord vormt het
water voornamelijk de begrenzing van de wijk,
en vormt daarmee een eiland. In de H-buurt
ligt het water ook aan de randen van de buurt,
maar wordt de barrières van de wijk voornamelijk gevormd door het talud van de metrolijn en de verhoogde doorgaande wegen.
In Nieuw-West hebben we een ruimtelijke analyse van de Dichtersbuurt in Geuzenveld-Slotermeer gemaakt. Daaruit kwam naar voren
dat één van de karakteristieken van de buurt
was dat deze als een eiland in de wijk ligt, zonder dat het afgesloten is van de rest van de
wijk.

VOORBEELD

WEEFSEL VAN DE BUURT

THUIS IN HET GROEN
In de workshop met bewoners van
de Van Deysselbuurt vroegen wij
bewoners om met groene (=positief ) en rode (=negatief ) stippen
plekken aan te geven die voor hen
belangrijk waren in hun buurt. Tevens vroegen wij hen om aan te
geven waar hun thuisgevoel in de
buurt lag.
Het aan de noordzijde gelegen
park, werd als positief ervaren,
maar wat opmerkelijker was dat
enkele bewoners het ook als
thuisgevoel aangaven. (De stippellijnen op de luchtfoto)
Met andere woorden een plek die
buiten hun buurt ligt en die enkel
via een brug over het water te bereiken is en daarmee een beperkte fysieke aansluiting op de buurt
heeft, werd als buurtdrager aangeduid.
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VOORBEELD
RANDEN VAN DE WIJK
De Dichtersbuurt wordt begrensd
door brede wegen en waterlopen.
Het profiel aan de oostzijde bijvoorbeeld meet 52 meter tot aan
het hart van het water. Deze randen zorgen ervoor dat de buurt
als een eiland in de wijk ligt en dat
versterkt de identiteit van de wijk.

52m
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Dichtersbuurt oostzijde

Aan de oostzijde viel het ons op
dat waarschijnlijk door de gelaagdheid van het brede profiel
(groenstrook-fietspad-rijweg-bomenrij) de erfafscheidingen aan
deze zijde open en laag zijn. Dit
in tegenstelling tot veel andere
plekken in Nieuw-West waar hoge
schuttingen vaak het straatbeeld
van achterzijden domineren. Men
ervaart hier wellicht voldoende
privacy door de afstand naar de
openbare weg.
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Reigersbos Amsterdam Zuidoost

Reigersbos Amsterdam Zuidoost
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H-buurt Amsterdam Zuidoost
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VOORBEELD

A

B

RANDEN VAN DE WIJK
In Banne Noord zijn de randen van
de buurt duidelijk gemarkeerd
door de ring van de A10 in het
noorden en de Buikslotermeerdijk
in het oosten en aan de westzijde
door de groenstrook met water
met daarachter de sportvelden.
De toegang van de buurt ligt
voornamelijk aan de zuidzijde.
Drie bruggen ontsluiten de wijk,
waarbij de middelste brug een
fiets -en voetgangersbrug is. (zie
foto)
Met het verplaatsen van het winkelcentrum van A naar B, (afstand
500 m) werd de afstand naar de
voorzieningen voor veel ouderen
te ver. De stichting Banne Hopper
speelde daarop in en voor een gering bedrag kan men nu gebruik
maken van dit elektrische kleine
buurtbusje. (zie pag. 60)
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Banne Noord Buikslotermeerdjk
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6

DE EERSTE LESSEN
& VERVOLG ONDERZOEKSAGENDA

EERSTE LESSEN
Wat zijn in de huidige tijd in naoorlogse achterstandswijken (ontwikkelbuurten) de ruimtelijke structuren, plekken en programma’s
die de binding van bewoners met hun buurt
duurzaam kunnen versterken? Buurtdragers
kunnen daarbij samenhang en herkenbaarheid bieden, de leefbaarheid versterken en de
betrokkenheid van bewoners vergroten.
Buurtdragers kunnen verbindend werken tussen de fysieke en sociale dimensie van stedelijke vernieuwing. Het concept buurtdragers
verbindt ook verschillende schaalniveaus
waarop mensen hun leven organiseren (van
bouwblok tot stadsdeel) en het maakt een verbinding mogelijk tussen verbeterplannen voor
de korte en langere termijn.
In dit laatste hoofdstuk formuleren we de lessen die we tot nu toe hebben geleerd. De integrale analyse op basis van onze drie invalshoeken biedt zicht op de buurtdragers die er
mogelijk al zijn. De eerste antwoorden hebben
we onderverdeeld naar de drie onderwerpen
uit de omschrijving van het begrip buurtdragers:

•
•
•

Ruimtelijke structuren
Plekken
Programma

Deze empirische kennis biedt reeds mogelijke
handvatten voor de keuzes die gemeente en
corporaties samen met bewoners en andere
partijen kunnen maken in de ontwikkelbuurten.
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RUIMTELIJKE STRUCTUREN
1. De route vanaf de voordeur naar het openbare domein maakt onderdeel uit van de ruimtelijke structuur van de woonomgeving van
de bewoner. Het is een collectieve ruimte als
overgang van privé naar openbaar. Dit kan een
portiek- of een galerij- of corridorontsluiting
zijn. Een goed ontworpen en beheerde ontsluiting kan bijdragen aan het vergroten van
publieke familiariteit en daarom als buurtdrager functioneren of worden ingezet.
2. In de ruimtelijke structuren van een wijk
speelt de inrichting van woonstraten een belangrijke rol als buurtdrager. Het kleinschalig groen en de overgangszone langs gevels
tussen privé en openbaar in straten geven
bewoners de kans op bescheiden wijze te participeren in de buurt door deze zones toe te
eigenen, en daarnaast door bijvoorbeeld decoraties aan de gevel hun identiteit te tonen.
Ook zijn deze zones de plekken voor korte informele buurtcontacten, wat de binding met
de buurt zal vergroten. Drukkere stadsstraten
door een buurt zijn van belang als (verkeers-)
route met eveneens een verblijfsfunctie. De
publieke betekenis van de buurt kan hier gestalte krijgen. Stadsstraten kunnen identiteit
geven aan een buurt en met voorzieningen in
de plinten zorgen ze voor levendigheid en vergemakkelijken ze het dagelijks leven.
3. In de na-oorlogse wijken is het groen en water een belangrijk onderdeel van de ruimtelijke structuur. Naast het kleinschalige groen in
de straten en hoven is het groen op wijkniveau
tussen de buurten ook een buurtdrager, met

name als het goed ingericht en onderhouden
is. Groenstroken en parken worden gebruikt
als wandel- en fietsroute. Uit gesprekken met
bewoners blijkt dat het groen hun buurt een
eigen karakter geeft en dat zij dit waarderen
en zich er ook emotioneel mee verbonden
voelen.
4. Bewoners van een buurt gebruiken de voor
hen bekende dagelijkse routes in een buurt.
Naast ‘formele’ routes door straten zijn er informele routes door bijvoorbeeld hoven of langs
achterpaden. Deze informele routes dragen
bij aan het eigen maken en bekend zijn met
een buurt. Deze routes zijn echter niet altijd
herkenbaar op de kaart en kunnen makkelijk
over het hoofd worden gezien bij planvorming, maar samen met bewoners kunnen de
informele routes snel worden vastgesteld. Van
daaruit kunnen keuzes over de versterking van
een of meerdere routes worden verkend.
PLEKKEN
5. Het woonhof in het stedelijke weefsel is
tussen de jaren ’60 en ’80 in verschillende verschijningsvormen toegepast. De hoven die als
buurtdrager werken hebben een duidelijke samenbindende werking voor de woningen eromheen. Bewoners kunnen zich ermee identificeren. Het succes van het hof als buurtdrager
ligt in de maat van het hof, de in-uit ervaring,
de doorwaadbaarheid, inrichting en de staat
van onderhoud. Ten slotte speelt de toe-eigening door bewoners een belangrijke rol.
6. Speelplekken zijn vanzelfsprekende ontmoetingsplaatsen voor kinderen in de buurt.
Het onderhoud blijkt in de praktijk echter vaak
slecht en veel speelobjecten zijn versleten. Als
we buurtdragers willen versterken zijn speelplekken echter cruciaal. Niet alleen voor de
kinderen die er spelen, maar ook voor ouders
die elkaar daar ontmoeten. Het zijn plekken
waar verschillende groepen elkaar kunnen tegenkomen.
Interessant is dat naast de ontworpen speelplekken met speelobjecten in de buurten ook
informele speelplekken zijn ontstaan. Voorbeelden zijn een schommel aan een boom in
een hof of een zelf geplaatste glijbaan op een
grasveld. In de keuzes in de planvorming ver-

dienen deze plekken koestering en aandacht
als uitingen van de betrokkenheid van bewoners met hun woonomgeving.
7. Elke buurt heeft naast speelplekken andere
openbare ruimten om te verblijven. Het zijn
de plekken waar bewoners functioneel naartoe gaan en elkaar daardoor ook ongepland
tegenkomen. Dit vraagt ook om verblijfskwaliteit. Ze dragen bij aan de beleving van een
buurt. Het kan een plein zijn voor de dagelijkse boodschappen waar ook een café met
een terras aan ligt of het zijn pleintjes gelegen
naast maatschappelijke voorzieningen, een
geloofsgebouw of een basisschool. Het kan
ook een verbreding van een trottoir voor een
winkelstrip zijn. Het succes van zo’n plek ligt in
de maat en ligging van de ruimte, de inrichting
van de verblijfsruimte, het onderhoud, maar
vooral ook de combinatie van functies en toegankelijke routes.
PROGRAMMA
8. Veel na-oorlogse woonwijken hebben kleinschalige bedrijfsruimten. Deze liggen dikwijls
langs dragende routes voor de buurt. Ze kunnen als ontmoetingsplek voor de buurt dienst
doen, maar ook als start mogelijkheid voor
ondernemers, een zelforganisatie of ééndagszaken zoals in de Lodewijk van Deysselstraat.
Daarnaast zijn veel van deze bedrijfsruimten
niet alleen qua functie maar ook architectonisch uitzonderingen in de buurt en dragen
daardoor bij aan het karakter van de buurt en
aangename gemeenschappelijke routes. Dit
zijn de unieke plekken in de buurt met potentie voor maatschappelijk en commercieel
vastgoed. Deze ruimten zijn nog betaalbaar
en komen niet meer terug voor dezelfde lage
huurprijs en kunnen belangrijke buurdragers
zijn.
9. In een buurt kunnen laagdrempelige ontmoetingsplekken bestaan uit maatschappelijke voorzieningen zoals Huizen van de Wijk,
buurtkamers, brede scholen en bibliotheken.
Ook commerciële voorzieningen als winkels
en horeca zijn mogelijke buurtdragers voor
uiteenlopende groepen bewoners, van een
laagdrempelige horecavoorziening met een
terras, een sportclub tot en met een snackbar.
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10. Onder programma scharen wij in dit
onderzoek niet alleen het functionele programma maar ook het sociale programma
en onderhoud (zoals de wijkbeheerder en de
buurtagent). Deze twee zaken kunnen niet
los van elkaar worden gezien. Wil men meer
betrokkenheid, sociale samenhang en eigenaarschap creëren dan is de les die wij hebben
geleerd dat goed onderhoud een vereiste is.
Bewoners willen graag meedenken over hun
buurt, maar dan moet de basis - schoon, heel
en veilig- er wel zijn. Daarna kan verantwoordelijkheid nemen voor ontwerp en onderhoud
leiden tot betrokkenheid met de woonomgeving (eigenaarschap en emotionele binding).
Met als laatste les dat het goed is om te redeneren vanuit kansen in plaats van alleen vanuit
problemen.
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ONDERZOEKSAGENDA:
De ontwikkelbuurten zijn die delen van de stad
die te maken hebben met een voortdurend
proces van vernieuwing en herstructurering.
Juist bij de hedendaagse herontwikkeling van
deze buurten moeten we voortbouwen op de
bestaande kwaliteiten en ontdekken wat toegevoegd kan worden. Het concept buurtdragers biedt een perspectief om zowel de fundamenten alsmede ruimtelijk-programmatische
interventies voor de versterking van de buurt
in beeld te krijgen. Planmatig vraagt dit om
een combinatie van co-creatie met bewoners
en een professioneel perspectief en het verbinden van plekken en structuren.
In ons vervolgonderzoek willen we het concept buurtdragers nader uitwerken en middels empirisch en experimenteel onderzoek
uitbouwen met goede voorbeelden. We gaan
daarbij op zoek naar wat al werkt in een specifieke context - en hoe die lessen van waarde
zijn voor de herontwikkeling in andere soortgelijke naoorlogse woonwijken. Hoe kunnen
we buurtdragers als fysieke investeringen
gebruiken voor een maatschappelijke gebiedsontwikkeling die geleidelijk is, gericht op
maatschappelijke waarde en een sociale agenda en participatief en democratisch, dus met
en door bewoners.

Winkelcentrum de Banne
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ACTIEONDERZOEK STRATEGISCHE
BUURTONTWIKKELING
Participatie centraal
In samenwerking met de gemeente Amsterdam organiseert HVA Urban Governance &
Social Innovation een langjarig actie-onderzoek rondom de Strategische Buurtonwikkeling. De vraag is hoe in deze gebiedsontwikkelingsprocessen burgerparticipatie
gestalte krijgt - en hoe planprocessen daadwerkelijk bijdragen aan de structurele versterking van de leefomgeving in Zuidoost,
Nieuw-West en Noord.
Juist in deze buurten moeten investeringen
in het fysieke domein worden gekoppeld
aan de lokale maatschappelijke, economische en ecologische opgaven. Wat zijn de
goede manieren om deze “harde” investeringen te koppelen aan “zachte”?
En hoe kan het planproces van de gemeente
daadwerkelijk tot de versterking van de leefomgeving leiden, voor alle bewoners? Dit
vergt hernieuwde afstemming tussen diverse partijen, zorgvuldige en verbindende participatie en het vinden van synergie tussen
sectoren, mensen en oplossingen.
Zie: hva.nl/urban-governance
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