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“Dit is de grote vrijheid
je mag zeggen wat je denkt
niet dat het iets uitmaakt
met hoeveel je ook bent
ze doen toch wat ze willen
al moet de hele boel vergaan
lief, trek iets moois aan
want we gaan

dansen dansen dansen dansen
dansen dansen dansen dansen
dansen dansen dansen dansen
op de vulkaan.”

Dansen op de vulkaan 
De Dijk (1987)
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Voorwoord

De Dienst Wonen van de gemeente Amsterdam en de Faculteit der Maatschappij- 
en Gedragswetenschappen (afdeling Sociologie en Antropologie) van de 
U niversiteit van Amsterdam (UvA) zijn in mei 2007 een samenwerking 
aangegaan. De idee hierbij was dat beide organisaties belangrijk zijn voor de stad 
en dat het meer samen optrekken op onderdelen goed is voor Amsterdam en het 
betrokken personeel. Het begeleiden vanuit de UvA van medewerkers van de 
Dienst Wonen die de ambitie hebben om te promoveren maakte onderdeel uit 
van deze samenwerkings  overeenkomst.

Als ambtenaar van de gemeente Amsterdam ben ik, tot op de dag van vandaag, 
15 jaar betrokken bij stedelijke vernieuwing. Als schakel tussen het Rijk en de 
stadsdelen (nu bestuurscommissies) vervul en vervulde ik, samen met collega’s, 
een intermediaire rol. Op dit zogenaamde centraal-stedelijke niveau worden 
de Meerjaren Ontwikkelingsprogramma’s (mop) geschreven, wordt het budget 
verdeeld over de stadsdelen en wordt financieel en inhoudelijk verantwoording 
afgelegd aan het Rijk. Kortstondig ben ik een periode ambtelijk verantwoordelijk 
geweest voor de wijkaanpak. Dit was in het allereerste begin bij de introductie 
in 2007 ten tijde van minister Vogelaar. Samen met een collega van de Dienst 
Maatschappelijke Ontwikkeling (zij vanuit het sociale domein en ik vanuit het 
fysieke domein) had ik de opdracht om de wijkaanpak zoals ontwikkeld door het 
Rijk (40 wijken en 5 thema’s) een plaats te geven in Amsterdam. In deze periode 
verbaasde ik mij over de grote aandacht die bewoners, zowel inhoudelijk als 
financieel, kregen. 



xII 

Deze verwondering is de basis gebleken voor dit onderzoek. Ik wilde meer 
weten over bewonersparticipatie in relatie tot stedelijk beleid. Hoe kon het 
toch zijn dat de aandacht voor bewoners ‘opeens’ zo prominent op de politieke 
agenda stond terwijl ik van bewonersbetrokkenheid bij stedelijke vernieuwing 
zo weinig had gemerkt? Het willen weten hoe de verhouding precies is 
geweest tussen bewoners en stedelijke vernieuwing, samen met een tot dusver 
onvervuld verlangen om ooit eens aan een proefschrift te werken, hebben geleid 
tot het schrijven van dit boek. Hierbij hebben verkennende en voorbereidende 
gesprekken met Jan Willem Duyvendak, hoogleraar bij de UvA, een belang-
rijke rol gespeeld. Het bestaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen de 
gemeente en de UvA heeft als vanzelfsprekend geholpen.

Op veel fronten (zowel beleidsmatig als in de uitvoering) is te zien dat onderwijs-
instellingen en de gemeente Amsterdam meer en meer de samenwerking 
opzoeken. Ik vind dit een heel goede zaak. Samen werken we aan deze prachtige 
stad. De driehoek bestuur-beleid-wetenschap speelt een belangrijke rol in dit 
ontwikkelingsproces. Het kennen van elkaars wereld en het toewerken naar 
wederzijds begrip kan in aanzienlijke mate bijdragen aan een steeds hechter 
wordende samenwerking. Persoonlijk zal ik me hiervoor blijven inzetten omdat 
ik zeer geloof in meerwaarde voor de stad, de Amsterdammers en het betrokken 
personeel. Mogelijk dat dit proefschrift als uiting van deze samenwerking tot 
voorbeeld kan dienen voor anderen.

Patrick van Beveren 
Amsterdam-Budapest, 2014
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Bewonersparticipatie staat hoog op de politieke agenda. In combinatie met 
stedelijke ontwikkeling is het een onderwerp dat in toenemende mate in de 
belangstelling staat. De rol en positie van bewoners in het ontwikkelingsproces 
van wijken en buurten in de stad blijkt een steeds prominenter thema te worden 
(Van Marissing, 2008; Tonkens, 2008; Tonkens, 2009; Van Hulst e.a., 2009; Van 
Ankeren e.a., 2010; Tonkens en Verhoeven, 2011). In dit proces van ogenschijnlijk 
toe nemende aandacht voor bewonersparticipatie lijkt de introductie van de 
wijkaanpak door het Rijk, als ‘kop’ op de stedelijke vernieuwing, één van de 
belangrijke momenten te zijn geweest in de afgelopen tien jaar. Centraal in 
deze aanpak staan bewoners van kwetsbare wijken. In beleidsjargon ook wel 
aandachtswijken of krachtwijken genoemd.

De aanleiding voor het doen van dit onderzoek is het veronderstelde contrast 
in aandacht voor bewoners bij stedelijke vernieuwing en wijkaanpak, twee 
beleidsvelden die sterk in elkaars verlengde liggen. Het participatievraagstuk 
bij ste delijke vernieuwing, en in het bijzonder stedelijke vernieuwing in de 
Am sterdamse Bijlmermeer, is onderwerp van deze studie. Bewoners worden in 
de onderzochte periode (1992-2008) vaak genoemd in beleidsnota’s, maar hun 
rol en mogelijkheden tot beleidsbeïnvloeding bij stedelijke vernieuwing lijken 
marginaal (zie onder andere Uitermark, 2007; Mepschen, in: Tonkens & De 
Wilde, 2013). De centrale onderzoeksvraag is geformuleerd om te bezien of dit 
daad werkelijk het geval is: 

In welke mate en vorm hebben bewoners invloed gehad op het (eind)
resultaat van het langdurige, grootschalige en complexe stedelijke 
vernieuwingsproces in de Bijlmermeer? 

Samenvatting
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Om tot een onderbouwd antwoord te kunnen komen is voor dit onderzoek 
een onderscheid aangebracht tussen inbreng, invloed en majeure invloed van 
bewoners en belanghebbenden. De omschrijvingen van deze begrippen zijn als 
volgt: 

Alle gedocumenteerde suggesties van bewoners en belanghebbenden - 
als onderdeel van het besluitvormingsproces van de vernieuwing van de 
Bijlmermeer worden omschreven als inbreng. 
Alle gedocumenteerde en gehonoreerde inbreng van bewoners en belang-- 
hebbenden als onderdeel van het besluitvormingsproces van de vernieuwing 
van de Bijlmermeer, leidend tot planwijzigingen, wordt in dit onderzoek 
gedefinieerd als invloed. 
Gedocumenteerde en gehonoreerde inbreng van bewoners en belang-- 
hebbenden als onderdeel van het besluitvormingsproces van de vernieuwing 
van de Bijlmermeer, leidend tot planwijzigingen, welke een groot effect heeft 
op de leefbaarheid en/of de leefkwaliteit, en vaak ook hoge kosten met zich 
mee brengt voor ontwikkelende partijen, wordt gekwalificeerd als majeure 
invloed.

Zes subvragen zijn geformuleerd als fundament voor het antwoord op de centrale 
onderzoeksvraag. Met de beantwoording van de subvragen ontstaat een beeld 
van diverse fases van stadsontwikkeling en herstructurering in de tijd op het 
niveau van beleidsontwikkeling en de betrokkenheid van bewoners hierbij. 
Ook ontstaat er inzicht in wat bewonersparticipatie precies is en hoe dit zich 
verhoudt tot een grootschalig en complex vernieuwingsproces zoals dat zich heeft 
voltrokken in de Bijlmermeer. En, tot slot, kan antwoord worden gegeven op de 
vraag of bewonersparticipatie leidt tot daadwerkelijke invloed op het (plannings)
proces van stedelijke vernieuwing in de Bijlmermeer. 

Dit onderzoek is te classificeren als een beschrijvende en enkelvoudige casestudy 
waarbij de totstandkoming, het ‘verval’ en de vernieuwing van de Bijlmermeer 
wordt gereconstrueerd. Met name voor het onderdeel vernieuwing is gekeken 
naar bewonersinbreng en -invloed, maar ook voor het beleidsmatige en 
his torische kader van stadsontwikkeling en herstructurering in het algemeen 
is dit gedaan. Het conceptuele model dat gebruikt is voor dit onderzoek is de 
participatie  ster en triangel van betrokkenheid van John May (2006). 
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Geen bewonersbetrokkenheid bij beleidsontwikkeling
Door de eeuwen heen blijkt er bij stadsontwikkeling en herstructurering op het 
niveau van formele beleidsontwikkeling, zowel landelijk als stedelijk, geen sprake 
te zijn van bewonersbetrokkenheid. Dit onderzoek laat zien dat dit ook geldt voor 
het meest recente beleid.

Uit analyse blijkt dat kaders voor stadsontwikkelings- en herstructurerings  beleid 
in Nederland na WO II in eerste instantie worden opgesteld door het Rijk. Hierna 
resteert meer of minder ruimte voor gemeenten om dit kader verder in te kleuren. 
Op deze beide niveaus (landelijk en stedelijk) is er geen sprake van beleids-
participatie door bewoners. Ook als beleid sterk gericht is op bewoners (bijvoor-
beeld 56-wijkenaanpak of wijkaanpak), is dit niet het geval. De wijk staat vanaf 
de jaren ’70 tot aan het begin van de jaren ’90 centraal bij grootstedelijke beleids-
ontwikkeling. Deze aandacht wordt met het Grotestedenbeleid en stedelijke 
vernieuwing anders ingevuld. Parallel aan dit beleid en later in de tijd, met de 
introductie van de 56-wijkenaanpak en vooral de wijkaanpak, komen wijken weer 
centraal te staan en lijken ook bewoners meer op de politieke agenda te komen.

Het plaatsen van stedelijk beleid in historisch perspectief laat zien dat aandacht 
voor stad en wijk door elkaar lopen in de tijd, maar dat er van bewoners-
betrokken heid op het niveau van beleidsontwikkeling op geen enkel moment in 
de geschiedenis sprake is. Tegen deze achtergrond moeten de ontwikkelingen in 
de Bijlmermeer worden geplaatst. 

Theoretische conceptualisering van participatie zeer beperkt
Dit onderzoek laat zien dat er een veelheid bestaat aan definities, omschrijvingen 
en vormen van participatie. Afhankelijk van de context zijn er variabelen te 
benoemen die van invloed zijn op betekenis, invulling en vorm. Tegelijkertijd kan 
worden geconcludeerd dat er in de afgelopen decennia nauwelijks theoretische 
concepten over participatie zijn ontwikkeld. Arnstein (1969) heeft eind jaren 
’60 de participatieladder geïntroduceerd en hier is door verschillende weten-
schappers op gevarieerd (onder andere Wiedemann en Femers, 1993; Bishop en 
Davis, 2002; Wilcox, 2004; Tritter en McCallum, 2006). 

Alleen May (2006) heeft een ander concept gepresenteerd. Hij ziet in de ladder 
van Arnstein een klassieke benadering van macht (2006:307). Volgens May is 
[…] one of the most powerful and useful features of the original Ladder of Participation 
is that it makes this power dimension explicit (2006:307) en […] it helps to explain 
the dis illusionment and cynicism that arise all too frequently in the wake of public 
participation exercises (2006:309). Maar, zo vindt May, de theorie moet worden 
ontkoppeld van ideologie en het discontinue karakter van de interactie tussen 
burgers en overheid moet een plaats krijgen. In de participatiester van May is hier 
rekening mee gehouden.
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Samen met de triangel van betrokkenheid vormt de ster een conceptueel model 
dat voor dit onderzoek wordt gebruikt. De triangel van betrokkenheid toont 
door middel van een figuur dat het aantal participanten afneemt naarmate 
de intensiteit van betrokkenheid toeneemt. Dit causale verband is niet nieuw, 
maar volgens May is het nodig om op basis hiervan anders aan te kijken tegen 
de kleine groep van bewoners of burgers die in hoge mate gecommitteerd is 
en be trokkenheid toont. Meer waardering en ondersteuning (bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van sociaal kapitaal indien nodig) vanuit de overheid leidt volgens 
May tot meer effectieve besluitvorming.

Het conceptuele model van May heeft ten opzichte van het concept van Arnstein 
één groot voordeel: het is toepasbaar in situaties waar sprake is van een machts-
positie van de overheid, maar ook in die gevallen waar dat niet of veel minder aan 
de orde is. Hiermee is de beperking van de ladder van Arnstein, waarop reeds 
eerder kritiek is geweest (onder andere Burton (2004) en Tritter en McCallum 
(2006)), weggenomen. Ook is de presentatie in de vorm van een ster neutraler. 
De suggestie dat een ‘hoger’ participatieniveau (bij een ladder of continuüm) 
beter is of nastrevenswaardiger, is met het gebruik van een ster geen onderwerp 
meer van discussie. Dit geldt ook voor de triangel in vergelijking met de veel 
gebruikte piramide.

In de situatie van stedelijke vernieuwing zijn veel variabelen van invloed op de 
betekenis, invulling en vorm van participatie. Uitermark (2007) en Mepschen 
(2013) hebben gewezen op het politieke karakter van dit beleidsveld. Macht en 
invloed spelen bij stedelijke vernieuwing een belangrijke rol. Lelieveldt (1999) 
heeft geconstateerd dat participatie- en machtsonderzoek zouden moeten worden 
gecombineerd om zowel zicht te krijgen op invloedspogingen als daadwerkelijke 
invloed. Echter, in de optiek van Lelieveldt is dit niet mogelijk. Alleen bij formele 
besluitvorming is invloed vast te stellen. Ook anderen (onder andere Bachrach 
en Baratz (1964) en Lukes (1974)) hebben deze beperking eerder benoemd. 
Omdat een oplossing niet eenvoudig is (en in de woorden van Le lieveldt zelfs 
onmogelijk), wordt aantoonbare invloed bij formele besluitvorming in dit 
onderzoek gezien als een ‘ondergrens’. Dit betekent dat er in de praktijk meer 
invloed zal zijn geweest dan dat er op basis van onderzoek is vast te stellen. 

De Bijlmerpopulatie: uniek in Amsterdam en Nederland
De Bijlmermeer is geen wijk van gemiddelden. Wassenberg (2013) heeft de 
Bijlmermeer zelfs getypeerd als een gebied met ooit de slechtste reputatie van 
Nederland. Inmiddels gaat het op diverse fronten weer een stuk beter maar 
de kwetsbaarheid op onderdelen blijft. De wijk is etnisch zeer divers en veel 
huishoudens kennen een zwakke sociaaleconomische positie. 
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Uit dit onderzoek blijkt dat zeven aspecten kenmerkend zijn voor de Bijlmermeer:

meer dan de helft van de volwassen Bijlmerpopulatie heeft de zorg voor één - 
of meer kinderen (54%), een kwart van deze volwassenen is alleenstaand; 
de Surinaamse populatie is qua omvang de grootste groep in de Bijlmermeer - 
(36%), de groep niet-westerse allochtonen is de op één na grootste groep 
(27%), het aandeel autochtonen is teruggelopen tot onder de 20%;
de groep bewoners die langer dan 10 jaar in de Bijlmermeer woont, neemt in - 
omvang toe (in 2010 25%) maar de verhuisdynamiek in de Bijlmermeer blijft 
groot. Deels ook verklaarbaar als resultante van het stedelijke vernieuwings-
proces;
in de periode 1995-2005 is de Bijlmermeer één van de gebieden met de - 
hoogste werkloosheid van de stad; 
het aandeel bijstandsgerechtigden in de Bijlmermeer scoort in de periode - 
2000-2010 eveneens erg hoog;
de D,F,H-buurt behoort tot de armste buurtcombinaties van Amsterdam. - 
De E,G,K-buurt scoort op gemiddeld besteedbaar inkomen iets beter;
bijna de helft van de Bijlmerpopulatie heeft in 2010 een laag opleidings-- 
niveau.

Al deze aspecten hebben op hun eigen wijze invloed op de participatiebereidheid 
van bewoners. Deze zal op voorhand bij een belangrijk deel van de populatie 
niet al te groot zijn. Dit vraagt van de overheid gerichte actie om tot een zinvolle 
dialoog met bewoners te kunnen komen. Gebleken is dat het stadsdeel dit steeds 
beter invulling heeft weten te geven, in het bijzonder in de periode 1995-2001. 

Geen rol voor bewoners bij het ontstaan van de Bijlmermeer
Uit analyse blijkt dat bewoners geen rol hebben gespeeld bij de ontstaans-
geschiedenis van de Bijlmermeer en dat zij in de fase hierna met name inbreng 
hebben gehad bij onderzoek. Mentzel (1989) laat zien dat de discussie over de 
bouw van de Bijlmermeer een discussie is geweest tussen professionals. Er is geen 
onderzoek gedaan naar woonwensen en -behoeften van bewoners en ook is de 
architectonische en stedenbouwkundige filosofie niet vooraf getoetst. Zelfs de 
gemeenteraad stelde het bestemmingsplan Bijlmermeer pas vast na oplevering 
van de laatste woning. Een hoofdelijke stemming in de raad, voorafgaand aan de 
bouw, is er nooit geweest (1989:177).

Al in de eerste fase na oplevering van de eerste woningen blijken er problemen 
te zijn. De verhuisdynamiek is groot en voorzieningen worden niet, later of 
anders opgeleverd. Ook mondiale ontwikkelingen, zoals de oliecrisis en de 
on afhankelijkheid van Suriname, hebben grote invloed op het leven in de 
Bijlmermeer. Het beeld dat zich opdringt is dat de Bijlmermeer een ‘ongelukkig’ 
begin kent en vervolgens is meegezogen in een spiraal van verval, veroorzaakt 
door een combinatie van menselijke inschattingsfouten en landelijke en mondiale 
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ont wikkelingen. Pogingen om de schade te beperken en het tij te keren hebben 
tussen de 15 en 20 jaar geduurd. Ook deze periode is vooral een zaak geweest van 
professionals. Bewoners of bewonersorganisaties zijn in geen enkele fase vaste 
gesprekspartner geweest om bestaande problemen mee helpen op te lossen. Wel 
is door middel van (bewoners)onderzoek gepeild door instanties (overheid en 
woningcorporaties) hoe het wonen in de Bijlmermeer werd ervaren (onder andere 
‘Bijlmermeer van binnen. Een grootschalige hoogbouwwijk beoordeeld door 
bewoners’ (1975); ‘Bewonersonderzoek Gliphoeve I’ (1976); ‘Bewonersonderzoek 
Groot-Fleerde. Een experiment met huurverlaging’ (1986); ‘Die Bijlmer, wat heb 
je daar nou te zoeken? Een onderzoek naar bewoners die langer dan 4 jaar in de 
Bijlmer wonen’ (1989)).

In 1980 hebben 50 bewonersorganisaties en instellingen een studie laten uitvoeren 
naar problemen van en oplossingen voor de Bijlmermeer. Dit onderzoek, ‘Van 
de Bijlmer meer maken. Een deltaplan voor de Bijlmermeer’, toont heel concreet 
welke problemen door bewoners worden ervaren en wat in hun optiek als 
oplossing zou kunnen dienen. Aanleiding voor deze studie was het gebrek 
aan vertrouwen dat bewoners stelden in een aangekondigd onderzoek van de 
gemeente. Zo ontstonden er parallelle sporen: één onderzoek uitgevoerd door 
de gemeente en één onderzoek uitgevoerd door bewonersorganisaties. Het 
College van Burgemeester en Wethouders stelde hiervoor ƒ 250.000,- beschikbaar, 
waarvan ƒ 50.000,- voor de bewonersstudie. Een aantal door bewoners 
ge presenteerde oplossingen zijn (veel) later in de tijd onderdeel gaan uitmaken 
van de verbetering en vernieuwing van de Bijlmermeer. Van een directe relatie 
met de door bewoners geïnitieerde studie is uit archiefmateriaal niets gebleken.

Geen rol voor bewoners bij beleidsontwikkeling vernieuwing Bijlmermeer
De ontwikkeling van een visie op de vernieuwing van de Bijlmermeer lijkt net 
als bij het ontstaan van de wijk een kwestie van professionals. Alhoewel er in 
1980 een door bewonersorganisaties breed gedragen studie ligt van de Stichting 
Wijkopbouworgaan Bijlmermeer waarin een schets wordt gegeven van de 
Bijlmerproblematiek en de mogelijke oplossingen daarvoor, wordt de discussie 
toch vooral gevoerd tussen bestuurders, ambtenaren en medewerkers van 
woningcorporaties.

De jaren ’80 worden gedomineerd door het opzetten, uitvoeren en evalueren 
van het zogenaamde rehabilitatieprogramma. Dit programma loopt van 1983 
tot en met 1988 met als inzet de negatieve spiraal op verschillende fronten in de 
Bijlmermeer te keren. Lopende het programma lanceerde de in 1984 opgerichte 
Woningcorporatie Nieuw Amsterdam in het kader van scenariodiscussies de 
gedachte van gedeeltelijke sloop van bestaande flats. Voor geen van de andere 
partijen was dat in die fase een optie.
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Desalniettemin sloeg het rehabilitatieprogramma onvoldoende aan. Geconsta-
teerd werd dat er geen directe samenhang blijkt te bestaan tussen de verhuur (de 
leegstand was in 1985 opgelopen tot bijna 25%) en het verbeteringsprogramma. 
Weliswaar was er sprake van een kwaliteitsimpuls aan de gebouwen, nam de 
leegstand na enige tijd (toch) af maar liepen de tekorten van de woning corporatie 
Nieuw Amsterdam nog steeds op. Anders geformuleerd, het rehabilitatie  -
programma was in zijn opzet tekort geschoten en vervolginitiatieven waren 
nodig.

De Werkgroep Toekomst Bijlmermeer werd in 1988 in het leven geroepen. Het 
Rijk weigerde nog additionele financiële steun te leveren en op andere wijzen 
moest worden gezocht naar het structureel oplossen van de problematiek in de 
Bijlmermeer. Diverse deskundigen hadden zitting in de werkgroep. Bewoners 
en/of bewonersorganisaties maakten hier geen deel van uit. Anderhalf jaar 
later formuleert de werkgroep in het rapport ‘De Bijlmer blijft, veranderen’ een 
elftal aanbevelingen die de basis zouden vormen voor de vernieuwing van de 
Bijlmermeer. Het slopen van woningen wordt ook genoemd en het taboe dat 
hierop rustte lijkt langzaam te verdwijnen. Dit blijkt ook uit onderzoek van 
Wassenberg, ‘De bewoners over de toekomst van de Bijlmermeer’. Hierin staat 
beschreven dat […] ‘ingrijpende stedenbouwkundige maatregelen op voorhand niet 
(meer) worden afgewezen, maar dat de precieze invulling per buurt moet worden bepaald’ 
(1990:8). Het onderzoek van Wassenberg is overigens pas uitgevoerd nadat de 
voorstellen van de werkgroep bekend waren. Daarbij is van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om een al eerder gepland onderzoek naar het functioneren 
van huismeesters te combineren met een onderzoek naar de mening over de 
uitkomsten van het werk van de werkgroep. Met andere woorden, dit onderzoek 
is bij toeval ontstaan en kent geen opdrachtgever.

Ondanks de beperkte betrokkenheid van bewoners tot dat moment komen 
bewoners in de opvolgende rapporten ‘Over de toekomst van de Bijlmer’ (van 
het stadsdeel Zuidoost) en ‘Kiezen en Beginnen’ (van de voor een beperkte 
duur opgerichte Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer) prominent aan bod. 
Een centraal element is dat vernieuwen zonder betrokkenheid van bewoners 
niet zal lukken en dat hiermee in het proces voldoende rekening moet worden 
gehouden. Uitgebreid wordt besproken hoe hierin kan worden voorzien. In 
beleidsmatige zin lijkt de betrokkenheid van bewoners bij de uitwerking van het 
vernieuwingsproces op dat moment geborgd. Het bewonersaandeel in het visie-
traject is beperkt gebleven tot het meedoen aan onderzoek. De eindrapportage 
‘Werk met werk maken’ van de Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer is het eerste 
uitgewerkte werkprogramma als vervolg op de rapportage ‘Kiezen en Beginnen’. 
Feitelijk kan dit werkprogramma, voor de jaren 1992 en 1993, als start worden 
gezien van het huidige vernieuwingsproces.
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Bewoners hebben inbreng en invloed bij beleidsrealisatie van vernieuwing 
Bijlmermeer
Bewoners van de Bijlmermeer hebben inbreng én invloed gehad op het stedelijke 
vernieuwingsproces in hun wijk. In de periode 1992-2008 hebben bewoners en 
belanghebbenden 325 suggesties ingebracht op het moment van inspraak. Ruim 
een derde – 114 suggesties (35,1%) – is gehonoreerd. Een iets hoger aantal (131 
suggesties: 40,1%) is niet gehonoreerd en een kwart (80 suggesties: 24,6%) is in de 
tijd vooruit geschoven.

Naast deze absolute aantallen op het moment van inspraak zijn er bij het Plan 
van Aanpak voor de F-buurt, de K-buurt en een deel van de G-buurt participatie-
plannen opgesteld en uitgevoerd. Ook bij de voorbereiding van het Finale Plan 
van Aanpak is er veel tijd en energie gestoken in het ophalen van bewoners-
voorkeuren en -meningen door onder andere huis-aan-huis-enquêtes. Deze 
benadering heeft invloed gehad op het eindresultaat zonder dit te kunnen 
pre ciseren. De conclusie die hierbij kan worden getrokken is dat de achterhaalde 
inbreng en invloed van bewoners kan worden gezien als een ‘ondergrens’. In het 
proces van vernieuwing hebben bewoners dus meer inbreng en invloed gehad 
dan dit onderzoek laat zien (of beter: kan laten zien).

De 325 ingebrachte suggesties zijn te verdelen over fase 2, fase 3 en fase 4 van het 
planontwikkelingsproces. Fase 2 is het Plan van Aanpak voor een gebied. Veel ligt 
nog open, er worden afspraken gemaakt op hoofdlijnen. Fase 3 is een besluit over 
een meer gedetailleerd plan waarbij ook de financiële dekking wordt geregeld. 
Fase 4 is de definitieve gedetailleerde uitwerking. Naast de verschillende fases is 
er voor dit onderzoek een onderverdeling gemaakt naar categorieën. Gekeken is 
of bewonersinbreng gaat over (a) de woningvoorraad/vastgoed, (b) de openbare 
ruimte, (c) de infrastructuur of (d) het proces.

Deze studie toont dat de kans op gehonoreerde inbreng van bewoners en belang-
hebbenden toeneemt naarmate de fase van planontwikkeling concreter wordt. 
Suggesties die betrekking hebben op de woningvoorraad/vastgoed worden met 
name ingebracht in fase 2 en 3. Voor de openbare ruimte geldt dit voor fase 3 en 
vooral voor fase 4. Infrastructuur blijkt in de Bijlmermeer een thema dat door 
alle fases heen prominent de aandacht heeft van bewoners en belanghebbenden. 
Processuggesties nemen in aantal toe per concreter wordende fase.

Gehonoreerde inbreng is ook te benoemen als invloed van bewoners en belang-
hebbenden. Voor dit onderzoek is er onderscheid aangebracht tussen majeure 
invloed en niet-majeure invloed. De definitie van majeure invloed is invloed 
waarvan het zeer aannemelijk is dat deze grote consequenties heeft voor de 
leefbaarheid en leefkwaliteit van het gebied. Forse financiële gevolgen kunnen 
hierbij meespelen.
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Per gehonoreerde suggestie is bekeken of de inbreng majeur is of niet. Deze 
analyse heeft geleid tot het beeld van 18 majeure suggesties op een totaal van 114. 
Aanvullend is voor zes suggesties enige onduidelijkheid over of er sprake is van 
majeure invloed, omdat niet met zekerheid vast te stellen is of er sprake is van 
een groot effect op leefbaarheid of leefkwaliteit. Dit zorgt voor een bandbreedte 
van 15,8% en 21,0%. Zonder uitzondering gaan de 18 majeure suggesties over de 
woningvoorraad/vastgoed. Op één suggestie na gaat het om inbreng in fase 2 en 
3. De zes suggesties waar enige twijfel over bestaat gaan op één na over infra-
structuur en dan vooral parkeerkwesties.

De conclusie bij inbreng was dat de kans op gehonoreerde inbreng van bewoners 
en belanghebbenden toeneemt naarmate de fase van planontwikkeling concreter 
wordt. Bij invloed kan het omgekeerde worden geconcludeerd. De kans op 
majeure invloed van bewoners en belanghebbenden neemt af naarmate de fase 
van planontwikkeling concreter wordt. Anders geformuleerd: hoe groter de kans 
op gehonoreerde inbreng, hoe kleiner de kans dat dit leidt tot majeure invloed.

Uit dit onderzoek blijkt dat er in iedere fase ruimte is voor bewonersinbreng en 
dat bewoners ook daadwerkelijk iets inbrengen. De gehonoreerde bewoners-
inbreng per fase bij het vernieuwingsproces van de Bijlmermeer is afgezet tegen 
het totaal aan gehonoreerde inbreng een vijfde voor fase 2, ruim een derde voor 
fase 3 en bijna de helft voor fase 4. Van alle bewonersinbreng samen heeft circa 
een zesde majeure impact. 

Bewoners minder overtuigd dan professionals en bestuurders 
Voor dit onderzoek is naar 4.287 (oud-)Bijlmerbewoners een vragenlijst 
opgestuurd en is er gesproken met 46 professionals en vier bestuurders. De 
opbrengst van deze dataverzameling laat eveneens de conclusie zien van 
aantoonbare bewonersinbreng en -invloed, alhoewel een substantieel deel van de 
bewoners niet overtuigd is.

De bewoners zijn opgedeeld in actieve bewoners (niet representatief) en 
bewoners algemeen (representatief). De eerste groep zijn bewoners die op zijn 
minst één maal naar een informatie- of inspraakavond zijn gegaan of zich op 
andere wijze hebben geïnformeerd of zich hebben laten informeren over stede-
lijke vernieuwingsplannen in hun buurt. Voor de groep bewoners algemeen geldt 
dat dit niet vooraf bekend was. Beide groepen bewoners vinden het goed dat de 
Bijlmermeer is vernieuwd (respectievelijk 88% en 98%) en een belangrijk deel van 
beide groepen denkt dat de inbreng van bewoners bij informatie- en inspraak-
bijeenkomsten heeft geleid tot wijzigingen in de plannen (respectievelijk 53% en 
58%).
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Professionals en bestuurders zijn gematigd positief in hun oordeel over bewoners-
invloed. De helft (50%) geeft expliciet aan dat bewoners invloed hebben gehad op 
het (eind)resultaat van de stedelijke vernieuwing, 22% schat in dat deze invloed 
klein is, 28% denkt dat er grote invloed is geweest. De inschatting van de groep 
respondenten in totaal is over het algemeen (zowel bewoners als professionals/
bestuurders) dat er sprake is van bewonersinvloed. Dit blijkt overeen te komen 
met de uitkomsten van het archief- en literatuuronderzoek. Desalniettemin 
gelooft minimaal 40% (alle bewoners samen) van de bewoners niet dat zij enige 
invloed hebben gehad op de planvorming en het besluitvormingsproces. Slechts 
6% van de professionals en bestuurders gelooft niet dat bewoners invloed hebben 
gehad. Aan professionals en bestuurders is tevens de vraag voorgelegd of de 
Bijlmermeer er anders uit zou hebben gezien zonder de inbreng van bewoners. 
Van deze groep antwoordde 84% hier bevestigend op. Hiermee krijgt de eerder 
genoemde 50% iets meer kleur. 

De Bijlmermeer als ‘critical case’
In de benadering van Flyvbjerg (2006) is bewonersparticipatie bij de vernieuwing 
van de Bijlmermeer een ‘critical case’. Het doel bij critical cases is volgens 
Flyvbjerg to achieve information that permits logical deductions of the type: “If this is 
(not) valid for this case, then it applies to all (no) cases” (2006:230). In het geval van 
dit onderzoek was de impliciete aanname vooraf dat bewoners geen inbreng en 
invloed hebben (gehad) op het (eind)resultaat van het stedelijke vernieuwings-
proces in de Bijlmermeer. Deze aanname vloeit voort uit de grootschaligheid van 
de vernieuwingsaanpak in combinatie met het grote aandeel sociaaleconomisch 
kwetsbare huishoudens in dit gebied.

Dit onderzoek heeft laten zien dat bewoners van de Bijlmermeer wel degelijk 
inbreng en invloed hebben gehad bij stedelijke vernieuwing. Dit geldt voor zowel 
sociaaleconomisch sterke als zwakke groepen. Het is aannemelijk, indachtig 
de redenering van Flyvbjerg, dat indien dit het geval is in de Bijlmermeer dit 
hoogstwaarschijnlijk ook aan de orde zal zijn in andere vernieuwingsgebieden in 
Amsterdam en Nederland. Belangrijke randvoorwaarde hierbij is dan overigens 
wel een zich actief opstellende overheid.

Met name in de periode 1995-2001 nam het stadsdeel veel initiatief om in 
gesprek te raken, vaak op individueel niveau, met alle lagen van de Bijlmer-
bevolking. Deze benadering in deze fase zou kunnen worden omschreven als 
de zogenaamde ‘Bijlmermethodiek’. Een grote variatie aan participatievormen 
is toegepast waarbij de specifieke situatie van populatie, fase van het project 
en opgave leidend was. Precies de kern van het conceptuele model van May. 
Dit heeft onder andere geleid tot Bijlmerspecifieke participatievormen zoals 
informatie  tenten met een feestelijk tintje en incidenteel de betaling van bewoners 
en sleutelfiguren. Over deze laatste participatievorm is tot op het hoogste 
politieke niveau discussie geweest. 
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Hoofdstuk 1

Inleiding

In dit proefschrift staat bewonersparticipatie1, en in het bijzonder bewonersin-
breng en bewonersinvloed, bij stedelijke vernieuwing2 centraal. De Amsterdamse 
Bijlmermeer fungeert als casus. In dit eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de 
aanleiding en de context van dit onderzoek en het behandelt de onderzoeks-
vragen. Ook wordt de opzet van dit onderzoek verantwoord. Dit inleidende 
hoofdstuk wordt afgesloten met een toelichting op de opbouw en structuur van 
dit proefschrift.

1.1 Aanleiding en context

Bewonersparticipatie staat aan het begin van deze eeuw hoog op de politieke 
agenda. Zeker in combinatie met stedelijke ontwikkeling is het een onderwerp 
dat in toenemende mate in de belangstelling staat. De rol en positie van bewoners 
in het ontwikkelingsproces van wijken en buurten in de stad blijken een steeds 
prominenter thema te worden (Van Marissing, 2008; Tonkens, 2008; Tonkens, 
2009; Van Hulst e.a., 2009; Van Ankeren e.a., 2010; Tonkens en Verhoeven; 2011). 

1 In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op wat hieronder precies wordt verstaan in het kader van 
dit onderzoek.

2	 De	Wet	stedelijke	vernieuwing	definieert	stedelijke	vernieuwing	als	volgt:	‘op	stedelijk	gebied	
gerichte fysieke inspanningen die strekken tot verbetering van de leefbaarheid en veiligheid, 
bevordering van een duurzame ontwikkeling en verbetering van de woon- en milieukwaliteit, 
versterking van de culturele kwaliteiten, bevordering van de sociale samenhang, verbetering 
van de bereikbaarheid, verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte of anderszins tot 
structurele kwaliteitsverhoging van dat stedelijk gebied’ (VROM, 2004:3).
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Dit uit zich onder andere in talrijke publicaties over dit onderwerp, maar ook 
in de debatten die worden gevoerd in bestuurlijke, ambtelijke en wetenschap-
pelijke circuits. De zoektocht naar nieuwe verhoudingen tussen instituties en 
burgers is volop gaande (Tonkens; 2008, Boutellier; 2012, Van de Wijdeven; 
2012, Kampen, Verhoeven en Verplanke; 2013). Instituties experimenteren met 
het overdragen van verantwoordelijkheden aan burgers (bijvoorbeeld regelvrije 
zones, budgetten), maar ook burgers nemen initiatief en zoeken hun grenzen op. 
In deze tijden lijkt veel te worden verwacht van actief burgerschap als oplossing 
voor diverse maatschappelijke vraagstukken (Van de Wijdeven, 2012:10).

In dit proces van ogenschijnlijk toenemende aandacht voor bewoners participatie 
lijkt de introductie van de wijkaanpak3 door het Rijk, als ‘kop’ op de stedelijke 
vernieuwing, een van de belangrijke momenten te zijn geweest in de afgelopen 
tien jaar. Centraal in deze aanpak staan bewoners van kwetsbare wijken, in 
beleidsjargon ook wel aandachtswijken of krachtwijken genoemd. Door zelf 
i nitiatief te nemen kunnen bewoners een bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van zichzelf, aan de verbetering van de eigen buurt of beide, zo is de idee. Om 
dit te ondersteunen hebben overheid en woning corporaties veel geld beschikbaar 
gesteld voor bewonersparticipatie in deze zogenaamde aandachtswijken (Denters 
e.a., 2013:25; Van de Wijdeven, 2012:100), in Amsterdam alleen al € 11,5 miljoen in 
vier jaar (Gemeente Amsterdam, 2012). 

Niet alleen bij de wijkaanpak maar ook breder binnen de samenleving komen 
bewoners of burgers steeds meer centraal te staan. Is het niet binnen de in 
2011 herziene Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waarbij burgers in 
de eerste plaats worden aangesproken op hun eigen kracht, dan is het wel de 
‘woonconsument’ die wordt aangespoord zijn eigen huis te bouwen op een lege 
kavel. Tonkens en Duyvendak spreken over revolutionaire veranderingen in de 
verzorgingsstaat. Burgers moeten meer voor zichzelf en anderen gaan zorgen. De 
overheid trekt zich terug en dit proces is in een stroomversnelling geraakt door de 
wereldwijde economische en financiële crisis (Kampen, Verhoeven en Verplanke, 
2013:233). 

Als onderdeel van deze oplopende aandachtscurve voor burgers heeft de Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) in 2012 een rapport opgesteld 
met de titel ‘Vertrouwen in de burgers’ waarin uitgebreid wordt ingegaan op 
het veranderde speelveld. Het rapport schetst een ontwikkeling van burger-
betrokkenheid in de tijd en komt tot de conclusie dat het speelveld van deze 
be trokkenheid voortdurend in beweging is. Alles wijst er op dat de bewegingen sneller, 

3 De wijkaanpak is in 2007 door het Rijk geïntroduceerd. Het kabinet-Balkenende IV heeft 
een minister aangesteld die de toenemende cumulatie van sociale, economische en fysieke 
problemen in 40 aandachtswijken een halt toe moest roepen.
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meer on voorspelbaar en meer onbeheersbaar zijn geworden (2012:44). De wrr doet de 
suggestie om als overheid zinvol mee te bewegen met de nieuwe ont wikkelingen 
die momenteel gaande zijn in de samenleving en waar zij overigens zelf 
onderdeel van uitmaakt. In het rapport van de wrr wordt geopperd dat de 
dominante dimensie van de overheidscultuur moet worden verlegd van de verticale 
lijn van de hiërarchie naar de horizontale lijn van het netwerk. Dit vraagt om een 
cultuuromslag die een majeure aanpassing van beleidsmakers – politici en ambtenaren – 
vereist die zijn opgegroeid binnen een stramme ‘verticale traditie’ (2012:192).

Mede op basis van het rapport van de wrr ontstaat het beeld van een gespannen 
relatie tussen burgers en beleidsmakers. Ook Boutellier (2012) spreekt over een 
kloof die is ontstaan tussen bestuurders, professionals en burgers als gevolg van 
het gebrek aan een gemeenschappelijk verhaal (2012:100). Door de eroderende 
werking van dit gebrek op het functioneren van de samenleving komt ‘de burger’ 
meer en meer in het brandpunt van de belangstelling te staan. Volgens Boutellier 
wordt […] de burger op veel verschillende manieren aangesproken, maar hij moet in elk 
geval actief zijn. ‘Actief burgerschap’ is in de mode (zie ook: Van de Wijdeven, 2012). 
De burger is niet langer onderdaan (jaren ’50) of individu (jaren ’70) of consument 
(jaren ’90). De ideale burger anno nu participeert en is bij voorkeur zelfredzaam. Dit 
enthousiaste spreken over de rol van burgers is op te vatten als een commentaar, zo stelt 
Boutellier. De samenleving, in elk geval de overheid en vaak ook de medeburgers, heeft 
twee klachten over burgers. Zij vindt hen te mondig én te passief. Men heeft genoeg van 
de luie consument, een ongewilde creatie van de naoorlogse verzorgingsstaat, aldus 
Boutellier (2012:95).

In het wrr-rapport wordt een onderscheid aangebracht tussen drie ‘velden’ van 
burgerbetrokkenheid. Genoemd worden: beleidsparticipatie, maat schappelijke 
participatie en maatschappelijk initiatief. Deze drie soorten van burger-
betrokkenheid lopen in hedendaagse discussies over participatie vaak door 
elkaar. De wrr stelt dat vanuit het perspectief van de burger alle vormen van 
participatie hetzelfde zijn. Voor beleidsmakers zou dit anders liggen. Vanuit hun 
perspectief gaat het om geheel verschillende vraagstukken en verantwoordelijk-
heden (2012:51). 

Het participatievraagstuk bij stedelijke vernieuwing, en in het bijzonder stedelijke 
vernieuwing in de Amsterdamse Bijlmermeer, is onderwerp van deze studie. Het 
veronderstelde contrast tussen de aandacht voor bewoners nu versus de interesse 
voor bewoners bij stedelijke vernieuwing enkele jaren geleden is aanleiding 
geweest om dit onderzoek te doen. Bewoners worden in de onderzochte periode 
(1992-2008) wel genoemd in beleidsnota’s, maar hun rol en mogelijkheden 
tot beleidsbeïnvloeding bij stedelijke vernieuwing lijken marginaal. Of zoals 
Uitermark (2007) het formuleert: Participatie is het sleutelwoord in de stedelijke 
vernieuwing maar in de praktijk komt hier weinig van terecht. Bewoners staan vaak 
machteloos tegen plannenmakers die hun buurt op de schop nemen….(2007:36). 
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Tegen deze achtergrond kan verwondering ontstaan over het feit dat bij de 
in troductie van de wijkaanpak in 2007 zo veel nadruk is gelegd op par ticipatie 
van bewoners. Zeker als in ogenschouw wordt genomen dat stedelijke 
vernieuwing inhoudelijk veel raakvlakken heeft met de wijkaanpak en beide 
beleidsterreinen de afgelopen jaren steeds meer als een twee-eenheid werden 
gezien. Zonder discussie werd bijvoorbeeld in Amsterdam besloten dat 10% van 
het budget van de wijkaanpak aan bewoners ter beschikking zou worden gesteld. 
Het ging hierbij niet alleen om veel geld, ook was vooralsnog niet duidelijk wat 
bewoners met deze middelen zouden moeten of kunnen doen. Het toekennen van 
middelen leek een doel op zich, de besteding was van latere zorg4.

Dit roept voor dit onderzoek de vraag op of de rol en invloed van bewoners bij 
stedelijke vernieuwing mogelijk toch niet prominenter is geweest dan algemeen 
aangenomen5. Het verschil tussen stedelijke vernieuwing en wijkaanpak zou 
toch niet zo groot kunnen zijn? In het verleden (en nog steeds) leidde ste delijke 
vernieuwing vaak tot debat, onvrede en verzet. Dat gold niet alleen voor 
professionals en bestuurders onderling, maar zeker ook, of misschien wel met 
name, voor bewoners. Volgens Mepschen is het één van de belangrijkste arena’s 
waarin de relatie tussen burgers, overheid en instituties inhoud krijgt, waarin burgers 
hun verhouding tot de staat en hun kijk op ‘de politiek’ vormgeven. Hoewel de term 
‘vernieuwing’ een belofte van vooruitgang en een mooiere wijk inhoudt, lukt het vaak niet 
bewoners mee te nemen in dat vernieuwingsverhaal. Integendeel. (Tonkens & De Wilde, 
2013:212).

In 2000 startte stedelijke vernieuwing officieel in 31 grote en middelgrote steden 
(G4 + G27 = G31) als onderdeel van het Grotestedenbeleid (gsb) (vrom, 1997; 
Gemeente Amsterdam, 1999). In tijdvakken van vijf jaar wordt door gemeenten 
gewerkt aan dit Rijksbeleid. Zij rapporteren aan het Rijk over de financiële en 
inhoudelijke voortgang. In 2015 eindigt het derde tijdvak en hiermee ook het 
stedelijke vernieuwingsbeleid (Tonkens & De Wilde, 2013:197). Het Rijk stopt dan 
met het financieel en inhoudelijk sturen. 

Wettelijk is vastgelegd dat bewoners tijdig en gedegen moeten worden 
ge ïnformeerd over renovatie of sloop van hun huurwoning (Amsterdams Volks-
huisvestingsoverleg, 2012:12). Beredeneerd vanuit dit perspectief kan worden 
gesteld dat bewonersparticipatie altijd onderdeel uitmaakt van een stedelijk 
vernieuwingsproces. In veel van dit soort situaties is de houding van bewoners 

4 Als één van de twee projectleiders wijkaanpak ben ik betrokken geweest bij deze afspraak. 
5 In mijn professionale omgeving werd over het algemeen meewarig gekeken of verrast gerea-

geerd als ik vertelde over dit onderzoek. Het merendeel van de mensen vond het onderzoek 
weliswaar interessant, maar volgens hen stond de conclusie dat bewoners geen invloed hebben 
bij stedelijke vernieuwing al vast.
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reactief. Er zijn plannen om woningen te slopen, nieuwe woningen te bouwen 
en de openbare ruimte te verbeteren. Dit raakt bewoners die, al dan niet in 
ge organiseerd verband, in gesprek gaan met de verantwoordelijke instituties 
of op andere manieren hun standpunten duidelijk maken. Omdat stedelijke 
vernieuwing vaak lang duurt, er vaak sprake is van grootschalige ingrepen en 
het zonder uitzondering een kostbaar en complex proces betreft, vraagt het veel 
van bewoners. Een tijdspanne van (minimaal) twintig jaar is bij grootschalige 
vernieuwing eerder regel dan uitzondering. 

Vanwege de huidige financiële en economische crisis zal er op veel plaatsen 
in Nederland een andere afronding worden gegeven aan diverse ste delijke 
vernieuwings projecten dan bij aanvang voorzien. Dit geldt ook voor de 
Bijlmermeer. Dit vernieuwingsgebied zal bij benadering rond 2020 een definitief 
eindresultaat kennen. Als een stedelijk vernieuwingsproject avant la lettre is hier 
het herstructureringsproces in 1992 gestart. De contouren van het eind resultaat 
zijn nu al zichtbaar. Inclusief voorbereidingstijd heeft de vernieuwing van 
de Bijlmermeer bij afronding bijna dertig jaar geduurd. Dit maakt van de 
Bijlmermeer een geschikt onderzoeksgebied. Inzicht in bewonersinvloed op het 
(eind)resultaat van stedelijk vernieuwing zou voor deze stadswijk te achterhalen 
moeten zijn.

Dit proefschrift richt zich overigens uitsluitend op inbreng en invloed van 
bewoners. De verleiding is groot ook het vernieuwingsproces in den brede te 
betrekken, maar dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling. Er is veel ge documenteerd 
over en studie gedaan naar het ontstaan van de Bijlmermeer (onder andere Bolte 
en Meijer (1981); Mentzel (1989); Wassenberg (2013)) en ook over het proces van 
herstructurering dat hierop volgde (onder andere Van Veghel en Wassenberg 
(1990); De Haan (2009)). Tot op heden is er nog niet onderzocht of bewoners 
en belanghebbenden invloed hebben gehad op de stedelijke vernieuwing in 
de Bijlmermeer. Ook is nog niet eerder de vraag voorgelegd aan bewoners, 
pro fessionals en bestuurders hoe zij het participatieproces in de Bijlmermeer 
hebben ervaren en hoe dit proces zich volgens hen verhoudt tot het (eind)
resultaat. De opbrengst van deze onderzoeksvragen heeft maatschappelijke 
relevantie in het licht van de toenemende aandacht voor burgers en bewoners. 
Kan op basis van empirie worden vastgesteld dat bewoners invloed hebben 
op besluitvorming over stedelijke (her)inrichting? Dit onderzoek geeft hier 
meer duidelijkheid over en kan worden gezien als een belangrijke aanvulling 
op de lange lijst met publicaties over zowel bewonersparticipatie bij stedelijke 
vernieuwing als de Bijlmermeer in een periode van herstructurering. 
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1.2 Onderzoeksvragen 

Dit onderzoek naar de invloed van bewoners op het (eind)resultaat van ste delijke 
vernieuwing in de Bijlmermeer is op te delen in een aantal vragen. Op basis van 
een theoretische verkenning, documenten over het vernieuwingsproces van 
de Bijlmermeer, interviews met professionals en bestuurders en vragenlijsten 
die zijn voorgelegd aan bewoners, kan een antwoord op de vragenset worden 
gegeven zoals voor dit onderzoek is geformuleerd. Er zijn één hoofdvraag en zes 
subvragen geformuleerd.

Bij de formulering van de hoofdvraag speelt een aantal overwegingen een rol. 
Allereerst is er de aanname dat er beperkte aandacht is en is geweest voor 
bewoners bij stedelijke vernieuwing. Deze aanname is ontstaan op basis van 
wetenschappelijk onderzoek (onder andere Uitermark), maar is ook ingegeven 
om inhoudelijke redenen.

In Amsterdam is de grond in belangrijke mate in handen van de gemeentelijke 
overheid. Het hebben van grondposities biedt de gemeente in veel situaties 
(waaronder in het geval van stedelijke vernieuwing) een sterke onderhandelings-
positie bij herontwikkeling of bebouwing van een gebied. Vanuit deze positie 
treedt de gemeente vaak (mede) sturend op, bijvoorbeeld bij het maken van 
afspraken over woningbouwprogramma’s. Woningcorporaties zijn een andere 
belangrijke partij bij stedelijke vernieuwing. Zij bezitten een substantieel 
deel van de Amsterdamse woningvoorraad, met name de goedkope huur -
woningen (zogenaamde sociale huurwoningen6). In gebieden waar stedelijke 
vernieuwing plaats vindt of plaats heeft gevonden bestaat het woningbestand 
voor het overgrote deel uit goedkope huurwoningen. Dit betekent dat ook 
woningcorporaties als eigenaar van dit vastgoed een belangrijke rol spelen in 
het onderhandelings proces over de invulling van stedelijke vernieuwing en het 
woningbouwprogramma dat hierbij hoort7.

6 In Amsterdam worden woningen met een lage huur die in het bezit zijn van particulieren 
aangeduid als goedkope huurwoningen. De huurgrens van goedkope en sociale huur woningen 
wordt jaarlijks door het Rijk geïndexeerd. Per 1 juli 2014 is de huurgrens vastgesteld op 
€ 699,48 (kale huur).

7 In Amsterdam wordt vierjaarlijks een overeenkomst gesloten tussen de Gemeente, de 
Am sterdamse Federatie van Woningcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam met 
de	titel:	‘Bouwen	aan	de	Stad’.	Een	onderdeel	van	deze	overeenkomst	is	de	woningbouw
programmering, onder andere in diverse stedelijke vernieuwingsgebieden. 



INlEIDING 7

En de bewoners? De bewoners die in stedelijke vernieuwingsgebieden wonen 
huren in de meeste gevallen een woning van een woningcorporatie. Zij genieten 
huur  bescherming en kunnen niet zonder compensatie en begeleiding uit 
hun woning worden gezet (Amsterdams Volkshuisvestingsoverleg, 2012:20). 
Bewoners zijn geen eigenaar van de grond en ook niet van het te slopen of te 
renoveren vastgoed. In de situatie van stadsontwikkeling en herstructurering 
spreekt Glaeser (2011) over ‘nimbyism’. In zijn optiek, beredeneerd vanuit een 
Amerikaanse context, hebben bewoners vaak de neiging om zich te verzetten 
tegen nieuwe ontwikkelingen. Zij wensen de status quo te behouden (2011:261). 
Maar, zo omschrijft Glaeser, […] the angry neighbor doesn’t even own the property 
that he wants to control. The property owner (....) owns the land (…). The enemies of 
change essentially want to control somebody else’s property. From that vantage point, 
stopping growth isn’t so much maintaining the status quo as it is taking someone 
else’s rights and reducing the value of someone else’s property….(2011:262). Deze 
gedachte gang toegepast in de Nederlandse situatie zou suggereren dat bewoners 
in de driehoek gemeente – woningcorporatie – bewoners nauwelijks een rol van 
betekenis kunnen vervullen, behalve die van verzet en vertraging. 

Figuur 1.1 Gemeente – woningcorporatie - bewoners

Bewoners

Gemeente Woningcorporaties
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De centrale vraagstelling richt zich op bewonersinvloed bij besluitvorming 
over stedelijke vernieuwing, en dan specifiek stedelijke vernieuwing in de 
Bijlmermeer. Om hier uitspraken over te kunnen doen is een onderscheid 
aan gebracht tussen inbreng, invloed en majeure invloed van bewoners en belang-
hebbenden. In onderstaand kader worden deze begrippen geoperationaliseerd.

Kader 1.1 Inbreng, invloed en majeure invloed

Alle gedocumenteerde suggesties van bewoners en belanghebbenden als onderdeel van - 
het besluitvormingsproces van de vernieuwing van de Bijlmermeer worden omschreven als 
inbreng. 
Alle gedocumenteerde en gehonoreerde inbreng van bewoners en belanghebbenden als - 
onderdeel van het besluitvormingsproces van de vernieuwing van de Bijlmermeer, leidend tot 
planwijzigingen,	wordt	in	dit	onderzoek	gedefinieerd	als	invloed. 
Gedocumenteerde en gehonoreerde inbreng van bewoners en belanghebbenden als - 
onderdeel van het besluitvormingsproces van de vernieuwing van de Bijlmermeer, leidend tot 
planwijzigingen, welke een groot effect heeft op de leefbaarheid en/of leefkwaliteit, en vaak 
ook	hoge	kosten	met	zich	mee	brengt	voor	ontwikkelende	partijen,	wordt	gekwalificeerd	als	
majeure invloed.

De operationalisering van deze drie kernbegrippen laat zien dat een deel van de 
inbreng invloed is en dat een deel van de invloed kan worden gekwalificeerd 
als majeure invloed. Later in dit onderzoek worden hier een kwantitatieve en 
kwa litatieve invulling aan gegeven.

Figuur 1.2 Inbreng, invloed, majeure invloed

Inbreng

Invloed

Majeure
invloed
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Inzicht in inbreng, invloed en majeure invloed van bewoners op stedelijke 
vernieuwing in de Bijlmermeer leidt tot het kunnen beantwoorden van de 
centrale onderzoeksvraag die als volgt is geformuleerd:

In welke mate en vorm hebben bewoners invloed gehad op het (eind)resultaat van 
het langdurige, grootschalige en complexe stedelijk vernieuwingsproces in de 
Bijlmermeer? 

Het conceptuele model dat gehanteerd zal worden bij de beantwoording van deze 
vraag bestaat uit de participatiester en de triangel van betrokkenheid van John 
May (2006). Dit is een ander concept dan de vaak toegepaste ladder van Arnstein 
(1969) waarbij macht het centrale thema is. In hoofdstuk 3 van dit onderzoek zal 
uitgebreid worden ingegaan op beide benaderingen. Verder zal dit onderzoek 
laten zien dat er sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw niet veel ontwikkeling is 
geweest in de theoretische benadering van het begrip participatie. May vormt 
hierop een uitzondering. 

Naast de keuze voor de relatief nieuwe en nog weinig toegepaste theoretische 
benadering van May wordt er in dit onderzoek ook gekozen voor de eerder 
genoemde driedeling van de WRR (beleidsparticipatie, maatschappelijke 
par ticipatie en maatschappelijk initiatief). In het geval van de onderzochte casus, 
de Bijlmermeer, is er sprake van beleidsparticipatie. Figuur 1.3 toont de relatie 
tussen de klassieke beleidscyclus (exclusief evaluatie) en participatievormen. Bij 
beleidsontwikkeling wordt voor dit onderzoek een onderscheid aangebracht in 
drie niveaus: landelijk, stedelijk en gebiedsgericht. Voor beleidsrealisatie worden 
het gebied en de wijk onderscheiden.

Figuur 1.3 Beleidscyclus en participatievormen

Beleidsontwikkeling
(landelijk en stedelijk)

Beleidsontwikkeling
(op gebiedsniveau)

Beleidsrealisatie
(op gebieds- en wijkniveau)

Uitvoering en beheer
(op wijkniveau)

- Beleidsparticipatie

- Beleidsparticipatie

- Beleidsparticipatie

- Maatschappelijke participatie
- Maatschappelijk initiatief
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Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn zes subvragen 
geformuleerd. Met de beantwoording van de subvragen ontstaat een beeld van 
diverse fases van stadsontwikkeling en herstructurering in de tijd op het niveau 
van beleidsontwikkeling, beleidsrealisatie en de betrokken heid van bewoners 
hierbij. Ook ontstaat er inzicht in wat bewonersparticipatie precies is en hoe dit 
zich verhoudt tot een grootschalig en complex vernieuwingsproces zoals dat zich 
heeft voltrokken in de Bijlmermeer. En, tot slot, kan er antwoord worden gegeven 
op de vraag of bewonersparticipatie leidt tot daadwerkelijke invloed op het 
(plannings)proces van stedelijke vernieuwing in de Bijlmermeer. 

De precieze omschrijving van de zes subvragen, waarvan de beantwoording 
successievelijk in de verschillende hoofdstukken terug zal komen, is:

1. In historisch perspectief zijn op het niveau van beleidsontwikkeling 
diverse fases van stadsontwikkeling en herstructurering te onder-
scheiden. Welke fases zijn dat en hoe zijn bewoners hierbij betrokken?

2. Welke theoretische concepten over participatie zijn in de afgelopen 
decennia ontwikkeld en hoe zijn deze toepasbaar op stedelijke 
vernieuwing in de Bijlmermeer?

3. De Bijlmerpopulatie wijkt in demografische zin af van het Amsterdams 
gemiddelde. Waar zit precies het verschil en wat heeft dit betekend voor 
het participatieproces in de Bijlmermeer?

4. Hebben bewoners een rol gespeeld bij de ontstaansgeschiedenis van 
de Bijlmermeer tot het moment van bestuurlijke besluitvorming over 
stedelijke vernieuwing en is die rol anders dan in de fase van stedelijke 
vernieuwing?

5. Waaruit bestaan de inbreng en invloed van Bijlmerbewoners en belang-
hebbenden per planfase van het vernieuwingsproces?

6. Hoe verhoudt het oordeel van bewoners, professionals en bestuurders 
over bewonersparticipatie in de Bijlmermeer zich met de uitkomsten van 
het archief- en literatuuronderzoek dat in het kader van dit proefschrift is 
verricht?
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Met deze vragenset wordt er van ‘groot’ naar ‘klein’ geredeneerd. Groot in de 
zin van maatschappelijke achtergrond, historie en conceptuele modellen. Klein 
ten aanzien van het inzoomen op de empirie en de opbrengsten van de casus. Dit 
samen geeft een totaalbeeld van beleidsontwikkeling en beleidsrealisatie op het 
terrein van stadsontwikkeling en herstructurering in relatie tot beleidsparticipatie 
waarbij inbreng, invloed en majeure invloed bij stedelijke vernieuwing in de 
Bijlmermeer centraal staan. 

Figuur 1.4 Onderzoeksopzet: van ‘groot’ naar ‘klein’

Historische achtergrond
stadsontwikkeling en herstructurering

Theoretisch kader participatie

Casus Bijlmermeer
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1.3 Verantwoording onderzoek

In de periode van onderzoek naar invloed van bewoners op het vernieuwings-
proces van de Bijlmermeer is literatuur- en archiefonderzoek gedaan, zijn 
interviews afgenomen met professionals en bestuurders en zijn vragenlijsten 
opgesteld en voorgelegd aan (oud)bewoners van de Bijlmermeer. De onderzoeks-
opbrengsten zijn vervolgens geordend, geanalyseerd en uitgewerkt in dit proef-
schrift. Het onderzoek is kwalitatief en kwantitatief van aard (multi-methods).

Het criterium voor de keuze van het onderzoeksgebied is de duur van ste delijke 
vernieuwing. De Bijlmermeer is het langstlopende stedelijkevernieuwings-
gebied in Amsterdam (start in 1992). Dit betekent dat hier, ten opzichte van 
andere vernieuwingsgebieden in de stad (denk bijvoorbeeld aan Nieuw-West of 
Noord), stedelijke vernieuwing het meest ver is gevorderd. Hierop is de aanname 
gebaseerd dat de onderzoeksmogelijkheden naar bewonersinvloed op het 
resultaat hier het meest talrijk zouden moeten zijn. 

Uit eerdere documenten en publicaties is reeds bekend dat de participatie-
graad in de Bijlmermeer laag is (onder andere Plan van Aanpak Actiegebied 
Ganzenhoef-West (1992)) en dat er verschillen zijn in houding ten aanzien van 
par ticipatie tussen de blanke en gekleurde populatie (onder andere Blom & 
Kagyun, 1999). Dit onderzoek naar bewonersparticipatie zal moeten uitwijzen 
of de specifieke samenstelling van de populatie in de Bijlmermeer (lees: etnisch 
divers en in hoge mate sociaaleconomisch kwetsbaar) van invloed is op de 
be antwoording van de centrale onderzoeksvraag. 

Dit onderzoek naar bewonersinbreng en -invloed bij stedelijke vernieuwing in 
de Bijlmermeer is een beschrijvende en exploratieve enkelvoudige casestudy. 
Flyvbjerg heeft onderzoek gedaan naar de (voor)oordelen bij casestudy-
 onderzoek (2006:220). Hij constateert na dit onderzoek dat er een aantal 
misvattingen over casestudy’s bestaan waaronder de idee dat op basis van een 
single-case study er geen algemene uitspraken kunnen worden gedaan. Dit zou 
een reden zijn om te veronderstellen dat een single-case study niet bijdraagt 
aan wetenschappelijke ontwikkeling. Flyvbjerg concludeert na analyse het 
tegenover gestelde omdat in zijn optiek casestudy’s een goed middel kunnen zijn 
om uitz onderingen te identificeren. Wat vooraf voorspelbaar lijkt, blijkt in de 
praktijk toch anders te zijn. Op basis hiervan stelt hij: ‘One can often generalize on 
the basis of a single case, and the case study may be central to scientific development via 
ge neralization as supplement or alternative to other methods. But formal generalization 
is overvalued as a source of scientific development, whereas ‘the force of example’ is 
un derestimated’ (2006:230).
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Flyvbjerg (2006) onderscheidt vier soorten casussen, waaronder de ‘critical case’. 
Volgens hem is het doel van een critical case to achieve information that permits 
logical deductions of the type: “If this is (not) valid for this case, then it applies to all (no) 
cases” (2006:230). Het is volgens Flyvbjerg niet eenvoudig om een critical case 
te identificeren. Hij stelt dat locating a critical case requires experience. No universal 
methodological principles exist by which one can with certainty identify a critical case. 
The only general advice that can be given is that when looking for critical cases, it is a 
good idea to look for either “most likely” or “least likely” cases, that is, cases likely to 
either clearly confirm or irrefutably falsify propositions and hypotheses (2006:231). 

In dit onderzoek is ervoor gekozen om niet expliciet een hypothese te for muleren. 
De aanname die onder de centrale onderzoeksvraag ligt is dat bewoners geen 
inbreng en invloed hebben gehad op het (eind)resultaat van het stedelijke-
vernieuwingsproces in de Bijlmermeer. Deze aanname vloeit voort uit de groot-
schaligheid van de vernieuwingsaanpak in combinatie met het grote aandeel 
sociaaleconomisch kwetsbare huishoudens in dit gebied. Met deze aanvullende 
informatie op de centrale onderzoeksvraag kan de redenering van Flyvbjerg 
worden toegepast op dit onderzoek. Mocht namelijk blijken dat deze aanname 
onjuist is, dan is er sprake van een ‘least likely case’, want als bewoners inbreng 
en invloed hebben gehad bij stedelijke vernieuwing in de Bijlmermeer dan moet 
dit welhaast ook gelden voor andere vernieuwingsgebieden in Amsterdam en 
Nederland. 

De keuze voor een single-case study is weloverwogen gemaakt. Dit onderzoek 
reconstrueert de totstandkoming, het verval en de vernieuwing van de 
Bijlmermeer waarbij met name voor het onderdeel vernieuwing gekeken wordt 
naar bewonersinbreng en -invloed. De eerder geformuleerde vragen (zie §1.2) zijn 
hierbij de leidraad. Yin (2013) stelt dat er variaties zijn in casestudy’s maar dat er 
een gedeelde definitie is: […] the essence of a case study, the central tendency among 
all types of case study, is that it tries to illuminate a decision or a set of decisions: why 
they were taken, how they were implemented, and with what result (2013:15).

Yin stelt vast dat er naast de methodiek van casestudy’s ook andere onderzoeks-
methoden zijn. Hij onderscheidt: (1) experiment, (2) survey, (3) archival analysis, 
(4) history en (5) case study. Deze onderzoeksmethoden kunnen apart maar 
ook in combinatie worden toegepast (2013:14). Voor dit onderzoek is er sprake 
van een combinatie van onderzoeksmethoden. De methodieken van historisch 
onderzoek, archiefanalyse en survey-onderzoek zijn eveneens gehanteerd. 
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1.3.1 Literatuur- en archiefonderzoek

Na de binnenstad van Amsterdam is Amsterdam zuidoost, en in het bijzonder de 
Bijlmermeer, misschien wel de meest beschreven Amsterdamse wijk (Wassenberg, 
2013:21). Voor een onderzoeker is het plezierig als er veel geschreven informatie 
voorhanden is, maar na de precieze formulering van de onderzoeksvragen is het 
vervolgens wel zaak om tot een goede afbakening te komen op basis waarvan 
een duidelijke keuze kan worden gemaakt tussen literatuur die wel en niet 
bruikbaar is.

Voor het eigen begrip, maar ook voor het goed kunnen weergeven van de 
spe cifieke context in relatie tot de onderzoeksvragen, is een brede oriëntatie op 
wat de Bijlmermeer nu precies voor een gebied is en welke ontstaansgeschiedenis 
hieronder ligt een eerste stap geweest in de uitvoering van dit onderzoek. Een 
empirische reconstructie, op basis van literatuuronderzoek, van het ontstaan van 
de Bijlmermeer en de ontwikkelingen die hierop volgden, is een belangrijke basis 
geweest voor de verdere invulling van deze studie. Deze reconstructie heeft als 
hoofdstuk 5 een plaats gekregen in dit proefschift. 

Parallel aan het empirisch reconstrueren is gekeken naar de conceptuele 
benadering van en theorievorming over participatie, in het bijzonder bewoners-
participatie. De veelheid aan documenten is overweldigend. Dit proefschrift sluit 
in die zin aan in een hele lange rij die terug gaat naar de jaren ’60 van de vorige 
eeuw. De uitkomsten van deze zoektocht naar wetenschappelijke literatuur en 
secundaire bronnen over het thema (bewoners)participatie is terug te lezen in 
hoofdstuk 3.

Naast literatuur over de Bijlmermeer en (bewoners)participatie is vervolgens de 
besluitvorming over de vernieuwing van de Bijlmermeer bestudeerd. In totaal 
zijn 44 stadsdeelraadsvoordrachten, 18 besluiten door het Dagelijks Bestuur 
en één ambtelijke notitie aan het Dagelijks Bestuur geanalyseerd waarbij is 
gekeken of en hoe bewoners een plaats hebben gehad in de besluitvorming. 
Ook is nagegaan welke inbreng bewoners hebben gehad en hoe hier door de 
overheid mee is omgegaan. De opbrengsten van deze analyse zijn weergegeven in 
hoofdstuk 6.

Op basis van analyse van raadsvoordrachten, en andere genoemde beslis-
documenten, is een antwoord te geven op de centrale onderzoeksvraag. 
Deze opbrengst is in zichzelf waardevol. Het biedt een inzicht, gebaseerd op 
onderzoek, dat er tot dusver nog niet was. Om het onderzoek robuuster te 
maken is de opbrengst uit de analyse van geschreven bronnen verbonden aan de 
beleving van personen die ofwel in de Bijlmermeer wonen of hebben gewoond 
ofwel aan de Bijlmermeer werken of hebben gewerkt. De opbrengsten van dit 
deel van het onderzoek zijn weergegeven in hoofdstuk 7.
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1.3.2 Actieve bewoners

Eind 2011 is een vragenlijst ontwikkeld die aan zowel ‘actieve bewoners’ als 
‘bewoners algemeen’ (zie § 1.3.3) is voorgelegd. De vragenlijst bevatte vragen 
over de woonsituatie, over de vernieuwing van de Bijlmermeer en over het 
participatieproces. Ook zijn er enkele algemene vragen gesteld. In bijlage 8 is 
de vragenlijst voor bewoners (zowel actieve bewoners als bewoners algemeen) 
integraal overgenomen.

De definitie van een ‘actieve bewoner’ in het kader van dit onderzoek, is:

Een bewoner die op zijn minst één maal naar een informatie- of inspraakavond 
is geweest of zich op andere wijze heeft geïnformeerd of zich heeft laten 
informeren over de stedelijke vernieuwingsplannen in zijn of haar buurt.

Aanknopingspunten om deze actieve bewoners op te sporen waren lijsten 
met namen van aanwezigen die bij verslagen van informatie- en inspraak-
bijeenkomsten zijn gevoegd. Vaak waren deze verslagen (plus namenlijst) 
beschikbaar, soms was dit niet het geval. De namen en adressen zijn geverifiëerd 
in het Basissysteem Woonruimte Verdeling (BWV) van de Dienst Wonen, Zorg 
en Samenleven. Op basis van deze eerste selectie zijn actieve bewoners benaderd 
en bevraagd. Aan al deze bewoners is vervolgens gevraagd of zij in hun directe 
omgeving andere actieve bewoners kenden. In het kader van privacy is door de 
beheerder van het BWV-systeem geen toestemming gegeven om een vraag op te 
nemen over etniciteit. 

Naast dit ‘één op één contact’ is er via sociale media gepoogd actieve bewoners 
te traceren. Twitter, Facebook en een website zijn hiervoor ingezet. Met deze 
ge varieerde invulling van de sneeuwbalmethodiek zijn in de periode februari 
2012 tot en met juni 2012 287 personen benaderd die pasten bij de definitie 
zoals voor dit onderzoek gehanteerd. Al deze mensen hebben een vragenlijst 
toe gestuurd gekregen en bij geen respons een herinnering ontvangen (zie bijlage 
4 en 5). 
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1.3.3 Bewoners algemeen

Er zijn 4.000 vragenlijsten verstuurd naar bewoners die in de Bijlmermeer wonen 
of die in de Bijlmermeer hebben gewoond. De definitie van een ‘bewoner algemeen’ 
in het kader van dit onderzoek, is:

Een bewoner die niet te definiëren is als actieve bewoner of waarbij dit niet op 
voorhand bekend was.

De eerste ronde van verzending van de vragenlijst betrof 2.000 personen die in 
de Bijlmermeer wonen. Een steekproef uit het Bevolkingsregister heeft bepaald 
welke personen een brief toegezonden hebben gekregen. In deze brief wordt hun 
deelname aan het onderzoek gevraagd. Via een code kon de vragenlijst worden 
opgevraagd op het internet. Indien gewenst kon er ook een fysiek exemplaar 
van de vragenlijst worden toegezonden. Alle brieven zijn tweetalig verzonden 
(Nederlands en Engels). Een herinnering is verstuurd na het uitblijven van een 
reactie (zie bijlage 6 en 7).

Een tweede ronde van 2.000 aangeschreven personen (ook steekproefgewijs 
bepaald) waren individuen die in het verleden in de Bijlmermeer hebben 
gewoond, maar nu elders in Amsterdam wonen. Om deze personen te mogen 
aanschrijven is toestemming gevraagd aan en gekregen van de Commissie 
Persoons Administratie. Ook deze groep is tweetalig aangeschreven. En ook voor 
hen was er de keuze tussen het invullen van de vragenlijst via het internet en een 
fysiek exemplaar. Bij geen respons is er een herinnering uitgegaan. Om de aange-
schreven bewoners aan te moedigen een vragenlijst in te vullen en te retourneren 
zijn voor beide rondes tien vvv-bonnen verloot van € 25,-. De steekproeftrekking 
en logistiek rondom de verzending van de vragenlijst is verzorgd door Dienst 
O+S van de gemeente Amsterdam.
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1.3.4 Respons en representativiteit

Van de aangeschreven groep actieve bewoners (287 bewoners) hebben 119 
personen de vragenlijst ingevuld en geretourneerd. Voor de groep bewoners 
algemeen is de respons 354 bewoners op een totaal van 4.000 aangeschreven 
bewoners. In totaal hebben voor dit onderzoek 4.287 personen een vragenlijst 
toegezonden gekregen. Een aantal van 473 bewoners heeft meegewerkt aan dit 
onderzoek.

Tabel 1.1 Respons en representativiteit bewoners Bijlmermeer

Actieve bewoners Bewoners algemeen Bewoners totaal

Aantal vragenlijsten verzonden 287 4.000 4.287

Respons absoluut 119 354 473

Respons procentueel 41,5% 8,9% 11,0%

Representatief? nee ja ja

De statistische validiteit van de resultaten van het survey is op basis van een 
‘Sample Size Table8’ na te gaan. Aan de hand van de grootte van de populatie 
en de mate van respons kan worden bekeken of er sprake is van een statistisch 
re presentatieve steekproef (zie tabel 1.1). In de situatie van actieve bewoners is 
dit niet het geval. De noodzakelijke ondergrens van 164 respondenten op een 
populatie van 287 wordt niet gehaald. Voor de categorieën bewoners algemeen en 
bewoners totaal is er wel sprake van representativiteit. Bij een populatie van 4.000 
is de ondergrens voor respons 350. Dit wordt net gehaald. Bij een populatie van 
4.287 is de ondergrens voor respons 353. Dit wordt ruim gehaald.

Bovenstaande impliceert dat de informatie afkomstig van actieve bewoners 
uitsluitend toe te rekenen is aan de 119 personen die een vragenlijst hebben 
ingevuld en geretourneerd. In het geval van bewoners algemeen en bewoners 
totaal kunnen de uitkomsten van het onderzoek worden toegerekend aan de 
gehele aangeschreven groep.

8	 Er	zijn	verschillende	tabellen	te	vinden	via	internet.	Een	tabel	met	de	benadering:	‘Confidence	
level = 95%, Margin of Error = 5%’ is hier gebruikt.
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1.3.5 Professionals en bestuurders

Er zijn 50 interviews afgenomen met personen die in de afgelopen 20 jaar als 
professional of bestuurder betrokken zijn geweest bij het vernieuwingsproces 
in de Bijlmermeer. Met één professional is eerder in het onderzoeksproces 
gesproken. Dit interview is gebruikt als testgesprek om na te gaan of de gestelde 
vragen goed aansluiten bij de geformuleerde onderzoeksopdracht. Op basis van 
dit testgesprek is gebleken dat de vragenlijst en de hierbij behorende introductie-
brief volstonden. De vragenlijst en begeleidende brief zijn opgenomen als bijlage 
4. In bijlage 3 zijn de functies weergegeven van de vijftig geïnterviewde personen. 
In totaal bekleedde deze groep professionals 79 functies. De bereidheid om deel te 
nemen aan het onderzoek was groot.

Van de ondervraagden heeft 20% een eindverantwoordelijke functie bekleed of 
bekleedt deze functie nog steeds (bijvoorbeeld directeur). Het aantal bestuurders 
dat is geïnterviewd is vier (8%). 46% behoort tot het middenkader (bijvoorbeeld 
projectmanager). Dit zijn functies die als schakel dienen tussen uitvoering en de 
ambtelijke c.q. bestuurlijke top. In veel gevallen hebben professionals die tot het 
middenkader behoren direct contact (gehad) met bewoners. Dit varieerde van 
het leiden van formele informatiebijeenkomsten tot het samen ontwerpen van 
een woningbouwproject. 26% van de ondervraagden is werkzaam of werkzaam 
geweest in de uitvoering. Vanuit deze functies (bijvoorbeeld wijkcoordinator) is 
er direct contact met de bewoners in de buurt op dagelijkse basis.
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1.4 Opbouw en structuur proefschrift

Dit proefschrift bestaat uit een aantal onderdelen. De onderdelen samen 
werken toe naar de beantwoording van de centrale vraag. Deel 1 (hoofdstuk 2 
en hoofdstuk 3) is bedoeld als historische en theoretische achtergrond. Deel 2 
(hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 7) begint met een reconstructie van de situatie 
in de Bijlmermeer en toont vervolgens de resultaten van het empirisch onderzoek. 
Deel 3 (hoofdstuk 8) rondt het proefschrift af met samenvattende conclusies 
en reflectie. Voorafgaand aan dit inleidende hoofdstuk 1 is een samenvatting 
gegeven van alle hoofdstukken samen. De opbouw en structuur van dit proef-
schrift is als volgt: 

In hoofdstuk 2 wordt in vogelvlucht een historische schets gegeven van de stads-
ontwikkeling en herstructurering. De belangrijkste beleidsontwikkelingen 
op dit terrein worden behandeld. De rol en positie van bewoners komen hier 
impliciet en expliciet in terug. Hoofdstuk 2 moet worden gezien als het ‘decor’ 
voor het onderwerp van dit proefschrift. In zeer grote lijnen (een soort hink-stap-
sprong) wordt de geschiedenis van de stadsontwikkeling doorlopen. Het is niet 
de bedoeling om volledig te zijn. Dit is ook niet de ambitie want de geschied-
schrijving van deze thematiek zou in zichzelf al een onderwerp kunnen zijn voor 
een proefschrift. In hoofdstuk 2 wordt een antwoord gegeven op subvraag één.

In hoofdstuk 3 wordt in theoretische zin verkend wat er in de weten schappelijke 
literatuur is geschreven over (bewoners)participatie. Definities worden 
behandeld, theorieën worden belicht, maar ook motieven voor en vormen van 
bewonersparticipatie krijgen in dit hoofdstuk een plaats. Subvraag twee wordt 
beantwoord in dit hoofdstuk.

In hoofdstuk 4 wordt het onderzoeksgebied toegelicht. De situatie in de 
Bijlmermeer wordt aan de hand van kaarten gepresenteerd. Ook zal in dit 
hoofdstuk aandacht worden besteed aan demografie en ontwikkelingen in 
en rondom de woningvoorraad. Het doel van dit hoofdstuk is om een beeld 
te krijgen, in kwantitatieve zin, van de bewoners en de bebouwing van de 
Bijlmermeer over de periode 1992-2010. Ook zal na lezing van dit hoofdstuk 
een beeld ontstaan van de locatie van de diverse buurten en de grenzen van het 
vernieuwingsgebied. In dit hoofdstuk wordt subvraag drie deels beantwoord.

Hoofdstuk 5 is de weerslag van een literatuur- en archiefstudie over het ontstaan 
van de Bijlmermeer, het snel hierop volgende verval en het proces tot besluit-
vorming over de vernieuwing. Op basis van deze reconstructie kan de voor -
geschiedenis van de vernieuwing van de Bijlmermeer worden begrepen. Dit 
hoofdstuk is het vertrekpunt voor het empirisch onderzoek naar bewoners-
inbreng en -invloed in de Bijlmermeer. Subvraag vier wordt in dit hoofdstuk 
deels beantwoord.
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In hoofdstuk 6 worden de bestuurlijke besluitvorming, de bewonersinbreng en 
-invloed geanalyseerd voor de periode 1992-2008. De analyse wordt gedaan voor 
alle vernieuwingsbuurten apart en het vernieuwingsgebied als geheel. Op basis 
van het gepresenteerde onderzoeksmateriaal ontstaat in dit hoofdstuk een beeld 
van bewonersinbreng en -invloed. Dit hoofdstuk is veruit het meest omvattend en 
geeft een antwoord op subvraag vijf.

In hoofdstuk 7 staat informatie afkomstig van bewoners, professionals en 
bestuurders centraal. Deze groepen respondenten zijn ondervraagd over hun 
ervaring met het vernieuwings- en participatieproces. Dit is voor bewoners 
enerzijds en professionals en bestuurders anderzijds op een verschillende wijze 
gebeurd. De respons van beide onderzoeksgroepen is in dit hoofdtuk verwerkt. 
Een antwoord op de laatste subvraag, subvraag zes, wordt in dit hoofdstuk 
gegeven.

Hoofdstuk 8, het slothoofdstuk, is een beschouwend hoofdstuk met samenvat-
tende conclusies en reflecties. In dit hoofdstuk wordt de centrale onderzoeks-
vraag beantwoord en worden de antwoorden op de zes subvragen nogmaals 
kort samengevat. Vervolgens wordt gereflecteerd op de bevindingen uit dit 
onderzoek, het wetenschappelijke debat over participatie en de dagelijkse 
praktijk.
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Hoofdstuk 2

Stadsontwikkeling en herstructurering 
in historisch perspectief

Stadsontwikkeling en herstructurering zijn van alle tijden, met steeds weer een 
ander etiket. Het afgelopen decennium werd vooral gesproken over ‘stedelijke 
vernieuwing’, hiervoor werd een andere terminologie gebruikt. In de basis 
gaat het echter steeds om hetzelfde: het continue proces van bouwen aan en 
vernieuwen van de stad. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op verschillende fases 
(en benamingen) van stadsontwikkeling en herstructurering. Doel hiervan is 
om summier een achtergrond te schetsen van het Nederlandse en Amsterdamse 
beleid in historisch perspectief. Het gaat in dit hoofdstuk uitsluitend om formele 
beleidsontwikkeling op landelijk en stedelijk Amsterdams niveau (zie figuur 1.3). De 
positie en rol van bewoners maken onderdeel uit van de analyse. Het niveau van 
beleidsrealisatie (zie eveneens figuur 1.3), en de rol van bewoners hierbij, komt later 
in dit onderzoek aan de orde bij de behandeling van de casus (hoofdstuk 6).

De onderzoeksvraag die op basis van dit hoofdstuk beantwoord zal worden 
(subvraag één uit hoofdstuk 1) luidt:

In historisch perspectief zijn op het nivau van beleidsontwikkeling diverse fases van 
stadsontwikkeling en herstructurering te onderscheiden. Welke fases zijn dat en hoe 
zijn bewoners hierbij betrokken?
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2.1 Een	historische	‘hinkstapsprong’	door	amsterdam

Amsterdam dateert vanaf de 11e eeuw. In deze tijd vestigden de eerste bewoners, 
soms ook wel omschreven als ontginners, zich hier op zoek naar nieuwe woon -
gebieden en landbouwgronden (Speet, Carasso-Kok, 2004:25; Feddes, 2012:22). In 
eerste instantie streken de nieuwe bewoners neer langs de grotere veenrivieren, 
op de zogenaamde oerwallen die daar in de loop van de tijd ontstaan waren 
doordat bij elke overstroming een dun laagje klei en zand was afgezet. Met name 
op plaatsen waar twee rivieren samenkwamen was dit het geval. Zo vormden 
zich in de loop van de 11e eeuw kleine gemeenschappen aan de Diem (Diemen), 
de Sloot (Sloten) en op de plek waar Angstel en Gein (Abcoude) en Amstel en 
Bullewijk (Ouderkerk) samenkwamen.

De eerste bewoners van de laatstgenoemde nederzetting noemden hun plaats 
Amestelle9. De naam Amestelle veranderde door de jaren heen tot Amstel. 
De naam Amstel is later overgegaan van de stad op de rivier. Pas toen aan 
de overkant van de rivier een nieuwe nederzetting tot ontwikkeling kwam, 
ver anderde de plaatsnaam Amstel in Ouder-Amstel of Ouderkerk aan de Amstel. 
Dit als onderscheid van Nieuwer-Amstel of Nieuwekerk aan de Amstel, het 
huidige Amstelveen (De Baar e.a., 2002:11-12).

Tot 1578 ontwikkelde Amsterdam zich tot een middelgrote provincieplaats, om 
hierna in 75 jaar uit te groeien tot de derde stad van Europa, na Londen en Parijs 
(Frijhoff & Prak, 2004:9). In deze fase, de bloeitijd van de Republiek der Ne der-
landen, begon het Amsterdamse stadsbestuur de stedelijke expansie te reguleren. 
De monumentale grachtengordel is hier een zichtbaar resultaat van. De expansie 
kwam hierna tot stilstand. Pas na 1870 kwam er een einde aan eeuwenlange 
stagnatie. De binnenstad werd steeds intensiever bewoond en in hoog tempo 
werd er een ring van nieuwe wijken aan de stad toegevoegd (Bolte & Meijer, 
1981:11; De Liagre Böhl, 2010:22). 

In bestuurlijke zin werd medio 19e eeuw een basis gelegd voor een kentering. Een 
nieuwe periode van stedelijke ontwikkeling kon dertig jaar later ontstaan omdat 
Thorbeckes liberale ‘revolutie’ via de Gemeentewet van 1851 de stad tot een 
gemeente onder andere gemeenten maakte, met een bestuur dat niet meer door 
de vorst (dat wil zeggen door coöptatie binnen de regentenfamilies), maar door 
de burgerij zelf via rechtstreekse verkiezingen werd aangewezen. Dit gold ook 
voor Amsterdam. Zo ontstond de gemeenteraad die in direct contact stond met de 
kiesgerechtigde gegoede burgerij. 

9	 Dit	is	mogelijk	afgeleid	van	‘ame’,	oudnederlands	voor	‘natuurlijk	water’	en	‘stelle’	voor	‘hoger	
gelegen plek’.
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Vooralsnog ging het hier om een beperkte groep. De sociale elite, 3% tot 5% 
van de bevolking in de periode 1850-1900, en de middenstand met voldoende 
inkomen (en belangrijker, voldoende belastingafdracht) kregen het voorrecht om 
hun stem uit te mogen brengen. Middenstanders met een beperkt inkomen en 
arbeiders, ruim meer dan de helft van de bevolking, werd het stemrecht eind 19e 
eeuw vooralsnog onthouden (Van der Woud, 2010:55). Door de introductie van 
nieuwe verhoudingen ontstond er nieuwe dynamiek. In een brief van Thorbecke 
aan de koning is het volgende citaat illustratief voor het ingaan van deze nieuwe 
fase: […] Staatsburgerschap moet bij een werkzaam, plaatselijk burgerschap beginnen 
(Bolte & Meijer, 1981:33; Aerts & de Rooy, 2006:45). 

Iets later in de tijd (1896), maar wel in dezelfde periode, introduceerde het 
Amsterdamse gemeentebestuur het gemeentelijk erfpachtstelsel. Hiermee werd 
de basis gelegd voor een gemeentelijke grondpolitiek. Van het tot dan gevoerde 
laissez-fairebeleid werd afgestapt en de Amsterdamse overheid kreeg het wonen 
en de woningbouw steeds meer in haar greep (Bolte & Meijer, 1981:52; De Liagre 
Böhl, 2010:31). Ook geholpen door het van kracht worden van de Woningwet in 
1901 koos het stadsbestuur er bewust voor om de slechte woonomstandigheden 
van een groot deel van de bevolking in de stad te verlichten en het functioneren 
van de stad te verbeteren. Vanaf dit moment is er overheidsaandacht voor zowel 
woningbouw als stedenbouw (Feddes, 2012:223, 224).

Een motief voor de beleidsinzet op het vlak van woningbouw was de volks-
gezondheid die onder druk kwam te staan door grote groepen armen die met 
velen in te kleine ruimtes woonden. Het gevaar op het uitbreken van ziektes 
was groot en dit kon met gemak overslaan naar delen van de stad waar de 
gegoede burgerij in betere omstandigheden woonde. De aanpak van slechte 
woon omstandigheden kon dit gevaar enigszins kanaliseren (Wassenberg, 
2013:14). Een ander motief om als overheid in te grijpen in de woonsituatie van 
arme burgers was het verheffen van de arbeidersstand. Dit verheffen via goede en 
goedkope huisvesting bleef een groot deel van de 20e eeuw een belangrijk motief 
van het Amsterdamse gemeentebestuur (Tonkens & De Wilde, 2013:214). 

Vanaf 1911 ging de gemeente ook zelf in de bouw van woningen participeren. 
De eerste tranche betrof 1500 woningen, bedoeld voor huishoudens met een 
laag inkomen (Bolte & Meijer, 1981:62, 110, 112). De nadruk bij de realisatie van 
woningbouwprogramma’s lag zo goed als de gehele 20e eeuw volledig op sociale 
woningbouw10. Koopwoningen stonden tot de jaren ‘90 niet op de politieke 
agenda. Dit had als neveneffect dat huishoudens met hogere inkomens de stad 
moesten verlaten. Er was namelijk nauwelijks een duurder en kwalitatief beter 
woningaanbod (duurdere huur- en/of koopwoningen) beschikbaar. 

10 In de jaren ’90 presenteerde prof. dr. H. Priemus bij lezingen regelmatig het beeld dat 
Amsterdam na Peking op plaats twee stond in de wereld als het ging om het grote aandeel 
sociale woningbouw.



26	 StaDSontWikkEling	En	hErStruCturEring	in	hiStoriSCh	pErSpECtiEf

2.2 Het Algemeen Uitbreidingsplan in Amsterdam

Een belangrijke uiting van het meer greep willen krijgen door de Amsterdamse 
overheid op de ruimtelijke ordening en het bouwproces is de totstandkoming 
en de vaststelling van het Algemeen Uitbreidingsplan (aup). In 1928 werd bij de 
Dienst Publieke Werken een afdeling Stadsontwikkeling ingesteld. Deze afdeling 
ging tekenen aan de toekomst van de stad onder leiding van de architect en 
stedenbouwkundige Van Eesteren. Van Eesteren zag de stad als een verzameling 
stedenbouwkundige elementen waarbij het niet ging om schoonheid, maar om 
ordening. Van Eesteren stond aan de basis om van chaotische stadsuitbreiding 
over te stappen naar stadsontwikkeling. Concentrische groei maakte plaats voor 
een planmatig ontwerp (De Liagre Böhl, 2010:43). 

Het aup werd in 1934 gepresenteerd en in 1935 gepubliceerd. Pas in 1939 werd het 
aup formeel vastgesteld. Al tijdens de ontwikkelfase van het aup werd nagedacht 
over een mogelijk Amsterdam Zuidoost in de Bijlmermeerpolder. Hier kon 
toentertijd niet openlijk over worden gesproken omdat de Bijlmermeerpolder 
niet op Amsterdams grondgebied lag. Al voor de Tweede Wereldoorlog (WO 
II) werden dus de eerste kiemen voor de Bijlmermeer gelegd. De uitvoering zou 
moeten wachten tot de jaren ’60. De gedachte bij het aup was dat Amsterdam in 
2000 één miljoen inwoners zou hebben. Hier moest de stad in ruimtelijke zin klaar 
voor zijn (Van Rossem, De Rooy, 2007:171, 175; Feddes, 2012:246).

Het aup als planningsfilosofie was het leidende principe. De stad werd 
‘ontworpen’, gemaakt, door een specialistische elite. Aan de inwoners van 
Amsterdam zelf werd niets gevraagd. Deels omdat het ontwerpen van een stad 
een specialisme is, deels ook omdat de paternalistische aanpak door de overheid 
goed in de tijd van het bouwen aan de verzorgingsstaat paste. Er werd vooral voor 
mensen gezorgd. Het ontwerpen van de ideale stad voor hen paste goed in die 
filosofie.

In de jaren ’50 en ’60 stonden sanering, krotopruiming en reconstructie hoog op 
de politieke agenda. Ook de daadwerkelijke uitvoering van het aup was in deze 
tijd aan de orde. Kwalitatief slechte woningen werden afgebroken en hiervoor 
in de plaats kwamen vaak economische functies terug zoals kantoorpanden, 
winkelboulevards en parkeergarages. Dit proces van ‘cityvorming’, waarbij 
binnensteden tot economische centra werden omgevormd die goed bereikbaar 
moesten zijn, domineerde het beleid in die tijd11. De bewoners uit sanerings-
gebieden verhuisden in veel gevallen naar nieuwe uitbreidingsgebieden (voor 
Amsterdam bijvoorbeeld naar Nieuw West en de Bijlmermeer), andere bestaande 
wijken of zoals later in de jaren ’70, naar overloopgebieden buiten de stad. De 

11	 het	winkel	en	kantorencentrum	hoog	Catharijne	in	utrecht	is	misschien	wel	het	bekendste	
voorbeeld in Nederland.
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aandacht voor bewoners was in deze tijd […] vooral een organisatieprobleem: hoe 
kunnen woningen in een saneringsgebied tijdig worden ontruimd? Het was met name 
de logistiek van verhuis- en bouwstromen waar men in deze fase het hoofd over 
brak (Helleman, 2008:2; De Liagre Böhl, 2010:11).

2.3 Rijksbeleid als stedelijk kader

Afgelopen decennia is er veel gepubliceerd over stadsuitbreidingen, stads-
vernieuwing, stedelijke vernieuwing, het Grotestedenbeleid, de wijkaanpak en 
ander relevant grootstedelijk beleid, ook in relatie tot Amsterdam. Het is niet de 
bedoeling om dit in de voorliggende studie nog een keer over te doen. Wel is voor 
dit proefschrift gekozen voor het summier in historisch perspectief plaatsen van 
het belangrijkste beleid voor stadsontwikkeling en herstructurering. Behoudens 
het Algemeen Uitbreidingsplan (aup) gaat het om landelijk beleid dat, naast 
andere grote steden in Nederland, in Amsterdam invulling heeft gekregen. Met 
name de aandacht voor de stad, de wijk en de mensen staat in deze analyse 
centraal. Het doel is een maatschappelijke decor te schetsen in aanloop naar het 
stedelijke vernieuwingsproces in de Bijlmermeer. 

2.3.1 Stadsvernieuwing

Begin jaren ’70 ontstond er kritiek op de rigoureuze benadering van cityvorming, 
niet in de laatste plaats door bewoners. In de beleving van velen was er te 
weinig oog voor de kwaliteiten van de bestaande stad. Als reactie werd de stads-
vernieuwing12 geïntroduceerd. Kleinschaligheid, prioriteit voor het wonen en een 
zo beperkt mogelijke verstoring van de bestaande sociale en stedenbouwkundige 
structuur kregen prioriteit boven de economische functie en bereikbaarheid van 
de stad. Deze nieuwe benadering zorgde er voor dat de bewoners centraal, of 
op zijn minst centraler, kwamen te staan. ‘Bouwen voor de buurt’ en ‘Baas in 
eigen buurt’ zijn slogans die deze periode goed samenvatten. Nieuwe woningen 
voor zittende bewoners, maximalisatie van maatschappelijke mogelijkheden, 
waardering van de buurtsamenleving en zeggenschap voor bewoners werden 
doelen op zich. Vernieuwing, keuzevrijheid, maatschappelijke ontplooiïng, basis-
democratie en gelijke kansen waren de nieuwe leidende begrippen (Vermeijden, 
2001:218; Helleman, 2008:3; De Liagre Böhl, 2010:11). 

12	 De	formele	definitie	van	stadsvernieuwing:	Stads	en	dorpsvernieuwing	is	de	stelselmatige	
inspanning zowel op stedenbouwkundig als op sociaal, economisch, cultureel en milieuhygië-
nisch gebied, gericht op behoud, herstel, verbetering, herindeling of sanering van bebouwde 
gedeelten van het gemeentelijk grondgebied (Artikel 1, lid 1, van de Wet Stads- en dorps-
vernieuwing).	Deze	brede	benadering	is	in	de	jaren	‘70	gegroeid.	De	formele	definitie	is	zo	
gekozen dat gemeenten zelf in de dagelijkse praktijk aan de stads- en dorpsvernieuwing vorm 
en inhoud kunnen geven. (Van de Schaar, 1991:249)
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Jan Schaefer, verantwoordelijk staatssecretaris voor de stadsvernieuwing in het 
kabinet-Den Uyl (1973-1977) en wethouder in Amsterdam in de periode 1978-1986 
vertolkte een belangrijke rol in deze nieuwe fase van het stadsvernieuwings-
proces in steden. Als staatssecretaris was Schaefer onder andere verantwoordelijk 
(samen met minister Gruijters) voor het aanzienlijk verhogen van het Stads-
vernieuwingsbudget, stelde hij de Coördinatiecommissie Stadsvernieuwing 
(ccsv) in, die de taak kreeg om een gecoördineerd rijksbeleid te bevorderen 
op het gebied van stadsvernieuwing, diende hij een ontwerp-Wet op de stads-
vernieuwing in en introduceerde hij de zogenaamde Interim-saldoregeling13. 
Ook in het tegengaan van leegstand door het wetsvoorstel Leegstandswet en 
het aanschrijven om slechte woningen te verbeteren heeft Schaefer een sterke 
hand gehad. Allemaal initiatieven die de bestaande stad ten goede kwam. De 
inhoudelijke en fi nanciële aandacht van het Rijk voor de stad was in deze periode 
aanzienlijk (Van der Schaar, 1991:251).

In zijn Amsterdamse periode als wethouder was Schaefer mogelijk nog invloed-
rijker. Tenminste, op lokaal niveau. Een combinatie van portefeuilleverdeling 
en een gedetailleerd Programakkoord lag hieraan ten grondslag. Schaefer werd 
verantwoordelijk voor de Coördinatie Stadsvernieuwing, Grondzaken, Volks-
huisvesting en Bouw- en Woningtoezicht. Het bouwproces in Amsterdam kwam 
hiermee in één hand te liggen van een krachtig bestuurder. In het Program-
akkoord had Schaefer als partijleider van de PvdA laten opnemen dat de stads-
vernieuwing in Amsterdam een andere benadering zou kennen. De ‘compacte 
stad’ werd een nieuw begrip (Nota stadsvernieuwing, 1992:3). De woningen in de 
overloopgebieden, in belangrijke mate bedoeld voor Amsterdammers, moesten 
voortaan weer in de stad zelf worden gebouwd. Daarnaast moesten wonen, 
werken, verkeer en voorzieningen niet langer meer gescheiden worden benaderd 
(een principe waarop de bouw van de Bijlmermeer nog wel was gebaseerd), maar 
in onderlinge samenhang worden bekeken. Met deze aanpak lukte het Schaefer 
om in Amsterdam de woningproductie fors te verhogen: van 530 nieuwbouw-
woningen in 1978 naar ruim 10.000 nieuw gebouwde woningen in 1984. 
Sindsdien zijn er in Amsterdam per jaar gemiddeld 2.500 nieuwe woningen aan 
de woningvoorraad toegevoegd (zie onder andere Nota stadsvernieuwing (1992) 
en de Jaarboeken van de Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties, 2005 
t/m 2013). 

In Schaefer bleken bewoners van buurten met een kwaliteitsachterstand een 
medestander te hebben. Hij begreep niet alleen hun positie (hij was zelf ook 
afkomstig uit een dergelijke buurt in Amsterdam), maar hij sprak ook hun 
taal. Dit, gecombineerd met een visie op de stad, zorgde voor de kanalisering 

13	 Met	de	interimsaldoregeling	kon	het	rijk	in	bepaalde	‘noodgebieden’	het	verschil	vergoeden	
tussen de kosten van voorbereiding en uitvoering van stadsvernieuwingsplannen.
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van verzet en het toewerken naar draagvlak. Het voornaamste doel van het 
‘bouwen-voor-de-buurt’ was het aanpakken van de grote kwaliteitsachterstand 
in verkrotte vooroorlogse wijken voor zittende bewoners. Niet via grootschalige 
sloop, maar door de verbetering van bestaande woningen. Ook het terugdringen 
van leegstand was een belangrijke doelstelling. Stap voor stap werden stads-
vernieuwingsbuurten leefbaarder gemaakt door gerichte beleidsaandacht en 
enorme financiële overheidsinvesteringen. De noodzaak om de overstap te maken 
naar een huis met een tuin buiten Amsterdam werd mede door deze overheids-
inzet voor grotere groepen Amsterdammers kleiner. 

De bewoners van de verschillende stadsvernieuwingsbuurten werden, in tegen-
stelling tot eerdere perioden, nu wel bij de plannen betrokken (lees: betrokken bij 
beleidsrealisatie). Ook deels zelf afgedwongen door een vaak fel verzet (Van der 
Schaar, 1991:251; Nota stadsvernieuwing, 1992:3). In de ambtelijke projectgroepen 
in stadsvernieuwingsbuurten zaten naast ambtenaren, medewerkers van woning-
corporaties en welzijnsinstellingen voor het eerst ook bewoners.
 Of zoals De Wilde (2013) het verwoordt: […] bewoners worden uitgenodigd om 
mee te denken en te praten over vernieuwing van hun straat of buurt. Lokale overheid en 
georganiseerde bewoners doen voor het eerst ervaring op in probleemgerichte, horizontale 
samenwerking. De overheid zoekt toenadering tot de burger als gesprekspartner (Tonkens 
& De Wilde, 2013:30). 

Een partner in het verzet van bewoners tegen, en later in samenwerking met, 
de overheid is de welzijnssector. Het vraagstuk van samenlevingsopbouw 
wordt met stadsvernieuwing in een ander daglicht geplaatst. De idee ontstond 
dat welzijn een kader moest vormen voor samenhang en democratisering. De 
veronderstelling was dat dit het beste op lokaal niveau en dicht bij de burger kon 
worden gerealiseerd. Deze benadering heeft ervoor gezorgd dat welzijnswerk 
veranderde ten opzichte van de oorspronkelijke opzet en dat het een politieke 
verantwoordelijk heid werd van de lokale overheid, vaak georganiseerd op het 
niveau van de wijk. Voor de welzijnssector stonden mensen in de buurt op de 
eerste plaats. Er werd vanuit deze door de overheid opgezette sector actief steun 
verleend aan het verzet van bewoners tegen de lokale overheid of Rijksoverheid 
(Tonkens & De Wilde, 2013:30).

Het doel van stadsvernieuwing was om binnensteden te behouden als 
woongebied en hier tegelijkertijd betaalbaar te kunnen wonen. De koopkracht 
van zittende bewoners was over het algemeen niet erg groot en vernieuwing 
vond plaats in de goedkope en sociale huursector14 (Van der Schaar, 1991:251). 
Om dit financieel rond te krijgen werden de verbeterde woningen of ver vangende 

14 In deze tijd bestond de Amsterdamse woningvoorraad voor ruim 90% uit goedkope en sociale 
huurwoningen.
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nieuwbouw woningen door subsidies (individuele huursubsidie en object-
subsidies bij nieuwbouw) toegankelijk gemaakt voor zittende bewoners. Later, 
in 1985, werden 19 subsidieregelingen gebundeld en omgevormd tot het 
zogenaamde Stads  vernieuwingsfonds. (Helleman, 2008:3). In 2005 zou dit fonds 
ophouden te bestaan. Het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (isv) had in 
2000 inmiddels het (financiering)stokje overgenomen.

Ook stadsvernieuwing ontkwam na verloop van tijd niet aan een kritische 
analyse. Eind jaren ’80, begin jaren ’90, ontstond het breed gedragen beeld dat 
stadsvernieuwing wel heeft geleid tot betere woningen, maar dat de kwaliteit 
van de betrokken buurten niet wezenlijk is verbeterd. De stadsvernieuwings-
wijken van de jaren ’70 en ’80 zijn ondanks de ingrepen aan de woningvoorraad 
nog steeds te kwalificeren als de onderkant van de woningmarkt. Helleman 
(2008) voert hiervoor diverse redenen aan. Volgens hem is de klassieke stads-
vernieuwing te eenzijdig georiënteerd geweest op de aanwezige lage inkomens-
groepen. Ook is het in de optiek van Helleman geen verstandige keuze geweest 
om de bestaande, kleinschalige stedenbouwkundige structuur in de oude 
wijken niet aan te passen. En tot slot constateert hij dat ondanks de fysieke 
ver anderingen de sociaal-maatschappelijke problemen in de wijk zijn blijven 
bestaan (zie ook: Van de Wijdeven, 2013:94). 

Van der Schaar (1991) stelt dat […]Stadsvernieuwing vaak wordt gezien als een 
omvangrijke en projectmatige activiteit om achterstanden in te lopen. Maar nadat de 
kwaliteit van de voorraad op peil is gebracht, blijft er nog veel te doen… (1991:252, 
zie ook: TK 96/97, 25 427, nr.2)). Het beheren van (verbeterde) buurten wordt 
een nieuw thema. Ook schuift de aandacht op van de vooroorlogse stad naar 
na-oorlogse wijken. De nadruk komt te liggen op verbetering van het leefmilieu 
in plaats van op verbetering van woningen en woonomgeving.

Een aantal ‘nieuwe’ onderwerpen krijgt na de periode van de stadsvernieuwing 
meer dan voorheen beleidsmatige aandacht. Het gaat onder andere om:

het voorkomen van achteruitgang van de buurt door tijdige signalering van - 
mogelijk negatieve ontwikkelingen; 
het nemen van preventieve maatregelen tegen leegstand en vandalisme; - 
het verbeteren en in stand houden van voorzieningen in de buurt;- 
een zorgvuldige inplaatsing van bewoners in de buurt;- 
het oplossen van conflicten tussen buurtbewoners; - 
het streven naar een grotere betrokkenheid van bewoners bij het beheer, - 
in de hoop dat zij meer zorg aan de woningen en de buurt zullen besteden 
(Van der Schaar, 1991:252).
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In deze periode van nieuwe accenten werd medio jaren ’80 door het Rijk het 
begrip stedelijke vernieuwing geïntroduceerd. De bevordering van werk -
gelegenheid en het economisch herstel stonden hierbij centraal. De bouw van 
nieuwe woningen was goed voor de economie en goed voor de stad. De idee was 
dat op een andere schaal en in een andere vorm samenwerking met de gemeente 
nodig was. In het Regeerakkoord van het kabinet-Lubbers II (1986) wordt dit ook 
verwoord: […] Nieuwe vormen worden opgezet van publieke en private samenwerking 
met de gemeentelijke overheid, het plaatselijk c.q. regionaal bedrijfsleven en indien nodig 
de rijksoverheid, gericht op het opvoeren van het investeringsvolume ten behoeve van 
onder meer stedelijke vernieuwing…. (Van der Schaar, 1991:253). Later in de tijd 
werd aan het concept stedelijke vernieuwing verdere invulling gegeven. In rijks-
stukken wordt stedelijke vernieuwing eind jaren ‘90 als een permanent proces 
omschreven. Een proces dat als cruciaal werd gezien voor stedelijke vitaliteit (TK 
(nr.1), 96/97:4). 

2.3.2 Grotestedenbeleid 

Als vervolg op de stadsvernieuwing werd medio jaren ’90 door het Rijk het 
Grotestedenbeleid (gsb) geïntroduceerd. Dit beleid was bedoeld om de fysieke, 
e conomische en sociale structuur van steden sterker te maken (in beleids-
jargon wordt ook wel gesproken over de fysieke, economische en sociale 
pijler). Het versterken van stedelijke woonmilieus op de regionale woning-
markt, het ver beteren van de leefbaarheid en woonomgeving, het vergroten 
van de veiligheid, het versterken van de sociale infrastructuur en het duurzaam 
herstellen van kwetsbare wijken waren middelen hiertoe (zie onder andere Van 
Bergeijk e.a., 2008:24). 

Een motief van het Rijk om grote steden in het land steun te verlenen was het feit 
dat veel inwoners de stad, en zeker Amsterdam, nog steeds de rug toe keerden, 
ondanks overheidsinzet in de voorgaande decennia. Dit vertrek van inwoners 
werd deels ingegeven door een gebrek aan aanbod van geschikte woonruimte 
(te klein, geen/weinig buitenruimte, bijna uitsluitend huurwoningen, slechte 
kwaliteit). Deels kwam dit door maatschappelijke ontwikkelingen zoals een 
afname van de veiligheid, het verloederen van de openbare ruimte en het blijven 
voortbestaan van taaie sociale problematiek. Het wonen en leven in de stad was 
in deze periode (eind jaren ’80/begin jaren ’90) niet erg populair. Huishoudens 
met (boven)modale inkomens en een (boven)gemiddeld opleidingsniveau 
verlieten de stad in groten getale, huishoudens met lage inkomens en minder 
(keuze)mogelijkheden bleven achter. Een proces van ‘verarming’ was in grote 
steden gaande (O+S, 2006). 
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De vier grote steden (G4) geven begin jaren ’90 een noodkreet af aan het Rijk dat 
zij het niet alleen kunnen. Ondanks de extra (beleids)inzet en aandacht (stads-
vernieuwing, probleemcumulatiegebiedenbeleid en sociale vernieuwing15) van de 
afgelopen jaren nemen de problemen in de grote steden niet af, maar toe. Omdat 
steeds duidelijker wordt dat in de G4 sprake is van hardnekkiger pro blematiek 
dan elders: meer werkeloosheid, meer criminaliteit, meer onderlinge (etnische) 
spanning en meer armoede vragen de grote steden in 1994 aan het Rijk om een 
Deltaplan, bedoeld om achterstanden op diverse terreinen te bestrijden. De 
idee is dat sociale vernieuwing als randvoorwaarde zou moeten dienen voor 
e conomische vernieuwing. Dit appèl richting Rijk is de directe aanleiding geweest 
voor de introductie van het gsb. Aanvankelijk gericht op de G4, later ook op de 
G27 (vrom, 2007:6).

Door het eerste kabinet-Kok (1994-1998) wordt gesteld dat […] een bijzondere 
inspanning noodzakelijk is om onze steden vitaal, veilig en leefbaar te houden. Onder 
leiding van de minister van Binnenlandse Zaken als projectminister voor de steden 
worden integrale beleidsprogramma’s afgesproken…(bzk, 2006:29). De start van het 
gsb was hiermee een feit. In het tweede kabinet-Kok (1998-2002) […] wordt het 
grotestedenbeleid voortgezet, met nadruk op continuïteit, consistentie en gemeenschap-
pelijke verantwoordelijkheid. Belangrijke vernieuwingen zijn dat de fysieke poot (wonen 
en fysieke leefbaarheid) versterkt wordt door het ontschotte Investeringsbudget Stedelijke 
Vernieuwing, met gelden van de ministeries van vrom, ez en lnv. Ook wordt de sociale 
poot explicieter bij het grotestedenbeleid ingebracht, met een ontschotte regeling waarin 
vier geldstromen worden opgenomen voor leefbaarheid, inburgering oudkomers, jeugd 
en veiligheid en voortijdig schoolverlaten. Het accent ligt nu op versterking van drie 
pijlers van het grotestedenbeleid: de economische, de fysieke en de sociale infrastructuur. 
De pijlerbenadering was noodzakelijk om een scherper beeld te krijgen van de meest 
urgente maatschappelijke vraagstukken en de samenhang hiertussen. Hierdoor kan de 
slagkracht van het grotestedenbeleid vergroot worden, zowel op lokaal niveau als in het 
interbestuurlijke verkeer tussen het Rijk en de steden. In gsb II wordt de coördinerende 
bevoegdheid van de bewindspersoon verantwoordelijk voor het grotestedenbeleid versterkt. 
Hij krijgt budgettaire medeverantwoordelijkheid voor rijksuitgaven met betrekking tot 
grotestedenbeleid. Er is duidelijk behoefte aan een integrale en probleemgerichte aanpak 
van het grotestedenbeleid vanuit de rijksoverheid….(bzk, 2006:55).

Uiteindelijk zou het gsb 16 jaar duren (1994-2010). In deze periode is de stad in 
een positiever daglicht komen te staan, maar het is moeilijk hard te maken dat dit 

15 Als onderdeel van de sociale vernieuwing is het pleidooi om tot bestuurlijke en morele 
vernieuwing te komen dat zich richt op een nieuw evenwicht tussen rechten en plichten. De 
uit de hand gelopen verzorgingsstaat moet weer geredresseerd worden door meer nadruk te 
leggen op eigen initiatieven van mensen in achterstandssituaties, gesteund door de overheid 
(BZK, 2006:17).
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komt door het gsb. Economische voorspoed en de (internationale) her ontdekking 
van de stad als aantrekkelijke vestigingsplaats lijken meer voor de hand liggende 
redenen. Wel kan de conclusie worden getrokken dat op bestuurlijk en ambtelijk 
niveau de samenwerking op tal van terreinen in Amsterdam hechter is geworden. 
Dit is mogelijk ook het geval in andere Nederlandse steden. Dit komt mede 
ook door het gsb en de organisatie van de drie (en later vier16) pijlers. Voor de 
ambtelijke en bestuurlijke slagkracht en het tegengaan van inefficiency is dat goed 
nieuws. Het gsb als beleidsbenadering lijkt in Amsterdam daarentegen nooit echt 
bekend te zijn geworden bij het grote publiek zoals dat het geval was bij stads-
vernieuwing. Het gsb lijkt vooral een ‘technocratische’ invulling van het werken 
aan de stad waarbij effectmetingen en het halen van doelstellingen belangrijke 
onderwerpen waren van (ambtelijk) gesprek. De wijk en de buurt nemen binnen 
het gsb de plaats in van gebieden waar zich projecten afspelen. De focus bij 
beleidsontwikkeling ligt in Amsterdam vooral op de stad en het halen van vooraf 
geformuleerde stedelijke doelen. 

Parallel aan het tijdvak gsb I tekent zich in Amsterdam, maar ook in andere 
steden, medio jaren ‘90 een trend af van een toenemende koopkrachtige vraag 
naar een binnenstedelijk woonmilieu. In deze periode van neoliberalisme meet 
de overheid zich op tal van terreinen een andere rol aan en krijgt ‘de markt’ 
meer ruimte. Dit is bijvoorbeeld goed te zien op de woningmarkt. De toename 
van de vraag naar koopwoningen is, naast externe factoren op macroniveau 
zoals e conomische groei, onder andere toe te schrijven aan het lokaal ingezette 
woonbeleid. Om het zeer grote aanbod sociale huurwoningen in relatieve en 
absolute zin te reduceren, werd meer ruimte geboden aan de bouw van koop -
woningen. Ook werd het splitsen van bestaand bezit in individuele appartements-
rechten makkelijker. Met name in en rondom het centrum van Amsterdam leidde 
dit in de loop van de jaren ’90 tot een explosieve groei van de vraag naar koop -
woningen. In belangrijke mate gaf dit wind in de zeilen voor de fysieke pijler van 
het gsb, de stedelijke vernieuwing.

2.3.3 Stedelijke vernieuwing

In 2000, vijf jaar na introductie van het gsb, start de stedelijke vernieuwing. Iets 
eerder, eind jaren ’90, wordt in Amsterdam al begonnen met het fysiek herstruc-
tureren van de eerste drie ‘proefgebieden’: Overtoomse Veld Noord, ZuidWest-
Kwadrant en Buurt9 (drie buurten in de Westelijke Tuinsteden) als voorloper 
op de officiële start van stedelijke vernieuwing. Samen met de Bijlmermeer 
vormden deze gebieden de ‘kopgroep’ in het proces van stedelijke vernieuwing in 
Amsterdam.

16 In de periode van GSB III is de veiligheidspijler als separate pijler toegevoegd naast de sociale, 
fysieke en economische pijler.
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Stedelijke vernieuwing is gericht op fysiek kwetsbare buurten en heeft tot doel 
het kwaliteitsniveau in fysieke zin te verhogen, zonder eventuele sociale en 
economische problematiek over het hoofd te zien (zie ook de eerdere definitie 
van stedelijke vernieuwing bij voetnoot 2). Stedelijke vernieuwing kent een 
sterke centrale gemeentelijke aansturing (zowel financieel als inhoudelijk). 
Als onderdeel van het gsb geldt ook voor stedelijke vernieuwing dat wijken en 
buurten gebieden zijn waar fysieke verbetering plaats vindt. Welke gebieden 
dit zijn wordt lokaal (in het geval van Amsterdam door het stadsdeel) bepaald.
Op landelijk niveau worden indicatoren vastgesteld17, op basis waarvan doel -
stellingen worden geformuleerd. De centrale stad gaat in dit opzicht over het 
ambitieniveau. De wijk speelt hier geen rol. Bewoners worden hier niet bij 
betrokken.

De introductie en verdere ontwikkeling van het stedelijke vernieuwingsbeleid laat 
verschillende fases zien in benadering van met name het Rijk. In de zomer van 
1999, aan de vooravond van de officiële start van de stedelijke vernieuwing, werd 
er nog intensief overleg gevoerd tussen steden en het Rijk over het benoemen en 
vaststellen van indicatoren. Waar worden inhoudelijk afspraken over gemaakt? 
En waarover moet vanuit gemeenten verantwoording over worden afgelegd aan 
het Rijk? Tot vlak voor de introductie was er ambtelijk en politiek nog geen idee 
hoe dit te doen. Wel was duidelijk dat er gesproken werd op het niveau van de 
stad en niet op de schaal van een wijk18.

Als eerste van alle steden in Nederland is Amsterdam gekomen met een voorstel 
aan het Rijk. In het najaar van 1999 heeft de stad ruim 80 indicatoren benoemd 
op basis waarvan zij de stedelijke vernieuwing invulling wenste te geven (Nota 
isv i, 1999). Output- en outcome-indicatoren liepen in deze fase nog door elkaar 
heen. Pas later zou hier een scherper onderscheid in worden aangebracht. De 
Amsterdamse lijst met zogenaamde isv-indicatoren is door het Rijk als voorbeeld 
gebruikt om op soortgelijke wijze inhoudelijke afspraken te maken met andere 
steden in het land. Later bleek dat de indicatoren, en de hieraan gekoppelde 
doelstellingen, (zeker in het geval van Amsterdam) te groot in aantal waren, te 
divers en niet altijd goed te monitoren of te beïnvloeden waren. Voor het Rijk 
was dit mede aanleiding om voor de periode isv ii (2005-2009) te kiezen voor 15 
algemeen geldende indicatoren die voor alle betrokken steden van toepassing 
zouden zijn (Nota isv ii, 2004). Dit bleek, vanuit ambtelijk en politiek perspectief, 
veel beter te hanteren en gaf meer uniformiteit in aanpak. Ook voor de periode 
isv iii is aan deze benadering vastgehouden, zij het iets minder stringent omdat 
al bij aanvang van dit tijdvak duidelijk was dat het isv in 2015 zou ophouden te 
bestaan (Nota isv iii, 2009).

17 Dit geldt voor ISV II en ISV III, niet voor ISV I.
18 Eigen waarneming als lid projectgroep Stedelijke Vernieuwing.
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Naast prestatievelden en indicatoren heeft Amsterdam bij aanvang van de 
ste delijke vernieuwing de stad opgedeeld naar investeringspotentieel. Gebieden 
die zonder overheidssteun investeringen konden genereren kregen het stempel 
basisgebied (het bruine gebied in figuur 2.1). Gebieden waar de overheid 
in financiële zin nog een beslissend duwtje moest geven bij investerings -
overwegingen van marktpartijen werden vanaf 2000 aandachtsgebieden genoemd 
(de blauwe gebieden) en de zogenaamde ontwikkelingsgebieden (de rode 
gebieden) waren de naoorlogse wijken waar herstructurering niet zonder grote 
overheids bemoeienis van de grond zou komen. Met deze opdeling van de stad 
is aan de stadsdelen gevraagd om zelf met lokale partners concrete stedelijke 
vernieuwings plannen te ontwikkelen. In de loop der jaren zijn er in Amsterdam 
33 stedelijke vernieuwingsplannen tot stand gekomen. Tien in de voor oorlogse 
stad (aandachtsgebieden) en 17 in de na-oorlogse wijken (ontwikkelings-
gebieden).

Figuur 2.1 Basis-, aandachts- en ontwikkelingsgebieden in Amsterdam

Bron: gemeente Amsterdam, Nota ISV I

En hoe verhoudt dit alles zich tot bewoners op zowel rijksniveau als in het 
Amsterdamse? In de Beleidsnota Stedelijke Vernieuwing (isv i) zoals deze in 1997 
naar de Tweede Kamer is gestuurd wordt een tekstblok gewijd aan ‘wensen van 
bewoners’. Dit tekstblok is hieronder integraal weergegeven als illustratie voor 
de positie van bewoners bij het fysieke verbeteringsproces van de grote stad eind 
jaren ’90:
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Basisgebieden

Grootstedelijke projecten
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[…] De herstructurering, als gevolg waarvan de differentiatie van de woning-
voorraad in bepaalde wijken zal toenemen, is mede gericht op het bieden 
van passende huisvesting aan zittende bewoners. Op de eerste plaats is de 
nieuwbouw, de verkoop en verbetering van huurwoningen voor een groot deel 
bedoeld om de interesse van huidige bewoners in koop en kwaliteits verbetering 
binnen de wijk te bevredigen. Behoud van hogere inkomens in de wijk is een 
belangrijk oogmerk van herstructurering en het vasthouden van bewoners 
in de wijk kan als een belangrijke bijdrage daaraan worden aan gemerkt. 
Tegelijker tijd kan in de aanpak gemikt worden op het aantrekken van 
koopkracht van buiten de wijk. Aanpassingen van de woningvoorraad zullen 
zich binnen maatschappelijk aanvaardbare grenzen moeten voltrekken wil de 
herstructurering kunnen rekenen op een breed draagvlak.

Op de tweede plaats heeft het verminderen van het te grote aantal goedkope, 
impopulaire, huurwoningen tot gevolg dat een aantal bewoners een andere 
goedkope woning gaat betrekken. Dat kan, via doorstroming en inspelend op 
de verhuiswensen van ook deze bewoners, in de wijk, in de nabijheid daarvan 
of elders in de woningvoorraad zijn beslag krijgen. De gemeenten en corporatie 
kunnen dit proces uitstekend begeleiden. Zij hebben immers invloed op de 
woonruimteverdeling door het aanbieden van informatie en bemiddeling. En 
zij weten inmiddels, via onderzoek en overleg, waar zich de mogelijkheden voor 
herhuisvesting voordoen. De gemeenten kunnen er van uit gaan dat, ook na 
herstructurering, de voorraad goedkope huurwoningen, groot genoeg zal zijn.

De kosten die voor een goede inbedding van het veranderingsproces worden 
gemaakt, neemt het Rijk grotendeels voor zijn rekening. Op de vi nex- locaties19 
wordt voorzien in sociale huurwoningen, zoals overeengekomen in de 
afspraken daarover met de gemeenten. Deze woningen zijn met name bedoeld 
om het verlies aan sociale huurwoningen, in het kader van de her structurering, 
te compenseren. Maar tegelijkertijd ook om kansen van lagere inkomens-
groepen op een eigentijds woonmilieu te vergroten. De huursubsidie zal, zeker 
na de recente aanpassingen, voor bewoners met lagere inkomens de keuze-
mogelijkheden aanzienlijk vergroten.

De impact van het herstructureringsprogramma kan worden vergeleken met 
de stadsvernieuwing. De ingrepen in herstructureringswijken zijn beperkter. 
Enkele cijfermatige vergelijkingen van het belstato-programma20 met het 
herstructureringsprogramma illustreren dat. Van alle woningen in de

19 VINEx is een afkorting voor de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra.
20 BElSTATO – beleid voor de stadsvernieuwing in de toekomst.
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stadsvernieuwingsgebieden zou volgens belstato ruwweg een vijfde worden 
gesloopt en bijna een derde verbeterd moeten worden. Het programma voor de 
te herstructureren wijken gaat uit van sloop van 7% en verbetering van 16% 
van de woningen. Het is de bedoeling van het begin af aan de aantrekkelijkheid 
van wijken, waar nu leegloop en verloedering dreigt of is ingetreden, zo snel 
mogelijk weer op te vijzelen met vooral gebruik van de mechanismen die in 
de dagelijkse praktijk van de volkshuisvesting reeds voorhanden zijn. Van 
grootscheepse of gedwongen verhuizingen zal bij herstructurering geen sprake 
zijn, de wijken worden al gekenmerkt door een hoge verhuisdynamiek waar 
herstructurering een positieve vorm aan kan geven. In de zeven grote stads-
gewesten (kaderwetgebieden) alleen al zijn volgens de meest recente peilingen 
in vier jaar ongeveer 750.000 huishoudens verhuisd.

Inmiddels geven succesvolle plannen aan dat het herstructureringsproces 
volgens de hier geschetste lijnen kan verlopen en dat daarmee recht kan 
worden gedaan aan de volwaardige positie die bewoners in dit proces hebben. 
Die positie zal door gemeenten en corporaties gerespecteerd moeten worden 
door hen voldoende inspraak- en participatiemogelijkheden te bieden, zodat ook 
een draagvlak voor de ingrepen kan ontstaan. Daarbij kan de ruime ervaring 
die hiermee bij stadsvernieuwing is opgedaan worden benut’.

Bron: TK, 25427:43-44

Wat opvalt bij lezing is dat de tekst in de Rijksbeleidsnota wordt gepresenteerd 
als ‘wensen van bewoners’, maar dat het bij de gegeven uitleg hier niet over 
gaat. Draagvlak en voldoende inspraak- en participatiemogelijkheden worden 
genoemd, maar meer als randvoorwaardelijke vereisten en niet als hart van het 
betoog. Voor de twee tijdvakken die na isv i volgden, isv ii (2005-2009) en isv iii 
(2010-2014), is de aandacht voor bewoners nog minimaler. In de rijksstukken 
wordt geen expliciete aandacht (meer) besteed aan bewoners en hun rol in het 
proces.

Op lokaal Amsterdams niveau is een soortgelijke trend te zien. In de nota 
‘Amsterdam complete stad. Stadsvisie tot 2010’ (1999), de gsb-nota waarin 
de benadering vanuit de economische, sociale en fysieke pijler (samen het 
Grotesteden  beleid) wordt belicht, worden de verschillende rollen van betrokken 
partijen gespecificeerd. Ook bewoners worden als partij in het proces aangemerkt. 
Gesteld wordt dat de positie van bewoners sterker is geworden ten opzichte van 
het verleden. In dit verband wordt nieuwe wetgeving genoemd, zonder dit te 
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specificeren, maar ook zelforganisatie en een grotere mondigheid. Bij ste delijke 
vernieuwing wil Amsterdam gebruik maken van deze versterkte positie van 
bewoners door hen vroegtijdig te betrekken bij het opstellen van plannen 
(1999:48).

Voor de tijdvakken isv ii (2005-2009) en isv iii (2010-2014) geldt in Amsterdam 
hetzelfde als voor het Rijk. In het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 
Amsterdam 2005-2009 (2004) worden bewoners helemaal niet genoemd. In het 
Meerjaren Ontwikkelingsprogramma isv iii 2010-2014 (2009) worden bewoners 
(of een belangenvereniging zoals de Huurdersvereniging Amsterdam) soms en 
passant genoemd als partner in het proces zonder hier verder op in te gaan. Dit 
hoeft overigens niet te betekenen dat bewoners in de loop der tijd als minder 
relevant worden gezien. Het is namelijk evident dat stedelijke vernieuwing, en 
de plannen die hieronder liggen, in een andere fase verkeert en mogelijk betekent 
dit dat het expliciet benadrukken van de relevantie van bewonersbetrokkenheid 
niet (meer) nodig wordt geacht. Dit neemt niet weg dat de afnemende beleids-
aandacht opvallend is.

2.3.4 Wijkaanpak 

Al snel (in 2003) ontstond op Rijksniveau het beeld dat stedelijke vernieuwing 
langzamer verliep dan in beginsel gehoopt. Stedelijke vernieuwing bleek een 
complex en tijdrovend proces, de grote diversiteit aan doelstellingen bleek 
problematisch en ook was het oordeel dat doorstroming op de woningmarkt 
onvoldoende op gang kwam. Minister Kamp introduceerde het ‘Actieprogramma 
Herstructurering’ om stedelijke vernieuwing in het land te stimuleren. Een deel 
van het Actieprogramma was bedoeld voor het land als geheel, een deel had 
betrekking op 56 wijken, de zogenaamde prioritaire wijken.

Voor de focus op 56 wijken werd gekozen omdat in de optiek van het Rijk op 
wijkniveau de problemen het meest tastbaar zijn. De idee was dat de wijk het 
aangewezen schaalniveau vormde waarop werkbare samenwerkingscontracten 
tussen gemeenten en andere lokale partijen (corporaties, marktpartijen en 
bewoners) kunnen worden afgesloten. Het ministerie van vrom probeerde met de 
56-wijkenaanpak het afsluiten van prestatieafspraken te stimuleren en stelde daar 
faciliteiten tegenover, zoals impulsteams, een impulsbudget en account managers. 
Op deze manier hoopte het ministerie te komen tot versnelling, hogere ambities, 
voorbeeldwerking, zichtbare resultaten op korte termijn en het inzetten van de 
juiste middelen op de juiste plek (vrom, 2007:12; Ecorys, 2006:18).

Minister Winsemius heeft in zijn korte ambtsperiode (in 2006) de problematiek 
van stadswijken op de politieke agenda gezet. Hij sprak over 140 wijken die in 
de gevarenzone zaten. Volgens hem voltrok zich in die tijd in die wijken een 
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multicultureel drama waar de vlam zo maar in de pan zou kunnen slaan. Parijse 
toestanden21 waren ook in Nederland niet uitgesloten (Tonkens & De Wilde, 
2013:33). Zover is het vooralsnog niet gekomen, maar mede op basis van de 
inbreng van Winsemius heeft het kabinet-Balkenende IV een minister Wijkaanpak 
aangesteld. Minister Vogelaar kreeg in 2007 de opdracht om de problematiek van 
de 40 slechtste wijken van het land te verlichten, de spanningen weg te nemen en 
het perspectief te verbeteren. Wijken stonden vanaf dat moment (weer) centraal 
in geheel Nederland.

Wijkaanpak kan worden omschreven als een ‘sociale kop’ op stedelijke 
vernieuwing. De gedachte bij deze nieuwe beleidsbenadering was dat de stad 
er in fysieke zin (lees: stedelijke vernieuwing) steeds beter voor kwam te staan, 
maar dat dit niet verhinderde dat er een aantal wijken achterbleef in ont wikkeling 
door een cumulatie van met name sociale problemen. In deze wijken lag het 
huishoudinkomen ruim 25% lager dan het landelijke gemiddelde, was het 
aandeel werkenden van de wijkbevolking met 53% substantieel lager dan de 
64% die landelijk gold, was het aandeel woningen in de voorraad met een lage 
kwaliteit 2,5 maal zo hoog en was de sociale en fysieke kwaliteit in het algemeen 
beduidend lager in deze aandachtswijken, later krachtwijken genoemd (TK, 
vergaderjaar 2006-2007, 30 995, nr. 7).

 In deze aangewezen 40 wijken moest samen met betrokken partijen een 
extra impuls worden gegeven om de buurt niet verder te laten afglijden. Een 
belangrijk onderdeel van de wijkaanpak is aandacht voor bewonersinitiatieven 
en be trokkenheid van bewoners. Dit uitte zich al bij de start van deze nieuwe 
werkwijze. De minister trok bij aanvang van de Kabinetsperiode langs alle 40 
wijken om met bewoners en professionals van de wijk in gesprek te gaan. Zij 
sprak de intentie uit om dit ieder jaar te doen. Op basis van deze zogenaamde 
wijkentoer is er een agenda ontstaan die langs vijf lijnen is geordenend: wonen, 
werken, leren en opgroeien, integreren en veiligheid. Vervolgens was het 
na drukkelijk de bedoeling om samen met partners, waaronder bewoners die als 
prominente partij werden gezien, deze agenda invulling te geven en te werken 
aan het inhalen van bestaande achterstanden (TK, vergaderjaar 2006-2007, 30 
995, nr. 7). In Amsterdam werd hier tot 2012 aan gewerkt. Door het gebrek aan 
middelen bij zowel overheid als woningcorporaties moest dit in 2008 ingezette 
beleid voortijdig worden stopgezet. Dit gold ook voor andere steden in het land. 

Een belangrijk onderscheid tussen stedelijke vernieuwing en wijkaanpak is dat 
de stedelijke vernieuwing vooral gericht is op het aantrekken en vasthouden van 
hogere-inkomensgroepen en dat bij wijkaanpak de sociale stijging van bewoners 
in de betreffende wijk centraal staat (Van Bergeijk e.a., 2008:46). Deze aanvulling 

21 In de Parijse voorsteden waren heftige rellen tussen de politie en een deel van de kansarme 
bevolking.
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op het fysieke stedelijke vernieuwingsbeleid kan worden gezien als een vervolg 
op de sociale pijler van het gsb. Het gsb werd officieel in 2010 beëindigd. 
On officieel gold dit al in 2007 met de introductie van de wijkaanpak.

In Amsterdam is in 2011 door het College van Burgemeester en Wethouders 
de opdracht gegeven aan het ambtelijk apparaat om de stedelijke vernieuwing 
te hervormen (Gemeente Amsterdam, 2011). In plaats van aan 33 stedelijke 
vernieuwingsgebieden te werken wordt er in 2013 en 2014 gewerkt met acht 
focusgebieden (zie figuur 2.2). Concentratie van aandacht en schaarser wordende 
overheidsmiddelen liggen hieraan ten grondslag. De focusgebieden zijn 
gebieden in de stad die het slechtst scoren op de thema’s leefkwaliteit en sociaal 
eco nomische positie van bewoners. Met deze aanpak zijn stedelijke vernieuwing 
en wijkaanpak in Amsterdam definitief in elkaar geschoven (pmb, 2013:52).

Figuur 2.2 Focusgebieden in Amsterdam

Bron: Gemeente Amsterdam
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2.4  Een balans

Stadsvernieuwing, gsb, stedelijke vernieuwing en wijkaanpak is rijksbeleid. Van al 
dit beleid is het doel het oplossen of verlichten van grootstedelijke pro blematiek. 
Kenmerkend is dat door de geschiedenis heen er sprake is geweest van een 
dominante ‘topdown-benadering’. Op het niveau van beleids ontwikkeling, 
zowel landelijk als stedelijk Amsterdams, blijken burgers of bewoners geen rol te 
hebben. Alleen bij stadsvernieuwing en wijkaanpak kan worden geconcludeerd 
dat de rol van bewoners relatief prominent is geweest maar dat het voor de eerste 
gaat om beleidsrealisatie en dat er bij de laatste sprake is van maatschappelijk 
initiatief. Beleidsontwikkeling blijkt nog echt een arena voor bestuurders en 
professionals.

Indien er een sprong terug in de tijd wordt gedaan dan kan worden ge constateerd 
dat voorafgaand aan de 19e eeuw de stad bijna organisch groeit. Soms 
ge reguleerd of bijgestuurd door de overheid, heel vaak ook niet. Op het niveau 
van formele beleidsontwikkeling (voorzover al aan de orde) spelen wijken geen 
rol en is er geen sprake van een brede bewonersbetrokkenheid. In de periode 
1850-1900 heeft slechts 3% tot 5% van de mensen stemrecht. Hiervóór is de 
groep mensen met (enige) macht en invloed nog kleiner. In de periode hierna, 
tot de jaren ’30 van de vorige eeuw, begint de gemeente te participeren in sociale 
woningbouw. Eerst heel bescheiden, later neemt deze activiteit in omvang toe22. 
Volks gezondheid en later het verheffen van de arbeidersstand zijn leidende 
motieven. De Woningwet uit 1901 fungeerde als juridische basis. In deze periode 
stond de stad centraal. Op het niveau van formele beleidsontwikkeling spelen 
bewoners ook in deze fase geen rol. De beleidsinzet is vooral voor de bewoners 
van de stad en zeker niet met hen.

Dit geldt eveneens voor de fase die hierop volgt. In de jaren ’30 -’50 is in 
Amsterdam gewerkt aan het Algemeen Uitbreidingsplan. Allereerst de 
uitwerking en de bestuurlijke vaststelling (jaren ’30), hierna de implementatie 
(jaren ’50). Een nieuwe planningsfilosofie voor de stad wordt ontvouwd waarbij 
wijken als ordeningsprincipe dienen maar de stad als geheel centraal staat. Het 
woon- en leefmilieu is bij het aup een belangrijk onderdeel, maar aan de mensen 
die hier op termijn moeten gaan wonen is niets gevraagd. De inschatting door 
professionals is dat de nieuw ontworpen wijken met veel ruimte, licht en lucht 
een goed alternatief zouden zijn voor het verkrotte centrum. 

22 Het Gemeentelijk Woningbedrijf Amsterdam dat in 1994 werd geprivatiseerd was begin jaren ’90 
eigenaar van bijna 40.000 eenheden.
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Na het aup is er een periode van cityvorming. De woonfunctie in het centrum 
van de stad moet plaats maken voor economische functies zoals kantoorpanden, 
winkelcentra en dergelijke. Deze functies moeten goed bereikbaar zijn door een 
nieuw aan te leggen wegennet. Welke consequenties cityvorming kan hebben is 
goed te zien in Utrecht. Het goed bereikbare winkelcentrum Hoog Cathareijne is 
zeer dominant aanwezig in het hart van de stad. De stad staat bij deze benadering 
centraal. Bewoners hebben ook hier geen rol bij het ontwikkelen van dit beleid.

De gevolgen voor het karakter van steden als resultaat van deze aanpak worden 
eind jaren ‘60 steeds duidelijker. Er ontstaat verzet vanuit de samenleving. Een 
deel van de na-oorlogse generatie wenst zich niet langer te conformeren aan 
wat van bovenaf wordt opgelegd. Meer overleg en een andere machtsverdeling 
zijn thema’s in opkomst. Met deze houding van verzet is de fase van stads-
vernieuwing (jaren ’70/’80) in zekere zin afgedwongen door bewoners. Voor het 
eerst in de Nederlandse geschiedenis krijgen bewoners (enige) invloed in het 
ontwikkelingsproces van de stad. Niet zozeer op het niveau van landelijke en 
centraal-stedelijke beleidsontwikkeling, maar meer op het niveau van beleids-
realisatie in verschillende wijken en buurten23. De wijk staat bij stadsvernieuwing 
centraal (‘Bouwen voor de buurt’) en alles wat er in de wijk gebeurt is met name 
bedoeld voor zittende bewoners. De stad als centrale entiteit maakt in deze fase 
plaats voor een lager schaalniveau. Dit is nieuw. Evenals de betrokkenheid van 
bewoners in projectgroepen en andere overlegvormen.

In deze zelfde periode wordt het welzijnswerk anders georganiseerd. De 
aansturing vindt, in tegenstelling tot het verleden, meer politiek en lokaal plaats. 
Vanuit deze sector wordt actief toenadering gezocht naar bewoners als partner 
in het proces van stadsvernieuwing. De schaal is de wijk. Gedurende een groot 
deel van de stadsvernieuwingsoperatie is welzijn de sociale ‘tegenhanger’ 
geweest van fysieke ingrepen. In de loop van de jaren ’80 wordt het probleem-
cumulatie gebiedenbeleid geïntroduceerd door het Rijk en iets de later de sociale 
vernieuwing. Beide vormen van achterstandsbeleid richten zich op een lager 
schaalniveau dan de stad en zijn met name bedoeld voor specifieke groepen 
mensen. Ook dit beleid is vooral voor in plaats van met mensen (zie ook wrr, 
2004:24). 

23 Iets eerder, medio jaren ’60, was de Wet op de Ruimtelijke Ordening (1965) ingevoerd wat 
er voor zorgde dat burgers voor het eerst formeel via een bezwaarschriftenprocedure tegen 
streek-, structuur- en bestemmingsplannen van de overheid protest konden aantekenen (De 
Graaf, 2007:14).
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Het gsb is uiteindelijk 16 jaar leidend geweest bij de aanpak van grootstedelijke 
problematiek. Zowel op rijksniveau als in Amsterdam. Aan deze lange tijdspanne 
lijkt de conclusie te kunnen worden verbonden dat het gsb als bruikbaar kader 
werd gezien door de overheid. Het gsb heeft op het niveau van formele beleids-
ontwikkeling de gehele periode de schaal van de stad aangehouden. Bewoners 
werden hier niet bij betrokken. Weliswaar was ook het gsb-beleid bedoeld voor 
de mensen in de buurt, maar afspraken over doelstellingen en effecten werden 
uitsluitend gemaakt op het niveau van de stad als geheel. Dit gold ook voor 
stedelijke vernieuwing als onderdeel van het gsb. 

Stedelijke vernieuwing is in Amsterdam eerst opgedeeld in 33 stedelijke 
vernieuwings gebieden en later (vanaf 2013) omgezet in acht focusgebieden. 
Hiermee worden wijken gebruikt als ordeningsprincipe voor de toedeling van 
middelen, (beleids)aandacht en capaciteit. Ook hier geldt dat bewoners van 
Amsterdam niet zijn betrokken. Op dit niveau van beleidsontwikkeling vindt met 
deze groep geen gesprek plaats over de te halen stedelijke doelstellingen. Ook de 
keuze van gebieden of het toedelen van middelen is niet vooraf besproken met 
bewoners of bewonersorganisaties.

De 56-wijkenaanpak in 2003 is een aanloop gebleken naar de introductie van de 
wijkaanpak in 2007. Stedelijke vernieuwing was ingezet, maar vanuit rijkswege 
was er twijfel of dit voor alle buurten afdoende was. De problematiek in sommige 
wijken was dusdanig taai en complex dat het nodig leek om in aanvulling op 
stedelijke vernieuwing het 56-wijkenbeleid te introduceren (onder andere meer 
ambtelijke capaciteit en meer budget). Ook voor de 56-wijkenaanpak geldt dat 
de introductie top-down is doorgevoerd waarbij de betrokkenheid van lokale 
overheden bij dit instrument beperkt is gebleven tot het voordragen van wijken 
(Ecorys, 2006:18). Bewoners zijn ook geen partij geweest bij de ontwikkeling van 
de 56-wijkenaanpak.

Bij wijkaanpak is de wijk het schaalniveau, de bewoners van kwetsbare wijken 
staan centraal. Met veel geld en capaciteit zijn bewoners aangespoord om 
maatschappelijk initiatief te nemen. Hiermee zou men de buurt vooruit helpen, 
maar ook zichzelf. Aan deze oproep is in het gehele land in ruime mate gehoor 
gegeven. Ook in Amsterdam. Ondanks het feit dat bewoners feitelijk een hoofdrol 
toebedeeld kregen in de wijkaanpak zijn zij bij de totstandkoming van het beleid 
niet betrokken geweest. Dit geldt overigens ook voor gemeenten, inclusief de 
aanwijzing van de 40 slechtste wijken van het land. Een topdown-benadering is 
ook hier aan de orde.
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De bovenstaande chronologische opsomming van beleid in de tijd is in tabel 
2.1 weergegeven. Het gaat om Amsterdams beleid waarbij het kader vanaf de 
jaren ’60 door het Rijk is ontwikkeld. Op basis van literatuuronderzoek en eigen 
werkervaring is tabel 2.1 gevuld. Welzijn, probleemcumulatiegebiedenbeleid en 
sociale vernieuwing zijn om redenen van afbakening en inhoud niet of nauwelijks 
in dit hoofdstuk belicht maar voor de volledigheid wel opgenomen in de tabel. 
Bij iedere beleidsuiting zijn steeds twee vragen gesteld: 

Staat de stad of de wijk centraal? 1. 
Is er op het niveau van formele beleidsontwikkeling sprake van bewoners-2. 
betrokkenheid?

Het beantwoorden van deze vragen en de vulling van de tabel zorgen ervoor dat 
subvraag 1 kan worden beantwoord. Deze luidde:

In historisch perspectief zijn op het nivau van beleids ontwikkeling diverse fases van 
stadsontwikkeling en herstructurering te onderscheiden. Welke fases zijn dat en hoe 
zijn bewoners hierbij betrokken?

De diverse fases van stadsontwikkeling en herstructurering zijn in dit hoofdstuk 
belicht en opgenomen in tabel 2.1. Uit analyse blijkt dat kaders voor stads-
ontwikkelings- en herstructureringsbeleid in Nederland na WO II in eerste 
instantie worden opgesteld door het Rijk. Hierna resteert meer of minder ruimte 
voor gemeenten om dit kader verder in te kleuren. Op deze beide niveaus 
(landelijk en stedelijk) is er geen sprake van beleidsparticipatie door bewoners. 
Ook als beleid sterk gericht is op bewoners (bijvoorbeeld de 56-wijkenaanpak 
of de wijkaanpak) is dit niet het geval. De wijk staat vanaf de jaren ’70 tot aan 
het begin van de jaren ’90 centraal bij grootstedelijke beleidsontwikkeling. Deze 
aandacht wordt met het GSB en stedelijke vernieuwing anders ingevuld. Parallel 
aan dit beleid en later in de tijd, met de introductie van de 56-wijkenaanpak 
en vooral de wijkaanpak, komen wijken weer centraal te staan en lijken ook 
bewoners meer op de politieke agenda te komen.

Het plaatsen van stedelijk beleid in historisch perspectief laat zien dat aandacht 
voor stad en wijk door elkaar lopen in de tijd, maar dat er van bewoners-
betrokkenheid op het niveau van formele beleidsontwikkeling op geen enkel 
moment in de geschiedenis sprake is. Tegen deze achtergrond moeten de 
ont wikkelingen in de Bijlmermeer worden geplaatst. De eerste paal is in 1965 
geslagen (Mentzel, 1989:177; Bolte & Meijer, 1981:293; De Liagre Böhl, 2010:60), 
maar vele jaren hiervoor was al begonnen met het tekenen aan de wijk. Dit 
im pliceert dat het kaderstellende beleid vanaf die tijd van invloed is geweest op 
de totstandkoming van de Bijlmermeer.
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Op basis van het verleden kan worden verwacht dat de ontwikkeling van nieuw 
beleid wederom een kwestie zal worden van professionals en bestuurders. Ook al 
past dit slecht bij een aantal maatschappelijke trends. Toch lijkt het er ook op dat 
de overheid burgers steeds meer opzoekt. Op tal van terreinen wordt door actieve 
burgers initiatief genomen waar de overheid gericht op af komt. In ’t Veld spreekt 
in dit verband over een parasitaire overheid. In plaats van bewoners die de 

Tabel 2.1 Stedelijk beleid in Amsterdam in historisch perspectief

Periode Beleid Stad Wijk Betrokkenheid 
bewoners?

19e eeuw en eerder Geen of nauwelijks 
overheidsbeleid 

Centraal Niet centraal Nee

tot	jaren	‘30 Gemeente participeert in 
sociale woningbouw.  
Doel: volksgezondheid en 
verheffen arbeidersstand 
(Woningwet 1901)

Centraal Niet centraal Nee

Jaren ’30/’50 Algemeen Uitbreidingsplan 
(AUP)

Centraal Niet centraal Nee

Jaren ’60 Cityvorming Centraal Niet centraal Nee

Jaren ’70/’80 Stadsvernieuwing Niet centraal Centraal Nee

Jaren ’70/’80 Welzijn Niet centraal Centraal Nee

Jaren ’80 Probleemcumulatiegebieden Niet centraal Centraal Nee

Jaren ’90 Sociale vernieuwing Niet centraal Centraal Nee

Jaren ’90/’00 Grotestedenbeleid (GSB) Centraal Niet centraal Nee

Jaren ’00/’10 Stedelijke vernieuwing Centraal Niet centraal Nee

Jaren ’00 56-wijkenaanpak Niet centraal Centraal Nee

Jaren ’00/’10 Wijkaanpak Niet centraal Centraal Nee

Jaren ’20 ?? ?? ?? ??
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overheid nodig hebben, dreigt de overheid op onderdelen steeds vaker burgers 
nodig te hebben ter ondersteuning van het eigen bestaansrecht. Hiermee begeeft 
de overheid zich in zijn optiek op hellend vlak24.

Ook Uitermark (2014) heeft het in zijn oratie over de wonderlijke paradox van 
zelforganisatie en initiatief versus overheidsbemoeienis. Hij stelt dat: 

Zelforganisatie is omarmd door de overheid. In beleidsadviezen en nota’s wordt 
verklaard dat de samenleving en ook de stad niet meer maakbaar zijn van bovenaf. De 
tijd van Robert Moses, de modernistische meesterplanner die New York herinrichtte 
van achter zijn tekentafel, is voorbij. In plaats daarvan, zo is de verwachting, kunnen 
en willen burgers de samenleving van onderop vormgeven. Zoveel wantrouwen als 
burgers tegen de politiek hebben, zoveel vertrouwen heeft de politiek in burgers. Allerlei 
nationale zorg  voorzieningen worden nu gedecentraliseerd in de hoop op besparingen 
en een betere inbedding in lokale gemeenschappen. Met de uitspraak dat de klassieke 
verzorgingsstaat moet plaats maken voor een participatiesamenleving verlegt het 
kabinet de ver antwoordelijkheid voor welzijn en geluk van de nationale staat naar lokale 
ge meenschappen.

De gelijktijdige opkomst van zelforganisatie in deze verschillende werelden is fascinerend. 
Zelforganisatie heeft zich ontwikkeld tot een paradigmatisch concept dat zowel verklaart 
als voorschrijft hoe de stad wordt ingericht. Het is nu gangbaar om de stad voor te stellen 
als een biologisch systeem dat een natuurlijke orde heeft en waarbij elke vorm van design 
of controle als problematisch of destructief wordt voorgesteld. In dat paradigma moet 
orde ontstaan door een samenspel waarbij lokale krachten organisch in elkaar grijpen. Zo 
doemt het ideaal op van de zelforganiserende stad; een stad waarin mensen niet geleid 
worden door autoriteiten maar waarin ze vrijwillig samenwerken in gemeenschappen 
en voor de publieke zaak. We zouden die stad Wikitopia kunnen noemen, een ideale stad 
waarin samenwerking van onderop leidt tot een even ingenieuze als complexe sociale 
or ganisatie…. (2014:6). 

In deze gespannen verhouding tussen overheid en samenleving wordt gezocht 
naar een nieuw evenwicht en kader. 

24 In ’t Veld sprak op 13 november 2013 over de parasitaire overheid op een bijeenkomst in 
Vleuten over wijkcoöperaties en de participatiesamenleving.
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Uit het voorgaande hoofdstuk is gebleken dat bewoners bij stadsontwikkeling en 
herstructurering niet betrokken zijn geweest bij beleidsontwikkeling op landelijk 
en stedelijk niveau. Dit is een interessante constatering in voorbereiding op de 
casus Bijlmermeer omdat ook de vernieuwing van de Bijlmermeer ingebed is in 
dit kaderstellende beleid. Voordat hier op wordt ingegaan is een theoretische 
verkenning naar het begrip participatie noodzakelijk. Participatie lijkt in vele 
vormen en gedaanten voor te komen. Veel wordt gesproken en geschreven over 
participatie. Maar over het waaraan, waartoe en hoe lijken de meningen verdeeld. 
Dit geldt voor burgers zelf, maar ook op ambtelijk en bestuurlijk niveau lijkt 
er niet altijd een eenduidig beeld te bestaan over wat onder participatie wordt 
verstaan. Dit hoofdstuk zal hier op ingaan en antwoord geven op de tweede 
subvraag van dit onderzoek:

Welke theoretische concepten over participatie zijn in de afgelopen decennia 
ontwikkeld en hoe zijn deze toepasbaar op stedelijke vernieuwing in de Bijlmermeer?

In navolgende tekst zal blijken dat het aantal theoretische concepten beperkt is. 
Wel is er veel gevarieerd op een dominant concept, ‘de ladder’ van Arnstein. 
Deze ladder, en de variaties hierop, zullen in dit hoofdstuk worden belicht om 
uiteindelijk uit te komen bij een alternatief conceptueel model: ‘de participatie-
 ster en de triangel van betrokkenheid’ van John May. Dit is het model dat in 
dit onderzoek zal worden gebruikt. De uitleg van het waarom van deze keuze 
wordt gegeven in § 3.5. In hoofdstuk 8 zullen de empirische opbrengsten van dit 
onderzoek worden gekoppeld aan het conceptueel model van May.

Hoofdstuk 3

Participatie: 
een theoretische verkenning
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3.1	 Definiëring	van	een	begrip

Zoals er in hoofdstuk 2 wordt gesproken over participatie, zo lijkt er dikwijls 
omgegaan te worden met dit steeds vaker gebruikte begrip. Zonder definitie, 
zonder operationalisering en zonder explicitering wordt een thema als 
par ticipatie behandeld. In de situatie van hoofdstuk 2 wordt de conclusie 
getrokken dat bewoners niet betrokken zijn geweest bij beleidsontwikkeling 
op het gebied van stadsontwikkeling en herstructurering op Rijksniveau en op 
stedelijk niveau. Naar alle waarschijnlijkheid is duidelijk wat er met participatie 
in deze context wordt bedoeld en welke redeneerlijn wordt gevolgd, maar het 
preciezer omschrijven van dit centrale begrip zou ervoor kunnen zorgen dat er 
meer inzicht ontstaat in de vele aspecten die maken wat participatie is in een 
specifieke situatie.

Diverse wetenschappers hebben eerder een vergelijkbare conclusie getrokken. 
Zo stelt Tyler (2003) dat er in literatuur over participatie zelden een definitie 
wordt gegeven van wat hieronder wordt verstaan (2003:255). Dat Tyler niet de 
eerste en niet de enige is, blijkt als wordt beseft dat al in de jaren ’60 een soort-
gelijke constatering werd gedaan door Pateman (1970) in ‘Participation and 
Democratic Theory’. Pateman stelt dat het begrip participatie door veel auteurs 
wordt behandeld, maar dat er over het algemeen vaak een definitie ontbreekt of 
dat deze te weinig precies is (1970:67). In haar optiek wordt het begrip par ticipatie 
gebruikt in veel verschillende situaties door verschillende mensen. Hierdoor 
dreigt par ticipatie te verworden tot een inhoudsloos begrip (1970:1). Pateman 
refereert aan McGregor die al in 1960 stelde dat […] participation is one of the most 
misunderstood ideas that have emerged from the field of human relations (1970:67). 

De definitie die McGregor hanteert wordt door Pateman als volgt beschreven: 

[…] participation consists basically in creating opportunities under suitable conditions 
for people to influence decisions affecting them. That influence can vary from a little to a 
lot…[participation] is a special case of delegation in which the subordinate gains greater 
control, greater freedom of choice, with respect to his own responsibilities. The term 
par ticipation is usually applied to the subordinate’s greater influence over matters within 
the superior’s responsibilities… (1970:67).

Bij nadere bestudering van het thema participatie blijkt dat deze definitie er één 
is van vele definities en omschrijvingen die sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw 
zijn geformuleerd. Uitermark en Duyvendak (2008) trekken op dit punt een zelfde 
conclusie en beschrijven dit als […] exactly how participation is defined and how it 
should be shaped – the participatory logic – varies a great deal. Volgens hen wordt 
participatie door velen belangrijk gevonden, maar […] few dimensions of policy are 
so susceptible to practical and ideological changes as the criteria, methods and functions of 
initiatives that are supposed to promote participation (2008:114). 
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Hoe dit goed is terug te zien in de praktijk toont een studie van de Tilburgse 
School voor Politiek en Bestuur (De Graaf e.a., 2010). In 2010 is er door dit 
instituut een verkennende analyse gedaan naar lokale participatiedocumenten bij 
31 Nederlandse gemeenten. Eén van de elementen die werd onderzocht was de 
definitie van burgerparticipatie die diverse gemeenten hanteren. De conclusie die 
op basis van dit onderzoek werd getrokken was dat er gebruik wordt gemaakt 
van uiteenlopende beschrijvingen en dat er grote onderlinge verschillen bestaan 
in de gehanteerde definitie (2010:11).

De genoemde voorbeelden laten zien dat er de laatste decennia met zekere 
regelmaat is gezocht naar, of is nagedacht over, een definitie voor participatie, 
maar dat het vinden of formuleren van een eenduidige definitie vruchteloos is 
gebleken. Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat er een veelheid aan definities 
en omschrijvingen van participatie bestaat waarbij diverse variabelen een rol 
spelen. Veel variabelen zijn van invloed op wat er in een specifieke situatie wordt 
bedoeld met participatie. Het lijkt verstandig dit bewuster te betrekken in het 
lopende discours om meer helderheid te scheppen over de betekenis. 

In tabel 3.1 zijn drie kernvariabelen benoemd die als vertrekpunt kunnen dienen 
bij de formulering van een definitie of omschrijving. Dit is een zogenaamde 
‘eerste laag’ aan variabelen. De eerste variabele, het onderwerp, heeft een schier 
oneindig bereik. Dit kan van alles zijn: van heel groot en belangrijk voor een 
omvangrijke groep mensen tot een leuk thema op straatniveau. De tweede 
variabele kent een driedeling zoals eerder uiteengezet (beleidsparticipatie, 
maatschappelijke participatie en maatschappelijk initiatief). Deze drie velden van 
burgerbetrokkenheid worden door de wrr (2012) als volgt omschreven:

Beleidsparticipatie: concentreert zich op trajecten van de overheid waarbij 1. 
burgers gevraagd wordt om mee te praten en te denken;
maatschappelijke participatie: richt zich op deelname van burgers aan het 2. 
maatschappelijk verkeer;
maatschappelijk initiatief: (samenwerkingsverbanden van) burgers nemen 3. 
zelf het heft in handen om een maatschappelijk doel na te streven (2012:51).

In het geval van beleidsparticipatie stelt de wrr dat […] dit plaats vindt tijdens alle 
beleidsfasen, lopend van erkenning van een probleem via de formulering van beleid naar 
de uitvoering. Dat is een bron van wrijving, omdat burgers soms ‘uit fase’ lopen. Wanneer 
beleidsmakers hen willen betrekken bij het uitvoeren van beleid, willen ze met een goede 
kans eerst nog praten over welk beleid er gevoerd moet worden…(2012:53).

Door de vraag te stellen over welk veld van burgerbetrokkenheid het gaat, wordt 
duidelijk of er sprake is van politieke of sociale participatie. Variabele drie wordt 
in sterke mate bepaald door het onderwerp. Afhankelijk hiervan zullen meer of 
minder actoren een rol spelen. Onder de drie kernvariabelen zijn weer andere 
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variabelen te plaatsen. Zo onstaat er een ‘treintje’ aan variabelen per kolom 
waarmee preciezer kan worden gekeken naar elementen die participatie maken 
tot wat het is in de specifieke (onderzoeks)situatie. Als voorbeeld wordt hier de 
casus van dit onderzoek gebruikt.

Tabel 3.1 Kernvariabelen bij participatie 

1. Onderwerp Welk onderwerp staat centraal? 

2. Veld Welk veld van burgerbetrokkenheid is aan de orde?

3. Actoren Welke actoren zijn betrokken? 

In tabel 3.1 worden basisvragen gesteld die horen bij een drietal kernvariabelen. 
Inzicht in het onderwerp, het veld van burgerbetrokkenheid en de actoren is 
een eerste stap die moet worden genomen. Op basis hiervan kunnen andere 
variabelen worden gedetermineerd. In de situatie van dit onderzoek spelen de 
volgende variabelen (onder cursief weergegeven) een rol.

Het onderwerp is stedelijke vernieuwing. Dit impliceert een grootschalig, 
langdurig en complex proces. In termen van een continuüm scoort dit onderwerp 
voor zowel grootschaligheid als langdurigheid en complexiteit hoog. Ste delijke 
vernieuwing kent diverse thema’s zoals woningvoorraad, openbare ruimte, 
groen en milieu. Deze thema’s vragen soms eigenstandig aandacht, maar vaak 
ook in samenhang. Op projectbasis wordt hier, vaak gelijktijdig in verschillende 
projecten, aan gewerkt. Vervolgens zijn er verschillende schaalniveaus te onder-
scheiden. Het niveau van het Rijk en de stad is reeds behandeld in hoofdstuk 2. 
Het niveau van de wijk en de verschillende gebieden in een wijk komt later in dit 
onderzoek terug.
 
Bij het veld van burgerbetrokkenheid gaat het in het geval van stedelijke vernieuwing 
om beleidsparticipatie (= vorm van politieke participatie). Dit type ruimtelijke 
projecten komt in Amsterdam, maar ook elders, gefaseerd tot stand. Over iedere 
fase vindt bestuurlijke besluitvorming plaats en even zo vaak is er ruimte voor 
beleidsparticipatie door burgers en bewoners. Later in dit onderzoek zal hier 
uitgebreid op worden ingegaan.

De laatste kernvariabele gaat over de belangrijkste actoren. Het samenspel van 
deze actoren, en vooral ook de kenmerken van iedere partij in relatie tot het 
onderwerp, bepaalt de onderlinge machtsverdeling en de mate van invloed op 
het besluitvormingsproces. Inzicht hierin leidt tot verschillende mogelijke vormen 
van en ruimte voor participatie.
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Zo kent participatie een aantal variabelen die per situatie zal verschillen. Dit 
verschil geldt voor casussen onderling, maar ook binnen een casus kan dit 
het geval zijn. Met name bij langjarige onderwerpen met verschillende schaal-
niveaus en diverse fases van besluitvorming is hier sprake van. Het is daarom 
zinvol om te redeneren vanuit kernvariabelen om meer en beter te expliciteren 
wat van invloed is op participatie van burgers en/of bewoners in een specifieke 
(onderzoeks) situatie. En omgekeerd: welke impact participatie op het totaal heeft 
of kan hebben. 

Hierover communiceren zou dan een volgende stap moeten zijn met als doel 
meer uniformiteit in de perceptie van betrokkenen. In dit onderzoek naar 
bewonersinvloed in de Bijlmermeer is bijvoorbeeld de definitievraag open 
voorgelegd aan 46 professionals en vier bestuurders. Het resultaat was dat er 50 
verschillende definities werden gegeven die soms qua strekking wel enigszins 
op elkaar leken, maar vaak ook helemaal niet. Deze uitkomst is in zekere zin te 
vergelijken met de opbrengst van analyse naar lokale participatiedocumenten van 
31 gemeenten op het vlak van definiëring van burgerparticipatie. Ook in dit geval 
waren de onderlinge verschillen groot (tspb, 2010). 

De conclusie die uit deze paragraaf kan worden getrokken is dat er diverse 
va riabelen van invloed zijn op de mate van participatie en de soort par ticipatie 
waarbij een ‘eerste laag’ aan kernvariabelen altjd aan de orde zal zijn. Dit 
betekent dat een eenduidige definitie niet kan worden gegeven, hoogstens 
een omschrijving waarbij rekening moet worden gehouden met de specifieke 
situatie van tijd, plaats en context. Voor dit onderzoek levert dat de volgende 
omschrijving op:

Participatie door bewoners bij stedelijke vernieuwing is hun inbreng en 
mogelijk invloed bij het besluitvormingsproces rondom stedelijke vernieuwing 
van een afgebakend gebied in het algemeen en op stedelijke vernieuwings-
plannen in het bijzonder. 
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3.2	 Conceptualisering	van	en	theorievorming 
over participatie

Naast definiëring is er conceptualisering. Als het gaat om conceptualisering 
wordt in de wetenschappelijke literatuur de participatieladder van Arnstein 
(1969) vaak als vertrekpunt genomen bij theorievorming over participatie (Wilcox, 
2004; May, 2006; Tritter & McCallum, 2006). Veertig jaar na dato heeft de theorie 
van Arnstein nog steeds een belangrijke functie in het wetenschappelijke debat 
over par ticipatie, ondanks het feit dat de huidige samenleving duidelijk een 
andere is dan die aan het einde van de jaren ’60.

Het vertrekpunt van Arnstein is macht. Zij beschrijft dit zelf als volgt:

[…] It is the redistribution of power that enables the have-not citizens, presently excluded 
from the political and economic process, to the deliberatly included in the future. 
Participation without redistribution of power is an empty and frustrating process for the 
powerless. It allows the powerholders to claim that all sides were considered, but makes it 
possible for only some of those sides to benefit (1969: 216).

Op basis van deze gedachte heeft Arnstein een participatieladder ontwikkeld 
waarbij de mate van participatie is gekoppeld aan de hoeveelheid invloed. Zij 
onderscheidt hierbij acht sporten, oplopend van minder tot meer invloed (zie 
figuur 3.1).

Figuur 3.1 De participatieladder van Arnstein

Bron: Arnstein, 1969:217  

1. Manipulation

2. Therapy

3. Informing
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De onderste twee sporten worden door Arnstein gezien als non-participatie. 
Manipulatie en therapie worden door machthebbers gebruikt om burgers ‘op 
te voeden’ of te ‘genezen’. De sporten drie, vier en vijf worden omschreven als 
vormen van symboliek. Burgers worden geïnformeerd, geconsulteerd of er is 
sprake van een soort boetedoening door machthebbers over hetgeen is gebeurd. 
In alle drie situaties is er in de optiek van Arnstein geen sprake van echte invloed, 
maar loopt deze wel op. Zeker indien afgezet tegen de sporten één en twee. In het 
geval van de sporten zes, zeven en acht is er in oplopende mate sprake van macht 
bij burgers. Arnstein onderscheidt respectievelijk partnerschap, gedelegeerde 
macht en controle door burgers. Bij partnerschap is er sprake van on derhandeling 
tussen burgers en machthebbers terwijl bij gedelegeerde macht en controle 
door burgers de besluitvorming over kwesties in meerderheid bij burgers ligt 
(1969:218). 

Ondanks het gegeven dat de participatieladder van Arnstein voor veel weten-
schappers als basis en inspiratie heeft gediend, is er ook kritiek. Tritter en 
McCallum (2006) zien in het machtsdenken van Arnstein een beperking. In 
hun optiek kijken betrokkenen zoals burgers, beleidsmakers en bestuurders 
verschillend naar een specifieke kwestie en is daarnaast sprake van onderling 
verschil in kennis en expertise. Voorts kan participatie ook een doel op zich zijn 
(2006:156). 

Burton (2004) wijst erop dat de metafoor van de ladder er op lijkt te duiden 
dat de ene sport meer democratisch is dan de andere. De hoogste sport van de 
par ticipatieladder is dan uiteindelijk het ultieme streven (2004:196). Hiermee 
wordt voorbij gegaan aan het onderwerp waar participatie betrekking op heeft. 
May (2006) ziet eveneens een oplopende morele superioriteit in relatie tot de 
verschillende sporten. In zijn optiek is ontkoppeling met ideologie nodig en 
moet discontinuïteit een plaats krijgen binnen het theoretisch denkkader rondom 
par ticipatie. Volgens May is er geen sprake van een natuurlijke progressie tussen 
de verschillende sporten maar is er veeleer sprake van specifieke situaties die om 
participatie vragen (2006:312). 

Arnstein zelf heeft overigens bij de introductie van haar participatieladder direct 
gewezen op verschillende beperkingen van haar theoretische benadering. Het 
model moet volgens haar worden gezien als een simplificatie van de werkelijk-
 heid. Burgers en machthebbers zijn geen homogene groepen. De onderlinge 
verschillen binnen beide groepen kunnen groot zijn. Daarnaast zijn in het model 
de barrières om te komen tot ‘echte’ participatie niet opgenomen. Aan de zijde 
van machthebbers moet onder andere worden gedacht aan paternalisme en 
weerstand tot het herverdelen van macht. Aan de zijde van burgers zijn onderling 
wantrouwen, gebrek aan representativiteit en gebrek aan kennis voorbeelden 
van relevante elementen. Tot slot geeft Arnstein aan dat de acht sporten van haar 
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ladder in werkelijkheid misschien wel 150 sporten zouden moeten zijn omdat het 
onderlinge onderscheid tussen de sporten in werkelijkheid niet zo scherp is als in 
de theorie (1969:219).

Op de idee om inhoud te geven aan en uitleg te geven over participatie door 
middel van een ladder is door Wiedemann en Femers (1993) voortgeborduurd. 
Zij hebben in navolging van Arnstein een ladder geïntroduceerd met zes sporten 
(1993:357) (zie figuur 3.2).

Figuur 3.2 Participatieladder van Wiedemann en Femers

Wiedemann en Femers stellen dat over het algemeen alle betrokken partijen 
par ticipatie van burgers bij maatschappelijke kwesties als essentieel zien. 
Desalniett emin laat empirisch onderzoek zien dat burgerparticipatie niet nood -
zakelijk leidt tot conflictreductie of tot meer draagvlak voor besluitvorming. 
Integendeel, procedures ter bevordering van participatie zijn vaak onderwerp van 
conflict (1993:359). 

Daar waar voorheen conflicten ontstonden over het gebrek aan participatie, 
geldt dat vandaag de dag vooral de mate en de participatievorm onderwerp 
zijn van conflict. Er is anders gesteld geen sprake van een reductie van conflict-
situaties, maar de conflicten tussen bewoners en instanties hebben een ander 
karakter gekregen. Volgens Wiedemann en Femers komt dit door het verschillend 
in terpreteren van democratie. Instanties benadrukken veelal de representatieve 
democratie en de macht van gekozen bestuurders om met mandaat van het 
publiek besluiten te nemen. Betrokken burgers zien participatie meer als controle 
op de elite van experts en het realiseren van de eigen wensen (1993:360). 

Public partnership in the final decision

Public participation in assessing risk and recommending solutions

Public participation in defining interests and determining the agenda

Public right to object

Informing the public

Public right to know
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Meer en andere participatievormen hebben de bestaande spanning tussen 
instanties en bewoners vooralsnog niet weg genomen. Ze hebben er wel voor 
gezorgd dat de onderlinge verhoudingen zijn verschoven en dat de rol van de 
overheid in beleids- en besluitvormingsprocessen is veranderd. Tyler (2003) 
beschrijft dit als volgt:

[…] the public participation process changes the role of the local authority from being 
merely the guardian of the public’s interest in the subject to being the technical expert who 
informs the public about the possibilities and then produces the technical work that will 
enable the public to come to a sensible decision about the particular set of com promises 
they wish to live with… (2003:258).

Choguill (1996) heeft de ladder van Arnstein gebruikt voor het denken over 
gemeenschapsparticipatie in ontwikkelingslanden. Alhoewel dit, in met name 
geografische zin, wat lijkt af te dwalen van het eigenlijke onderwerp van dit 
proefschrift is een notie van Choguill relevant. Volgens haar is het van belang om 
de politieke context van een onderzoekssituatie te betrekken bij het onderzoek. 
Vrij vertaald stelt Choguill dat de overheid een sleutelrol heeft in het al dan 
niet tegemoet komen aan wensen van burgers (met andere woorden, op welke 
sporten van de ladder zij kunnen opereren), en dat de houding van deze zelfde 
overheid zal variëren door de tijd gegeven politieke kleur, middelen en tijdsgeest 
(1996:443). 

Bishop en Davis (2002) benoemen de ‘Shand-Arnberg Participation Continuum’, 
een variant op de ladder. Shand en Arnberg benaderen participatie vanuit de 
overheid en onderscheiden daarbij vijf niveaus, oplopend van minimale tot 
maximale participatie. De volgende vormen worden hierbij onderscheiden: 
in formatie, consultatie, partnership, delegeren, controleren.

Figuur 3.3 De ‘Shand-Arnberg Participation Continuum’

MaximumMinimum

Informatie Consultatie Partnership Delegeren Controle
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Deze vijf vormen van participatie kunnen heel concreet gekoppeld worden aan 
een instrumentarium opdat direct duidelijk is wat hieronder wordt verstaan. 
Een instrument dat kan worden gekoppeld aan controle is bijvoorbeeld een 
referendum. Het doen van onderzoek past bij de vorm informatie (2002:20-21). 
Bishop en Davis (2002) stellen dat er niet één methodiek bestaat voor participatie en 
dat er geen gedeelde theoretische basis bestaat. Zij gaan uit van het beschrijven van 
vijf typen participatie, zonder hier een waardeoordeel aan te koppelen (2002:21):

Participation as consultation1. 
Participation as partnership2. 
Participation as standing3. 
Participation as consumer choice4. 
Participation as control5. 

Deze vijf typen van participatie kunnen worden samengevat als: participatie is 
gebonden aan een specifiek probleem en een specifieke situatie. De ene vorm is 
niet beter of wenselijker dan de andere.

In de beschrijving van de verschillende ladders (of varianten hierop) komen 
steeds de diverse niveaus of typen van participatie naar voren die in de optiek 
van een aantal wetenschappers zijn te onderscheiden. Alleen Bishop en Davis 
benoemen expliciet dat er geen waardeoordeel moet worden gegeven aan de 
verschillende soorten van participatie. De anderen zijn hier minder duidelijk in.

Tyler (2003) stelt dat participatie en consultatie door elkaar heen lopen en dat 
er in veel situaties eerder sprake lijkt van consultatie dan van participatie. Hij 
omschrijft dit als:

[…] public consultation is a process in which members of the public are asked for their 
opinions and comments on a proposal during the course of the process by which a decision 
is made about whether or not the proposed development should be allowed to proceed… 
(2003:255) 

In de optiek van Tyler is het proces van consultatie sequentieel en is de inbreng 
van burgers afgerond voordat een definitief besluit wordt genomen. Deze 
invulling van participatie wordt volgens Tyler vaak gebruikt om besluiten te 
nemen die passen binnen wet- en regelgeving (2003:256). Figuur 3.4 toont de 
praktijk op versimpelde wijze, zoals verwoord door Tyler:

Figuur 3.4 Participatie volgens Tyler (1)
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Besluit Implementatie Evaluatie
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Om beter tegemoet te komen aan de invulling van ‘echte’ participatie is volgens 
Tyler het volgende nodig: 

[…] for the public to participate in a process, they should be able to have a direct 
in volvement in the making of the decision. This means that they take a share in the 
ownership of the decision and also the associated responsibility. Public participation is 
therefore a process whereby the public are approached at a point where the options are 
open and before any decision is made… (2003:257). 

Omgezet in wederom een (gesimplificeerde) figuur levert dit het beeld op uit 
figuur 3.5:

Figuur 3.5 Participatie volgens Tyler (2)

De definities van Tyler laten zien dat participatie bij besluitvormingsprocessen 
in zijn optiek in de kern gaat om invloed. Wordt op basis van wet- en regel-
geving participatie ‘technocratisch’ ingevuld of wordt er ruimte geboden aan 
participanten om voorafgaand aan het te nemen besluit meerdere malen de 
mogelijkheid gegeven om samen met beslissers een discussie te voeren, de 
zogenaamde interactieve beleidsvorming? In beide gevallen kan sprake zijn van 
invloed. De mate van invloed zal per situatie verschillen. 

Bishop en Davis (2002) stellen dat ergens tussen het moment van een bestuurlijke 
beslissing en de directe democratie het terrein van participatie ligt. Par ticipatie 
kan volgens hen worden gezien als een techniek om belang hebbenden te 
i dentificeren en bij het proces te betrekken om vervolgens betere resultaten 
te behalen. Tegelijkertijd is het ook een aantrekkelijke strategie om beleids-
voorstellen te verbeteren en om ontevreden burgers politiek (weer) te in teresseren 
(2002:14-15). Volgens Bishop en Davis is het relevant om vast te stellen dat 
beleidsproblemen van nature discontinu van aard zijn (zie ook May, 2006). Dit 
heeft consequenties voor besluitvorming en participatie. Vormen van par ticipatie 
zijn sterk gebonden aan de aard van de problematiek en de lokale situatie. 
Een categorisatie doet volgens hen onvoldoende recht aan de zeer diverse 
voorbeelden van participatie in de praktijk (2002:21). Zo beschouwd is par ticipatie 
een instrument om inhoud te verbeteren en processen te op timaliseren. Het 
orgaan dat besluiten neemt, bepaalt de ruimte voor par ticipatie. Bishop en Davis 
omschrijven dit als: […] vorm volgt functie omdat de aard van het beleidsprobleem 
bepalend is of, en op welke wijze, participatie mogelijk is (2002:18). 
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In het geval van bewonersparticipatie bij stedelijke vernieuwing is er sprake van 
deelname door bewoners aan een beleids- en ontwikkelproces gericht op een 
specifieke buurt. Men kan op individuele basis deelnemen, maar ook als groep. 
Bewoners vormen in deze situatie een gemeenschap variërend van zeer licht tot 
hecht. Zakus en Lysack (1998) stellen dat bij gemeenschappen altijd een aantal 
basisaspecten aan de orde is: geografie, gedeelde waarden, belangen en identiteit 
(1998:3). Bij definiëring van het begrip bewonersparticipatie is het mogelijk 
verstandig om deze basisaspecten te onderkennen en te betrekken bij het proces. 
De sociaaleconomische en sociaalculturele compositie van de bevolking zijn 
daarbij relevante factoren als onderdeel van de duiding van het soort gemeen-
schap en de participatiegraad die kan worden verwacht.

Dit alles samen laat zien dat in het wetenschappelijke discours diverse relevante 
elementen zijn ingebracht in het participatiedebat:

Macht en invloed (Arnstein, 1969; Tyler, 2003)- 
Verschillen in kennis en expertise (Tritter en McCallum, 2006)- 
Discontinuïteit (Bishop en Davis, 2002; May, 2006)- 
Contextgebonden (Choguill, 1996; May, 2006)- 
Conflict (Wiedemann en Femers, 1993)- 
Geen gedeelde theoretische basis (Bishop en Davis, 2002)- 
Gemeenschap (Zakus en Lysack,1998)- 

Wat dit overzicht laat zien is dat het participatiedebat is gestart met begrippen 
als macht en invloed, maar dat hier later andere elementen aan zijn toegevoegd. 
Dit heeft het effect dat er op een meer veelzijdige manier wordt aangekeken 
tegen participatie. Tegelijkertijd is er ook de waarneming dat er vanaf het begin 
van deze eeuw steeds minder aandacht is voor de relatie tussen participatie en 
invloed op besluitvormingsprocessen. De wrr constateert in haar rapport dat er 
meer is dan beleidsparticipatie (2012:51). Dit past ook in de gedachtelijn over het 
bestaan van generaties in burgerparticipatie. Van de Wijdeven (2012) presenteert 
in zijn dissertatie een tabel waarbij drie generaties burgerparticipatie worden 
onderscheiden: (1) inspraak, (2) interactieve beleidsvorming en (3) burgerinitiatief 
(zie tabel 3.2). 

De opdeling in generaties is een mooie metafoor om te laten zien dat er steeds 
een ‘schil’ bij komt. Er lijkt sprake van ontwikkeling. De keerzijde is dat een 
oudere generatie gekwalificeerd zou kunnen worden als gedateerd en niet meer 
van deze tijd. Dit lijkt aan de orde voor inspraak. In plaats van aandacht voor 
het moderniseren van dit allereerste participatie-instrument lijkt de nadruk 
de afgelopen jaren vooral te liggen bij de 3e generatie burgerparticipatie. Deze 
generatie van burgerbetrokkenheid heeft nauwelijks tot niet een politiek karakter. 
Een steeds frequenter gebruikt begrip als ‘doe-democratie’ (zie Van de Wijdeven 
en Hendriks (2010); Van de Wijdeven (2012)) sluit hier goed bij aan. 
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Tabel 3.2 Drie generaties burgerparticipatie

Vorm van burgerparticipatie Periode

1e generatie Inspraak
Door mondige burgers afgedwongen mogelijkheid 
te reageren op beleid gemaakt door de overheid. Is 
vervolgens wettelijk vastgelegd recht geworden

Jaren ’70 – heden

2e generatie Interactieve beleidsvorming en coproductie
Burgers krijgen in vroege fase gelegenheid het beleid 
mede vorm te geven

Begin jaren ’90 – heden

3e generatie Burgerinitiatief, eigen verantwoordelijkheid en 
faciliterende overheid
Burgers nemen zelf het heft in handen (zelforganisatie). 
Hun aanpak is er een van onderop: ze hebben een idee 
en voeren dit zelf uit.

Begin deze eeuw – heden

Bron: Van de Wijdeven, 2012:74

Eind jaren ’60, begin jaren ’70 was participatie vooral inspraak door burgers en 
bewoners. Inspraak bij besluitvormingsprocessen was iets waar vanaf de jaren ’60 
sterk voor werd geijverd. De Graaf (2007) stelt dat de invoering van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (1965) ervoor zorgde dat burgers voor het eerst formeel via 
een bezwaarschriftenprocedure tegen streek-, structuur- en bestemmingsplannen 
van de overheid protest konden aantekenen. Inspraak werd het middel om deze 
protesten te kunnen kanaliseren (2007:14). Dit vastleggen van inspraak in wet- en 
regelgeving is inmiddels een vast onderdeel van het beleids- en besluitvormings-
proces en is niet beperkt gebleven tot de Wet op de ruimtelijke ordening. 

Uit het veldonderzoek is naar voren gekomen dat diverse ondervraagden 
inspraak zien als een minimale vorm van participatie. Een vorm die eigenlijk 
niet meer past bij de eisen van deze tijd. De vraag is of hiermee het instrument 
inspraak niet te kort wordt gedaan. De Graaf (2007) haalt in zijn proefschrift 
Veldboer aan die in zijn boek ‘De inspraak voorbij’ stelt dat 

[…] zowel bestuurders als insprekers inspraak steeds meer als onbevredigend ervaren. 
Het is een vorm van bestuurlijk handelen die hoort bij de cultuur van de jaren ’70, maar 
die niet meer past in de zakelijke, geïndividualiseerde cultuur van de jaren ’90. Met name 
het feit dat inspraak pas aan het einde van het beleidsproces werd ingezet stuitte op kritiek 
(2007:14). 
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De zoektocht naar alternatieve vormen van participatie is een prominent punt 
op de politieke agenda. Naast inspraak zijn er verschillende andere participatie-
vormen ontwikkeld. De nadruk lijkt momenteel sterk te liggen op a-politieke 
participatie zoals maatschappelijk initiatief. Dit maatschappelijk initiatief is niet 
nieuw, maar de grote (overheids)aandacht hiervoor wel. In het discours over 
participatie stond tot circa 2005 beleidsparticipatie centraal. Inbreng en invloed 
van burgers bij beleids- en/of besluitvormingsprocessen, dat was in de kern 
waar het voorheen over ging bij participatie, ogenschijnlijk steeds interactiever 
en in andere verhoudingen. In tabel 3.3 wordt een aantal verschillende vormen 
van participatie gepresenteerd. Deze vormen geven een beeld van de wijze 
waarop burgers betrokken kunnen worden bij maatschappelijke kwesties. Niet 
alle vormen worden overal en even vaak toegepast. Ook qua intensiteit zijn de 
verschillen groot. De twee laatst genoemde participatievormen zijn heel specifiek 
voor de Bijlmermeer. In de hoofdstukken 6 en 8 wordt hier uitgebreider aandacht 
aan geschonken.

Tabel 3.3 Vormen van participatie

Publieksvoorlichting
landelijke publieksvoorlichting is bedoeld om veranderingen in regelgeving en beleid aan te 
kondigen.	Wanneer	een	specifieke,	lokale	groep	burgers	bereikt	moet	worden,	kan	de	voorlichtings	
campagne beperkt worden door lokale kanalen te gebruiken zoals lokale televisie stations en lokale 
huis-aan-huisbladen (RIVM, 2008:28).

Openbare hoorzitting
Een openbare hoorzitting is de meest gebruikte vorm van face-tot-face burgerparticipatie. Het is 
een formele bijeenkomst waar burgers en andere belanghebbenden voorbereide verklaringen 
presenteren,	die	vervolgens	worden	opgenomen	in	een	officieel	verslag	van	de	bijeenkomst	(rivM,	
2008:29).

Referendum
Het referendum kan raadgevend, raadplegend of correctief zijn. Wanneer burgers het initiatief 
nemen voor het uitschrijven van een referendum, is het een raadgevend referendum of een 
burgerinitiatief. Als een overheid het initiatief neemt tot een referendum spreekt men van een 
raadplegend of consultatief referendum. In Nederland geven referenda burgers meestal de 
mogelijkheid zich uit te spreken over een voorgenomen besluit van een overheid. Wanneer burgers 
door middel van het referendum een dergelijk besluit kunnen terugdraaien, spreekt men van een 
correctief referendum (RIVM, 2008:29).

Democratie op locatie
Burgers opzoeken waar ze zelf actief zijn. Dus in plaats van te verwachten dat de burgers zich 
organiseren of zich aanmelden voor bijvoorbeeld een cliëntenraad, zoekt de organisatie hen op 
en hoort hen uit over de problemen die de organisatie poogt op te lossen en over wat zij van de 
organisatie merken en vinden (Tonkens, 2009:135). 
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Burgerjury
In de jaren ’70 in de Verenigde Staten en Duitsland toegepast en ontwikkeld. Een ad random 
samengestelde groep van tussen de 12 en 25 personen ontmoeten elkaar verschillende malen om 
een bepaalde kwestie te bespreken en hierover een advies uit te brengen. Dit advies moet door 
de verantwoordelijke instantie(s) serieus worden betrokken in het besluitvormingsproces (Abelson 
e.a., 2003:242).

Burgerpanel
Een burgerpanel is vergelijkbaar met een burgerjury daar waar het gaat om compositie en 
opdracht. Het verschil is dat een burgerpanel aanbevelingen kan doen bij verschillende kwesties of 
bij verschillende fasen in een besluitvormingsproces. Een burgerpanel wordt vaak voor een langere 
periode samengesteld (Abelson e.a., 2003:242).

Consensus conferenties
Consensus	conferenties	zijn	ontwikkeld	in	Denemarken	en	worden	voornamelijk	toegepast	om	
onderwerpen te bediscussiëren met een wetenschappelijk of technisch karakter. De conferentie 
kent twee fasen. In de eerste fase bespreken kleine groepen met een expert de thema’s en werken 
zij toe naar consensus. In de tweede fase worden de resultaten gepresenteerd aan experts, de 
media en een breder publiek (Abelson e.a., 2003:242). In het verlengde van deze variant kunnen 
focusgroepen worden genoemd. Een focusgroep bestaat uit een kleine groep willekeurig geselec-
teerde	burgers	uit	een	specifieke	populatie.	focusgroepen	worden	gebruikt	om	de	visies	van	een	
groep burgers te verkennen die normaal gesproken niet deelnemen aan politieke discussies (RIVM, 
2008:30).

Enquete
Enquêtes of vragenlijsten worden naar een willekeurige groep mensen uit een populatie 
rond	gestuurd	om	specifieke	informatie	te	verkrijgen.	Met	behulp	van	enquêtes	kunnen	de	visies	
achterhaald worden van burgers die niet intensief willen participeren, maar wel direct betrokken 
zijn. Op deze manier wordt een groep die niet deelneemt toch gerepresenteerd (RIVM, 2008:30).

Educatie
Vormen van burgereducatie waarbij uitleg wordt gegeven hoe besluitvorming werkt en welke 
mogelijkheden er zijn met betrekking tot participatie. Met name jonge mensen lijken hier gevoelig 
voor en geïnteresseerd in (lowndes e.a., 2001:449).

Wijkaandelen
In het project Wijkaandelen in een aantal wijken in Delft werden aandelen uitgegeven om 
mensen echte zeggenschap te geven over hun woonomgeving en hen er daardoor ook meer 
bij te betrekken. Gedurende de drie jaar van dit experiment konden burgers en ondernemers 
mee  beslissen over de toekomst van hun wijk. Zij konden wijkaandeelhouder worden door in te 
stemmen met de bijbehorende spelregels (RIVM, 2008:31-32).

Decentralisatie van bestuur
Een	voorbeeld	van	‘meebeslissen’	is	de	decentralisatie	van	bestuur.	Dit	vindt	niet	alleen	plaats	van	
het nationale naar het gemeentelijke niveau, maar dikwijls ook op het gemeentelijke niveau zelf. 
Voorbeelden zijn buurtbeheer, wijk- of dorpsraden en andere functionele raden met overgedragen 
bevoegdheden (RIVM, 2008:32).
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Participatieve begroting
Het maken van begrotingen voor een overheid is een politieke zaak. In een participatieve begroting 
gaan burgers en maatschappelijke organisaties samen met een overheid beslissen waar een deel 
van de gemeentelijke begroting aan zal worden besteed (RIVM, 2008:32). 

Betaalde participatie
Bewoners	(of	sleutelfiguren)	krijgen	een	financiële	vergoeding	voor	hun	deelname	aan	beleids	en/
of besluitvorming.

Feestelijke voorlichtingsbijeenkomsten
voorlichtingsbijeenkomsten	voor	bewoners	krijgen	een	‘feestelijk’	karakter	door	het	aanbod	van	
zang, dans, drank en hapjes.

Deze tabel is bedoeld als illustratie voor de zoektocht naar andere, betere of meer 
passende vormen van burgerbetrokkenheid. Ook voor deze vormen geldt dat de 
specifieke context een sterk bepalende factor is voor het al dan niet toepassen. 
Tonkens (2009) onderscheidt vier fasen van de verzorgingsstaat die direct van 
invloed zijn op participatie(vormen) bij maatschappelijke thema’s:

1945-1970: verzorgende overheid.- 
1970-1980: beperkte (democratische) kritiek.- 
1980-2005: bredere kritiek, terugtrekkende overheid.- 
Na 2005: verbindende, uitnodigende overheid. Althans, naar die nieuwe rol zijn - 
velen op zoek, maar hij is nog niet uitgekristalliseerd (2009:8).

Binnen dit proces van een veranderende verzorgingsstaat is er een breed gevoel 
van ontevredenheid over inspraak. Dit is enerzijds gelegen in het feit dat dit meer 
en meer, door zowel bewoners als instanties, als ‘rituele dans’ werd ervaren. 
Inspraak is tot een procesafspraak verworden zonder hier inhoudelijk al te veel 
consequenties aan te willen verbinden. Anderzijds wordt de plaats van inspraak 
in het besluitvormingsproces door steeds meer partijen als problematisch ervaren. 
Met name vlak voor de besluitvorming wordt ruimte ingebouwd voor een 
inspraakronde (zie ook Tyler, 2003). Hierdoor wordt inspraak gezien als sluitstuk 
van het proces25. 

25	 in	hoofdstuk	3	van	het	rapport	van	‘De	nationale	ombudsman’	(2009)	worden	gevoelens	van	
deze strekking verwoord.
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3.3 Motieven voor bewonersparticipatie

Diverse wetenschappers hebben zich gebogen over de motieven om, beredeneerd 
vanuit het perspectief van de overheid, burgers te laten participeren in beleids-
processen. Tonkens (2009) is één van hen. Zij onderscheidt vier motieven voor 
burgerparticipatie:

Een eerlijker verdeling van macht.1. 
Een meer effectief en efficiënt beleidsproces.2. 
Zelfontplooiïng van burgers.3. 
Het medeverantwoordelijk maken van burgers (2009:127-128).4. 

Ook in het proefschrift van Van Marissing (2008), met de titel ‘Buurten bij beleids-
makers’, worden vier motieven van beleidsmakers genoemd om bewoners bij 
een beleidsproces te betrekken. Ook hier worden meer kwaliteit, meer efficiency, 
meer democratie en het betrekken van buitengesloten groepen opgevoerd als dé 
motieven om bewoners een plaats te geven in het beleids- en besluitvormings-
traject (2008:35-36).

Enserink en Monnikhof (2002) redeneren eveneens vanuit de overheid maar 
beperken zich tot drie motieven om burgers meer te betrekken bij beleids-
processen. Het eerste motief is volgens hen de wens om specifieke sociale 
groepen meer te betrekken bij het proces van democratie. Het tweede motief 
wordt omschreven als het verkrijgen van draagvlak voor mogelijk omstreden 
beleidsvoorstellen. Motief nummer drie is het verbeteren van de kwaliteit en de 
eff ectiviteit van beleidsvoorstellen (2002:315).

Het verkrijgen van draagvlak, de verbetering, in de zin van kwaliteit en efficiency, 
van het beleidsvormingsproces en de wens om buitengesloten groepen meer te 
betrekken bij het beleids- en besluitvormingsproces zijn motieven die bij Tonkens, 
Van Marissing en Enserink en Monnikhof overlappen. Hiermee lijkt de kern van 
een democratisch proces geraakt: voldoende betrokkenen moeten op afdoende 
wijze hun inbreng kunnen hebben voordat een besluit over een bepaalde kwestie 
kan worden genomen. Ook De Graaf (2007) benoemt in zijn studie naar inter-
actief beleid dat draagvlak als één van de belangrijkste motieven voor het lokale 
bestuur moet worden gezien om interactief beleid in te zetten (2007:37).

Een belangrijk motief van burgers of bewoners is hiermee ook direct benoemd. 
Burgers willen invloed. Tenminste, dat is de aanname. Ook een aanname is dat 
zij als serieuze gesprekspartner willen worden gezien door besluitvormende 
instanties. Ongetwijfeld zullen in individuele gevallen ontwikkelingsmotieven 
of de oprechte wens om medeverantwoordelijkheid te willen dragen meespelen, 
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maar het meest zwaarwegende motief van burgers als collectief lijkt het willen 
hebben van invloed op het uiteindelijke resultaat. Dit kan door middel van 
constructief overleg, het slim gebruik maken van de geboden participatieruimte, 
maar ook in de vorm van acties en verzet.

De wrr stelt dat […] burgerbetrokkenheid denken vanuit burgers vereist, maar dat de 
praktijk in dit opzicht weerbarstig is. Uit veldonderzoek dat uitgevoerd is door 
de wrr wordt de inbreng van een Rotterdamse wethouder als volgt opgetekend: 
[…] alles begint en eindigt met wat de overheid zou moeten doen en [...] woorden als 
burgerparticipatie en inspraak zijn ‘verkeerd’, want puur gedacht vanuit het perspectief 
van beleidsmakers en geen recht doend aan de verscheidenheid aan initiatieven die worden 
ontplooid (2012:51). 

Dit dilemma van perspectief verdient serieuze aandacht. Om hier beter en meer 
aan tegemoet te komen is het nodig om motieven van alle betrokken actoren te 
achterhalen. Hiermee ontstaat onder andere meer inzicht in de variabelen macht 
en invloed. Rowe en Frewer (2000) onderscheiden situaties waarbij sprake is 
van ‘knowledge-based decisions’ en ‘value-based decisions’ (2000:6). Mede op 
basis hiervan bepalen overheden of andere instanties de vorm van en ruimte 
voor participatie, maar het is ook denkbaar dat er in overleg met burgers en/of 
vertegenwoordigende organisaties voor een participatievorm wordt gekozen. 
Daarnaast is het mogelijk dat burgers de ruimte voor participatie zelf afdwingen. 
Eensgezindheid en volume zijn dan voorwaarden.

Het vraagstuk van macht en invloed is een klassiek vraagstuk in de politieke 
wetenschappen. Dahl (1957) trekt een conclusie over het concept macht, 
ver gelijkbaar met de conclusie die in dit onderzoek wordt getrokken voor het 
concept participatie, namelijk dat het contextuele en het niet precies kunnen 
definiëren belangrijke kenmerken zijn.

[…] Thus we are not likely to produce anything like a single consistent, coherent ‘Theory 
of Power’. We are much more likely to produce a variety of theories of limited scope, each 
of which employs some definition of power that is useful in the context of the particular 
piece of research or theory but different in important respects from the definitions in other 
studies (1957:202).

Dahl wordt gerekend tot de ‘pluralistische school’ die gekenmerkt wordt door 
een eendimensionale benadering. Bij pluralisten zijn conclusies over macht 
onderdeel van toegepaste concepten, benaderingen of methodes (Lukes, 1974:11). 
Voor pluralisten lopen macht en invloed door elkaar heen. Waarneembaar gedrag 
bij besluitvorming staat centraal. Lukes citeert Polsby, ook een pluralist, die stelt:
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[…] one can conceive of ‘power’ - ‘influence’ and ‘control’ are serviceable synonyms - 
as the capacity of one actor to do something affecting another actor, which changes the 
probable pattern of specified future events. This can be envisaged most easily in a decision-
making situation (1974:13).

Lelieveldt (1999) stelt vast dat de daadwerkelijke invloed van participanten in de 
verschillende fasen van een besluitvormingsproces veelal buiten beschouwing 
blijft bij onderzoeken naar participatie. Dit in tegenstelling tot de onderzoeks-
traditie naar macht en invloed. Volgens Lelieveldt is er de keuze uit twee 
im perfecte oplossingen om invloed op politieke besluitvorming te onderzoeken. 
In zijn optiek […] brengt participatieonderzoek alle invloedspogingen aan het licht, maar 
geeft het geen duidelijkheid over daadwerkelijke invloed. Machtsonderzoek geeft inzicht 
in de invloed van actoren, maar alleen voor zover het gaat om formele besluitvorming. 
Een combinatie van participatie- en machtsonderzoek zou deze problemen kunnen onder-
vangen, maar die is in de praktijk onmogelijk (1999:6).

Ook Bachrach en Baratz (1964) constateren dat het uitsluitend kijken naar formele 
besluitvorming beperkend is: […] the question is, however, how can one be certain 
in any given situation that the ‘unmeasurable elements’ are inconsequential, are not of 
decisive importance? (1964:948). Deze zogenaamde tweedimensionale benadering 
wordt door Lukes als vollediger getaxeerd dan de benadering van de pluralisten, 
maar schiet volgens hem nog steeds te kort: 

[…] The two-dimensial view points the way to examining the bias and control, but 
conceives of them too narrowly: in a word, it lacks a sociological perspective within which 
to examine, not only decision-making and non-decision-making power, but also the 
various ways of suppressing latent conflicts within society (1974:57).

Lukes legt met deze driedimensionale benadering de complexiteit van het 
machtsvraagstuk bloot en bevestigt tegelijkertijd het gelijk van Lelieveldt. 
Inzicht in macht en invloed is per definitie onvolledig, maar het is relevant om 
de motieven van alle actoren te kennen. Op zijn minst bij benadering. Hiermee 
ontstaat een beeld van hoe actoren zich tot elkaar verhouden en naar welke (eind)
doelen er wordt gestreefd. Door tegelijkertijd de pluralistische benadering toe 
te passen (de eendimensionale benadering) en de invloed op besluitvorming 
kwantitatief en kwalitatief vast te leggen, ontstaat er zicht op een ‘ondergrens’ aan 
invloed van burgers of bewoners. Naar deze ondergrens is voor de Bijlmermeer in 
dit onderzoek met name gezocht.
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3.4 Evaluatie van participatieprocessen

Bij de meeste empirische studies naar participatiemethoden wordt niet verder 
gegaan dan het documenteren hoe een bepaalde methode is gebruikt, welke 
resultaten zijn behaald, een korte beschrijving van de ‘geleerde lessen’ en 
‘aanbevelingen voor de toekomst’ (Abelson e.a., 2003:243). De reden is mogelijk 
dat participatie uitsluitend binnen de eigen specifieke context beoordeeld kan 
worden, maar dit is nog geen verklaring voor het feit dat er zelden achteraf 
aan burgers of bewoners wordt gevraagd hoe men het participatieproces heeft 
ervaren en hoe de resultaten hiervan worden getaxeerd. Rowe en Frewer (2000) 
stellen dat er een gebrek is aan vergelijkingsmateriaal op basis waarvan de 
inzet van participatie kan worden beoordeeld (2000:4). Desalniettemin hebben 
zij gepoogd een meer algemene benadering te ontwikkelen op basis waarvan 
in evaluatieve zin naar participatie kan worden gekeken. Hierbij wordt een 
on derscheid aangebracht tussen acceptatiecriteria en procescriteria (2000:12-17) 
(zie tabel 3.4 en 3.5).

Tabel 3.4 Acceptatiecriteria

Representatief De betrokkenen in het participatieproces moeten representatief 
zijn voor de populatie waar de kwestie betrekking op heeft

Onafhankelijk Het participatieproces moet op onafhankelijke en onbevooroor-
deelde wijze worden uitgevoerd

Vroege betrokkenheid Betrokkenheid van burgers moet zo vroeg als mogelijk in het 
beleidsproces

Invloed De opbrengst van de gehanteerde systematiek moet duidelijk zijn

Transparantie Het proces moet transparant zijn opdat burgers kunnen zien wat er 
gebeurt en hoe en op basis waarvan besluiten zijn genomen

Tabel 3.5 Procescriteria

Toegankelijkheid bronnen Burgers moeten beschikken over c.q. toegang hebben tot 
geschikte bronnen (informatie, personen, materiaal en tijd) om hun 
rol adequaat te kunnen vervullen 

Definitie ruimte	en	vorm	van	participatie	moeten	goed	worden	ge	definieerd	
of omschreven

Gestructureerde besluitvorming Participatie zorgt voor c.q. maakt gebruik van gestructureerde en 
inzichtelijke besluitvorming

Effectiviteit kosten Inzet middelen en participatie moeten onderling in de juiste 
verhouding staan
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Het is mogelijk om aan de hand van deze criteria vormen van participatie in 
een specifieke situatie tegen het licht te houden. Per criterium kunnen eventueel 
scores worden gehanteerd waarmee achteraf een beeld ontstaat of participatie op 
een adequate manier is ingevuld.

Ook Abelson e.a. (2003) onderscheiden kernelementen in een evaluatieproces bij 
participatie (2003:244). Zij noemen:

Representativiteit.1. 
Structuur van procedures (met name op welk moment in het besluit-2. 
vormingsproces publieke input is gezocht en op welk niveau binnen de 
organisatie participatie plaats vindt).
Informeren van participanten.3. 
Uitkomsten van het proces (a) legitimiteit en controleerbaarheid, (b) 4. 
te vredenheid van participanten met het proces, (c) is het besluit kwalitatief 
beter door participatie?

Deze kernelementen sluiten aan bij de acceptatie- en procescriteria van Rowe en 
Frewer. Abelson e.a. schetsen een aantal bepalende vragen die niet eenvoudig te 
beantwoorden zijn, maar wel aandacht vereisen. Ook in de situatie van stedelijke 
vernieuwing zijn deze vragen relevant. Vrij vertaald gaat het volgens hen om het 
volgende (2003:248):

Hoe om te gaan met sterke gevestigde belangen?- 
Hoe om te gaan met selectieve informatieverstrekking?- 
Hoe bereik je representativiteit bij een lage participatiegraad?- 
Hoe bereik je draagvlak voor de uitkomst wetende dat inbreng van burgers - 
slechts onderdeel is van de totaalinput en het proces tot besluitvorming 
soms jaren kan duren?
Hoe een infrastructuur te ontwikkelen van burgerlijk overleg binnen - 
gemeenschappen en instituties? 

Enserink en Monnikhof (2003) betogen dat er bij evaluatie van participatie 
moet worden gekeken naar korte- en langetermijneffecten. Directe invloed op 
specifieke besluiten en legitimiteit van het besluit vallen in hun optiek onder de 
eerste categorie. Snelle en soepele implementatie en het creëren van innovatieve 
ideeën voor toekomstige situaties behoren tot de tweede categorie (2003:317-318). 
Belangrijk is dat instanties gedurende het proces er alles aan doen om een zo 
groot mogelijk deel van de betrokken populatie te bereiken. Hier hoort ook 
het ruimte bieden bij voor initiatief van bewoners zelf. Representativiteit is 
een afgeleide en geen doel op zich. Om te kunnen komen tot een succesvol 
participatie proces waarbij geprobeerd wordt zo veel mogelijk bewoners te 
bereiken, of hen ruimte te geven om hun stem te laten horen, is variëteit in vorm 
een basisvoorwaarde. 
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Lowndes en Pratchett (2006) hebben het clear-model ontwikkeld26. De letters 
clear staan voor:

Can do  – have the resources and knowledge to participatie.
Like to  – have a sense of attachment that reinforces participation.
Enabled to  – are provided with the opportunity for participation.
Asked to  – are mobilized through public agencies and civic channels.
Responded to – see evidence that their views have been considered (2006:1).

Deze onderdelen zijn sterk gericht op het in positie brengen van bewoners door 
gemeenten27. 

Door hier als overheid aandacht voor te hebben kan een participatieproces in 
een specifieke situatie volgens Lowndes en Pratchett worden geoptimaliseerd. 
Zo is de idee bij ‘can do’ dat met name burgers of bewoners met een lage sociaal-
economische status ondersteund moeten worden om te kunnen participeren. Bij 
‘like to’ gaat het erom dat burgers of bewoners voelen dat zij deel uitmaken van 
een groep of gemeenschap. Burgers die zich niet bij een gemeenschap voelen 
horen, zullen eerder geneigd zijn om niet te participeren. Volgens Lowndes en 
Pratchett is […] The most important initial step in diagnosis to gain an understanding of 
the sense of loyalities and identities held in various communities (2006:2).

Het onderdeel ‘enabled to’ vloeit voort uit onderzoeksgegevens die het beeld 
bevestigen dat de meeste participatie wordt gefaciliteerd door groepen of 
organisaties. Anders, […] Political participation in isolation is more difficult and less 
sustainable than the mutually reinforcing engagement of contact through groups and 
networks (2006:3). Lowndes en Pratchett stellen dat onderzoek heeft aangetoond 
dat het mobiliseren van mensen ertoe doet. Of en hoe burgers worden gevraagd 
te participeren (‘asked to’) heeft invloed op de mate van betrokkenheid. Zij geven 
aan dat […] Mobilisation can come from a range of sources but the most powerful form 
is when those responsible for a decision ask others to engage with them in making the 
decision. Research shows that the degree of openness of political and managerial systems 
has a significant effect, with participation increasing where there is a variety of invitations 
and opportunities (2006:3). 

26 In samenwerking met Stoker (University of Southampton).
27	 De	opdrachtgever	was	de	Council	of	Europe’s	Steering	Committee	on	local	and	regional	

Democracy	(ClrD)	(lowndes	en	pratchett	(2006)).
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Ook de wijze van vragen is volgens Lowndes en Pratchett relevant: […] 
Par ticipation can be mobilised by the use of incentives (e.g. honoraria), through 
establishing a sense of obligation (as in the case of jury duty), or by offering bargains/
exchanges (where participation is accompanied by investment or an enhanced service 
package). The focus of the ‘ask’ is also important. It could be directed at a particular 
neighbour  hood or a larger cross-authority population. The sustainability of participation 
is relevant: can the ‘ask’ be sustained and will citizens keep responding? Who is being 
asked is another issue. There is a dilemma between developing ‘expert citizens’ and 
rotating/sampling involvement to get at ‘ordinary citizens’. The ‘asked to’ factor asks 
municipalities to address the range and the repertoire of their initiatives. How do they 
appeal to different citizen groups? (2006:3-4)

Bij het element ‘responded to’ zijn twee noties van belang: (1) burgers of 
bewoners moeten erin geloven dat hun inbreng een verschil maakt. Alleen dan 
kan er sprake zijn van een duurzame basis voor participatie; (2) het geven van 
informatie aan burgers of bewoners over hoe een besluit tot stand is gekomen, 
over hoe de verschillende inbreng is gewogen en over welke rol participatie 
hierbij heeft gespeeld, is noodzakelijk (2006:4).

Het clear-model kan worden toegepast voorafgaand aan een participatie-
proces, maar is ook te gebruiken als evaluatie-instrument. Lowndes en Pratchett 
spreken over een ‘multi-perspective evaluation’ wat betekent […] not relying on 
public officials’ assessment of the five factors, but ‘triangulating’ this with the views of 
activist and non-activist citizens, community groups and local politicians (2006:4). Een 
benadering die ook voor dit onderzoek is toegepast.

Op basis van de evaluatiecriteria van Rowe en Frewer (2000), Abelson e.a. (2003) 
en Lowndes en Pratchett (2006) is een lijst samen te stellen met toetsingscriteria 
die passen bij het thema van dit proefschrift. In het concluderende hoofdstuk 8 zal 
onderstaande tabel worden gevuld.
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Tabel 3.6 Toetsingscriteria 

Criterium Omschrijving criterium Ja Nee Diffuus

Vroege betrokkenheid Betrokkenheid van bewoners moet zo vroeg als 
mogelijk in het beleidsproces

Invloed De opbrengst van de gehanteerde systematiek 
moet duidelijk zijn

Transparantie Het proces moet transparant zijn opdat bewoners 
kunnen zien wat er gebeurt en hoe en op basis 
waarvan besluiten zijn genomen

Toegankelijkheid 
bronnen

Bewoners moeten beschikken over c.q. toegang 
hebben tot geschikte bronnen (informatie, 
personen, materiaal en tijd) om hun rol adequaat 
te kunnen vervullen

Definitie Ruimte en vorm van participatie moeten goed 
worden	gedefinieerd	of	omschreven

Gestructureerde 
besluitvorming

Participatie zorgt voor c.q. maakt gebruik van 
gestructureerde en inzichtelijke besluitvorming

Variëteit in vorm variëteit	in	vorm,	toegesneden	op	de	specifieke	
populatie, is aan de orde

Soort populatie Er wordt rekening gehouden met het type 
populatie in de buurt
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3.5 De ster en triangel van John May

De conceptualisering van en theorievorming over participatie is de afgelopen 40 
jaar zeer constant geweest. De ladder van Arnstein is voor veel wetenschappers 
een basis geweest, maar veel meer dan het variëren op de ladder is hier niet 
uit voortgekomen. Alleen May (2006) heeft een ander concept (ster en triangel) 
geïntroduceerd. Dit concept fungeert voor dit onderzoek als basis. 

May (2006) constateert dat […] in terms of theory that has been developed spe cifically 
for and from the practice of public participation there is very little (2006:305). In 
navolging van Bishop en Davies gaat ook May in op het morele oordeel van 
de verschillende sporten van de ladder. Hij stelt dat […] despite health warnings 
about not assuming that the top of the ladder of participation is somehow ‘better’ than 
the bottom, many practitioners and social policy makers do in fact believe that there is an 
underlying power or control continuum running from bottom to the top, and that the top 
of the ladder is morally superior, ideologically more comfortable, more desirable or more 
socially acceptable than the bottom (2006:311). 

In de optiek van May komt dit deels door het kiezen van de metafoor van de 
ladder, maar ook door het gegeven dat de ladder in ideologische zin wordt 
geassocieerd met verschillende niveaus van directe democratie (2006:311). Om 
tot een meer adequate theoretische benadering van participatie te kunnen komen 
moet volgens hem de metafoor van de ladder worden verlaten en dient de theorie 
te worden ontkoppeld van ideologie. May stelt dat interactie tussen burgers en 
overheid discontinu van aard is en dat het al dan niet betrekken van burgers 
(of het al dan niet betrokken willen zijn van burgers) bepaald wordt door een 
spe cifieke situatie en niet door ideologische motieven (2006:312).

Als nieuwe metafoor introduceert May de ster. Een ster kan worden rond -
gedraaid. Alle vijf de opties zijn gelijk. Er is geen sprake van hierarchie en het 
doet recht aan de discontinuïteit die bij participatie aan de orde is. Ook kan de 
ster worden toegepast op alle vormen van participatie en velden van burger-
betrokkenheid. Hiermee is de participatiester van May breder toepasbaar dan de 
ladder van Arnstein. De ster van May is als volgt te presenteren (zie figuur 3.6):
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Figuur 3.6 De participatiester van John May

Bron: May, 2006:312

May stelt dat het discours over participatie vaak gericht is op wensen van 
instanties en niet op wat goed en wenselijk is voor de participanten zelf 
(2006:313). Om dit hiaat te dichten introduceert May een ‘triangel van betrokken-
 heid’. Dit model komt voort uit het gegeven dat instanties over het algemeen 
uitgaan van representativiteit. Anders gezegd: betrokkenheid vanuit een 
gemeenschap dient zich te uiten in grote aantallen. Een te kleine participerende 
groep kan het grotere geheel niet representeren. Volgens May leidt dit tot 
een paradoxale situatie: de overheid wil de betrokkenheid van ‘gewone’ 
mensen, maar indien men daadwerkelijk wil participeren moet het niveau 
bovengemiddeld zijn en de aantallen substantieel wil de overheid luisteren. 
In de woorden van May:

[…] the ‘faithful few’ or ‘usual suspects’ have two important characteristics that are 
key to a new understanding of public participation. These characteristics are number 
and engagement. The usual suspects are few in number, and have a high degree of 
engagement, as opposed to most members of the public who have a relatively low degree of 
engagement (2006:314).

Het gebruik van een triangel (zie figuur 3.7) is, net als de ster, neutraal. Daar 
waar de ster een alternatief is voor de ladder, is de triangel dit voor de piramide. 
Ook de ‘klassieke participatiepiramide’ lijkt een oplopende morele superioriteit 
uit te beelden. Hoe hoger in de piramide, hoe beter dit is (want meer invloed/
betrokkenheid). Het toepassen van een triangel, die denkbeeldig horizontaal 
gelegd kan worden, voorkomt oordeelsvorming. 

Steun

Samen handelen

Samen beslissenConsulteren

Informeren
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Figuur 3.7 De triangel van betrokkenheid van John May

Establishment (bestuursniveau) Het hoogste niveau van participatie, beslisbevoegdheid
Office holder (beleidsniveau) Inbreng in de beleidsvorming, deelname aan werkgroepen
Activist (ageren) Inzet/bijdrage zonder (uitvoerende) verantwoordelijkheden
Semi-regular (periodiek) Voldoende betrokken om bij meer dan een enkele gelegenheid 

inbreng te hebben
Ad hoc (af en toe) Betrokkenheid als de kwestie voldoende urgent is; kan ook het 

passief volgen van de ontwikkelingen zijn.

Bron: May, 2006:315 

Met de triangel van betrokkenheid in het achterhoofd kan en moet volgens May 
op een andere manier worden gekeken naar participatie in het algemeen en 
naar ‘usual suspects’ in het bijzonder. Deze participanten zijn vaak uitzonderlijk 
gecommitteerd en hebben steun nodig in plaats van bestempeld te worden als 
niet-representatief. Feitelijk zijn er geen alternatieven als instanties een continue 
dialoog wensen op hoog niveau met betrokken participanten. Het merendeel van 
de burgers heeft namelijk andere dingen te doen in plaats van het intensief in 
gesprek zijn en blijven met de overheid (2006:316-317).

May stelt wel dat […] one could say that part of the problem with the usual suspects 
is that, although they have the passion and commitment needed to sustain engagement, 
many of them lack the kind of ‘social capital’ that Robert Putnam has described in his book 
‘Bowling Alone’ (2001). Om dit te ondervangen zouden overheden en in stituties 
de ‘usual suspects’ scholing, trainingen en dergelijke moeten aanbieden om 
het sociale kapitaal te vergroten. Vanuit het perspectief van instanties speelt 
hierbij een combinatie van eigenbelang en altruïsme een rol. Of zoals May het 
verwoordt: […] it will make it far easier to find citizens who are both willing and able 

Establishement

Office holder

Semi-regular

Ad hoc

Activist
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to engage with them in a meaningful way. It will harness the passion and commitment to 
mutual benefit (2006:317). May heeft een ‘social capital checklist’ voor participatie 
ontwikkeld (zie tabel 3.7) die veel raakvlakken heeft met het eerder behandelde 
clear-model.

Tabel 3.7 Checklist voor sociaal kapitaal bij participatie

Which citizens are the focus of the activity?- 
what practical support is being offered to citizens as individuals to enable their involvement?- 
What practical support is being offered to groups of citizens to enable their involvement?- 
What training will the agency provide to enable the participants to interact with it more - 
ef fectively?
How far will any training be transferable to other situations in the lives of the participants or - 
their communities?
In short: how will the initiative contribute to the creation of social capital?- 

Bron: May, 2006:318

Voorafgaand aan een participatieproces is het als institutie verstandig om een 
analyse te maken van de betrokken populatie. Naast May (2006) wijzen ook 
Zakus en Lysack (1998) en Lowndes en Pratchett (2006) op dit aspect. Leeftijd, 
opleidingsniveau, sociaaleconomische positie en cultureelsociale achtergrond 
zijn componenten die van invloed zijn op participatiebereidheid. Van Buuren 
en Edelenbos (2008) onderscheiden verschillende burgerschapsstijlen die in hun 
optiek leiden tot verschillend participatiegedrag: (1) de inactieve burgerschaps-
stijl (de ‘buitenstaanders’: gekenmerkt door afzijdigheid, desinteresse en 
geen behoefte om te participeren), (2) de afhankelijke burgerschapsstijl (de 
‘plichtsgetrouwen’: betrokken burgers die echter niet competent zijn), (3) de 
con formistische burgerschapsstijl (de ‘pragmatici’: gericht op eigenbelang) en 
4) de maatschappijkritische burgerschapsstijl (de ‘verantwoordelijken’: focus op 
algemeen belang, bereid tot actieve participatie vanuit ideologische motieven) 
(2008:187). 

Even los van de vraag of deze verschillende stijlen en de hieraan gekoppelde 
gedragingen het gehele spectrum dekken (Tonkens (2009) onderscheidt in 
haar studie over actief burgerschap bijvoorbeeld weer andere soorten burgers) 
is de idee van het opdelen van groepen burgers handzaam omdat hiermee 
voorafgaand aan een besluitvormingsproces gericht kan worden ingespeeld op 
participatie  mogelijkheden en -behoeften van de betrokken bevolking. Dit leidt tot 
kwalitatief betere besluitvorming omdat bewoners of burgers zich beter gehoord 
zullen voelen en de totstandkoming van een besluit beter uit te leggen is.
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3.6	 veel	definities,	weinig	concepten

Met dit hoofdstuk is antwoord gegeven op de tweede subvraag van dit 
onderzoek:

Welke theoretische concepten over participatie zijn in de afgelopen decennia 
ontwikkeld en hoe zijn deze toepasbaar op stedelijke vernieuwing in de Bijlmermeer?

Aangetoond is dat er een veelheid bestaat aan definities, omschrijvingen 
en vormen van participatie. Afhankelijk van de context zijn er variabelen te 
benoemen die van invloed zijn op de betekenis, invulling en vorm. Tegelijkertijd 
kan worden geconcludeerd dat er de afgelopen decennia nauwelijks theoretische 
concepten over participatie zijn ontwikkeld. Arnstein (1969) heeft eind jaren 
’60 de participatieladder geïntroduceerd en tot 2006 is hier door verschillende 
wetenschappers op gevarieerd (onder andere door Wiedemann en Femers (1993), 
Bishop en Davis (2002), Wilcox, (2004), Tritter en McCallum (2006)). 

Alleen May (2006) heeft een ander concept gepresenteerd. Hij ziet in de ladder 
van Arnstein een klassieke benadering van macht (2006:307). Volgens May is […] 
one of the most powerful and useful features of the original Ladder of Participation is that 
it makes this power dimension explicit (2006:307) en […] it helps to explain the disil-
lusionment and cynicism that arise all too frequently in the wake of public participation 
exercises (2006:309). Maar, zo vindt May, de theorie moet worden ontkoppeld van 
ideologie en het discontinue karakter van de interactie tussen burgers en overheid 
moet een plaats krijgen. In de participatiester van May is hier rekening mee 
gehouden.

Samen met de triangel van betrokkenheid (ook een metafoor die appeleert 
aan neutraliteit) vormt de ster een conceptueel model dat voor dit onderzoek 
is gebruikt als kader. De triangel van betrokkenheid toont door middel van 
een figuur dat het aantal participanten afneemt naarmate de intensiteit van 
be trokkenheid toeneemt. Dit causale verband is niet nieuw, maar volgens May 
is het nodig om op basis hiervan anders aan te kijken tegen de kleine groep van 
bewoners of burgers die in hoge mate gecomitteerd is en betrokkenheid toont. 
Meer waardering en ondersteuning (bijvoorbeeld de ontwikkeling van sociaal 
kapitaal indien nodig) vanuit de overheid leidt tot effectievere besluitvorming en 
beleid.
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Het conceptuele model van May heeft ten opzichte van het concept van Arnstein 
één groot voordeel: het is toepasbaar in situaties waarin sprake is van een machts-
positie van de overheid, maar ook in gevallen waar dat niet of veel minder aan 
de orde is28. Hiermee is de beperking van de ladder van Arnstein, waarop reeds 
eerder kritiek is geweest (onder andere Burton (2004) en Tritter en McCallum 
(2006)), weggenomen. Ook is de presentatie in de vorm van een ster neutraler. De 
suggestie dat een ‘hoger’ participatieniveau (bij een ladder of continuüm) beter is 
of nastrevenswaardiger, is met het gebruik van een ster geen onderdeel meer van 
discussie. Dit geldt ook voor de triangel in vergelijking met een piramide.

In de situatie van stedelijke vernieuwing zijn er veel variabelen die van invloed 
zijn op de betekenis, invulling en vorm van participatie. In deze paragraaf zijn 
deze variabelen benoemd en behandeld. Uitermark (2007) en Mepschen (2013) 
hebben eerder (zie hoofdstuk 1) gewezen op het politieke karakter van dit 
beleidsveld. Macht en invloed spelen bij stedelijke vernieuwing een belangrijke 
rol. Lelieveldt (1999) heeft geconstateerd dat participatie- en machtsonderzoek 
zouden moeten worden gecombineerd om zowel zicht te krijgen op invloeds-
pogingen als daadwerklijke invloed. Echter, in de optiek van Lelieveld is dit niet 
mogelijk. Alleen bij formele besluitvorming is invloed vast te stellen. Ook anderen 
(onder andere Bachrach en Baratz (1964) en Lukes (1974)) hebben deze beperking 
eerder benoemd. Omdat een oplossing niet eenvoudig is (en in de woorden van 
Lelieveldt zelfs onmogelijk), wordt aantoonbare invloed bij formele besluit-
vorming in dit onderzoek gezien als een ‘ondergrens’. Dit betekent dat er in de 
praktijk meer invloed zal zijn geweest dan dat er op basis van onderzoek is vast te 
stellen. 

De complexiteit van participatie-onderzoek, al dan niet in combinatie met 
machtsonderzoek, uit zich ook in het feit dat er weinig evaluatiemethoden zijn 
ontwikkeld om participatie te waarderen. Rowe en Frewer (2000), Abelson e.a. 
(2003) en Lowndes en Pratchett (2006) hebben hiertoe een poging gewaagd. Rowe 
en Frewer spreken over acceptatie- en procescriteria. Abelson e.a. hebben het 
over kernelementen bij participatieprocessen en Lowndes en Pratchett hebben 
het zogenaamde clear-model ontwikkeld om bewoners, vanuit het perspectief 
van gemeenten, meer in positie te brengen. Deze drie benaderingen hebben 
voor dit onderzoek geleid tot een lijst met toetsingscriteria op basis waarvan het 
participatie proces in de Bijlmermeer beoordeeld kan worden. Tabel 3.6 (in §3.4), 
in dit hoofdstuk leeg gepresenteerd, zal bij de conclusies worden gevuld.

28	 	Denk	hierbij	aan	bewonersinitiatief	zonder	(financiële)	overheidsteun.
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Hoofdstuk 4

Het onderzoeksgebied: de Bijlmermeer

Omsloten door buurgemeenten ligt Amsterdam Zuidoost in zekere zin ‘los’ van 
het overige Amsterdamse grondgebied (zie figuur 4.1). De Bijlmermeer (T9329 en 
T94) is één van de wijken die samen met Driemond (T98), Gaasperdam (met de 
buurten Nellestein (T95), Holendrecht/Reigersbos (T96) Gein (T97)) en Amstel III/
Bullewijk (T92) (kantoren en bedrijvengebied) Amsterdam Zuidoost vormt (O+S, 
2010). 

Figuur 4.1 Amsterdam in 97 buurtcombinaties

29 De Venserpolder valt ook onder de buurtcombinatie T93.

T92

T93
T94

T95
T98

T97T96

Bron: Gemeente Amsterdam
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In het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op de ontstaans geschiedenis 
van de Bijlmermeer en de ontwikkelingen die hierop volgden. Dit hoofdstuk 
is bedoeld om aan de hand van demografische gegevens, sociaal economische 
cijfers en gegevens over de woningvoorraad een beeld te geven van enkele 
ka rakteristieken van deze Amsterdamse stadswijk en zijn bewoners. De 
ge presenteerde cijfers zullen worden afgezet tegen percentages die voor 
Amsterdam als geheel gelden. Dit is belangrijk omdat de Bijlmermeer niet wordt 
gekenmerkt door gemiddelden. Door een vergelijk komt dit sterker tot uiting. 
Wassenberg (2013) typeerde de Bijlmermeer als een gebied dat een tijd lang het 
slechtste van Nederland was en hiermee ook van Amsterdam (2013:20). Inmiddels 
gaat het op diverse fronten al weer een stuk beter maar de kwetsbaarheid op 
onderdelen blijft.

Dit hoofdstuk zal antwoord geven op het eerste deel van de onderstaande vraag 
(subvraag drie, zie hoofdstuk 1). Het tweede deel van deze vraag zal worden 
beantwoord in hoofdstuk 6. Subvraag drie van dit onderzoek luidt:

De Bijlmerpopulatie wijkt in demografische zin af van het Amsterdams gemiddelde. 
Waar zit precies het verschil en wat heeft dit betekend voor het participatieproces in 
de Bijlmermeer?

4.1 De Bijlmermeer op kaart

Foto’s en kaartmateriaal uit het verleden tonen vaak goed de stedenbouw-
kundige structuur waarmee de Bijlmermeer nationaal en internationaal bekend is 
geworden. De zogenaamde honingraatflats zijn een belangrijk onderdeel geweest 
van de ‘Bijlmerfilosofie’. Voor veel stedenbouwkundigen en architecten was en 
is de Bijlmermeer een dankbaar onderwerp van gesprek en studie. Nadat de 
wijk was voltooid, en er een unieke en geheel eigen sociale dynamiek ontstond, 
hebben ook veel sociale wetenschappers zich over dit deel van de stad gebogen. 
De Bijlmermeer is hiermee een van de meest besproken en beschreven gebieden 
geworden van Nederland (Wassenberg, 2013:21).

In deze paragraaf wordt aan de hand van vijf kaarten inzichtelijk gemaakt wat 
de situatie was in 1992, hoe deze eruitzag in 2010, welk deel van de Bijlmermeer 
is gedefinieerd als vernieuwingsgebied, wat hiervan onder de 1e en 2e fase van de 
aanpak valt en hoe de opdeling is geweest naar buurt.
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Figuur 4.2 De Bijlmermeer: situatie 1992

  Bron: stadsdeel Zuidoost

Kaart 1: 1992

De situatie zoals die was in 1992, het jaar van de start van de vernieuwing en ook 
het jaar van de Bijlmerramp30, is weergegeven op kaart in figuur 4.2. Op deze 
kaart is de begrenzing en de stedenbouwkundige structuur van de Bijlmermeer 
te zien die zo kenmerkend was voor het gebied. Het hart van de wijk werd 
gevormd door honingraatflats. Het gaat om 31 flats, ieder 300 tot 500 meter lang 
en 11 etages hoog, met in totaal bijna 13.000 sociale huurwoningen (300 tot 500 
huurwoningen per flat) (Wassenberg, 2013:21). Een klein deel van het gebied in de 
periferie was ingeruimd voor laagbouwwoningen, deels in de koopsector.

30 Op 4 oktober 1992 stortte een vrachtvliegtuig van de Israelische luchtvaartmaatschappij El Al 
neer	op	de	flats	groeneveen	en	kleinkruitberg.

Bebouwing Bijlmermeer 1992
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Figuur 4.3 De Bijlmermeer: situatie 2010

  Bron: stadsdeel Zuidoost

Kaart 2: 2010

De voorgaande kaart (figuur 4.2) afgezet tegen de kaart waarin de situatie van 
2010 is weergegeven (figuur 4.3) toont de gevolgen van het vernieuwingsproces. 
Nog slechts een klein deel van de oorspronkelijke hoogbouw staat overeind. 
Goed is te zien dat de karakteristieke hoogbouw plaats heeft moeten maken voor 
laagbouw. Ook de kenmerkende stedenbouwkundige structuur is verdwenen. 
Slechts een klein deel van de hoogbouw heeft het vernieuwingsproces overleefd. 
Dit deel van de Bijlmermeer gaat nu door het leven als het Bijlmermuseum.

Bebouwing Bijlmermeer 2010
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Figuur 4.4 De Bijlmermeer: het vernieuwingsgebied

  Bron: stadsdeel Zuidoost

Kaart 3: De grenzen van het vernieuwingsgebied

Het vernieuwingsgebied omvat het grootste deel van de Bijlmermeer. 
Geerdinkhof, Kantershof, Kelbergen, Kortvoort, Huntum, Haardstee en Hoptille 
zijn buurten die buiten de vernieuwing zijn gebleven. Naast een andere steden-
bouwkundige opzet was er in deze buurten over het algemeen sprake van 
een andere eigendomsverhouding van het vastgoed. In buurten waar wel is 
ingegrepen stond uitsluitend hoogbouw in de sociale huursector die in het bezit 
was van woningcorporaties. Dit is goed te zien als de kaart in figuur 4.4 wordt 
vergeleken met de kaart waarin de situatie van 1992 wordt weergegeven.

Vernieuwingsgebied
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Figuur 4.5 De Bijlmermeer: het vernieuwingsgebied 1e en 2e fase

  Bron: stadsdeel Zuidoost

Kaart 4: Fase 1 en 2
De weergave van het vernieuwingsgebied is op te delen in een 1e en 2e fase. Op de 
kaart in figuur 4.5 is te zien dat het hart van de Bijlmermeer is vernieuwd in de 1e 
fase (het groen gekleurde deel) en dat de ‘randen’ aan bod zijn gekomen (of nog 
zijn) in de 2e fase (het geel gekleurde deel). 
In het begin van de vernieuwing is gekozen voor een graduele aanpak. 
Afhankelijk van hoe het proces verloopt, zou worden bekeken hoe en waar 
de continuering van de aanpak zou plaatsvinden. Een eindbeeld voor het 
gebied als geheel was in deze fase niet aan de orde. Dit ontstond pas bij de 
vaststelling van het Finale Plan van Aanpak (zie hoofdstuk 5). Het resultaat is een 
vernieuwingsgebied zoals is ingetekend op de kaart in figuur 4.4. en 4.5.

1e fase vernieuwing
2e fase vernieuwing
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Figuur 4.6 De Bijlmermeer: vernieuwing per buurt

  Bron: stadsdeel Zuidoost

Kaart 5: Buurten in de Bijlmermeer
Tot slot is een onderscheid aan te brengen in verschillende buurten van de 
Bijlmermeer. Soms is een gebied in het geheel vernieuwd, soms voor een deel. In 
de kaart in figuur 4.6 is aangegeven in welke buurten vernieuwing heeft plaats 
gehad.

D-Buurt E-Buurt
F-Buurt G-Buurt
H-Buurt
Amsterdamse Poort Vogeltjeswei

K-buurt

Vernieuwingsgebieden

Buurtgrenzen
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4.2	 Demografie

Zoals eerder vermeld is de Bijlmermeer een a-typische wijk. Dit uit zich op 
verschillende manieren, onder andere in demografie. Op basis van gegevens van 
O+S is gekeken naar demografische ontwikkelingen. De jaren 1995, 2000, 2005 en 
2010 zijn hierbij als ijkpunt genomen. De gebruikte terminologie en categorieën 
zijn overgenomen uit O+S-jaarboeken van de Dienst Onderzoek en Statistiek van 
de gemeente Amsterdam.

De d,f,h-buurt en de e,g,k-buurt zijn buurtcombinaties die O+S gebruikt als basis 
voor het verzamelen van data. Deze opdeling naar buurtcombinaties wordt ook 
in dit proefschrift aangehouden31. De bevolkingsgrootte van de Bijlmermeer is 
circa 50.000 inwoners. In 1995 betrof het iets meer inwoners en in 2010 is een 
afname te zien van een kleine 5.000 inwoners (zie tabel 4.1). Deze aantallen 
kunnen worden aangemerkt als een demografische vertaling van de vervanging 
van hoogbouw in laagbouw. Het aantal woningen is in deze 15 jaar ook met ruim 
1.300 afgenomen (zie tabel 4.14). De d,f,h-buurt is geografisch, in aantal woningen 
en in aantal bewoners kleiner dan de e,g,k-buurt. In percentages is de verdeling 
naar bevolking in 2010 44,6% (20.830 inwoners in de d,f,h-buurt) om 55,4% 
(25.853 inwoners in de e,g,k-buurt).

Tabel 4.1 Aantal inwoners in de Bijlmermeer

1995 2000 2005 2010

D,F,H-buurt 23.391 21.134 21.953 20.830

E,G,K-buurt 28.215 27.754 23.631 25.853

Totaal 51.606 48.888 45.584 46.683

Bron: O+S

Huishoudenstypen
Het aandeel alleenstaanden (in 1995 en 2000 alleenwonenden) is ongeveer een 
kwart van de bevolking (zie tabel 4.2). Procentueel en in absolute zin lag dit in 
1995 lager dan in de jaren 2000, 2005 en 2010. Deels is dit te verklaren door het feit 
dat er een andere definitie werd gehanteerd, deels ook omdat de woningvoorraad 
is aangepast. 

31 Dit impliceert dat Venserpolder meetelt in de cijfers van de D,F,H-buurt. Venserpolder is in de 
jaren ’80 gebouwd en bestaat uit 4.372 woningen met 8.404 inwoners (Gebiedsprogramma 
Venserpolder 2013/2014).
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In de Amsterdamse context is het aandeel alleenstaanden in de Bijlmermeer 
relatief laag. Amsterdam wordt gekenmerkt door een woningvoorraad met over 
het algemeen kleine woningen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat het aandeel 
alleenstaanden zeer groot is. In 2010 was 54% van de Amsterdamse populatie 
alleenstaand. Dit is twee keer zoveel als het aandeel alleenstaanden in 2010 in de 
Bijlmermeer (O+S, 2010:21).

Tabel 4.2 Alleenstaanden in Bijlmermeer

1995 2000 2005 2010

abs. % abs. % abs. % abs. %

D,F,H-buurt 3.840                 16% 7.149             34% 6.007             27% 5.519            27%

E,G,K-buurt 4.539                 16% 7.242             26% 6.288             27% 6.460            25%

Bron: O+S

De groep gehuwd samenwonend zonder kinderen kent voor beide buurt-
combinaties een stabiel aandeel op het totaal aan populatie in de periode 
1995-2010 (zie tabel 4.3). Het gaat hier om personen die een duurzame relatie 
onderhouden en dit ook hebben geformaliseerd. O+S definieerde deze groep 
in 1995 en 2000 als echtpaar zonder kinderen. Voor de jaren 2005 en 2010 is 
dit ruimer gedefinieerd en vallen ook andere relatievormen, niet zijnde de 
tra ditionele vorm van het huwelijk tussen man en vrouw, hieronder. In de 
d,f,h-buurt is gemiddeld 5% gehuwd samenwonend zonder kinderen. Voor de 
e,g,k-buurt ligt dit iets hoger (8%). Ook voor deze groep is het Amsterdamse 
gemiddelde hoger. In 2010 was 9,8% van de Amsterdamse bevolking gehuwd 
samenwonend zonder kinderen (O+S, 2010:88).

Tabel 4.3 Gehuwd samenwonend zonder kinderen in de Bijlmermeer

1995 2000 2005 2010

abs. % abs. % abs. % abs. %

D,F,H-buurt 1.508               6% 1.066               5% 1.062               5% 1.000                5%

E,G,K-buurt 2.440               9% 1.950               7% 1.776               8% 1.964                8%

Bron: O+S

De groep ongehuwd samenwonend zonder kinderen is in 2010 voor de d,f,h-
buurt en de e,g,k-buurt gelijk (8%) (zie tabel 4.4). Als wordt gekeken naar 2010 
komt dit percentage in de buurt of is het gelijk aan het percentage dat geldt 
voor de groep gehuwd samenwonend zonder kinderen. In de jaren 1995 en 2000 
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lagen de percentages hoger. Toentertijd werden ook twee of meer alleenstaanden 
in één woning meegeteld onder de noemer ongehuwd samenwonend zonder 
kinderen. Dit is in de jaren 2005 en 2010 niet gebeurd. Voor Amsterdam als geheel 
was 10,1% van de bevolking in 2010 ongehuwd samenwonend zonder kinderen. 
Dit percentage ligt wederom (iets) hoger dan de percentages zoals die voor de 
Bijlmermeer gelden (O+S, 2010:88).

Tabel 4.4 Ongehuwd samenwonend zonder kinderen in de Bijlmermeer

1995 2000 2005 2010

abs. % abs. % abs. % abs. %

D,F,H-buurt 3.469              15% 3.281             16% 1.752              8% 1.764               8%

E,G,K-buurt 3.705              13% 3.792             14% 1.790               8% 2.076               8%

Bron: O+S

De gehuwd samenwonenden met kinderen vormen een groep die bijna een vijfde 
van de Bijlmerpopulatie beslaat (zie tabel 4.5). Ook hier geldt dat O+S voor de 
jaren 1995 en 2000 gekeken heeft naar (traditionele) echtparen met kinderen en 
dat dit voor de jaren 2005 en 2010 breder is gedefinieerd. Voor Amsterdam als 
geheel is in 2010 voor dit segment van de populatie het percentage 10,1% van 
toepassing (O+S, 2010:88). In tegenstelling tot de eerder behandelde categorieën 
een beduidend lager percentage dan dat van de Bijlmermeer.

Tabel 4.5 Gehuwd samenwonend met kinderen in de Bijlmermeer

1995 2000 2005 2010

abs. % abs. % abs. % abs. %

D,F,H-buurt 4.314              18% 3.068              15% 3.933             18% 3.709             18%

E,G,K-buurt 5.860              21% 4.816              17% 4.481             19% 4.921             19%

Bron: O+S

De groep ongehuwd samenwonend met kinderen is kleiner dan de groep 
gehuwd samenwonend met kinderen. Dit geldt door de jaren heen. Ten opzichte 
van 1995 is de grootte van deze groep toegenomen. Was het aandeel in 1995 nog 
9% voor de d,f,h-buurt en 8% voor de e,g,k-buurt, in 2010 zijn deze percentages 
respectievelijk 12% en 13% (zie tabel 4.6). Dit brengt het totaal aan huishoudens 
met kinderen op ruim 30%. Dit is kinderrijker dan de stad als geheel. In 2010 
behoorde 15,9% van de huishoudens in Amsterdam tot huishoudens met 
kinderen. Dit is de helft minder dan in de Bijlmermeer. De populatie ongehuwd 
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samenwonend met kinderen bedroeg in 2010 voor geheel Amsterdam 17.863 
personen (4,3%). In de Bijlmermeer ligt het percentage ongeveer drie keer zo hoog 
(O+S, 2010:88).

Tabel 4.6 Ongehuwd samenwonend met kinderen in de Bijlmermeer

1995 2000 2005 2010

abs. % abs. % abs. % abs. %

D,F,H-buurt 2.087               9% 2.077             10% 2.133             10% 2.566             12%

E,G,K-buurt 2.158               8% 2.749             10% 2.381             10% 3.284             13%

Bron: O+S

De Bijlmermeer staat bekend om een aantal aspecten. Eén van de karakteristieken 
is het hoge aandeel eenoudergezinnen. Nergens anders in Amsterdam is deze 
groep zo groot. Circa een kwart van de Bijlmerpopulatie is te categoriseren als 
eenoudergezin (zie tabel 4.7). Deze groep kende zijn piek in 2005, maar ook als de 
jaren 1995 en 2010 tegen elkaar worden afgezet is een duidelijke toename van het 
aantal éénoudergezinnen waarneembaar. Het percentage eenoudergezinnen voor 
Amsterdam als geheel in 2010 lag fors lager, op 9% (O+S, 2010:88).

Tabel 4.7 Eenoudergezinnen in de Bijlmermeer

1995 2000 2005 2010

abs. % abs. % abs. % abs. %

D,F,H-buurt 4.214             18% 4.716             22% 6.542              30% 5.548              27%

E,G,K-buurt 4.719             17% 5.655             20% 6.230              26% 6.295              24%

Bron: O+S

In aanvulling en ter completering: de groep overig en tehuisbewoners zijn 
niet opgenomen in een tabel. Om deze reden wordt de 100% niet volledig vol 
gemaakt. Geconstateerd kan worden dat de Bijlmermeer een kinderrijke wijk is. 
Het aandeel éénoudergezinnen is op basis van gegevens uit 2010 ruim een kwart 
en de gezinnen waar twee verzorgers een plaats hebben beslaat circa 30%. Dit 
impliceert dat in 2010 meer dan de helft van de Bijlmerpopulatie de zorg heeft 
over één of meer kinderen. Voor Amsterdam als geheel geldt dit voor een kwart 
van de huishoudens. Voor de groep alleenstaanden is dit omgekeerd. Het aandeel 
van deze groep is voor Amsterdam als geheel ruim de helft (54%) terwijl dit voor 
de Bijlmermeer om ruim een kwart gaat.
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Herkomst
De Bijlmermeer is een etnisch diverse wijk. Amsterdam staat bekend om haar 
multiculturele karakter en de grote variatie aan nationaliteiten. De Bijlmermeer 
is in dit opzicht misschien wel een uitvergroting van deze bestaande beelden. Of 
dit ook echt zo is laten onderstaande tabellen zien. Gekeken is naar herkomst-
groepen, wederom verdeeld over de d,f,h-buurt en de e,g,k-buurt.

Voor de d,f,h-buurt is te zien dat de groep Surinamers groot en constant is (zie 
tabel 4.8). Circa 40% van de Bijlmerpopulatie in deze buurtcombinatie is van 
Surinaamse afkomst. De groep overige niet-westerse allochtonen (bijvoorbeeld 
personen uit Afrika) is de tweede groep in grootte. Ten opzichte van 1995 is 
deze groep met circa 10% toegenomen. In 2010 besloeg het aandeel 29%. Van 
deze groep kwam in 2010 13% uit Ghana. De autochtone bevolkingsgroep is in 
de periode 1995-2010 gestaag afgenomen, van 20% in 1995 naar 15% in 2010. De 
groep Turken en Marokkanen is in de d,f,h-buurt klein. Respectievelijk 2% en 3% 
behoort tot deze herkomstgroepen. 

Het beeld voor de e,g,k-buurt is vergelijkbaar. De percentages ontlopen elkaar 
niet veel. Ook in de e,g,k-buurt vormen Surinamers de grootste groep en is dit in 
de tijd gezien een stabiele grootte (zie tabel 4.9). De groep overige niet-westerse 
allochtonen is ook in de e,g,k-buurt de tweede groep in omvang. Ten opzichte 
van 1995 is sprake van een toename van deze groep. De Ghanese populatie in dit 
deel van de Bijlmermeer vormt in 2010 14% van de groep overige niet-westerse 
al lochtonen. Ook in de e,g,k-buurt neemt het aandeel autochtonen af. In 2010 is 
circa een vijfde van de populatie autochtoon. De groep Turken en Marokkanen is 
in de e,g,k-buurt nog kleiner dan in de d,f,h-buurt.

De grootste groep bewoners in de Bijlmermeer is van Surinaamse afkomst. In 
2010 geldt dit voor 36% van de Bijlmerpopulatie. Heel Amsterdam kent een 
Surinaamse populatie van 9% (O+S, 2010:87). De groep niet-westerse alloch-
tonen is in de periode 1995-2010 in omvang toegenomen. In 2010 behoorde 27,5% 
van de bewoners van de Bijlmermeer tot deze groep, waarvan een substantieel 
deel van Ghanese afkomst. Stadsbreed geldt een percentage van 10,1% niet-
westerse allochtonen. De Turkse en Marokkaanse Amsterdammers vormen in 
de Bijlmermeer een heel kleine groep (respectievelijk 1% en 2%). Voor de stad 
als geheel lag dit percentage voor personen met een Turkse komaf op 5,3% en 
voor Marokkanen op 9% (O+S, 2010:87). Autochtonen (beide ouders Nederlands) 
vormen in de Bijlmermeer een minderheid. Minder dan een vijfde van de Bijlmer-
populatie is van Nederlandse afkomst. Voor de stad als geheel is in 2010 precies 
de helft (50,1%) van de populatie van Nederlandse komaf (O+S, 2010:87).
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Tabel 4.8 Bevolking naar herkomstgroepering in de D,F,H-buurt in de Bijlmermeer

1995 2000 2005 2010

abs. % abs. % abs. % abs. %

Surinamers 9.185              39% 8.442              40% 8.685              40% 7.916              38%

Antillianen 1.856                  8% 1.813                  9% 1.714                 8% 1.369                  6%

Turken 586                    3% 469                   2% 440                    2% 388                    2%

Marokkanen 495                    2% 435                    2% 615                    3% 537                    3%

Overige niet-westerse 
allochtonen

4.731              20% 5.453             26% 6.621              30% 6.067              29%

Westerse allochtonen 1.890                8% 1.052                  5% 972                    4% 1.523                  7%

Autochtonen 4.648              20% 3.470              16% 2.906              13% 3.030              15%

Totaal 23.391          100% 21.134          100% 21.953          100% 20.830          100%

Bron: O+S

Tabel 4.9 Bevolking naar herkomstgroepering in de E,G,K-buurt in de Bijlmermeer

1995 2000 2005 2010

abs. % abs. % abs. % abs. %

Surinamers 8.659              31% 9.103              33% 7.956              34% 9.001              35%

Antillianen 1.912                  7% 2.251                  8% 1.716                  7% 1.721                  7%

Turken 364                    1% 221                    1% 148                    1% 192                    1%

Marokkanen 517                    2% 444                    2% 455                   2% 489                    2%

Overige niet-westerse 
allochtonen

6.023              21% 7.275              26% 6.760              29% 6.776              26%

Westerse allochtonen 2.850              10% 1.675                  6% 1.342                 5% 2.073                  8%

Autochtonen 7.890              28% 6.785              24% 5.254              22% 5.601              21%

Totaal 28.215          100% 27.754          100% 23.631          100% 25.853          100%

Bron: O+S
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4.3 Werk, inkomen en opleiding

Het wel of niet hebben van werk is een indicator voor het welvaartsniveau, 
zowel individueel als collectief. In buurten waar een groot aantal niet-werkende 
werkzoekenden en bijstandsgerechtigden woonachtig is, staat de sociaal-
economische positie van bewoners en de leefkwaliteit vaak onder druk. De 
Bijlmermeer is van oudsher een gebied waar veel werkloosheid heerst. Midden 
jaren ’90 is de werkloosheid onder de beroepsbevolking (15-64 jaar) meer dan 
20%. Procentueel en in absolute aantallen is dit het hoogste van de stad.

De jaren hierna laten een afname zien van het aantal niet-werkende werk -
zoekenden in zowel de stad als de Bijlmermeer. Desalniettemin blijft de 
Bijlmermeer in absolute en procentuele zin een van de koplopers van Amsterdam 
met hoge werkloosheidspercentages (O+S, 1995, 2000, 2005). 

Tabel 4.10 toont absolute aantallen niet-werkende werkzoekenden voor de 
Bijlmermeer en Amsterdam. De percentages drukken uit welk deel van het totaal 
aan Amsterdamse niet-werkende werkzoekenden in de Bijlmermeer woonachtig 
is. De werkloosheid in de Bijlmermeer is over de periode 1995-2005 blijvend hoog 
ten opzichte van andere buurtcombinaties in Amsterdam. 

Tabel 4.10 Niet-werkende werkzoekenden per 1 januari 1995, 2000 en 2005 in de Bijlmermeer

1995 2000 2005

D,F,H-buurt 5.869
13,5%

2.837
10,5%

2.159
8,0%

E,G,K-buurt 5.649 3.361 1.971

Amsterdam 86.472 59.233 51.500

Bron: O+S

In aanvulling op gegevens over niet-werkende werkzoekenden kan ook worden 
gekeken naar het aantal personen met een bijstandsuitkering. In de periode 
2000 tot 2010 zijn absolute aantallen en percentages kleiner geworden, maar de 
Bijlmermeer scoort ten opzichte van andere buurten, Zuidoost en Amsterdam 
hoog (zie tabel 4.11). Ook op basis van deze indicator blijkt de kwetsbaarheid 
voor dit deel van de stad.
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Tabel 4.11 Bijstandsgerechtigden in de Bijlmermeer, Zuidoost en Amsterdam

2000 2005 2010

15-64 bijstand % 15-64 bijstand % 15-64 bijstand %

D,F,H-buurt 15.218 2.708 17,8 15.984 2.118 13,3 15.411 1.656 10,7

E,G,K-buurt 19.109 3.069 16,1 16.557 1.815 11,0 18.286 1.769   9,7

Zuidoost 59.449 7.594 12,8 57.644 5.431   9,4 58.506 4.850   8,3

Amsterdam 525.826 49.926   9,5 539.229 38.135   7,1 561.855 32.032   5,7

Bron: O+S

Naast werk en bijstand is inkomen een andere indicator voor welvaart. Om 
praktische redenen (‘euro-tijdperk’ versus ‘gulden-tijdperk’) is voor deze 
indicator alleen gekeken naar de jaren 2005 en 201032. Uit cijfers van O+S blijkt dat 
het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden in de Bijlmermeer (ruim) 
onder het stedelijk gemiddelde ligt (zie tabel 4.12). Gemeten naar gemiddeld 
besteedbaar inkomen is de d,f,h-buurt in 2005 na Indische Buurt West, Frederik 
Hendrikbuurt en Betondorp de armste buurtcombinatie in Amsterdam. In 2010 
zijn Betondorp en Volewijck de armste buurtcombinaties, gevolgd door de 
d,f,h-buurt. De e,g,k-buurt scoort in zowel 2005 als 2010 iets beter. Het percentage 
lage inkomens voor beide buurtcombinaties is in 2010 respectievelijk 38,8% 
voor de d,f,h-buurt en 35,8% voor de e,g,k-buurt. Deze cijfers laten zien dat de 
Bijlmermeer naar gemiddeld inkomen niet hoog scoort. De d,f,h-buurt behoort in 
dit opzicht zelfs tot de armste gebieden van de stad (O+S, 2005, 2010). 

Tabel 4.12 Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden in de Bijlmermeer

2005 2010

D,F,H-buurt € 21.400 € 22.500

E,G,K-buurt € 22.900 € 24.300

Amsterdam totaal € 26.300 € 29.600

Bron: O+S

32 Het gaat om inkomensgegevens uit respectievelijk 2002 en 2007.
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Figuur 4.7 Gemiddeld inkomen per buurt in Amsterdam 2005-2007

Inkomen 2005-2007 > 135
115 - 135

105 - 115

  95 - 105

  85 -   95

  75 -   85

  < 75

(Amsterdam = 100)

Bron: Gemeente Amsterdam (Dienst Wonen), 2009

Het onderzoek ‘Wonen in Amsterdam’ (WiA), een tweejaarlijkse grootschalige 
enquête, heeft ook aandacht voor het inkomensniveau van Amsterdammers. 
Bij dit onderzoek wordt inkomen gedefinieerd als netto maandinkomen zonder 
vakantiegeld of reiskostenvergoeding. Het voordeel van WiA is dat het mogelijk 
is om het inkomensniveau en de inkomensontwikkelingen op buurtniveau te 
bepalen (Gemeente Amsterdam, 2007:2). Hiermee ontstaat een nog preciezer 
beeld. Op de kaarten in figuur 4.7 en 4.8 is te zien dat de Bijlmermeer op buurt-
niveau een aantal buurten kent met het laagste gemiddelde inkomen van de stad. 
Dit beeld is overigens niet anders dan dat uit O+S-cijfers blijkt, maar het schaal-
niveau verschilt.
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Figuur 4.8 Gemiddeld inkomen per buurt in Amsterdam 2009-2011
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Inkomen 2009-2011

Bron: Gemeente Amsterdam (Dienst Wonen, Zorg en Samenleven), 2013

Tot slot de indicator opleiding. In ‘Amsterdam in cijfers 2010’ staat: […] het 
ge middelde opleidingsniveau van niet-westerse allochtonen en autochtonen loopt sterk 
uiteen. Autochtone leerlingen krijgen veel vaker een havo-vwo advies dan niet-westerse 
allochtone leerlingen (68% versus 33% in 2010). En niet-westerse allochtone leerlingen 
krijgen juist vaker een pro of vmbo met lwoo advies (25% versus 9% autochtonen)…
(O+S, 2010:213).
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Afgaande op deze tekstpassage kan worden geconcludeerd dat kinderen in 
de Bijlmermeer over het algemeen minder vaak een schooladvies krijgen met 
perspectief op een hogere vervolgopleiding, gegeven de bevolkingsopbouw zoals 
eerder in dit hoofdstuk aan de orde is geweest. Ook als gekeken wordt naar voor- 
en vroegschoolse educatie (vve)33 en cito-toetsscores steekt stadsdeel Zuidoost in 
negatieve zin af. De deelname van peuters (2,5-3 jaar) aan de vve als percentage 
van het totaal aan 2,5-3 jarigen is in Zuidoost het hoogst van Amsterdam met 47% 
(ter vergelijking: Amsterdam Centrum scoort met 5% het laagst). Tegelijkertijd is 
in 2010 de cito-toetsscore in Zuidoost het laagst van de stad: 534,1. De gemiddelde 
cito-toetsscore van de stad als geheel is in 2010 537,3 (O+S, 2010:220 en 224).

Sinds 2010 onderzoekt O+S het opleidingsniveau van de bevolking van 15 jaar 
en ouder op buurtcombinatieniveau. Hierbij wordt een onderscheid aangebracht 
tussen een laag, midden en hoog opleidingsniveau. Het beeld in percentages voor 
de d,f,h-buurt en de e,g,k-buurt wordt in tabel 4.13 getoond.

Tabel 4.13 Opleidingsniveau bevolking 15 jaar en ouder in 2010 in de Bijlmermeer

Laag Midden Hoog

D,F,H-buurt 48% 38% 14%

E,G,K-buurt 45% 37% 18%

Amsterdam totaal 30% 34% 36%

Bron: O+S

Ook de indicator opleiding laat zien dat de Bijlmermeer kwetsbaar is. Bijna de 
helft van de populatie van de d,f,h-buurt heeft een laag opleidingsniveau. Ook 
voor de e,g,k-buurt geldt dat een substantieel deel van de bevolking laag is 
opgeleid (45%). Het aandeel hoog opgeleiden is daarentegen klein. Afgezet tegen 
het Amsterdamse gemiddelde zelfs erg klein. Verschillende buurtcombinaties in 
Nieuw West en Noord hebben net als de Bijlmermeer eveneens te maken met een 
scheve verdeling van laag- en hoogopgeleide personen. De eerste groep is dan 
ruim vertegenwoordigd, de laatste categorie is (heel) klein. In dit opzicht is het 
patroon in de Bijlmermeer niet uitzonderlijk, maar wel een duidelijke indicatie. 
Samen met de ondergemiddelde scores bij niet-werkende werk  zoekenden, 
bijstand en inkomen zorgt dit voor een beeld van een sociaal-economisch 
kwetsbaar gebied. In de analyse die later wordt gemaakt bij de bewonersinbreng 
en -invloed zal dit element terugkomen.

33  Met voor- en vroegschoolse educatie wordt geprobeerd om onderwijsachterstanden te vermin-
deren bij de start van groep 3 op de basisschool.
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4.4 Woningvoorraad en woonduur

Woningvoorraad
De woningvoorraad is als gevolg van het vernieuwingsproces tussen 1995 en 2010 
met ruim 1.300 woningen afgenomen (zie tabel 4.14). Dit heeft het nodige effect 
gehad op de verhuismobiliteit en woonduur. In 2010 woonden een kleine 47.000 
mensen in iets minder dan 22.000 woningen, een gemiddelde woningbezetting 
van 2,1.

Tabel 4.14 Woningvoorraad in de Bijlmermeer

1995 2000 2005 2010

D,F,H-buurt 10.293   9.935   9.839   9.587

E,G,K-buurt 12.770 12.926 12.339 12.161

Totaal 23.063 22.861 22.178 21.748

Bron: O+S

Een van de doelstellingen van de vernieuwing is om de woningvoorraad te 
diff erentiëren. Een deel van het sociale segment moest plaats maken voor 
koopwoningen. In de d,f,h-buurt is het eigenwoningbezit in de periode 1995-2010 
gestegen van 1% naar 19% (zie tabel 4.15). Ook de particuliere verhuur kende in 
deze periode een forse wijziging. Bedroeg het aandeel in 1995 nog 26%, in 2010 
was dit geslonken tot 4%. Het aantal sociale huurwoningen in de d,f,h-buurt 
heeft in 2000 en 2005 een piek gekend om in 2010 uit te komen op 77%. De totale 
opdeling naar segmenten laat in de periode 1995-2010 een dui delijke herschikking 
zien. Met name de forse toename in dit gebied van koop woningen springt in het 
oog.

Tabel 4.15 Woningvoorraad naar eigendom in de D,F H-buurt in de Bijlmermeer

1995 2000 2005 2010

abs. % abs. % abs. % abs. %

Eigenaar-bewoner 138                   1% 343                   3% 795                   8% 1.837              19%

Sociale verhuur 7.467             73% 9.537             96% 8.804             90% 7.364              77%

Particuliere verhuur 2.688             26% 58                     1% 240                  2% 386                    4%

Totaal 10.293         100% 9.938           100% 9.839            100% 9.587            100%

Bron: O+S
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Voor de e,g,k-buurt was het eigen woningbezit in 1995 11%. In dit opzicht 
verschilt de e,g,k-buurt met de d,f,h-buurt. Ook het aandeel particuliere 
verhuur in de e,g,k-buurt is anders dan in de d,f,h-buurt. Dit aandeel is in 
1995 een stuk lager (5% in plaats van 26%) (zie tabel 4.16). De ontwikkeling 
die de woningvoorraad laat zien in de e,g,k-buurt is de volgende: een toename 
van het eigen woningbezit (van 11% naar 27%), een duidelijke afname van het 
sociale huursegment met 20% en een beperkt deel in de particuliere verhuur. 
Een ontwikkeling die met iets andere nuances ook is te zien in de d,f,h-buurt 
en precies hetgeen is dat werd beoogd met de vernieuwing: meer woning-
differentiatie en andere eigendomsverhoudingen.

Tabel 4.16 Woningvoorraad naar eigendom in de E,G,K-buurt in de Bijlmermeer

1995 2000 2005 2010

abs. % abs. % abs. % abs. %

Eigenaar-bewoner 1.353              11% 1.621              12% 2.415              20% 3.284             27%

Sociale verhuur 10.777            84% 10.329            80% 9.233              75% 7.843             64%

Particuliere verhuur 640                    5% 976                    8% 691                    5% 1.034                 9%

Totaal 12.770          100% 12.926          100% 12.339          100% 12.161         100%

Bron: O+S

Voor Amsterdam als geheel is het eigenwoningbezit in 2010 26,5%, beslaat de 
sociale huursector 48,6% en is 25% in particuliere handen. Ook bij deze cijfers 
hoort de trend van een afname van het sociale huursegment en een toename van 
het eigenwoningbezit. 

Geconstateerd kan worden dat de woningvoorraad in de Bijlmermeer is 
gewijzigd maar dat de populatie qua etnische achtergrond in de basis hetzelfde 
is gebleven. De groep Surinamers is door de jaren heen stabiel, de groep overige 
niet-westerse allochtonen is groter geworden en het aandeel autochtonen is 
kleiner geworden. Hiermee is een situatie ontstaan die vooraf, bij aanvang van 
het vernieuwingsproces, niet is voorzien. De populatie van de Bijlmermeer is 
gedifferentieerder ten opzichte van voor de vernieuwing als wordt gekeken 
naar de sociaaleconomische positie van bewoners. Meer middenklasse is de 
Bijlmermeer ingetrokken omdat er de mogelijkheid ontstond om een woning 
te kopen. Deze koopkrachtige vraag bleek te bestaan bij allochtone groepen die 
al in de Bijlmermeer woonden of juist terug keerden na een korte uitstap naar 
bij voorbeeld Almere. 
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Gebleken is ook dat allochtone bewoners en gekleurde Amsterdammers over het 
algemeen soortgelijke woonwensen hebben als autochtone Nederlanders (bijvoor-
beeld een standaard eengezinswoning met een tuin)34. Hier is voorafgaand 
aan het vernieuwingsproces nauwelijks bij stil gestaan. De aanname dat het 
met name autochtonen zouden zijn die een woning zouden kopen en dat 
hiermee te gelijkertijd een meer ‘gebalanceerde samenleving’ (mix van arm/
rijk, blank/gekleurd en hoog-/laagopgeleid) zou ontstaan is niet juist gebleken. 
De problematiek uit het verleden is met de vernieuwing gereduceerd in aantal 
en intensiteit maar de Bijlmermeer heeft een nog meer gevarieerde populatie 
gekregen in vergelijking met de periode van voor de vernieuwing. Tegelijkertijd 
blijft de Bijlmermeer sociaaleconomisch kwetsbaar ondanks forse ingrepen in 
de bebouwing van het gebied. In sociologisch opzicht is dit een interessante 
uitkomst.

Woonduur
Naast woningvoorraad is er iets te zeggen over woonduur. In de d,f,h-buurt is 
de groep die minder dan een jaar op een adres woont afgenomen (zie tabel 4.17). 
In 1995 en 2000 ging het nog om een kwart van de populatie, in 2010 gaat het om 
minder dan een vijfde van de bewoners (17%). Het aandeel bewoners dat 1 tot 
4 jaar op hetzelfde adres woont was in 1995 ruim 40%. In 2010 is dit vergelijk-
 baar met 37%. Deze groepen samen, die te omschrijven zijn als (zeer) tijdelijke 
bewoners van de Bijlmermeer, besloegen in 1995 66% van de populatie van de
d,f,h-buurt. In 2010 is dit percentage teruggelopen naar 54%, een percentage 
overigens dat nog steeds meer is dan de helft van de totale populatie.

De groep die 5 tot 9 jaar in de d,f,h-buurt woont is redelijk stabiel. Met een 
uitschieter in 2005 gaat het om circa 20% van de bewoners. Iets meer dan een 
kwart van de bewoners in de d,f,h-buurt woont hier 10 jaar of langer. Voor de 
jaren 1995, 2000 en 2005 gaat het om respectievelijk 12%, 17% en 19%. 
Voor de d,f,h-buurt geldt dat het aandeel bewoners met een woonduur van 10 
jaar of langer toeneemt, maar dat de groep die korter dan 4 jaar woonachtig is 
in deze buurtcombinatie in 2010 nog steeds meer dan de helft van de populatie 
betreft. De trend van een toenemende woonduur zal hoogstwaarschijnlijk 
doorzetten gegeven de vernieuwing die heeft plaats gehad. De gemiddelde 
woonduur in de d,f,h-buurt (6,1 jaar) komt steeds dichter bij de gemiddelde 
woonduur zoals die voor Amsterdam geldt (8,1 jaar). Het verschil bedroeg in 
1995 nog 3,7 jaar.

34	 Dit	is	gebleken	uit	de	studie	‘op	blote	voeten	door	het	huis.	Een	studie	naar	laagbouw	en	
woonwensen van migranten in de Bijlmermeer’ (1997).
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Tabel 4.17 Bevolking naar woonduur op adres in de D,F H-buurt in de Bijlmermeer

1995 2000 2005 2010

abs. % abs. % abs. % abs. %

 < 1 jaar 5.506             24% 5.292              25% 4.607             21% 3.647             17%

 1 – 4 jaar 9.818            42% 8.380              40% 7.443             34% 7.786             37%

 5 – 9 jaar 5.255             22% 3.886              18% 5.619             26% 4.173             20%

 10 – 14 jaar 2.320             10% 2.188              10% 2.070                 9% 2.656             13%

 15 – 19 jaar 279                   1% 1.51                  6% 1.350                 6% 1.164                 6%

 20 – 24 jaar 185                   1% 125               0,5% 730                   3% 820                   4%

 25+ jaar 28                    0% 112               0,5% 134                   1% 584                  3%

Totaal 23.391         100% 21.134          100% 21.953         100% 20.830         100%

Gemiddelde woonduur 
D,F,H-buurt

4,0 jaar 4,5 jaar 5,5 jaar 6,1 jaar

Gemiddelde woonduur 
Amsterdam

7,7 jaar 7,8 jaar 8,2 jaar 8,1 jaar

Tabel 4.18 Bevolking naar woonduur op adres in de E,G,K-buurt in de Bijlmermeer

1995 2000 2005 2010

abs. % abs. % abs. % abs. %

 < 1  jaar 6.213              22% 6.141              22% 3.879              17% 4.476              17%

 1 – 4  jaar 11.555            41% 12.455            45% 8.090              34% 10.600            41%

 5 – 9  jaar 6.026              21% 4.432              16% 7.040              30% 4.264              17%

 10 – 14  jaar 2.565                  9% 2.322                  8% 1.945                 8% 3.726             14%

 15 – 19  jaar 1.079                  4% 1.295                  5% 1.206                  5% 1.091                  4%

 20 – 24  jaar 747                    3% 625                    2% 750                    3% 675                    3%

 25+  jaar 30                      0% 484                    2% 721                    3% 1.021                 4%

Totaal 28.215          100% 27.754          100% 23.631          100% 25.853          100%

Gemiddelde woonduur 
E,G,K-buurt

4,6 jaar 4,8 jaar 6,1 jaar 6,1 jaar

Gemiddelde woonduur 
Amsterdam

7,7 jaar 7,8 jaar 8,2 jaar 8,1 jaar

Bron: O+S
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De e,g,k-buurt laat een zelfde soort patroon zien als de d,f,h-buurt. Ook in de 
e,g,k-buurtcombinatie woonde in 1995 63% van de populatie minder dan 4 jaar 
op hetzelfde adres (zie tabel 4.18). Afgezet tegen 2010 is te zien dat met name de 
groep die korter dan een jaar op hetzelfde adres woont is afgenomen. Ook in 2010 
is een percentage van 58%, dus ruim meer dan de helft van de populatie, korter 
dan 4 jaar woonachtig op hetzelfde adres. De groep honkvaste bewoners (langer 
dan 10 jaar woonachtig op hetzelfde adres) is toegenomen in de jaren 1995 tot en 
met 2010 (1995: 16%, 2000: 17%, 2005: 19% en 2010: 25%). Ook voor de e,g,k-buurt 
geldt dat het verschil in woonduur met het Amsterdamse ge middelde afneemt. 
Het verschil met de d,f,h-buurt is dat er tussen 2005 en 2010 geen toename van 
woonduur is geweest.
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4.5 Etnisch divers en sociaaleconomisch kwetsbaar

Dit hoofdstuk heeft als doel het onderzoeksgebied te schetsen door middel van 
kaarten en uitleg over de demografie. Ook is er aandacht voor sociaal economische 
indicatoren en zijn thema’s als woonduur en woningvoorraad belicht. Subvraag 
drie van dit onderzoek kan op basis van dit hoofdstuk deels worden beantwoord. 

De vraag luidde:

De Bijlmerpopulatie wijkt in demografische zin af van het Amsterdams gemiddelde. 
Waar zit precies het verschil en wat heeft dit betekend voor het participatieproces in 
de Bijlmermeer?

In demografisch en sociaaleconomisch opzicht blijkt de Bijlmermeer een unieke 
wijk. Zeven aspecten zijn kenmerkend:

Meer dan de helft van de volwassen Bijlmerpopulatie heeft de zorg voor een - 
of meer kinderen (54%), een kwart van deze volwassenen is alleenstaand; 
De Surinaamse populatie is qua omvang de grootste groep in de Bijlmermeer - 
(36%), de groep niet-westerse allochtonen is de op één na grootste groep 
(27%), het aandeel autochtonen is teruggelopen tot onder de 20%;
De groep bewoners die langer dan 10 jaar in de Bijlmermeer woont, neemt - 
in omvang toe (in 2010 25%) maar de verhuisdynamiek in de Bijlmermeer 
blijft groot. Deels is dat verklaarbaar als resultante van het stedelijke 
vernieuwings proces;
In de periode 1995-2005 is de Bijlmermeer een van de gebieden met de - 
hoogste werkloosheid van de stad; 
Het aandeel bijstandsgerechtigden in de Bijlmermeer scoort in de periode - 
2000-2010 eveneens erg hoog;
De - d,f,h-buurt behoort tot de armste buurtcombinaties van Amsterdam. 
De e,g,k-buurt scoort op gemiddeld besteedbaar inkomen iets beter;
Bijna de helft van de Bijlmerpopulatie heeft in 2010 een laag opleidings-- 
niveau.

Al deze aspecten hebben op hun eigen wijze invloed op de participatiebereidheid 
van bewoners. In hoofdstuk 6 zal hier uitgebreid op in worden gegaan. Het 
tweede deel van de onderzoeksvraag kan dan ook worden beantwoord.
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De Bijlmermeer is in 15 jaar tijd van leeg poldergebied (medio jaren ’60) 
verworden tot een woonwijk met de slechtste reputatie van Nederland (begin 
jaren ’80) (De Liagre Böhl, 2010:63; Wassenberg, 2013:20). Het proces van 
‘opkomst’ en ‘snel verval’ van de Bijlmermeer kan worden omschreven als 
uniek in de Nederlandse stadsgeschiedenis. Veel (wetenschappelijk) onderzoek 
is gedaan naar onderdelen van dit proces waarmee het een van de meest 
beschreven wijken van Nederland is geworden. Ook dit onderzoek ontkomt niet 
aan een beschrijving van de achtergronden van het ontstaan, en vervolgens de 
vernieuwing van de Bijlmermeer. Dit is nodig om de uitkomsten in hoofdstuk 6 
en 7 beter te begrijpen en te duiden.

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de totstandkoming van de Bijlmermeer, 
het verval dat hierop volgde en de periode tot besluitvorming over de 
vernieuwing van de Bijlmermeer. De rol en positie van bewoners zal in deze 
empirische reconstructie van dertig jaar Bijlmermeer worden belicht. Het 
eerste deel van subvraag vier kan met dit hoofdstuk beantwoord worden. Het 
antwoord op het tweede deel van de vraag kan worden gegeven na afronding van 
hoofdstuk 6. Subvraag vier luidt:

Hebben bewoners een rol gespeeld bij de ontstaansgeschiedenis van de Bijlmermeer 
tot het moment van bestuurlijke besluitvorming over stedelijke vernieuwing en is die 
rol anders dan in de fase van stedelijke vernieuwing?

Hoofdstuk 5

Een empirische reconstructie
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5.1 Het ontstaan van de Bijlmermeer 

Veel van wat de Bijlmermeer de Bijlmermeer maakt, is terug te voeren op de 
ontstaansgeschiedenis en de ontwikkelingen die hierop volgden. Om goed te 
kunnen begrijpen hoe verschillende ontwikkelingen zich in dit gebied hebben 
voltrokken is het noodzakelijk om terug te gaan naar het midden van de jaren ’60 
van de vorige eeuw. Op basis van divers bronnenmateriaal is een reconstructie te 
maken van verschillende fases in de geschiedenis van de Bijlmermeer. Voor het 
eerste onderdeel van de reconstructie, het ontstaan van de Bijlmermeer, is met 
name geput uit het proefschrift van Mentzel (Bijlmermeer als grensverleggend 
ideaal, 1989). Dit werk geeft een gedetailleerde beschrijving van de ontstaans-
geschiedenis, en de eerste jaren hierna. Bij veel latere studies over de Bijlmermeer 
wordt vaak verwezen naar of geciteerd uit de dissertatie van Mentzel (onder 
andere Wassenberg, 2013).

Op 3 juni 1965 maakte het gemeentebestuur van Amsterdam de plannen voor 
de bebouwing van de Bijlmermeer openbaar. Toenmalig burgemeester Van Hall 
sprak bij deze gelegenheid van een kans om een toekomstgerichte, moderne stad 
te ontwerpen met nieuwe vormen van wonen waarbij problemen op het gebied 
van verkeer, parkeren en openbaar vervoer tot het verleden zouden behoren 
(Mentzel, 1989:127; Bolte & Meijer, 1981:278). Deze woorden moeten worden 
geplaatst in een tijd waarin wonen in hoogbouw door diverse vooraanstaande 
architecten en stedenbouwkundigen al enige decennia werd gepropageerd. 
Daarnaast stimuleerde de rijksoverheid in de jaren ’50 en ’60 een meer fabrieks-
matige aanpak van woningbouw met nadruk op standaardisering van maten, 
typebeperking en herhalingsbouw (Brakenhoff, Dignum, Wagenaar, & Westzaan, 
1991:3; Werkgroep Toekomst Bijlmermeer, 1990:11; Bolte & Meijer, 1981:282). De 
zoektocht naar een woonvorm die én tegemoet zou komen aan de grote vraag 
naar woonruimte én invulling zou geven aan een nieuwe moderne stad mondde 
uiteindelijk uit in de plannen voor de Bijlmermeer. 

Dit gebeurde overigens niet zonder slag of stoot. In de studie van Menztel 
valt gedetailleerd te lezen dat er voorafgaand aan het openbaar maken van de 
plannen er ambtelijk en bestuurlijk grote verschillen van inzicht bestonden over 
de mate van hoogbouw in de nieuw te bouwen uitbreidingswijk. Dit verschil 
van mening bleef ook voortduren in de jaren hierna. Tot op het niveau van de 
ver antwoordelijk minister voor de Volkshuisvesting, Bogaerts, is er weerstand 
geweest tegen het ontwerp van de Bijlmermeer (1989:172).
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Na een grondige reconstructie van de procesgang stelt Mentzel vast dat het 
plan voor de Zuidoostelijke Stadsuitbreiding35 op 3 juni 1965 werd gepresen-
teerd zonder dat er een kritisch debat in de gemeenteraad is geweest. Ook is 
er geen aandacht besteed aan de cruciale vraag hoe toekomstige bewoners 
de bouwwijze zouden waarderen. In een latere fase is dit evenmin gebeurd 
(1989:162). Ervaringen met hoogbouw in omringende landen werden in 
hoge mate genegeerd (1989:150-154-165-166; Brakenhoff, e.a.; 1991:4). Een 
verklaring hiervoor zou kunnen liggen in het feit dat partijen die werkten aan 
de Bijlmermeer, zoals gemeente en bouwondernemers, zoveel mogelijk profijt 
probeerden te trekken van het regeringsbeleid dat gericht was op stimulering van 
niet-traditionele woningbouw. In 1964 introduceerde toenmalig minister Bogaerts 
het beleid voor gemeenten om extra contingenten woningbouw te ‘incasseren’ als 
er gewerkt zou worden met industriële bouwsystemen. 

Het gemeentebestuur van Amsterdam had vanwege deze beleidsinzet twee 
industriële woningbouwbedrijven garanties gegeven voor de afname van 13.000 
woningen in een periode van 10 jaar. Hiermee dacht men de woningproductie 
te versnellen, maar er ontstond ook een situatie waarin de eigen speelruimte in 
het ontwerpproces sterk verminderde. Aannemers kregen door de ge meentelijke 
toezegging een stevige machtspositie en zij konden vanuit deze positie het 
oorspronkelijke ontwerp ‘uitkleden’ om de prijs te drukken. Al in een vroeg 
stadium werd gewaarschuwd voor de gevolgen: een afnemende aantrekkelijkheid 
van de Bijlmermeer (Bolte & Meijer, 1981:287-289).

De oorspronkelijke inschatting bij het plan voor de Bijlmermeer was dat 110.000 
mensen zich hier zouden gaan vestigen en dat 40.000 woningen nodig zouden 
zijn om hen te huisvesten. De architectonische en stedenbouwkundige uitgangs-
punten voor het gebied waren:

grote en lange woonblokken met hiertussen open ruimten (deze ruimten - 
werden ‘vertoefruimten’ genoemd);
een symmetrische verkaveling in de vorm van een bijenraat;- 
hoogbouw (ongeveer 90% op het totaal) in negen woonlagen;- 
een wegennet met primaire en secundaire autowegen bestemd voor - 
interlokaal en lokaal autoverkeer, verder fiets- en wandelpaden op de 
maaivelden;
een metrostelsel.- 

35 Ten tijde van de planpresentatie lag de beoogde stadsuitbreiding nog op het grondgebied van 
de gemeente Weesperkarspel.
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Het verkeerssysteem structureerde en domineerde de verkaveling. Het stelsel 
werd opgebouwd uit verhoogde autowegen, kruisingsvrije doorgangen voor 
fiets- en voetgangersverkeer en parkeergarages (autoverkeer is afwezig tussen 
de woonblokken). Het metrostelsel zou bovengronds in het uitbreidingsgebied 
doordringen. Tertiaire wegen (lees: woonstraten) zouden ontbreken. Deze 
kenmerken zijn vanwege een […] ‘grotere overzichtelijkheid’, ‘grote veiligheid’ en 
‘optimale capaciteit’ gekozen. Het verkeersstelsel dient ‘dwingende uitgangspunten (…) 
voor de verdere inrichting van het stadsgebied’ te geven. Een laatste karakteristiek punt 
van het ontwerp is de binnenstraat of ‘droogloop’ in de flatgebouwen. Langs deze 
‘drooglopen’ zijn ontmoetingscentra, parkeergarages en collectieve voorzieningen 
in de woongebouwen gevestigd, die bedoeld zijn om onderling contact tussen 
bewoners buiten de woning te bevorderen (Mentzel, 1989:132; De Liagre Böhl, 
2010:58). 

De filosofie bij deze architectonische en stedenbouwkundige benadering wordt 
vaak samengevat met de begrippen integratie, schaalvergroting, collectivisme en 
privacy. 

De integratie met Amsterdam, als centrum van een sterk geürbaniseerd gebied, 
moest worden gerealiseerd door het metronet. Ook was er in die tijd de aanname 
dat een snelle verstedelijking van Nederland een aanzienlijke schaalvergroting 
nodig had op diverse niveaus. De enorme woongebouwen en grote aantallen 
woningen, zoals voor de Bijlmermeer bedacht, pasten in dit beeld. Een derde 
relevant element is de grote nadruk die werd gelegd op een combinatie van 
col lectivisme en privacy. De relatief grote woningen in combinatie met ‘drooglopen’ 
zijn hier een uiting van (Mentzel, 1989:129).

In de paragraaf ‘Uitgangspunten van de verkaveling en het wonen’, in het plan 
‘Grondslagen voor de Zuidoostelijke stadsuitbreiding’, wordt de combinatie van 
collectivisme en privacy als volgt omschreven (Mentzel, 1989:130):

[…] Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de woning is enerzijds een zo groot mogelijke 
privacy voor het gezin in de woning, anderzijds een zo groot mogelijk onderling 
contact tussen de bewoners buiten de woning. Mede om dit laatste te bereiken, wordt 
een zogenaamde droogloop onder het blok ontworpen, enerzijds ter ontsluiting van 
het woonblok, anderzijds ter bereiking van de centra en de parkeergarages. Aan deze 
‘droogloop’ liggen de voorzieningen van de woningen, zoals de bergingen, knutsel-
ruimten, e.d.. De ruimte rondom de woonblokken functioneert als uitloop voor de 
bewoners; hierin zijn voorzieningen voor de verschillende leeftijdsgroepen opgenomen. 
Om voor het gebruik van deze ruimte optimale mogelijkheden te scheppen, kan daar niet 
worden geparkeerd. De auto’s van de bewoners worden in de parkeergarages geplaatst.
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De bewoners waarover in de plannen werd gesproken waren geschoolde 
arbeiders met een modaal of hoger inkomen, voor een deel afkomstig uit de 
oude Amsterdamse stadswijken. Zoals eerder beschreven (hoofdstuk 2) was 
Amsterdam bezig met een proces van sanering en krotopruiming. Nieuwe wijken 
zoals de Bijlmermeer, maar eerder ook de Westelijke Tuinsteden, wijken in 
Noord en Buitenveldert, werden gebouwd aan de randen van de stad. Belangrijk 
motieven waren het oplossen van de woningnood en het verbeteren van slechte 
woonomstandigheden waar veel Amsterdamse huishoudens in die tijd mee te 
maken hadden. De ruim opgezette woningen in de Bijlmermeer pasten bij deze 
doelstellingen.

Op 24 juni 1966 stuurde het College van Burgemeester en Wethouders een eerste 
voordracht naar de gemeenteraad over de bouw van woningen in de Bijlmermeer. 
De voordracht werd op 8 juli 1966 zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd 
(Mentzel, 1989:177). De aanloop naar dit raadsbesluit, waar vele jaren van 
discussie aan vooraf is gegaan, heeft bestaan uit het uitwisselen van beelden en 
ideeën tussen experts, professionals en politici. Uit verslagen komt naar voren dat 
meningen en indrukken in de discussie overheersen. Naar onderzoekuitkomsten 
wordt nauwelijks verwezen. Uitkomsten van onderzoeken naar bijvoorbeeld 
woonvoorkeuren hebben in deze gesprekken geen rol van betekenis gespeeld. 
Ook speelde de discussie zich uitsluitend binnenskamers af. Van een openbaar 
debat was geen sprake (Mentzel, 1989:190). 

[…] De ontwikkeling van een visie en de besluitvorming ten aanzien van dit nieuwe 
woongebied had plaats binnen een gesloten circuit van professionele planners en 
ontwerpers, die alleen werkelijk rekening wilden houden met informatie van buitenaf, 
indien deze strookte met hun eigen opvattingen en doelstellingen. Een relatief kleine groep 
oefende macht uit op grond van een ideologie die niet in de openbaarheid ter discussie 
werd gesteld, maar wel geaccepteerd en gesanctioneerd werd door de verantwoordelijke 
lokale en provinciale bestuurders (Mentzel, 1989:241). 

De architectonische en stedenbouwkundige filosofie was leidend. Al het andere 
bleek in veel mindere mate relevant. Integratie, schaalvergroting, collectivisme 
en privacy waren de centrale begrippen bij het ontwerp, zonder dat er ook maar 
enigszins getoetst werd of aansluiting zou worden gevonden bij wensen en 
behoeften in de samenleving. Onderzoek naar woonwensen en woonbehoeften 
is niet uitgevoerd en ook ervaringen in het buitenland zijn terzijde geschoven als 
irrelevant.
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[...] Doeleinden op zich, de ruimtelijke vertaling daarvan (bijvoorbeeld de begrippen 
privacy en gemeenschap) en het te verwachten functioneren van garages, drooglopen 
en maaivelden zijn opmerkelijk onvolledig onderzocht. De keus voor het grootschalige 
verkeersysteem en hoogbouw maakte al het overige ondergeschikt. Het plan is niet 
uitgetest, met een proefcomplex werd niet geëxperimenteerd en het kostenbesef was 
on voldoende (Mentzel, 1989:245).

Tegen deze achtergrond is de Bijlmermeer als nieuw territoir van Amsterdam 
ontstaan. Op 13 december 1966 sloeg burgemeester Van Hall de eerste paal voor 
1182 woningen in de Bijlmermeer (Mentzel, 1989:177; Bolte & Meijer, 1981:293; 
De Liagre Böhl, 2010:60). Hiermee startte een nieuwe fase van de Amsterdamse 
stadsgeschiedenis. De eerste bewoners betrokken hun woning op 25 november 
1968. De laatste woningen werden in maart 1973 opgeleverd (Mentzel, 1989:196; 
De Liagre Böhl, 2010:60; Wassenberg, 2013:21). Na ruim 6 jaar waren 12.180 
woningen, onderverdeeld in vijf gebieden36, gebouwd. Pas in 1975, dus ruim 
na realisatie, stelde de gemeenteraad van Amsterdam het bestemmingsplan 
Bijlmermeer vast (Mentzel, 1989:195). 

36 Rayon A: 1182 woningen (Hoogoord, Hofgeest, Haag en Veld, Hogevecht, Hakfort, Huigenbos); 
Rayon B: 2454 woningen (Daalwijk, Dennenrode, Develstein, Frissenstein, Fleerde, Florijn); 
rayon	C:	2747	woningen	(Echtenstein,	Eeftink,	Egeldonk,	geinwijk,	gerenstein,	gravestein);	
Rayon D: 2602 woningen (Gooioord, Groeneveen, Kikkenstein, Kruitberg, Kralenbeek, 
Kempering); 
Rayon E: 3195 woningen (Grubbehoeve, Grunder, Kleiburg, Koningshoef, Klieverink, 
Kouwenoord, Kantershof).
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5.2 Het eerste decennium 

Bij de uitvoering van het stedenbouwkundig plan zijn voor de Bijlmermeer de 
hoofdlijnen volledig aangehouden: 92% hoogbouw, de scheiding van verkeers-
soorten, het parkeren in parkeergebouwen en de introductie van een metronet 
(Mentzel, 1989:201). Met het vasthouden aan de oorspronkelijke opzet namen de 
kosten van het totale project sterker toe dan begroot. Versobering in de uitvoering 
bleek noodzakelijk. Deze versobering is één van de oorzaken die aan de basis 
heeft gestaan van tal van problemen die direct zijn te herleiden naar technische 
tekortkomingen van woongebouwen en de stedenbouwkundige opzet. Ook zijn 
er specifieke maatschappelijke ontwikkelingen debet aan de neerwaartse spiraal 
waarin de Bijlmermeer al snel terecht kwam.

Kort na de eerste opleveringen worden verhuurproblemen gesignaleerd: in 
1973 trekken de woningbouwverenigingen aan de bel vanwege het grote aantal 
verhuisbewegingen in de Bijlmermeer, het daarmee samenhangende instabiele 
karakter van de samenleving en de mogelijke leegstandsrisico’s. Een onderzoek 
van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting in 1974 bevestigt dit beeld: er 
wordt veel verhuisd in de Bijlmermeer, circa 30% op jaarbasis (Werkgroep 
Toekomst Bijlmermeer, 1990:12).

In rapportages van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting, ‘Intensief Wijk -
gericht Woningbeheer in de Bijlmer’ (1987:13-15) en ‘Effectrapportage Hoogbouw 
Bijlmermeer 1987’ (1987: XIII-XIV) wordt uitgelegd ‘hoe het zover heeft kunnen 
komen’ met de Bijlmermeer. Geconstateerd wordt dat de eerste Bijlmerbewoners 
erg lang op voorzieningen hebben moeten wachten. De winkelcentra, restaurants, 
theaters, voetbalveldjes en kanovijvers zijn niet of veel later opgeleverd. Dit heeft 
grote invloed gehad op het dagelijks leven en de beleving van de Bijlmermeer als 
moderne wijk met een eigen karakter. In relatie tot de openbare ruimte beschrijft 
Mentzel (1989) het niet nakomen van beloften op de volgende wijze: 

[…] In de openbare ruimte waren oorspronkelijk circa 60 kleuterspeelplaatsjes, 20 trap- 
en basketbalveldjes en een tiental rolschaatsbanen gepland, geplaatst in een coulissen-
landschap met opgaande bomen en struikpartijen. Ook was er ruimte voor sierwater 
waarop men kon kanovaren en circa 700 banken. Echter, tijdens de uitvoering is de 
visie op de inrichting van de openbare ruimte ingrijpend gewijzigd. Degenen die met de 
vormgeving van het groen tussen de woonblokken waren belast, vonden dat de zich in 
het maaiveld bevindende bewoners de omringende bebouwing niet moesten zien. Hiertoe 
was dus een dichte beplanting nodig. Men koos voor een plantsysteem dat ook in het 
Am sterdamse Bos werd toegepast (1989:203-204).
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Ook winkelvoorzieningen waren in het begin ontoereikend. Zowel de ligging 
van de eerste winkels ten opzichte van de flats als de grootte (te klein) en het 
assortiment (beperkt) hadden grote nadelen. Afstanden tot twee kilometer 
naar de dichtstbijzijnde winkels waren geen uitzondering. Boodschappen doen 
was in de eerste fase een intensieve en tijdrovende bezigheid. Sociaal-culturele 
voor zieningen, onderwijsvoorzieningen, sportvoorzieningen en openbaar 
vervoersvoorzieningen waren ook niet of in onvoldoende mate voorhanden. Pas 
acht jaar nadat de eerste bewoners hun intrek hadden genomen in hun woning in 
de Bijlmermeer was er de directe en snelle verbinding per metro met het centrum 
van Amsterdam zoals oorspronkelijk bedoeld (stadsdeel Zuidoost, woning-
corporatie Nieuw Amsterdam, gemeente Amsterdam, 1995:9). Tot die tijd, maar 
ook later, functioneerden busverbindingen zeer matig.

Parkeergarages vormden een belangrijk onderdeel van de Bijlmerfilosofie. De 
parkeergebouwen zouden meer moeten zijn dan alleen een autostalling. Deze 
gebouwen boden immers ook toegang tot de woongebouwen. De ‘poortfunctie’ 
moest worden benadrukt door onder andere informatiestands, een zit- en wacht-
gelegenheid, een telefooncel, een brievenbus en een kiosk. Uiteindelijk zouden 
de parkeercomplexen zonder rijkslening en jaren na oplevering van de flats klaar 
zijn, zonder hun multifunctionele karakter. De bouw van parkeergarages was 
gekoppeld aan drie winkelcentra en kleinschalige buurtvoorzieningen. Met de 
vertraagde oplevering van parkeergarages werd ook de ontwikkeling van winkel-
centra en buurtvoorzieningen jaren in de tijd vooruit geschoven (Bolte & Meijer, 
1981:307; Mentzel, 1989:203). De impact op het functioneren van de buurt laat zich 
raden.

Een ander belangrijk punt in de lijst van oorzaken van ontstane problemen is de 
beoogde doelgroep en de hierbij bedachte woningplattegrond. De Bijlmermeer 
was bedoeld voor geschoolde arbeiders (dat wil zeggen: traditionele gezinnen 
(werkende man/huisvrouw/2 kinderen) met een modaal of hoger inkomen) 
(Wassenberg, 2013:21; De Liagre Böhl, 2010:60). De woningtypes werden 
hierop toegesneden en ook de huurhoogte. Voor Amsterdamse begrippen 
waren de woningen in de Bijlmermeer groot en ook de huren waren, zeker in 
ver gelijking met de vooroorlogse stad, hoog (huren lagen vijf tot tien maal hoger) 
(Gemeente blad, afdeling 1 nr.1408, 1970:2338). Brakenhoff e.a. (1991) stellen 
dat het achteraf onbegrijpelijk is dat een project van een dergelijke omvang van 
start is gegaan zonder dat er vooraf een verkennend marktonderzoek onder 
de beoogde doelgroep is gehouden. De woonvoorkeur van deze groep stond 
namelijk haaks op de doelstelling van de Bijlmermeer (1991:7). 
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In de praktijk is deze incongruentie tot uiting gekomen in verhuisstromen naar 
groeikernen zoals Purmerend en Hoorn. Amsterdammers uit oude wijken 
keerden de stad redelijk massaal de rug toe en vestigden zich in laagbouw-
woonmilieus. De Bijlmermeer was voor velen van hen geen optie (De Liagre 
Böhl, 2010:62). De Bijlmermeer werd vooral bevolkt door een- en tweepersoons-
huishoudens met een (zeer) laag inkomen. De meeste huishoudens hadden een 
Nederlandse achtergrond, maar veel huishoudens bleken buitenlandse wortels te 
hebben. Met de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 ontstond er een migratie-
stroom van Suriname naar Nederland. Een belangrijk deel van deze migranten 
streek neer in de Bijlmermeer. Zonder begeleiding of ondersteuning moest deze 
groep het leven in Nederland leren kennen (Gemeentelijke Dienst Volkshuis-
vesting, 1987:45). Het ging met name om Creoolse Surinamers die zich in de jaren 
’70 vestigden in óf de Bijlmermeer óf Rotterdam. Inmiddels wonen er 132.000 
Creoolse Surinamers in Nederland37 die zich overwegend hebben gevestigd in 
Amsterdam, Rotterdam en later Almere (Oudhof e.a., 2011: 101).

Naast een grote Surinaamse populatie werd de Bijlmermeer ook een thuis voor 
grote groepen Antillianen, Ghanezen en andere buitenlanders. In de loop van 
de tijd is het aantal nationaliteiten opgeklommen tot boven de 80 (Helleman & 
Wassenberg, 2001:113). Van het oorspronkelijke idee om een woonwijk te bouwen 
voor traditionele autochtone huishoudens met een modaal of hoger inkomen 
(lees: geschoolde arbeiders) kwam van het begin af aan niets terecht. Integendeel, 
de Bijlmermeer werd een thuis voor huishoudens met een heel ander profiel: 
allochtone huishoudens, vaak alleenstaand met kinderen en met een gering 
inkomen. 

Hoogbouw blijkt veel eisen aan bewoners te stellen op het vlak van leefbaarheid. 
Het goed gebruiken van liften, het opruimen van huisvuil, het juiste gebruik van 
stortkokers en het rekening houden met elkaar en elkaars privacy zijn essentiële 
onderdelen voor het wonen en leven in een hoogbouwflat. Deze eisen bleken 
voor een belangrijk deel van de Bijlmerpopulatie te hoog gegrepen. Het heeft 
ook niet geholpen dat er op het aantal liften is bezuinigd. In deel A was er één 
lift per 45 woningen, in deel B één lift per 86 woningen en in deel D één lift per 
90 woningen. In deel D werden daarnaast ook de meeste collectieve ruimten 
omgezet in woningen (Bolte & Meijer, 1981:297; Mentzel, 1989:201; Ter Horst e.a., 
1991:13; De Liagre Böhl, 2010:61). Dit zorgde voor een nog intensiever gebruik 
van het liftsysteem met als gevolg een grotere kans op storing en vervuiling. 
Oplopende kosten voor reparatie en beheer en grote ergernis bij de bewoners 
waren het gevolg.

37 1 januari 2011 woonden er 345.000 Surinamers in Nederland met verschillende etnische achter-
gronden:	Javanen,	hindoestanen,	Creolen,	Chinezen	en	Marrons	(CBS,	2011).
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Het wegenplan van de Bijlmermeer is ongeveer het enige onderdeel dat tijdig 
is gerealiseerd (Gemeenteblad, afdeling 1 nr. 1408, 1970:2343), maar ook het 
wegennet ontkwam niet aan versobering van de oorspronkelijke plannen. Om 
de onrendabele lasten van het bouwrijp maken van de grond en de re alisering 
van toegangswegen te verminderen zegde het gemeentebestuur toe om het 
stelsel van halfhoge wegen in Bijlmer-zuid (het huidige Gaasperdam) te laten 
vallen (Mentzel, 1989:204). Ook besloot het gemeentebestuur om in dit deel 
van de Bijlmermeer af te zien van de oorspronkelijke opzet, die gelijk zou 
zijn aan die van de Bijlmer-Noord (Mentzel, 1989:206). Desalniettemin was de 
ver onderstelling vooraf dat de gemiddelde Bijlmerbewoner een auto zou hebben 
en dat deze in de parkeergarage een plek zou moeten krijgen. De Bijlmermeer 
was per slot van rekening een groot autovrij gebied. Latere jaren zouden 
uitwijzen dat het autobezit in de Bijlmermeer onder het stedelijk gemiddelde lag 
en dat parkeer garages grotendeels leeg kwamen te staan. 

Naast tekortkomingen bij de planning, kostenramingen en inschattingen vooraf
zijn er in de jaren ’70 ook andere ontwikkelingen geweest die van invloed waren 
op de verhuurbaarheid van woningen in de Bijlmermeer: 

De Bijlmermeer werd springplank voor vestiging elders in de stad;- 
Landelijk, maar met name in Amsterdam, ontstond een trend naar kleinere - 
huishoudens;
De oliecrisis in 1973 zorgde voor hogere olie- en gasprijzen waardoor in - 
complexen met collectieve verwarmingssystemen de woonlasten fors stegen;
Veel negatieve publiciteit over de Bijlmermeer.- 

Deze aspecten vielen samen met het al eerder geschetste proces dat zich manifes-
teerde in de opstartfase van de Bijlmermeer. Ontwikkelingen die eind jaren ’70 
en begin jaren ’80 volgden, zorgden ervoor dat de Bijlmermeer alleen nog maar 
verder wegzakte op de Amsterdamse woningmarkt. Er waren onvoldoende 
middelen en mankracht om op een adequate manier het onderhoud van de 
openbare ruimte te onderhouden. Vernielingen aan woongebouwen namen in 
aantal en ernst toe. De werkloosheid steeg. Criminaliteit en drugsproblematiek 
werden manifester. Op zowel fysiek, sociaal en beheersmatig terrein verkeerde de 
Bijlmermeer in een negatieve spiraal. Het gevolg was dat de leefbaarheid zwaar 
onder druk kwam te staan. Huishoudens die elders onderdak konden vinden, 
vertrokken.
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Daarnaast waren er twee ontwikkelingen die elders plaats hadden met 
con sequenties voor het woonklimaat in de Bijlmermeer. Allereerst werden 
middelhoogbouw en laagbouw in andere delen van Zuidoost opgeleverd 
(bijvoorbeeld Venserpolder). Huishoudens kregen hierdoor een keuze om 
in dit gebied voor een ander woonmilieu te opteren. Hoogbouw was niet 
meer de enige mogelijkheid. Ten tweede verliep de stadsvernieuwing in de 
voor oorlogse stad verliep succesvol. De stad werd weer populair, mede door de 
stads vernieuwing. Die populariteit gold vooral voor de vooroorlogse stad; de 
Bijlmermeer pro fiteerde niet van deze opleving en werd misschien nog wel meer 
dan voorheen een negatieve keuze.

Tot slot moet de financiële situatie van woningcorporatie Nieuw Amsterdam38 
genoemd worden. In ‘Speerpunt Bijlmermeer. De vernieuwing van de 
Bijlmermeer als uitwerking van het Grotestedenbeleid’ (1995) wordt gesteld 
dat het almaar oplopende tekort van Nieuw Amsterdam feitelijk de directe 
aanleiding is geweest om vergaande beslissingen te nemen over de aanpak 
van de Bijlmermeer. Een combinatie van leegstand, hoge mutatiegraad, hoge 
onderhouds lasten en wanbetaling leidde in 1990 tot een negatief vermogen van 
Nieuw Amsterdam van 100 miljoen gulden (ƒ 7700,- per woning) (stadsdeel 
Zuidoost, woningcorporatie Nieuw Amsterdam, Gemeente Amsterdam, 1995:10). 
Een faillissement dreigde. Een rigoureuze ingreep was noodzakelijk om het 
tekort van Nieuw Amsterdam niet nog verder te laten op lopen, temeer omdat de 
gemeente Amsterdam hierin financieel meegesleept zou kunnen worden. 

38 Begin jaren ’80 wordt deze woningcorporatie opgericht om beleid, uitvoering en beheer meer 
in één hand te plaatsen. Tot dat moment was de Bijlmerhoogbouw in het bezit van 16 woning-
corporaties met 16 hoofdkantoren in het centrum (Wassenberg, 2013:21). Dit kwam een effec-
tieve aanpak van de bestaande problemen niet ten goede. Het bezit van 15 woningcorporaties 
(één woningcorporatie deed niet mee) is samengebracht in Nieuw Amsterdam (momenteel 
Rochdale) met als doel minder fragmentatie, meer eenheid van beleid en een geconcentreerd 
financieel	risico.
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Samenvattend
Dit alles overziend is een complex aan factoren debet aan het ontstaan van de 
problemen in de Bijlmermeer.

Allereerst is er het niet, anders of te laat nakomen van beloften op onderdelen 
van het oorspronkelijke plan. Op hoofdlijnen (hoogbouw, scheiding verkeers-
soorten, parkeren, metro) is er vastgehouden aan het oorspronkelijke plan, maar 
de fasering en versobering hebben hun uitwerking niet gemist op het dagelijkse 
leefklimaat. De bewoners hebben lang moeten wachten op diverse voorzieningen 
(winkelvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen, sociaal culturele voorzieningen, 
sportvoorzieningen en openbaarvervoersvoorzieningen). Een deel van deze 
voorzieningen was verbonden aan de bouw van parkeergarages. Deze garages 
kregen pas vele jaren na oplevering van de woningen hun voltooiïng in een vorm 
die sterk afweek van de oorspronkelijke doelstelling: garages met een multi-
functioneel karakter. Dit zorgde ervoor dat bewoners ver moesten lopen naar hun 
woning en dat er van de vooraf bedachte levendigheid in de flats niets terecht 
kwam.

De aanpassing van het ontwerp van garages was nodig vanwege oplopende 
kosten. Versobering werd het devies. Ook het plaatsen van minder liften en 
het ombouwen van collectieve ruimten naar woningen moet in dit perspectief 
worden geplaatst. Het wijzigen van de oorspronkelijke invulling van de openbare 
ruimte is eveneens mede ingegeven door kostenbesparingen. Een gevarieerd 
coulissenlandschap met de nodige voorzieningen voor bewoners werd op 
de tekentafel ingeruild voor dichte beplanting zoals ook is toegepast in het 
Am sterdamse Bos.

Een andere set aan factoren die relevant is voor het ontstaan van de problemen 
in de Bijlmermeer is maatschappelijk van aard. Deels betrof dit ont wikkelingen 
die ver buiten de grenzen van Zuidoost, en zelfs de stad, hun oorsprong vonden. 
Deels lag de basis in te weinig complementair beleid of het onvoldoende 
inschatten van toekomstige ontwikkelingen. De wereldwijde oliecrisis in 1973 en 
de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 hebben de Bijlmermeer bijvoorbeeld 
meer geraakt dan vele andere plaatsen in Nederland. De toch al hoge woonlasten 
werden door de oliecrisis nog hoger door het bestaande collectieve verwarmings-
systeem. Bewoners konden door goed stookgedrag deze kosten niet beïnvloeden. 
De aantrekkelijkheid van hoogbouwflats nam hiermee nog verder af.

De onafhankelijkheid van Suriname leidde medio jaren ’70 tot een grote stroom 
van immigranten. De Bijlmermeer was een van de plaatsen in Nederland waar 
men vrij gemakkelijk aan woonruimte kon komen (vanwege de leegstand 
waren er geen toewijzingsregels). Het resultaat was dat een vrij grote populatie 
Surinamers neerstreek in de Bijlmermeer. Zonder (woon)begeleiding kwam deze 
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groep, vaak met weinig opleiding en middelen, in de hoogbouwflats terecht. 
In plaats van traditionele autochtone gezinnen vestigde zich een grote groep 
allochtone huishoudens in veelal niet-traditionele gezinssituaties.

Ontwikkelingen dichter bij huis en eveneens van belang, waren de landelijke 
trend naar kleinere huishoudens en het feit dat veel huishoudens de Bijlmermeer 
als springplank gebruikten voor woonruimte elders in de stad. Dit laatste zorgde 
vanaf het begin voor veel verhuismobiliteit en mutaties. De trend van kleinere 
huishoudens paste slecht bij woningplattegronden van vaak wel 100 m2. Met 
beide ontwikkelingen is in beleidsmatige zin te weinig rekening gehouden.

Parallel aan deze ontwikkelingen was het groeikernenbeleid van het Rijk een 
factor. Medio jaren ’70 trok de oorspronkelijke doelgroep van de Bijlmermeer, 
de traditionele autochtone gezinnen uit de oude stadswijken van Amsterdam, 
in groten getale naar nieuwe laagbouwwoningen in kleine gemeenten nabij 
Amsterdam (bijvoorbeeld Purmerend en Hoorn) getrokken. Hier vond men het 
woonmilieu van de eerste voorkeur. De hoogbouwflats in de Bijlmermeer waren - 
vanaf dat moment nog meer dan voorheen - voor deze huishoudens geen optie.

Iets later in de tijd, eind jaren ’70 en in de jaren ’80, waren er twee ontwikkelingen 
die het woonklimaat in de Bijlmermeer nog verder naar beneden drukten. Ten 
eerste, de oplevering van middelhoogbouw- en laagbouwwoningen in andere 
delen van Amsterdam-Zuidoost. Huishoudens kregen hierdoor een keuze 
om in dit gebied voor een ander woonmilieu te kiezen. Ten tweede, de stads-
vernieuwing in de vooroorlogse stad verliep succesvol. De stad werd weer 
populair als woongebied, maar dé stad werd vooral gezien als de vooroorlogse 
stad. De Bijlmermeer profiteerde niet van deze opleving.

Hierdoorheen liepen zaken als onvoldoende beheer van het (te) grote areaal 
aan openbare ruimte, het onvoldoende tegengaan van vernielingen aan woon -
gebouwen, de toename van werkloosheid van de Bijlmerbevolking en het steeds 
meer zichtbaar worden van drugshandel en drugsgebruik, diverse uitingen 
van stedelijke problematiek die in de Bijlmermeer in vergrote vorm aan de orde 
waren. Autoriteiten (overheid en woningcorporatie) hadden hier onvoldoende 
antwoord op. De opeenstapeling van minder positieve ontwikkelingen voor 
en in de Bijlmermeer heeft er voor gezorgd dat de financiële positie van Nieuw 
Amsterdam er eind jaren ’80 steeds slechter uit kwam te zien. Volgens sommige 
betrokkenen was dit uiteindelijk de reden om begin jaren ’90 over te gaan tot 
rigoureuze vernieuwing van de Bijlmermeer. 
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5.3 De visievorming op de vernieuwing van de 
Bijlmermeer 

Aan het besluit begin jaren ‘90 om de Bijlmermeer fysiek, sociaal-economisch 
en beheersmatig te vernieuwen is veel onderzoek en discussie voorafgegaan. Al 
direct na de eerste opleveringen werd onderzoek gedaan naar het functioneren 
van de wijk en de beleving van bewoners, ‘Bijlmermeer van binnen’ (Dijkhuis, 
1975) en ‘Bewonersonderzoek Gliphoeve I’ (Biervliet, 1976) zijn hier voorbeelden 
van. Maar ook later werd door verschillende partijen in publicaties kenbaar 
gemaakt hoe het leven in de Bijlmermeer werd ervaren, wat er aan schortte en hoe 
hier het beste mee kon worden omgegaan.

 ‘Van de Bijlmer meer maken. Een deltaplan voor de Bijlmermeer’ (Stichting 
Wijkopbouworgaan Bijlmermeer, 1980) was een van de eerste studies die de 
problematiek van de Bijlmermeer systematisch op een rij zet met daaraan 
gekoppeld concrete oplossingen. Meer dan 50 bewonersorganisaties en 
in stellingen zijn bij de studie betrokken geweest. Aanleiding tot deze studie was 
de start van een gemeentelijk onderzoek naar problemen in de Bijlmermeer. De 
bewonersorganisaties stelden weinig vertrouwen in dit gemeentelijk onderzoek 
(1980:7). In plaats van de keuze voor een aselecte steekproef is gekozen voor een 
uitnodiging aan alle deskundigen en vrijwilligers die in staat of bereid waren 
aan de inventarisatie mee te werken (1980:8). Het College van Burgemeester 
en Wethouders heeft ƒ 50.000,- vrijgemaakt voor dit knelpuntenonderzoek van 
bewoners (1980:12).

Een passage uit de studie, overgenomen uit het Algemeen Handelsblad, 
illustreert de verhouding tussen bewoners van de Bijlmermeer enerzijds en de 
overheid en woningcorporaties anderzijds:

[…] De gebruiksscore van het woord ‘inspraak’ kan wat betreft Amsterdam en omstreken 
dan ook alleen binnen de Gemeentelijke Universiteit hoger liggen, dan in de Bijlmermeer. 
Het wordt de flatbewoner per megafoon toegeroepen vanaf het middenveld, het wordt 
hem wekelijks in forse doses toegediend in de Bijlmer Courant en de Nieuwe Bijlmer 
en tot de inhoud van iedere brievenbus horen regelmatig missives met het magische 
woord in fors blauw-wit in het briefhoofd. De Bijlmerbewoner kan respectievelijk zitting 
nemen in een inspraakgroep ofwel in een toetsgroep. De toetsgroep namelijk bewaakt de 
inspraak procedure, zo wordt duidelijk gemaakt in een stencil dat op het eerste gezicht een 
verdwaald paperras van een groep Maagdenhuis discipelen lijkt. Om er achter te komen 
wat de bevolking wenst, staan onder andere de volgende middelen ter beschikking, meldt 
het stencil (een uitnodiging voor een open vergadering over de Inspraakprocedure 
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d.d. 7-11-’69): 1. Enquete, 2. Hearing, 3. Open vergadering, 4. Spreekuur, wekelijks 
te houden door een lid van de Inspraakgroep. Het aardige is dat het nog werkt ook. Als 
de Bijlmer iets niet zint, staat de Bijlmer als een man tegenover de aannemers of het 
gemeentebestuur, die maar eens op moeten komen en vlug ook. De achtergrond van deze 
strijdvaardige eensgezindheid blijkt bij de meeste Bijlmerbewoners ongeveer hier op neer te 
komen: ‘Ik ben niet voor m’n lol op deze bouwplaats komen zitten, maar omdat ik nergens 
anders terecht kon. Ik betaal me blauw en nu zal ik er ook uit halen wat er uit te halen valt 
(1980:12).

Dit citaat toont enerzijds de boosheid en actiebereidheid van een groep actieve 
Bijlmerbewoners, anderzijds maakt deze tekstpassage duidelijk dat bewoners 
worden geconsulteerd en dat hen ruimte wordt geboden om te participeren. De 
samenwerking tussen bewoners en instituties lijkt niet helemaal harmonieus te 
verlopen, maar er is interactie als opmaat voor verder handelen.

Rehabilitatieprogramma 1983-1988
Vanwege de slechte woningmarktpositie van de Bijlmermeer werd in 1983 
in nauw overleg met het ministerie van VROM, de Amsterdamse Federatie 
van Woningcorporaties, het Projektbureau Hoogbouw Bijlmermeer en de 
Ge meentelijke Dienst Volkshuisvesting een rehabilitatieprogramma (of anders: 
een bruidsschatprogramma) opgesteld voor een bedrag van bijna ƒ 400,- miljoen. 
In grote lijnen hield dit programma in:

een huurverlaging van gemiddeld ƒ 65,- per maand voor alle hoogbouw-- 
woningen;
het verbeteren van de woongebouwen;- 
het verbeteren van het maaiveld;- 
het gratis maken van parkeergarages;- 
het overnemen van het beheer van de hoogbouw door een nieuw op - 
te richten corporatie (Effectrapportage Hoogbouw Bijlmermeer 1987, 
Ge meentelijke Dienst Volkshuisvesting 1987:1).

 
Tijdens het verbeteringsprogramma is in 1984 onderzoek gedaan hoe bewoners 
oordeelden over de voorgestelde verbeteringen aan woongebouwen en de directe 
omgeving. Woningcorporatie Nieuw Amsterdam, de Dienst Volkshuisvesting 
en het Projektbureau Bijlmermeer waren opdrachtgever van dit onderzoek 
(Woningcorporatie Nieuw Amsterdam, Dienst Volks huisvesting, Projektbureau 
Bijlmermeer, 1984:49). Een belangrijk doel was om na te gaan of bewoners 
verschillend dachten over de verbeteringsvoorstellen in de ver schillende zones 
(A tot en met E). Dit bleek na afronding van het onderzoek maar heel beperkt het 
geval (1984:54).
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In de rapportage ‘Intensief Wijkgericht Woningbeheer in de Bijlmermeer’ valt 
over het bruidsschatprogramma te lezen:

[…] De looptijd van het bruidsschatprogramma is 1983 tot en met 1988. De vraag die 
zich aandient is hoe met het programma verder wordt gewerkt. Uit de samenvatting 
van de tweede Effectrapportage komt een aantal punten naar voren op basis waarvan 
overwogen kan worden het programma op onderdelen bij te stellen. Een mogelijkheid is 
om de nodige stappen daartoe te zetten en een eindoordeel over het verbeteringsprogramma 
een jaar uit te stellen. Wij zouden dat niet verstandig vinden. Woningbouwvereniging 
Nieuw Amsterdam lijdt enorme verliezen, en de leegstand is aanmerkelijk hoger dan wat 
het streven was. Maar de belangrijkste reden om voorbij het bruidsschatprogramma te 
kijken is het gegeven dat hiervoor naar voren kwam, dat er geen directe samenhang is 
tussen de verhuur en het verbeteringsprogramma. We concluderen daaruit niet dat dit 
programma zinloos is geweest. Gezien de staat van de gebouwen per ultimo 1983 was 
een dergelijk programma hard nodig, gericht zowel op verbetering van de staat van het 
onderhoud als op de verandering van een aantal elementen die uitgangspunt waren bij het 
ontwerp van de gebouwen. Maar noch het bruidsschatprogramma, noch het samenbrengen 
van het beheer onder één organisatie zijn op zich voldoende om de stabiele basis voor de 
verdere exploitatie van de Bijlmermeer te creëren (1987:11).

Terwijl gewerkt wordt aan het bruidsschatprogramma zijn enkele ontwikkelingen 
van belang. In 1985 bedroeg de leegstand bijna 25% (Effectrapportage Hoogbouw 
Bijlmermeer 1987; Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting 1987:1; De Liagre Böhl, 
2010:62) waardoor het gevoel ontstond dat de genomen maatregelen onvoldoende 
aansloegen. In het najaar van 1986 daarentegen neemt de verhuur van woningen 
flink toe (1987:2), maar de indruk bestaat dat het in eerste instantie de druk op de 
woningmarkt is die meer mensen doet besluiten naar de Bijlmermeer te verhuizen 
en niet de toegenomen aantrekkelijkheid van de wijk zelf (Intensief Wijkgericht 
Woningbeheer in de Bijlmermeer, Gemeente Amsterdam, 1987:3). Eind 1987 zijn 
500 woningen gesplitst tot 1000 tweekamerwoningen. De verhuur van gesplitste 
woningen verloopt direct goed (Effectrapportage Hoogbouw Bijlmermeer, 
Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting, 1987:7). De woninggrootte en huurhoogte 
blijken beter aan te sluiten bij de in de Bijlmermeer geïnteresseerde doelgroep. 
Ondertussen worden door de directie en het bestuur van Nieuw Amsterdam een 
aantal sloopplannen gelanceerd in het kader van een scenariodiscussie. Dit slaat 
echter nog niet aan. Eind jaren ’80 is sloop van delen van de relatief nieuwe wijk 
Bijlmermeer nog niet bespreekbaar (1987:5).

Bovenstaande geeft de indruk dat de jaren ’80 vooral worden gekenmerkt door 
discussies onder professionals. Bewoners en bewonersorganisaties worden bij 
tijd en wijle wel geconsulteerd, maar er is geen sprake van het samen optrekken 
naar een (visie op een) betere woon- en leefomgeving in de Bijlmermeer. Een 
voorbeeld van consultatie van, in dit geval vertrekkende, huishoudens is terug te 
lezen in de ‘Effectrapportage Hoogbouw Bijlmermeer 1987’:
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Een in 1985 uitgevoerde enquête onder vertrekkers gaf als belangrijkste uitkomst 
dat 

[…] verloedering en vervuiling van de woongebouwen en directe omgeving’ naast de 
onveiligheid tot de voornaamste vertrekmotieven behoorden. Uit de gesprekken met de 
bewonerscommissies bleek dat de hiermee samenhangende problemen hun voornaamste 
bron van zorg waren geworden. Achterstallig onderhoud, ontoereikend technisch beheer 
en moeizame relaties met de corporatie die vorig jaar tot de belangrijkste grieven van de 
bewoners behoorden zijn weliswaar niet geheel verdwenen, maar worden toch naar het 
tweede plan verschoven door de zorg om het woongedrag van hun medebewoners. Het 
gaat daarbij om het lozen van vuil op niet daarvoor bestemde plaatsen, het vandaliseren 
van portiekafsluitingen en brievenbussen, rijden met de auto op het maaiveld en langdurig 
parkeren voor ingangen van gebouwen, veroorzaken van geluidsoverlast. Gevraagd naar 
oplossingen voor bovengenoemde problemen noemen bewonerscommissies globaal twee 
benaderingen: betere selectie van nieuwe bewoners en voorlichting aan nieuwe bewoners 
(1987:11).

Dit soort informatie werd gebruikt voor verbeteringsvoorstellen door overheid 
en woningcorporatie. Ook onderhield Nieuw Amsterdam overleg met bewoners-
commissies. Omdat Nieuw Amsterdam de toezeggingen in dit soort overleggen 
vaak niet of onvoldoende nakwam nam het vertrouwen van bewoners in zowel 
de bewonerscommissies als Nieuw Amsterdam af. Een van de gevolgen was 
dat vergaderingen van de Ledenraad, bestaande uit twee afgevaardigden per 
flat, op den duur slecht werden bezocht en het quorum vaak niet werd gehaald 
(1987:35-37). Ruimte voor inbreng vanuit bewoners was in beginsel dus geregeld, 
alleen de invulling liet te wensen over. Daarnaast verliep ook het overleg tussen 
de gemeente Amsterdam en Nieuw Amsterdam verre van soepel (1987:38). Het 
resultaat was een suboptimaal onderling contact (inclusief bewoners) als basis 
voor het oplossen van enorme problemen. 

Werkgroep Toekomst Bijlmermeer
Mede omdat toenmalig staatssecretaris Enneüs Heerma niet bereid was om 
additionele financiële steun te geven voor het oplossen van de problematiek 
van de Bijlmermeer heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Amsterdam op 2 december 1988 besloten om de Werkgroep Toekomst 
Bijlmermeer in te stellen. De werkgroep bestond uit deskundigen van de 
gemeente Amsterdam, de woningcorporatie Nieuw Amsterdam, het stadsdeel 
Zuidoost, het ministerie van VROM, de Amsterdamse Federatie van Woning-
corporaties, het bedrijfsleven, de Nationale Woningraad en het Nederlands 
Christe lijk Instituut voor de Volkshuisvesting (De Bijlmer blijft, veranderen, 
Werkgroep Toekomst Bijlmermeer, 1990:6). Bewoners(organisaties) hadden 
geen zitting in deze werkgroep. De formele opdracht die deze werkgroep van 
het College heeft gekregen was om een antwoord te formuleren op de volgende 
vragen:
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Op welke wijze en binnen welke termijn kan Nieuw Amsterdam een structureel - 
positief exploitatie-resultaat realiseren? Waarbij rekening moet worden gehouden 
met: opbrengsten en lasten, beheersstructuur, woningmarktpositie, kwaliteit, 
veiligheid, stedenbouwkundige structuur en de mogelijkheden voor bestemmings-
wijziging (inclusief overdracht aan marktpartijen)
Hoe hoog zal de schuldenlast, respectievelijk het vermogenstekort naar verwachting - 
zijn, op het moment dat een structureel positief exploitatieresultaat haalbaar is?
Hoe kan deze schuldenlast / dit vermogenstekort worden gesaneerd?-  (1990:5)

Bij de uitwerking van de opdracht heeft de werkgroep haar taak ruimer opgevat. 
Zij vond het niet juist zich te beperken tot de financiële positie van Nieuw 
Amsterdam, maar zag het ook als haar taak om structurele voorstellen voor de 
Bijlmermeer als geheel te doen. De gedachte was dat op basis van aan bevelingen 
van de werkgroep er bestuurlijke besluitvorming over de hoofdlijnen van het 
beleid voor de Bijlmermeer kon plaatsvinden. Als de aanbevelingen van de 
werkgroep zouden worden overgenomen, kon worden overgegaan tot uitwerking 
van een stedenbouwkundig plan en kon een proces van verandering worden 
ingezet (1990:6).

In het eindrapport van de werkgroep valt het volgende te lezen over de 
pro blematiek in de Bijlmermeer:

[…] De problemen van de Bijlmermeer laten zich in een viertal elementen samenvatten:
de stedenbouwkundige structuur (functiescheiding, grootschaligheid en gebrek - 
aan differentiatie): de vraag naar hoogbouwflats in dergelijke aantallen en binnen 
een dergelijke rigoureuze stedenbouwkundige structuur is, zeker voor de betrokken 
doelgroep, te gering gebleken, ook in andere steden in Nederland en Europa. Ook 
voor veel van degenen die er wel zijn komen wonen, vormt de wijk onder de huidige 
voorwaarden geen adequaat woonmilieu;
het ontbreken van een hechte, stabiele samenleving, gekoppeld aan een sterke - 
concentratie van kansarme groepen bewoners die evenmin van harte in de Bijlmer 
wonen;
het met de stedenbouwkundige structuur en de beperkte maatschappelijke controle - 
samenhangende gebrek aan leefbaarheid en gevoel van veiligheid in de wijk;
de onderhoudsgevoeligheid en daardoor steeds weer oplopende onderhouds-- 
achterstanden van de gebouwen (1990:21).

Om deze problemen op een adequate manier tegemoet te treden heeft de 
werkgroep een aantal aanbevelingen geformuleerd voor een plan van aanpak die 
zouden kunnen dienen als uitgangspunten voor verdere planontwikkeling. De 
werkgroep stelt dat de aanbevelingen als een totaalpakket moeten worden gezien, 
waaruit niet naar believen onderdelen kunnen worden gelicht. Wel kunnen, 
gaande het proces, de uitgangspunten worden bijgesteld zolang de essentie maar 
gehandhaafd blijft.
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Aanbevelingen als basis voor vernieuwing
In het rapport ‘De Bijlmer blijft, veranderen’ worden elf aanbevelingen geformu-
leerd om de Bijlmermeer perspectief te bieden (1990:43-44). Deze aanbevelingen 
zouden de basis blijken van de grootschalige vernieuwing van de Bijlmermeer 
(onderstaande aanbevelingen zijn letterlijk overgenomen uit het rapport ‘De 
Bijlmer blijft, veranderen’):

Aan de Bijlmermeer kan alleen een nieuw perspectief worden geboden als de 1 
stedenbouwkundige opzet van de wijk wordt doorbroken en leefbaarheid en 
veiligheid in de wijk worden vergroot. In overleg tussen alle nu en in de toekomst 
betrokken partijen moet daartoe een stedenbouwkundig plan worden ontwikkeld. 
Daartoe dient een projectorganisatie te worden ingesteld waarin zowel de publieke 
(gemeente, stadsdeel), als de private partijen (Nieuw Amsterdam en Ons Belang 
als beherende organisaties, beleggers, andere betrokken sociale verhuurders) 
deelnemen. De in deze publiek-private samenwerking deelnemende partijen 
dienen vervolgens tot zodanige afspraken te komen dat voldoende garanties 
bestaan voor de uitvoering van het ontwikkelde plan. De betrokkenheid van 
de bewoners moet op de in de stadsvernieuwing gebruikelijke wijze worden 
ge garandeerd.
Sloop van woningen/vervangende nieuwbouw (of aftopping met aanvullende 2 
nieuwbouw) is één van de instrumenten die moeten worden ingezet om een 
doorbreking van de stedenbouwkundige opzet te bereiken. Daardoor zal een 
aantrekkelijker en meer gevarieerde stedenbouwkundige opzet moeten ontstaan. 
Het aantal te slopen woningen zal circa 25% van het woningbestand van de 
Bijlmermeer bedragen. Een veel hoger aandeel te slopen woningen is, gegeven de 
financiële, maatschappelijke en markttechnische randvoorwaarden, niet wenselijk 
en lijkt vanuit stedenbouwkundige overwegingen niet noodzakelijk. De keuze 
tussen sloop of aftopping, dan wel een combinatie van beide en de keuze van de te 
slopen flats c.q. af te toppen flats zal afhangen van de uitwerking van het steden-
bouwkundig plan.
In dit kader zal ook een herstructurering van de woonomgeving en in frastructuur 3 
plaats moeten vinden. De huidige strikte scheiding van verkeerssoorten 
moet worden opgeheven door een betere aansluiting tussen de huidige hoofd-
infrastructuur van halfhoge wegen en het maaiveld.
Er moet een betere aansluiting en sterkere verweving tussen de Bijlmermeer 4 
en het bedrijventerrein Amstel III tot stand komen, onder andere door in beide 
gebieden een grotere differentiatie van functies te realiseren en de verbindingen 
tussen beide gebieden te verbeteren. Het stadsdeel Zuidoost moet als geheel 
een sterkere positie binnen de stedelijke structuur krijgen door infrastructurele 
maatregelen, de vestiging van voorzieningen met een bovenwijks karakter en het 
uitbouwen van wijkvoorzieningen. De werkgroep heeft zich niet beraden over de 
kosten en de financiering van deze ingrepen.
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De samenstelling van de flats die niet zullen worden gesloopt, moet worden 5 
gedifferentieerd. Circa een kwart van de Bijlmerflats zal zodanig moeten worden 
aangepast en verbeterd dat ze aantrekkelijk worden voor een andere doelgroep 
(netto huren van 800 – 1000 gulden). Deze herpositionering zal door, en voor 
risico van, marktpartijen (beleggers, projectontwikkelaars) moeten worden 
ontwikkeld. Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan zal een contract 
moeten worden afgesloten tussen gemeente en marktpartijen waarin wederzijdse 
garanties worden gegeven voor de uitvoering van het gehele plan (dus inclusief 
het element van herpositionering).
De overige woningen (circa 50%) moeten een grote onderhoudsbeurt krijgen 6 
zodat onderhoudsachterstanden kunnen worden weggewerkt en voor de eerst-
komende jaren geen grote onderhoudsuitgaven meer behoeven te worden 
verwacht. De woningen blijven bedoeld voor de doelgroep van sociale 
verhuurders, dat wil zeggen voor bewoners met een inkomen tot modaal.
Het herstructureringsproces zal zich in een tijdsbestek van 10 jaar moeten 7 
voltrekken. Dat wil zeggen dat jaarlijks 500 à 600 woningen ofwel gesloopt, 
ofwel geherpositioneerd zullen worden. Daarnaast zullen circa 600 woningen 
per jaar een groot onderhoudsbeurt moeten krijgen. Daarvoor zal voldoende 
zowel personele, als financiële capaciteit bij de gemeente en Nieuw Amsterdam 
beschikbaar moeten zijn. Daarnaast zal er voldoende contingent moeten zijn, 
zowel in de verschillende nieuwbouwsectoren, als in de verbeteringssfeer.
De bewoners van te slopen of te herpositioneren flats moeten alle bij de stads-8 
vernieuwing gebruikelijke rechten krijgen: stadsvernieuwingsurgentie, 
verhuiskosten vergoeding, inspraak. Zij die (bewust) kiezen voor het wonen in de 
Bijlmermeer moeten daar de mogelijkheid toe te krijgen.
Voor de potentiële blijvers zal een plan voor sociale vernieuwing moeten worden 9 
ontwikkeld, waardoor hun maatschappelijke positie wordt versterkt. Er zal in 
overleg tussen overheid en bedrijfsleven in Zuidoost een gericht scholings- en 
werkgelegenheidsprogramma moeten worden opgesteld.
Van de herstructureringsoperatie kan verwacht worden dat deze de leefbaarheid 10 
en veiligheid van de Bijlmermeer ten goede komt. Daarnaast is, zeker in het 
overgangstraject, een actief veiligheidsbeleid en bestrijding van drugs criminaliteit 
dringend noodzakelijk. De spoedige komst van stadswachten in Amsterdam 
Zuidoost kan hieraan een bijdrage leveren, maar ook in inzet en beleid van de 
politie dient grote prioriteit voor de Bijlmermeer tot uitdrukking te komen.
De herstructureringsoperatie zal er toe moeten leiden dat Nieuw Amsterdam 11 
de door haar beheerde woningen kostendekkend kan exploiteren en in staat 
is ge leidelijk een bedrijfsreserve op te bouwen. Voor zover dat onvoldoende 
ge garandeerd is zullen aanvullende oplossingen moeten worden ontwikkeld 
voor de financiële problemen van de corporatie. Dat geldt in elk geval voor het 
overgangstraject.

Bron: De Bijlmer blijft, veranderen (1990)
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Rol en beeld van bewoners
Tot het moment van de aanbevelingen van de Werkgroep is er geen echte 
samenwerking opgebouwd met bewoners. De bewonersinbreng tot dat moment 
bestaat uit straatinterviews van actieve journalisten, het meedoen aan onderzoek 
en het inspreken op inspreekavonden. Het gevolg is dat met name de wensen 
en gedachten van een beperkt aantal actieve bewoners bekend is. Dit blijkt uit 
onderzoek van Wassenberg ‘De bewoners over de toekomst van de Bijlmermeer’ 
(1990:2). 

Dit onderzoek is in zekere zin toevallig tot stand gekomen. In opdracht van de 
Stuurgroep Bestuurlijke Preventie Criminaliteit, een samenwerking van de minis-
teries van Justitie en Binnenlandse Zaken, voerde het Onderzoeks instituut voor 
Technische Bestuurskunde (OTB) een onderzoek uit naar het func tioneren van 
avondhuismeesters in een viertal flats. De nameting is door het OTB aan gegrepen 
om ook onderzoek te doen naar de mening van bewoners omdat juist op dat 
moment de aanbevelingen van de Werkgroep Toekomst Bijlmermeer werden 
gepresenteerd (1990:9-10). Dit is een eigen initiatief van het OTB. Er is in dit geval 
geen opdrachtgever in het spel.

In het onderzoek van Wassenberg wordt de reactie van de werkgroep Wonen en 
woonomgeving van het Wijkopbouworgaan Bijlmermeer op de bovengenoemde 
aanbevelingen als volgt verwoord:

[…] De werkgroep Wonen en woonomgeving van het Wijkopbouworgaan Bijlmermeer 
wijst de verandering van de woningmarktfunctie af en stelt de huidige bevolking van 
de Bijlmermeer centraal: ‘wij willen met en voor de bevolking van de Bijlmermeer de 
problemen proberen op te lossen’. Dit moet gestalte krijgen door middel van ‘stads-
vernieuwing nieuwe stijl’: ‘wij willen voor de Bijlmermeer een integrale aanpak, waarin 
naast de woningen en de stedenbouwkundige structuur ruimte is voor de aanpak 
van sociale problemen, zoals werkloosheid, scholingsachterstanden, vandalisme en 
cri minaliteit’. Hiertoe pleit de werkgroep van het Wijkopbouworgaan voor de erkenning 
als stadsvernieuwingsgebied met de daarbij behorende projectorganisatie, rechten van 
de bewoners en gelden. Daarnaast moet geld uit de sociale vernieuwingspot komen. 
In grijpende stedenbouwkundige maatregelen worden op voorhand niet (meer) afgewezen, 
maar precieze invulling moet per buurt bepaald worden door de projectgroepen. Bij de 
herpositionering stelt deze werkgroep grote vraagtekens (1990:8).
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Uit het onderzoek blijkt verder dat:

de culturele achtergrond van mensen, net als leeftijd en geslacht, van invloed kan - 
zijn op de vraag hoe men over bepaalde zaken denkt (1990:14);
het autovrije maaiveld door de bewoners wordt gewaardeerd (59%). Ouderen - 
meer dan jongeren en in het buitenland geboren bewoners minder dan in 
Nederland geboren bewoners (1990:18-19);
46% van de bewoners de woningen waardeert. Ouderen meer dan jongeren en - 
in het buitenland geboren bewoners minder dan in Nederland geboren bewoners 
(1990:19-21);
39% de gemengde samenleving een goede zaak vindt (1990:21);- 
31% van de bewoners tevreden is over de huurhoogte. Ouderen meer dan - 
jongeren (1990:22);
29% van de bewoners de stedenbouwkundige opzet waardeert. Voor mensen die - 
langer in de Bijlmermeer wonen geldt dit meer dan voor bewoners die nog niet 
zo lang hier wonen (1990:22);
26% van de bewoners de Bijlmermeer gezellig vindt. Dit geldt met name voor de - 
Surinaamse en Antilliaanse bewoners (1990:24);
77% van de bewoners onveiligheid en criminaliteit als de belangrijkste - 
problemen ziet. Dit geldt voor alle bewoners (1990:26);
77% van de bewoners ook vervuiling en vandalisme als een van de grootste - 
problemen ziet. Dit geldt over het algemeen meer voor Nederlanders dan voor 
buitenlanders (1990:26);
43% van de bewoners werkloosheid als groot probleem ziet. Met name - 
Ne derlanders geven dit aan (1990:27);
28% van de bewoners de hoge woonlasten als probleem ervaart. Voor met name - 
éénoudergezinnen en Surinamers/Antillianen is dit aan de orde (1990:27);
27% van de bewoners stoort zich aan de stedenbouwkundige opzet van de - 
Bijlmer. Voor jongeren en Nederlanders geldt dit het meest (1990:29);
22% van de bewoners ergert zich aan medebewoners van de flat. Mensen zonder - 
kinderen, Nederlanders en ouderen scoren op dit punt het hoogst (1990:29);
mensen die kort in de Bijlmermeer wonen moeite hebben met de geïsoleerde - 
ligging (22%) (1990:30);
slechts een klein deel van de bewoners (8%) de kwaliteit van de woningen als - 
onvoldoende ervaart (1990:30);
van degenen die langer dan vier jaar op het huidige adres wonen, ongeveer de - 
helft van alle bewoners (bijna 50%) vindt dat de plannen van de Werkgroep 
Toekomst Bijlmermeer de problemen niet oplossen (1990:34);
hoe ouder de bewoner des te minder men de sloopplannen vindt helpen. Een - 
percentage van 62% van de 50-plussers ziet niets in de voorgestelde plannen 
(1990:34);
huishoudens met kinderen positiever zijn over de plannen dan huishoudens - 
zonder kinderen (1990:36);



EEn	EMpiriSChE	rEConStruCtiE	 125

Nederlanders sceptischer zijn over de plannen dan andere bevolkingsgroepen - 
(1990:36);
de meningen van de bewoners over sloop tamelijk ver uit elkaar liggen, maar dat - 
men het over de herpositionering van de flats veel meer eens is. 63% vindt dit 
geen goed idee (1990:40);
een derde van de bewoners niet wil verhuizen, ook niet als er andere woningen - 
worden gebouwd, en dat tweederde wel wil verhuizen (1990:41)
bewoners die binnen de Bijlmermeer willen verhuizen het liefst naar een - 
eengezins woning in de huursector willen (1990:44);
de huidige Bijlmerbewoners geen interesse hebben in luxe woningen (1990:44);- 
als de plannen van de Werkgroep Toekomst Bijlmermeer door gaan 40% van de - 
bewoners uit de Bijlmermeer wil verhuizen (1990:45).

Bron: Wassenberg (1990)

De benadering in pijlers
In het rapport ‘Over de toekomst van de Bijlmer. Het doelmatige van vernieuwing 
in het kwadraat’ (Stadsdeel Zuidoost, 1990) worden de voorstellen van de 
Werkgroep Toekomst Bijlmermeer verder uitgewerkt. Het is een van de eerste 
keren dat er in een officieel document wordt gesproken over pijlers. De pijler 
stedelijke vernieuwing en de pijler sociale vernieuwing worden onderscheiden, 
als ook het cruciale van de onderlinge samenhang. Dit is een nieuwe benadering 
in vergelijking met de eerder uitgevoerde stadsvernieuwing. Daarnaast wordt 
ook intensief wijkgericht woningbeheer als een belangrijke pijler gezien en de 
buurtgerichte benadering in het algemeen (1990:7).
Het voorstel was om een gebiedsgerichte, integrale aanpak (lees: benadering van 
pijlers in samenhang) op de Bijlmermeer toe te passen (zoals de latere invulling 
van stedelijke vernieuwing zou zijn) waarbij het gebied zou worden aan gewezen 
als stadsvernieuwingsgebied (1990:11). Dit was om verschillende reden 
belangrijk, onder andere omdat dit ruimte bood om in gesprek te kunnen treden 
met bewoners. In het rapport ‘Over de toekomst van de Bijlmer’ staat in relatie tot 
bewoners het volgende:

[…] Het voorbereiden en uitvoeren van de stadsvernieuwing betekent, dat op meerdere 
niveaus met bewoners gesproken moet worden. Er zal immers overleg moeten plaats 
vinden over de voorgestane aanpak. Verder moet er overlegd worden over het toepassen 
van die aanpak in concrete situaties. En tenslotte zal er met individuele bewoners overlegd 
moeten worden over de uitvoering, want dan gaat het om veranderingen in hun woon -
situatie. Dat biedt unieke kansen om de sociale vernieuwing concreet gestalte te geven 
en daarmee het begrip sociale vernieuwing invulling en inhoud te geven. Ste delijke 
vernieuwing als technisch proces noodzaakt tot directe contacten met de bewoners 
(1990:19).
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Ook wordt in het rapport genoemd dat een nieuwe invulling nodig is voor stede-
lijke en sociale vernieuwing en dat dit het volgende inhoudt:

niet uitgaan van een eindbeeld;- 
het scheppen van zoveel mogelijk zekerheid voor bewoners en de meest - 
betrokken organisatie: Nieuw Amsterdam;
het scheppen van verantwoorde stedenbouwkundige voorwaarden;- 
het opzetten van een integraal actieprogramma. - 

Aan bewoners wordt gevraagd om mee te doen aan de sociale vernieuwing 
en aan het proces van stadsvernieuwing. In een proces van stadsvernieuwing 
mag, in de optiek van het stadsdeel, van bewoners gevraagd worden te leven 
met onzekerheden op voorwaarde dat een aantal zaken op voorhand wel zeker 
gesteld wordt. Het stadsdeelbestuur acht het van groot belang dat in dit verband 
het volgende wordt genoemd:

bewoners kunnen in Zuidoost blijven wonen als zij dit willen;- 
bewoners kunnen rekenen op vervangende (betere) huisvesting waarbij met - 
voorkeuren rekening wordt gehouden;
bewoners kunnen erop vertrouwen dat nieuwe huisvesting betaalbaar is;- 
bewoners ontvangen een tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en - 
herinrichting;
bewoners worden begeleid in het proces wat in ieder geval betekent dat er - 
een vast aanspreekpunt is (1990:23).

Voor de overlegstructuur worden door het stadsdeel verschillende schaalniveaus 
onderscheiden:

het project Bijlmermeer – platform- 
deelprojecten – werkgroepoverleg- 
deeluitwerkingen – individueel overleg. - 

Het genoemde platform is bedoeld voor overleg en niet voor besluitvorming. In 
het platform zijn politieke partijen, het wijkopbouworgaan, de winkeliersver-
eniging, organisaties op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, de KvK, het 
Arbeidsbureau, etc. vertegenwoordigd. Bij deelprojecten kan gedacht worden 
aan bijvoorbeeld de aanpak van een blok of buurt. In dat geval moet met direct 
betrokken partijen rechtstreeks overlegd worden, bijvoorbeeld met een bewoners-
vertegenwoordiging. Fijnere uitwerking vindt plaats op individueel niveau. Dit 
betekent overleg met individuele bewoners door uitvoerders van het vernieu-
wingsproces. Het stadsdeel stelt expliciet dat het de directe gesprekspartner wil 
zijn van de bevolking van de Bijlmermeer en daarom uitvoering wil geven aan 
de vernieuwing van deze wijk (1990:27). Dit laat overigens onverlet dat er in een 
organisatieschema zoals gepresenteerd in het rapport geen zichtbare plaats is 
ingeruimd voor bewoners, en ook niet voor bewonersorganisaties.
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Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer
Begin 1991 wordt de Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer voor de duur van 
anderhalf jaar ingesteld door het College van Burgemeester en Wethouders 
(Gemeenteblad, 1991:1). De Stuurgroep krijgt een tweeledige opdracht: (1) het 
starten van de vernieuwing van de Bijlmermeer en (2) het scheppen van condities 
voor een goede voortgang na de start. In drie stappen is aan deze opdracht vorm 
gegeven. Het eerste halfjaar is gewerkt aan het rapport ‘Kiezen en Beginnen!’ 
(1991). Het tweede half jaar is afgerond met een symposium op 13 december 
1991 onder de titel ‘Werken aan de Bijlmermeer’. Het derde en laatste halfjaar is 
afgerond met het eindrapport ‘Werk met werk maken’ (1992) (Werk met werk 
maken, Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer, 1992:1).

In het rapport ‘Kiezen en Beginnen!’ (1991), het eerste werkprogramma voor 
de vernieuwing van de Bijlmermeer wordt opvallend vaak, afgezet tegen 
eerdere documenten, gesproken over de relevantie van inbreng van bewoners. 
Dit is opvallend omdat tot aan dit moment er niet een heel intensief contact is 
geweest tussen bewoners en instituties. Het gaat dan om het niveau van beleids-
ontwikkeling voor het gebied. 
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5.4 Een continue zoektocht naar probleemreductie

De ontwikkeling van een gezamenlijke visie op de vernieuwing van de Bijlmer-
 meer lijkt net als bij het ontstaan van de wijk een kwestie van pro fessionals. 
Alhoewel er in 1980 een door bewonersorganisaties breed gedragen studie 
ligt van de Stichting Wijkopbouworgaan Bijlmermeer waarin een schets wordt 
gegeven van de Bijlmerproblematiek en de daarbij mogelijke oplossingen, 
wordt de discussie toch vooral gevoerd tussen bestuurders, ambtenaren en 
medewerkers van woningcorporaties.

De jaren ’80 worden gedomineerd door het opzetten, uitvoeren en evalueren van 
het rehabilitatieprogramma. Dit programma loopt van 1983 tot en met 1988 met 
als inzet de negatieve spiraal op verschillende fronten in de Bijlmermeer te keren. 
Lopende het programma lanceerde de in 1984 opgerichte Woningcorporatie 
Nieuw Amsterdam in het kader van scenariodiscussies de gedachte van gedeel-
telijke sloop van bestaande flats. Voor geen van de andere partijen was dat in die 
fase een optie. 

Desalniettemin sloeg het rehabilitatieprogramma onvoldoende aan. 
Ge constateerd werd dat er geen directe samenhang blijkt te bestaan tussen de 
verhuur (de leegstand was in 1985 opgelopen tot bijna 25%) en het verbeterings-
programma. Weliswaar was er sprake van een kwaliteitsimpuls aan de gebouwen 
en nam de leegstand af, de tekorten van de woningcorporatie Nieuw Amsterdam 
liepen nog steeds op. Anders geformuleerd, het rehabilitatieprogramma was in 
zijn opzet tekort geschoten en vervolginitiatieven waren nodig.

De Werkgroep Toekomst Bijlmermeer werd in 1988 in het leven geroepen. Het 
Rijk weigerde nog additionele financiële steun te leveren en op andere wijzen 
moest worden gezocht naar het structureel oplossen van de problematiek in de 
Bijlmermeer. Diverse deskundigen hadden zitting in de werkgroep. Bewoners 
en/of bewonersorganisaties maakten hier geen deel van uit. Anderhalf jaar 
later formuleert de werkgroep in het rapport ‘De Bijlmer blijft, veranderen’ een 
elftal aanbevelingen die de basis zouden vormen voor de vernieuwing van de 
Bijlmermeer zoals die vandaag de dag bekend is. Het slopen van woningen wordt 
hierbij ook genoemd en het taboe dat hierop rustte lijkt langzaam te verdwijnen. 
Dit blijkt ook uit onderzoek van Wassenberg, ‘De bewoners over de toekomst 
van de Bijlmermeer’. Hierin staat beschreven dat […] ‘ingrijpende stedenbouw-
kundige maatregelen op voorhand niet (meer) worden afgewezen, maar dat de precieze 
invulling per buurt moet worden bepaald’ (1990:8). Het onderzoek van Wassenberg 
is overigens pas uitgevoerd nadat de voorstellen van de werkgroep bekend 
waren. Daarbij is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een al eerder gepland 
onderzoek naar het functioneren van huismeesters te combineren met een 
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onderzoek naar de mening over de uitkomsten van het werk van de werkgroep. 
Met andere woorden, dit onderzoek is bij toeval ontstaan en kent geen opdracht-
gever.

Ondanks de beperkte betrokkenheid van bewoners tot dat moment komen 
bewoners in de opvolgende rapporten ‘Over de toekomst van de Bijlmer’ (van 
het stadsdeel Zuidoost) en ‘Kiezen en Beginnen!’ (van de voor een beperkte 
duur opgerichte Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer) prominent aan bod. Een 
centraal element is dat vernieuwen zonder betrokkenheid van bewoners niet zal 
lukken en dat hier in het proces voldoende rekening mee moet worden gehouden. 
Uitgebreid wordt besproken hoe hierin kan worden voorzien. In beleidsmatige 
zin lijkt de betrokkenheid van bewoners bij de uitwerking van het vernieuwings-
proces op dat moment geborgd. Het bewonersaandeel in het visietraject is 
beperkt gebleven tot het meedoen aan onderzoek. 

De eindrapportage ‘Werk met werk maken’ van de Stuurgroep Vernieuwing 
Bijlmermeer is het eerste uitgewerkte werkprogramma als vervolg op de 
rapportage ‘Kiezen en Beginnen!’. Feitelijk kan dit werkprogramma, voor de jaren 
1992 en 1993, als start worden gezien van het huidige vernieuwingsproces. 
De afspraak is gemaakt (en hier werd tot 2014 uitvoering aan gegeven) dat het 
Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer jaarlijks een werkprogramma opstelt. 
Hiermee wordt duidelijk wat in het komende jaar op het programma staat en 
kan ook de voortgang ten opzichte van het voorgaande jaar worden beschreven. 
Als eerste integrale actiegebieden zijn Ganzenhoef-West en Amsterdamse Poort 
aangewezen (Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer, 1992:18). Iets later wordt de 
K-buurt (Projectgroep Kraaiennest) het derde actiegebied. 

Met deze informatie kan het eerste deel van subvraag vier worden beantwoord. 
De vraag luidde:

Hebben bewoners een rol gespeeld bij de ontstaansgeschiedenis van de Bijlmermeer 
tot het moment van bestuurlijke besluitvorming over stedelijke vernieuwing en is die 
rol anders dan in de fase van stedelijke vernieuwing?

Uit de analyse zoals gepresenteerd in dit hoofdstuk blijkt dat bewoners geen rol 
hebben gespeeld bij de ontstaansgeschiedenis van de Bijlmermeer en dat zij in 
de fase hierna met name inbreng hebben gehad bij onderzoek. Mentzel (1989) 
laat zien dat de discussie over de bouw van de Bijlmermeer een discussie is 
geweest tussen professionals. Er is geen onderzoek gedaan naar woonwensen en 
-behoeften van bewoners en ook is de architectonische en stedenbouwkundige 
filosofie niet vooraf getoetst. Zelfs de gemeenteraad stelde het bestemmingsplan 
Bijlmermeer pas vast na oplevering van de laatste woning. Een hoofdelijke 
stemming in de raad, voorafgaand aan de bouw, is er nooit geweest (1989:177).
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Al in de eerste fase na oplevering van de eerste woningen blijken er problemen 
te zijn. De verhuisdynamiek is groot en voorzieningen worden niet, later of 
anders opgeleverd. Ook mondiale ontwikkelingen zoals de oliecrisis en de 
on afhankelijkheid van Suriname hebben grote invloed op het leven in de 
Bijlmermeer. Het beeld dat zich opdringt is dat de Bijlmermeer een ‘ongelukkig’ 
begin kent en vervolgens is meegezogen in een spiraal van verval, veroorzaakt 
door een combinatie van menselijke inschattingsfouten en landelijke en mondiale 
ontwikkelingen. Pogingen om de schade te beperken en het tij te keren hebben 
tussen de 15 en 20 jaar geduurd. Ook deze periode is vooral een zaak geweest van 
professionals. Bewoners of bewonersorganisaties zijn in geen enkele fase vaste 
gesprekspartner geweest om bestaande problemen mee helpen op te lossen. Wel 
is door middel van (bewoners)onderzoek gepeild door instanties (overheid en 
woningcorporaties) hoe het wonen in de Bijlmermeer werd ervaren (onder andere 
‘Bijlmermeer van binnen. Een grootschalige hoogbouwwijk beoordeeld door 
bewoners’ (1975), ‘Bewonersonderzoek Gliphoeve I’ (1976), ‘Bewonersonderzoek 
Groot-Fleerde. Een experiment met huurverlaging’ (1986), ‘Die Bijlmer, wat heb 
je daar nou te zoeken? Een onderzoek naar bewoners die langer dan 4 jaar in de 
Bijlmer wonen’ (1989)).

Dit betekent niet dat (actieve) bewoners stil hebben gezeten. In 1980 hebben 50 
bewonersorganisaties en instellingen een studie laten uitvoeren naar problemen 
van en oplossingen voor de Bijlmermeer. Dit onderzoek, ‘Van de Bijlmer 
meer maken. Een deltaplan voor de Bijlmermeer’, toont heel concreet welke 
problemen door bewoners worden ervaren en wat in hun optiek als oplossing 
zou kunnen dienen. Aanleiding voor deze studie was het gebrek aan vertrouwen 
dat bewoners stelden in een aangekondigd onderzoek van de gemeente. Zo 
ontstonden er parallele sporen: één onderzoek uitgevoerd door de gemeente 
en één onderzoek uitgevoerd door bewonersorganisaties. Het College van 
Bur gemeester en Wethouders stelde hiervoor ƒ 250.000,- beschikbaar, waarvan 
ƒ 50.000,- voor de bewonersstudie. Een aantal door bewoners ge presenteerde 
oplossingen zijn (veel) later in de tijd onderdeel gaan uitmaken van de 
ver betering en vernieuwing van de Bijlmermeer. Van een directe relatie met de 
door bewoners geïnitieerde studie is uit archiefmateriaal niets gebleken. Wel is 
(de voortgang van) gemeentelijk beleid getoetst bij bewoners39 op basis waarvan 
mogelijk bij stellingen zijn doorgevoerd.

In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de fase van stedelijke 
vernieuwing. Het tweede deel van onderzoeksvraag vier kan op basis van dat 
hoofdstuk worden beantwoord.

39 Bijvoorbeeld in 1984 is gevraagd hoe bewoners oordeelden over de voorgestelde verbeteringen 
aan woongebouwen en directe omgeving (Renovatie Onderzoek Hoogbouw Bijlmermeer).



131

Het beeld dat in dit onderzoek naar voren komt is dat er op het niveau van 
formele beleidsontwikkeling geen betrokkenheid is geweest van bewoners40. 
Dit geldt voor algemeen stedelijk beleid (stadsvernieuwing, GSB, stedelijke 
vernieuwing en wijkaanpak), maar ook, zij het in iets mindere mate41, voor 
beleidsontwikkeling specifiek gericht op de Bijlmermeer.

De vervolgvraag die zich opdringt is of dit ook geldt voor het niveau van beleids-
realisatie. Op dit niveau worden plannen voor gebieden en wooncomplexen 
concreet ontwikkeld, en vervolgens uitgevoerd. Bewoners ondervinden hier 
direct de gevolgen van en hun betrokkenheid lijkt voor het welslagen van dit 
soort projecten belangrijk.

Dit hoofdstuk zal de opbrengst van diverse participatietrajecten en inspraak-
procedures bij het vernieuwingsproces van de Bijlmermeer presenteren. In totaal 
zijn 62 stadsdeelraadsvoordrachten (of besluiten van het Dagelijks Bestuur) 
en één notitie aan het Dagelijks Bestuur voor dit onderzoek geanalyseerd. 
De ge analyseerde periode van bestuurlijke besluitvorming bestrijkt de jaren 
1992-2008. De meest relevante besluiten voor het vernieuwingsproces van de 
Bijlmermeer zijn in deze fase genomen.

40 Zie hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5.
41 Bewoners zijn middels onderzoeken bevraagd over het wonen in de Bijlmermeer.

Hoofdstuk 6

Bestuurlijke besluitvorming, 
bewonersinbreng en -invloed
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De analyse richt zich op twee onderdelen: bewonersinbreng en -invloed. Er is 
bekeken hoe per gebied en per ontwikkelingsfase de formele bewonersinbreng 
van invloed is geweest op de uiteindelijke plan- en besluitvorming, conform 
de plaberum-systematiek42 zoals die in Amsterdam wordt gehanteerd. Er is 
een onderverdeling gemaakt van inbreng op het gebied van woningvoorraad/
vastgoed, openbare ruimte, infrastructuur en proces. Hiervoor is gekozen omdat 
dit de belangrijkste bouwstenen zijn van het fysieke vernieuwingsproces. Iedere 
suggestie van een bewoner, maar ook elk planonderdeel, is toe te delen naar één 
van deze categorieën.

Bij vraagstukken rondom parkeren is gekozen voor de categorie infrastructuur. 
Een alternatief zou zijn om parkeren soms toe te delen naar vastgoed (bij bijvoor-
beeld overdekt parkeren) en soms naar openbare ruimte (bijvoorbeeld parkeren 
op straat), maar dit zou de ordening van bewonersinbreng niet ten goede komen. 
In bijlage 1 is bewonersinbreng per planonderdeel in tabellen vervat.

De bestudering van bewonersinvloed op vernieuwingsplannen en plan -
onderdelen geschiedt chronologisch. De Gooiseweg kan worden gezien als 
een scheidslijn tussen de buurtcombinaties d,f,h-buurt en de e,g,k-buurt. Per 
buurtcombinatie worden de diverse buurten separaat besproken, tenzij er bij de 
planontwikkeling sprake is van het ‘samentrekken’ van buurten. In deze gevallen 
wordt breder gekeken dan alleen de buurt.

42 Het PlABERUM (Plan- en Besluitvormingsproces Ruimtelijke Maatregelen) is bedoeld om het 
planvormingsproces	in	amsterdam	‘op	te	knippen’	in	fasen	waarbij	na	iedere	fase	sprake	is	van	
bestuurlijke besluitvorming. Op deze wijze wordt inzichtelijk in welke fase een project verkeert, 
welke stappen nog moeten worden doorlopen en waarover al besluiten zijn genomen.  
De zes fasen van het PlABERUM tot 2006 zijn:  
Fase 1: Vooronderzoek. 
Fase 2: Plan van Aanpak/Nota van Uitgangspunten (PvA/NvU). 
Fase 3: Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). 
Fase 4: Stedenbouwkundig Plan (SP). 
Fase 5: Realisatie. 
Fase 6: Beheer.  
Na besluitvorming in 2005 over de zogenaamde Grote Vereenvoudiging werd in de ruimtelijke 
sector binnen Amsterdam overgestapt naar het werken met vier fasen:  
Fase 1: Strategie - leidt tot een Strategiebesluit. 
Fase 2: Onderzoek - leidt tot een Projectbesluit. 
Fase 3: Programma en ontwerp - leidt tot een Investeringsbesluit. 
Fase 4: Uitvoering - leidt tot realisering via Uitvoeringsbesluiten. 
(Gemeente Amsterdam, Plaberum, 2006:9)



BESTUURlIJKE BESlUITVORMING, BEWONERSINBRENG EN -INVlOED 133

Alle feitelijke informatie in dit hoofdstuk is afkomstig uit voordrachten aan de 
stadsdeelraad Zuidoost en/of documenten waarover het Dagelijks Bestuur van 
het stadsdeel heeft besloten. Door te citeren uit de stadsdeelraadsvoordrachten 
kan worden gepresenteerd hoe de rol en inzet van bewonersbetrokkenheid 
door het stadsdeel worden verwoord. Deze citaten, zowel kort als uitgebreid, 
zijn in een aparte box geplaatst. In bijlage 1 wordt aangegeven of inbreng wel of 
niet is gehonoreerd. Als in de stadsdeelraadsvoordracht wordt vermeld dat een 
inspraaksuggestie mogelijk later in het planproces wordt betrokken, dan wordt 
dit op deze wijze weergegeven. Met deze ordening ontstaat een beeld van welk 
soort inbreng in welke fase onderwerp is van gesprek.

Niet in alle stadsdeelraadsvoordrachten wordt evenveel aandacht besteed aan 
bewonersparticipatie en inspraak. In die gevallen waarbij dit onderdeel beperkt 
blijft tot het noemen van wettelijke vereisten (ter inzage leggen, informatie- en 
inspraakmoment) zal er verder niet uitgebreid worden ingegaan op dat betref-
fende planonderdeel. Als aandacht voor participatie en inspraak in een stads-
deelraadsvoordracht beperkt is, maar er wel inbreng is geweest van bewoners of 
andere belanghebbenden, is dit terug te zien in bijlage 1 en zal er mogelijk in de 
tekst aan worden gerefereerd.

Dit hoofdstuk beschrijft welke bewonersinbreng op welk moment is gepleegd en 
welke suggesties hebben geleid tot wijzigingen in de oorspronkelijke plannen. 
Subvraag vijf van dit onderzoek kan met deze benadering beantwoord worden. 

Waaruit bestaan de inbreng en invloed van Bijlmerbewoners en belang hebbenden 
per planfase van het vernieuwingsproces?

Bewonersinbreng zal aan een nadere analyse worden onderworpen om een 
onderscheid te kunnen aanbrengen tussen inbreng, invloed en majeure invloed. 
In hoofdstuk 1 zijn deze begrippen reeds geoperationaliseerd.
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6.1 Vernieuwing in het westelijk deel van de 
Bijlmermeer (D,F,H-buurt) 

Het vernieuwingsgebied Bijlmermeer kent een ‘natuurlijke’ scheidslijn met de 
Gooiseweg. Figuur 6.1 toont hoe deze weg bijna precies door het midden van 
het gebied loopt. Het westelijk deel is de d,f,h-buurt. In hoofdstuk 4 zijn de 
ka rakteristieken van dit deel van de Bijlmermeer behandeld. Hier is ook het 
winkelcentrum Amsterdamse Poort (inclusief de nieuwbouwwijk Vogeltjeswei) 
gelegen. Dit onderdeel van het vernieuwings gebied wordt, naast de d,f,h-buurt, 
afzonderlijk in deze paragraaf belicht.

Figuur 6.1 De Bijlmermeer: vernieuwing per buurt

  Bron: stadsdeel Zuidoost

D-Buurt E-Buurt
F-Buurt G-Buurt
H-Buurt
Amsterdamse Poort Vogeltjeswei

K-buurt

Vernieuwingsgebieden

Buurtgrenzen
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6.1.1 De Amsterdamse Poort: meer winkel- dan woongebied

In het westelijk deel van het vernieuwingsgebied is de Amsterdamse Poort de 
eerste buurt waar sprake was van vernieuwing. De Amsterdamse Poort maakt 
deel uit van de zogenaamde 1e fase Vernieuwing Bijlmermeer. In dit gebied woont 
een beperkt aantal mensen omdat het gebied met name is ingericht op winkel- 
en horecavoorzieningen. In de tijd gezien schommelt het aantal bewoners in de 
Amsterdamse Poort rond 1000 (zie tabel 6.1).

Tabel 6.1 Aantale bewoners in de Amsterdamse Poort

1995 2000 2005 2010

Aantal bewoners 1.005 1.084 1.258 1.101

Bron: O+S

         
Binnen het actiegebied ligt het accent bij ruimtelijke maatregelen met name op 
het gebied van economische ontwikkelingen (onder andere kantorenboulevard), 
centrumvoorzieningen (horeca en cultuur) en woningbouw. De twee andere 
pijlers van de vernieuwingsoperatie – sociale vernieuwing en beheer – komen 
op meer indirecte wijze aan de orde in het Plan van Aanpak (Projectgroep 
Am sterdamse poort/Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer, 1992:2). 

Het Plan van Aanpak Amsterdamse Poort is in juli 1992 door de stadsdeelraad 
vastgesteld. Bewoners komen in dit plan niet voor. Zij worden ook niet genoemd. 
Het in juli 1992 vastgestelde Plan van Aanpak bleek later financieel niet haalbaar. 
Een nieuw fase 2-product moest worden ontwikkeld. Eerst stelde de stadsdeel-
 raad van Zuidoost op 15 maart 1993 de Structuurschets Amsterdamse Poort 
vast. Dit betrof een tussenstap. Deze voordracht kreeg niet de status van een 
fase 2-product. Later volgde de Herijking Structuurschets Amsterdamse Poort 
(sdr060296 ro/9). Dit document werd uiteindelijk, ruim 3,5 jaar later, voor dit 
plangebied als fase 2-product vastgesteld. De belangrijkste reden voor de forse 
vertraging van planontwikkeling was financieel van aard. Uit de literatuur blijkt 
niet dat inbreng van bewoners hier een rol in heeft gespeeld. 
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[…] Op 18 december 1995 is de Herijking Structuurschets Amsterdamse Poort 
toe gelicht op een inspraakavond. De avond was op een gebruikelijke wijze 
aan gekondigd. Bovendien zijn de aanwezigen op de informatiebijeenkomsten over de 
oorspronkelijke Structuurschets (november 1993) per brief uitgenodigd. Tijdens de 
tweede inspraakavond zijn geen reacties naar voren gebracht op de hoofdpunten van 
de Herijking: handhaven van de hoogteligging van de Bijlmerdreef en garage Frissen-
stein. Vragen en opmerkingen hadden vooral betrekking op de nadere invulling van het 
deelplan Marktplein e.o. (woningen, detailhandel, culturele functies, openbare ruimte) 
en over de wijze van realisering van dit deelplan. De gemaakte opmerkingen geven 
geen aanleiding tot aanpassing van het voorstel. De meeste genoemde onderwerpen 
zullen aan de orde komen in de verdere uitwerking.

Bron: stadsdeel Zuidoost, SDR060296 RO/9, 4

Opvolgende besluitvorming: fase 3 en 443

De aandacht voor en verwerking van bewonersinbreng in de opvolgende 
fases verschilt per stadsdeelraadsvoordracht. In het geval van het spve Hoofd-
infrastructuur Amsterdamse Poort wordt gemeld dat er één bewoner is 
afgekomen op de informatieavond. Deze persoon liet zich informeren en dit 
heeft niet geleid tot wijzigingen in de plannen (2000:4). Voor het spve en sp met 
maaiveldontwerp Marktplein Zuid geldt ook een opkomst van één persoon, 
maar in dit geval betrof het de inspraakavond. Deze ene persoon staat in schril 
contrast met de mededeling in de stadsdeelraadsvoordracht dat er 250 tot 300 
bewoners en voorbijgangers kennis hebben kunnen nemen van de plannen 
via een informatie markt in een tent in de Amsterdamse Poort. Een schriftelijke 
inspraakreactie van de Fietsersbond heeft overigens wel geleid tot een kleine 
wijziging in de plannen (2005:6). De informatie- en inspraakavond voor het 
sp (inclusief maaiveldontwerp) Hoofdinfrastructuur Amsterdamse Poort trok 
in totaal 14 bewoners en belangstellenden. Formele inspraakreacties zijn niet 

43 In het kader van dit onderzoek is voor de Amsterdamse Poort naast het fase 2-besluit gekeken 
naar vijf andere besluiten. Het gaat in chronologische volgorde om respectievelijk 
1. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Vogeltjeswei (SDR090496 RO/53), 
2. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Marktplein e.o. (SDR060600 RO/49), 
3. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Hoofdinfrastructuur Amsterdamse Poort 

(SDR110700 RO/72) en 
4. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Marktplein Zuid (SDR120705 RO/47). 
Bij het laatstgenoemde SPvE is tegelijkertijd het Stedenbouwkundig Plan (SP) met maaiveld-
ontwerp vastgesteld. Voor de Hoofdinfrastructuur Amsterdamse Poort is een apart Stedenbouw-
kundig Plan opgesteld en vastgesteld (DB 110602 RO/338).
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ingebracht. Over het plan is ongewijzigd besloten (2002:4). In de stadsdeelraads-
voordrachten over het spve Vogeltjeswei en het spve Marktplein en omgeving is 
(iets) meer aandacht voor het onderdeel participatie en inspraak. In de volgende 
tekstblokken wordt hierop ingegaan.

Stedenbouwkundig Programma van Eisen Vogeltjeswei
In de voordracht aan de stadsdeelraad wordt genoemd dat Vogeltjeswei binnen 
het actiegebied Amsterdamse Poort het eerste bouwplan is dat wordt gerealiseerd 
in het kader van de vernieuwing van de Bijlmermeer. Het plan levert een belang-
rijke bijdrage aan de doelen van de vernieuwing. De nieuwbouw van laagbouw-
woningen op deze locatie past bij de doelstelling van woningdifferentiatie in de 
Bijlmermeer, een van de belangrijke doelen van de opgestarte herstructurerings-
opgave. In de planning van de vernieuwing valt de nieuwbouw van Vogeltjes  wei 
samen met de herhuisvesting van bewoners uit mogelijk te slopen flats in 
de F-buurt. De ligging direct naast de F-buurt biedt voor deze bewoners de 
mogelijkheid om te verhuizen naar een nieuwbouwwoning in de Vogeltjeswei 
(1996:1).

[…] Op 18 maart 1996 heeft een inspraakavond plaats gevonden over het spve 
Vogeltjes wei. De aanwezigen hebben met name vragen gesteld over het aandeel sociale 
woningen en de toewijzing van deze woningen. De verdeling van de woningen over 
de verschillende financieringscategorieën is tijdens de bijeenkomst nader toe gelicht. 
Omdat meer dan de helft van de aanwezigen bewoners van de F-buurt waren, is 
toegezegd in het Plan van Aanpak F-buurt een hoofdstuk over herhuisvesting en 
toewijzing van de nieuwbouwwoningen op te nemen. Verder zijn opmerkingen 
gemaakt over het te kiezen verwarmingssysteem, de woningtypologie en de inrichting 
van de openbare ruimte. De projectgroep heeft toegezegd aan deze aspecten aandacht te 
besteden in de verdere uitwerking van de plannen (1996:4,5).

Bron: stadsdeel Zuidoost, SDR090496 RO/53, 4-5

In het bij de stadsdeelraadsvoordracht gevoegde verslag over de inspraakavond 
wordt duidelijk dat deze avond bezocht is door 24 bewoners. Meer dan de helft 
van deze bewoners was woonachtig in de F-buurt. Vier suggesties zijn ingebracht. 
Geen enkele suggestie is in deze fase gehonoreerd.

Stedenbouwkundig Programma van Eisen Marktplein en omgeving
Voorafgaand aan de vaststelling van het spve Marktplein en omgeving zijn er 
veel tussenbesluiten genomen. Over een periode van ruim vier jaar is gewerkt 
aan respectievelijk een Ruimtelijk Programma van Eisen, een selectie besluit 
van investeerders, een ontwerpprincipe, een intentie-overeenkomst met 
in vesteerders en een Stedenbouwkundige Hoofdopzet Marktplein en F-buurt. 
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De (her) ontwikkeling van dit deel van de Bijlmermeer kent veel facetten en 
partijen en dit maakt het gecompliceerd om snel tot besluitvorming te komen. De 
stadsdeelraads  voordracht is mede om deze reden omvangrijk.

Het plangebied Marktplein is het tussengebied tussen de bestaande Amsterdamse 
Poort en de FD-buurt, de nieuwe woonbuurt Vogeltjeswei en het Bijlmerpark. 
De ontwikkeling van dit gebied moet voldoen aan een dubbele doelstelling. 
Al lereerst moet in dit gebied het centrumgebied zijn definitieve oostelijke 
afronding krijgen. In het voorzieningenniveau ligt het zwaartepunt op functies 
met een verzorgende rol op stadsdeelniveau. In de tweede plaats moet het gebied 
zich ontwikkelen tot de verbindingszone tussen het centrum en de omringende 
woongebieden van de Bijlmermeer (2000:3). 

Aan het onderdeel inspraak wordt in de stadsdeelraadsvoordracht ruime 
aandacht geschonken. Op 7 en 14 februari 2000 zijn informatie- en inspraak-
avonden gehouden voor het spve Marktplein en de bestemmingsplannen Markt-
plein en aansluiting Gooiseweg. De eerste avond was het drukst bezocht door 23 
bewoners uit Florijn en Vogeltjeswei. De inspraakavond werd minder bezocht 
met 5 insprekers. De reacties van insprekers hebben niet geleid tot wijzigingen in 
het plan (2000:8).

Op genoemde bijeenkomsten zijn ook de bestemmingsplannen afslag Gooiseweg 
en Marktplein behandeld. Op de informatieavond is afgesproken dat de project-
groep een aantal zaken die door de insprekers naar voren is gebracht verder zal 
onderzoeken. Aan de insprekers is beloofd de resultaten van dat onderzoek met 
het verslag mee te zenden of te zijner tijd apart per brief mee te delen.

Ondertekend door bewoners van 14 woningen van Vogeltjeswei is op 25 
februari 2000 een bezwaarschrift ingediend. De bezwaren richten zicht tegen 
de bouwhoogte van de gebogen strook woningbouw in het zuiden van het 
plangebied en tegen de herprofilering van de gracht waardoor het directe uitzicht 
van de woningen op het water verloren gaat (2000:9). 

De bezwaren tegen de bouwhoogte van de gebogen strook woningbouw zijn niet 
gehonoreerd omdat in de oorspronkelijke planvorming een woontoren van twaalf 
lagen was gepland. Om tegemoet te komen aan de bezwaren van de bewoners 
van Vogeltjeswei is deze toren geschrapt en is hiervoor in de plaats gekomen de 
gebogen strook woningbouw met een maximale hoogte van vijf lagen (2000:10). 
Voor het verdwijnen van het uitzicht op het water door herprofilering van de 
gracht bleken de leden van de Raadscommissie gevoelig. In eerste instantie 
is deze inbreng ambtelijk terzijde geschoven en niet gehonoreerd, maar na 
be handeling in de Raadscommissie is dit onderdeel van het plan toch aangepast. 
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De bewoners die tegen dit punt ageerden verwezen onder andere naar de 
verkoopbrochure van hun woning waarin stond dat het uitzicht over de singel 
van het Bijlmerpark behouden zou blijven (2000:10).

De Dienst Waterbeheer en Riolering (dwr) en nuon hebben schriftelijk hun 
commentaar geleverd. In algemene bewoordingen wordt in de stadsdeelraads-
voordacht op deze inbreng gereageerd. Er wordt met deze partijen overlegd 
en een deel van de opmerkingen wordt meegenomen bij de uitwerking van het 
maaiveld (2000:10).

6.1.1.1 Bewonersinbreng Amsterdamse Poort
De planontwikkeling van en besluitvorming over het actiegebied Amsterdamse 
Poort dateert vanaf het allereerste begin van de vernieuwing van de Bijlmermeer. 
Het gaat om een gebied dat in eerste instantie meer winkelgebied was dan 
woongebied. En nog steeds overigens. De Amsterdamse Poort had en heeft een 
verbindende functie naar de verschillende woonwijken toe. Voor dit onderzoek 
zijn zes stadsdeelraadsvoordrachten geanalyseerd op het onderdeel participatie 
en inpraak. Bij drie voordrachten is er sprake geweest van formele inbreng van 
bewoners en belanghebbenden, bij drie voordrachten is dit niet het geval.

In een periode van grofweg 12 jaar zijn er vanuit bewoners en andere be trokkenen 
in formele zin twaalf suggesties ingebracht om de plannen op onderdelen bij 
te stellen. Twee suggesties zijn gehonoreerd. De eerste gehonoreerde inbreng 
gaat over het verdwijnen van het uitzicht door herprofilering van een gracht. De 
tweede gehonoreerde inbreng is een extra aansluiting op het Gulden Kruispad. 
Op zeven ingebrachte suggesties is gereageerd met de mededeling dat dit later in 
het planproces mogelijk een plaats krijgt. Uit de hierop volgende voordrachten is 
niet op te maken of deze suggesties alsnog zijn verwerkt of definitief afgewezen. 
Drie ingebrachte suggesties zijn niet gehonoreerd waarvan één al voor de 
de finitieve besluitvorming ten gunste van bewoners is bijgesteld. Het gaat om 
een woontoren van 12 lagen die na protest is omgezet in een woongebouw van 
vijf lagen. Aan het verzoek van bewoners om het woongebouw van vijf lagen nog 
verder te verlagen is niet tegemoet gekomen.

Op basis van beschikbare informatie over de aanwezigheid van bewoners en 
betrokkenen op informatie- en inspraakavonden kan worden vastgesteld dat 68 
bewoners en belanghebbenden actief betrokken zijn geweest. In de voordracht bij 
het spve en het sp met maaiveldontwerp Marktplein Zuid wordt gesproken over 
een informatiemarkt waar bewoners en voorbijgangers informatie konden krijgen 
over dit planonderdeel. De inschatting is dat er tussen de 250 en 300 mensen zijn 
bereikt. Op de inspraakavond die hierop volgde is één persoon af gekomen.
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De opbrengst van het participatieproces in kwantitatieve zin is samen te vatten in 
twee gehonoreerde suggesties (16,7%), drie niet gehonoreerde suggesties (25%) en 
zeven suggesties (58,3%) die naar de toekomst zijn doorgeschoven (zie tabel 6.2).

Tabel 6.2 Totale bewonersinbreng Amsterdamse Poort

Gehonoreerd Niet gehonoreerd Doorgeschoven Totaal

Fase 2 - - - -

Fase 3 1 3 7 11

Fase 4 1 - - 1

Totaal 2 3 7 12

Op basis van de opdeling woningvoorraad/vastgoed, openbare ruimte, 
in frastructuur en proces kan worden geconcludeerd dat de gehonoreerde 
suggesties betrekking hebben op openbare ruimte en infrastructuur (zie tabel 6.3).

Tabel 6.3 Gehonoreerde bewonersinbreng naar categorie (Amsterdamse Poort)

Categorie Aantal  fase 2 Aantal fase 3 Aantal fase 4 Totaal

Woningvoorraad/vastgoed - - - -

Openbare ruimte - 1 - 1

Infrastructuur - - 1 1

Proces - - - -

Totaal - 1 1 2

6.1.1.2 Bewonersinvloed Amsterdamse Poort
Twee suggesties zijn gehonoreerd. Eén gehonoreerde suggestie gaat over het niet 
doorvoeren van de herprofilering van een gracht omdat hierdoor het uitzicht zou 
verdwijnen. In eerste instantie vonden de betrokken bewoners geen gehoor bij 
het ambtelijk apparaat. Gedurende de behandeling van dit punt bij de stadsdeel-
raadscommissie bleken raadsleden gevoelig voor de ingebrachte argumenten. 
Alsnog werd dit onderdeel van het oorspronkelijke plan bijgesteld. Een tweede 
gehonoreerde suggestie is de inbreng van de Fietsersbond die een extra 
aansluiting wenst op het Gulden Kruispad.
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Naast de twee gehonoreerde suggesties is er ook bezwaar tegen de bouwhoogte 
van een gebogen strook woningbouw. Dit bezwaar wordt door het stadsdeel 
terzijde geschoven omdat al in een eerder stadium tegemoet gekomen is aan de 
bezwaren van omwonenden tegen het bouwen van een woontoren met 12 lagen. 

In de analyse van het vernieuwingsproces van de Amsterdamse Poort valt op 
dat bewoners in het allereerste Plan van Aanpak in 1992 helemaal niet worden 
genoemd. Later bleek dat dit Plan van Aanpak om financiële redenen moest 
worden aangepast en dat het nog drie en half jaar zou duren voordat er een 
definitief besluit zou worden genomen. Ook bij het uiteindelijke fase 2-besluit (de 
Herijking Structuurschets Amsterdamse Poort) lijkt de aandacht voor bewoners 
beperkt. In de beschrijving van de inspraak geven twee zinnen te denken:

[...] Op 18 december 1995 is de Herijking Structuurschets Amsterdamse Poort toegelicht 
op een inspraakavond. De avond was op een gebruikelijke wijze aangekondigd. Bovendien 
zijn de aanwezigen op de informatiebijeenkomsten over de oorspronkelijke Structuurschets 
(november 1993) per brief uitgenodigd’(…..).

Het feit dat wordt gesproken over een gebruikelijke wijze en dat er bovendien een 
invitatie per brief is uitgegaan wekt de indruk dat bewonersbetrokkenheid voor 
dit plangebied niet als heel belangrijk wordt beschouwd. In ieder geval is het niet 
de inzet om meer te doen dan het gebruikelijke en lijkt het versturen van een brief 
al een extra handreiking.

Later in het proces ontstaat er een beeld van de opkomst van bewoners bij de 
verschillende informatie- en inspraakbijeenkomsten. Het is voorgekomen dat er 
slechts één persoon op een informatie- of inspraakbijeenkomst aanwezig was. Dit 
is bijvoorbeeld het geval voor het spve en sp met maaiveldontwerp Marktplein 
Zuid. Het contrast met de melding in de stadsdeelraadsvoordracht dat bij een 
informatiemarkt in een tent in de Amsterdamse Poort 250 tot 300 mensen zich 
hebben laten informeren over dit planonderdeel is groot. Dit grote verschil in 
opkomst roept vragen op. Op basis van beschikbare documenten kunnen hier 
geen antwoorden op worden gegeven. Er rest niets anders dan te constateren dat 
het verschil in opkomst tussen een officiële informatie- of inspraakavond en een 
informatiemarkt erg groot is.

6.1.1.3 Balans
Voor de Amsterdamse Poort zijn twee suggesties van bewoners en/of belang-
hebbenden gehonoreerd. Het niet profileren van een gracht kan worden gezien 
als een majeure wijziging omdat dit duidelijke consequenties heeft voor de 
leefbaarheid en leefkwaliteit van het gebied, zeker voor direct betrokkenen. Per 
slot van rekening is hiermee het directe uitzicht op het water gered. De extra 
aansluiting op het Gulden Kruispad kan daarentegen niet worden aan gemerkt 
als een majeure ingreep. Met name vanuit verkeerskundig perspectief is 
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deze ingreep goed te beredeneren. Financieel of in termen van een duidelijke 
toename van leefbaarheid is de impact minimaal. De in een eerdere fase van het 
proces geschrapte woontoren is ook een majeure ingreep. Een gebogen strook 
woningbouw met vijf lagen in plaats van een woontoren met 12 lagen geeft het 
gebied een geheel ander karakter. Nog los van de financiële consequenties die een 
dergelijke ingreep ongetwijfeld ook heeft.

Dit alles zorgt voor de balans zoals weergegeven in tabel 6.4.

Tabel 6.4 Majeure en niet-majeure bewonersinbreng Amsterdamse Poort

Gehonoreerde bewonersinbreng Majeur Niet-majeur

geen	herprofilering	gracht x

Extra aansluiting Gulden Kruispad x

(Geen woontoren van twaalf woonlagen) (x)

Totaal 1 1

6.1.2 De F-buurt: een participatieplan als basis

De aanpak van de F-buurt staat in nauwe relatie met de vernieuwings-
activiteiten die zijn opgestart in de Amsterdamse Poort. De F-buurt en de 
Amsterdamse Poort liggen naast elkaar en bij de bouw van de nieuwbouwwijk 
Vogeltjeswei is ge probeerd om een verbinding te leggen met bewoners van 
de F-buurt. Or ganisatorisch viel de aanpak van de F-buurt ook onder de 
verantwoordelijk heid van de projectgroep Amsterdamse Poort.

De vernieuwing van de F-buurt is de eerste concrete invulling van de aanpak 
2e fase vernieuwing Bijlmermeer. De vaststelling van de nota ‘Participatieplan/
Stappenplan voor de vernieuwing van de F- en de K-buurt’ wordt gezien als het 
startschot voor de concrete Plannen van Aanpak voor de F- en de K-buurt44. Deze 
benadering is anders dan bij eerdere vernieuwingsgebieden. Voorafgaand aan 
de concretisering van plannen kregen bewoners de mogelijkheid om hun mening 
te geven over onderwerpen zoals bijvoorbeeld de sloop van woningen, woning-
typologieën, de invulling van de openbare ruimte en parkeren. De uitkomsten 
van deze consultatieronde zijn beschreven in het onderzoek van Bosten, Theelen 
en Wassenberg (1996) en gebruikt bij het opstellen van het Plan van Aanpak 
F-buurt. In totaal hebben 737 bewoners meegewerkt aan dit onderzoek (1996:72).

44 Aanpak 2e fase en het participatieplan zijn als bijlagen bijgevoegd bij de raadsvoordracht Plan 
van Aanpak F-buurt.
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Over het betrekken van bewoners valt in de stadsdeelraadsvoordracht Plan van 
Aanpak F-buurt de volgende tekst te lezen: 

[…] Na ervaringen in Ganzenhoef is besloten om in het planproces van de F-buurt 
inspraak en participatie een veel prominentere rol te geven. Voorafgaand aan de 
eigenlijke planontwikkeling zijn de uitgangspunten voor participatie en de relatie 
met de planontwikkeling vastgelegd. Vooral het bewonersonderzoek (lees: onderzoek 
van Bosten, Theelen en Wassenberg) heeft als participatiemiddel een belangrijke rol 
in de planontwikkeling gespeeld. Dankzij dit onderzoek kon in het Plan van Aanpak 
bijvoorbeeld tot op blokniveau een beargumenteerde motivatie worden gegeven van de 
voorgestelde maatregelen.

Bron: stadsdeel Zuidoost, SDR250696 RO/104, 2

De stadsdeelraadsvoordracht gaat verder uitgebreid in op onderwerpen als 
bewonersparticipatie (hoofdstuk 2) en positie van bewoners (hoofdstuk 5). 
Hoofdstuk 10 is gewijd aan inspraak, aanvullende voorstellen en de be handeling 
in de stadsdeelraad. In deze fase van besluitvorming voor dit deel van de 
Bijlmermeer lijkt bewonersparticipatie een prominente plaats in te nemen.

In de stadsdeelraadsvoordracht wordt gemeld dat het de intentie was om bij de 
uitvoering van het Participatieplan een extra inspanning te leveren om een grote 
groep, met name allochtone, bewoners te bereiken, die normaal niet zo snel aan 
informatie- en inspraakbijeenkomsten deelneemt. Deze participatie heeft vorm 
gekregen in informatie- en discussiebijeenkomsten en informatiebrieven, beide in 
zowel de Nederlandse als Engelse taal (1996:3).

In tabel 6.5 is de populatie van de F-buurt weergegeven voor de periode 
1995-2010. Het gaat om een relatief kleine buurt met circa 3000 bewoners. 
In de F-buurt is een lichte stijging van de populatie te zien als het jaar 2010 
afgezet wordt tegen het jaar 1995. In de periode hiertussen, ten tijde van de 
daad werkelijke vernieuwing, is er een duidelijke afname van het bewonersaantal.

Tabel 6.5 Aantal bewoners in de F-buurt

1995 2000 2005 2010

Aantal bewoners 3008 768 2110 3303

Bron: O+S
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Aan bewonersparticipatie en het bewonersonderzoek wordt in de stadsdeelraads-
voordracht Plan van Aanpak ruime aandacht geschonken. 

Bewonersparticipatie
[…] De bevolking van de F-buurt bestaat voor het grootste deel uit bewoners van 
allochtone afkomst. Gedurende de acht maanden van planontwikkeling is gezocht 
naar wegen om de meerderheid van allochtone bewoners bij de plannen te betrekken. 
Er is niet gekozen voor een geïnstitutionaliseerd overleg met in de F-buurt actieve 
bewonerscommissies en –verenigingen, omdat deze onvoldoende als vertegenwoor-
digende re presentant van de multi-etnische bevolking kunnen optreden… (…) met 
de organisaties is regelmatig overlegd over de opzet van de bewonersbijeenkomsten 
en ze hebben deelgenomen aan de begeleidingsgroep van het bewonersonderzoek…
(…) sleutel figuren van allochtone organisaties zijn actief betrokken. Voor de echte 
in formatie- en discussie bijeenkomsten zijn steeds alle bewoners van de F-buurt 
in dividueel uitg enodigd…(…) getracht is zoveel mogelijk gescheiden Nederlands- en 
Engelstalige bijeenkomsten te houden. Dit heeft geleid tot grotere en actievere deelname 
van Engelstalige (Afrikaanse) bewoners.

De deelname aan georganiseerde bijeenkomsten was wisselend, maar altijd werd 
een grotere groep bewoners bereikt dan alleen het actieve kader van de bewoners-
organisaties. De grootste deelname was op 9 maart 1996 aan de informele discussie-
bijeenkomst over de ruimtelijke scenario’s: 300 bewoners, waaronder veel allochtone 
bewoners. De reacties van deze discussiebijeenkomst zijn van belang geweest bij de 
keuze van het ruimtelijk model voor de F-buurt. Deze bijeenkomst is op zaterdag-
middag gehouden in een tent op de route van de F-buurt naar het winkelcentrum 
Amsterdamse Poort. Hiervoor is gekozen om ook bewoners die normaal niet reageren 
op schriftelijke uitnodigingen te bereiken.
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Bewonersonderzoek
[…] Het bewonersonderzoek heeft als participatiemiddel een belangrijke rol in de 
planontwikkeling gespeeld. Dankzij het bewonersonderzoek is er een relatief goed beeld 
ontstaan van de woonvoorkeuren van de bewoners. Dit onderzoek is dan ook gebruikt 
als een van de drie pijlers van het plan, naast de technische staat en de verhuurbaarheid 
van de flats en het ruimtelijk model. Er kan vastgesteld worden dat, zeker voor een 
relatief kleine buurt als de F-buurt, een grote groep bewoners is bereikt in de planfase 
voor de officiële informatie- en inspraakavonden in mei 1996.

De vervolgvraag is welke invloed de inbreng van bewonerszijde heeft gehad op het 
plan. Het uitgevoerde bewonersonderzoek speelt daarbij een cruciale rol. Het in 
november 1995 uitgevoerde onderzoek is door voldoende deelname van bewoners 
re presentatief voor de opvattingen onder de multi-etnische bevolking van de F-buurt. 
De bewonersmeningen zijn op allerlei punten gebruikt om een plan te maken dat zo 
goed mogelijk aansluit bij de woonvoorkeuren van de huidige bewoners. De ingrijpende 
her structurering van de F-buurt correspondeert met de wens van zeer veel bewoners 
naar ingrijpende vernieuwing en de voorkeur voor vervangende laagbouw. Het 
bewonersonderzoek heeft het mogelijk gemaakt om in het plan rekening te houden met 
de opvattingen van de gehele bevolking, ook van die bewoners die niet op bijeenkomsten 
hun mening naar voren brengen.

Naast het bewonersonderzoek hebben ook de reacties van bewoners tijdens de bijeen-
komsten doorgewerkt, met name de reacties op 9 maart 1996 op de drie ruimtelijke 
modellen. Er is overeenkomstig de reactie gekozen voor een ontwerp met een duidelijke 
openbare groenstructuur en niet voor een laagbouwwijk met in hoofdzaak privétuinen. 
Verder wordt het in het ontwerp mogelijk gemaakt om autovrije woonbuurten te maken 
en buurten met de auto voor de deur. Uit de reacties blijkt dat voor beide varianten 
aanzienlijke belangstelling bestaat.

De serieuze verwerking van bewonersvoorkeuren betekent overigens niet dat alle 
bewoners van de F-buurt vol enthousiasme het Plan van Aanpak verwelkomen. Ook uit 
het bewonersonderzoek blijkt dat in elke flat mensen met zeer verschillende meningen 
wonen. Dit betekent dat, welke maatregel ook wordt voorgesteld, er altijd groepen 
bewoners zijn die het er niet mee eens zijn. De conclusie wordt echter getrokken dat 
het gebruik van het representatieve onderzoek en de verwerking van bewonersreacties 
op bijeenkomsten een belangrijke onderbouwing geven aan de strategische doelstelling: 
door middel van een aantrekkelijke vernieuwde F-buurt hoogbouwbewoners voor 
langere tijd binden aan de Bijlmermeer.

Bron: stadsdeel Zuidoost, SDR250696 RO/104, 3-4
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Opvolgende besluitvorming: fase 3 en 445

Zes stadsdeelraadsvoordrachten zijn geanalyseerd. Bij slechts één voordracht, 
spve F-eiland zuid, is er geen inbreng geweest van bewoners. Bij de andere vijf 
voordrachten is dit wel het geval. Voor het spve F-eiland noord en het sp-Zuid is 
het aantal aanwezige bewoners bij de informatie- en inspraakavond niet bekend. 
Dit is wel het geval voor de informatie- en inspraakavonden van de andere 
planonderdelen (zie tabel 6.6). 

Tabel 6.6 Aanwezigen informatie- en inspraakavond F-buurt

Informatieavond Inspraakavond

SPvE F-midden 12 27

SPvE F-eiland zuid 20   5

SP F-eiland noord   6 12

SP F-midden 28 13

Stedenbouwkundig Programma van Eisen F-eiland noord
Het spve F-eiland noord is het eerste spve van de F-buurt. Bewonerspanels 
zijn ingesteld bij het ontwerp voor de nieuwbouwplannen. De intentie was 
om de panels een afspiegeling te laten zijn van de bevolkingssamenstelling 
in de Bijlmermeer. De werving heeft zich gericht op deelnemers die volgens 
de toewijzings criteria de meeste kans hebben om een woning te krijgen in het 
gebied. Het Amsterdam Steunpunt Wonen (asw) begeleidde het Nederlands-
talige panel, met bewoners van Surinaamse en Nederlandse afkomst, en het 
Engelstalige panel, met vooral bewoners van Ghanese afkomst. De panels waren 
klankbord bij het stedenbouwkundig ontwerp en functioneerden vanaf het najaar 
van 1998 voor de eerste nieuwbouwprojecten binnen dit plangebied (1999:2).

45 Na vaststelling van het Plan van Aanpak, het zogenaamde fase 2-besluit, zijn voor de F-buurt 
de volgende fase 3- en fase 4-producten vastgesteld:  
1. Stedenbouwkundig Programma van Eisen F-eiland noord (SDR150699 RO/84),  
2. Stedenbouwkundig Programma van Eisen F-midden (SDR191099 RO/163),  
3.	Stedenbouwkundig	programma	van	Eisen	feiland	zuid	(SDr301001	ro/CSEv/97),	 
4. Stedenbouwkundig Plan (incl. maaiveldontwerp) F-eiland noord (DB140300 RO/157),  
5. Stedenbouwkundig Plan F-midden, incl. maaiveldontwerp (DB250303 RO/242),  
6. Stedenbouwkundig Plan/maaiveldontwerp F-zuid (DB060404 RO/227).
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6.1.2.1 Bewonersinbreng F-buurt
In de periode 1995 tot en met 2004 zijn plannen ontwikkeld voor de F-buurt. Uit 
de stadsdeelraadsvoordrachten die samen de besluitvorming vormen van de 
fasen 2, 3 en 4 van het plaberum blijkt dat er 33 suggesties zijn ingebracht door 
bewoners of betrokkenen. Bijna de helft, 15 suggesties (45,5%), is gehonoreerd, 12 
suggesties (36,4%) zijn niet gehonoreerd en van zes suggesties (18,1%) is gezegd 
dat deze mogelijk later in het planproces een plaats zullen krijgen.

Op basis van beschikbare informatie over de aanwezigheid van bewoners 
en betrokkenen op reguliere informatie- en inspraakavonden kan worden 
vastgesteld dat 123 bewoners en betrokkenen aanwezig zijn geweest. De totale 
bewonersinbreng van deze informatie- en inspraakavonden is af te lezen uit 
tabel 6.7.

Tabel 6.7 Totale bewonersinbreng F-buurt

Gehonoreerd Niet gehonoreerd Doorgeschoven Totaal

Fase 2 4                  30,8% 8                   61,5% 1                     7,7% 13                 39,4%

Fase 3 6                  50,0% 1                       8,3% 5                  41,7% 12                 36,4%

Fase 4 5                  62,5% 3                   37,5% - - 8                   24,2%

Totaal 15               45,5% 12                36,4% 6                 18,1% 33                 100 %

De gehonoreerde inbreng in absolute zin is naar fase redelijk gelijkmatig 
verdeeld. Grofweg is een derde in fase 2 gehonoreerd, de helft in fase 3 en twee 
derde in fase 4 (zie tabel 6.8). De opdeling van de inbreng naar categorie toont 
in absolute aantallen ook een gelijkmatig beeld. Er is geen categorie die eruit 
springt. Procentueel liggen de verhoudingen iets verder uit elkaar maar dit komt 
door de kleine aantallen.

Tabel 6.8 Gehonoreerde bewonersinbreng naar categorie (F-buurt)

Categorie Aantal  fase 2 Aantal fase 3 Aantal fase 4 Totaal

Woningvoorraad/vastgoed 2 1 - 3 20,0%

Openbare ruimte 1 1 3 5 33,3%

Infrastructuur - 1 2 3 20,0%

Proces 1 3 - 4 26,7%

Totaal 4 26,7% 6           40,0% 5            33,3% 15         100 %
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Naast het formele besluitvormingstraject van reguliere informatie- en inspraak-
avonden is er voor de F-buurt bij aanvang van planvorming gekozen voor een 
intensieve vorm van het betrekken van bewoners bij deze avonden. Vooraf-
gaand aan het opstellen van het Plan van Aanpak is er een bewonersonderzoek 
gedaan, zijn er extra inspanningen verricht om met name de allochtone populatie 
te bereiken (onder andere via de lijn van sleutelfiguren), zijn er informele 
in formatie- en discussiebijeenkomsten gehouden en zijn er Nederlands- en 
Engelstalige informatiebrieven rondgedeeld. De opbrengsten van de inzet van dit 
in strumentarium is gebruikt bij het definitieve Plan van Aanpak. Na vaststelling 
van het Plan van Aanpak zijn voor het spve F-eiland Noord bewonerspanels 
geïntroduceerd. Deze panels fungeerden als klankbord bij de planvorming. 

6.1.2.2 Bewonersinvloed F-buurt
Het overgrote deel van de gehonoreerde suggesties heeft een beperkte impact 
ten opzichte van de oorspronkelijke voorstellen. In twee situaties kan gesproken 
worden van een majeur effect: het segmenteren van flats en het niet aanbrengen 
van blinde muren aan de koppen van flats. Deze beide wijzigingen hebben met 
name impact op de leefbaarheid en het ‘beleven’ van de buurt. De financiële 
gevolgen zijn naar alle waarschijnlijkheid beperkt.

Anders dan bij de 1e fase is er voor de F-buurt, en ook voor de K-buurt dat in 
dezelfde periode te maken kreeg met de vernieuwingsoperatie, gekozen voor het 
opstellen van een participatieplan als vertrekpunt voor verdere invulling van de 
vernieuwing voor dit deel van de Bijlmermeer. Het betrof diverse onderwerpen, 
waarna de opbrengst is verwerkt in een onderzoeksrapportage. Deze rapportage 
is een belangrijke bouwsteen geweest voor het opstellen van het Plan van Aanpak.

In de geraadpleegde documenten wordt expliciet genoemd dat ervaringen 
in Ganzenhoef aanleiding hebben gegeven om inspraak en participatie een 
be langrijker rol te laten hebben in het planproces. Hiermee lijkt impliciet 
te worden bedoeld dat de inspraak en participatie voor Ganzenhoef als 
on voldoende wordt gezien. Wat ook mogelijk is (maar dit komt niet terug in de 
geschreven bronnen), is dat het verzet van een te kleine groep te groot was en er 
te weinig zicht was op wat de wensen waren van een zwijgende meerderheid46. 
Voor de F-buurt lijkt men dit te willen corrigeren met onder andere het bewoners-
onderzoek. Een expliciete doelstelling van het participatieproces in de F-buurt is 
om allochtone bewoners, die normaliter niet snel geneigd zijn om hun mening te 
geven, te betrekken bij het ontwikkelingsproces. Informatie wordt om deze reden 
ook in andere talen gegeven.

46 In de interviews met professional/bestuurders is dit punt een aantal keer naar voren gebracht. 
Zie hoofstuk 7.
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In de stadsdeelraadsvoordracht bij het Plan van Aanpak wordt veel aandacht 
besteed aan inspraak en participatie. Wat opvalt is dat er vanuit het stadsdeel 
diverse pogingen zijn ondernomen om een breed deel van de bevolking van 
de F-buurt te interesseren voor en te betrekken bij de vernieuwingsplannen. 
Het is lastig in te schatten of men uiteindelijk in deze opzet is geslaagd. Naast 
het bewonersonderzoek is een belangrijk moment in het proces de discussie 
over ruimtelijke scenario’s. Gekozen is voor een informele bijeenkomst op een 
zaterdagmiddag in een tent op de route van de F-buurt naar het winkelcentrum 
Amsterdamse Poort. Gesproken wordt over een opkomst van 300 bewoners.

De vraag die bij deze aanpak kan worden opgeworpen is in welke mate de 
aanwezigen daadwerkelijk betrokken zijn of zich betrokken voelen bij het 
vernieuwingsproces. Het valt niet uit te sluiten dat een belangrijk deel van de 
300 aanwezigen bij toeval in de tent is beland, misschien wel niet in de F-buurt 
woonachtig is, helemaal niet op de hoogte is van de achtergronden van de 
discussie of aangetrokken is om de tent binnen te lopen om andere redenen dan 
inhoud. Mede hierdoor kan de opkomst van 300 personen niet met zekerheid 
worden geduid als grote bewonersbetrokkenheid. Ook als in ogenschouw wordt 
genomen dat de gemiddelde opkomst bij de informatie- en inspraakavonden in 
de F-buurt ongeveer 15 personen is.

Uit de tekst van de stadsdeelraadsvoordracht blijkt dat er veel belang wordt 
gehecht aan het instrument bewonersonderzoek. In alle oprechtheid wordt ook 
gemeld dat niet alle bewoners even enthousiast zijn over het Plan van Aanpak. 
Hier komt de paradox van de grote aantallen naar voren. Hoe meer mensen naar 
hun mening wordt gevraagd des te groter de kans op variëteit in antwoorden. 
Hiermee kan enerzijds een scherper beeld ontstaan van wat bewoners belangrijk 
vinden, anderzijds kan het ruimte geven bij beslissers om in een diffuse situatie 
keuzes te maken die misschien op voorhand wel al als meest geschikt door hen 
zijn gekwalificeerd. Ook als deze niet sporen met wensen van een deel van de 
bewoners. 

In het geval van de F-buurt heeft het stadsdeel bewoners actief betrokken bij 
de ontwikkeling van het Plan van Aanpak. Hiertoe zijn diverse instrumenten 
ingezet waarbij het bewonersonderzoek een centrale plaats lijkt in te nemen. Deze 
actieve benadering heeft er niet voor gezorgd dat er op de officiële inspraak-
avond, voorafgaand aan de vaststelling van het Plan van Aanpak, geen inbreng 
is geleverd. Uit de lijst van inspraakreacties blijkt dat er een aantal mensen 
gewoonweg tegen de aanpak van de F-buurt is. Inbreng zoals ‘uitstel besluit want 
bewonersparticipatie is tekort geschoten’ of ‘meer nieuwbouwwoningen nodig 
met betaalbare huren’ en ‘Plan van Aanpak is niet mogelijk als er geen toekomst-
visie ligt voor de gehele buurt’ zijn hiervan illustraties. Door professionals is hier 
verder niet op ingegaan.
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De aandacht voor participatie in de stadsdeelraadsvoordrachten na vaststelling 
van het Plan van Aanpak lijkt, in vergelijking met het allereerste begin, sterk 
af te nemen. Dit is opvallend gegeven het feit dat er veel moeite is gedaan, met 
name door middel van een bewonersonderzoek, om de mening op te halen van 
een maximaal aantal bewoners in de eerste fase van planontwikkeling. Dit zou 
kunnen betekenen dat het beeld dat is ontstaan uit het bewonersonderzoek 
dusdanig duidelijk is dat het doortrekken van een intensieve benadering niet 
nodig is. Ook is het mogelijk dat men na vaststelling van het Plan van Aanpak 
teruggevallen is in de ‘klassieke benadering’ en dat er om deze reden beperkte 
aandacht is geweest voor bewonersbetrokkenheid in het vervolg.

Bij de opvolgende stadsdeelraadsvoordrachten worden geen noemenswaardige 
zaken opgevoerd over bewonersbetrokkenheid. Alleen bij het spve F-eiland noord 
wordt melding gemaakt van bewonerspanels en de begeleiding hiervan. Over de 
inhoudelijke inbreng van deze panels op het planproces wordt in de stadsdeel-
raadsvoordracht niets gezegd. Dit kan betekenen dat er vanuit de panels geen 
inhoudelijke inbreng is geweest of dat het stadsdeel de instelling van panels op 
zich al als een wapenfeit ervaart. 

6.1.2.3 Balans
De 15 gehonoreerde suggesties voor de F-buurt zijn gevarieerd in soort en 
zwaarte (zie tabel 6.9). Voor het merendeel gaat het om relatief kleine kwesties. 
De inbreng om in het ontwerp geen blinde muren aan de koppen van de flats 
toe te passen heeft een grote impact op de beleving en de leefbaarheid van de 
buurt. Ook de toezegging om bij de flats segmentatie toe te passen heeft merkbare 
gevolgen voor de leefbaarheid. Voor het overige gaat het om inbreng met (zeer) 
beperkte impact (bijvoorbeeld terugplaatsen tennisveldje, voetgangerspad langs 
het water en fietsnietjes bij de flats). Opvallend is dat er in de stadsdeelraads-
voordrachten na vaststelling van het Plan van Aanpak bij de opvolgende 
planfases niet veel aandacht (meer) is voor bewonersbetrokkenheid (behoudens 
de introductie van bewonerspanels bij het spve F-eiland noord). Mogelijk dat er 
vanuit het stadsdeel is geoordeeld dat de intensieve startfase een afdoende basis 
is voor het verdere proces.
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Tabel 6.9 Majeure en niet-majeure bewonersinbreng F-buurt

Gehonoreerde bewonersinbreng Majeur Niet-majeur

Meer/betere begeleiding bij herhuisvesting x

Mogelijkheden bieden voor kleinschalige bedrijvigheid in bebouwing x

Geen sloop kunstwerken binnenstraten x

Segmentatie	flats x

geen	blinde	muren	aan	de	koppen	van	de	flats x

Betrokkenheid bewoners bij inrichting sport- en speelvoorzieningen x

Tegengaan asociaal woongedrag x

Betrokkenheid kinderen bij de inrichting van speelplaatsen x

Voetgangerspad langs het water x

Behoud mogelijkheid om te vissen in de F-buurt x

Buurtgebruik gemeenschappelijke ruimte school x

Op- en afritten ten behoeve van invaliden x

fietsnietjes	bij	de	flats x

aanbrengen	dubbele	fietssluizen	bij	twee	bruggen x

Terugplaatsen tennisveldje x

Totaal 2 13

6.1.3 De H-buurt: oudste bebouwing van de Bijlmermeer

De H-buurt kent bij fasering van de aanpak een getrapte benadering. In de 
stadsdeelraadsvoordracht voor de vaststelling van het spve oude H-buurt is 
terug te lezen dat de oude H-buurt de oudste bebouwing van de Bijlmermeer 
is. Opgeleverd aan het eind van de jaren ’60 is deze buurt onderhevig aan 
verouderings verschijnselen en slijtage. In de openbare ruimte is sprake van 
achterstallig onderhoud. Vanuit het stadsdeel is het de inschatting dat zowel 
vanwege het gebruik als het uiterlijk maatregelen genomen moeten worden om 
de buurt toekomstwaarde te geven (1998:2).

In de allereerste fase van vernieuwing van delen van de Bijlmermeer, begin jaren 
’90, zijn in het werkprogramma 1992-1993 twaalf projecten opgenomen. Eén van 
deze projecten is de verbetering van de flat Hoogoord. In de Eindrapportage van 
de Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer, ‘Werk met werk maken’ (1992), staat 
beschreven wat er beoogd werd met de aanpak van deze flat:
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[…] Doel van het project is het verbeteren van woningen, woongebouw en directe 
woonomgeving, onder andere met betrekking tot de kwaliteit van de ontsluiting, tot aan 
de hoogste kwaliteit die binnen de financiële grenzen van de sociale sector mogelijk is. 
Doelgroep van deze verbeteringen zijn de zittende bewoners uit Hoogoord zelf, andere 
bewoners uit de Bijlmermeer die willen doorschuiven en werknemers van bedrijven uit 
Zuidoost (1992:14).

Vervolgens is met de 2e saneringsaanvraag vernieuwing Bijlmermeer het fase 
2-product vastgesteld voor de oude H-buurt. In aanvulling is met de vaststelling 
van het Finale Plan van Aanpak (sdr290102 ro/1) voor Hakfort en Huigenbos 
een laatste fase 2-product vastgelegd. De flatcomplexen Hakfort en Huigenbos 
bevatten ongeveer 900 woningen. Volgens het Finale Plan van Aanpak worden 
deze grotendeels gerenoveerd. Alleen 100 woningen in de meest zuidelijke 
punt van Hakfort worden gesloopt. De flats zijn redelijk gewild bij bewoners 
en gunstig gelegen. In het hof van Hakfort ligt een grote vijver, het hof van 
Huigenbos heeft een glooiend landschap met mooie bomen. De hoven zullen 
worden opgeknapt. De randen van het gebied zien er volgens het Plan van 
Aanpak minder goed uit. De plannen voorzien daarom in extra bebouwing aan 
de Karspeldreef, ten noorden van de parkeergarages. De parkeergarages blijven 
behouden en worden opgeknapt (2002:9).

Hiermee is voor de gehele H-buurt sprake van een Plan van Aanpak als basis 
voor vernieuwing en verbetering. Niet helemaal duidelijk is of en hoe bewoners 
inbreng of invloed hebben gehad in het allereerste begin. Wel is bekend dat er 
later in het proces sprake is geweest van bewonersbetrokkenheid. De H- buurt 
is een buurt met gemiddeld iets meer dan 7.000 inwoners (zie tabel 6.10). In de 
delen die zijn geraakt door de stedelijke vernieuwingsoperatie woonden tussen 
de 5.500 en 5.750 mensen.

Tabel 6.10 Aantal bewoners in de H-buurt47

1995 2000 2005 2010

Aantal bewoners 5.752 5.534 5.564 5.732

Bron: O+S

47 Exclusief Huntum en Heesterveld.
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Opvolgende besluitvorming: fase 3 en 448

Bij de Stedenbouwkundige Programma’s van Eisen is er in de stadsdeelraads-
voordrachten ruime aandacht voor bewonersbetrokkenheid. Dit is veel minder 
het geval bij de Stedenbouwkundige Plannen en maaiveldontwerpen. Het 
kort benoemen van data en het proces is het enige dat terug te lezen is in de 
ver schillende voordrachten. Bij alle planonderdelen hebben bewoners overigens 
wel inbreng gehad.

Stedenbouwkundig Programma van Eisen Oude H-buurt (incl. wijziging)
In de stadsdeelraadsvoordracht wordt gewezen op de lange ontstaans-
geschiedenis van het spve voor de Oude H-buurt. In februari 1997 is er een 
inspraakprocedure gevolgd maar het toenmalige concept bleek onvoldoende rijp 
voor besluitvorming. Het ontbreken van financiële dekking voor de herinrichting 
van het maaiveld voor dienstverkeer, het ontbreken van financiële dekking 
voor de partiële sloop van de garages en het ontbreken van een verkeersregime 
worden als redenen opgevoerd waarom het oorspronkelijke concept is terug-
genomen om hierna als herziene versie een jaar later nogmaals in de inspraak te 
worden behandeld. Deze tweede ronde van inspraak vond plaats tussen 8 januari 
1998 en 9 februari 1998.

Kern van het spve is dat de flats Hoogoord, Hofgeest, Haag en Veld en Hogevecht 
zijn of worden gerenoveerd, maar dat de relatie tussen de woon  gebouwen en 
openbare ruimte opnieuw moet worden gedefinieerd. Ook moet er een kader 
worden vastgesteld voor de geplande aanvullende kleinschalige nieuwbouw 
(1998:1,2). In de stadsdeelraadsvoordracht wordt genoemd dat bewoners van de 
oude H-buurt zijn geïnformeerd over de inspraakprocedure door een huis aan 
huis verspreide informatiebrief. Ook is de inspraakprocedure gepubliceerd in de 
Zuidoost-edities van het Amsterdams Stadsblad. Daarbij heeft het concept spve 
oude H-buurt vier weken ter inzage gelegen en was er de gelegenheid om schrif-
telijk te reageren op wat in concept voorlag (1998:6).
In de stadsdeelraadsvoordracht wordt uitgebreid ingegaan op de inbreng van 
bewoners. De meeste tekst wordt gewijd aan het grote bezwaar dat naar voren is 

48 Na diverse fase 2-besluiten zijn de volgende fase 3- en 4-producten voor de H-buurt nader 
geanalyseerd: 

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Oude H-buurt (SDR240398 RO/32) en de 1. 
wijziging Stedenbouwkundig Programma van Eisen Oude H-buurt dat hier een jaar later op 
volgde (SDR130499 RO/38).
Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Hakfort en Huigenbos (SDR161203 RO/93).2. 
Het maaiveldontwerp Hofgeest (DB020399 RO/128 en DB160399 RO/175).3. 
Het Stedenbouwkundig Plan Haag & Veld (DB280801 RO/452).4. 
Het Stedenbouwkundig Plan en maaiveldontwerp Hogevecht (DB100902 RO/549).5. 
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gebracht tegen het voorstel om aanvullende nieuwbouw in de H-buurt mogelijk 
te maken. In het concept spve H-buurt wordt voorgesteld op een aantal locaties 
woningbouw toe te voegen in de vorm van slanke woontorens van vijf tot acht 
verdiepingen. Bewoners hebben vier argumenten naar voren gebracht om dit niet 
te doen:

door te bouwen nabij de bestaande flats Hoogoord en Haag en Veld wordt - 
de woonkwaliteit van bewoners in deze flats aangetast;
het argument dat woningbouw de sociale veiligheid op het Abcouderpad - 
bevordert is zwak omdat langs dit pad al woningen staan;
deze woningbouw is niet noodzakelijk vanuit de woningbehoefte in de - 
Bijlmermeer;
woningbouw is niet nodig om een besloten tuinkarakter bij Hoogoord en - 
Haag en Veld te bereiken. Dat kan ook met andere middelen, bijvoorbeeld 
het bestaande talud op de kop van Hoogoord.

Mede op basis van deze inbreng heeft het stadsdeel gekozen om mee te gaan met 
de door bewoners ingebrachte argumenten. In de verdere planontwikkeling is 
afgezien van aanvullende nieuwbouw zoals oorspronkelijk voorgesteld (1998:6,7).

Niet bekend is hoeveel aanwezigen er zijn geweest op de informatie- en inspraak-
avond van het spve Oude H-buurt. Dit geldt ook voor de informatie- en inspraak-
avond die gaan over de wijzigingen op het vastgestelde spve een jaar later. Ook 
voor het gewijzigde spve is gewerkt met huis-aan-huisinformatie en is er een 
publicatie over de inspraakprocedure geplaatst in het Amsterdams Stadsblad 
(Zuidoost-editie). Ook is het gewijzigde concept vier weken ter inzage gelegd en 
kon er schriftelijk worden gereageerd. De Bewonersvereniging Hofgeest en de 
Bewoners Belangen Vereniging Hoogoord hebben dit gedaan (1999:4).

Stedenbouwkundig Programma van Eisen Hakfort en Huigenbos
In de stadsdeelraadsvoordracht bij het spve Hakfort en Huigenbos is een apart 
hoofdstuk opgenomen over consultatie en inspraak. Bij inspraak wordt de 
periode genoemd van de inspraakprocedure (17 oktober tot en met 13 november 
2003), wordt melding gemaakt van een informatiemiddag waarbij medewerkers 
van het stadsdeel en Patrimonium aanwezig waren om de plannen toe te lichten 
en vragen te beantwoorden en wordt aangegeven wanneer de inspraakavond 
plaats vond (27 oktober 2003) (2003:5).

Voor het onderdeel consultatie is het onderstaande tekstblok de integrale 
weergave van de tekst uit de voordracht. Het illustreert hoe partijen zich tot 
elkaar verhouden en welke uitwerking dit heeft op het samen invulling geven aan 
het proces.
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[…] Tijdens het opstellen van dit spve zijn, vooruitlopend op de inspraakprocedure, 
vanaf januari van dit jaar een aantal informatieavonden georganiseerd voor de hele 
buurt. De eerste informatieavonden hebben plaats gevonden op 16 januari 2003 
en 8 mei 2003. Op de informatiebijeenkomsten kwam van bewonerszijde steeds het 
standpunt naar voren om weinig of niets aan de woonomgeving te veranderen. Als er 
maar beter gehandhaafd zou worden dan zouden veel van de problemen zijn opgelost. 
Echter om effectief en efficiënt te kunnen handhaven, dan ontkomt het stadsdeel er niet 
aan om fysieke maatregelen te nemen. Na de bijeenkomst van 8 mei 2003 is met het 
Actiecomité van de bewonersvereniging Hakfort en Huigenbos overeengekomen om 
extra tijd te nemen voor intensiever overleg. Met het Actiecomité zijn in de maand 
augustus van dit jaar aparte informele ontwerpbijeenkomsten georganiseerd. Deze 
bijeenkomsten zijn afgesloten met een informatiebijeenkomst voor de hele buurt op 
8 september 2003. Het Actiecomité is door ons in de gelegenheid gesteld gebruik te 
maken van een eigen adviseur van het Amsterdams Steunpunt Wonen. Tijdens deze 
ontwerpbijeenkomsten is op gedegen wijze notie genomen van elkaars standpunten, 
die naar elkaar zijn toegegroeid. Dit heeft geresulteerd in het voorliggende spve met 
bijbehorende plankaart. De plankaart is uitgewerkt in twee proefverkavelingen waarin 
inzichtelijk is gemaakt wat de ruimtelijke consequenties zijn van het al dan niet 
bouwen van bedrijfsruimten aan de zuidzijde van garage Huigenbos (2003:5).

Bron: stadsdeel Zuidoost SDR161203 RO/93, 5+

6.1.3.1 Bewonersinbreng H-buurt
De plan- en besluitvorming in de H-buurt is direct gestart op het moment dat 
de vernieuwingsoperatie in de Bijlmermeer aanving. De renovatie van de flat 
Hoogoord was onderdeel van het eerste werkprogramma 1992-993 van de 
vernieuwing. Later, met de 2e saneringsaanvraag, werd een groter deel van de 
buurt betrokken en met vaststelling van het Finale Plan van Aanpak werden 
tot slot Hakfort en Huigenbos toegevoegd aan het totaal van vernieuwing in de 
H-buurt. Het spve voor beide flats en omliggende openbare ruimte is vastgesteld 
in 2003.

De bewonersinbreng is voor de H-buurt over de periode 1992-2008 op een aantal 
van 39 vast te stellen. Het aantal gehonoreerde suggesties bedraagt 10. Met name 
in het ontwerp van de openbare ruimte zijn op aandringen van bewoners en 
belanghebbenden wijzigingen aangebracht. 

Bij twee voordrachten is aangegeven hoeveel personen er bij een formele 
in formatie- of inspraakavond zijn geweest. Het gaat om 28 bewoners en 
be trokkenen. Bij de overige voordrachten is het aantal aanwezigen niet bekend. 
De inbreng van bewoners in kwantitatieve zin voor de H-buurt, en het al dan niet 
verwerken ervan in de definitieve planuitwerking, is in de tabellen 6.11 en 6.12 
weergegeven.
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Tabel 6.11 Totale bewonersinbreng H-buurt

Gehonoreerd Niet gehonoreerd Doorgeschoven Totaal

Fase 2 - - - -

Fase 3 6                24,0% 9                 36,0% 10            40,0% 25               64,1%

Fase 4 4                        28,6% 9                 64,3% 1                  7,1% 14               35,9%

Totaal 10              25,6% 18               46,2% 11            28,2% 39               100%

Een kwart (25,6%) van de inbreng is gehonoreerd. Deze gehonoreerde inbreng is 
bijna gelijkelijk verdeeld over fase 3 en 4. De categorie openbare ruimte springt 
hierbij het meest in het oog. Meer dan de helft (60%) van de gehonoreerde 
inbreng heeft hier betrekking op.

Tabel 6.12 Gehonoreerde bewonersinbreng naar categorie (H-buurt)

Categorie Aantal  fase 2 Aantal fase 3 Aantal fase 4 Totaal

Woningvoorraad/vastgoed - 1 - 1

Openbare ruimte - 3 3 6

Infrastructuur - 1 - 1

Proces - 1 1 2

Totaal - 6 4 10

6.1.3.2 Bewonersinvloed H-buurt
Tien suggesties van bewoners zijn gehonoreerd. Het schrappen van aanvullende 
woningbouw in de vorm van woontorentjes van vijf tot acht lagen kan worden 
aangemerkt als een majeure wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke 
plannen. De financiële impact en het effect op de beleving van de buurt is evident. 
De overige negen gehonoreerde suggesties kunnen worden gekwalificeerd als 
kleine wijzigingen.

De diverse Plannen van Aanpak voor de H-buurt zijn getrapt vastgesteld. Het 
is lastig gebleken om te achterhalen of en in welke mate bewoners en belang-
hebbenden betrokken zijn geweest bij de allereerste planontwikkeling. Bij 
plannen later in de tijd is dit duidelijker. Bij de diverse spve’s is er in de stadsdeel-
raadsvoordrachten ruime aandacht voor bewonersbetrokkenheid. Bij de sp’s blijft 
dit beperkt tot het kort benoemen van wettelijke vereisten.
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Bij de totstandkoming van het spve Hakfort en Huigenbos heeft het stadsdeel 
besloten om extra de tijd te nemen voor overleg met het Actiecomité van 
de bewonersvereniging Hakfort en Huigenbos. Daarnaast heeft het Actie-
comité de mogelijkheid gekregen om gebruik te maken van een adviseur van 
het Amsterdams Steunpunt Wonen. Op deze manier zijn de oor spronkelijke 
verschillen van inzicht bijgesteld en is het gelukt om tot een gezamenlijk 
gedragen spve te komen. Alhoewel dit niet terug te zien is in lijstjes met al dan 
niet gehonoreerde suggesties is dit bij uitstek een wijze van invloed uitoefenen 
door bewoners.

6.1.3.3 Balans
Met name bij de spve’s is terug te zien dat een aantal bewoners van de H-buurt 
zeer actief is geweest met het beïnvloeden van vernieuwingsplannen. Dit heeft 
geresulteerd in het schrappen van aanvullende woningbouw in de vorm van 
woontorens (spve Oude H-buurt) en het voeren van intensief overleg met het 
stadsdeel, ondersteund door een adviseur van het asw, om te komen tot een 
gedragen spve (spve Hakfort en Huigenbos). Hiernaast zijn een aantal kleine 
wijzigingen aangebracht die weliswaar bijdragen aan de leefbaarheid maar te 
klein zijn in impact om het stempel majeur te kunnen krijgen. In tabel 6.13 is de 
gehonoreerde (majeure) inbreng van bewoners weergegeven.

Tabel 6.13 Majeure en niet-majeure inbreng H-buurt

Gehonoreerde inbreng Majeur Niet-majeur

Schrappen aanvullende woningbouw in de vorm 
van woontorentjes van 5 tot 8 lagen

x

Niet alle doorgangen afsluiten x

Verdiepte onderdoorgangen ophogen x

Geen verbreding waterloop x

Vuilinzameling conform nieuwe werkwijze x

vrijliggend	fietspad	Bullewijkpad x

Goed beheer waterspeelplaats x

Verlichting langs voetpaden x

Bankjes plaatsen bij speelplaatsen x

Tunneltje onder Karspeldreef niet afsluiten x

Totaal 1 9
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6.1.4 De D-buurt: aanpassing van het woningbouwprogramma

Met de vaststelling van het Finale van Aanpak (sdr290102 ro/1) is tevens het fase 
2-besluit genomen voor de vernieuwing van de D-buurt. Frissenstein-Noord is 
bij dit besluit betrokken. Voor Frissenstein-Noord vervangt het Finale Plan van 
Aanpak onderdelen van de eerder vastgestelde raadsvoordracht Plan van Aanpak 
F-buurt (2002:2). 

De vernieuwingsstrategie van de F-buurt (sloop/nieuwbouw en hoogwaardige 
kwaliteit van de openbare ruimte) wordt voortgezet in de D-buurt. Ongeveer 
1000 nieuwe woningen worden gebouwd en 963 flatwoningen worden 
gesloopt. Alle bewoners uit de hoogbouw in de D-buurt en Frissenstein-Noord 
moeten verhuizen. Een beperkt deel van de flats blijft gehandhaafd en wordt 
ge herpositioneerd. Dat wil zeggen dat de flats leeg zullen worden verkocht en 
een nieuwe functie krijgen, bijvoorbeeld als appartementenhotel, woonwerk-
eenheden, ouderen- of studentenwoningen. De parkeergarages blijven 
ge handhaafd, maar verliezen hun functie als bewonersgarages. De parkeer-
garages worden herontwikkeld als onderdeel van de intensivering van de 
zone langs de Daalwijkdreef. Langs de Daalwijkdreef vindt intensivering van 
bebouwing plaats. Aan parkeergarages en de te handhaven flatkoppen worden 
nieuwe gebouwen met woningen, bedrijfsruimtes en voorzieningen toegevoegd 
(2002:8).

Midden jaren ’90 woonden er nog 3.500 mensen in de D-buurt. Dit aantal nam 
af om in 2010 op iets meer dan 300 uit te komen. Dit geringe aantal heeft alles 
te maken met de sloop van de flats zoals in de stadsdeelraadsvoordracht is 
aan gekondigd. Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis, 
en mede hierdoor de dramatisch afgenomen vraag naar koopwoningen, kunnen 
er niet direct nieuwe woningen worden teruggebouwd. Juist in de Bijlmermeer 
ligt bouwen voor de leegstand extreem gevoelig. Sindsdien wordt er gezocht 
naar, al dan niet, tijdelijke alternatieven.

Tabel 6.14 Aantal bewoners in de D-buurt

1995 2000 2005 2010

Aantal bewoners 3.524 3.270 2.749 317

Bron: O+S



BESTUURlIJKE BESlUITVORMING, BEWONERSINBRENG EN -INVlOED 159

In de stadsdeelraadsvoordracht over het Finale Plan van Aanpak wordt voor de 
D-buurt één inspraakreactie genoemd. Vanuit basisschool De Polsstok is men 
ontevreden over het gebrek aan overleg over de toekomst van de school. De 
reactie van het stadsdeel is dat hier op wordt teruggekomen bij het spve voor de 
D-buurt (2002:7).

Voor de aanpak van het deelgebied Daalwijk binnen de D-buurt is een aparte 
voordracht opgesteld (sdr191102 ro/103). Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel 
heeft de ingrepen voor het flatcomplex Daalwijk niet betrokken bij de besluit-
vorming over het Finale Plan van Aanpak. Een voordracht voor ver betering van 
het gebied Daalwijk is in een eerdere bestuursperiode aan geboden aan de stads-
deelraad, maar tot behandeling van de voorstellen is het niet meer gekomen. De 
directe aanleiding van dit uitstel was het pleidooi van bewoners voor renovatie 
van een gedeelte van Daalwijk binnen de sociale huursector. Deze inbreng week 
af van de voorstellen in het concept-Finale Plan van Aanpak voor gedeeltelijke 
sloop, gedeeltelijke handhaving en gedeeltelijke herpositionering. Dit verschil van 
mening is met het wisselen van het Dagelijks Bestuur blijven liggen.

Het verzoek van bewoners is op haalbaarheid onderzocht door het Projectbureau 
Vernieuwing Bijlmermeer. De varianten en de beoordeling van de voor- en 
nadelen zijn besproken met bewoners van Daalwijk. De bewoners hebben zich 
laten bijstaan door hun eigen stedenbouwkundig adviseur op wie zij een beroep 
konden doen. Uit twee varianten heeft het Dagelijkse Bestuur een keuze gemaakt 
voor variant I (raadsvoordracht d.d. 23 januari 2002). Bewoners van Daalwijk 
hebben in een raadsadres (d.d. 15 maart 2002) gepleit voor variant II.
Het nieuwe Dagelijks Bestuur van het stadsdeel heeft de argumenten rond de 
varianten opnieuw afgewogen. Ook zijn de indieners van het raadsadres uitge-
nodigd voor overleg met de Portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en is er 
overleg geweest met woningstichting Patrimonium/Nieuw Amsterdam. Dit heeft 
geleid tot het herzien van de oorspronkelijke keuze en te kiezen voor de door de 
bewoners gewenste variant II. Concreet betekent dit dat er 103 woningen minder 
worden gesloopt en 122 woningen meer worden gerenoveerd binnen de sociale 
sector (2002:1-2).
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Opvolgende besluitvorming: fase 3
Naast besluitvorming over fase 2-producten heeft bestuurlijke besluitvorming 
over het spve Bedrijfsverzamelgebouw Daalwijkdreef (sdr180599 ro/55) en het 
spve D-buurt (sdr220205 ro/06) plaats gehad. Voor beide planonderdelen is 
sprake van inbreng van bewoners of belanghebbenden. De aandacht hiervoor bij 
het spve Bedrijfsverzamelgebouw Daalwijkdreef is minimaal en blijft beperkt tot 
de reguliere beschrijving van data en (standaard)proces. Bij het spve D-buurt is dit 
iets uitgebreider.

Stedenbouwkundig Programma van Eisen D-buurt
Ten opzichte van het Finale Plan van Aanpak zijn er programmatisch enkele 
wijzigingen doorgevoerd in het spve D-buurt (onder andere meer sloop en 
meer nieuwbouw). Eerder was al besloten, en in de vorm van besluitvorming 
vastgelegd, over de verhuizing van basisschool de Polsstok naar de E-buurt. Meer 
dan de helft van de tekst van de raadsvoordracht is gewijd aan consultatie en 
inspraak.

[…] Tijdens de planvorming van het spve D-buurt zijn bewoners en andere belang-
hebbenden op verschillende manieren bij het ontwerpproces betrokken. In februari en 
april van 2004 zijn bewoners middels de D-buurt Nieuwsbrief geïnformeerd. Tevens 
zijn er op de zaterdagen 21 februari en 15 april 2004 informele informatiemiddagen 
in de buurt georganiseerd, om over de planontwikkeling met buurtbewoners tot een 
dialoog te komen. Ten slotte is april 2004 de D-buurt Denktank (ddt) opgericht waarin 
betrokken buurtbewoners als klankbordgroep functioneren in het ontwerpproces. De 
inzet voor de D-buurt Denktank is om betrokken te blijven in de volgende planfase 4 
(SP/Maaiveldontwerp) en bij het interim-beheer.

Bron: stadsdeel Zuidoost, SDR220205 RO/06, 5

De inspraakprocedure heeft plaats gehad in de periode 24 november tot en met 
22 december 2004. Zaterdag 11 december was er een informatiemarkt, maandag 
13 december heeft er een inspraakavond plaatsgevonden. Inspraakreacties zijn 
zowel mondeling als schriftelijk ingediend (2005:5). Niet bekend is door hoeveel 
personen de informatiemarkt en de inspraakavond zijn bezocht.

6.1.4.1 Bewonersinbreng D-buurt
De periode van onderzochte planontwikkeling bestrijkt circa zes jaar (1999-2005). 
Ten opzichte van andere buurten in de Bijlmermeer sluit de D-buurt aan achter 
in de vernieuwingsrij. Er zijn verschillende vormen van bewonersparticipatie 
toegepast, naast de wettelijk vereiste van inspraak. Uit beschikbare documentatie 
valt niet, of niet precies, op te maken hoeveel bewoners of belang hebbenden 
betrokken zijn geweest. De betrokkenheid bij het Finale Plan van Aanpak is 
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gedocumenteerd, maar bestrijkt een gebied groter dan de D-buurt. Bij het 
inspraakproces van het fase 2 product voor het deelgebied Daalwijk lijken circa 50 
personen aanwezig te zijn geweest, zo blijkt uit een onofficieel verslag. Het aantal 
aanwezigen bij informatie- en/of inspraakmomenten van fase 3 producten is niet 
bekend. Een totaal van 14 inspraakreacties is genoteerd. Slechts één daarvan 
is gehonoreerd. Dit was dan direct wel een heel relevante: binnen de sociale 
huursector worden103 sociale huurwoningen minder gesloopt en worden 122 
woningen meer gerenoveerd. Het merendeel van de inbreng hoort bij fase 3.

Tabel 6.15 Totale bewonersinbreng D-buurt

Gehonoreerd Niet gehonoreerd Doorgeschoven Totaal

Fase 2 1 - 1   2

Fase 3 - 10 2 12

Fase 4 - - - -

Totaal 1 10 3 14

6.1.4.2 Bewonersinvloed D-buurt
Op instigatie van bewoners van de D-buurt heeft het stadsdeelbestuur besloten 
om 103 woningen minder te slopen en 122 woningen meer te renoveren binnen 
het sociale huursegment. Deze kwestie was blijven liggen gedurende een periode 
van bestuursoverdracht waarna het nieuwe bestuur besloot om de wensen van de 
bewoners te toetsen op haalbaarheid. Deze toets pakte goed uit voor de initiatief-
nemers met het bovenstaande als gevolg.

Het lijk er bij deze kwestie op dat bewoners profijt hebben gehad van de 
bestuurswissel. Niet zelden komt het voor dat een nieuw bestuur in de eerste 
fase van een bestuursperiode daadkracht wil tonen. Mogelijk dat dit ook in deze 
situatie aan de orde is geweest. Tegelijkertijd moet het pleidooi van de bewoners 
stevig genoeg zijn geweest om het oude bestuur te doen laten twijfelen over het 
draagvlak voor de oorsponkelijke plannen. Deze combinatie heeft in het geval 
van Daalwijk er voor gezorgd dat er behoorlijk fors is ingegrepen. Dit heeft geleid 
tot een op onderdelen herzien plan.

In de stadsdeelraadsvoordracht van het spve D-buurt wordt melding gemaakt 
van de D-buurt Denktank. Deze Denktank, bestaande uit buurtbewoners, heeft 
de functie van klankbord voor het ontwerpproces. Ook is het de bedoeling dat 
bewoners op deze wijze betrokken blijven bij de volgende planfases. Net als 
bij de eerder genoemde burgerpanels wordt de Denktank genoemd zonder dat 
wordt aangegeven wat de inhoudelijke consequenties zijn geweest. Ook hier lijkt 
te gelden dat de instelling van een dergelijke klankbordgroep op zichzelf een 
mijlpaal is voor het proces. 
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6.1.4.3 Balans
In de geanalyseerde periode van zes jaar is één suggestie gehonoreerd. Dit betrof 
wel direct een majeure wijziging van het oorspronkelijke plan. Niet minder dan 
103 woningen worden niet gesloopt en daarnaast is ook door bewoners bedongen 
dat er 122 sociale huurwoningen meer zullen worden gerenoveerd. De financiële 
gevolgen van deze planwijziging laten zich raden maar ook de impact op de 
leefbaarheid en het beleven van de buurt is fors.

Naast deze majeure planwijziging wordt de introductie van een D-buurt 
Denktank genoemd. Niet helemaal duidelijk is in welke mate deze Denktank 
invloed heeft gehad op de plannen die zijn ontwikkeld. Hierover wordt in de 
bronnen niets gezegd.

Tabel 6.16 Majeure en niet-majeure inbreng D-buurt

Gehonoreerde inbreng Majeur Niet-majeur

103 sociale huurwoningen minder gesloopt, 
122 sociale huurwoningen meer gerenoveerd

x

Totaal 1
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6.2 Vernieuwing in het oostelijk deel van de 
Bijlmermeer (E,G,K-buurt)

Het oostelijk deel van het vernieuwingsgebied bestaat uit de E-buurt, G-buurt 
en K-buurt. In figuur 6.2 zijn die delen ingekleurd die te maken hebben met de 
fysieke stedelijke vernieuwing. Op de kaart is te zien dat er ook delen niet zijn 
ingekleurd. Hier heeft geen fysieke vernieuwing plaats gevonden.

Figuur 6.2 De Bijlmermeer: vernieuwing per buurt

  Bron: stadsdeel Zuidoost
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F-Buurt G-Buurt
H-Buurt
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Buurtgrenzen
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6.2.1 De G-buurt: relatief grote bewonersbetrokkenheid 

De G-buurt is vanaf het allereerste begin in de planvorming van de vernieuwing 
van de Bijlmermeer betrokken. Het actiegebied Ganzenhoef-West was, samen met 
het actiegebied Amsterdamse Poort (zie eerder in dit hoofdstuk), een gebied waar, 
volgens de Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer, op integrale wijze de bestaande 
problematiek het hoofd moest worden geboden. De achterliggende gedachte bij 
deze keuze was de dreefsgewijze aanpak. Daarmee werden de diverse buurten 
in de Bijlmermeer niet behandeld als ‘eilanden’ tussen de halfhoge wegen, maar 
als onderdeel van een samenhangend, groter gebied. Met deze benadering is 
de Bijlmerdreef als eerste ontwikkelingszone aangewezen (Plan van Aanpak 
Ganzenhoef-West, 1992:17). In de G-buurt wonen in de periode 1995-2010 tussen 
de 11.000 en 12.600 inwoners (zie tabel 6.17). 

Tabel 6.17 Aantal bewoners in de G-buurt

1995 2000 2005 2010

Aantal bewoners 11.074 11.951 11.436 12.606

Bron: O+S

Ganzenhoef-West
Uit de voordracht bij de procesgang van het actiegebied Ganzenhoef-West 
(sdr920402 ww/21) blijkt dat de start niet geheel conform gemaakte afspraken 
is verlopen. De door de stadsdeelraad gevraagde Bestuursopdracht is niet 
geleverd en de instellingsnotitie voor de Projectgroep Ganzenhoef-West is pas 
twee maanden na instelling aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van het 
stadsdeel. De ontstane informatieachterstand over de stand van zaken richting 
lokale politiek is gecorrigeerd met een briefing in de stadsdeelraadscommissie 
op 28 januari 1992. De wijze waarop participatie van bewoners en overige 
belanghebbenden gestalte dient te krijgen, en de rol van de raad daarbij, wordt 
aan gekondigd voor de eerstvolgende commissievergadering. Voorafgaand 
hieraan valt in de raadsvoordracht over de procesgang het volgende te lezen:

[…] De Projectgroep heeft het voornemen om een publiek debat te organiseren, 
waarvoor alle betrokkenen zoals bewoners(organisaties), kunstenaars, winkeliers-
vereniging, eigenaren, beheerders en politici worden uitgenodigd. Voor de inspraak van 
bewoners en overige belanghebbenden is het publieke debat een belangrijk instrument, 
waaraan de projectgroep veel waarde hecht en waarvan de uitkomst gebruikt wordt bij 
de verdere besluitvorming.
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Voor wat betreft het publieke debat wordt gedacht aan een live via Salto uit te zenden 
dagvullend programma, waaraan een meningspeiling gekoppeld is. De organisatie 
zou in handen moeten zijn van een professionele organisatie. Daarnaast wordt met 
het SWOB (= wijkopbouworgaan) overleg gevoerd over de wijze waarop de bevolking 
kan participeren. Uiteraard blijft de inspraak ook gewaarborgd door de gebruikelijke 
inspraakprocedures bij de besluitvorming in de drie raden (1992:133,135,136).

Bron: stadsdeel Zuidoost, SDR920402 WW/21, 133-135

In het Plan van Aanpak Actiegebied Ganzenhoef-West is een hoofdstuk 
opgenomen met de titel ‘Bevolkingsparticipatie in de planvorming’. In dit 
hoofdstuk wordt enerzijds het dilemma geschetst van een lage participatiegraad 
in een sociaaleconomisch kwetsbare buurt (onder andere hoge werkloosheid, taal- 
en cultuurverschillen) en anderzijds wordt over een periode van acht maanden 
(juli 1991-maart 1992) heel feitelijk weergegeven wat voor soort contactmomenten 
er zijn geweest met de betrokken bevolking. Dit contact bestaat er met name uit 
dat betrokkenen worden geïnformeerd over de stand van zaken en de voortgang. 

Hiernaast is er een enquête uitgezet door de Werkgroep Wonen & Woon -
omgeving, is er een enquête afgenomen in opdracht van de projectgroep en is 
er een bewonersonderzoek uitgevoerd door een adviesbureau. Bij met name 
de eerste twee enquêtes is achteraf geconstateerd dat slechts een beperkt deel 
van bewoners en betrokkenen is bereikt. Deze onderzoeken leverden niet het 
gewenste representatieve beeld. Het bewonersonderzoek, uitgevoerd door 
Marktplan Adviesgroep, voldeed in dit opzicht beter. Bewoners op 979 adressen 
zijn telefonisch benaderd met vragen over onder andere de (gewenste) woning, 
woonomgeving en verhuisplannen. Een respons van 61% was het resultaat 
(Marktplan Adviesgroep, 1992:3).

Het publieke debat in april 1992 trok circa 400 mensen. Gegeven de context in 
Ganzenhoef-West werd deze opkomst, en het feit dat de betrokkenen vooral met 
elkaar in gesprek traden, door professionals gezien als een groot succes. Hoe er in 
die tijd tegen participatie van bewoners werd aangekeken illustreert de volgende 
passage:

[…] Grotere bereidheid tot participatie gaat niet ineens. Er zal veel tijd mee gemoeid 
zijn. In die tijd dienen echter zodanige acties te worden ondernomen, dat mensen 
groeiend vertrouwen krijgen in het nut van eigen inzet voor het verbeteren van hun 
situatie. Dit betekent, dat in het geval van participatie vooral gedacht moet worden in 
termen van processen. Hierbij kan tevens worden opgemerkt dat het planniveau verder 
in de tijd steeds concreter zal worden, waardoor ook steeds meer mensen zich meer 
direct betrokken zullen voelen en tastbaar resultaat gaan zien (1992:79,80).

Bron: stadsdeel Zuidoost, SDR920402 WW/21, 79-80
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In de raadsvoordracht bij het stappenplan actiegebied Ganzenhoef-West 
(sdr921003 ww/32) is eveneens ruime aandacht besteed aan participatie van 
bewoners. 

[…] Op 18 november 1991 is een eerste informatiebulletin verspreid voor de bewoners 
en andere betrokkenen in het actiegebied. In dit bulletin wordt de projectgroep geïntro-
duceerd en zijn de taken en de opdracht waarmee de projectgroep aan het werk is 
gegaan beschreven. Om bewoners op de hoogte te stellen van de vraagstukken die aan 
het Bestuurlijk Overleg zijn voorgelegd heeft de projectgroep op 11 februari 1992 
opnieuw een informatiebulletin doen uitgaan. In dit informatiebulletin is onder andere 
een spreekuur aangekondigd, waarop belangstellenden bij de projectgroep terecht 
kunnen met vragen of voor discussie. De projectgroepruimte is bovendien zo laagdrem-
pelig dat bewoners en anderen ook eerder reeds de weg ernaar hebben gevonden. De 
projectgroep heeft inmiddels gesprekken gevoerd met winkeliers, met beheerders/
eigenaren, met bewonerscommissies, etc..

Bron: stadsdeel Zuidoost, SDR921003 WW/32, 321

Het participatieproces wordt door een professionele organisatie ondersteund (en 
hier trekken partijen fl 45.000,- voor uit). Voor de periode tot 1 juli 1992 wordt het 
proces als volgt samengevat:

Het informeren van groeperingen, waaronder bewonerscommissies.- 
Deze groeperingen betrekken hun achterban en krijgen de gelegenheid hun - 
mening te vormen.
De confrontatie tussen de diverse meningen, op basis van argumenten, vindt - 
plaats in een openbaar gesprek, waaraan een meningspeiling is gekoppeld.
Een rapportage over het openbaar gesprek aan de besturen van het - 
Bestuurlijk Overleg.
De bestuurlijke besluitvorming.- 

De conclusie die in de voordracht wordt getrokken is dat bewoners de 
mogelijkheid krijgen om hun mening te geven:

tijdens bijeenkomsten van bewonersgroeperingen;- 
in het openbaar gesprek;- 
door in te spreken bij de commissies van de betreffende raden.- 

Expliciete aanvulling bij deze opsomming is dat speciaal geprobeerd zal worden 
groepen die tot dusver nog niet aan de discussie hebben deelgenomen te 
betrekken (1992:321).
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Voorzieningenstrook Ganzenhoef-Oost
Bij het Plan van Aanpak Grubbehoeve-Grunder (sdr120601 ro/50), maar ook bij 
het Plan van Aanpak Voorzieningenstrook Ganzenhoef-Oost (sdr120199 ro/4) 
wordt naast het proces ook expliciet verwezen naar inhoudelijke inbreng van 
bewoners. Om met deze laatste te beginnen. 

De volgende tekst is over bewonersinbreng in de raadsvoordracht te lezen:

[…] De concept-Nota van Uitgangspunten Voorzieningenstrook Ganzenhoef-Oost 
is in augustus 1998 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur en in november 1998 ter 
informatie en inspraak aan de buurt voorgelegd. De inspraakreacties hadden met name 
betrekking op geluidsoverlast, parkeren, parkeerdruk in de interim-situatie, groen, 
speelvoorzieningen en het opnemen van bedrijfsruimten. De reacties vanuit de buurt 
zullen zoveel als mogelijk worden meegenomen bij de uitwerking van het Stedenbouw-
kundig Programma van Eisen.

Bron: stadsdeel Zuidoost, SDR120199, 1

Grubbehoeve-Grunder
Het Plan van Aanpak Grubbehoeve – Grunder is tot stand gekomen in weer een 
andere fase van het vernieuwingsproces (2001). Bij de totstandkoming van dit 
Plan van Aanpak is veel aandacht geweest voor zowel proces als inhoud. Dit uit 
zich onder andere in veel en gedetailleerde aandacht voor bewonersparticipatie in 
de stadsdeelraadsvoordracht en de ontwikkeling van een participatieplan.

In de stadsdeelraadsvoordracht wordt gemeld dat het Plan van Aanpak conform 
het participatieplan in een open planproces met bewoners en andere belang-
hebbenden tot stand is gekomen en dat het proces van participatie enerzijds 
aansluit op ervaringen die eerder zijn opgedaan met de aanpak van de F- en 
K-buurt en anderzijds ook nieuwe ervaringen heeft opgeleverd. Voorafgaand 
aan de planontwikkeling zijn de uitgangspunten voor participatie vastgelegd 
in een participatieplan. Het bewonersonderzoek Grubbehoeve-Grunder heeft 
als par ticipatie-instrument in het bijzonder een belangrijke rol gespeeld bij de 
afwegingen en uiteindelijke keuze van maatregelen. Dankzij dit onderzoek kan 
in het Plan van Aanpak een beargumenteerde motivatie worden gegeven voor de 
voorgestelde maatregelen (2001:2).



168 BESTUURlIJKE BESlUITVORMING, BEWONERSINBRENG EN -INVlOED

In de stadsdeelraadsvoordracht wordt uitgebreid beschreven welke stappen zijn 
doorlopen om bewoners van de flats Grubbehoeve en Grunder en bewoners van 
de aangrenzende gebieden te betrekken bij het planproces.

[…] In het planproces heeft de participatie vorm gekregen in een bewonersonderzoek 
en twee enquêtes, tal van informatiebijeenkomsten, informele bijeenkomsten met 
kleine groepen bewoners en gesprekken met individuele bewoners en met leden van 
de Verenigingen van Eigenaars van Gouden Leeuw, Groenhoven en van Geerdinkhof, 
Vereniging van Huiseigenaren. Bovendien is doorlopend informatie verstrekt in de 
projectgroepruimte aan de hand van een maquette van het plangebied. De participatie 
heeft op verschillende manieren vorm gekregen omdat rekening is gehouden met de 
verschillende soorten bewoners. In de hoogbouwflats waren de bewoners hoofdzakelijk 
van niet-Nederlandse afkomst en de bewoners van de koopwoningen in de om liggende 
buurten waren met name autochtone bewoners. De informatievoorziening was 
zoveel mogelijk toegespitst op de verschillende doelgroepen en richtte zich globaal tot 
drie gebieden: Grubbehoeve-Grunder, Geerdinkhof en Gouden Leeuw-Groenhoven. 
Daarnaast is er ook overleg geweest met de Stichting Bijlmermuseum.

[…] Aan het begin van het planproces was de informatievoorziening uitsluitend 
gericht op de bewoners van de flats Grubbehoeve en Grunder. Het verkrijgen van 
de meningen van deze bewoners over de vernieuwingsmaatregelen die voor zover 
toegepast zijn en hun mening over de inzet van deze maatregelen ten bate van een 
vernieuwd gebied Grubbehoeve-Grunder door middel van een grootschalig en intensief 
bewonersonderzoek vormde de basis van het Plan van Aanpak. In juni 1999 is op drie 
avonden in drie talen (Nederlands, Engels, Spaans) aan de bewoners van Grubbehoeve 
en Grunder uiteengezet dat er plannen zijn om het gebied aan te pakken, de reden 
hiervan en het doel van het bewonersonderzoek. Dit onderzoek, dat gehouden is rond de 
zomer 1999, is in handen gelegd van het onderzoeksinstituut otb/tu Delft.

Om een zo groot mogelijk bereik te krijgen onder de niet-Nederlandse bewoners van 
beide flats is elk huishouden persoonlijk benaderd en ook is ondersteuning aangeboden 
bij de invulling van de vragenlijst. In het gebied Grubbehoeve-Grunder is de meeste 
aandacht uitgegaan naar informatieoverdracht aan de veelal niet-Nederlands bewoners. 
Het geven van vooral laagdrempelige informatie op informele wijze is de voornaamste 
inzet geweest.

In oktober 1999 zijn alle bewoners van Grubbehoeve en Grunder uitgenodigd voor 
een informatie-avond waarop de uitslag van het onderzoek is gepresenteerd. Ook is 
tijdens deze bijeenkomst een opmaat gegeven naar het proces om te komen tot toekomst-
scenario’s voor het gebied met het oog op de wensen van bewoners zoals gebleken is
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uit het bewonersonderzoek, optimale terugbouwcapaciteit en de aansluiting met Laag 
Koningshoef als uitgangspunten. Ondanks de voor de Bijlmermeer hoge respons op het 
onderzoek (63% van de bewoners waarvan 84% van niet-Nederlandse afkomst) zijn 
alle bovengenoemde avonden matig tot slecht bezocht.

Uit de bewoners die tijdens de informatiebijeenkomst in november 1999 aanwezig 
waren, zijn twee klankbordgroepen samengesteld, één voor Grubbehoeve en één voor 
Grunder. Op voorstel van deze klankbordgroepen is door de projectgroep besloten 
om tot een structureel andere vorm van informatievoorziening over te gaan om het 
bereik onder de bewoners van beide flats zo groot mogelijk te maken. Besloten is om op 
een informele manier, namelijk in de vorm van een ‘informatiefeest’, bewoners in de 
gelegenheid te stellen hun persoonlijke vragen rechtstreeks te stellen aan de project-
groep en woningstichting Patrimonium. De projectgroep en Patrimonium gingen in 
feite naar de bewoners toe in plaats van omgekeerd. Van deze gelegenheid op zaterdag 
6 mei 2000 hebben circa 200 bewoners van het plangebied gebruik gemaakt.

 […] Een bijzonder element in dit participatietraject is de rol die is weggelegd 
voor de bewoners van de aangrenzende buurten met koopwoningen die tot dan toe 
nau welijks bij de vernieuwingsplannen zijn betrokken: Gouden Leeuw, Groenhoven en 
Geerdinkhof. Deze buurten zijn nadrukkelijk in het participatieproject betrokken omdat 
juist zij, na vertrek van de bewoners uit de te slopen flats, direct worden geconfronteerd 
met grote veranderingen nabij hun woonomgeving. De rol van deze buurten is ook een 
andere geweest dan in het participatieplan was aangegeven omdat tijdens het proces de 
plangrens gewijzigd werd om zodoende de beleidsdoelstellingen, stedenbouwkundige 
samenhang en optimalisering van grondgebruik, te bereiken. De bewoners van de 
aangrenzende buurten zijn pas bij het planproces betrokken nadat alle bewoners van 
Grubbehoeve en Grunder over de voorgenomen sloop dan wel het behoud van hun flat 
waren geïnformeerd.

Ook onder de bewoners van deze buurten is een meningspeiling gehouden. De project-
groep heeft aangegeven het heel belangrijk te vinden vooraf te weten wat voor ideeën 
de bewoners van de omliggende buurten hebben over de huidige en toekomstige markt 
voor de flats, verlaging van dreven in verband met het zoeken van aansluiting bij de 
plannen in de G- en K-buurt, de uitgangspunten van het zogeheten Bijlmermuseum 
en welke voorwaarden zij stellen aan de toekomstplannen. In de vragenlijst, die vooraf 
voorgelegd is aan vertegenwoordigers uit Geerdinkhof, Gouden Leeuw en Groenhoven, 
is gevraagd hoe de bewoners denken over de ruimtelijke veranderingen in het gebied 
Grubbehoeve-Grunder. Bijna negen op de tien respondenten in deze wijken is van 
Nederlandse herkomst. De respons was respectievelijk 69% (Geerdinkhof) en 43% 
(Gouden Leeuw/Groenhoven). Naast het opstellen en invullen van een vragenlijst zijn 
er informatie- en klankbordgroepbijeenkomsten georganiseerd.

Bron: stadsdeel Zuidoost, SDR120601 RO/50, 4-5
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Opvolgende besluitvorming: fase 3 en 449

Niet voor alle planonderdelen is inbreng geweest van bewoners en belang-
hebbenden in de fase van inspraak. Bij vijf voordrachten is in de tekst geen 
bovenmatige aandacht voor inspraak en participatie, anders dan de reguliere 
beschrijving van proces en data. Bij het restant aan besluitvormingsdocumenten is 
er veel of noemenswaardige aandacht voor dit onderdeel van het proces.

Stedenbouwkundig Programma van Eisen Hoofdinfrastructuur Ganzenhoef
Bij het onderdeel inspraak wordt in de stadsdeelraadsvoordracht vermeld dat 
op basis van de informatie- en inspraakavond in februari 1994 de paragraaf 
over verkeersveiligheid in het stedenbouwkundig programma is aangepast. 
Aan gegeven is dat de tekst stelliger is geformuleerd en dat passages over 
de veiligheid van het fietsverkeer zijn toegevoegd. Ook wordt vermeld dat 
in de proefuitwerking van een specifieke kruising een veilige fietsoversteek 
is aan gebracht. Zonder verdere specificatie wordt gesproken over het nader 
onderzoeken van een aantal suggesties van insprekers bij de verdere uitwerking 
(1994:1).

49 Naast besluitvorming over drie verschillende fase 2-producten voor de G-buurt is er ook besluit-
vorming geweest over latere fases. De bewonersinbreng bij

het SPvE voor het Gulden Kruis (SDR080294 WW/20),1. 
het SPvE voor de Hoofdinfrastructuur Ganzenhoef (SDR/120794 RO/101),2. 
het SPvE voor Geinwijk (SDR201294 RO/169),3. 
het SPvE Gerenstein (SDR140596 RO/65),4. 
het SPvE Gooioord en Groeneveen (SDR180696 RO/67),5. 
het SPvE centrum Ganzenhoef (SDR171296 RO/158),6. 
het SPvE Voorzieningenstrook Ganzenhoef-Oost (SDR141299 RO/187),7. 
het SPvE Grunder/Grubbehoeve (SDR230903 RO/68),8. 
de SPvE’s Noordoostzijde Bijlmerdreef en ’s-Gravendijkdreef (SDR240608 RO/32),9. 
het SP/maaiveldontwerp Groene Banen Nieuw Gerenstein (DB300399 RO/213),10. 
het SP/maaiveldontwerp Bijlmerdreef 211. e fase (DB270499 RO/290),
het SP/maaiveldontwerp Gooioord (DB 160500 RO/299),12. 
het SP/maaiveldontwerp Metrostation Ganzenhoef (DB151002 RO/623),13. 
het SP/maaiveldontwerp marktplein Ganzenhoef (DB250303 RO/243),14. 
het SP/maaiveldontwerp Klein Gooioord (DB250303 RO/241),15. 
het SP Gerenstein 3 (DB010403 RO/266) en.16. 
het SP/maaiveldontwerp De Kandelaar (SDR261004 RO/69)17. 

zullen worden behandeld. Voor informatie over bewonersinbreng bij de Stedenbouwkundige 
Plannen van respectievelijk Grunder en Grubbehoeve is geput uit een ambtelijke notitie gericht 
aan het Dagelijks Bestuur d.d. 07/12/2004.
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Uit de raadsvoordracht blijkt ook dat er bezwaar is aangetekend tegen de nieuwe 
locatie van de Elsrijkdreef en tegen de bedrijfsbebouwing tussen de Elsrijkdreef 
en de metrobaan. Argumenten hierbij zijn onder andere dat het woongenot van 
bewoners van de appartementen in de Gouden Leeuw wordt verstoord en dat 
de appartementen in waarde zullen dalen, de geluidsoverlast toeneemt voor 
bewoners van de flat Geldershoofd, de parkeerdruk op het centrumgebied groter 
zal worden en dat de kinderboerderij terrein moet inleveren. Mede op basis van 
deze argumenten is het spve aangepast (1994:2).

Stedenbouwkundig Programma van Eisen Gerenstein
De stadsdeelraadsvoordracht voor het spve Gerenstein gaat in op het ontwerp- en 
overlegproces, het programma, de fasering, de planning en de grondexploitatie. 
Bij inspraak en overleg wordt genoemd dat er met een aantal marktpartijen 
overeenstemming is bereikt over het concept-Stedenbouwkundig Programma van 
Eisen. Hierna wordt ingegaan op het feit dat op 4 en 5 september 1995 de project-
groep Ganzenhoef twee informatie-avonden heeft georganiseerd voor bewoners 
van de flats Echtenstein en Eeftink en separaat voor de bewoners van de flats 
Geldershoofd en Gravestein. Vermeld wordt dat ook andere geïnteresseeerden 
welkom waren en dat zij op de hoogte zijn gebracht door een advertentie in de 
‘Nieuwe Bijlmer’. Over de opkomst in kwantitatieve zin wordt niets gezegd. In de 
voordracht wordt gemeld dat het spve uitvoerig is toegelicht en dat aanwezigen 
in de gelegenheid zijn gesteld om vragen te stellen. Hierna is de informatieronde 
afgesloten met een officiële inspraakavond op 19 december 1995 (1996:3).

De inspraakavond leverde twee, relatief grote, aanpassingen op. De hoogte van 
de passtukken ten zuiden van de flats Echtenstein en Gravestein is teruggebracht 
van maximaal acht bouwlagen naar maximaal vijf bouwlagen. En daarnaast zijn 
appartementenblokken ten noorden van het Ganzenhoefpad vervangen door 
eengezinswoningen (1996:3,4).

Stedenbouwkundig Programma van Eisen Gooioord en Groeneveen
Parkeren is een belangrijk thema bij het spve Gooioord en Groeneveen. De 
discussie bouwt voort op de variatie zoals gepresenteerd bij het Plan van Aanpak. 
In het spve worden drie parkeervarianten gepresenteerd. Uit deze drie mogelijk-
heden is een keuze gemaakt waarbij een meningspeiling onder bewoners van 
Groeneveen en Gooioord een rol heeft gespeeld.
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[…] In verband met uiteenlopende meningen over de parkeerwijzen (autovrij maaiveld 
of auto voor de deur) is besloten tot een meningspeiling onder de bewoners van 
Groeneveen en Gooioord naar hun parkeerwensen. Voorafgaand aan de te houden 
enquête heeft de projectgroep een informatie-avond (20 februari 1996) georganiseerd 
voor de bewoners van Groeneveen en Gooioord. Op de informatie-avond is het concept-
Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor Groeneveen en Gooioord inclusief de 
parkeervarianten nader toegelicht. De dag na de informatie-avond hebben alle bewoners 
van Groeneveen en Gooioord een informatiebrief in de brievenbus gekregen. In deze 
brief is nogmaals een beschrijving gegeven van de drie parkeervarianten en is het 
hoe en waarom van de enquête uitgelegd. De enquête is vervolgens uitgevoerd door 
Regioplan in de periode 26 februari 1996 tot 22 maart 1996. De respons op de enquête 
was zeer hoog: 85,7% van de bewoners heeft gereageerd. Een ruime meerderheid van 
de bewoners heeft gekozen voor het model geconcentreerd parkeren (60,3%). Een model 
dat vervolgens ook is opgenomen in het plan voor verdere uitwerking. 

[…] Op 24 en 25 april 1996 zijn twee inspraakavonden georganiseerd. De eerste 
inspraakavond was met name bestemd voor de bewoners van Gooioord en de tweede 
inspraakavond voor Groeneveen-bewoners. Op deze laatste avond is tevens het 
verbeterings  plan voor de flat Groeneveen in de inspraak gebracht. De inspraakreacties 
van de bewoners van Gooioord hebben niet geleid tot concrete wijzigingsvoorstellen 
op het concept-Stedenbouwkundig Programma van Eisen. De inspraakreacties van 
de bewoners van Groeneveen hebben wel geleid tot aanpassing. In het in de inspraak 
gebrachte concept-Stedenbouwkundig Programma van Eisen was namelijk opgenomen 
dat de groenstrook, gelegen tussen de twee zuidelijke poten van de flat en het water, 
in beheer werd uitgegeven aan Nieuw Amsterdam. Deze strook zou in overleg met 
bewoners als ‘binnentuin’ worden ingericht ten behoeve van de bewoners van de twee 
zuidelijke delen van de flat. Tijdens de inspraak is gebleken dat onder de aanwezige 
bewoners weinig animo was. Met name de openbaarheid van het groen wordt als 
kwaliteit van hun woonomgeving gezien. De aanwezige bewoners hadden geen behoefte 
aan een binnentuin met daarbij een verhoging van de servicekosten. Daarbij wezen zij op 
het gevaar van versnippering en verwaarlozing van het groen. Ook Nieuw Amsterdam 
ziet zelf geen financiële mogelijkheden om het groen te beheren. Om die redenen heeft de 
projectgroep het concept-Stedenbouwkundig Programma van Eisen aangepast. Voorge-
steld wordt om slechts tuinen uit te geven die rechtstreeks aan de plintwoningen toebe-
horen. Het overige gebied blijft openbaar. Wel kunnen met bewoners afspraken gemaakt 
worden over bijvoorbeeld het creëren van ‘nutstuintjes’ in dit gebied.

Bron: stadsdeel Zuidoost, SDR180696 RO/67, 1-3
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Uit deze integraal overgenomen tekst uit de raadsvoordracht blijkt dat er relatief 
veel woorden worden besteed aan de wijziging van privé-groen in openbaar 
groen. Er wordt niets gemeld over het aantal aanwezige bewoners en andere 
geïnteresseerden bij de informatie- en inspraakavonden. 

Stedenbouwkundig Programma van Eisen Centrum Ganzenhoef
In het spve Centrum Ganzenhoef wordt differentiatie van de woningvoorraad 
als belangrijke drager van de aanpak genoemd. Een aantal van 136 nieuwbouw-
woningen wordt gebouwd. De belangrijkste doelgroep zijn bewoners uit de 
hoogbouw (1996:3).

[…] In de maand oktober en begin november 1996 zijn belanghebbenden en belangstel-
lenden geïnformeerd over het concept-Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor 
het nieuwe centrum en heeft de inspraak plaats gevonden. De informatie-bijeenkomsten 
voor de marktcommissie, ondernemers van Ganzenhoef en Ghanese ondernemers 
hebben respectievelijk op 3 oktober, 21 oktober en 4 november 1996 plaats gevonden. 
Verder heeft er op 19 oktober 1996 een informatiestand op de zaterdagmarkt gestaan. 
De inspraakavonden zijn tot slot op 22 oktober 1996 (Engels) en 23 oktober (Neder-
lands) gehouden.

Tijdens de inspraakavond van 23 oktober en in twee schriftelijke reacties zijn respec-
tievelijk door enkele bewoners van de Gouden Leeuw en de Vereniging Van Eigenaren 
Gouden Leeuw bezwaren geuit tegen de hoogte van de kantoortoren en de ligging 
van de parkeerplaatsen onder het metroviaduct. Deze bezwaren zijn geen aanleiding 
geweest de plannen voor het nieuwe centrum aan te passen. De plannen voor het 
nieuwe centrum Ganzenhoef zijn immers een andere uitwerking van de Structuur-
schets Ganzenhoef en passen binnen het bestuurlijk vastgestelde bestemmingsplan 
Ganzenhoef. In het verleden zijn de plannen voor het centrumgebied naar aanleiding 
van inspraakavonden over de structuurschets en het bestemmingsplan herhaaldelijk 
bijgesteld. In eerste instantie is het (winkel)centrum van onder het metrostation 
Ganzenhoef in westelijke richting verplaatst en is de kantoortoren van een locatie ten 
oosten van het metrostation verschoven naar de huidige locatie ten westen van het 
metrostation. Vervolgens zijn de bedrijfsruimten tussen het talud van de metro en de 
Elsrijkdreef uit de plannen geschrapt. Tot slot is het buurtcentrum verplaatst van de 
oostkant naar de westkant van de Elsrijkdreef  (1996:4).

Bron: stadsdeel Zuidoost, SDR171296 RO/158, 4
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Stedenbouwkundig Programma van Eisen Voorzieningenstrook 
Gan zenhoef-Oost
In het spve Voorzieningenstrook Ganzenhoef-Oost (sdr141299 ro/187) is ruime 
aandacht voor inspraak en de inspraakverwerking. Het spve gaat in de kern om 
een voorzieningenstrook in Ganzenhoef-Oost waarin een onderwijscentrum, 
een kerkverzamelgebouw, een kinderdagverblijf en woningen zullen worden 
ondergebracht (1999:1). Bij de inspraakverwerking wordt in de raadsvoordacht 
de procedurele gang van zaken geschetst. Niet bekend is hoeveel bewoners en 
belangstellenden de informatie- en inspraakavond hebben bezocht.

[…] Voor het spve Voorzieningenstrook is een inspraakprocedure gevolgd van 
29 september 1999 tot 10 november 1999. De bewoners en toekomstige gebruikers 
zijn geïnformeerd over het starten van de inspraakprocedure door middel van een huis 
aan huis verspreide informatiebrief. Voorts is de inspraakprocedure gepubliceerd in 
de Zuidoost-edities van het Amsterdams Stadsblad. Gedurende deze periode heeft het 
concept spve Voorzieningenstrook ter inzage gelegen en hadden belanghebbenden de 
gelegenheid schriftelijk of mondeling te reageren. Op 15 oktober 1999 is een informatie 
-avond gehouden en op 19 oktober 1999 een inspraakavond. Tijdens de inspraak-
avond hebben verschillende bewoners voorstellen gedaan tot wijziging van het plan. 
Daarnaast is er een schriftelijke reactie ontvangen. De maand voorafgaande aan de 
inspraakprocedure is het concept spve driemaal besproken met een klankbordgroep van 
bewonersvertegenwoordigers van Gouden Leeuw, Groenhoven, Geerdinkhof, Grubbe-
hoeve, Grunder en Groeneveen (1999:4). 

Bron: stadsdeel Zuidoost, SDR141299 RO/187, 4

De inbreng van bewoners gaat met name in op het stedenbouwkundige accent ter 
hoogte van het metrostation en de relatie met het voorgestelde plein, het parkeren 
en de geluidsoverlast van enkele voorzieningen. In de stadsdeelraadsvoordracht 
wordt uitgebreid aandacht besteed aan de vier ingebrachte punten. Over (1) het 
stedenbouwkundig accent en (2) de geluidsoverlast wordt in de voordracht het 
volgende geschreven:

Ad 1)
[…] Uit de tekst van de stadsdeelraadsvoordracht blijkt dat er in een klankbordgroep 
uitgebreid gesproken is over een stedenbouwkundig hoogte-accent. Enkele bewoners 
vonden het accent te massief waardoor naar de mening van deze bewoners (onder 
andere) de bezonning ongunstig wordt beïnvloed en het weidse van het plein dood -
geslagen wordt. Naar aanleidng van deze discussie is gekeken of het accent smaller kan
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worden gemaakt en bovendien kan worden bestemd voor woningen. Op de inspraak-
avond van 19 oktober 1999 bleek er draagvlak te zijn voor de optie om het accent te 
vatten in de vorm van een woontorentje (2 woningen per woonlaag) met een breedte 
van 14,5 meter en een diepte van 16 meter en een hoogte van minimaal 21 meter en 
maximaal 27 meter. Bewonersvertegenwoordigers van Gouden Leeuw en Groenhoven 
hebben expliciet aangegeven met dit voorstel in te stemmen. Een vertegenwoordiger 
van Grubbehoeve heeft aangegeven dat hij een hoogte-accent nog steeds onwenselijk 
acht, maar als het moet komen dan liefst zo laag mogelijk.

Ad 2)  
[…] Voor het onderdeel geluidsoverlast wordt in de stadsdeelraadsvoordracht 
beschreven hoe een groep bewoners samen met een ambtenaar van de Milieudienst de 
wijk is ingegaan om de geluidswaarde te meten ten tijde van een feest. De bewoners 
hebben hierbij uitleg gekregen wat het effect zal zijn van geluidwerende maatregelen in 
de toekomst. In het spve zijn als gevolg van de bewonersinbreng op dit punt expliciet 
de wettelijke normen ten aanzien van geluidsreductie opgenomen.

Bron: stadsdeel Zuidoost, SDR141299 RO/187, 4-5

Stedenbouwkundig Programma van Eisen Grunder/Grubbehoeve
De stadsdeelraadsvoordracht bij het spve Grunder/Grubbehoeve is uitgebreid 
en uitvoerig. Het onderdeel ‘consultatie en inspraak’ is dat ook. De bijzondere 
projecten ‘Mi Akoma di Color’50 en ‘Koop je eigen Bijlmer (kjeb)’51 maken 
onderdeel uit van dit plangebied. Beide projecten worden gekenmerkt door 
langdurigheid en conflict. Voorafgaand aan de formele inspraakprocedure is er 
mede als gevolg van de zojuist genoemde bijzondere projecten intensief overleg 
geweest met zittende en toekomstige bewoners van het gebied. Ook is er een 
enquête uitgevoerd en zijn er twee informele bijeenkomsten belegd over het 
toekomstig parkeren bij Grubbehoeve (2003:6).

50	 Mi	akoma	di	Color	is	een	vorm	van	particulier	opdrachtgeverschap	waarbij	toekomstige	
bewoners samen met de betrokken woningcorporatie 38 huur- en koopwoningen hebben 
ontwikkeld. In de begeleiding van bewoners hebben de gemeente Amsterdam en het 
Amsterdams Steunpunt Wonen ook een rol gespeeld.

51 Na protest van bewoners eind jaren ’90 tegen de vernieuwing ontstond de idee om bewoners 
tegen	een	billijke	prijs	flatwoningen	te	laten	kopen	met	als	doel	meer	zeggenschap	en	regie	
voor bewoners. Het resultaat is een aantal van 90 gerenoveerde woningen en bedrijfsruimten 
plus een casco gerenoveerde collectieve ruimte.
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[…] De inspraakprocedure voor het concept-spve was van 28 mei 2003 tot en met 
25 juni 2003. Een bijzonder element in de inspraakprocedure was dat in het concept 
spve twee varianten voor de parkeeroplossing bij Grubbehoeve zijn opgenomen, 
waarover de mening van belanghebbenden werd gevraagd. Dit werd ondersteund door 
een tweede schriftelijke enquête onder de bewoners van Grubbehoeve en leden van kjeb 
waarin hun mening over deze alternatieven werd gevraagd.

De informatieavond was 10 juni 2003. De inspraakavond was op 25 juni 2003. 
Naast de mondelinge reacties zijn er acht schriftelijke inspraakreacties ingediend. Het 
overgrote deel van de reacties bestaat uit bezwaren van omwonenden van het gebied, 
bewoners van Gouden Leeuw, Groenhoven en Geerdinkhof. Met name op de inspraak-
avond waren hun reacties overheersend. Hun bezwaren zijn principieel van aard en 
richten zich met name tegen de uitgangspunten van het plan, zoals het verlagen van 
de Bijlmerdreef en de ‘s-Gravendijkdreef, toekomstige bebouwing aan de noord- en 
oostzijde van deze dreven en het toevoegen van een nieuwe watergang (2003:7).

Bron: stadsdeel Zuidoost, SDR230903, 7

Stedenbouwkundige Programma’s van Eisen Noordoostzijde Bijlmerdreef en 
‘s-Gravendijkdreef 
De procesmatige voorgeschiedenis van de totstandkoming van dit spve is een 
bijzondere. Conform een verzoek van de stadsdeelraad is er een klankbord-
groep ingesteld met bewoners (Gouden Leeuw, Groenhoven, Geerdinkhof) 
om de planontwikkeling voor de noordoostzijde van de Bijlmerdreef en de 
’s-Gravendijk  dreef tot een goed einde te brengen. In november 2005 heeft een 
eerste overleg plaats gevonden.

In de stadsdeelraadsvoordracht is terug te lezen dat meningen binnen de 
klankbord groep verdeeld waren over welke locaties wel of niet voor bebouwing 
in aanmerking konden komen. Deelnemers aan de klankbordgroep vanuit 
Geerdinkhof hebben verzocht om een extern bureau in te mogen schakelen om 
hen te begeleiden bij het opstellen van een plan voor de noordoostzijde waarbij 
nadrukkelijk open zou staan of er wel of geen bebouwing komt in dit plangebied. 
De raad heeft echter gevraagd om een plan uit te werken met bebouwing. Op het 
verzoek van deze leden van de klankbordgroep is niet ingegaan.
Deelnemers van de klankbordgroep vanuit Gouden Leeuw en Groenhoven 
hebben voorgesteld zelf een spve op te stellen waarin zij hun alternatieve steden-
bouwkundige visie op het plangebied beschrijven. Hiervoor is ruimte geboden 
en er zijn vervolgens twee concept-spve’s opgesteld voor het plangebied, één 
door het stadsdeel (Clusters in het groen) in overleg met Rochdale en Woon -
maatschappij en één (Garstkamphoek) vanuit de bewoners Gouden Leeuw 
en Groenhoven. Beide plannen zijn besproken met alle deelnemers van de 
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klankbordgroep. Beide plannen zijn ook vrijgegeven voor inspraak waarbij het 
Dagelijks Bestuur op voorhand de voorkeur heeft uitgesproken voor Clusters in 
het Groen (2008:1-2).

Naast een beschrijving op hoofdlijnen van beide spve’s zijn er in de stadsdeel-
voordracht twee tekstblokken ingevoegd over respectievelijk bewoners-
participatie en inspraak. 

Bewonersparticipatie
[…] Er hebben met de klankbordgroep in totaal tien bijeenkomsten plaats gevonden. 
Daarnaast zijn de overige bewoners betrokken via een inloopbijeenkomst. Bij de start 
van het overleg met de klankbordgroep is afgesproken dat op enig moment in het 
proces alle bewoners van het 3G-gebied (los van de formele informatie- en inspraak) 
geïnformeerd zouden worden over de stand van zaken planontwikkeling noordoostzijde 
Bijlmerdreef/’s-Gravendijkdreef. Om zoveel mogelijk bewoners de gelegenheid te geven 
aanwezig te zijn is de inloopbijeenkomst op een zaterdagmiddag georganiseerd. De 
bijeenkomst is opgezet en voorbereid in overleg met de klankbordleden en gehouden op 
zaterdag 13 januari 2007. De inloopbijeenkomst is goed bezocht. Geschat wordt dat in 
totaal 200 bewoners aanwezig waren.

De bijeenkomst had een tweeledig karakter. In het eerste deel zijn de verschillende 
visies gepresenteerd. Het stadsdeel, Gouden Leeuw/Groenhoven en Geerdinkhof 
pre senteerden elk hun eigen visie. In het tweede deel (inloop) kregen bewoners de 
gelegenheid om de verschillende presentaties nader te bekijken, vragen te stellen en aan 
de hand van een vooraf opgesteld formulier de plussen en minnen van de verschillende 
visies weer te geven. Uit de reacties van de aanwezigen bleek dat verschillend wordt 
gedacht over welke locaties voor bebouwing in aanmerking komen. Er zijn met name 
twijfels geuit over de wenselijkheid van de voorgestelde bebouwing voor de parkeer-
garages en de bebouwing bij Geerdinkhof. Sommigen hebben aangegeven hier wel 
voorstander van te zijn. Ook zijn in een aantal reacties kanttekeningen geplaatst bij 
de hoogte van de toren van Garstkamp. In veel reacties is het belang van het bestaande 
groen en het versterken van de groenstructuur benadrukt. Ten slotte is aandacht 
gevraagd voor de aspecten verkeer en parkeren. In het concept spve Clusters in het 
Groen is naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen de voorgestelde verkaveling 
aangepast zodat het hier mogelijk is de groenstructuur te versterken. In plaats van de 
oorspronkelijke 18 vrije kavels zijn nu 16 kavels opgenomen (en 9 in plaats van 11 bij 
Geerdinkhof) die allen op de dreef zijn georiënteerd. Er worden geen vrije kavels
voorgesteld langs de Geerdinkhofweg. Bijna bij alle kavels is sprake van een bufferzone 
tussen de kavels en de woningen van Geerdinkhof. Bij de overige bebouwing wordt 
bij de uitwerking hiervan getracht zoveel mogelijk bestaande bomen te handhaven en 
wordt de groenstructuur versterkt door het toevoegen van nieuwe duurzame bomen.
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De vvh Groot Geerdinkhof heeft een amendement ingediend op het concept spve 
Clusters in het Groen en gevraagd om dit bij de vrijgave inspraak van het Dagelijks 
Bestuur te betrekken. In het amendement wordt voorgesteld om af te zien van het 
mogelijk maken van woningbouw in de strook tussen Geerdinkhof en de ’s-Gravendijk-
dreef. Woningbouw op deze locatie leidt volgens hen voor de bestaande eengezins-
woningen van Geerdinkhof met de lage huisnummers tot een ernstige aantasting van 
het woongenot, tot een volledig verlies van privacy en tot aanzienlijke waardedaling 
van de woningen. De vvh stelt in haar amendement voor om, in plaats van deze locatie 
bebouwing te realiseren nabij de brug in de ’s-Gravendijkdreef, bijvoorbeeld in de vorm 
van een appartemententorentje met 10 tot 14 appartementen met 3 tot maximaal 4 
bouwlagen.

Het amendement van de vvh Groot Geerdinkhof heeft niet geleid tot een aanpassing 
van het spve Clusters in het Groen. De overwegingen daarvoor zijn:

- de voorgestelde bebouwing en verkaveling in de strook tussen Geerdinkhof en de
‘s-Gravendijkdreef biedt voldoende mogelijkheden voor het behoud van woongenot en 
privacy van de woningen met de lage huisnummers.

- realisatie van een appartemententorentje, nabij de brug in de ’s-Gravendijkdreef, gaat 
ten koste van de open groenstructuur richting Bijlmerweide.

Het Dagelijks bestuur heeft dit standpunt schriftelijk aan de vvh kenbaar gemaakt. Het 
amendement van de vvh Geerdinkhof is evenals de beide concept spve’s en de notitie-
vergelijking ter visie gelegd.

Bron: stadsdeel Zuidoost, SDR240608 RO/32, 2-3

In de periode 31 januari 2008 tot en met 13 maart 2008 konden omwonenden 
hun reactie geven op de concept spve’s voor de noordoostzijde Bijlmerdreef en 
’s-Gravendijk dreef: Clusters in het Groen en Garstkamphoek. Gedurende deze 
periode is een informatiebijeenkomst en een inspraakbijeenkomst georganiseerd 
die beide goed bezocht zijn met respectievelijk 120 en 80 aanwezigen. Bewoners 
zijn via een nieuwsbrief die huis aan huis is verspreid, uigenodigd voor deze 
bijeenkomsten (2008:6). 

Stedenbouwkundig Plan/maaiveldontwerp Groene Banen Nieuw Gerenstein
In het spve Gerenstein zijn twee ‘groene banen’ opgenomen. De baan tussen 
Nieuw Geinwijk en Nieuw Gerenstein wordt parkachtig ingericht (de 
bloemenbaan), de baan midden in Nieuw Gerenstein wordt ingericht als sport- en 
spelbaan. Het ontwerp van deze laatste baan is tot stand gekomen na intensief 
overleg met een zogenaamde Kinderraad.
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In het sp/Maaiveldontwerp is terug te vinden dat de Projectgroep Ganzenhoef 
de buurt over het ontwerp van beide groene banen heeft geïnformeerd op 16 
februari 1999. Alle leden van de Kinderraad hebben op deze avond ieder een 
deel van het ontwerp van de sport- en spelbaan gepresenteerd. Op 2 maart 1999 
is de inspraakavond over het ontwerp gehouden. Op de informatie-avond waren 
33 aanwezigen. Het aantal aanwezigen op de inspraakavond is niet bekend 
(1999:27). Wel is bekend dat het voorgestelde ontwerp niet heeft geleid tot wijzi-
gingsvoorstellen van bewoners of andere belanghebbenden. 

In het maaiveldontwerp is een aparte paragraaf gewijd aan uitleg over hoe het 
werken met de kinderen in zijn werk is gegaan:

[…] Onder bewoners van Nieuw Gerenstein, Nieuw Geinwijk, Gulden Kruis, 
Gravestein, Geldershoofd, Egeldonk, Echtenstein en Eeftink is in het najaar van 1998 
een uitnodiging verspreid om naar een eerste informatie-avond te komen. Kopers, van 
wie de woning nog niet was opgeleverd, zijn via de makelaar benaderd. Op deze avond 
is het doel van het traject uitgelegd en konden kinderen zich aanmelden als deelnemer. 
Ook heeft bzo met een intensieve wervingscampagne via de weekmedia en posters 
jonge deelnemers geïnteresseerd. Meer dan vijftig jongeren hebben in de herfstvakantie 
van 1998, na een bezoek aan enkele speelplaatsen in Amsterdam, ieder hun eigen idee 
weergegeven van wat een leuk speeltoestel is. Hierbij zijn ze geassisteerd door twee 
docenten van Stichting Krater. Alle werkstukken zijn in de maanden daarna in een 
maquette van de groene baan met een schaal van 1 op 25 op het kantoor van de project-
groep tentoongesteld.

Uit deze groep jongeren is een ‘Kinderraad’ voortgekomen, een vertegenwoordiging 
van elf jongeren, zoveel mogelijk gelijk verdeeld naar geslacht, leeftijd en woonadres 
(zowel hoogbouw als laagbouw). Omdat er zich geen jongeren van ouder dan 14 
jaar hebben aangemeld heeft de buurtregisseur van politiebureau Ganzenhoef in de 
Kinderraad de rol gespeeld van ‘oudere jeugd’ (met het oog op het voorkomen van 
overlastsituatie).

In de maanden november en december, elke dinsdagmiddag van vijf tot half zeven, heeft 
de voltallige Kinderraad met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke Zaken van 
het stadsdeel gewerkt aan een compilatie van ideeën van alle jongeren, die tijdens de 
herfstvakantie een speeltoestel gemaakt hebben.

Om de jongeren vertrouwd te maken met het aspect ‘beheer’ hebben medewerkers van 
de afdeling Beheer en Milieu van het stadsdeel ook deelgenomen aan het ontwerpproces. 
Het aspect beheer heeft felle discussies in de Kinderraad opgeleverd. De trampoline en 
de waterschommel moesten uiteindelijk hierom het loodje leggen.
Tijdens de bijeenkomsten is gebleken dat de jongeren zelf in staat zijn goede 
argumenten aan te dragen waarom ze iets willen, maar ook in staat zijn zich neer te 
leggen bij argumenten vanuit financieel of beheersmatig oogpunt (1999:11).

Bron: stadsdeel Zuidoost, DB300399 RO/213, 11
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Stedenbouwkundig Plan/maaiveldontwerp Bijlmerdreef 2e fase
De informatie- en inspraakavond zijn gehouden op respectievelijk 11 maart 
1999 en 25 maart 1999. In totaal zijn 39 bewoners en belangstellenden aanwezig 
geweest. Er zijn twee kwesties door bewoners ingebracht die zijn gehonoreerd. In 
het verslag van de inspraakbijeenkomst is de volgende inbreng van een bewoner 
opgetekend:

[…] Het feit dat er vanavond weinig bewoners zijn, wil niet zeggen dat men niet 
ge ïnteresseerd is, maar dat er tijdens de informatie-avond duidelijk uitleg gegeven is. 
Alles, niet alleen het ontwerp maar ook het interimbeheer, is goed uitgelegd. En onze 
suggesties tot wijziging van het ontwerp zijn ook meegenomen en gehonoreerd. Vandaar 
dat er ook geen vragen meer zijn over het ontwerp. We willen de projectgroep hiervoor 
hartelijke bedanken (1999:1).

Stedenbouwkundig Plan/maaiveldontwerp Metrostation Ganzenhoef
Het metrostation Ganzenhoef was het eerste metrostation dat na 25 jaar grondig 
zou worden vernieuwd. Het vernieuwen van het station sloot goed aan bij de 
ruimtelijke vernieuwing die in het gebied gaande was. Op 15 januari 2002 en 24 
januari 2002 is respectievelijk de informatie- en inspraakavond gehouden over 
het sp/maaiveldontwerp. Bij de informatie-avond waren vijf bewoners aanwezig 
en een vertegenwoordiger van de Fietsersbond. Bij de inspraakavond waren 
twee bewoners en drie ambtenaren present. Naast deze twee avonden is er een 
schriftelijke correspondentie geweest met de VvE Gouden Leeuw, is er een aparte 
ontmoeting geweest met bewoners van de flat Gouden Leeuw wat geresulteerd 
heeft in een schouw met medewerkers van het stadsdeel, zijn alle bewonersver-
enigingen en -commissies in de G-buurt per brief uitgenodigd voor de informatie- 
en inspraakavond, heeft het ontwerp ter inzage gelegen op het kantoor van de 
projectgroep Ganzenhoef en is er middels een publicatie in de plaatselijke media 
bekend gemaakt dat er een informatie- en inspraakmogelijkheid zou zijn (2002:5).

Stedenbouwkundig Plan/maaiveldontwerp Nieuw Grunder-Grubbehoeve
Het sp/maaiveldontwerp Nieuw Grunder is in nauw overleg met een vertegen-
woordiging van de bewoners van Mi Akoma di Color uitgewerkt, zo valt te lezen 
in een notitie gericht aan het Dagelijks Bestuur. Het sp/maaiveldontwerp Grubbe-
hoeve is in nauw overleg uitgewerkt met vertegenwoordigers van bewoners van 
de flat Grubbehoeve en kjeb. Ook is er overleg geweest met het roc en andere 
betrokken partijen.

De inspraakperiode van het concept sp Grunder/Grubbehoeve duurde van 21 
oktober tot en met 17 november 2004. Op 3 november is een informatiebijeen-
komst georganiseerd en op 10 november een inspraakbijeenkomst. Bij de infor-
matiebijeenkomst zijn 40 bewoners en belangstellenden geregistreerd. Voor de 
inspraakavond kwam het aantal aanwezigen uit op 20 (2004:2).
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6.2.1.1 Bewonersinbreng G-buurt
De hier onderzochte periode van besluitvorming en planontwikkeling dateert 
van het startjaar van de vernieuwing, 1992, tot en met 2008. De ontwikkeling van 
diverse deelgebieden heeft in verschillende tijdsperioden plaats gehad.

De ontwikkeling van het Plan van Aanpak Ganzehoef-West is geschied in de 
allereerste fase van vernieuwing. Een centrale doelstelling bij het betrekken van 
bewoners en andere belanghebbenden was de organisatie van een publiek debat. 
Een opkomst van circa 400 aanwezigen bij dit debat werd vanuit het perspectief 
van de overheid als een groot succes bestempeld. Er wordt geen melding gemaakt 
van op welke wijze het debat op onderdelen mogelijk heeft geleid tot wijzigingen 
in het Plan van Aanpak.

Bij het Plan van Aanpak Grubbehoeve-Grunder (2001) is er een ‘informatiefeest’ 
georganiseerd waar circa 200 mensen op af zijn gekomen. Deze bijeenkomst 
is aanvullend geweest op andere vormen van bewonersbetrokkenheid. Voor 
het Plan van Aanpak is een participatieplan opgesteld zoals dat ook is gebeurd 
voor de F-buurt en de K-buurt. Gedurende de informatie- en inspraakavonden 
hebben bewoners en belangstellenden een aantal kwesties ingebracht. Het aantal 
aan wezigen op beide avonden is niet bekend.

Voor geen van de fase 3-producten (spve’s) is bekend hoeveel personen er 
aanwezig waren bij de informatie- en inspraakavonden. Voor de fase 4-producten 
(sp/maaiveldontwerp) daarentegen is deze informatie wel te achterhalen. Een 
aantal van 191 bewoners en belangstellenden is geregistreerd als aanwezig. Het 
gaat dan in totaal om acht informatie-avonden en zeven inspraakavonden voor 
negen fase 4-producten. Bij één inspraakavond is niet bekend hoeveel aanwezigen 
er waren.
De inbreng vanuit de G-buurt alleen is groter dan de inbreng uit de D-buurt, 
F-buurt en H-buurt samen (101 om 97 geregistreerde suggesties). Deze 
con statering lijkt te illustreren dat de bewonersbetrokkenheid in de G-buurt 
vanuit het perspectief van de Bijlmermeer groot is. De groep actieve bewoners 
is in be langrijke mate afkomstig uit delen van de G-buurt waar koopwoningen 
staan. Een aantal van 35 suggesties (34,6%), op een totaal van 101, is gehonoreerd. 
Per fase schommelt de gehonoreerde inbreng rondom een derde.

In het geval van de G-buurt is 22,8% van de inbreng ingebracht in fase 2. Voor 
fase 3 en 4 gelden respectievelijk de percentages 42,6% en 34,6%. De ge honoreerde 
inbreng per fase is procentueel als volgt op te delen: 30,4% voor fase 2, 37,2% voor 
fase 3 en 34,3% voor fase 4 (zie tabel 6.18).
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Tabel 6.18 Totale bewonersinbreng G-buurt

Gehonoreerd Niet gehonoreerd Doorgeschoven Totaal

Fase 2 7               30,4% 9                 39,1% 7                 30,4% 23              22,8%

Fase 3 16              37,2% 19               44,2% 8                 18,6% 43              42,6%

Fase 4 12              34,3% 17               48,6% 6                 17,1% 35              34,6%

Totaal 35              34,6% 45               44,6% 21               20,8% 101             100%

Het totaal aan inbreng is onder te verdelen in 32,7% voor woningvoorraad/
vastgoed, 21,8% heeft betrekking op de openbare ruimte, 28,7% gaat over infra-
structuur en 16,8% is gericht op het proces. In deze onderverdeling is de inbreng 
van bewoners en belangstellenden op het onderdeel woningvoorraad / vastgoed 
het grootst. Infrastructuur volgt hier kort op. De openbare ruimte en het proces 
scoren lager zie tabel 6.19).

Tabel 6.19 Totale bewonersinbreng naar categorie (G-buurt)

Categorie Aantal  fase 2 Aantal fase 3 Aantal fase 4 Totaal

Woningvoorraad/vastgoed 10              30,0% 17            51,5% 6             18,2% 33         32,7%

Openbare ruimte 1                  4,5% 4              18,2% 17           77,3% 22         21,8%

Infrastructuur 7                24,1% 16            55,2% 6             20,7% 29         28,7%

Proces 5                29,4% 6              35,3% 6             35,3% 17         16,8%

Totaal 23              22,8% 43            42,6% 35           34,6% 101       100%

Van de gehonoreerde inbreng is 20% fase 2, 45,7% fase 3 en 34,3% fase 4. In fase 
2 heeft meer dan de helft van de gehonoreerde inbreng betrekking op woning-
voorraad / vastgoed. Voor fase 3 is te zien dat de helft gaat over infrastructuur en 
dat bijna de helft te koppelen is aan woningvoorraad/vastgoed. Openbare ruimte 
is de belangrijkste categorie in fase 4 (zie tabel 6.20).

Tabel 6.20 Gehonoreerde bewonersinbreng naar categorie (G-buurt)

Categorie Aantal  fase 2 Aantal fase 3 Aantal fase 4 Totaal

Woningvoorraad/vastgoed 4                36,4% 7             63,6% - 11         31,4%

Openbare ruimte - 1             12,5% 7             87,5% 8           22.9%

Infrastructuur 2                16,7% 8             66,6% 2             16,7% 12         34,3%

Proces 1                25,0% - 3             75,0% 4           11,4%

Totaal 7                20,0% 16            45,7% 12           34,3% 35         100%
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6.2.1.2 Bewonersinvloed G-buurt
Een aantal van 35 bewonerssuggesties is gehonoreerd. Van dit aantal zijn 
10 suggesties te bestempelen als majeur. Het gaat hier uitsluitend om plan -
wijzigingen voor het onderdeel woningvoorraad/vastgoed. Het restant aan 
gehonoreerde inbreng (25) heeft een deels duidelijk minder rigoureus karakter, 
maar voor een klein deel bestaat op zijn minst twijfel over de mate van impact. 
Er is veel debat geweest over bijvoorbeeld een aantal parkeerkwesties (4), wat 
duidt op de relevantie van het thema. In tabel 6.21 is deze inbreng tussen haakjes 
weergegeven ter illustratie van de bestaande twijfel.

 De invloed van bewoners bij de vernieuwing van Ganzenhoef-West en de 
Voorzieningenstrook Ganzenhoef-Oost is niet vast te stellen. Voor het eerst-
genoemde gebied staat in de stadsdeelraadsvoordracht dat er enquêtes 
zijn afgenomen, dat bewoners periodiek zijn geïnfomeerd en dat er geld is 
uit getrokken om het participatieproces door een professionele organisatie te 
laten ondersteunen. Afgaande op deze informatie lijkt er vanuit het stadsdeel 
moeite gedaan te worden om aandacht, middelen en tijd te verbinden aan het 
participatie proces. Tegelijkertijd lijken de ambities niet erg hoog te liggen.

In de stadsdeelraadsvoordracht bij het Plan van Aanpak Voorzieningenstrook 
Ganzenhoef-Oost wordt de inhoudelijke inbreng van bewoners en belang-
hebbenden wel aangestipt zonder te expliciteren welke impact dit nu precies heeft 
gehad. Het Plan van Aanpak Grubbehoeve-Grunder, ontwikkeld in weer een 
latere fase van het vernieuwingsproces, gaat uitgebreid in op hoe bewoners een 
plaats hebben gekregen in het proces en hoe zij daarnaast invloed hebben kunnen 
uitoefenen. Zo wordt bijvoorbeeld gewezen op de participatieplannen voor de 
F-buurt en de K-buurt. De plannen blijken als voorbeeld en inspiratie te hebben 
gediend voor het participatieplan dat is opgesteld voor Grubbehoeve en Grunder. 
Ook hier is gekozen voor een bewonersonderzoek als participatie-instrument 
waarbij het bereiken van minder actieve bewoners een expliciete doelstelling is.

Het stadsdeel lijkt veel moeite te hebben gedaan om bewoners van Grubbehoeve 
en Grunder te bereiken. In verschillende talen heeft men de bewoners individueel 
benaderd om mee te doen aan het bewonersonderzoek. Met name allochtone 
bewoners bewoonden de flats. Dit resulteerde in een relatief hoge respons (63%) 
maar de georganiseerde informatie-bijeenkomsten bleken vervolgens matig tot 
slecht bezocht. Desalniettemin is besloten tot het instellen van twee klankbord-
groepen waarna is geconstateerd dat een informele wijze van informatievoor-
ziening waarschijnlijk beter aansluit op de wensen en behoefte van de zittende 
bevolking. De organisatie van een ‘informatiefeest’ op een zaterdagmiddag trok 
circa 200 bewoners. De kanttekening die is geplaatst bij een soortgelijke bijeen-
komst in de F-buurt geldt ook hier. Niet duidelijk is wat de achtergrond en 
motieven zijn geweest van de 200 aanwezigen. Dit is ook niet te achterhalen.
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Wat opvalt bij de beschrijving in de stadsdeelraadsvoordracht over de 
be trokkenheid van bewoners uit aangrenzende buurten is de positieve toon. Het 
lijkt bijna logisch dat er verder wordt gekeken dan Grubbehoeve en Grunder. 
Documenten die achter deze raadsvoordracht liggen, tonen echter aan dat er veel 
verzet was vanuit andere wijken tegen met name het verlagen van de dreven. 
Hiermee werden de buurten met koopwoningen en sociale huurwoningen meer 
een geheel en dat perspectief werd door bewoners van koopwoningen niet direct 
als positief beoordeeld. Vanuit het stadsdeel ontkwam men er dus niet aan om 
ook deze groepen bewoners actief bij het vernieuwingsproces te betrekken. 
Escalatie lag namelijk op de loer. Het lijkt erop dat, om dit te voorkomen, 
het participatieproces breder is opgezet dan in beginsel bedacht. Ook onder 
bewoners van Gouden Leeuw, Groenhoven en Geerdinkhof is een menings-
peiling gehouden op basis van een vragenlijst die vooraf aan vertegenwoordigers 
van betrokken buurten is voorgelegd.

In de stadsdeelraadsvoordracht wordt uitgebreid ingegaan op het participatie-
proces, maar wat opvalt is dat er veel herhaling is. De reden hiervan is mogelijk 
om sterk te willen benadrukken dat er vanuit instanties van alles is gedaan 
om actieve en niet-actieve bewoners te betrekken bij het vernieuwingsproces. 
Overigens, het Plan van Aanpak Grubbehoeve-Grunder is het enige plan -
onderdeel in de onderzochte periode van de vernieuwing Bijlmermeer waarbij 
sprake is van het expliciet definiëren van wat onder participatie wordt verstaan52. 
Bij geen van de andere planonderdelen is dit het geval.

In diverse spve’s en sp’s is er aandacht voor bewonersbetrokkenheid. Soms 
uitgebreid en expliciet, soms en passant en minder duidelijk. Wat opvalt is dat 
bewoners van de G-buurt zich niet onbetuigd hebben gelaten. Ten opzichte 
van de eerder behandelde buurten lijkt de bewonersbetrokkenheid in de 
G-buurt relatief groot. Bij diverse planonderdelen is het bewoners gelukt om de 
oor spronkelijke voorstellen te wijzigen.

In het geval van de F-buurt is gebleken dat na het intensieve bewonersonderzoek 
de aandacht voor bewonersbetrokkenheid in het vervolg minder leek. Voor het 
planonderdeel Grubbehoeve-Grunder daarentegen is dit niet het geval. De vraag 
is of dit door bewoners van de G-buurt is afgedwongen of dat het een bewuste 
keuze is geweest van het stadsdeelbestuur om in dit deel van de Bijlmermeer te 
kiezen voor een intensieve relatie met bewoners.

52	 participatie	word	gedefinieerd	als	interactie,	wederzijdse	communicatie,	met	bewoners	met	als	
doelstelling hen goed te informeren, hun inbreng in het besluitvormingsproces te verbeteren en 
hen te enthousiasmeren voor de ruimtelijke vernieuwing door deze in samenhang te bezien met 
sociaal-economische vernieuwing en vernieuwing van beheer (2001:3).
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Voorbeelden van interactie tussen bewoners en het stadsdeel in de G-buurt zijn 
per planonderdeel:

Spve-  Hoofdinfrastructuur Ganzenhoef: op basis van argumenten van 
bewoners is het spve aangepast.
Spve-  Gooioord en Groeneveen: meningspeiling gehouden over parkeer-
varianten. Ruime meerderheid is voor geconcentreerd parkeren. Hiervoor is 
gekozen. Ook: beoogd privé-groen wordt openbaar groen.
Spve-  centrum Ganzenhoef: gepoogd wordt door bewoners eerder bij gestelde 
plannen nog verder bij te stellen. Dit lukt niet.
Spve-  Voorzieningenstrook Ganzenhoef-Oost: concept spve drie maal 
besproken met klankbordgroep. Stedenbouwkundig accent aangepast. 
Wettelijke normen geluidsreductie expliciet opgenomen in spve.
Spve-  Grunder/Grubbehoeve: onderscheid is aangebracht tussen ‘principiële 
bezwaren van omwonenden’ en ‘overige inspraakreacties’. Drie suggesties 
zijn gehonoreerd.
Spve-  Noordoostzijde Bijlmerdreef en ’s-Gravendijkdreef: klankbordgroep 
vanuit Geerdinkhof wenst extern bureau om wel/geen bebouwing tegen 
elkaar af te zetten. Voor de raad is bebouwing de enige optie. Verzoek 
wordt afgewezen. Deelnemers van klankbordgroep Gouden Leeuw en 
Groenhoven wilden zelf een spve opstellen. Deze wens is gehonoreerd 
met als resultaat dat twee spve’s de inspraak zijn ingegaan ((1) Clusters in 
het groen (stadsdeel) en (2) Garstkamphoek (bewoners)). Naar aanleiding 
van op merkingen bij de inloopbijeenkomst is de verkaveling aangepast. 
Amendement om niet tot bebouwing over te gaan bij het Geerdinkhof heeft 
het niet gehaald.

Deze voorbeelden dienen als illustratie. Voor de G-buurt geldt dat het contact 
met bewoners in vergelijking met de eerder behandelde buurten relatief intensief 
was. Belangwekkend is dat veel actieve bewoners in delen van de G-buurt 
woonden waar feitelijk geen vernieuwing plaats vond. Het betrof over het 
algemeen aan palende gebieden waar met name woningen in de koopsector staan. 
Het karakter van deze bewonersbetrokkenheid kan in veel gevallen worden 
omschreven als verzet. Afgaande op de opbrengst kan worden geconstateerd dat 
dit verzet tot een zeker resultaat heeft geleid.

Voorbeelden van bewonersinvloed met een eigen ontwikkel- en overlegtraject zijn 
projecten als ‘Mi Akoma di Color’ en kjeb. Beide projecten zijn een co-productie 
van instituties en bewoners. Een kleine groep bewoners heeft zich intensief 
ingezet om deze projecten tot stand te laten komen. De tijdspanne was lang en bij 
beide projecten was sprake van conflict, maar dit heeft afronding niet in de weg 
gestaan.
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6.2.1.3 Balans
De G-buurt is samen met de K-buurt (zie later) de grootste buurt binnen 
de Bijlmermeer waar vernieuwing heeft plaatsgehad. Met name vanuit 
aan grenzende gebieden ten opzichte van het vernieuwingsgebied is de bewoners-
betrokkenheid relatief groot geweest. Dit heeft ertoe geleid dat het contact tussen 
het stadsdeel en een deel van deze bewoners intensief was. Het is moeilijk te 
achterhalen of bewoners dit zelf hebben afgedwongen met hun houding of dat 
het stadsdeel op voorhand besloten had om ook die bewoners te betrekken die 
niet direct geraakt zouden worden door de vernieuwing.

In totaal zijn er 101 suggesties ingebracht door bewoners en belanghebbenden. 
Ook is er diverse malen sprake geweest van overleg voorafgaand aan het moment 
van inspraak. In één geval is er zelfs sprake geweest van indiening van een eigen 
stedenbouwkundige visie door bewoners. In de gehele bestudeerde periode is 
dit de enige keer dat dit is voorgekomen. Het aantal ingebrachte suggesties door 
bewoners en belanghebbenden in de G-buurt is in totaal groter dan het aantal 
ingebrachte suggesties van de Amsterdamse Poort, de F-buurt, de H-buurt en 
de D-buurt samen. Dit geldt ook voor het totaal aan gehonoreerde inbreng (35). 
Een tiental gehonoreerde suggesties gaat over woningvoorraad/vastgoed en kan 
worden gekwalificeerd als majeur. Voor vier gehonoreerde suggesties op het vlak 
van parkeren is dit minder duidelijk. Het restant aan gehonoreerde suggesties 
kan worden bestempeld als niet-majeur.

Tabel 6.21 Majeure en niet-majeure inbreng G-buurt

Gehonoreerde inbreng Majeur Niet-majeur

Bewoners moeten voldoende invloed hebben op het PvA x

16 i.p.v. 18 vrije kavels + geen voorstellen voor bebouwing langs de 
Geerdinkhofweg

x

Geen woontoren tussen de metrobaan en Gouden leeuw en woonblokjes 
in de groene tussengebieden

x

Sociale huurwoningen aan de zuidwestkant van de verlaagde dreven x

Kruising ’s-Gravendijkdreef ter plaatse van de recreatieve route x

Door verlagen van de dreven neemt verkeersveiligheid af x

Behoud architectonische karakteristiek van Gouden leeuw/Groenhoven/
Geerdinkhof

x

Verkeersveiligheid moet beter x

Nieuwe locatie Elsrijkdreef niet akkoord x

Geen bedrijfsbebouwing tussen Elsrijkdreef en de metrobaan x
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Hoogte van passtukken verlagen x

I.p.v. appartementsblokken graag eengezinswoningen x

Geconcentreerd parkeren (x)

Groenstrook niet uitgeven als binnentuin, maar als openbaar groen x

Woontoren smaller (stedenbouwkundig accent) x

Parkeerveld met 12 plekken vervalt (x)

Geluidwerende voorzieningen tegen geluidsoverlast x

geconcentreerd	parkeren	ten	zuiden	van	het	CEC (x)

Voorkom massale wandwerking van grondgebonden woningen x

Geen tijdelijke weg voor ontsluiting parkeergarage Gouden leeuw x

Toren bij Garstkamp is te log en te hoog x

Twijfels over afzetbaarheid villa’s dichtbij parkeergarages x

parkeerbalans	in	Clusters	in	het	groen	niet	goed (x)

Aanpassing oversteek Bijlmerdreef vanuit Groeneveen x

Uitvoering ontwerp zo spoedig mogelijk x

Vlonder graag behouden, bruggetje mag weg x

Uitdunning populieren i.v.m. daglicht x

Meer buiging op maaiveld x

Aangeven op bomenscan welke bomen worden gekapt x

Tegelpad plus verlichting s.v.p. na voltooiing renovatie metrostation verwij-
deren

x

Minder bomen kappen x

Procedure wijziging bestemmingsplan bekend maken x

andere	ligging	fietspad	t.o.v.	appartementen x

Het refereren aan bewonersinitiatieven in SP is onduidelijk x

Hoogte schanskorven 80 cm i.p.v. 65 cm x

Totaal 10  (4) 21
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6.2.2 De K-buurt: in dialoog met bewoners

De K-buurt is door het stadsdeelbestuur aangewezen als actiegebied in de tweede 
fase van het vernieuwingsproces van de Bijlmermeer. Samen met de F-buurt 
maakte de K-buurt deel uit van een volgende ronde aan verbeteringsplannen die 
ertoe moesten leiden dat de Bijlmermeer als geheel schoner, meer heel, veiliger 
en meer leefbaar zou worden. De projectgroep Kraaiennest had de initiërende 
en coördinerende rol voor de ruimtelijke vernieuwing. De sociaaleconomische 
vernieuwing lag primair bij het stadsdeel. Het beheer was een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van het stadsdeel Zuidoost en woningcorporatie Nieuw 
Amsterdam (1996:1).

In de allereerste fase van de vernieuwing van de Bijlmermeer woonden er ruim 
12.500 mensen in de K-buurt. In de K-buurt is een deel van het Bijlmermuseum53 
gelegen, bestaande uit hoogbouw die de vernieuwingsoperatie heeft doorstaan. 
Desalniettemin is er in de periode 1995-2010 een gestage afname geweest van 
het bewonersaantal. Van ruim 12.500 inwoners in 1995 tot een kleine 10.000 
inwoners in 2010. In tabel 6.22 zijn de aantallen bewoners weergegeven die in de 
vernieuwings gebieden woonachtig waren.

Tabel 6.22 Aantal bewoners in de K-buurt54

1995 2000 2005 2010

Aantal bewoners 8.772 7.603 4.972 6.262

Bron: O+S

Het eerste onderdeel van de tweede fase van de vernieuwing van de Bijlmermeer 
was het ontwikkelen en vaststellen van het ‘Participatieplan voor de F- en de 
K-buurt’. In de stadsdeelraadsvoordracht wordt zeer uitgebreid ingegaan op 
de wijze van betrokkenheid van bewoners. Zo wordt vermeld dat het Plan van 
Aanpak (sdr171296 ro/202) twee hoofdlijnen kent waarvan één hoofdlijn een 
telkens terugkerend thema is in het overleg met bewoners en betrokkenen, te 
weten de sociale (on)veiligheid in de buurt. In de sfeer van oplossingen voor 
dit probleem moet dan bijvoorbeeld worden gedacht aan het zoveel mogelijk 
opheffen van onderdoorgangen onder de dreven, aan het bundelen van langzame 
verkeerroutes, de menging van verkeersoorten en het verminderen van het aantal 
parkeergarages (1996:3).

53 In de stadsdeelraadsvoordracht (SDR230698) over het Bijlmermuseum wordt uitgelegd en 
vastgesteld wat onder het Bijlmermuseum wordt verstaan en waar dit is gelegen.

54 Exclusief Kortvoort, Kelbergen en Kantershof.
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Een andere verwijzing naar bewonersinvloed is de volgende passage uit de raads-
voordracht:

[…] Bij de voorbereiding van het Plan van Aanpak is veel aandacht besteed aan 
de eigenheid van de verschillende delen van de K-buurt. Uiteraard is daarbij apart 
aandacht geschonken aan het gebied waarin het ‘Bijlmermuseum’ kan worden 
ge lokaliseerd. Wat zijn de mogelijkheden om de problemen waarop de vernieuwing 
zich richt op te lossen binnen de oorspronkelijke ontwerpuitgangspunten van de 
Bijlmermeer. Onze conclusie op dit punt is uiteindelijk sterk beïnvloed door de 
geluiden die naar boven zijn gekomen tijdens het gehele participatietraject (1996:3,4).

Bron: stadsdeel Zuidoost, SDR171296 RO/202, 3-4

Mede als gevolg van dit traject zijn veiligheid en diversiteit de dragers geworden 
van het plan voor de K-buurt.

Paragraaf drie van de voordracht is omvangrijk, en geheel gewijd aan participatie. 
Er wordt een onderscheid aangebracht tussen participatie, informatie en inspraak. 
Om de sfeer terug te halen hoe er in die periode voor dit deel van de Bijlmermeer 
gewerkt werd aan bewonersbetrokkenheid wordt de genoemde paragraaf in 
onderstaande box integraal weergegeven.

Participatie
[…] In het participatie- en stappenplan voor de F- en de K-buurt legden wij vast 
dat in de tweede fase van de vernieuwing bewonersparticpatie een volwaardige 
plaats zal innemen in het proces van planontwikkeling. Gedurende het gehele proces 
van ont wikkeling van het vernieuwingsplan en ook na de presentatie ervan heeft 
actieve communicatie met betrokkenen plaatsgevonden. Conform het participatie- 
en stappenplan is daarbij veel tijd geïnvesteerd in ontwikkeling en uitvoering van 
al ternatieve vormen van participatie en inspraak: de Bijlmerideeënbus, de markt-
kraam in het winkelcentrum, informele gesprekken en het noteren van reacties van 
passanten, bezoek aan etnisch-culturele groeperingen. Bij deze (meer informele) 
gelegenheden werd een geheel andere publiek bereikt dan op de reguliere informatie- en 
inspraakavonden. Dat dit bredere publiek tot nu toe slechts met een informele aanpak 
bereikt kan worden werd duidelijk tijdens de hoorzitting en de vergaderingen van uw 
commissie Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling op 14 en 28 november 1996 
en op 4 december 1996, waar voornamelijk betrokkenen aanwezig waren die ook op 
in formatie- en inspraakvergaderingen van zich hadden doen spreken. Het Plan van 
Aanpak en deze raadsvoordracht pogen aan dit gehele proces van participatie en
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inspraak recht te doen. In de bijlagen van het Plan van Aanpak vernieuwing K-buurt 
is een volledig, chronologisch, overzicht opgenomen van de activiteiten op het gebied 
van participatie en informatie tot aan de presentatie van het plan op 2 september 1996 
(1996:7).

Informatie
[…] In overeenstemming met de uitgangspunten uit het participatie- en stappenplan 
voor de F- en de K-buurt heeft de projectgroep Kraaiennest naast algemene informatie-
bijeenkomsten en regulier overleg met georganiseerde groepen van bewoners en 
belanghebbenden (Bewonersraad Actiegebied Kraaiennest, Stichting Bijlmermuseum, 
bewonersverenigingen, winkeliersvereniging Kraaiennest) gezocht naar andere vormen 
van participatie, waar ook minder actieve, vaak allochtone, bewoners bij betrokken 
konden worden.

Vooral de Bijlmerideeënbus, die aan het begin van het planvormingsproces open stond 
voor alle betrokkenen, heeft veel inzicht gegeven in de wensen (maar ook de klachten) 
van een uiteenlopende groep bewoners ten aanzien van hun buurt. Belangrijk was ook 
dat de projectgroep door haar aanwezigheid met de marktkraam en de Bijlmerideeënbus 
in het winkelcentrum Kraaiennest bekendheid verwierf in de buurt. De informatiestand 
van de projectgroep is inmiddels een vertrouwde verschijning in het winkelcentrum. 
Veel bewoners maken gebruik van de gelegenheid om zich op deze manier te laten 
informeren of hun mening te geven over de vernieuwing van de K-buurt. Gebleken 
is dat deze manier van informele communicatie een veel grotere en vooral ook meer 
gevarieerde groep bewoners aanspreekt dan de gebuikelijke (tweetalige) informatie-
bijeenkomsten.

In de periode tot aan de presentatie van het Plan van Aanpak op 2 september 1996 
vonden vier grote buurtvergaderingen plaats:

6 april 1995 - aankondiging start vernieuwing K-buurt;- 
19 oktober 1995 - presentatie participatie- en stappenplan, werkwijze projectgroep;- 
9 mei 1996 - kenmerken van de buurt, sterkten/zwakten en principes van het plan;- 
20 juni 1996 - discussieavond over het vernieuwingsplan onder leiding van een - 
externe voorzitter.

Ook de presentatie van de resultaten en winnaars van de Bijlmerideeënbus op 14 
maart 1996 had het karakter van een plenaire buurtbijeenkomst. Winkeliers uit het 
winkelcentrum Kraaiennest werden, gezien de specifieke belangen, gedurende de gehele 
periode apart geïnformeerd.

Schriftelijke informatie werd verstrekt in de ‘K-buurtbrief’ (Nederlands, met 
een Engelse samenvatting). In de periode maart-september 1996 verschenen drie 
K-buurtbrieven. Uit een in oktober 1996 uitgevoerde (bescheiden) enquête kan worden 
ge concludeerd dat deze K-buurt brief voor bewoners de belangrijkste informatiebron is 
als het over de vernieuwing van de buurt gaat.
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Participatie van bewoners vond plaats tijdens vele vergaderingen met bewoners-
organisaties, in de Bijlmerideeënbus, in brainstormsessies over ruimtelijke studies voor 
het gebied en tijdens discussies over de principes van het plan bij de marktkraam van 
de projectgroep. Allochtone bewoners werden apart benaderd via een klankbordgroep 
van vertegenwoordigers van religieuze en allochtone organisaties en via de scholen in 
het ontwikkelingsgebied Kraaiennest. Hoewel via deze kanalen wel meer (allochtone) 
bewoners bereikt worden dan via de reguliere overlegstructuren bestaat de indruk dat 
vooral de informele benaderingswijze (met informatiestand in het winkelcentrum) op 
dit gebied zijn vruchten afwerpt.

Bewonersparticipatie is op een aantal punten terug te vinden in het Plan van Aanpak 
voor de vernieuwing van de K-buurt. Vooral de Bijlmerideeënbus heeft grote invloed 
gehad op de inhoud van het plan. De nadruk in het plan op sociale veiligheid is terug 
te leiden op de algemene tendens van de reacties in de Bijlmerideeënbus. De Bijlmer-
ideeënbus leidde verder tot het opnemen van voorstellen voor voorzieningen zoals 
een (multi-culturele) dans- of feestzaal, een speciale markt en de reeds in gang gezette 
verbetering van het klachtenmanagement van Woningcorporatie Nieuw Amsterdam. 
De gepremieerde ideeën zijn in het Plan van Aanpak terug te vinden in voetnoten. 
Ook reacties op controversiële onderwerpen als het autovrije maaiveld en de sloop van 
flats zijn terug te vinden. De tegengestelde meningen dwingen hierbij echter wel tot 
keuzes, zodat niet alle bewoners tevreden zullen zijn met de voorstellen in het Plan van 
Aanpak (1996:8).

Inspraak
[…] Na de presentatie van het Plan van Aanpak op 2 september 1996 is de fase van 
inspraak gestart. Informatiebijeenkomsten voor alle betrokkenen vonden plaats op 
donderdagavond 12 september 1996 en zaterdagmiddag 14 september 1996. Inspraak-
bijeenkomsten vonden een maand later plaats op donderdagavond 10 oktober 1996 en 
zaterdagmiddag 12 oktober 1996. Op maandag 14 oktober 1996 was er voor winkeliers 
in het winkelcentrum Kraaiennest een aparte gelegenheid om in te spreken.

De projectgroep benaderde de bewoners opnieuw op informele wijze. Gedurende de 
gehele inspraakperiode was de projectgroep twee middagen per week met de informatie 
/ inspraakstand aanwezig in het winkelcentrum Kraaiennest. Hier noteerden bewoners 
hun inspraakreacties op het plan. De projectgroep heeft de leden van uw raad nadruk-
kelijk gewezen op de mogelijkheden om op deze middagen aanwezig te zijn en aan 
gesprekken met bewoners deel te nemen. In de periode oktober/november 1996 werd 
in het winkelcentrum Kraaiennest een enquête onder 400 passanten gehouden over de 
mate van bekendheid met het plan en de waardering van het plan. De resultaten van 
de enquête bevestigen de sfeer van de gesprekken die veelvuldig met bewoners in het 
winkelcentrum zijn gevoerd.
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Veel bewoners (30) maakten gebruik van de gelegenheid in te spreken. De bijeen-
komsten werden goed bezocht. Er waren 23 schriftelijke reacties en een kleine 70 
mensen noteerden een opmerking in het inspraakboek bij de informatiestand. Reacties 
in het winkelcentrum bestonden veelal uit korte meningen of klachten, terwijl andere 
reacties meer in gingen op concrete maatregelen uit het plan of op (de principes van) 
het plan in zijn totaliteit. Zowel individuele bewoners en winkeliers als bewoners-
groepen maakten gebruik van de inspraakmogelijkheden. 

De inspraak was gericht op vele aspecten van het plan: de procedure die bewoners te 
weinig aan het woord zou hebben gelaten, de volgens insprekers te geringe aandacht 
voor sociaal-economische vernieuwing, de sloop maar ook de niet noodzakelijk geachte 
nieuwbouw van woningen. Veel kritiek was er ook op de voorstellen voor vermindering 
van het aantal paden en bruggen, parkeren op het maaiveld, verlaging van een dreef en 
het mengen van verkeerssoorten, de verkeersveiligheid is daarbij volgens insprekers een 
punt van grote zorg.

Specifieke groepen bewoners, zoals bijvoorbeeld uit Kikkenstein en Kantershof, 
verzetten zich tegen nieuwbouw die naar hun mening te dicht op hun woning gepland 
is. De Bewoners Raad Aktiegebied Kraaiennest, die in de periode van inspraak zeer 
actief was in het informeren van de bewoners(commissies) in de K-buurt maakte geen 
gebruik van de door de projectgroep geboden inspraakmogelijkheden.

Hoewel niet rechtstreeks te rekenen onder inspraak geeft de enquête over het Plan van 
Aanpak een indicatie van de meningen over het plan en de bekendheid er mee. Gebleken 
is dat de ondervraagden in overgrote meerderheid bekend waren met het plan en dat 
meer dan de helft van mening was dat de K-buurt door de vernieuwing zou verbeteren. 
De maatregelen ten aanzien van de eigen woning werden door ruim de helft van de 
ondervraagden positief beoordeeld. Dit geldt zowel voor bewoners uit flats die gesloopt 
worden als uit flats die gerenoveerd worden.

Niet onvermeld dient tenslotte te blijven dat basisschool De Blauwe Lijn aan de hand 
van het Plan van Aanpak voor de K-buurt een speciaal onderwijsproject over de 
vernieuwing ontwikkelde, waardoor kinderen van deze school vertrouwd kunnen raken 
met dit plan en er hun mening over leren vormen  (1996:9).

Bron: stadsdeel Zuidoost, SDR171296 RO/202, 7-10

In aanvulling op het participatieplan en de daaraan gekoppelde acties heeft de 
stadsdeelraadscommissie opdracht gegeven om een evaluatie-onderzoek te doen 
naar bewonersparticipatie bij de voorbereiding van het Plan van Aanpak tot 
vernieuwing van de K-buurt (1996:22)
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Later, in december 2000, is er door de stadsdeelraad een voordracht vastgesteld 
die het eerdere Plan van Aanpak op onderdelen actualiseert (sdr191200 ro/130). 
Het betreft het gebied K-midden. Eén van de drie gebieden waarin de K-buurt is 
opgedeeld. De hoofddoelstellingen blijven onveranderd, maar de uitwerking van 
het te vernieuwen winkelcentrum Kraaiennest bleek aanpassing nodig te hebben. 
Met name kritiek van de Commissie Winkelplanning bleek aanleiding om de 
plannen te herzien (2000:1).

Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van drie ruimtelijke varianten om het 
centrumgebied van K-midden het best tot zijn recht te laten komen. De project-
groep heeft het netwerk, het plein en de boulevard als drie mogelijkheden 
ontwikkeld. Met belangenorganisaties is gesproken over deze ruimtelijke 
modellen op basis van een drietal consultatierondes. De raadscommissie is steeds 
geïnformeerd. De uitkomst was dat de winkeliersvereniging en de eigenaar 
van het winkelcentrum Kraaiennest een voorkeur hebben voor het boulevard-
model. Andere belangenorganisaties (met name bewonersorganisaties) hebben 
aan gegeven het pleinmodel of het netwerkmodel te preferen. De Stichting 
Bijlmermuseum heeft een eigen, vierde, model geïntroduceerd. In de uit eindelijke 
afweging heeft sociale veiligheid, één van de hoofddoelen van het Plan van 
Aanpak, een doorslaggevende rol gespeeld. Op basis hiervan heeft het Dagelijks 
Bestuur gekozen voor het boulevardmodel. Dit model is uiteindelijk de inspraak 
ingegaan.

In de raadsvoordracht valt het volgende te lezen bij het onderdeel inspraak:

[…] In oktober en november 2000 hebben een informatieavond en twee inspraak-
avonden plaats gevonden. De avonden zijn bijgewoond door circa 70 bewoners en 
vertegenwoordigers van organisaties. Van de mogelijkheid tot schriftelijke reactie is 
door zes belanghebbenden gebruik gemaakt. De reactie van de Bewonersbelangen-
vereniging Kelbergen is ondersteund door 285 handtekeningen. Door de winkeliers-
vereniging Kraaiennest, de eigenaar van het winkelcentrum en Woonstichting De Key 
is niet schriftelijk gereageerd aangezien zij instemmen met het plan.

Uit de inspraakreacties komt het volgende beeld naar voren. De problematiek in 
K-midden wordt nadrukkelijk onderkend. Op basis hiervan wordt aangedrongen op 
verbetering van het centrum. Het voorkeursmodel zoals dat in het Plan van Aanpak is 
verwoord en zoals dat in de inspraak is gepresenteerd roept op onderdelen vragen en 
soms weerstand op. De weerstand ligt met name op het vlak van de nieuwe verkeers-
afwikkeling die wordt voorgesteld en het feit dat in de planvorming de Karspeldreef op 
maaiveldniveau komt te liggen. Een ander belangrijk element is de grote waarde die 
wordt gehecht aan het vele groen in de wijk en de verkeersveilige situaties voor fiets en 
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voetgangers als gevolg van de scheiding van verkeerssoorten. In de afweging sociale 
veiligheid verkeersveiligheid wordt door veel insprekers een genuanceerd standpunt 
ingenomen, waarbij door de bewoners waardevolle suggesties zijn gedaan tot 
aanpassingen van het plan. Aanpassingsvoorstellen die vooral gericht waren op het 
aanbrengen van keuzemogelijkheden in de routes naar het centrum in casu verkeers-
veilig en sociaal veilig’.

Bron: stadsdeel Zuidoost, SDR191200 RO/130, 8

Na verloop van tijd bleek het ook nodig om het Plan van Aanpak voor het 
zuidelijk deel van de K-buurt te wijzigen. Deze wijzigingen zijn meegenomen 
bij het opstellen van het Finale Plan van Aanpak. Feitelijk de derde fase van 
vernieuwing van de Bijlmermeer. De aanloop naar de totstandkoming van het 
Finale Plan van Aanpak is eerder beschreven. Door middel van een intensief 
uitgevoerde bewonersenquête was vooraf in grote lijnen duidelijk waar de 
meerderheid van de bewoners de voorkeur aan gaf. Ook voor de K-buurt zijn 
bewoners intensief betrokken. Voor dit deel van de Bijlmermeer was de overheer-
sende voorkeur van bewoners om te slopen en nieuw te bouwen. In workshops 
en overlegplatforms zijn ontwerpen voor nieuwe woonbuurten gepresenteerd en 
besproken (Finale Plan van Aanpak, 2001:120)

Opvolgende besluitvorming: fase 3 en 455

Behalve bij het spve Park de drie K’s is er bij de overige spve’s noemenswaardige 
aandacht voor participatie en/of inspraak. Bij alle spve’s is inbreng geweest van 
bewoners en belanghebbenden. In de besluitvormingsfase 4 is alleen voor het 

55 Na diverse fase 2-besluiten volgden verschillende fase 3- en 4-besluiten voor de K-buurt. In 
volgorde van tijd zijn er verschillende fase 3-besluiten te onderscheiden: 
1. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen laag Koningshoef (SDR200799 RO/105).
2. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Park de drie K’s (SDR301001 RO/98).
3. Het gewijzigde vastgestelde Stedenbouwkundig Programma van Eisen laag Kralenbeek 

(incl. bijlage 4, het eerder vastgestelde Stedenbouwkundig Programma van Eisen in het 
voorjaar van 2002) (SDR230103 RO/1).

4. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Nieuw Kempering (SDR270104 RO/VB/02).
5. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Klieverink Kouwenoord (SDR310505 RO/35). 
De rij fase 4-besluiten is als volgt weer te geven: 
1. Het Stedenbouwkundig Plan laag Koningshoef (inclusief maaiveldontwerp) (DB260601 
ro/356)/(DB200301	ro/CSEv/141).

2.	het	maaiveldontwerp	eerste	deel	definitieve	markt	kraaiennest	(DB081002	ro/614).
3. Het Stedenbouwkundig Plan/maaiveldontwerp Park 3K’s (DB220403 RO/322).
4. Het maaiveldontwerp blokken J en K (DB100603 RO/452).
5. Het Stedenbouwkundig Plan/maaiveldontwerp laag Kralenbeek (DB071003 RO/742). 
6. Het Stedenbouwkundig Plan/maaiveldontwerp Karspeldreef (DB161203 RO/941).
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maaiveldontwerp blokken J en K geen aandacht voor participatie en inspraak. In 
een notitie gericht aan het Dagelijks Bestuur wordt gemeld dat er geen inspraak-
reacties zijn ontvangen. Meer gedetailleerde informatie wordt in deze notitie niet 
gegeven. Ook is er geen inbreng geweest van bewoners en belanghebbenden 
(2003:1). Bij de overige sp’s is er wel gerichte aandacht en (bewoners)inbreng.

Stedenbouwkundig Programma van Eisen Laag Koningshoef
Het spve Laag Koningshoef bevat de stedenbouwkundige randvoorwaarden 
voor een nieuwe laagbouwwijk ‘Laag Koningshoef’ die in het kader van de 
vernieuwing van de Bijlmermeer wordt gerealiseerd na sloop van de flat 
Koningshoef (1999:1). In de raadsvoordracht is terug te lezen dat in het spve 
nadrukkelijk rekening is gehouden met de resultaten van een studie naar 
woonwensen van etnische minderheden zoals gepubliceerd in het boekje ‘Op 
blote voeten door het huis’. De voorstellen voor relatief grote woningen met 
kleine tuinen zijn hier een directe vertaling van (1999:2).

De integraal overgenomen tekst uit de stadsdeelraadvoordracht over bewoners-
betrokkenheid is als volgt:

[…] Bij de voorbereiding van het stedenbouwkundig programma van eisen is aan de 
bewoners van de hoogbouwflats Koningshoef, Grunder en Kleiburg en de omwonende 
bewoners van Kantershof informatie verstrekt in een informatiebijeenkomst. De twee 
bewonersorganisaties in Kantershof (huiseigenarenvereniging Kantershof en bewoners-
belangenvereniging Kantershof) zijn vooraf apart geïnformeerd door middel van de 
K-buurtbrieven: in november 1997 bij het verschijnen van het Kwaliteitsplan K-buurt 
en in mei 1998 over het concept-Stedenbouwkundig Programma van Eisen Laag 
Koningshoef.

Ook in de fase die hieraan is voorafgegaan zijn bewoners op meerdere momenten op de 
hoogte gebracht van de voortgang in de planontwikkeling en zijn de mogelijkheden tot 
participatie geboden. Voor de wijze van voorbereiding van het plan van aanpak K-buurt 
verwijzen wij naar de inspraaknota Plan van Aanpak van 28 oktober 1996. Hierin 
wordt vermeld dat ook de bewoners van Kantershof en Kelbergen vanaf september 1997 
(d.w.z. met ingang van de inspraakavonden) op dezelfde manier als de bewoners van de 
hoogbouw geïnformeerd zullen worden over de voortgang van de vernieuwing.

In de inspraak zijn diverse thema’s naar voren gekomen. Wij verwijzen daarvoor 
naar de inspraaknota die daarover door de projectgroep is gemaakt. Als de kern 
van de meeste reacties is aan te merken dat juist het aan weerszijden bebouwen 
van de verlaagde dreven tot weerstand leidt: zoals sommige reacties het noemen 
‘verdichtings bouw in Kantershof’ of het ‘ommuren van Kantershof’. De strekking van 
de meeste reacties is ook al naar voren gebracht bij de behandeling van het Plan van 
Aanpak in 1996.
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Op 24 september 1998 heeft vervolgens behandeling in de Commissie RO plaats 
gevonden waar het plan is aangehouden na de protesten van met name de bewoners 
van Kantershof. Bovendien gaf de commissie aan vanuit overwegingen van sociale 
veiligheid langsbebouwing aan de ’s-Gravendijkdreef te wensen. De kritiek van de 
commissie en de kritiek van het Kantershof-Comité Kwaliteit K-zone heeft ertoe geleid 
dat een fors aantal aanpassingen aan het plan heeft plaatsgevonden. Het aangepaste 
plan is vervolgens in een kort maar intensief overlegtraject besproken met het Kanters-
hof-Comité. Het resultaat hiervan is dat het comité zich ‘in belangrijke mate’ kan 
vinden in de uitgangspunten voor de invulling van Laag Koningshoef.

Bron: stadsdeel Zuidoost, SDR 200799 RO/105, 2-3

In de stadsdeelraadsvoordracht wordt niet precies genoemd wanneer 
de in formatie- en inspraakavonden zijn geweest. Iets wat in veel andere 
voordrachten wel gebeurt. Niet bekend is hoeveel aanwezigen deze avonden 
hebben bezocht.

Stedenbouwkundig Programma van Eisen Laag Kralenbeek
Het spve Laag Kralenbeek kent twee besluiten: een eerste besluit in 2002 (18 juni 
2002) en een wijzigingsbesluit in 2003 (17 januari 2003). Bij het wijzigingsbesluit is 
het eerder genomen besluit opgenomen als bijlage. In de eerste versie van het spve 
wordt vermeld dat er met diverse bewoners tussentijds overleg is geweest in de 
periode dat het spve is gemaakt. Ook is er overlegd met de bewoners vereniging 
van Kelbergen. Dit overleg had het karakter van consultatie en werd veelal ad 
hoc gevoerd. In de inspraakperiode hebben de bewoners voor het eerst kunnen 
reageren op een meer uitgewerkt plan. Er wordt genoemd dat er een informatie- 
en inspraakavond is geweest. Data worden niet vermeld. Het aantal aanwezigen 
is niet te traceren. Een achttal reacties is ingebracht door bewoners en belangheb-
benden:

[…] Met het vaststellen van het spve op 18 juni 2002 is eveneens een amendement 
van de ChristenUnie aangenomen. Dit amendement komt tegemoet aan de wensen 
van Bewonersbelangen Kelbergen, de bewonersvereniging van de naastgelegen 
laagbouwwijk, die in haar inspraakreactie pleit voor een grotere afstand tussen de 
woningen van Laag Kralenbeek en die van hun wijk. Het amendement houdt in dat 
de drie woonblokken grenzend aan het Nellesteinpad tegenover de woningen van 
Kelbergen worden verkort met twee woningen (totaal dus zes woningen minder) 
en dat in plaats van de geplande woningen een groenstrook wordt ingericht. In de 
motivering wijst de ChristenUnie op het hoger aantal woningen dat in het spve wordt 
gerealiseerd ten opzichte van de proefverkaveling uit het Finale Plan van Aanpak en 
op het verdwijnen van groen rondom de wijk Kelbergen. Dit alles zou het woongenot 
van de bewoners Kelbergen, en met name die van de aangrenzende woningen, te veel 
aantasten (2003:1).

Bron: stadsdeel Zuidoost, SDR30103 RO/1, 1
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In de stadsdeelraadsvoordracht uit januari 2003 wordt ingegaan op de nadelige 
consequenties voor de grondexploitatie bij het tegemoetkomen aan de wensen 
van bewoners van Kelbergen. Ook wordt tekst gewijd aan het overleg met deze 
groep. Uiteindelijk is het voorstel aan de stadsdeelraad om af te zien van het 
amendement en te besluiten het spve in de oorspronkelijke vorm aan te nemen 
(2003:3).

Stedenbouwkundig Programma van Eisen Nieuw Kempering
Het spve Nieuw Kempering is een verdere detaillering en uitwerking van 
het Finale Plan van Aanpak. Sloop/nieuwbouw, aanpak openbare ruimte, 
in frastructuur en interimbeheer zijn onderdelen van dit spve. De inspraak-
procedure voor het concept-spve was van 23 oktober tot en met 20 november 
2003. De informatieavond was op 5 november 2003. Op deze avond waren 16 
bewoners en belangstellenden aanwezig. De inspraakavond was op 10 november 
2003. Hier waren eveneens 16 bezoekers (2003:5).

In de stadsdeelraadsvoordracht wordt bij het onderdeel consultatie en inspraak 
aangegeven dat er overleg is geweest met het Gemeente Vervoer Bedrijf (gvb) 
en met Rijkswaterstaat. Ook wordt vermeld dat een eerste opzet van het plan 
Kempering op 11 juni 2003 is besproken met de klankbordgroep K-buurt. 
Aan gegeven is dat dit overleg inzicht geeft in voorkeuren en wensen van 
bewoners en dat dit op sommige onderwerpen leidt tot waardevolle suggesties. 
Ook wordt duidelijk dat wat overgenomen is uit deze overlegronde onderdeel 
uitmaakt van de conceptversie van het spve (2003:5).

Een apart kopje is ingeruimd in de stadsdeelraadsvoordracht voor het panel 
Kempering.

[…] Het Multiculturalisatie Participatie Bureau (MP Bureau) is opdracht verstrekt om 
mogelijke toekomstige bewoners van Nieuw Kempering (zowel huur als koop) te werven 
voor deelname aan een bewonerspanel van Nieuw Kempering. Dit panel wordt op een 
aantal momenten in het gehele planproces uitgenodigd om commentaar en suggesties 
te geven op de gepresenteerde plannen. De eerste bijeenkomst met het bewonerspanel 
heeft in oktober (voorafgaand aan de inspraakperiode) plaats gevonden. Tijdens de plan -
ontwikkeling van het Stedenbouwkundig Plan/maaiveldontwerp zal nog een drietal 
bijeenkomsten plaats vinden. Overigens geeft deelname aan het bewonerspanel geen 
extra rechten op een nieuwbouwwoning in de huur- of koopsector.

Bron: stadsdeel Zuidoost, SDR270104 RO/VB/02, 5
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Stedenbouwkundig Programma van Eisen Klieverink Kouwenoord
Ook het spve Klieverink Kouwenoord is een verdere detaillering en uitwerking 
van het Finale Plan van Aanpak. Dezelfde thema’s als bij het vorige spve zijn 
ook hier aan de orde. In de stadsdeelraadsvoordracht wordt gesproken over 
een bomenschouw met een afvaardiging van de bewonerscommissies van De 
Key-torens en Kelbergen, de projectgroep Kraaiennest, het stadsdeel en het 
bureau dat de bomeninventarisatie heeft uitgevoerd. Met bewoners is de kwaliteit 
van het huidige bomenbestand, de mogelijkheid tot het verplanten van bestaande 
bomen en nieuw aan te planten soorten bomen besproken (2005:5).

Bij het onderdeel inspraak wordt genoemd dat de inspraak is uitgevoerd in 
overeenstemming met de inspraakverordening van het stadsdeel Zuidoost. Op 23 
november heeft het Dagelijks Bestuur het concept-spve Klieverink Kouwenoord 
vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode was van 2 december tot en met 
29 december 2004. Tijdens de informatie- en inspraakavond (op respectievelijk 
6 december 2004 en 20 december 2004) zijn bewoners en belanghebbenden 
uitgenodigd om in te spreken op het ontwikkelde planonderdeel. Niet bekend 
is hoeveel personen op deze uitnodiging zijn ingegaan. Twee inspraakreacties 
hebben geleid tot wijziging van het spve (2005:5).

Stedenbouwkundig Plan Laag Koningshoef (inclusief maaiveldontwerp)
Het vaststellen van een Stedenbouwkundig Plan is sinds de besluitvorming rond 
het herziene plaberum (De Grote Vereenvoudiging) een verantwoordelijkheid 
van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel. In de stadsdeelraadsvoordracht 
(DB260601 ro/356) wordt dit een aantal maal genoemd. Omdat de aangevraagde 
bouwvergunningen niet passen in het bestemmingsplan is er een verzoek tot 
vrijstelling ingediend bij de provincie. Mede om dit toe te lichten, maar ook om 
duidelijk te maken dat ingrijpende afwijkingen van het door de stadsdeelraad 
vastgestelde spve (bijvoorbeeld in woningaantallen of parkeernormen) financiële 
gevolgen kan hebben naar derden, is besloten dit Stedenbouwkundig Plan ter 
kennisname naar de raadscommissie Ruimtelijke Ordening te sturen (2003:2).

In dit Stedenbouwkundig Plan wordt uitsluitend ingegaan op de samenhang 
van de diverse besluiten en de discussiepunten met bewoners. In de stadsdeel-
voordracht waarbij ook het maaiveldontwerp wordt betrokken (DB200301 ro/
CSEV/141) wordt inhoudelijk ingegaan op de uitwerking van dit planonderdeel. 
Door af te wijken van het bestemmingsplan neemt de speelruimte om binnen 
het plan wijzigingen door te voeren af. In de stadsdeelraads voordracht wordt 
vermeld dat het bestuur desondanks open heeft gestaan bij het maken van het 
Stedenbouwkundig Plan voor argumenten van bewoners uit Laag Koningshoef 
(vertegenwoordigd in het Kantershof comité Kwaliteit K-zone). Op 10 jui 2000 
heeft de informatieavond plaats gehad met 19 aanwezigen. Een week later op 17 
juli 2000 was de inspraakavond met 14 bewoners en belangstellenden (2003:3). 
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Maaiveldontwerp markt Kraaiennest
Het maaiveldontwerp markt Kraaiennest gaat over het eerst tijdelijk en later 
definitief verplaatsen van de markt Kraaiennest. Bij het onderdeel consultatie en 
inspraak in de stadsdeelraadsvoordracht is de volgende tekstpassage te lezen:

[…] Het concept-maaiveldontwerp is op 11 juni 2002 door het Dagelijks Bestuur 
vrijgegeven voor inspraak. Op 19 juni en 22 augustus 2002 werden de informatie- en 
inspraakavonden gehouden (aantal aanwezigen onbekend).

Het maaiveldontwerp is in een eerder stadium op een tweetal consultatieavonden 
besproken met de marktkooplieden. Op uitdrukkelijk verzoek van de marktkooplieden 
is in de tijdelijke situatie een verbinding (looproute) tussen de markt en het winkel-
centrum gemaakt.

Tijdens de inspraakperiode zijn er twee inspraakavonden georganiseerd. Ook is het plan 
gepresenteerd aan de Bewonerscommissie Kruitberg en heeft er overleg plaats gevonden 
met het Medisch Centrum.

Tijdens de inspraakavonden zijn er veel vragen gesteld over de plannen. Deze vragen 
hadden veelal een informatief karakter. Ook zijn er formele inspraakreaties ingediend. 
Deze inspraakreacties hebben op onderdelen geleid tot wijzigingen in het plan. 
Naast de mondelinge inspraak zijn twee schriftelijke inspraakreacties ontvangen van 
res pectievelijk het Gemeente Vervoer Bedrijf (GVB) en de Bewonerscommissie Kleiburg 
(2002:2).

Bron: stadsdeel Zuidoost, DB081002 RO/614, 2

Stedenbouwkundig Plan/maaiveldontwerp Park 3K’s
Het Stedenbouwkundig Plan/maaiveldontwerp betreft de inrichting van het Park 
3K’s en het (groen)gebied rondom de flats Kikkenstein, Kruitberg en Kleiburg. 
Het park is onderdeel van het Bijlmermuseum. In het hart van het Bijlmer-
museum blijft het woonmilieu van honingraatflats in het groen ge handhaafd 
(2003:1). Bij dit Stedenbouwkundig Plan/maaiveldontwerp is er vanuit de 
bewoners en belanghebbenden veel inbreng geweest. Op 4 februari 2003 heeft 
het Dagelijks Bestuur het concept voor inspraak vrijgegeven. Op 20 februari 
2003 en 6 maart 2003 werden achtereenvolgens de informatie- en inspraakavond 
gehouden. Voorafgaand aan de formele inspraakprocedure heeft informele 
consultatie plaatsgevonden. In augustus 2002 is een bomenschouw gehouden 
met een af vaardiging van bewoners(organisaties) van Kikkenstein, Kruitberg en 
Kleiburg. Het concept-maaiveldontwerp is begin februari 2003 gepresenteerd 
aan deelnemers aan de bomenschouw en leden van de klankbordgroep Bijlmer-
museum (2003:2).
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Stedenbouwkundig Plan/maaiveldontwerp Laag Kralenbeek
Het Stedenbouwkundig Plan/maaiveldontwerp Laag Kralenbeek is een 
verdere uitwerking van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Ten 
opzichte van dit Stedenbouwkundig Programma van Eisen is de verhouding 
tussen sociale huurwoningen en koopwoningen licht aangepast en is de 
pro grammatische invulling van een specifiek gebouw nog ongewis (2003:1). 
Bij het onderdeel participatie en inspraak wordt gesproken over een bomen-
schouw met bewoners(organisaties). Op 10 juni 2003 heeft het Dagelijks Bestuur 
het Stedenbouwkundig Plan vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode 
duurde in verband met de zomervakantie tot 28 augustus 2003. Op 18 en 25 juni 
2003 werden respectievelijk de informatie- en inspraakavond gehouden. Op de 
informatie avond waren negen aanwezigen, de inspraakavond werd door zeven 
bewoners/belanghebbenden bezocht.

Stedenbouwkundig Plan/maaiveldontwerp Karspeldreef
Het Stedenbouwkundig Plan/maaiveldontwerp Karspeldreef richt zich met name 
op de verkeersstructuur van het gebied. Vanuit bewoners en belanghebbenden is 
er veel inbreng geweest. Op 24 juni 2003 heeft het Dagelijks Bestuur het Steden-
bouwkundig Plan/maaiveldontwerp Karspeldreef vrijgegeven voor inspraak. 
De inspraakperiode was in verband met de zomervakantie van 21 augustus 
tot en met 18 september 2003. Op 28 augustus en 3 september 2003 werden 
res pectievelijk de informatie- en inspraakavond gehouden (aantal aanwezigen 
niet bekend). Met het Gemeente Vervoer Bedrijf (gvb) heeft overleg plaats gehad 
over busvoorzieningen (route en haltes). Met het Metrobedrijf, vertegenwoordigd 
door de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer, is overleg geweest in het kader 
van het project Metromorfose (2003:4).

6.2.2.1 Bewonersinbreng K-buurt
Het ontwikkelen en vaststellen van een Participatieplan is het startpunt geweest 
van de ontwikkeling van de K-buurt. De onderzochte periode bestrijkt de 
jaren 1995-2003. Mede op instigatie van bewoners stond het thema sociale (on)
veiligheid centraal bij de ontwikkeling van het Plan van Aanpak. Daarnaast heeft 
een deel van de bewoners te kennen gegeven de oorspronkelijke uitgangspunten 
van de Bijlmermeer te willen handhaven. Mede om deze reden is het huidige 
Bijlmermuseum ontstaan en uitgewerkt.

Voor de K-buurt is een variëteit aan participatie-instrumenten toegepast. De 
focus lag hierbij met name op de informele benadering. De Bijlmerideeënbus, een 
marktkraam in het winkelcentrum, het noteren van reacties van passanten en het 
bezoeken van etnisch-culturele groeperingen zijn hier voorbeelden van. Ook is er 
een enquête gehouden onder 400 passanten in het winkelcentrum met de vraag 
hoe bekend men is met de plannen en hoe men dit waardeert. Een basisschool in 
het gebied heeft een speciaal onderwijsproject ontwikkeld over de vernieuwing 
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waardoor kinderen vertrouwd kunnen raken met de planvorming en zich hier 
beter een mening over kunnen vormen. Al dit soort vormen van inbreng is 
gebruikt om tot een gedragen Plan van Aanpak te komen. Later werd het Plan 
van Aanpak voor K-midden en K-zuid op onderdelen geactualiseerd. K-midden 
omdat het winkelcentrum Kraaiennest aanpassing nodig bleek te hebben, K-zuid 
in de relatie met het Finale Plan van Aanpak.

In het geval van het winkelcentrum Kraaiennest zijn drie ruimtelijke modellen 
ontwikkeld. Op basis van consultatierondes konden betrokkenen hun inbreng 
leveren. De Stichting Bijlmermuseum heeft een eigen, vierde, model ingebracht. 
De informatie- en inspraakavonden voor dit geactualiseerde onderdeel van de 
planvorming werden bezocht door 70 bewoners en belangstellenden. Het aantal 
aanwezigen bij de andere onderdelen van het Plan van Aanpak is niet bekend.

Het aantal aanwezigen bij informatie- en inspraakavonden van de spve’s is alleen 
bekend voor Nieuw Kempering. Hier waren zowel op de informatie- als inspraak-
avond 16 personen aanwezig. Voor de geanalyseerde sp’s is er van twee bekend 
hoe de informatie- en inspraakavonden zijn bezocht (in totaal 49 personen). Voor 
de overige drie sp’s is hier geen informatie over.

In totaal is de inbreng van bewoners en belangstellenden voor de K-buurt 
in absolute aantallen het grootst in vergelijking met andere buurten in de 
Bijlmermeer. Een totaal van 115 suggesties is ingebracht in de formele inspraak-
ronde. Een aantal van 46 (40%) is gehonoreerd. Het merendeel, 30 suggesties 
(55,6%), is ingebracht in fase 4, maar ook fase 2 en 3 kennen gehonoreerde 
inbreng (respectievelijk 9 (30,0%) en 7 suggesties (22,6%)) (zie tabel 6.23).

Tabel 6.23 Totale bewonersinbreng K-buurt

Gehonoreerd Niet gehonoreerd Doorgeschoven Totaal

Fase 2 9             30,0% 4               13,3% 17            56,7% 30                26,0%

Fase 3 7             22,6% 14            45,2% 10            32,2% 31                27,0%

Fase 4 30           55,6% 19             35,2% 5                  9,2% 54                47,0%

Totaal 46           40,0% 37             32,2% 32            27,8% 115             100 %

In tabel 6.24 is terug te zien dat veruit de meeste suggesties zijn gedaan op 
het terrein van infrastructuur. Ruim de helft (51,3%) had betrekking op deze 
categorie. De andere categorieën ‘scoren’ beduidend lager. Per fase is een 
zelfde onderscheid te zien. Er zijn voor infrastructuur duidelijk meer suggesties 
ingebracht in vergelijking met andere categorieën. Per categorie, in relatie tot 
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fasering, is te zien dat voor de woningvoorraad/vastgoed de inbreng tussen de 
22% en 45% ligt. Voor de openbare ruimte loopt de inbreng per fase op. Een 
percentage van 9,5% in fase 2 tot 66,7% in fase 4. Het onderdeel proces fluctueert 
het meest.

Tabel 6.24 Totale bewonersinbreng naar categorie (K-buurt)

Categorie Aantal  fase 2 Aantal fase 3 Aantal fase 4 Totaal

Woningvoorraad/vastgoed 6                  33,3% 8              44,4% 4              22,2% 18          15,7%

Openbare ruimte 2                    9,5% 5              23,8% 14            66,7% 21          18,3%

Infrastructuur 16                27,1% 16            27,1% 27            45,8% 59          51,3%

Proces 6                  35,3% 2              11,8% 9              52,9% 17          14,8%

Totaal 30                26,1% 31            26,9% 54            47,0% 115        100 %

Ook voor gehonoreerde inbreng geldt dat ruim de helft (56,5%) over infra-
structuur gaat (zie tabel 6.25). De andere categoriën ‘scoren’ ook hier lager. Twee 
derde van de gehonoreerde inbreng is ingebracht in fase 4. Fase 2 (19,6%) en fase 
3 (15,2%) zitten hier onder.

Tabel 6.25 Gehonoreerde bewonersinbreng naar categorie (K-buurt)

Categorie Aantal  fase 2 Aantal fase 3 Aantal fase 4 Totaal

Woningvoorraad/vastgoed 1 1 2 4                 8,7%

Openbare ruimte - - 7 7 15,2%

Infrastructuur 7 5 14 26 56,5%

Proces 1 1 7 9 19,6%

Totaal 9                 19,6% 7             15,2% 30           65,2% 46 100 %

6.2.2.2 Bewonersinvloed K-buurt
Een aantal van 46 suggesties door bewoners en belanghebbenden is gehonoreerd. 
Van slechts drie gehonoreerde suggesties tot wijziging kan worden gezegd dat er 
sprake is van majeure impact. In alledrie gevallen gaat het om woningbouw. In 
twee andere situaties zou sprake kunnen zijn van majeure impact, maar dit is op 
basis van de beschikbare informatie niet met zekerheid te zeggen. Het gaat om 
een parkeerkwestie en het bijstellen van plangrenzen. De overige inbreng gaat om 
relatief kleine zaken.
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Veiligheid en diversiteit zijn de dragers voor de plannen van de vernieuwing 
van de K-buurt. Uit diverse bronnen is te herleiden dat hier mede toe is besloten 
na overleg met bewoners en belanghebbenden. Onderdeel van het invulling 
geven aan de diversiteit van de buurt is het in stand houden van een deel van 
de Bijlmermeer in de vorm van het zogenaamde ‘Bijlmermuseum’. Mede op 
instigatie van een groep ‘Bijlmerbelievers’ is ervoor gekozen om de problemen 
waarop de vernieuwing zich richt deels op te lossen binnen de oorspronkelijke 
ontwerpuitgangspunten van de Bijlmermeer.

De stadsdeelraadsvoordracht, waarvan delen integraal zijn overgenomen in 
dit hoofdstuk, kent een aantal interessante passages en bewoordingen. Om te 
beginnen wordt er gesproken over het feit dat in het participatie- en stappenplan 
voor de F- en de K-buurt is vastgelegd dat in de tweede fase van de vernieuwing 
bewonersparticipatie een volwaardige plaats zal innemen in het proces van 
planontwikkeling. Met name het gebruik van het woord volwaardig roept 
vragen op. Impliciet lijkt deze zinsnede te suggereren dat bewonersparticipatie 
tot dusver wel is genoemd maar niet als volwaardig onderdeel van het proces is 
benaderd56. Met de vaststelling van het participatieplan voor de F- en K-buurt is 
deze omissie gecorrigeerd. Tenminste, deze suggestie wordt gewekt.
In de stadsdeelraadsvoordracht wordt gesproken over de ambitie om te komen 
tot ontwikkeling en uitvoering van alternatieve vormen van participatie en 
inspraak. De achterliggende gedachte hierbij is, en dit wordt verschillende malen 
genoemd in de voordracht, dat een informele benaderingswijze effectiever is dan 
het reguliere informatie- en inspraaktraject: 

[…] Dat dit bredere publiek tot nu toe slechts met een informele aanpak bereikt kan 
worden werd duidelijk tijdens de hoorzitting en de vergaderingen van uw commissie 
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling op 14 en 28 november 1996 en op 4 december 
1996, waar voornamelijk betrokkenen aanwezig waren die ook op informatie- en inspraak-
vergaderingen van zich hadden doen spreken (1996:7).

De alternatieve vormen van participatie en inspraak waarover in de 
stadsdeelraads voordracht wordt gesproken zijn onder andere de Bijlmer-
ideeënbus, een marktkraam in het winkelcentrum, informele gesprekken, 
het noteren van reacties van passanten en het bezoeken van etnisch-culturele 
groe peringen. Separaat wordt ook een speciaal onderwijsproject genoemd op 
basis waarvan leerlingen over de vernieuwingsplannen kunnen leren en zich een 
mening kunnen vormen. 

De Bijlmerideeënbus wordt omschreven als een instrument met grote invloed 
op de inhoud van het Plan van Aanpak. De beste ideeën zijn beloond met een 
geldbedrag en in de stadsdeelraadsvoordracht valt te lezen dat deze ideeën 

56 Zie ook het commentaar bij de F-buurt.
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als voetnoten zijn opgenomen in het uiteindelijke plan. Wat opvalt bij de 
ingediende ideeën is dat het over het algemeen over weinig ingrijpende zaken 
gaat. De top drie bestaat uit bescheiden suggesties57. Mogelijk dat er ook niet 
meer te verwachten valt als men op informele wijze, en op een a-typische 
locatie, bewoners benaderd die in de basis niet heel intensief bij de vernieuwing 
betrokken lijken te zijn.

Ondanks pogingen om alternatieve vormen van participatie en inspraak te 
ontwikkelen blijkt uit een enquête dat de zogenaamde ‘K-buurt brief’ voor 
bewoners de belangrijkste informatiebron is geweest voor informatie over de 
voortgang van vernieuwing in de buurt. Deze constatering lijkt er voor te pleiten 
om naast vernieuwing in de communicatie naar bewoners te blijven vasthouden 
aan de meer traditionele insteek van een nieuwsbrief.

Ook bij het onderdeel inspraak wordt in de stadsdeelraadsvoordracht genoemd 
dat de bewoners op een informele wijze zijn benaderd. Door middel van een 
enquête onder 400 passanten in het winkelcentrum Kraaiennest is geïnformeerd 
naar de bekendheid met en de waardering van het vernieuwingsplan. Hiernaast 
heeft de stadsdeelraadscommissie opdracht gegeven om het participatieproces bij 
de totstandkoming van het Plan van Aanpak te evalueren. Al dit soort initiatieven 
lijken een uiting van oprechte ambitie van het stadsdeel om het partcipatieproces 
naar een hoger plan te willen trekken. 

Ondanks, of misschien wel juist vanwege, de grote nadruk op participatie zijn de 
informatie- en inspraakavonden relatief druk bezocht. Tot twee keer toe wordt 
een aantal van 70 personen genoemd. Dit is beduidend meer dan de gemiddelde 
opkomst bij informatie- en inspraakbijeenkomsten. Diverse aanwezigen hebben 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een inspraakreactie te geven.

Later bleek dat het Plan van Aanpak op onderdelen moest worden geactualiseerd 
(K-midden en K-zuid). Eén van de onderwerpen was de uitwerking van het te 
vernieuwen winkelcentrum Kraaiennest. De projectgroep ontwikkelde hiertoe 
drie modellen: het boulevardmodel, het pleinmodel en het netwerkmodel. Ook 
is een model, ontwikkeld door de Stichting Bijlmermuseum, toegevoegd. Aan de 
hand van deze modellen is het gesprek aangegaan met belangenorganisaties. Na 
drie consultatierondes heeft het Dagelijks Bestuur besloten om met het boulevard-
model de inspraak in te gaan.

57 Top-3 van de Bijlmerideeënbus: 
1.	Creatieve	activiteiten. 
2. Kindervoetbalpoject. 
3. Fitnesstation. 
(Juryrapport Bijlmerideeënbus, 1996).
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Na vaststelling, en actualisering op onderdelen, van het Plan van Aanpak is er bij 
de diverse spve’s en sp’s ruime aandacht voor bewonersparticipatie. Mede naar 
aanleiding hiervan zijn er op onderdelen wijzigingen aangebracht ten opzichte 
van de oorspronkelijke planvorming. Anders dan bij de F-buurt ebde de aandacht 
voor het thema participatie in de K-buurt niet weg. Dit kan te maken hebben met 
de verschillen in populatie en/of aantal inwoners, de ambitie van de betrokken 
ambtenaren of een combinatie. Ook voor de K-buurt geldt, net zoals dat voor de 
G-buurt aan de orde was, dat er een aantal actieve bewonersgroepen actief was. 
In het geval van de K-buurt ging het met name om bewoners van Kantershof, 
Kelbergen en de Stichting Bijlmermuseum.

Een greep uit het onderlinge contact tussen bewoners en het stadsdeel in de 
K-buurt:

Spve-  Laag Koningshoef: hier is nadrukkelijk rekening gehouden met de 
resultaten van een studie naar woonwensen van etnische minderheden (‘Op 
blote voeten door het huis’). De voorstellen voor relatief grote woningen met 
kleine tuinen zijn hier een directe vertaling van.
Spve-  Laag Koningshoef: aanhoudend protest van bewoners van Kantershof 
heeft de Commissie Ruimtelijke Ordening niet ongevoelig gelaten. Het plan 
is aangehouden en vervolgens op onderdelen aangepast na een kort maar 
intensief overlegtraject. Welke aanpassingen precies zijn doorgevoerd is 
overigens niet duidelijk op te maken uit de stadsdeelraadsvoordracht.
Spve-  Laag Kralenbeek: protest Bewonersbelangen Kelbergen (en 
amendement CU) tegen bebouwing wordt door de stadsdeelraad niet 
overgenomen.
Spve-  Nieuw Kempering: een eerste opzet is besproken met de klankbord-
groep K-buurt. Niet duidelijk is wat dit heeft opgeleverd en wat de 
inbreng is geweest. Hiernaast wordt gesproken over de introductie van een 
bewonerspanel dat vier keer bij elkaar zal komen. Zoals beschreven in de 
stadsdeelraadsvoordracht lijkt dit vooral een procesopmerking.
Spve-  Klieverink Kouwenoord: bomenschouw met een afvaardiging van 
bewonerscommissies.
S- p/maaiveldontwerp Park 3 K’s: ook hier een bomenschouw met een 
af vaardiging van bewoners(organisaties).
S- p/maaiveldontwerp Laag Kralenbeek: eveneens een bomenschouw met 
bewoners. Verhouding sociale huurwoningen/koopwoningen is licht 
aangepast. Niet duidelijk is of dit door bewoners komt of dat er andere 
redenen zijn.

Ook in de K-buurt is er sprake van een mengeling van verzet en het constructief 
meedenken op onderdelen. De inbreng heeft met name betrekking op in fra-
structuur en groen. Het aandeel majeure inbreng is zeer beperkt.
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6.2.2.3 Balans
Met een participatieplan toont het stadsdeelbestuur ambitie voor dit deel van de 
Bijlmermeer. In navolging heeft de Raadscommissie om een evaluatie gevraagd 
van het participatieproces na afronding van het Plan van Aanpak. Het doel is de 
ontwikkeling van alternatieve vormen van participatie en inspraak. Een aantal 
instrumenten wordt geïntroduceerd zoals bijvoorbeeld de Bijlmerideeënbus. 
Desalniettemin blijkt een klassiek communicatiemiddel zoals een nieuwsbrief de 
belangrijkste drager van informatie naar bewoners.

De relatief grote aandacht voor het participatieproces heeft voor de ge analyseerde 
periode geleid tot het grootste aantal suggesties van bewoners en belang-
hebbenden (115) van de gehele Bijlmermeer in vergelijking met alle andere 
buurten. Ook het aandeel gehonoreerde inbreng (46) is in de K-buurt het grootst. 
De vraag is of dit ondanks of vanwege de grote aandacht voor het thema 
par ticipatie is gebeurd. Het aandeel majeure inbreng is overigens zeer beperkt. 
Het overgrote deel aan suggesties van bewoners en belanghebbenden gaat om 
relatief kleine kwesties en heeft met name betrekking op infrastuctuur en groen.

Tabel 6.26 Majeure en niet-majeure inbreng K-buurt

Gehonoreerde inbreng Majeur Niet-majeur

locatie parkeerplaats Kouwenoord/Klieverink anders (x)

Meer onderzoek naar garage Kempering x

S.v.p. meer dan twee bruggen bij centrale waterpartij x

Geen dreefbebouwing bij Groesbeekdreef x

Buurtwegen anders (3x) x

noordzuid	fietspaden	niet	‘verknippen’ x

aanpassen	fietsroutes/fietsaansluiting x

Parkeren x

Fietsroutes anders x

Auto-ontsluiting op Karspeldreefweg anders x

voorkom	menging	fiets	en	autoverkeer x

aansluiting	fietsverbinding	op	nellesteinpad x

Inventarisatie waardevolle bomen onvolledig                                   x

Verminder het aantal (woon)lagen grenzend aan Kantershof en beperk de 
bouw tot drie lagen

x

Handhaaf openbare karakter van het gebied tussen de woningen en 
handhaaf voetgangersbrug

x
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Minimale afstand van 30 meter tussen nieuwe en bestaande woningen plus 
een maatvoering die aansluit op bestaande woningen

x                                

Verkeersveilige inrichting erftoegangsweg Kantershof x

Verkeersveilige inrichting ’s Gravendijkdreef                                   x

Plaats bushaltes ’s Gravendijkdreef x

Betere	verkeersveiligheid	tijdelijke	verbindingsroute	achter	aMC	en	Bonte	
Kraai

x

looproute kinderen op marktdagen moet beter x

Fietsenstallingen op maaiveld x

Schoonhouden marktplein borgen                                   x

Grotere afstand marktkramen t.o.v. metrostation x

Keuze variant 1 dienweg x

Route langs water te hoekig x

keerlus	dienweg	aan	de	kop	van	de	flat x

Hou rekening met bestaande en toekomstige olifantpaden x

Strooi de voetpaden af met parelgrind x

Beplanting rondom parkeervelden moet dichte kroon krijgen i.p.v. voorge-
stelde	‘valse	Christusdoorn’	

x

Geen verwijdering van brug onder metrobaan x

Geen aanleg van voetbal/basketbalveld ten koste van twee minitennisveldjes x

In sport- en spelcomplex pannacirkel x

Aanplanten fruitbomen x

Zoveel mogelijk bomen behouden x

geen	inkijk	van	de	woningen	op	de	koppen	van	de	flats x

S.v.p. plangrenzen aanpassen (x)

Meer aandacht voor overgangen tussen plangrenzen x

Tekstuele toelichting bij voetgangersroute is onduidelijk x

Geen onnodige kap van bomem en struiken plus inspraak/overleg bij de 
herinrichting van een groenstrook

x

Fietsroute langs metrostation x

Stoplicht met geluid x

Op kaart intekenen toekomstige situatie moskee en garage x

Bereikbaarheid winkelcentrum gehandicapten en ouderen

Totaal 3   (2)                       41



208 BESTUURlIJKE BESlUITVORMING, BEWONERSINBRENG EN -INVlOED

6.2.3 De E-buurt: geen majeure bewonersinvloed

Het Plan van Aanpak (fase 2-product) voor de E-buurt is onderdeel van het Finale 
Plan van Aanpak. In de E-buurt staan drie grote hoogbouwflats: Ech tenstein, 
Eeftink en Egeldonk. Deze zijn inmiddels grotendeels gesloopt. De flats maken 
plaats voor een milieu met overwegend grondgebonden woningen, waarvan 
de meeste woningen met tuin. In totaal komen er in de E-buurt ongeveer 1000 
nieuwe woningen. Bijna alle bewoners zullen volgens de plannen moeten 
verhuizen, behoudens de bewoners van het zuidelijkste stukje Egeldonk (2002:9). 
De gedocumenteerde inbreng van bewoners en andere belanghebbenden bij deze 
planfase is beperkt tot een tweetal suggesties van de Fietsersbond.

In de E-buurt woonden in de periode 1995-2010 tussen de 2765 en 1390 inwoners. 
Qua grootte en omvang is de E-buurt te vergelijken met de F-buurt. Met de sloop 
van de flats is een duidelijke afname van het bewonersaantal zichtbaar. 

Tabel 6.27 Aantal bewoners in de E-buurt

1995 2000 2005 2010

Aantal bewoners 2.763 2.637 1.623 1.392

Bron: O+S

Opvolgende besluitvorming: fase 3 en 458

De geanalyseerde fase 3- en 4-besluiten voor de E-buurt laten een zeer beperkte 
bewonersinbreng zien.

Stedenbouwkundig Plan van Eisen E-buurt West
In de stadsdeelvoordracht wordt inhoudelijk ingegaan op het Stedenbouw-
kundig Programma van Eisen. Uitgelegd wordt waarom er een splitsing wordt 
gemaakt tussen E-buurt West en E-buurt Oost. Ook worden er een aantal 
wijzigingen benoemd ten opzichte van het Plan van Aanpak (2003:2). Bij het 
onderdeel inspraak wordt tekst gewijd aan een bewonerspanel, de procedure en 
de inspraakreacties. Niet bekend is hoeveel aanwezigen er op de informatie- en 
inspraakbijeenkomst waren.

58 Als vervolg op het Plan van Aanpak voor de E-buurt is er besluitvorming geweest over  
1. het Stedenbouwkundig Programma van Eisen E-buurt West (SDR161203 RO/94),  
2. het Stedenbouwkundig Programma van Eisen E-buurt Oost (SDR240407 RO/9),  
3. het Stedenbouwkundig Plan/maaiveldontwerp Nieuw Echtenstein (DB161104 RO/772) en 
4. het Stedenbouwkundig Plan/maaiveldontwerp Nieuw Eeftink (DB100407 RO/194). 
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[…] Het MP-bureau is opdracht verstrekt om mogelijke toekomstige bewoners van de 
E-buurt West (zowel huur als koop) te werven voor deelname aan een bewonerspanel 
van de E-buurt. Tijdens de inspraakperiode heeft er een bijeenkomst met het bewoners-
panel plaatsgevonden. Tijdens de planontwikkeling van het Stedenbouwkundig Plan 
zullen nog een drietal bijeenkomsten plaats vinden.

De inspraakprocedure voor het concept-Stedenbouwkundig Programma van Eisen was 
van 1 tot en met 29 oktober 2003. De informatiebijeenkomst was 16 oktober 2003. De 
inspraakbijeenkomst was op 29 oktober 2003. 

Bron: stadsdeel Zuidoost, SDR161203 RO/94, 6

Stedenbouwkundig Plan/maaiveldontwerp Nieuw Echtenstein
In de notitie aan het Dagelijks Bestuur bij het Stedenbouwkundig Plan/maaiveld-
ontwerp Nieuw Echtenstein wordt uitsluitend vermeld dat het MP-bureau uit 
toekomstige bewoners van de E-buurt West een bewonerspanel heeft samen-
gesteld. Tijdens de planontwikkeling van dit Stedenbouwkundig Plan hebben 
een aantal bijeenkomsten met het bewonerspanel plaatsgevonden (2004:2). Over 
inhoudelijk inbreng en het moment van informeren en inspreken wordt niets 
vermeld.

6.2.3.1 Bewonersinbreng E-buurt
Het Plan van Aanpak voor de E-buurt is onderdeel van het Finale Plan van 
Aanpak. De start van de aanpak is als gevolg hiervan onderdeel van een 
groter geheel. Mogelijk dat dit er voor heeft gezorgd dat de informatie over de 
planvorming voor de E-buurt kort en zakelijk is gehouden. Aan de inbreng van 
bewoners is niet veel aandacht besteed. Ook is niet bekend hoeveel personen de 
informatie- en inspraakavonden hebben bezocht.

In de bestudeerde periode 2001-2007 zijn 11 suggesties ingebracht door bewoners 
en andere belanghebbenden. Een aantal van 5 (45%) is gehonoreerd. Hiervan is 
één suggestie te verbinden aan fase 2 en vier aan fase 3 (zie tabel 6.28).

Tabel 6.28 Totale bewonersinbreng E-buurt

Gehonoreerd Niet gehonoreerd Doorsgeschoven Totaal

Fase 2 1 - 1 2   18,2%

Fase 3 4 3 2 9   81,8%

Fase 4 - - - -

Totaal 5   45,4% 3   27,3% 3   27,3% 11   100 %
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Van de 11 suggesties is het grootste aantal (9) ingebracht ten tijde van de ontwik-
keling van fase 3. Vier suggesties gaan over het proces en vier suggesties zijn toe 
te delen naar de categorie infrastructuur. Eén suggestie is gericht op de woning-
voorraad/vastgoed (zie tabel 6.29).

Tabel 6.29 Totale bewonersinbreng naar categorie (E-buurt)

Categorie Aantal  fase 2 Aantal fase 3 Aantal fase 4 Totaal

Woningvoorraad/vastgoed - 1 - 1

Openbare ruimte - - - -

Infrastructuur 2 4 - 6

Proces - 4 - 4

Totaal 2 9 - 11

De gehonoreerde inbreng voor de E-buurt (zie tabel 6.30) is van toepassing op 
infrastructuur en het proces. Voor de categoriën woningvoorraad/vastgoed en 
openbare ruimte zijn geen gehonoreerde suggesties te noteren.

Tabel 6.30 Gehonoreerde bewonersinbreng naar categorie (E-buurt)

Categorie Aantal  fase 2 Aantal fase 3 Aantal fase 4 Totaal

Woningvoorraad/vastgoed - - - -

Openbare ruimte - - - -

Infrastructuur 1 2 - 3

Proces - 2 - 2

Totaal 1 4 - 5

6.2.3.2 Bewonersinvloed E-buurt
In de bestudeerde periode zijn 11 suggesties van bewoners of belanghebbenden 
ingebracht. Een aantal van vijf is gehonoreerd. Geen van de suggesties kan de 
kwalificatie majeur krijgen. Het betreffen stuk voor stuk relatief kleine aanpas-
singen. Voor zowel het spve E-buurt West als het sp/maaiveldontwerp Nieuw 
Echtenstein wordt melding gemaakt in de stadsdeelraadsvoordracht van de 
instelling van bewonerspanels. Net als alle voorgaande keren wordt er niets 
gezegd over de inhoudelijk inbreng.
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6.2.3.3 Balans
De aandacht voor het thema bewonersparticipatie is, afgaande op de bestuurlijk 
besluitvorming in de geanalyseerde periode, niet bovenmatig. Er wordt 
gesproken over bewonerspanels zonder de (beoogde) impact aan te geven en er 
is inbreng van bewoners en belanghebbenden. Van de 11 suggesties is er geen die 
het stempel majeur kan krijgen (zie tabel 6.31).

Tabel 6.31 Majeure en niet-majeure inbreng E-buurt

Gehonoreerde inbreng Majeur Niet-majeur

Wijziging	fietsroute/fietsaansluiting	(2x) x

Aandacht voor leefbaarheid en verkeersveiligheid in de interim-beheerfase x

Onvoldoende garanties voor de aanwezigheid van sociale, culturele en 
recreatieve voorzieningen

x

Concrete	informatie	over	het	vervolg x

Totaal - 5
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6.3 Bewonersinbreng en -invloed: een samenvatting

Voor dit onderzoek zijn 44 stadsdeelraadsbesluiten, 18 besluiten door het 
Dagelijks Bestuur van het stadsdeel en één ambtelijke notitie aan het Dagelijks 
Bestuur van het stadsdeel geanalyseerd op basis waarvan kwantitatieve 
uitspraken zijn te doen over inbreng van bewoners in het besluitvormingsproces 
van de vernieuwing van de Bijlmermeer. Bij 50 voordrachten, oftewel in 79% van 
de gevallen, is er inbreng geweest van bewoners en belanghebbenden. In absolute 
zin gaat het om 325 suggesties (zie tabel 6.32). De onderzochte periode bestrijkt 16 
jaar (1992-2008).

Tabel 6.32 Totaal aan bewonersinbreng per buurt

Gebied A-poort D-buurt F-buurt H-buurt E-buurt K-buurt G-buurt Bijlmermeer

Inbreng 12 14 33 39 11 115 101 325

Op het totaal aan bewonersinbreng is 35,1% gehonoreerd (114 suggesties) 
(zie tabel 6.33). Iets vaker kwam het voor dat de inbreng van bewoners niet 
is gehonoreerd (40,3%, 131 suggesties). Een kwart van de inbreng (24,6%) is 
naar de toekomst doorgeschoven. Niet duidelijk is welk deel hiervan alsnog 
is ge honoreerd. Hiervan wordt in diverse bestuurlijke besluiten geen melding 
gemaakt.

Tabel 6.33 Totale inbreng bewoners/belanghebbenden, periode 1992-2008 (fase 2, 3, 4)

Ja, gehonoreerd 114 35,1%

Nee, niet gehonoreerd 131 40,3%

later   80 24,6%

Totaal 325 100 %

Als wordt gekeken naar de verhouding gehonoreerde inbreng en niet-gehono-
reerde inbreng voor alle fase 2-producten samen, dan levert dit een beeld op van 
aantallen en percentages die niet ver uit elkaar liggen. In totaal zijn er voor deze 
planfase 70 suggesties ingebracht (zie tabel 6.34). Hiervan is 31,4% (22 suggesties) 
gehonoreerd, is 30,0% (21 suggesties) niet gehonoreerd en is 38,6% (27 suggesties) 
naar later doorgeschoven.
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Tabel 6.34 Totale inbreng bewoners/belanghebbenden, periode 1992 – 2008 (fase 2)

Ja, gehonoreerd 22 31,4%

Nee, niet gehonoreerd 21 30,0%

later 27 38,6%

Totaal 70 100 %

Voor het totaal aan fase 3-producten gaat het om ruim het dubbele aantal 
suggesties ten opzichte van fase 2 (zie tabel 6.35). Over een periode van 16 jaar 
zijn voor deze planfase 144 suggesties ingebracht door bewoners en belang-
hebbenden. 28,5% (41 suggesties) is gehonoreerd, voor 41,0% (59 suggesties) geldt 
dit niet en voor 30,5% (44 suggesties) van de inbreng is gezegd dat dit naar later 
doorschuift.

Tabel 6.35 Totale inbreng bewoners/belanghebbenden, periode 1992-2008 (fase 3)

Ja, gehonoreerd   41 28,5%

Nee, niet gehonoreerd   59 41,0%

later   44 30,5%

Totaal 144 100 %

De optelsom van bewonersinbreng van alle fase 4-besluiten laat zien dat het totaal 
aan inbreng lager is dan bij fase 3-producten, maar dat het aandeel gehonoreerde 
inbreng fors hoger is. Bijna de helft (46,0% / 51 suggesties) is gehoneerd. Voor 
ruim twee vijfde (43,2% / 48 suggesties) geldt dit niet. Het aandeel suggesties dat 
naar de toekomst is geschoven is in deze fase relatief klein (10,8% / 12 suggesties) 
wat te verklaren is door het feit dat de planontwikkeling in deze fase naar het 
einde loopt (zie tabel 6.36).

Tabel 6.36 Totale inbreng bewoners/belanghebbenden, periode 1992-2008 (fase 4)

Ja, gehonoreerd   51 46,0%

Nee, gehonoreerd   48 43,2%

later   12 10,8%

Totaal 111 100 %
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Als wordt gekeken naar gehonoreerde inbreng per categorie en fase (zie tabel 
6.37) vallen een aantal zaken op. Ten eerste is te zien dat er in fase 2 geen 
suggesties zijn gedaan voor de openbare ruimte. In fase 4, een fase waarin de 
concretiseringsslag voor een plangebied wordt gemaakt, heeft het grootste deel 
van de suggesties te maken met openbare ruimte. Ook voor processuggesties 
is een oplopend aantal te zien naarmate de projecten concreter worden. Voor 
de woningvoorraad/vastgoed is een omgekeerde beweging te zien, alhoewel 
iets minder sterk. Twee vijfde van de inbreng in fase 2 betreft woningvoorraad/
vastgoed, dit is een kwart voor fase 3 en in fase 4 gaat het om nog maar om 6% 
(3 suggesties). Infrastructuur, tot slot, is qua gehonoreerde inbreng in iedere 
fase het grootst. In fase 4 zijn er twee keer zoveel suggesties gehonoreerd als 
in fase 2 (20 om 10). Op het totaal geldt dit ook voor de andere categorieën. De 
ge honoreerde inbreng (41,2% / 47 suggesties) is het grootst bij infrastructuur. De 
overige ca tegorieën ontlopen elkaar niet of nauwelijks.

Tabel 6.37 Gehonoreerde bewonersinbreng naar categorie

Categorie Aantal  fase 2 Aantal fase 3 Aantal fase 4 Totaal

Woningvoorraad/vastgoed 9 10 3 22          19,3%

Openbare ruimte - 6 17 23          20,2%

Infrastructuur 10 17 20 47          41,2%

Proces 3 8 11 22          19,3%

Totaal 22 41 51 114       100 %

In de geanalyseerde periode van 16 jaar zijn 325 suggesties ingebracht door 
bewoners en belanghebbenden ter verbetering van de oorspronkelijke plannen, 
35,2% (114 suggesties) is gehonoreerd. In dit hoofdstuk is bekeken welk deel van 
de gehonoreerde inbreng kan worden gekwalificeerd als majeur. Om dit stempel 
te kunnen krijgen moeten planwijzigingen leiden tot een evidente verandering 
ten op zichte van het oorspronkelijke plan met meer dan gemiddelde gevolgen 
voor de leefbaarheid en/of het leefmilieu. Vaak hebben dit soort wijzigingen ook 
grote financiële consequenties. 

Hiernaast is gekeken hoe er door het stadsdeel met het thema bewonersparti-
cipatie is omgegaan. Per buurt, voor het geheel en in de tijd ontvouwt zich een 
beeld dat hier wordt gepresenteerd. Per buurt is er naar de (voorbereiding op de) 
besluitvorming gekeken, maar ook worden de relatie met bewoners en de ruimte 
die men krijgt om bij te dragen aan planontwikkeling beschouwd. 
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Van de 114 gehonoreerde suggesties blijkt een aantal van 18 (15,8%) een majeure 
impact te hebben op leefbaarheid en/of leefmilieu (zie tabel 6.38). Een deel van 
dit aantal moet welhaast ook behoorlijke financiële repercussies hebben gehad 
omdat in een aantal gevallen het woningbouwprogramma is aangepast. Zonder 
uitzondering vallen de majeure wijzigingen binnen de categorie woningvoorraad/
vastgoed. Op één suggestie na gaat het om inbreng in fase 2 en 3. 

Naast het aantal van 18 suggesties zijn er ook 5 suggesties die gaan over het 
thema parkeren. Dit thema valt onder de categorie infrastructuur. Hiernaast 
handelt een gehonoreerde suggestie over het wijzigen van plangrenzen. Van 
deze 6 suggesties is het moeilijk in te schatten of de effecten op leefbaarheid en/of 
leefmilieu groot zijn. Dit zou heel goed kunnen, maar op basis van de beschikbare 
informatie kan hier niets met zekerheid over worden gezegd. Indien de 6 en 18 
suggesties samen zouden worden gevoegd dan is 21% van de inbreng majeur. 
Hiermee is de conclusie te trekken dat de inbreng van bewoners en belang-
hebbenden met een majeure impact op leefbaarheid en leefmilieu minimaal 15,8% 
is en maximaal 21,0%. Over het eerstgenoemde percentage bestaat een zekere 
mate van zekerheid, het laatstgenoemde percentage behoeft enige reserve. Dit 
impliceert dat het restant aan bewonersinbreng, minimaal 79,0%, niet majeur 
is. De diverse compositie van deze (gehonoreerde) bewonerssuggesties is 
ge presenteerd in een tabel, vervat in bijlage 1.

Tabel 6.38 Majeure en niet-majeure inbreng vernieuwingsgebied Bijlmermeer totaal

Majeur Niet majeur

Amsterdamse Poort  1 1

F-buurt  2 13

H-buurt  1 9

D-buurt  1 -

G-buurt  10 (4) 21

K-buurt  3 (2) 41

E-buurt  - 5

Totaal  18 (6) 90
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Met de benadering van buurten is er geen expliciete aandacht geweest voor de 
totstandkoming van het Finale Plan van Aanpak. Het Finale Plan van Aanpak 
is het fase 2-product voor de D-buurt en de E-buurt, het zuidelijk deel van de 
K-buurt en Hakfort/Huigenbos. De opbrengst is verwerkt in de gepresenteerde 
tabellen in dit hoofdstuk maar voor de volledigheid is het goed om kort stil te 
staan bij het participatieproces voor dit belangrijke document.

Alle bewoners van het plangebied zijn huis aan huis benaderd om een enquête in 
te vullen over hun wensen en verwachtingen. Dit kon in het Ne derlands, Engels 
of Spaans. Daarnaast zijn voor de vier gebieden (D-buurt, E-buurt, zuidelijk deel 
K-buurt en Hakfort/Huigenbos) vier overlegplatforms ingesteld die begeleid 
werden door (multiculturele) professionele organisaties. Ook hier gold het 
aanbod van meertalige informatie. De overlegplatforms hebben zich gebogen 
over:

De methode van het onderzoek: vragenlijst en onderzoeksmethode.- 
De uitkomsten van het bewonersonderzoek en de conclusies voor de vernieuwings-- 
ingrepen.
De ruimtelijke scenario’s.- 
De concrete vernieuwingsplannen: van planvarianten tot definitieve voorstellen. - 

(Finale Plan van Aanpak, 2001:32)

Gesprekken over deze onderwerpen werden door de overlegplatforms apart en in 
gezamenlijkheid gevoerd. Over externe ondersteuning voor bewoners staat in het 
Finale Plan van Aanpak geschreven:

[…] De bewoners konden zich, behalve door Alcides en het MP-bureau, laten bijstaan door 
eigen deskundigen, gefinancierd vanuit het project. De bewoners lieten zich in het overleg 
over de bewonersenquête ondersteunen door MarketResponse. In het overleg over de 
vernieuwingsplannen lieten zij zich adviseren door het stedenbouwkundig bureau Hebly 
& Theunissen. Tussen twee overlegbijeenkomsten hadden de bewoners telkens tijd voor 
ruggespraak met de ondersteuners, beoordeling van de voorstellen van het Projectbureau 
en het formuleren van alternatieve voorstellen (2001:32).

In dit proces van participatie hebben, zo staat in het Finale Plan van Aanpak, 300 
personen structureel deelgenomen aan het platformoverleg en is de inschatting 
dat ongeveer 150 mensen op incidentele basis betrokken zijn geweest. Om het 
participatieproces te structureren zijn er in de periode december 2000 tot en met 
augustus 2001 32 bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Voor de E-buurt en de 
zuidelijke K-buurt is concensus bereikt, voor de D-buurt en Hakfort/Huigenbos 
geldt dit niet. De verschillen van inzicht zijn in het Finale Plan van Aanpak 
ge presenteerd zonder een keuze te maken (2001:32). 
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6.4	 Constateringen	en	conclusies

Tot zover de feiten die kunnen worden gebruikt bij de beantwoording van de 
centrale vraag van dit onderzoek of bewoners invloed hebben gehad op het (eind)
resultaat van de stedelijke vernieuwing in de Bijlmermeer. Bij de beschrijving 
van de verschillende buurten dringen zich een aantal beelden op die verdere 
inkleuring kunnen geven bij het beantwoorden van de centrale onderzoeks-
vraag. In de presentatie van deze beelden is gekozen voor het opsommen van 
con stateringen. Het geheel van deze opsomming, plus de feitelijke informatie 
over majeure en niet-majeure inbreng, levert handvaten om op onderbouwde 
wijze iets te kunnen zeggen over bewonersinvloed op de vernieuwing van de 
Bijlmermeer.

Constateringen:

Bij het vernieuwingsproces van de Bijlmermeer is er geen groot, overkoe-- 
pelend plan voor de vraag hoe om te gaan met bewonersbetrokkenheid. Per 
buurt, en zelfs per planonderdeel, is dit verschillend ingevuld. Een sturings-
filosofie ontbreekt. 

Bij het Plan van Aanpak Grubbehoeve-Grunder wordt een definitie gegeven - 
van wat onder participatie wordt verstaan. Bij geen van de andere plan -
onderdelen is dit het geval. 

Het lijkt erop dat de ambitie vanuit het stadsdeel voor bewoners-- 
betrokkenheid laag is gedurende de eerste fase van de vernieuwing van de 
Bijlmermeer. Bewoners worden soms wel (Ganzenhoef-West) en soms niet 
(Amsterdamse Poort) genoemd in besluitvormingsdocumenten. In het geval 
van Ganzenhoef-West wordt de opkomst van 400 bewoners bij een publiek 
debat gezien als een groot succes. Inhoudelijke betrokkenheid van bewoners 
lijkt niet aan de orde en lijkt ook niet te worden nagestreefd. Tegelijkertijd 
zet het stadsdeel verschillende instrumenten in om bewoners te bereiken, 
zoals een informatiebulletin en het houden van spreekuur. Ook wordt een 
professionele organisatie ingehuurd om het participatieproces te onder-
steunen.

Bij de start van de tweede fase van de vernieuwing van de Bijlmermeer - 
(1995) lijkt de ambitie hoger te liggen en wordt er een participatieplan 
opgesteld voor de F-buurt en de K-buurt. Expliciet wordt benoemd dat 
bewonersparticipatie een volwaardige plaats zal innemen in het proces van 
planontwikkeling. De suggestie lijkt te worden gewekt dat dit eerder niet het 
geval is geweest.
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Met het participatieplan voor de F-buurt en de K-buurt als voorbeeld is er - 
ook voor het Plan van Aanpak Grubbehoeve-Grunder een participatieplan 
opgesteld (1999). Net als voor de F-buurt wordt een bewonersonderzoek 
als participatie-instrument gezien en is er een expliciete doelstelling om de 
minder actieve bewoners in het gebied te bereiken.

Na vaststelling van het Plan van Aanpak voor de F-buurt lijkt, ondanks - 
het bestaan van een participatieplan, de belangstelling van het stadsdeel 
voor bewonersbetrokkenheid in de opvolgende planfases weg te ebben. 
Dit geldt niet voor de K-buurt en Grubbehoeve-Grunder. Mogelijk dat de 
bewoners dit zelf hebben afgedwongen of dat de ambitie van de betrokken 
amb tenaren groter is geweest. Of een combinatie.

Het Plan van Aanpak voor respectievelijk de D-buurt en de E-buurt is - 
ontwikkeld als onderdeel van het Finale Plan van Aanpak voor het restant 
van de vernieuwing van de Bijlmermeer. Ten behoeve van het Finale Plan 
van Aanpak is er sterk ingezet op het individueel bevragen van bewoners. 
Ook hier is een bewonersonderzoek als participatie-instrument ingezet. De 
D-buurt en E-buurt zijn meegenomen in dit proces. De inhoudelijke inbreng 
van bewoners voor deze buurten is niet te herleiden om opgenomen te 
kunnen worden in de gepresenteerde tabellen. 

Ter voorbereiding op het Plan van Aanpak van respectievelijk de F-buurt en - 
Grubbehoeve-Grunder is een ‘informatiefeest’ georganiseerd. Bewust wordt 
ingezet op een informele benaderingswijze zonder duidelijk te zijn wat men 
precies beoogt. Voor de F-buurt wordt gesproken over 300 aan wezigen. 
Voor Grubbehoeve-Grunder ligt de schatting op 200 aanwezigen. Ook 
ten behoeve van de planvorming rondom de Amsterdamse Poort is een 
bijeenkomst in een tent georganiseerd. Deze bijeenkomst werd betiteld als 
informatie  markt en trok 250-300 bewoners. Niet duidelijk is wat de motieven 
zijn geweest van aanwezigen en in welke mate zij daadwerkelijk de ambitie 
hebben gehad om zich te laten informeren over de plannen en hier op 
onderdelen eventueel een eigen inbreng tegenover te zetten. De ‘informatie-
feesten’ en de informatiemarkt hebben niet geleid tot hogere opkomsten bij 
de officiële informatie- en inspraakbijeenkomsten. Deze opkomst was in alle 
gevallen (zeer) mager.

Bij enkele planonderdelen wordt gesproken over de introductie van burger-- 
panels, een denktank en klankbordgroepen. Het betreft procesinformatie. De 
introductie op zich lijkt al te worden gezien als een mijlpaal. In geen van de 
gevallen wordt duidelijk wat de inhoudelijke inbreng is of zou moeten zijn.
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In de K-buurt zegt men expliciet in te zetten op alternatieve vormen van - 
participatie en inspraak. De Bijlmerideeënbus, een marktkraam in het 
winkelcentrum, informele gesprekken en contact met etnisch-culturele 
groepen zijn vormen die worden genoemd. Zo op het eerste oog lijken dit 
weinig vernieuwende initiatieven, maar in officiële documentatie is terug te 
lezen dat het inhoudelijk en procesmatig veel heeft opgeleverd.

Voorafgaand aan inspraak over het herziene plan voor het winkelcentrum - 
Kraaiennest zijn consultatierondes met bewoners en belanghebbenden 
gehouden over vier modellen. Eén model is ontwikkeld door de Stichting 
Bijlmermuseum.

Bij het - spve Hakfort-Huigenbos is extra tijd genomen voor overleg met 
een Actiecomité van bewoners. Een conflict dreigde. Het Actiecomité is de 
ruimte geboden om zich te laten ondersteunen door een adviseur van het 
Amsterdams Steunpunt Wonen. Uiteindelijk is samen toegewerkt naar een 
gedragen spve.

Bij planontwikkeling voor de D-buurt is slechts één suggestie ingebracht - 
(en gehonoreerd) door bewoners, maar wel één met een forse impact op het 
woningbouwprogramma. Naast de ongetwijfeld goed onderbouwde inbreng 
van bewoners heeft het mogelijk ook geholpen dat een nieuw bestuur over 
een ‘oude kwestie’ moest besluiten. 

In de G-buurt is veel tijd en energie gestoken in bewoners van aangrenzende - 
gebieden (Gouden Leeuw, Groenhoven en Geerdinkhof). Betrokkenheid van 
deze groep bewoners had in veel gevallen het karakter van verzet. Escalatie 
lag op de loer. Daarom ook hier een meningspeiling (zoals bij Grubbehoeve-
Grunder) en het vooraf voorleggen van vragenlijst aan vertegenwoordigers 
van bewoners. Het ‘verzet’ van deze groep bewoners, ook later in het 
proces, lijkt te lonen. In de G-buurt is het hoogste aantal bewonerssuggesties 
ingebracht met een majeure impact.

In een aantal situaties hebben bewoners ruimte gekregen voor inbreng die - 
(veel) verder gaat dan inspraak. Voorbeelden zijn: Mi Akoma di Color, kjeb, 
het opstellen van een eigen spve door bewoners in de G-buurt, het rekening 
houden met de uitkomsten van een studie naar woonwensen van etnische 
minderheden (Op blote voeten door het huis), de ontwikkeling van een 
ruimtelijk model door Stichting Bijlmermuseum en het aanreiken van een 
adviseur ter ondersteuning van bewoners (onder andere in de H-buurt en bij 
het Finale Plan van Aanpak).
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Zowel kwantitatief, als beredeneerd, is vast te stellen dat bewoners en belang-
hebbenden een zekere invloed hebben gehad op onderdelen van plannen voor 
de vernieuwing van de Bijlmermeer. Een ‘ondergrens’ aan invloed is hiermee 
vast te stellen. Het merendeel van de gehonoreerde bewonersinbreng gaat 
om kleine kwesties (minimaal 79%), geplaatst in het licht van grote gevolgen 
op leefbaarheid en/of leefmilieu. Dit neemt niet weg dat deze inbreng voor 
de betrokken bewoner(s) zelf toch als zeer betekenisvol kan worden ervaren 
(bijvoorbeeld minder bomenkap of speelmogelijkheden voor de kinderen).

Het stadsdeel heeft regelmatig initiatief genomen om bewoners en belang-
hebbenden op te zoeken en hen te vragen naar hun wensen of hen ruimte te 
geven om hun ideeën te ventileren. Wel leek dit altijd reactief te gebeuren en 
ogenschijnlijk met een specifieke reden. In de gehele geanalyseerde periode lijkt 
het er niet op dat het stadsdeel het thema bewonersparticipatie als doel op zich 
heeft ingevuld, als een verheven democratisch ideaal. Bewonersparticipatie in de 
Bijlmermeer lijkt vooral één van de middelen om de vernieuwingsoperatie tot een 
goed einde te brengen. Ook, of misschien wel juist, is dit aan de orde in de fase 
waarin er het meest aandacht was voor dit onderwerp (1995-2001).

Geconstateerd is dat er in de eerste fase van de vernieuwing Bijlmermeer (start 
in 1992) aandacht was voor bewonersparticipatie, maar dat de ambitie niet al te 
groot was. Bewonersbetrokkenheid als procesvorm lijkt vanuit het perspectief van 
het stadsdeel het hoogste doel. Feitelijk werd hiermee de houding gecontinueerd 
zoals die werd aangenomen in de jaren ’70 en ’80. Een kleine groep bewoners 
roerde zich wel, maar de inhoudelijke discussie werd met name gevoerd tussen 
professionals. In de diverse stadsdeelraadsvoordrachten wordt dan ook relatief 
weinig aandacht besteed aan de inbreng van bewoners. In ieder geval zeker geen 
aandacht voor inhoudelijke inbreng.

Dit lijkt bij de start van de tweede fase van de vernieuwing van de Bijlmermeer 
(1995) enigszins te wijzigen. Het participatieplan voor de F-buurt en K-buurt, en 
later ook het participatieplan voor Grubbehoeve-Grunder, zijn hiervan illustraties 
en kunnen worden gezien als cesuur. Echter, de indruk bestaat dat deze meer 
intensieve houding naar bewoners ingegeven lijkt door het feit dat er meer tegen-
wicht moest worden geboden aan een kleine groep actieve Bijlmer bewoners die 
de Bijlmermeer graag in de oorspronkelijke vorm wilden behouden. Door actief 
op zoek te gaan naar de zwijgende (allochtone) meerderheid zou er een meer 
gedifferentieerd en breder geventileerd beeld ontstaan op basis waarvan de 
planvorming een steviger fundament kon krijgen en het bestaande tegengeluid 
mogelijk kon worden geneutraliseerd. De expliciete doelstelling bij participatie-
plannen was dan ook om de allochtone Bijlmerbewoner die nor maliter zijn of 
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haar stem niet liet horen in het vernieuwingsproces te betrekken en te bevragen 
op zijn of haar wensen. Hiertoe is ook een instrumentarium toegepast dat 
beter aansloot bij deze specifieke populatie dan de ‘reguliere’ methoden voor 
bewonersinbreng zoals informatie- en inspraakbijeenkomsten. De ‘informatie-
feesten’, het betalen van sleutelfiguren en bewoners59 en de Bijlmerideeënbus zijn 
hiervan misschien de meest in het oog springende voorbeelden.

Ook andere momenten van interactie tussen bewoners en stadsdeel lijken reactief 
van aard. In de G-buurt is intensief ingezet op contact met bewoners die naast 
het vernieuwingsgebied woonden. In de officiële besluitvormingsdocumenten 
wordt hierover met een zeker positivisme gesproken. De vraag is of hieronder 
niet veeleer naar een manier wordt gezocht om met het meest actieve deel van de 
bevolking van Geerdinkhof, Groenhoven en Gouden Leeuw de juiste verhouding 
te vinden. Hoe men het namelijk ook wendt of keert, op onderdelen was er wel 
degelijk sprake van ‘verzet’ bij dit deel van de Bijlmerpopulatie. Het lijkt dan 
ook niet toevallig dat in de G-buurt het hoogste aantal majeure wijzigingen is 
door gevoerd ten opzicht van de oorspronkelijke plannen. 

Verzet was er ook bij bijvoorbeeld het spve Hakfort en Huigenbos in de H-buurt. 
Hier was de inzet van een deel van de bewoners om alles te houden zoals het was. 
Meer nadruk op het beheer en handhaving leek deze groep bewoners afdoende. 
Het stadsdeel heeft de handreiking gedaan om meer tijd te nemen voor de 
ontwikkeling van dit planonderdeel en het actiecomité van bewoners de ruimte 
gegeven om een eigen adviseur in te huren. In samenspraak is vervolgens naar 
een gedragen spve toegewerkt. De resultaten van een dergelijke aanpak komen 
niet terug in lijstjes met gehonoreerde inbreng, maar het is duidelijk dat dit een 
manier is waarbij bewoners een zekere invloed op de ontwikkeling van plan -
onderdelen hebben kunnen uitoefenen.

De bewonersinbreng in de K-buurt is in aantallen het grootst, maar op het vlak 
van grote impact scoort deze buurt relatief laag. In het participatieplan van de 
K-buurt is aangegeven dat men expliciet op zoek gaat naar nieuwe vormen van 
participatie. Diverse voorbeelden worden genoemd en zijn toegepast. Zo op 
het eerste gezicht lijkt het ‘nieuwe’ instrumentarium niet heel anders maar de 
opbrengst wordt door het stadsdeel als heel waardevol beschouwd. 

59 Dit feit is in interviews naar voren gekomen (zie hoofdstuk 7). In het geschreven bronmateriaal 
wordt dit niet genoemd. 
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Voor de F-buurt is, samen met de K-buurt, een participatieplan ontwikkeld. In 
het geval van de K-buurt bleef er na vaststelling van het plan interactie tussen 
bewoners en het stadsdeel. Voor de F-buurt lijkt dit niet of in veel mindere 
mate het geval. De introductie van bewonerspanels wordt genoemd bij het spve 
F-eiland noord, maar voor het overige lijkt de ‘oude’ benadering (lees: lage 
ambitie) voor de opvolgende planfases na het Plan van Aanpak van toepassing.
Ook voor de D-buurt en de E-buurt geldt dat er geen tekenen zijn van een 
intensief contact tussen bewoners en het stadsdeel over de ontwikkeling van 
plannen. Beide buurten maken onderdeel uit van het Finale Plan van Aanpak. 
Hiervoor is een grootschalig bewonersonderzoek uitgevoerd. In deze fase valt 
er voor beide buurten nauwelijks te traceren inbreng te noteren. Dit geldt ook 
voor de opvolgende geanalyseerde planfases voor de E-buurt. In het geval van de 
D-buurt wordt een Denktank genoemd waarin betrokken buurtbewoners zitting 
hebben als klankbordgroep. Wat hiervan de uiteindelijke opbrengst is geweest is 
niet duidelijk.

Wel is duidelijk dat in het geval van planontwikkeling voor het deelgebied 
Daalwijk de bewoners een majeur wijzigingsvoorstel gehonoreerd hebben 
gekregen. Ondersteund door een eigen stedenbouwkundig adviseur (ge financierd 
door het stadsdeel) is er een alternatief woningbouwprogramma opgesteld 
(103 sociale huurwoningen minder gesloopt, 122 sociale huurwoningen meer 
gerenoveerd) dat door het aftredende bestuur is doorgeschoven naar de nieuwe 
bestuursperiode. Het nieuw aangestelde stadsdeelbestuur omarmde uiteindelijk 
de voorstellen van de bewoners waardoor het woningbouwprogramma moest 
worden aangepast. De combinatie van een ‘oud’ voorstel en een ‘nieuw’ bestuur 
heeft in dit specifieke geval niet nadelig uitgepakt voor de bewoners.

Alle buurten overziend ontstaat er een beeld van hoe actief bewoners zijn 
geweest, welke houding het stadsdeel heeft aangenomen en hoe de inbreng is 
geweest, al dan niet met majeure gevolgen. In de Amsterdamse Poort, de F-buurt 
en de E-buurt is niet echt sprake geweest van een actieve populatie. Weliswaar is 
er inbreng geweest met majeure gevolgen, maar dit had geen betrekking op het 
woningbouwprogramma. In gradaties geredeneerd is de impact in deze gevallen 
iets minder majeur.

Vanuit het perspectief van het stadsdeel is in deze drie buurten verschillend 
geopereerd. In de Amsterdamse Poort lijkt de ambitie om bewoners bij het proces 
te betrekken niet groot. De indruk bestaat dat de benadering in de basis niet 
erg verschilt met de jaren ’70 en ’80. Voor de F-buurt is er een participatieplan 
opgesteld. Dit lijkt enige ambitie uit te stralen, maar na vaststelling van het Plan 
van Aanpak lijkt de aandacht voor het thema bewonersparticipatie in de vervolg-
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fases sterk af te nemen. Mogelijk dat een passieve bewonersgroep hier mede 
debet aan is geweest. De E-buurt is ‘meegelift’ op het Finale Plan van Aanpak. 
Voor dit Finale Plan zijn kosten noch moeite bespaard om bewoners individueel 
te vragen naar hun ideeën en wensen. De bewoners van de E-buurt maakten hier 
onderdeel van uit, maar dit heeft ogenschijnlijk niet geleid tot grote wijzigingen. 
Tenminste, dit is niet terug te zien in de diverse lijstjes.

Ook voor de D-buurt geldt dat het Plan van Aanpak onderdeel uitmaakt van het 
Finale Plan van Aanpak, met uitzondering van Daalwijk. Voor dit flatcomplex 
hebben bewoners zelf, met een eigen stedenbouwkundig adviseur, een voorstel 
ontwikkeld. Dit voorstel is gehonoreerd. Naast deze actieve groep bewoners is 
het voor de D-buurt als geheel niet duidelijk hoeveel animo er is om betrokken te 
willen zijn bij de planvorming.

In het geval van de H-buurt en de G-buurt hebben bewoners zelf het initiatief 
genomen om onderdeel uit te maken van het ontwikkelproces. Ze lijken als 
het ware hun inbreng en invloed te hebben afgedwongen. Het stadsdeel is hier 
vervolgens in mee gegaan en heeft, op onderdelen, de samenwerking gezocht. 
Deze interactie tussen bewoners en het stadsdeel lijkt voor de G-buurt intensiever 
dan voor de H-buurt. Voor het deelgebied Grubbehoeve-Grunder is overigens 
ook een participatieplan opgesteld, geïnspireerd door het participatieplan voor de 
F-buurt en de K-buurt.

De K-buurt tot slot. Hier is door het stadsdeel, bezien binnen de context van 
de Bijlmermeer, met enige ambitie ingezet op het vergroten van bewoners-
participatie. Zowel in bereik als in vorm. Mogelijk dat dit ervoor heeft gezorgd 
dat de bewonersinbreng in kwantitatieve zin in de K-buurt het hoogst scoort 
van alle buurten. Het aandeel suggesties met majeure gevolgen ten opzichte de 
oor spronkelijke plannen is echter beperkt. De reden hiervan zou kunnen liggen in 
het feit dat bewoners van de K-buurt minder uitgesproken zijn over de toekomst 
van hun buurt dan bijvoorbeeld de bewoners van de G-buurt en de H-buurt. Als 
vanzelfsprekend werkt dit door in de planontwikkeling en de interactie tussen de 
bewoners en het stadsdeel.
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6.5 Incidenteel majeure invloed van bewoners

In tabel 6.39 is resumerend weergegeven in welke mate er sprake is van actieve 
bewoners, hoeveel majeure invloed er is geweest en hoe de impact kan worden 
getaxeerd. De tekst onder de tabel legt uit hoe de gepresenteerde waardering 
moet worden gelezen.

Tabel 6.39 Actieve bewoners, majeure invloed, impact per buurt

Gebied A-poort D-buurt F-buurt H-buurt E-buurt K-buurt G-buurt

Actieve bewoners - - - + - - + + - - + + + +

Majeure inbreng 1 1 2 1 0 3 10

Majeure impact - + - + - - - + + +

Voor de Amsterdamse Poort is er geen sprake van een actieve bewoners populatie. 
De majeure bewonersinvloed heeft geen betrekking op het woningbouw-
programma of vastgoed met als gevolg dat dit gezien in gradaties als minder (-) 
kan worden getaxeerd.

De D-buurt kent een actieve groep bewoners in de flat Daalwijk. Voor het overig 
lijken de bewoners van de D-buurt passief. De majeure invloed van bewoners in 
de D-buurt heeft grote (programmatische) gevolgen. Omdat dit ook direct het 
enige is vanuit de D-buurt is de waardering +.

De bewoners van de F-buurt zijn actief opgezocht door het stadsdeel door middel 
van een groot bewonersonderzoek. Zelf lijken de bewoners niet heel veel initiatief 
te hebben genomen. Na de vaststelling van het Plan van Aanpak lijkt de aandacht 
voor bewonersbetrokkenheid wat weg te ebben. De majeure invloed heeft in 
beide gevallen betrekking op het ontwerp, niet op het programma. Ook hier, net 
als voor de Amsterdamse Poort, een wat lagere waardering (-).

Een groep bewoners in de H-buurt voelde niet veel voor vernieuwing en 
aan vullende woningbouw. Zij verzetten zich in zekere zin tegen de plannen. Dit 
noodzaakte het stadsdeel om meer tijd in te ruimen voor overleg met bewoners 
om te kunnen komen tot een gezamenlijk gedragen plan. De inbreng van 
bewoners heeft geleid tot onder andere een gewijzigd woningbouw programma. 
De waardering is om deze reden een +.
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De herontwikkeling van de E-buurt maakt onderdeel uit van het Finale Plan 
van Aanpak. In dit kader zijn geen noemenswaardige kwesties ingebracht door 
bewoners van deze buurt. Van majeure invloed is geen sprake (- -). Dit lijkt 
eveneens te gelden voor de aanwezigheid van een actieve bewonerspopulatie. 
De bewoners van de K-buurt zijn expliciet opgezocht door het stadsdeel op 
verschillende manieren. Dit is bewust gebeurd wetende dat de populatie 
over het algemeen weinig actief en betrokken is. Het resultaat is, naar alle 
waarschijnlijkheid mede vanwege de inzet van het stadsdeel, dat in de K-buurt 
in kwan titatieve zin de meeste inbreng is geweest van bewoners en belang-
hebbenden. In relatieve zin is de majeure invloed echter beperkt en om deze 
reden ook de impact (- +).

De bewoners van de G-buurt zijn van alle buurten het meest actief gebleken. 
Tenminste, in een latere fase van de planontwikkeling voor dit deel van de 
Bijlmermeer. Het stadsdeel ontkwam er niet aan om hier een passende houding 
in aan te nemen. Ruimte geven voor een eigen stedenbouwkundig ontwerp, 
meningspeilingen en het zoeken naar een gezamenlijk evenwicht hebben tot een 
aantal grote aanpassingen van de oorspronkelijke plannen geleid. Stuk voor stuk 
hebben deze aanpassingen ook een grote impact gehad op de leefbaarheid en 
het leefmilieu in het betrokken deel van de Bijlmermeer. De waardering voor de 
impact is hier het grootst (+ +).

Het antwoord op subvraag vijf is met de analyse van dit hoofdstuk gegeven. De 
vraag luidde:

Waaruit bestaan de inbreng en invloed van Bijlmerbewoners en belanghebbenden 
per planfase van het vernieuwingsproces?

In kwantitatieve en kwalitatieve zin is er een beeld ontstaan van inbreng, invloed 
en majeure invloed van bewoners in de Bijlmermeer gedurende het stedelijke 
vernieuwingsproces in de periode 1992-2008. Het antwoord op de centrale vraag-
stelling van dit onderzoek is hiermee in principe te geven. Toch gebeurt dat hier 
nog niet omdat de onderzoeksresultaten van dit hoofdstuk verrijkt zullen worden 
met de opbrengst van twee vragenlijsten. Vragen over de vernieuwing van de 
Bijlmermeer en de rol van bewoners zijn voorgelegd aan respectievelijk bewoners 
en professionals/bestuurders. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de uitkomsten.
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Ook zijn twee eerder gestelde onderzoeksvragen nog niet volledig beantwoord. 
Het gaat om subvraag drie en vier die in respectievelijk hoofdstuk 4 en 5 aan de 
orde zijn geweest. De vragen waren als volgt geformuleerd:

De Bijlmerpopulatie wijkt in demografische zin af van het Amsterdams gemiddelde. 
Waar zit precies het verschil en wat heeft dit betekend voor het participatieproces in 
de Bijlmermeer?

en

Hebben bewoners een rol gespeeld bij de ontstaansgeschiedenis van de Bijlmermeer 
tot het moment van bestuurlijke besluitvorming over stedelijke vernieuwing en is die 
rol anders dan in de fase van stedelijke vernieuwing?

Om met subvraag drie te beginnen. De specifieke samenstelling van de Bijlmer-
populatie heeft invloed gehad op de invulling van het participatieproces. In de 
eerste fase van de vernieuwing werd, indien bewonersparticipatie op de agenda 
stond, nog voornamelijk het accent gelegd op een publiek debat, met daarbij 
aanwezig de lokale radio. ‘Meedoen leek belangrijker dan winnen’, zo leek 
het. De opkomst van 400 bewoners, in het geval van Ganzenhoef-West, werd 
getypeerd als succes.

In de tweede fase van de vernieuwing werden participatieplannen opgesteld 
waarbij het een van de doelen was om bewoners, en dan met name allochtone 
bewoners, te bereiken die met het gebruikelijke participatie-instrumentarium niet 
bereikt werden. Bewoners werden in deze fase actief, vaak op individuele basis, 
geënquêteerd. Indien nodig in de Engelse of Spaanse taal. Later werd het steeds 
meer gebruik om ‘informatiefeesten’ te organiseren. De idee was dat allochtone 
Bijlmerbewoners zich eerder aangetrokken zouden voelen om naar dergelijke 
bijeenkomsten te komen. Ook is incidenteel betaald, soms aan bewoners zelf 
en soms aan sleutelfiguren, om de opkomst bij bijeenkomsten te vergroten. Bij 
burgerpanels en denktanken is de afspiegeling van de Bijlmerpopulatie een 
belangrijk punt geweest. Soms zijn Engelstalige panels gevormd. Verder is het 
onderzoek naar woonwensen van etnische minderheden een voorbeeld van 
tegemoetkoming in het vernieuwingsproces om van de Bijlmermeer een thuis te 
maken voor alle doelgroepen. Dit geldt op een andere wijze ook voor het project 
kjeb. Weer een andere doelgroep die de Bijlmermeer in oorspronkelijke vorm zeer 
waardeerde.
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Achteraf is ook goed vast te stellen dat er veel moeite is ondernomen om 
allochtone kwetsbare huishoudens (denk bijvoorbeeld aan eenoudergezinnen) 
actief op te zoeken en te vragen naar hun wensen, maar dat tegelijkertijd een 
andere benadering werd toegepast op bewoners van koopwoningen in, met 
name, de G-buurt. Deze groep mocht bijvoorbeeld vooraf meedenken over 
vragenlijsten, nam zelf het initiatief om een spve te ontwikkelen en was hiermee 
een heel andere gesprekspartner voor het stadsdeel dan bewoners uit andere 
delen van de Bijlmermeer. Deze verschillen in populatie heeft het stadsdeel 
ertoe gedwongen om een grote variëteit te ontwikkelen in het participatie-
instrumentarium. Met name bij de start van de tweede fase tot aan de afronding 
van het Finale Plan van Aanpak is deze variëteit goed te zien. Een combinatie 
van de specifieke opbouw van de Bijlmerpopulatie en de noodzaak om het 
vernieuwingsproces tot een goed einde te brengen hebben hier toe geleid. Na 
vaststelling van het Finale Plan van Aanpak nam de aandacht van het stadsdeel 
voor bewonersbetrokkenheid sterk af. Dit heeft zich overigens niet geuit in veel 
minder gehonoreerde bewonersinbreng. Na de bestuurlijke vaststelling van het 
Finale Plan van Aanpak zijn 55 bewonerssuggesties bij latere planontwikkeling en 
besluitvorming hierover gehonoreerd, hiervoor betrof het een aantal van 59. Een 
te verwaarlozen verschil.

Het tweede deel van onderzoeksvraag vijf gaat over de rol van bewoners ten 
tijde van stedelijke vernieuwing in vergelijking met perioden hiervoor. Eerder 
is geconstateerd dat bewoners geen rol hebben gehad bij het ontstaan van de 
Bijlmermeer. Geconstateerd is ook dat bewoners tot het moment van besluit-
vorming over stedelijke vernieuwing zijn geïnformeerd en soms, door middel van 
onderzoek, geconsulteerd. De fase van stedelijke vernieuwing wordt gekenmerkt 
door een grotere interactie tussen bewoners en instanties. Zeker in de periode 
1995-2001. De rol van bewoners is in deze fase anders dan voorheen. 
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Hoofdstuk 7

De perceptie van bewoners, 
professionals en bestuurders  

Uit voorgaande hoofdstukken is een beeld ontstaan van bewonersbetrokkenheid 
bij stadsontwikkeling en herstructurering op verschillende niveaus in diverse 
perioden. Het centrale thema van dit onderzoek, bewonersbetrokkenheid en 
-invloed bij stedelijke vernieuwing in de Bijlmermeer is in het laatste hoofdstuk 
onderwerp geweest van analyse. Hiermee is antwoord gegeven op de eerste vijf 
onderzoeksvragen en zijn ook de contouren zichtbaar van het antwoord op de 
centrale vraagstelling.

Naast literatuur- en archiefonderzoek is er in het kader van deze studie ook aan 
bewoners en professionals/bestuurders gevraagd wat zij vinden van de rol van 
bewoners bij het vernieuwingsproces in de Bijlmermeer en hoe zij de mogelijk-
heden van en ruimte voor bewonersinvloed zien. Aan 4.287 bewoners is een 
vragenlijst toegestuurd (respons N=473) en 50 professionals (46)/bestuurders (4) 
zijn geïnterviewd. De vragenlijsten en interviews hebben het doel om inzicht 
te krijgen in de perceptie van bewoners, professionals en bestuurders over 
bewonersinvloed. Met dit inzicht kan een antwoord worden geformuleerd op de 
zesde, en laatste, subvraag van dit onderzoek:

Hoe verhoudt het oordeel van bewoners, professionals en bestuurders over bewoners-
participatie in de Bijlmermeer zich met de uitkomsten van het archief- en literatuur-
onderzoek dat in het kader van dit proefschrift is verricht?
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7.1 Actieve bewoners en bewoners algemeen

In hoofdstuk 1 is gedefinieerd wat onder actieve bewoners en bewoners algemeen 
wordt verstaan. In ditzelfde hoofdstuk is in § 1.3.4 ingegaan op de respons en 
representativiteit van de in dit onderzoek gebruikte enquête. Geconstateerd is dat 
de respons van actieve bewoners uitsluitend is toe te rekenen aan de 119 personen 
die een vragenlijst hebben ingevuld en geretourneerd omdat de ondergrens van 
164 op een populatie van 287 niet is gehaald. De respons bleek te laag om als 
statistisch representatief te kunnen worden gekwalificeerd. De steekproef van 
bewoners algemeen daarentegen is statistisch wel representatief. In hoofdstuk 7 is 
er desalniettemin voor gekozen om de onderzoeksuitkomsten van beide groepen 
in vergelijkende vorm te presenteren. De beperking van de te lage respons van 
actieve bewoners wordt hiermee niet genegeerd maar maakt het juist mogelijk om 
meer inzicht te krijgen in een belangrijke uitsnede van de representatieve groep 
bewoners algemeen. Actieve bewoners zijn hier een deelverzameling van.

De vragenlijst die is toegezonden aan bewoners bevat 41 meerkeuzevragen 
(zie bijlage 8). De vragen gaan over de woonsituatie, de vernieuwing van de 
Bijlmermeer en het participatieproces. Ook is een aantal algemene vragen gesteld 
over bijvoorbeeld geslacht en leeftijd. Het beeld dat uit deze laatste categorie 
vragen en antwoorden naar voren komt voor de groep actieve bewoners is als volgt 
samen te vatten:

Van de groep actieve bewoners is 57% man en 43% vrouw. Hiervan is 78% in 
Nederland geboren, 22% niet. De gemiddelde leeftijd van actieve bewoners 
die een vragenlijst geretourneerd hebben is 58 jaar. 58% woont samen met een 
vaste partner, 42% niet. Een relatief grote groep actieve bewoners heeft geen 
kinderen (44%). Van de respondenten heeft 12% één kind, 27% twee kinderen, 
11% drie kinderen en 6% vier of meer kinderen. De gemiddelde hoge leeftijd 
is waarschijnlijk de oorzaak dat bij het merendeel van de actieve bewoners de 
kinderen niet meer thuis wonen (59%). Bijna de helft van de actieve bewoners 
(45%) verricht betaalde arbeid, 38% is gepensioneerd. 59% heeft hoger onderwijs 
genoten (hoger beroepsonderwijs: 37%, wetenschappelijk onderwijs: 22%).

Het profiel van bewoners algemeen is: 53% is man en 47% is vrouw. 62% is geboren 
in Nederland, 38% is dat niet. Van de 354 respondenten heeft 5% zijn of haar 
leeftijd niet ingevuld. De gemiddelde leeftijd van de personen die dit wel hebben 
gedaan is 50 jaar. Van de groep bewoners algemeen woont 43% samen met een 
vaste partner. Voor 57% is dit niet geval. Ook voor bewoners algemeen geldt dat 
iets minder dan de helft van de respondenten geen kinderen heeft (45%). 18% 
heeft één kind, 23% heeft twee kinderen, 8% heeft drie kinderen, 6% heeft vier of 
meer kinderen. Van de bewoners algemeen verricht 64% betaalde arbeid, 15% is 
gepensioneerd. Van de respondenten heeft 48% heeft hoger onderwijs genoten 
(29% hoger beroepsonderwijs, 19% wetenschappelijk onderwijs).
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Een vergelijking tussen beide groepen bewoners is in onderstaande tabel (tabel 
7.1) gepresenteerd. Bewoners algemeen zijn gemiddeld iets jonger, wat vaker 
geboren in het buitenland en minder hoog opgeleid. Kijkend naar de specifieke 
populatiekenmerken van de Bijlmermeer valt het grote aandeel hoger opgeleiden 
(voor beide groepen) op. In hoofdstuk 4 is geconstateerd dat bewoners in de 
Bijlmermeer gemiddeld genomen niet hoog zijn opgeleid. Slechts 16% van de 
bevolking heeft hoger onderwijs genoten. Dit betekent dat de respondenten van 
dit onderzoek in belangrijke mate behoren tot deze relatief kleine groep.

Tabel 7.1 Algemene kenmerken actieve bewoners en bewoners algemeen

Actieve bewoners (N=119) Bewoners algemeen (N=354)

Niet geboren in Nederland 22% 38%

Gemiddelde leeftijd 58 jaar 50 jaar

Vaste partner 58% 43%

Geen kinderen 44% 45%

Betaalde arbeid 45% 64%

Pensioen 38% 15%

Hoger onderwijs 59% 48%

Actieve bewoners en bewoners algemeen die hebben meegewerkt aan dit 
onderzoek wonen (of hebben gewoond) in ruime meerderheid langer dan 10 
jaar in de Bijlmermeer (zie tabel 7.2). Voor respectievelijk 87% en 61% is dit het 
geval. In hoofdstuk 4 kwam naar voren dat in 2010 25% van de bewoners 10 jaar 
of langer in de Bijlmermeer woont. Ook hier geldt (net als bij opleiding) dat een 
belangrijk deel van de respondenten tot dit deel van de populatie behoort. Voor 
beide groepen samen woont 29% inmiddels niet meer in de Bijlmermeer.

Tabel 7.2 Hoe lang woont of woonde u in de Bijlmermeer?

Actieve bewoners (N=119) Bewoners algemeen (N=354)

0-4 jaar   7% 21%

5-9 jaar   5% 18%

10 jaar of langer 87% 61%
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Verder woont het merendeel van de respondenten in de G-buurt en de K-buurt 
(zie tabel 7.3). Zeker bij actieve bewoners springt de G-buurt eruit. Van bewoners 
algemeen woont een kwart (25%) elders in Amsterdam en woont 18% elders in 
Zuidoost. Dat de G-buurt en de K-buurt qua respons zo duidelijk naar voren 
komen komt overeen met een eerdere vaststelling dat bewonersbetrokkenheid en 
-inbreng in deze buurten relatief groot is geweest. 55% (N=205) van de respon-
denten uit beide buurten is hoger opgeleid. Voor alle buurten die samen de 
Bijlmermeer vormen (D, E, F, G, H en K-buurt) gaat het om een vergelijkbaar 
percentage (53%) van bewoners die hoger opgeleid zijn (N=306). 

Tabel 7.3 In welke buurt woont u momenteel?

Actieve bewoners (N=119) Bewoners algemeen (N=354)

D-buurt 3% 4%

E-buurt 5% 3%

F-buurt 6% 5%

G-buurt 47% 19%

H-buurt 7% 9%

K-buurt 21% 17%

Niet in de Bijlmer, wel in Zuidoost 4% 18%

Niet in de Bijlmer, niet in Zuidoost  
maar elders in Amsterdam

3% 25%

Niet in de Bijlmer, niet in Zuidoost  
maar elders buiten Amsterdam

4% 0%

Van alle respondenten samen (N=473) woont 65% op het moment van afname 
van de enquête in de Bijlmermeer. De onderverdeling naar buurt voor deze groep 
staat in tabel 7.4.

Tabel 7.4  Bijlmerbewoners naar buurt (N=306)

D-buurt E-buurt F-buurt G-buurt H-buurt K-buurt

6% 6% 8% 40% 13% 27%
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Voor het vernieuwingsproces was het aandeel koopwoningen in de Bijlmermeer 
(zeer) klein. Naarmate het vernieuwingsproces vorderde nam het aandeel 
koopwoningen toe omdat dit een belangrijke doelstelling was van de 
vernieuwing. Wat opvalt is dat voor actieve bewoners geldt dat ruim de helft van 
de respondenten (55%) een eigen woning bezit (zie tabel 7.5). Dit is relatief veel, 
afgezet tegen het percentage eigenwoningbezit in de Bijlmermeer als geheel. Een 
derde van de groep actieve bewoners woont in een sociale huurwoning. Voor 
bewoners algemeen geldt dat een grotere groep in een sociale huurwoning woont 
en een kleinere groep, ten opzichte van actieve bewoners, in een koopwoning. 
Het eigenwoningbezit is gedurende het vernieuwingsproces opgeklommen van 
1% in 1995 naar 19% in 2010 voor de d,f,h-buurt. Voor de e,g,k-buurt gelden 
de percentages 11% (1995) en 27% (2010) (gemeente Amsterdam, O+S). Van de 
respondenten met een koopwoning (N=210) heeft 69,5% een koopwoning in de 
Bijlmermeer. Meer dan de helft van deze bewoners (ook hier geldt een percentage 
van 55%) heeft een koopwoning in de G-buurt. Voor de K-buurt geldt een 
percentage van 23%.

Tabel 7.5 In wat voor soort woning woont u momenteel?

Actieve bewoners (N=119) Bewoners algemeen (N=354)

Sociale huurwoning 30% 42%

(Middel)dure huurwoning 13% 17%

Koopwoning 55% 41%

Van respectievelijk 39% (actieve bewoners) en 31% (bewoners algemeen) van 
de respondenten is het huidige adres ook het eerste adres. Lagere percentages, 
dus kleinere groepen respondenten, hebben op twee of meer adressen gewoond 
in de Bijlmermeer. Van de groep actieve bewoners woont 10% niet meer in de 
Bijlmermeer. Voor bewoners algemeen is dit percentage hoger (28%). Voor beide 
groepen samen (N=473) is voor 13% van de respondenten het eerste adres een 
sociale huurwoning en voor 15% van de ondervraagden die hebben gereageerd is 
dat een koopwoning.

Een aantal aspecten valt op bij de algemene kenmerken van respondenten bij dit 
onderzoek:

Een ruime meerderheid heeft een woonduur van 10 jaar of langer. Uit - 
O+S-gegevens (zie hoofdstuk 4) is gebleken dat deze groep in omvang voor 
de Bijlmermeer als geheel toeneemt, maar in 2010 nog niet boven een kwart 
op het totaal van de bevolking uitkomt.
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De respons van bewoners uit de G-buurt en de K-buurt is het grootst. Dit - 
komt overeen met de relatief grote bewonersbetrokkenheid in deze buurten 
zoals uit dit onderzoek eerder naar voren is gekomen. De respondenten uit 
deze buurten hebben in meerderheid (55%) een hogere opleiding genoten. In 
hoofdstuk 4 is gebleken dat voor de Bijlmermeer als geheel slechts 16% van 
de populatie een hogere opleiding heeft gevolgd. 
Meer dan de helft van de respondenten met een koopwoning in de - 
Bijlmermeer heeft een koopwoning in de G-buurt (55%). Voor ruim een 
kwart (27%) is de koopwoning gelegen in de K-buurt. 
Over etniciteit valt op basis van deze vragenlijst niets te zeggen anders dan - 
dat 34% van het totaal aan respondenten (N=473) aangeeft niet in Nederland 
geboren te zijn. Van deze groep heeft 10% een koopwoning, 2% heeft een 
koopwoning in de Bijlmermeer. 

7.1.1 Het vernieuwingsproces en bewonersinvloed

In de vragenlijst die is voorgelegd aan actieve bewoners en bewoners algemeen 
zijn twee vragen cruciaal voor het beeld dat bestaat bij (voorheen) Bijlmer-
bewoners over de vernieuwing van het gebied en, vooral, de ruimte die er is 
om als bewoner invloed te hebben op de stedelijke vernieuwing. De vraag over 
het vernieuwingsproces is als volgt geformuleerd: ‘wat vindt u van de fysieke 
vernieuwing van de Bijlmermeer?’. In totaal hebben 473 personen hier een 
antwoord op gegeven. Dit zijn alle actieve bewoners en bewoners algemeen 
samen.

De vraag die gaat over het hebben van ruimte voor invloed van bewoners 
luidde: ‘denkt u dat de inbreng van bewoners bij informatie- en inspraak-
bijeenkomsten leidt tot wijzigingen in de plannen?’. Ook hierop hebben alle 
473 respondenten die het vragenformulier hebben geretourneerd een antwoord 
gegeven. De antwoorden op beide vragen geven een beeld van wat (voorheen) 
Bijlmerbewoners vinden van zowel het vernieuwingsproces als de ruimte voor 
bewonersinvloed bij informatie- en inspraakbijeenkomsten. Alle overige vragen 
en antwoorden geven verdere inkleuring aan het totaalbeeld van dit onderzoek.

Op de vraag ‘wat vindt u van de fysieke vernieuwing van de Bijlmermeer?’ geeft 
66% van de actieve bewoners aan dat het goed is dat de fysieke omgeving van de 
Bijlmermeer de afgelopen jaren is vernieuwd (zie tabel 7.6). Men vindt ook dat 
de Bijlmermeer mooier is geworden. In het geval van bewoners algemeen ligt 
dit percentage bijna 20% hoger (85%). Samen met 13% van de respondenten die 
vindt dat het goed is dat de fysieke omgeving van de Bijlmermeer is vernieuwd, 
maar dat de Bijlmermeer hiervan niet mooier is geworden geeft dit voor de groep 
bewoners algemeen een totaal van bijna 100% die van mening is dat het goed 
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is dat de Bijlmermeer is vernieuwd. Slechts 2% van deze groep respondenten 
geeft aan dat het niet goed is geweest dat de Bijlmermeer de afgelopen jaren is 
vernieuwd en dat het gebied er ook niet mooier van is geworden. Dit is een heel 
klein deel. Ook van de actieve bewoners vindt een minderheid van 12% dit.

De vraag ‘denkt u dat de inbreng van bewoners bij informatie- en inspraak-
bijeenkomsten leidt tot wijzigingen in de plannen?’ is door meer dan de helft 
van de ondervraagden beantwoord met ja, soms (zie tabel 7.7). Zowel actieve 
bewoners (53%) als bewoners algemeen (58%) zijn in meerderheid van mening 
dat er ruimte is voor invloed van bewoners bij planontwikkeling op momenten 
die hier formeel voor zijn ingeruimd. Slechts een klein deel van de ondervraagden 
denkt dat inbreng van bewoners bij informatie- en inspraak bijeenkomsten 
vaak leidt tot het wijzigen van de vernieuwingsplannen. Voor zowel actieve 
bewoners als bewoners algemeen gaat het om 4% van de ondervraagden. Bij 
bijna twee vijfde (38%) van de ondervraagden (zowel bij actieve bewoners en 
bewoners algemeen samen en apart) leeft de idee dat de inbreng van bewoners bij 
in formatie- en inspraakbijeenkomsten niet leidt tot wijzigingen in de plannen. 

Tabel 7.7 Denkt u dat de inbreng van bewoners bij informatie- en inspraakbijeenkomsten 
leidt tot wijzigingen in de plannen?

Actieve bewoners (N=119) Bewoners algemeen (N=354)

Ja, vaak 4%   4%

Ja, soms 53% 58%

Nee 38% 38%

Tabel 7.6 Wat vindt u van de fysieke vernieuwing van de Bijlmermeer?

Actieve bewoners 
(N=119)

Bewoners algemeen 
(N=354)

Het is goed dat de fysieke omgeving van de 
Bijlmermeer de afgelopen jaren is vernieuwd, de 
Bijlmermeer is mooier geworden

66% 85%

Het is goed dat de fysieke omgeving van de 
Bijlmermeer de afgelopen jaren is vernieuwd, maar de 
Bijlmermeer is er niet mooier van geworden

22% 13%

Het is niet goed dat de fysieke omgeving van de 
Bijlmermeer de afgelopen jaren is vernieuwd, de 
Bijlmermeer is er niet mooier van geworden

12% 2%
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De antwoorden op de zojuist behandelde vragen geven een beeld van hoe er 
vanuit bewoners wordt aangekeken tegen het resultaat van het vernieuwings-
proces en de ruimte voor bewonersinvloed. Een substantieel deel van de 
respons toont een relatief positief, of misschien wel optimistisch, beeld van de 
vernieuwing en ruimte voor bewoners op inbreng en invloed. Toch denkt bijna 
twee vijfde (38%) van zowel de actieve bewoners als bewoners algemeen dat er 
geen sprake is van bewonersinvloed bij informatie- en inspraakbijeenkomsten. Dit 
is een relatief hoog percentage. 

Een verbijzondering van de breed geformuleerde vraag ‘wat vindt u van de 
fysieke vernieuwing van de Bijlmermeer?’ is de vraag ‘bent u tevreden met de 
resultaten van de fysieke vernieuwing tot dusver?’. Uit antwoorden op deze 
vraag blijkt dat slechts 7% van de actieve bewoners zeer tevreden is. Ongeveer 
de helft van deze groep respondenten (51%) is tevreden. Hieruit kan worden 
ge concludeerd dat een meerderheid van actieve bewoners tevreden is met 
de resultaten van de fysieke vernieuwing tot dusver. Een kwart (24%) is niet 
tevreden en niet ontevreden, 17% is ontevreden met de resultaten van de fysieke 
vernieuwing tot dusver. 

Voor bewoners algemeen geldt dat men ten opzichte van de groep actieve 
bewoners vaker heeft aangegeven tevreden of zeer tevreden te zijn. 
Res pectievelijk 61% en 11%. Voor de categorieën ontevreden en zeer ontevreden 
is het juist andersom. Bewoners algemeen hebben deze mogelijkheden op het 
antwoordformulier maar beperkt aangekruist. Respectievelijk 3% en 1%. De 
groep die niet tevreden is, maar ook niet ontevreden, is procentueel exact gelijk 
aan de groep actieve bewoners die voor dit antwoord hebben geopteerd (24%). 

7.1.2 Volgen voortgang vernieuwing

Participeren in een vernieuwingsproces begint vaak met het volgen van het 
nieuws hierover. Feitelijk is dit een passieve, of lichte, vorm van participatie. Een 
van de vragen die is voorgelegd is of men het nieuws over de voortgang van het 
vernieuwingsproces in bijvoorbeeld huis-aan-huis-bladen actief heeft gevolgd. 
Voor actieve bewoners geldt dat iets meer dan helft (51%) dit intensief heeft 
gedaan en dat ruim twee vijfde (42%) het nieuws enigszins heeft gevolgd. Een 
klein percentage (6%) van de groep actieve bewoners heeft het nieuws over de 
voortgang van het vernieuwingsproces helemaal niet gevolgd. Voor bewoners 
algemeen is dit 36%. Slechts een beperkt deel van de bewoners algemeen (14%) 
heeft het nieuws over de voortgang van het vernieuwingsproces intensief 
gevolgd. Het merendeel (50%) van deze groep bewoners volgde het nieuws over 
de voortgang enigszins. Hiermee ontstaat een totaalbeeld dat 93% van de actieve 
bewoners het nieuws over de voortgang van het vernieuwingsproces enigszins 
tot intensief volgt en dat dit eveneens geldt voor 64% van bewoners algemeen.
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Van de groep bewoners die het nieuws over de voortgang van het vernieuwings-
proces intensief heeft gevolgd (N=109) woont (of woonde) 86% langer dan 10 jaar 
in de Bijlmermeer, is 38% woonachtig in een sociale huurwoning en 46% in een 
koopwoning, is 73% geboren in Nederland en is 59% hoger opgeleid. Van deze 
groep is 16% zeer tevreden met de voortgang van de vernieuwing tot dusver, 42% 
is tevreden. 

7.1.3  Contact met stadsdeel, woningcorporaties, politici en 
maatschappelijke instellingen

Het volgen van het nieuws over de voortgang van het vernieuwingsproces is een 
lichte vorm van participeren. Een volgende stap kan zijn het daadwerkelijk actie 
ondernemen als bewoner naar betrokken partijen. Partijen zoals het stadsdeel, de 
woningcorporatie, (lokale) politici en/of maatschappelijke instellingen.

Op de vraag ‘heeft u wel eens contact opgenomen met het stadsdeel en/of 
woningcorporatie?’ antwoordt 71% van de actieve bewoners dat zij contact heeft 
gehad. Het aandeel bewoners van deze groep respondenten dat meer dan vijf 
keer contact heeft gehad is 38%. Deze groep (N=46) woont (of woonde) in 89% 
van de gevallen langer dan 10 jaar in de Bijlmermeer, is hoger opgeleid (52%) en 
bezit een koopwoning (52%).

Het restant van actieve bewoners dat een vragenlijst heeft geretourneerd, 28% 
of bijna een derde, geeft aan nooit contact te hebben gehad met het stadsdeel en/
of de woningcorporatie. Voor bewoners algemeen is deze categorie het grootst: 
77% geeft aan nooit contact te hebben gehad met het stadsdeel en/of de woning-
corporatie.

Een andere wijze van invloed uitoefenen is het zoeken van contact met 
(lokale) politici. Politici zijn volksvertegenwoordigers en zij zijn meer dan eens 
ont vankelijk voor vragen en suggesties die via bewoners tot hen komen. Om 
deze reden is de vraag voorgelegd of bewoners wel eens contact hebben gezocht 
met politici. Meer dan de helft van de actieve bewoners (53%) heeft contact 
gezocht met lokale politici of vertegenwoordigers van een politieke partij over 
het vernieuwingsproces in de Bijlmermeer. Het profiel is vergelijkbaar met het 
profiel van respondenten die meer dan 5 keer contact hebben gezocht met het 
stadsdeel en/of de woningcorporatie. In dit geval is (of was) 85% langer dan 10 
jaar woonachtig in de Bijlmermeer, heeft 58% een koopwoning en is 58% hoger 
opgeleid (N=62). Daarnaast, in aanvulling: 15% van de respondenten heeft zijn 
inbreng indirect, via iemand anders, bij de politiek gebracht. Dit betekent dat 
twee derde van de actieve bewoners direct of indirect in contact staat of stond met 
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de politiek. Voor bewoners algemeen is dit omgekeerd, 66% heeft nooit zelf of via 
een ander contact gezocht met politici en heeft dit ook niet overwogen. Voor 9% 
geldt dat men één of meerdere keren contact heeft gezocht.

Maatschappelijke instellingen, tot slot, zijn ook instanties tot wie men zich kan 
richten voor vragen of bij pogingen om een thema te agenderen. Ook hier geldt 
dat een kwart van de actieve bewoners dit niet heeft gedaan en ook niet heeft 
overwogen. Dit percentage komt in grote mate overeen met de uitkomsten in 
relatie tot stadsdeel, woningcorporatie en politiek. Twee derde heeft wel één 
of meer keren contact gezocht met een maatschappelijke instelling. Ook hier is 
het profiel vergelijkbaar met de uitkomst van de eerdere twee vragen: 91% van 
deze groep actieve bewoners (N=78) woont (of woonde) langer dan 10 jaar in de 
Bijlmermeer, 50% woont in een koopwoning en 36% in een sociale huurwoning, 
58% is hoog opgeleid. 

Ook voor bewoners algemeen lijkt zich een patroon af te tekenen. Zo geeft 68% 
aan nooit zelf of via een ander contact te hebben gezocht met een maatschappe-
lijke instelling en dit ook nooit te hebben overwogen. Ook dit percentage komt in 
de buurt van percentages die naar voren zijn gekomen bij antwoorden over het 
stadsdeel, de woningcorporatie en de politiek. 

7.1.4 Informatievoorziening en bewonersinbreng

Uit voorgaande hoofdstukken is gebleken dat het verstrekken van informatie een 
vorm is om bewoners te betrekken bij het vernieuwingsproces in de Bijlmermeer. 
In het algemeen is informatievoorziening een eerste stap tot het mogelijk verder 
uitbreiden van bewonersbetrokkenheid. Dit uitbreiden kan worden vorm 
gegeven door instanties, maar kan ook worden afgedwongen door bewoners 
zelf. Het verloop van het proces in de G-buurt en de H-buurt is hier een goed 
voorbeeld van.

Over informatievoorziening door het stadsdeel, nu en in het verleden, als ook 
de mogelijkheden voor bewonersinbreng, is 31% van de ondervraagde actieve 
bewoners positief. Men vindt dit voldoende. Een iets lager percentage (25%) vindt 
het tegenovergestelde: onvoldoende. Een vijfde (22%) van de actieve bewoners 
geeft het antwoord dat men het vroeger als onvoldoende taxeert, maar dat er nu 
een voldoende kan worden gegeven. Een klein deel van de respondenten (4%) 
vindt het omgekeerde. Een percentage van 17% zegt het niet te weten.
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Dezelfde vraag, maar dan voor de woningcorporatie, geeft een heel ander beeld. 
Het percentage actieve bewoners dat de informatievoorziening vroeger en nu 
voldoende vindt als ook de mogelijkheden voor bewonersinbreng komt uit op 
18%. De groep die op alle fronten negatief oordeelt is 25%. Een groot deel van 
de respondenten geeft aan het niet te weten (34%), 13% zegt de informatie-
voorziening en de mogelijkheden voor bewonersinbreng nu voldoende te vinden, 
maar vroeger niet.

Bewoners algemeen zijn wat minder uitgesproken. Van hen heeft 43% geen 
mening over de informatievoorziening van het stadsdeel en de mogelijkheden 
voor bewonersinbreng. Voor woningcorporaties ligt dit percentage hoger 
(53%). Van het deel van de bewoners algemeen dat wel een mening heeft vindt 
24% dat de informatievoorziening door het stadsdeel en de mogelijkheden 
voor bewonersinbreng vroeger en nu voldoende is. Voor de woningcorporatie 
komt dit percentage uit op 17%. Ten opzichte van actieve bewoners is de groep 
bewoners algemeen milder in zijn oordeel over de informatievoorziening en de 
mogelijkheid tot bewonersinbreng. Respectievelijk 13% en 15% vindt dit vroeger 
en nu onvoldoende. Deze percentages liggen een stuk lager dan die voor actieve 
bewoners.

7.1.5 Informatie- en inspraakbijeenkomst

Het bezoeken van een informatie en/of inspraakbijeenkomst staat voor dit 
onderzoek centraal bij de definitie van een actieve bewoner. Niet verwonderlijk 
is de hoge positieve respons bij actieve bewoners op de vraag of men wel eens 
een informatie- of inspraakbijeenkomst heeft bezocht. Voor deze groep waren de 
lijsten met namen van aanwezigen bij dit soort bijeenkomsten vertrekpunt in het 
detecteren van actieve bewoners. Zowel informatie- als inspraak bijeenkomsten 
zijn door actieve bewoners over het algemeen meerdere keren bezocht. 
Informatie bijeenkomsten overigens iets meer (78%) dan inspraakbijeenkomsten 
(73%) (zie de tabellen 7.8 en 7.9). Voor bewoners algemeen komt een tegenover-
gesteld beeld naar voren: 62% geeft aan nooit een informatiebijeenkomst te 
hebben bezocht en voor inspraakbijeenkomsten geldt dit voor 70% van deze 
respondenten.

Het contrast in profiel tussen actieve bewoners die één of meerder keren naar 
een informatie- en/of inspraakbijeenkomst zijn geweest en bewoners algemeen 
die hier nooit naar toe zijn gegaan is als volgt te omschrijven: van de actieve 
bewoners die één of meer keren naar een informatie-avond zijn geweest (N=101), 
woont (of woonde) 91% langer dan 10 jaar in de Bijlmermeer, had 53% een 
koopwoning en was 57% hoog opgeleid. Voor bewoners algemeen die nog nooit 
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naar dergelijke bijeenkomsten zijn geweest (N=219), is (was) 55% langer dan 10 
jaar woonachtig in de Bijlmermeer, woont 45% in een sociale huurwoning (en 
37% in een koopwoning) en is 42% hoog opgeleid.

Voor inspraakavonden geldt voor beide groepen dezelfde soort percentages in 
een soortgelijke verhouding: 89%, 56% en 61% (bij N=99) versus 55%, 40% en 45% 
(bij N=247).

Tabel 7.8 Heeft u wel eens een informatiebijeenkomst over de vernieuwing bezocht?

Actieve bewoners (N=119) Bewoners algemeen (N=354)

Ja, 1 keer   8% 19%

Ja, meerdere keren 78% 19%

Nee, nooit 14% 62%

Tabel 7.9 Heeft u wel eens een inspraakbijeenkomst over de vernieuwing bezocht?

Actieve bewoners (N=119) Bewoners algemeen (N=354)

Ja, 1 keer 11% 15%

Ja, meerdere keren 73% 15%

Nee, nooit 16% 70%

7.1.6 Oordeel informatie- en inspraakbijeenkomsten

Met het beeld van de opkomst bij informatie- en inspraakbijeenkomsten in het 
achterhoofd is het antwoord relevant op de volgende vraag: ‘wat is uw mening 
over de informatie- en inspraakbijeenkomsten en denkt u dat er ruimte is om 
inbreng te hebben als bewoner?’.

Het oordeel over informatie- en inspraakbijeenkomsten is voor 33% van de 
actieve bewoners positief (zie tabel 7.10). Men vindt dat er ruimte is om inbreng 
te hebben en men gelooft dat er met deze inbreng iets wordt gedaan. Een grotere 
groep (44%) geeft aan dat er wel ruimte is voor inbreng maar dat hier toch niets 
mee wordt gedaan. De resterende groep respondenten vindt dat er geen ruimte is 
om inbreng te hebben (3%) of heeft geen mening (8%). 

Voor bewoners algemeen geldt dat iets meer dan de helft (51%) nooit bij een 
informatie- of inspraakbijeenkomst is geweest, 15% heeft geen mening. Van het 
restant aan respondenten is 16% positief. Deze groep is van mening dat er ruimte 
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is voor inbreng en dat hier ook iets mee wordt gedaan. Een zelfde percentage is 
negatief. Er is wel ruimte om inbreng te hebben maar hier wordt toch niets mee 
gedaan. Net als voor actieve bewoners geldt dat een zeer beperkt deel van de 
respondenten (2%) negatief oordeelt en van mening is dat er geen ruimte is om 
iets in te brengen. 

De antwoorden op deze vraag zijn minder positief dan de antwoorden die zijn 
gegeven op de vraag ‘Denkt u dat de inbreng van bewoners bij informatie- en 
inspraakbijeenkomsten leidt tot wijzigingen in de plannen?’. Een meerderheid 
(respectievelijk 57% van de actieve bewoners en 62% van de bewoners algemeen) 
antwoordde ja, een minderheid (38% voor beide categorieën) antwoordde nee 
(zie tabel 7.7). Deze percentages wijken positief af van de percentages zoals 
opgenomen in tabel 7.10.

Tabel 7.10 Wat is uw mening over de informatie- en inspraakbijeenkomsten?

Actieve bewoners (N=119) Bewoners algemeen (N=354)

Positief, er is ruimte om inbreng te 
hebben en hier wordt iets mee gedaan

33% 16%

Negatief, er is ruimte om inbreng te 
hebben maar hier wordt toch niets mee 
gedaan

44% 16%

Negatief, er is geen ruimte om inbreng 
te hebben

3% 2%

Weet niet/geen mening 8% 15%

Ik ben nooit bij een informatie- of 
inspraak bijeenkomst geweest

8% 51%

7.1.7 Vormen van participatie

Een kwart (25%) van de actieve bewoners vindt dat er naast de formele 
mogelijkheid van informatie- en inspraakbijeenkomsten voldoende andere 
vormen van participatie zijn geweest om invloed uit te oefenen, 35% vindt van 
niet en 38% geeft aan het niet te weten. Het percentage dat zegt het niet te weten 
is bij bewoners algemeen 62%. Bijna een kwart (23%) vindt dat er onvoldoende 
vormen van participatie zijn toegepast.

Van het aandeel actieve bewoners dat vindt dat er onvoldoende andere vormen 
van participatie zijn geweest om invloed uit te oefenen, ervaart 82% dit als een 
gemis, 34% ervaart dit zelfs als een groot gemis. Voor bewoners algemeen gelden 
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precies dezelfde percentages. Actieve bewoners die hebben aangegeven dat er 
voldoende andere vormen van participatie zijn (geweest) noemen de voorbeelden 
die in tabel 7.11 zijn verzameld.

Tabel 7.11 Vormen van participatie volgens actieve bewoners

Artikelen in de pers- 
Mi	akoma	di	Color- 
Koop Je Eigen Bijlmer-initiatief- 
Overleg met het Projectbureau - 
Vernieuwing Bijlmermeer
Gesprek met politici/spreekuur portefeuille-- 
houders
Deelname bewonersbegeleidingsgroep - 
renovatie	flat
Bewonersverenigingen - 
Platforms in buurten- 
Informeel contact bewoners- 
Bijwonen van deelraadsvergaderingen- 
Klankbordgroep- 
Inspreken in de commissievergadering van - 
het stadsdeel
Bewonersgroep	in	de	flat- 

Interimbeheeroverleg over maaiveld-- 
inrichting in de naaste omgeving
Wijkoverleg- 
koffieochtenden- 
Buurt BBQ- 
Met stadsdeelmedewerkers spreken- 
Feestelijke bijeenkomsten met info- 
Braderiebijeenkomsten/markten- 
Websites/sociale media- 
Bijlmer Bewoners Raad- 
Kinderboerderij- 
Inbreng via Huurdersvereniging- 
Zelf betrokkenen uitnodigen om te - 
schouwen in de buurt
Participatietrainingen- 
Miniconferentie Bijlmermuseum- 
Workshop- 

Wat opvalt bij deze opsomming is dat de naar voren gebrachte alternatieve 
vormen van participatie weinig spectaculair zijn. Het zijn veel voorkomende 
vormen van participatie die ook elders in Nederland worden ingezet en 
ge hanteerd. Hierop zijn echter twee uitzonderingen te maken.

Allereerst, in gesprekken met professionals en actieve bewoners (en ook in 
de literatuur) is regelmatig naar voren gekomen dat een deel van de Bijlmer-
bevolking is te mobiliseren als er een festiviteit wordt georganiseerd. Muziek, 
eten en drinken zorgen ervoor dat met name Amsterdammers met een buiten-
landse achtergrond geïnteresseerd zijn om een informatiebijeenkomst over de 
vernieuwing bij te wonen. Critici zien dit mogelijk niet als echte participatie 
omdat de aanleiding ogenschijnlijk niet is om het gesprek te willen voeren over 
het vernieuwingsproces, maar om gezellig samen te eten, te drinken en naar 
muziek te luisteren. Een gekleurde bestuurder gaf aan dat dit ook daadwekelijk 
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een discussiepunt is geweest tussen gekleurde en niet-gekleurde professionals 
en bestuurders. Het bleek in beginsel lastig om niet-gekleurde betrokkenen te 
overtuigen van nut en noodzaak van feesttenten als participatie-instrument.
Ten tweede, en dit is nieuw, blijkt uit het verrichte veldonderzoek dat bewoners 
en sleutelfiguren in de Bijlmermeer in enkele gevallen zijn betaald om de 
par ticipatie te vergroten. In het discours over participatie wordt betaling aan 
bewoners niet tot heel zelden benoemd (uitzondering: Lowndes en Pratchett, 
2006). Velen zullen deze participatievariant kritisch benaderen vanwege het 
gevaar voor cliëntalisme. Feit is dat deze participatievorm is voorgekomen in de 
Bijlmermeer. Participatie op basis van betaling kan, mits integer en transparant 
uitgevoerd, een effectieve participatievorm zijn, zeker in sociaaleconomisch 
kwetsbare wijken.

7.1.8 Collectieve betrokkenheid, dialoog en invloed

Een heel specifieke vorm van participatie is het lidmaatschap van of het actief 
betrokken zijn bij een bewonerscommissie, actiegroep of andere organisatievorm. 
Aan bewoners van de Bijlmermeer is de vraag voorgelegd of men actief is 
(geweest) in een bewonerscommissie, actiegroep of andere organisatievorm. Van 
de actieve bewoners antwoordde 44% dat men zeer actief is (geweest), 19% is 
regelmatig actief (geweest) en voor 11% geldt dat men af en toe actief is (geweest) 
(zie tabel 7.12). Dit impliceert dat van alle actieve bewoners 74% verbonden is 
(geweest) aan een of andere organisatievorm als onderdeel van het vernieuwings-
proces. Voor een kwart (24%) geldt dit niet. 

Ook bij beantwoording van deze vraag is te zien, net als bij de respons van een 
aantal eerdere vragen, dat het beeld voor bewoners algemeen precies andersom 
is: 80% geeft aan niet actief te zijn of te zijn geweest in een bewonerscommissie, 
actiegroep of andere organisatievorm. Slechts 4% van de groep bewoners 
algemeen is zeer actief geweest.

Tabel 7.12 Bent u actief (geweest) in een bewonerscommissie, actiegroep of andere 
organisatievorm?

Actieve bewoners (N=119) Bewoners algemeen (N=354)

Ja, zeer actief (intensief en regelmatig) 44% 4%

Ja, actief (regelmatig) 19% 6%

Ja, soms actief (af en toe) 11% 10%

Nee 24% 80%
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De aanname is dat in het algemeen geldt dat als men zich committeert aan een 
bewonerscommissie of anderszins, dat men dit doet voor een langere periode. 
Actieve bewoners geven voor 80% aan betrokken te zijn voor een periode langer 
dan twee jaar. Het komt nauwelijks voor dat men zich kortstondig (< 6 maanden) 
verbindt. Bij de groep bewoners algemeen is dit onderscheid minder scherp. Een 
vijfde (21%) is minder dan zes maanden actief geweest, 48% langer dan 2 jaar. De 
percentages van bewoners algemeen slaan op 20% van de respondenten. Dit is 
de groep die in meer of mindere mate actief is geweest; het restant (80%) was dat 
niet.

De groep bewoners die langer dan 2 jaar collectief betrokken is of is geweest 
(N=105) woont (of woonde) voor 90% langer dan 10 jaar in de Bijlmermeer, had 
in 51% van de gevallen een koopwoningen en in 35% een sociale huurwoning en 
was in meerderheid hoog opgeleid (59%). Deze verhoudingen van per centages 
wijken niet af van eerdere bevindingen over het profiel van meer actieve 
bewoners.

Aan respondenten die langer dan twee jaar in georganiseerd verband actief 
zijn geweest is de vraag voorgelegd of men vindt dat er door het stadsdeel 
en/of woningcorporatie wordt geluisterd naar de inbreng van bewoners. De 
meerderheid van actieve bewoners (66%) reageerde positief op deze vraag, 7% 
is zelfs zeer positief. Anders dan bij veel eerdere vragen zijn de antwoorden van 
bewoners algemeen bij deze vraag vergelijkbaar met de antwoorden van actieve 
bewoners. Ook bij bewoners algemeen is 7% de mening toegedaan dat er zeker 
wordt geluisterd door het stadsdeel en/of de woningcorporatie, 62% denkt dat dit 
enigszins het geval is. 

Op de vraag op welke wijze de inbreng van bewoners is terug te zien in het (eind)
resultaat is 5% van zowel de actieve bewoners als bewoners algemeen de mening 
toegedaan dat bewonersinbreng geheel is terug te zien bij de uitvoering. Van 
de actieve bewoners antwoordt 66% dat de inbreng deels is terug te zien bij de 
uitvoering. Een vijfde (21%) vindt dat de bewonersinbreng niet duidelijk is terug 
te zien in de uitvoering, maar dat dit wel een belangrijke plaats heeft (gekregen) 
in het proces van planvorming. Voor bewoners algemeen ligt deze verhouding 
anders: 47% om 36%. Van de actieve bewoners geeft slechts een beperkt deel 
(4%) aan niet te weten of dit terug te zien is in het eindresultaat. Voor bewoners 
algemeen is dit 12%.
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7.1.9 Motief betrokkenheid

Bij het onderdeel participatieproces van de vragenlijst is tot slot de vraag gesteld 
waarom bewoners actief zijn (geweest). Bijna de helft (48%) van de actieve 
bewoners geeft aan dat men zich graag inzet voor het algemeen belang en dat 
men een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van goede plannen. In veel 
mindere mate is er sprake van persoonlijke positieverbetering (16%), verzet 
(11%) of steunbetuiging (10%). Van de respondenten heeft 15% de verleiding niet 
kunnen weerstaan om bij deze vraag meer dan één antwoord te geven. In 80% 
van de gevallen heeft men aangegeven zich graag in te zetten voor het algemeen 
belang en de wens een bijdrage te leveren aan goede plannen in combinatie met 
één van de overig genoemde motieven. Met name de combinatie met het willen 
verbeteren van de persoonlijke (woon)situatie komt het meeste voor (50%).

Voor deze vraag geldt dat 20% van bewoners algemeen antwoord heeft gegeven. 
De in de tabel opgevoerde percentages hebben betrekking op dit deel van de 
respondenten (N=72). Iets meer dan de helft van hen (51%) zegt zich graag in te 
zetten voor het algemene belang en wil een bijdrage leveren aan de ont wikkeling 
van goede plannen. Net als bij actieve bewoners heeft de meerderheid dit 
antwoord gegeven. Twee vijfde van de respondenten (39%) heeft aangegeven dat 
het de eigen, persoonlijke, (woon)situatie wenste te verbeteren. Dit percentage 
is duidelijk hoger dan dat bij de actieve bewoners. Steun aan en verzet tegen de 
vernieuwingsplannen scoren voor de bewoners algemeen 15%.

7.1.10 Ondervonden last

Het is belangrijk om de ervaring en/of mening van bewoners te kennen over 
de vernieuwing van de Bijlmermeer omdat dit van invloed is of kan zijn op het 
beleefde participatieproces. Om deze reden zijn enkele vragen geformuleerd die 
proberen te achterhalen hoe bewoners de vernieuwing hebben ervaren en hoe 
zij de vernieuwde omgeving waarderen. Het vormen van een mening en het 
persoonlijk ondervinden van last kan een causale relatie hebben. Op de vraag of 
men persoonlijk last heeft ondervonden van de vernieuwing van de Bijlmermeer 
ontstaat bij actieve bewoners een gelijkmatig beeld. De respondenten die veel en 
geen last hebben ondervonden ontlopen elkaar niet heel veel, respectievelijk 12% 
en 17% (zie tabel 7.13). Veruit de grootste groep respondenten (42%) heeft enige 
last ervaren, maar vond dit niet bezwaarlijk. 27% heeft last ondervonden en vond 
dit bezwaarlijk. Minder dan de helft van de respondenten (39%) heeft veel of 
enige last ervaren en vond dit ook vervelend. 
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Voor de bewoners algemeen geldt voor bijna de helft van de respondenten (49%) 
dat men geen last heeft ondervonden van de vernieuwing van de Bijlmermeer. 
Dit percentage ligt beduidend hoger dan het percentage dat geldt voor actieve 
bewoners. Een derde (33%) had enige last maar vond dit geen bezwaar. Een 
percentage van 12% heeft persoonlijk enige last gehad van de vernieuwing van 
de Bijlmermeer en vond dit bezwaarlijk. Van de bewoners algemeen heeft 6% 
persoonlijk veel last ondervonden.

Van de respondenten die aangeven veel last te hebben ondervonden van 
de vernieuwing van de Bijlmermeer vindt 16% het niet goed dat de fysieke 
omgeving van de Bijlmermeer is vernieuwd en dat de Bijlmermeer niet mooier 
is geworden (N=38) (zie tabel 7.6). Hiermee lijkt er niet of nauwelijks een causaal 
verband te bestaan tussen ondervonden last en een negatief oordeel over het 
vernieuwingsproces in de Bijlmermeer.

Tabel 7.13 Heeft u persoonlijk last ondervonden van de vernieuwing van de Bijlmermeer?

Actieve bewoners (N=119) Bewoners algemeen (N=354)

Ja, veel last 12%   6%

Ja, enige last 
en dit was bezwaarlijk

27% 12%

Ja, enige last 
maar dit was geen bezwaar

42% 33%

Nee, geen last 17% 49%

7.1.11 Woning en woonomgeving

Het vernieuwingsproces is onder andere gestart om de woningvoorraad en 
de woonomgeving aantrekkelijker te maken voor mensen binnen en buiten 
de Bijlmermeer. Aan bewoners is gevraagd of de fysieke vernieuwing van de 
Bijlmermeer voor hen persoonlijk heeft geleid tot een betere woonsituatie en een 
betere leefomgeving. Bij het eerste gaat het dan specifiek om de woning waarin 
men momenteel woont en bij het tweede gaat het om de openbare ruimte, een 
veiliger gevoel, reductie van overlast en dergelijke. 

Op de vraag of men het plezierig vond of vindt om in de Bijlmermeer te wonen 
antwoordden zowel actieve bewoners als bewoners algemeen in meerderheid 
positief. Respectievelijk 80% en 55%. Van de bewoners algemeen geeft 38% aan 
dat het soms plezierig is om in de Bijlmermeer te wonen en soms niet. Voor 
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beide groepen geldt dat slechts een (heel) klein percentage een negatieve mening 
heeft. Van de actieve bewoners vindt 2% het wonen in de Bijlmermeer (heel) 
on plezierig, voor bewoners algemeen gaat het om 7%.

Van de respondenten die het heel plezierig vinden of vonden om in de 
Bijlmermeer te wonen (N=131), woont (of woonde) 80% langer dan 10 jaar in de 
Bijlmermeer, woont 47% in een koopwoning, 39% in een sociale huurwoning en is 
54% middelbaar of laag opgeleid.

Tevredenheid met de buurt gaat vaak gepaard met tevredenheid over de woning. 
Voor actieve bewoners is de tevredenheid met de woning zelfs nog hoger dan 
de tevredenheid met de buurt. Maar liefst 91% is (zeer) tevreden met de woning 
waarin men nu woont. Voor bewoners algemeen gaat het om 78%. Ook in het 
geval van de woning is een ruime minderheid (zeer) ontevreden. Dit geldt voor 
zowel actieve bewoners als bewoners algemeen. In het geval van de eerste groep 
respondenten komt het percentage dat zeer ontevreden is met de woning zelfs op 
0% uit.

Voor een meerderheid van de actieve bewoners heeft de fysieke vernieuwing van 
de Bijlmermeer enigszins (34%) of sterk (25%) geleid tot een betere woonsituatie. 
Op de vraag of de fysieke vernieuwing van de Bijlmermeer voor de bevraagden 
persoonlijk heeft geleid tot een betere leefomgeving antwoordt 21% zeer, 49% 
enigszins en 28% niet.

De percentages over de leefomgeving voor bewoners algemeen zijn zeer 
ver gelijkbaar met percentages die gelden voor actieve bewoners. In het geval van 
de woonsituatie verschilt de respons enigszins. Iets minder dan de helft (47%) 
geeft aan dat de fysieke vernieuwing niet heeft geleid tot een betere woonsituatie. 
Voor 39% is dit enigszins aan de orde en voor 14% zeer. Met name dit laatste 
percentage ligt lager dan de 25% die voor actieve bewoners geldt.

7.1.12 Actieve bewoners en bewoners algemeen: een resumé

Actieve bewoners en bewoners algemeen vinden het in overgrote meerderheid 
goed dat de Bijlmermeer is vernieuwd: 98% van bewoners algemeen geeft dit 
aan en ook bij actieve bewoners is het percentage respondenten met deze mening 
hoog (88%). Op de vraag of men denkt dat inbreng van bewoners bij informatie- 
en inspraakbijeenkomsten leidt tot wijzigingen in de plannen liggen de percen-
tages lager. Meer dan de helft van zowel actieve bewoners als bewoners algemeen 
(53% om 58%) heeft het antwoord gegeven: ja, soms. Van zowel actieve bewoners 
als bewoners algemeen denkt daarentegen 38% dat de inbreng van bewoners bij 
informatie- en inspraakbijeenkomsen niet leidt tot wijzigingen in de plannen.
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De opkomst van actieve bewoners bij informatie- en inspraakbijeenkomsten is 
hoog. Dit is ook niet verwonderlijk omdat de presentielijsten de basis zijn geweest 
om actieve bewoners te detecteren voor dit onderzoek. Respectievelijk 86% en 
84% heeft één of meerdere keren een informatie- of inspraakbijeenkomst bezocht. 
Van bewoners algemeen daarentegen geeft 62% aan nooit naar een informatie-
bijeenkomst te zijn geweest en heeft 70% nimmer een inspraakbijeenkomst 
bezocht.

De groep respondenten die een informatie- of inspraakbijeenkomst heeft bezocht 
is wisselend in de meningsvorming. Van de actieve bewoners is 33% positief 
omdat er ruimte is om inbreng te hebben en hier ook iets mee gedaan wordt. Een 
groter percentage (44%) is negatief omdat er weliswaar ruimte is om inbreng te 
hebben maar men gelooft niet dat hier iets mee wordt gedaan. Voor bewoners 
algemeen gelden lagere percentages (16% positief en 18% negatief) omdat een 
ruime minderheid bij informatie- of inspraakbijeenkomsten is geweest. Deze 
antwoorden wijken enigszins af van de meer positieve respons op de vraag 
‘Denkt u dat de inbreng van bewoners bij informatie- en inspraakbijeenkomsten 
leidt tot wijzigingen in de plannen?’. De algemene conclusie die hieraan te 
verbinden is, is dat in het algemeen twee vijfde van de Bijlmerpopulatie denkt dat 
er niets wordt gedaan met de inbreng van bewoners bij inspraak- en informatie-
avonden en dat dit voor actieve bewoners nog iets sterker geldt (47%).

Een kwart (25%) van de actieve bewoners vindt dat er voldoende vormen van 
participatie zijn toegepast, 35% vindt van niet. Bij bewoners algemeen zegt 62% 
het niet te weten en vindt een kwart (24%) dat er onvoldoende participatie-
vormen zijn toegepast. De alternatieven die door bewoners zijn aangedragen 
lijken op het eerste oog weinig vernieuwend. Niet in de lijst met suggesties van 
bewoners, maar wel terugkomend in de uitkomsten van dit onderzoek is dat 
in de Bijlmermeer participatie tegen betaling plaats heeft gehad. Dit wordt in 
participatie literatuur uiterst zelden genoemd.

Van actieve bewoners maakt (of maakte) 76% onderdeel uit van een bewoners-
commissie, actiegroep of andere organisatievorm. Veelal doet of deed men dit 
voor langere tijd (80% langer dan 2 jaar). Van bewoners algemeen is 80% niet 
in georganiseerde vorm betrokken geweest. Van de minderheid die dit wel 
was, heeft een vijfde (21%) dit korter dan een half jaar gedaan. Het motief voor 
bewonersbetrokkenheid, al dan niet georganiseerd, was voor circa de helft van 
de respondenten (zowel actieve bewoners als bewoners algemeen) het zich graag 
willen inzetten voor het algemene belang en de wens om een bijdrage te leveren 
aan de ontwikkeling van goede plannen. Een klein percentage (11-15%) had het 
motief van verzet.
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7.2 Professionals en bestuurders

Door de jaren heen hebben tal van professionals en bestuurders hun bijdrage 
geleverd aan het vernieuwingsproces van de Bijlmermeer. Een aantal van hen 
is in het kader van dit promotie-onderzoek uitgebreid bevraagd op de rol van 
bewoners. Vragen zoals: ‘Hoe zien zij deze rol?’ en ‘Hoe verhielden zij zich tot 
bewoners vanuit hun eigen functie?’ zijn voorgelegd. De vragenset die met hen is 
doorgenomen heeft een open karakter. 

Sommige professionals en bestuurders hebben direct te maken gehad met 
bewoners, anderen stonden iets meer op afstand en hadden een meer indirect 
contact. In totaal is met 50 professionals / bestuurders gesproken. Een aantal van 
de geïnterviewde personen bekleedde in de loop der tijd meerdere functies bij 
het vernieuwingsproces van de Bijlmermeer. Het type functie van professionals 
die zijn bevraagd is weergegeven in bijlage 3. De voorgelegde vragen zijn terug 
te lezen in bijlage 4. De geïnterviewde professionals en bestuurders bekleedden 
door de jaren heen 79 functies ten dienste van het vernieuwingsproces in de 
Bijlmermeer. In sommige gevallen hebben professionals en bestuurders sterk 
vanuit hun rol de vragen beantwoord, in andere gevallen klonk een dui delijke 
persoonlijke mening door. Om hier ruimte aan te geven is gekozen voor 
anonieme verwerking van de gesprekken. 

Van de ondervraagden heeft 20% een eindverantwoordelijke functie bekleed of 
bekleedt deze functie nog steeds (bijvoorbeeld directeur). Het aantal bestuurders 
dat is geïnterviewd is vier (8%). 46% van de ondervraagde professionals behoort 
tot het middenkader (bijvoorbeeld projectmanager). Dit zijn functies die als 
schakel dienen tussen de uitvoering en de ambtelijke en bestuurlijke top. In veel 
gevallen hebben professionals die tot het middenkader behoren direct contact 
(gehad) met bewoners. Dit varieerde van het leiden van formele informatie-
bijeenkomsten tot het samen ontwerpen van een woningbouwproject. Tot slot is 
26% van de ondervraagden werkzaam (geweest) in de uitvoering. Vanuit deze 
functies (bijvoorbeeld wijkcoördinator) is er direct contact met bewoners in de 
buurt op dagelijkse basis.
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7.2.1 Definities van bewonersparticipatie uit de praktijk

Aan alle professionals en bestuurders is de open vraag gesteld: 

‘Wat verstaat u onder bewonersparticipatie en hoe zou u bewonersparticipatie 
definiëren?’.

Bewust is gekozen voor deze open vraagstelling om de bevraagde uit te nodigen 
(vooraf) expliciet na te denken over het vaak gebruikte begrip bewoners-
participatie. Daarnaast biedt het stellen van een open vraag ruimte aan mogelijke 
variëteit van invulling. Gebleken is dat deze variëteit ook daadwerkelijk aan de 
orde is. Alle ondervraagden formuleerden hun eigen definitie met steeds weer 
andere accenten. Soms werd bewonersparticipatie sterk gekoppeld aan het 
(besluitvormings)proces. Vaak werden de begrippen meepraten, meedoen en 
meedenken gehanteerd, soms in combinatie met de expliciete vermelding dat 
meebeslissen niet aan de orde is. Ook werd regelmatig een koppeling gelegd 
tussen bewonersparticipatie en inspraak, waarbij inspraak door enkele geïnter-
viewden als een minder vergaande vorm van bewonersparticipatie wordt gezien. 
Enkele personen benoemden het verschil in benadering tussen het heden en het 
verleden. In bijlage 9 is een opsomming gegeven van de diverse definities die 
door professionals en bestuurders zijn geformuleerd.

Door de diversiteit aan reacties is het niet goed mogelijk om de antwoorden te 
categoriseren. Dit ligt ook besloten in de open vraagstelling. Wel is het mogelijk 
om de definities te ordenen langs lijnen waarop nadruk is gelegd. Redenerend 
in termen van ‘lijnen’ zijn de reacties als volgt te ordenen: (1) meepraten, 
meedenken, meedoen en betrokken zijn, (2) meebeslissen, (3) besluitvormings-
proces en invloed, (4) inspraak, en (5) overig. Deze ordening is praktisch van 
aard. Er is gekeken naar wat het meest en het minst genoemd is.

1. Meepraten, meedenken, meedoen, betrokken zijn
Meepraten, meedenken, meedoen, betrokken zijn, zijn begrippen die door 
43% van de professionals en bestuurders worden genoemd op de vraag hoe 
bewonersparticipatie te definiëren. Het kenmerk van dit soort definities is dat 
ze ruim zijn geformuleerd. Je kunt er alle kanten mee op. De context ontbreekt 
vaak, het precies formuleren wordt achterwege gelaten. Dit zal door een aantal 
pro fessionals en bestuurders ongetwijfeld bewust zijn gedaan60: hoe ruimer de 
definitie, hoe minder weerstand of hoe ruimer de definitie, des te meer speel-
ruimte. Een aantal professionals en bestuurders heeft dit mogelijk minder of niet 
laten meespelen. 

60 Eén bestuurder benoemde dit expliciet.
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2. Meebeslissen
Meebeslissen is een begrip dat door 20% van de professionals en bestuurders 
is ingebracht. Een aantal van de bevraagde professionals en bestuurders is heel 
duidelijk in het feit dat wat hun betreft bewoners niet mee mogen beslissen. 
Een aantal definieert dit als een theoretische mogelijkheid. Soms ook wordt het 
beslissings recht gekoppeld aan een specifiek thema zoals bijvoorbeeld tijdelijke 
maatregelen in de openbare ruimte. 

Een aantal professionals en bestuurders lijkt om ideologische redenen voor het 
beslissingsrecht van bewoners. Het tegenovergestelde komt ook voor: alles kan 
in een proces gebeuren, maar besluiten worden genomen door instanties die 
hiervoor zijn ingesteld, zoals bijvoorbeeld de stadsdeelraad. Bij deze benade-
ringen gaat het sterk om de verschillende rollen van partijen. Wordt de context 
erbij gehaald dan blijkt dat een aantal professionals en bestuurders kleine, al dan 
niet tijdelijke, maatregelen best aan bewoners zou willen overlaten. Voor grote, 
strategische, besluiten daarentegen blijven instanties verantwoordelijk.

3. Besluitvormingsproces en invloed
Een aantal professionals en bestuurders (14%) maakt bij het definiëren van 
bewonersparticipatie een expliciete koppeling met het besluitvormingsproces. 
Hiermee wordt impliciet het element van invloed benoemd. Soms gebeurt dit 
ook expliciet. Niet toevallig zijn de ondervraagden die het besluitvormingsproces 
betrekken in de definitie personen die op strategische posities zitten of hebben 
gezeten.

4. Inspraak
Inspraak wordt door een beperkt aantal professionals en bestuurders genoemd 
(8%). Veelal benadrukken zij dat bewonersparticipatie en inspraak twee verschil-
lende dingen zijn.

5. Overig en tot slot
Een aantal ingebrachte definities is niet eenvoudig onder één noemer te vangen. 
Voorbeelden zijn weergegeven in bijlage 9. Wat blijkt uit de gespreksronde is 
dat er zoveel definities zijn als geïnterviewden. Dit ligt deels besloten in de open 
vraagstelling, maar ook als de vraag op een andere manier zou zijn geformuleerd 
is de kans groot dat de variëteit in definities tot uiting zou zijn gekomen. 
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7.2.2 Contacten met bewoners

De bevraagde professionals en bestuurders verhouden zich, of hebben zich 
verhouden, op verschillende manieren tot de populatie van de Bijlmermeer. 
Afhankelijk van de rol die men innam of bekleedde had men direct of indirect 
contact met bewoners. De beantwoording van de vraag: ‘Op welke wijze heeft 
u contact gehad met bewoners c.q. heeft u gewerkt aan bewonersparticipatie 
in het vernieuwingsproces?’ levert een beeld op waaruit valt te destilleren 
of pro fessionals en bestuurders direct of indirect contact hebben gehad met 
bewoners. Het overgrote deel (82%) van de bevraagden heeft een direct contact 
gehad met bewoners of met bewonersorganisaties. Ook als men een strategische 
positie bekleedt of bekleedde gaat of ging men vaak de wijk in (of bezoekt/
bezocht men bewonersavonden) om te horen en te voelen wat er leeft of om 
periodiek overleg te hebben met bewonersorganisaties. Ook voor de overige 
18% van de ondervraagden geldt dat zij contact onderhielden met bewoners 
of bewonersgroepen maar dat dit meer ‘op afstand’ gebeurde. Zeker in het 
begin van het vernieuwings proces en na 2003 was dit het geval. Bijna zonder 
uitz ondering gaat het hier om de groep bestuurders en directeuren. Slechts twee 
ondervraagden hebben aangegeven nauwelijks tot geen contact te hebben gehad 
met bewoners.

Wat opvalt bij analyse van de interviews is de enorme betrokkenheid. Veel 
pro fessionals en bestuurders (52%) geven aan het contact met bewoners 
ontzettend leuk te vinden. Ook kwalificaties als ‘spannend’, ‘intensief’ en 
‘fas cinerend’ komen langs. Diverse keren wordt aangegeven dat alles uit de kast 
is gehaald om bewoners te betrekken en het onderlinge contact, tussen bewoner 
en professional/bestuurder, zo optimaal mogelijk in te vullen. Een professional 
stelt: ‘We hebben enorm veel gedaan om het contact met bewoners te leggen, in mijn latere 
carrière ben ik nooit meer zoiets tegengekomen’.

Een aantal benoemt het feit dat het niet altijd leuk is om met bewoners samen te 
werken. ‘Vaak veel gedoe en naar professionals en bestuurders toe zijn niet alle bewoners 
altijd even correct. Er is een fase geweest in het vernieuwingsproces waarin discussies 
ongemeen fel konden zijn en professionals regelmatig voor rotte vis zijn uitgemaakt. Dit 
was verre van plezierig.’

Uit de reacties van professionals en bestuurders komen nog twee aspecten naar 
voren. 

Ten eerste, het type en soort professional bepaalt hoe, in welke mate en op welke 
wijze het contact met bewoners wordt ingevuld. Een zwarte vrouw op een 
managementpositie heeft in de Bijlmermeer een ander contact met en bereik bij 
bewoners dan een blanke man op dezelfde positie. Dit geldt ook voor andere 
functies. Met andere woorden, de samenstelling van het team professionals moet 
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matchen met de opbouw van de doelgroep wil er een frequent en vruchtbaar 
contact ontstaan. Of zoals een vrouwelijke gekleurde professional, die later in 
haar loopbaan elders binnen Amsterdam als projectmanager aan de slag ging, het 
formuleert:‘Om participatie goed te kunnen doen moet de bevolking zich goed met de 
professional kunnen identificeren. Als vrouw lukte het mij bijvoorbeeld niet, later in mijn 
loopbaan, om in Slotervaart contact te krijgen met bewoners. Mannen voeren hier het 
woord, vrouwen zitten thuis, en de mannen accepteerden mij niet als vrouw in de rol van 
projectmanager.’

Ten tweede, het proces van contacten aanboren is ‘spannend’ en ‘boeiend’. Vooraf 
is niet bekend wat men tegen zal komen, iedere uitkomst is voldoende. Over 
het algemeen leidt deze fase niet tot ingewikkelde confrontaties. De kans dat 
deze fase als ‘leuk’ wordt ervaren is groot. Er worden geen besluiten genomen. 
Positieve energie is op zoek naar positieve energie.

Zodra de fase aanbreekt van formele besluitvorming zijn over het algemeen 
op onderdelen keuzes gemaakt. Keuzes die bewoners raken en keuzes die niet 
altijd op voorhand in lijn zijn met hetgeen bewoners wensen. In deze fase is 
de verhouding professional/bestuurder en bewoner minder vrijblijvend en is 
de kans op ‘confrontatie’ groter. Professionals en bestuurders die meer van 
doen hebben (gehad) met de formele kant van bewonersparticipatie lijken iets 
meer zakelijkheid en distantie te tonen dan professionals die actief op zoek zijn 
(geweest) naar contacten in de buurt. 

7.2.3 Rol bewonersparticipatie in het plan- en besluitvormingspoces

Als onderdeel van de vragenset is de vraag gesteld ‘Welke rol neemt bewoners-
participatie in in het plan- en besluitvormingsproces van de vernieuwing van 
de Bijlmermeer?’. In de beantwoording blijkt dat meer dan de helft van de 
res pondenten (58%) ‘technisch’ reageert. Hiermee wordt bedoeld dat men zich 
niet beperkt tot kleine rol, grote rol, geen rol, maar dat men uitweidt zonder zich 
expliciet uit te spreken over het soort rol van bewonersparticipatie in het plan- en 
besluitvormingsproces. Dit uitweiden kan alle kanten opgaan. 

Opvallend is dat voor alle categorieën ondervraagden (top, middenkader, 
uitvoerend) het niet direct antwoorden op de vraag aan de orde is. De 
verwachting zou zijn dat de ambtelijke en bestuurlijke top hiertoe eerder geneigd 
is dan uitvoerende functionarissen, maar dit is niet het geval. Respectievelijk 
57%, 65% en 46% van de te onderscheiden groepen antwoordt niet direct. 
Van de ondervraagden die wel direct waren in hun antwoord geeft 16% aan 
dat bewonersparticipatie een kleine rol heeft gespeeld in het plan- en besluit-
vormingsproces. Van deze groep is 63% middenkader. 
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Een grotere groep (22%) is van mening dat bewonersparticipatie een grote rol 
in het plan- en besluitvormingsproces heeft gespeeld. De categorie uitvoerders 
gelooft hier het meest in (45%), gevolgd door de ambtelijke en bestuurlijke top 
(36%). Twee ondervraagden (4%) hebben aangegeven dat bewonersparticipatie in 
het plan- en besluitvormingsproces in hun beleving geen enkele rol van betekenis 
heeft gespeeld. Deze twee professionals behoorden tot de categorieën midden-
kader en uitvoering.

7.2.4 Invloed bewoners op het (eind)resultaat

De helft van de ondervraagden (50%) heeft expliciet aangegeven dat bewoners 
invloed hebben gehad op het (eind)resultaat. Van deze groep denkt 22% dat deze 
invloed klein is, 28% schat in dat de invloed van bewoners op het (eind)resultaat 
groot is. De professionals en bestuurders die denken dat de invloed van bewoners 
groot is, zijn onder te verdelen in 36% ambtelijke/bestuurlijke top, 43% midden-
kader en 21% uitvoering. De onderverdeling van de groep professionals en 
bestuurders die inschat dat de invloed van bewoners klein is, is respectievelijk 9% 
ambtelijke/bestuurlijke top, 55% middenkader en 36% uitvoering.

Interessant bij deze uitkomst is dat de ambtelijke en bestuurlijke top eerder 
inschat dat de bewonersinvloed groot is in tegenstelling tot fun ctionarissen 
in de uitvoering. Dit kan komen omdat men op deze posities weet wat 
de oor spronkelijke plannen zijn en hoe deze zijn bijgesteld als gevolg van 
bewonersinbreng. Het kan ook zijn dat hier sprake is van wensdenken. 
Eind verantwoordelijken willen dat plannen die uitgevoerd worden een 
co productie zijn van het gehele maatschappelijke veld, inclusief bewoners. Deze 
wens speelt mogelijk mee in de beantwoording.

Het tegenovergestelde kan aan de orde zijn bij professionals in de uitvoering. 
In de interviews bij deze groep professionals kwam vaak naar voren dat men 
moeite had met ‘het systeem’. Men probeerde thema’s te agenderen, maar men 
had niet altijd het gevoel dat dit door de hogere managementlagen adequaat 
werd opgepakt. Het is mogelijk dat als men dit voor zichzelf heeft ervaren de idee 
ontstaat dat dit ook voor bewoners geldt die iets willen. Mogelijk dat dit in de 
beantwoording heeft meegespeeld. 

Als de helft van de ondervraagden vindt dat bewoners invloed hebben gehad 
op het (eind)resultaat betekent dit dat de andere helft van de ondervraagden iets 
anders vindt. Een percentage van 6% geeft aan dat bewoners geen invloed hebben 
gehad op het (eind)resultaat. Het grootste deel van de ondervraagden (42%) heeft 
een neutraal antwoord gegeven of meldde het niet te weten. 
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Het aandeel professionals en bestuurders dat denkt dat bewoners geen 
invloed hebben op het (eind)resultaat is klein. Het gaat om twee personen 
in de uitvoering en één persoon in de ambtelijke top. Nadere analyse van de 
antwoorden levert het beeld op dat de twee functionarissen in de uitvoering 
over de gehele linie niet al te positief zijn over het proces in en de uitkomsten 
van de Bijlmermeer. Het antwoord dat bewoners geen invloed hebben past in 
dit beeld. Dit geldt niet voor de enige functionaris uit de ambtelijke top. In de 
beantwoording wordt aangegeven dat bewoners op (kleine) onderdelen hun 
invloed hebben doen laten gelden, maar dat de grote lijnen van de vernieuwing 
(het eindresultaat) vast stonden. Om deze reden is het antwoord geen invloed 
gegeven.

7.2.5 Oordeel over participatieproces in de Bijlmermeer

De ondervraagde professionals en bestuurders zijn in meerderheid tevreden over 
het participatieproces in de Bijlmermeer: 48% geeft de kwalificatie goed, nog 
eens 32% is van mening dat het participatieproces in de Bijlmermeer redelijk is 
verlopen. Dit zorgt voor een totaal van 80%. Slechts 10% geeft het oordeel slecht. 
De laatste 10% onthield zich van een mening. De groep professionals die het 
oordeel slecht afgaven bestaat uit middenkader (40%) en uitvoering (60%).

Een greep uit de antwoorden die zijn gegeven:

‘Goed, maar niet spectaculair. Goed dat er zo veel inspanning is geweest, maar meer was 
niet mogelijk.’

‘Participatie is er op papier en dit krijgt een 10. Maar als het gaat om de praktische 
invulling is het een 7 waard’.

‘Het begon goed omdat we enthousiasme kweekte met hapjes, drankjes, dans. Het voelde 
goed. Maar het effect op de politieke besluitvorming, toen we weer vervielen in oude tradi-
tionele vormen van inspraak en dergelijke, was redelijk. Niet super goed, maar ook niet 
super slecht.’

‘Redelijk. Participatie op de schaal van de vernieuwing van de Bijlmermeer is lastig.’

‘Goed. Er zijn heel veel contacten met bewoners. Ze worden serieus genomen.’

‘Redelijk. Met de kennis van nu hadden we het anders gedaan. Al gedurende de opleiding 
tot stedenbouwkundige voelen ze zich kunstenaar, maar daar neem je grote risico’s mee 
in een vernieuwingsproces. Door met bewoners te praten wordt het een stukje van hen en 
wordt het een meer succesvol eindresultaat.’
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‘Goed is te ruim gezegd. Er zijn vergaande projecten geweest maar de opgave was 
zwaar. Bij veel projecten ging het toch om de productie. Participatie is gaandeweg steeds 
be langrijker geworden, maar de productie stond op één.’

‘Voor een groot deel goed. In het begin moest er nog worden geleerd en dat was okay want 
dan stel je het bij. Maar slecht was het laatste deel omdat toen de kennis er was maar de 
aandacht ontbrak.’

Bovenstaande citaten illustreren dat iedere professional zijn of haar eigen 
beelden heeft van wat goed of redelijk is. Desalniettemin is het belangrijk om 
vast te stellen dat 80% van de ondervraagde professionals en bestuurders 
het participatie proces van bewoners in de Bijlmermeer als redelijk tot goed 
kwa lificeert.

Ook is gevraagd naar vorm, uiting en bijdrage van bewonersparticipatie in de 
tijd. Deze vraag bleek ingewikkeld. Niet iedereen leek hier even goed mee uit de 
voeten te kunnen. Een aantal professionals en bestuurders daarentegen schetste, 
soms heel kort, een helder beeld: 

‘Van formele botsingen naar meewerken en peilingen in de vorm van enquêtes.’ 

‘Halverwege de jaren ’90 zat het niet tussen de oren binnen de organisatie om bewoners 
te betrekken bij vernieuwingsprocessen. Dit werd vooral ambtelijk ingestoken. Door druk 
van buitenaf is dit gekanteld.’

‘In het begin doceerden we, nu luisteren we.’

‘Het is een proces met pieken en dalen geweest als het gaat om participatie. Per gebied is 
participatie verschillend ingezet en hangt het zeer sterk af van de mensen die er gewerkt 
hebben. In het begin is de participatie heel groot geweest: informeren en communiceren 
door middel van bijvoorbeeld de Bijlmerideeënbus. Ook rondom het Finale Plan van 
Aanpak was er een piek waarin bewoners geld kregen om een eigen onderzoeksbureau in 
te zetten. Na het Finale Plan van Aanpak werd de aandacht marginaler. Er was toen ook 
minder animo en minder noodzaak.’

‘Twee lijnen: van formeel naar informeel (feesten, tenten, verschillende talen, talkshows 
via de radio en dergelijke) en van witte naar zwarte vormen (onder andere betaling van 
informele sleutelfiguren om het vertrouwen van de zwarte bevolking te winnen).’

‘De invloed van bewoners werd steeds professioneler. Ze waren beter voorbereid dan in 
het begin. Bewoners leerden van eerdere processen in andere buurten. Ze werden meer en 
meer gelijkwaardige gesprekspartners.’
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‘In de Bijlmer is begonnen met traditionele vormen van participatie. Dit werkte 
on voldoende, dus is er overgestapt naar meer laagdrempelige vormen als huisbezoeken 
en het aantrekkelijker maken voor mensen om te komen. Dus eerst werd er vanuit de 
or ganisatie gedacht, toen vanuit de bewoners en later nam dit weer af naar een meer 
tra ditionele aanpak.’

Deze citaten komen overeen met het beeld dat eerder uit dit onderzoek naar 
voren is gekomen. Bij aanvang van de vernieuwingsoperatie, begin jaren ’90, 
wordt veel over bewoners en hun betrokkenheid gesproken, maar niet met hen. 
In de tweede helft van de jaren ’90 wordt de koers verlegd naar meer toenadering 
en overleg. Met name de gekleurde bevolking van de Bijlmermeer wordt actief 
opgezocht. Informatietenten met een feestelijk tintje en betalingen zijn manieren 
om de betrokkenheid van de Bijlmerbevolking te vergroten en hun vertrouwen 
te winnen. Zonder hier naar te vragen hebben drie bronnen (twee professionals 
en een actieve Bijlmerbewoner) het betalen van bewoners en/of sleutelfiguren 
genoemd als onderdeel van het vernieuwingsproces.

Twee professionals
‘Het heeft lang geduurd voordat we het vertrouwen hadden van zwarte bewoners. Een 
netwerk van informele contactpersonen is opgezet om het bestaande ongenoegen en de 
argwaan weg te nemen. Hier hebben we ook voor betaald. De contactpersonen werden 
betaald om onze informatie naar hun achterban te brengen en terug te geven wat er in 
deze gemeenschap leefde en wat de stemming was. Tot op wethoudersniveau heeft het 
Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer conflict gehad over het betalen van sleutel-
figuren. Een meerderheid vond dat je voor inspraak niet betaalt omdat inspraak een recht 
is. In andere landen is betalen echter volkomen normaal.’

‘Het MP-Bureau mobiliseerde bewoners die hun mening konden geven en bereidde deze 
mensen ook voor als ze wilden inspreken. We zorgden dat de zwarte mensen naar bijeen-
komsten kwamen. We hebben mensen zelfs een keer geld gegeven, niet als beloning maar 
een symbolische onkostenvergoeding (zo’n 20 gulden), maar dat gaf zoveel kwaad bloed bij 
het stadsdeel dat het bij één keer is gebleven.’ 

Beide citaten illustreren dat er sprake is geweest van een zoektocht naar eff ectieve 
participatie-instrumenten voor een uitermate complex vernieuwingsproces 
binnen een cultureel diverse context. Van alle ondervraagde professionals vindt 
72% dat er in het participatieproces voldoende rekening is gehouden met de 
diversiteit van de Bijlmerpopulatie. Hiermee lijkt de actieve toenadering van 
instanties naar een brede groep van bewoners door professionals en bestuurders 
als positief te worden gewaardeerd
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7.2.6 Bijlmermeer anders zonder inbreng van bewoners?

De slotvraag die aan ondervraagden is gesteld is of de Bijlmermeer er anders uit 
zou hebben gezien zonder inbreng van bewoners. Maar liefst 84% heeft hier met 
ja op geantwoord, 8% vindt dat dit niet het geval is en eveneens 8% zegt het niet 
te weten of antwoordt niet met een duidelijk ja of nee.

Daar waar bij eerdere vragen de professionals en bestuurders niet altijd even 
direct een duidelijk antwoord gaven, ligt dit bij de slotvraag anders. Een zeer 
ruime meerderheid is ervan overtuigd dat de Bijlmermeer er anders uit zou 
hebben gezien zonder de inbreng van bewoners. Van de ambtelijke/be stuurlijke 
top is 93% deze mening toegedaan, voor de uitvoering is dit 92%. Iets meer 
aarzeling lijkt er te zijn bij het middenkader, 74% denkt dat de inbreng van 
bewoners heeft geleid tot een andere Bijlmermeer. 

Het beeld dat zich opdringt is dat professionals en bestuurders zeer begaan zijn 
met het lot van de Bijlmermeer en zijn bewoners. Vanuit verschillende rollen 
en verantwoordelijkheden hebben zij geprobeerd bewoners te betrekken bij de 
opgave. Bewoners zijn een factor in het vernieuwingsproces van de Bijlmermeer 
en naarmate het proces vorderde nam de importantie van bewoners toe, zeker tot 
aan het moment van besluitvorming over het Finale Plan van Aanpak. Interessant 
is dat de spanningsboog na vaststelling van het Finale Plan van Aanpak (2001) 
afnam. Dit wordt ook door diverse professionals en bestuurders genoemd. 

7.2.7 Opbrengsten veldonderzoek professionals en bestuurders

Uit de interviewronde met professionals en bestuurders komt een aantal zaken 
naar voren. Allereerst zijn er even veel definities van het begrip bewoners-
participatie als dat er professionals en bestuurders zijn. Hiermee wordt bevestigd 
dat bewonersparticipatie een diffuus begrip is. Meepraten, meedenken, meedoen 
en betrokken zijn, zijn termen die het meest worden gebruikt (43%), gevolgd door 
meebeslissen (20%), besluitvormingsproces/invloed (14%) en inspraak (8%). Een 
moeilijk te categoriseren restgroep completeert de 100%.

Zo goed als alle geïnterviewde professionals en bestuurders blijken een direct 
contact met bewoners te hebben of te hebben gehad (82%). Bestuurders houden 
spreekuur en gaan de wijk in, uitvoerende functionarissen onderhouden 
contact op dagelijkse basis. De lijnen tussen de politiek en bewoners zijn in de 
Bijlmermeer over het algemeen kort. Het merendeel van de professionals en 
bestuurders ervaart het contact met bewoners als plezierig en waardevol.

Hier is wel een onderscheid in aan te brengen tussen professionals die op 
zoek gaan naar bewoners om uitleg te geven over het vernieuwingsproces en 
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betrokkenheid te organiseren bij vernieuwingsplannen en professionals en 
bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de formele besluitvorming van 
de diverse plan  onderdelen. Bij deze laatste groep lijkt iets meer zakelijkheid 
en distantie aanwezig te zijn. Ook kan worden geconstateerd dat het type en 
soort professional bepaalt hoe, in welke mate en op welke wijze het contact met 
bewoners wordt ingevuld. Met andere woorden, het contact tussen professionals/
bestuurders en bewoners is mensenwerk en hier kan op gestuurd worden.

Over de rol van bewonersparticipatie in het plan- en besluitvormingsproces 
is een minderheid helder. 16% denkt dat deze rol klein is geweest, 22% denkt 
het tegenover gestelde en geeft aan dat deze rol groot is geweest terwijl 4% 
van mening is dat bewonersparticipatie geen enkele rol heeft gespeeld. De 
meerderheid van professionals (58%) was minder duidelijk in het antwoord. In 
veel gevallen was sprake van algemene informatie zonder dat er direct antwoord 
werd gegeven.

Op de vraag wat de invloed is van bewoners op het (eind)resultaat geeft de helft 
van de ondervraagde professionals (50%) expliciet aan dat bewoners invloed 
hebben gehad op het (eind)resultaat. Van deze groep denkt 22% dat deze invloed 
klein is, 28% schat in dat de invloed van bewoners op het (eind)resultaat groot is. 
6% gelooft niet dat bewoners enige invloed hebben gehad. Ruim twee vijfde van 
de geïnterviewden (42%) heeft neutraal geantwoord of zegt het niet te weten.

Over het participatieproces gedurende de vernieuwing zijn professionals in 
ruime meerderheid tevreden. 48% geeft de kwalificatie goed. Nog eens 32% is van 
mening dat het participatieproces in de Bijlmermeer redelijk is verlopen. Dit zorgt 
voor een totaal van 80%. In de tweede helft van de jaren ’90 wordt door instanties 
toenadering gezocht naar brede lagen van de Bijlmerbevolking. Met name de 
gekleurde bevolking wordt actief opgezocht. Het inzetten van feesttenten met 
hapjes en drankjes als ook het betalen van bewoners en sleutelfiguren in de 
wijk zijn manieren om de betrokkenheid van de Bijlmerbevolking te vergroten 
en het vertrouwen te winnen. 72% van de professionals en bestuurders vindt 
dat er voldoende rekening is gehouden met de diversiteit van bewoners in de 
Bijlmermeer.

Een zeer ruime meerderheid (84%) van de geïnterviewden denkt dat de 
Bijlmermeer er anders uit zou hebben gezien zonder de inbreng van bewoners. 
Een belangrijke aanvulling hierbij is wel dat bewonersparticipatie voor 1995 en 
na 2001 op ‘klassieke wijze’ is ingevuld. Met name in de periode 1995-2001, tot en 
met vaststelling van het Finale Plan van Aanpak, is er veel en intensieve aandacht 
voor het betrekken van bewoners bij de plan- en besluitvorming. Voor en na deze 
periode is dit niet of veel minder aan de orde. Een aantal professionals benoemt 
dit ook.
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7.3	 ‘Multimethods’	als	opmaat	naar	eindconclusies

In het kader van deze studie zijn verschillende methoden toegepast om data te 
verzamelen. Allereerst is op basis van literatuur- en archiefonderzoek gekeken 
naar inbreng, invloed en majeure invloed van bewoners bij het ste delijke 
vernieuwings proces in de Bijlmermeer. Vervolgens is aan bewoners zelf 
gevraagd, maar ook aan professionals en bestuurders, hoe zij denken over 
bewonersinbreng en -invloed in deze specifieke fase van de Bijlmermeer. Deze 
drie manieren van data verzamelen leiden tot een kwalitatief en kwantitatief 
beeld als opmaat naar de eindconclusies. De onderzoeksvraag die centraal staat in 
dit hoofdstuk luidde:

Hoe verhoudt het oordeel van bewoners, professionals en bestuurders over bewoners-
participatie in de Bijlmermeer zich met de uitkomsten van het archief- en literatuur-
onderzoek dat in het kader van dit proefschrift is verricht?

Met de afronding van dit hoofdstuk is hier een antwoord op te geven. Gebleken is 
op basis van archief- en literatuuronderzoek dat bewoners van de Bijlmermeer in 
de fase van stedelijke vernieuwing inbreng en invloed hebben gehad. De ideeën 
die bewoners hier over hebben blijken diffuus. Twee vijfde van alle ondervraagde 
bewoners denkt dat bewonersinbreng bij informatie- en inspraakbijeenkomsten 
niet leidt tot wijzigingen in de plannen. Drie vijfde denkt dat dit wel het geval 
is. Tegelijkertijd zijn actieve bewoners die ooit een informatie- en/of inspraak-
bijeenkomst hebben bezocht in belangrijke mate (47%) van mening dat er met de 
bewonersinbreng bij deze gelegenheden niets wordt gedaan. Bewoners daaren-
tegen die langer dan 2 jaar in georganiseerd verband actief zijn geweest vinden 
in meerderheid wel dat er door het stadsdeel en de woningcorporatie wordt 
geluisterd naar bewoners en dat dit deels, of zelfs geheel, is terug te zien bij de 
uitvoering. 

Deze uitkomsten tonen op zijn minst aan dat door bewoners verschillend 
wordt gedacht over hun inbreng en invloed bij het vernieuwingsproces. De 
meerderheid van de bewoners is positief over de eigen rol en inbreng, maar een 
substantieel deel is niet overtuigd. Het niet terugkoppelen door het stadsdeel 
van de verwerking van bewonersinbreng bij de vaststelling en uitwerking van de 
plannen speelt hierbij hoogstwaarschijnlijk een belangrijke rol.

De mening van professionals en bestuurders lijkt eenduidiger. Een zeer ruime 
meerderheid van de ondervraagden denkt dat de Bijlmermeer er anders uit zou 
hebben gezien zonder de inbreng van bewoners (84%). Op de meer directe vraag 
of bewoners invloed hebben gehad op het (eind)resultaat geeft echter slechts 50% 
van de ondervraagden een duidelijk antwoord: 28% schat in dat deze invloed 
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groot is, 22% denkt dat bewoners een beperkte invloed hebben op het eind -
resultaat. De andere helft van de geïnterviewden heeft aangegeven het niet te 
weten of antwoordde niet direct op de vraag.

De combinatie van deze respons laat zien dat er ook bij professionals en 
bestuurders gevarieerde beelden bestaan, maar dat de uiteindelijke uitkomst toch 
is dat een ruime meerderheid van deze groep betrokkenen gelooft in het bestaan 
van bewonersinvloed. Ook is men in meerderheid van mening dat het participa-
tieproces redelijk tot goed is ingevuld. Over de rol van bewonersparticipatie bij 
het plan- en besluitvormingsproces is men daarentegen weer minder helder. Een 
vijfde vindt dat deze rol groot is geweest.

De perceptie van bewoners, professionals en bestuurders is gecomprimeerd 
en vereenvoudigd weer te geven in een tabel. Samen met de uitkomsten van 
het literatuur- en archiefonderzoek levert dat een beeld op zoals in tabel 7.14 is 
vervat. Deze uitkomst kan als opmaat worden gezien voor de conclusies die in 
hoofdstuk 8 zullen worden geformuleerd.

Tabel 7.14 Multi-methods: bronnen en bewonersinvloed

Archief/
literatuur

Vragenlijst bewoners
Interviews 

professionals/bestuurders

Invloed bewoners? ja ja nee ja nee

60% 40% 85% 15%
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Concluderende 
beschouwingen

Deel 3

hoofdstuk	8.		Samenvattende	conclusies	en	reflectie	 265
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Dit proefschrift is gestart met het stellen van een aantal vragen. Als vanzelf-
sprekend de centrale onderzoeksvraag, maar ook zes subvragen die per 
hoofdstuk zijn beantwoord. De opbouw van dit onderzoek is van ‘groot’ naar 
‘klein’, zoals verbeeld in figuur 1.4. Allereerst is aandacht besteed aan het 
zogenaamde maatschappelijk decor, hierna is het theoretisch kader uiteen gezet 
om vervolgens nader in te gaan op de casus Bijlmermeer. In dit hoofdstuk zal een 
antwoord worden geformuleerd op de centrale onderzoeksvraag die als volgt 
luidt:

In welke mate en vorm hebben bewoners invloed gehad op het (eind)resultaat van 
het langdurige, grootschalige en complexe stedelijk vernieuwingsproces in de 
Bijlmermeer? 

Alhoewel de antwoorden op de subvragen in ieder hoofdstuk zijn gegeven, 
wordt het geheel aan antwoorden voor dit hoofdstuk nogmaals (zeer) beknopt 
samengevat. De volgende paragraaf wordt hiervoor benut. Vervolgens wordt 
het voor dit onderzoek gebruikte conceptuele model gebruikt om de empirie 
beter te begrijpen. Een antwoord op de centrale onderzoeksvraag wordt hierna 
gegeven. In deze paragraaf worden de feitelijke uitkomsten van dit onderzoek 
samenvattend gepresenteerd. Reflectie op de eigen bevindingen, reflectie op het 
wetenschappelijke debat en reflectie op de praktijk leiden als afsluiting tot eind -
conclusies en aanbevelingen. 

Hoofdstuk 8

Samenvattende conclusies 
en	reflectie		
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8.1 Beknopte antwoorden op subvragen

In historische zin zijn diverse fases van stadsontwikkeling en herstructurering te 
onderscheiden. In dit onderzoek is per fase gekeken naar twee aspecten: (1) staat 
de stad of de wijk centraal? en (2) is er op het niveau van beleids ontwikkeling 
sprake van bewonersbetrokkenheid? Voor het eerste geldt dat soms de stad en 
soms de wijk centraal staat en voor het tweede punt kan de conclusie worden 
getrokken dat op het niveau van beleidsontwikkeling er in geen enkele fase 
van de geschiedenis sprake is geweest van bewonersbetrokkenheid bij stads-
ontwikkeling en herstructurering. 

Deze conclusie in een tijdperk van grote en ogenschijnlijk toenemende aandacht 
voor bewonersbetrokkenheid roept vragen op. Bijvoorbeeld de vraag hoe deze 
constatering zich verhoudt tot de huidige grote aandacht voor bewoners. Maar 
ook de vraag of we binnenkort te maken krijgen met een historische trendbreuk 
waarbij bewoners wel zullen worden betrokken bij de ontwikkeling van landelijk 
en stedelijk beleid of blijft ook in deze periode, ondanks de suggestie van een 
veranderend tijdperk, alles bij het oude? Mocht dit laatste niet het geval zijn dan 
is er sprake van een fundamentele wijziging in de verhouding tussen overheid en 
bewoners, maar of het echt zo ver zal komen is nog verre van zeker.

De conceptuele benadering van het begrip participatie heeft zich door de jaren 
heen nauwelijks ontwikkeld. Tegelijkertijd is er een veelheid aan definities, 
omschrijvingen en vormen van participatie. Voor de praktijk van stedelijke 
vernieuwing betekent dit dat er in conceptuele zin niet veel te kiezen valt maar 
dat er veel variabelen van invloed zijn op de betekenis, invulling en vorm van 
bewonersparticipatie. Dit onderzoek heeft laten zien dat het onderwerp, het veld 
van betrokkenheid en de actoren kunnen worden aangemerkt als kernvariabelen 
waaronder diverse andere variabelen zijn te plaatsen.

Deze studie heeft verder laten zien dat de populatie van de Bijlmermeer de 
gehele vernieuwingsperiode etnisch zeer divers is en in belangrijke mate sociaal-
economisch kwetsbaar. Dit vraagt om een participatieproces en participatie-
vormen die hier rekening mee houden. Naarmate het vernieuwingsproces in de 
Bijlmermeer vorderde lukt dit steeds beter (met name in de periode 1995-2001), 
maar na vaststelling van het Finale Plan van Aanpak (2001) lijkt de intensiteit en 
cre ativiteit om bewoners te betrekken bij het proces af te nemen. 
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Dit suggereert een sterk instrumentele inzet van de kant van het stadsdeel. Toch 
kan worden geconstateerd dat door de actieve en ontvankelijke houding van de 
overheid diverse lagen van de bevolking hun inbreng hebben kunnen leveren 
in het vernieuwingsproces. De benadering van het stadsdeel zou zelfs kunnen 
worden getypeerd als een ‘Bijlmermethodiek’ die ook heel goed als methode 
elders toegepast zou kunnen worden met als belangrijkste doel een groot bereik 
onder de bevolking.

In de fase van het ontstaan van de Bijlmermeer (jaren ’60) is er overigens geen 
sprake geweest van bewonersbetrokkenheid. De totstandkoming van de wijk 
bleek een zaak voor uitsluitend professionals (Mentzel, 1989). In de periode van 
‘verval’ en het zoeken naar probleemreductie zijn bewoners een aantal maal 
bevraagd via enquêtes. Deze enquêtes maken onderdeel uit van een bijna 20 
jaar durende zoektocht naar onder andere een beter woon- en leefklimaat in 
de Bijlmermeer. Expliciete bewonersbetrokkenheid bij de ontwikkeling van het 
besluit, begin jaren ’90, om de Bijlmermeer op onderdelen te vernieuwen is er 
eveneens niet geweest. 

Dit is anders in de fase van vernieuwing waarbij een onderscheid kan worden 
aangebracht tussen de eerste fase (1992-1995), de tweede fase (1995-2001) en 
de derde fase (na 2001). In alledrie de perioden is de Bijlmerpopulatie op een 
andere wijze betrokken bij het vernieuwingsproces. In de analyse die is gedaan 
per buurt, per plan en per planfase komt dit duidelijk tot uiting. Bewoners-
inbreng en -invloed zijn op buurt-, plan- en planfaseniveau in beeld gebracht. Bij 
bewonersinvloed is gekeken naar majeure en niet-majeure invloed. In aanvulling 
op deze onderzoeksaanpak zijn bewoners en professionals/bestuurders gevraagd 
naar hun mening over onder andere het participatieproces en de ruimte voor 
bewonersinvloed. Het oordeel van professionals/bestuurders blijkt goed overeen 
te komen met de uitkomsten van het literatuur- en archiefonderzoek. Voor 
bewoners is het beeld diffuser. Twee vijfde van de ondervraagde bewoners 
gelooft niet dat bewonersinbreng bij informatie- en inspraakavonden heeft geleid 
tot wijzigingen in de plannen. Dit is een substantieel deel.
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8.2 Gebruik van conceptueel model van May

De ladder van Arnstein (1969) is tot op de dag van vandaag leidend in het 
wetenschappelijke discours over participatie. Door diverse wetenschappers is er 
gevarieerd op deze ladder (onder andere Wiedemann en Femers (1993), Bishop en 
Davis (2002), Wilcox (2004), Tritter en McCallum (2006)), maar pas in 2006 heeft 
May een alternatief concept ontwikkeld: de participatiester en de triangel van 
betrokkenheid. Tot dusver is dit alternatief niet breed omarmd in wetenschap en 
beleid maar desalniettemin wordt de participatiester van May in dit proefschrift 
gebruikt als conceptueel model. 

De argumentatie hiervoor is dat een ster zowel toepasbaar is in situaties waar 
sprake is van een machtspositie van de overheid, maar ook in die gevallen waar 
dat niet of veel minder aan de orde is. Dit geldt niet voor de ladder van Arnstein. 
Deze ladder is uitsluitend te gebruiken in situaties waar macht een rol speelt. 
Macht vormt feitelijk de basis van deze theorie. Daarnaast is de vorm van een 
ster in de presentatie neutraler dan een ladder. Alle punten van de ster zijn gelijk 
en een ster is ‘draaibaar’. Dit maakt het mogelijk om in verschillende situaties de 
particpatiester bij te stellen zonder dat hiermee een waardeoordeel lijkt te worden 
uitgesproken. 

Een andere belangrijke vaststelling van May is dat interactie tussen burgers 
en overheid een discontinu karakter heeft. In de planontwikkeling van de 
K-,H-,G-, en D-buurt is dit duidelijk terug te zien. Ook zijn het volgens May niet 
uitsluitend ideologische motieven die bepalen of burgers worden betrokken bij de 
planvorming, maar is de situatie bepalend voor de mate en vorm van bewoners-
betrokkenheid. De vernieuwing van de Bijlmermeer is hier een goed voorbeeld 
van. Soms hebben bewoners zelf hun betrokkenheid afgedwongen zoals in de 
G-buurt, soms is het stadsdeel actief op zoek gegaan naar de mening en deelname 
van bewoners (bijvoorbeeld in het geval van de K-buurt en bij de voorbereiding 
van het Finale Plan van Aanpak). 

May’s model is samen te vatten in vier hoofdpunten. Door deze elementen 
te betrekken in de analyse ontstaat er een beter begrip van de situatie waarin 
par ticipatie van bewoners een rol speelt:

de participatiester is te gebruiken in alle situaties, niet alleen in situaties - 
waar overheidsmacht een rol speelt;
de participatiester is in de presentatie neutraal, alle punten zijn gelijk;- 
de participatiester is ‘draaibaar’ waardoor de kans op waarde-oordelen - 
afneemt;
de participatiester sluit aan bij het discontinue karakter van interactie tussen - 
burgers en instanties.
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Naast de ster introduceert May ook een triangel van betrokkenheid. Hier geldt 
eveneens dat het waardevrije karakter beter tot uiting komt bij de triangel dan 
bijvoorbeeld bij de vaak toegepaste participatiepiramide. Ook bij de piramide 
lijkt het oplopen naar de top als beter gekwalificeerd te worden. Om dit te 
voorkomen is het passender om de metafoor van een triangel te gebruiken. Alle 
drie de hoeken van de triangel zijn gelijk en een triangel kan zowel verticaal als 
horizontaal worden gepresenteerd. 

De ster en triangel zijn per gebied en voor de Bijlmermeer als geheel te gebruiken 
waardoor vorm en mate van betrokkenheid direct inzichtelijk worden. Vooraf 
is het hierbij goed om vast te stellen dat inspraak een vorm is van informeren 
waarbij steun wordt gevraagd van alle betrokkenen voordat over wordt 
gegaan tot besluitvorming. Indien bewoners of belanghebbenden wijzigings-
voorstellen inbrengen op het moment van inspraak kan dat worden gezien als 
het niet verlenen van steun aan dat specifieke onderdeel. Het staat bestuurders 
vervolgens vrij de inbreng van bewoners en belanghebbenden te honoreren of 
te negeren. Informeren en steun is met deze benadering in alle gebieden en bij 
iedere besluitvormingsprocedure aan de orde. 

Het conceptuele model van May is toegepast op de diverse buurten van de 
Bijlmermeer die eerder in dit proefschrift zijn beschreven en geanalyseerd 
(Amsterdamse Poort, D-,F-,H-,E-,G-,K-buurt). Per buurt is gekeken naar het soort 
bewonersparticipatie en de mate van betrokkenheid. Vervolgens zijn hier per 
buurt uitspraken over te doen. De optelsom van alle buurten leidt tot een beeld 
van bewonersbetrokkenheid voor de Bijlmermeer als geheel. 

Amsterdamse Poort
De Amsterdamse Poort wordt gekenmerkt door een ‘klassieke’ bewonersbena-
dering door het stadsdeel. Bij de ontwikkeling van dit gebied zijn bewoners en 
belanghebbenden vooral geïnformeerd (onder andere door een informatiemarkt) 
en is er ruimte geweest voor inspraak. In het eerste Plan van Aanpak (1992) 
worden bewoners overigens helemaal niet genoemd. Ook uit latere besluit-
vormingsdocumenten blijkt dat de aandacht voor bewoners beperkt is. Indachtig 
de ster van May zijn steun en informeren van toepassing op dit vernieuwings-
gebied in deze fase van herstructurering. Bewoners en belanghebbenden zijn ad 
hoc betrokken bij dit proces (zie figuur 8.1). 
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Figuur 8.1 Ster en triangel Amsterdamse Poort

D-,F-,H-,E-,G- en K-buurt
Voor de D-,F-,H-,E-,G- en K-buurt samen geldt dat er sprake is van een grote 
variëteit van bewonersparticipatie. Behalve samen beslissen zijn alle participatie-
vormen van de ster van May aan de orde (zie figuur 8.2). Ook is uit dit onderzoek 
gebleken dat bewonersbetrokkenheid in alle buurten relatief groot is geweest. 
Dit ondanks het feit dat een belangrijk deel van de Bijlmerpopulatie sociaal-
economisch kwetsbaar is. 

Deels is dit te verklaren door een actieve (of misschien beter: een sterk reactieve) 
bevolking in met name de G-buurt en H-buurt, deels ook door een actieve 
overheid. De keuze van het stadsdeel om op individueel niveau te achterhalen 
welke wensen er leven bij de bevolking over de uitkomsten van het vernieuwings-
proces is bijvoorbeeld van grote betekenis geweest. Dit heeft enerzijds gezorgd 
voor een groot bereik en een grote bewonersbetrokkenheid en anderzijds tot 
een breed inzicht in bewonerswensen, waardoor keuzes door de overheid beter 
konden worden beargumenteerd. In de situatie van bijvoorbeeld het Finale Plan 
van Aanpak zijn overlegplatforms ingesteld waarbij rekening is gehouden met 
de culturele achtergrond van de diverse bevolkingsgroepen. Door middel van 
deze overlegplatforms is de mogelijkheid geboden aan bewoners om beleids-
inbreng te hebben. Initiatieven als Koop Je Eigen Bijlmer en Mi Akoma di Color 
zijn voorbeelden van ‘co-productie’ op projectniveau. Elk van deze genoemde 
voorbeelden illustreren vergaande bewonersbetrokkenheid op onderdelen. Of op 
zijn minst de ruimte hiertoe. 
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Figuur 8.2 Ster en triangel D-,F-,H-,E- G- en K-buurt

De actieve houding van de overheid heeft ook bestaan uit het ontvankelijk zijn 
voor tegengeluiden van bewoners en belanghebbenden. Met name bewoners uit 
de G-buurt en de H-buurt verzetten zich tegen de vernieuwingsplannen en/of 
het proces om hier invulling aan te geven. Het stadsdeel heeft in deze situaties 
een ‘constructieve offensieve’ houding aangenomen. Zo zijn bijvoorbeeld samen 
enquêteformulieren opgesteld, is er ruimte geboden om een door bewoners 
ontwikkeld spve in te brengen en hebben bewoners een onafhankelijke adviseur 
toegewezen gekregen. 

Deze voorbeelden illustreren dat het stadsdeel te maken heeft gehad met diverse 
typen bewoners die verschillende benaderingswijzen vergden. Het resultaat is 
een keur aan participatievormen die door de jaren heen zijn toegepast (zie figuur 
8.3). Al deze participatievormen zijn dienstbaar geweest aan het doel om tot 
een succesvolle en gedragen vernieuwing van de Bijlmermeer te komen. Uit dit 
onderzoek blijkt dat een zeer ruime meerderheid van de Bijlmerbevolking deze 
vernieuwing positief waardeert.
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Figuur 8.3 Participatievormen 

F-buurt 
Participatieplan, begeleiding opzet bewonersonderzoek, bewonersonderzoek, consultatie 
sleu	telfiguren	allochtone	groepen,	informele	informatie	en	discussiebijeenkomsten,	nederlands	
en Engelstalige informatiebrieven, informatiemarkt, bewonerspanels (Nederlands- en Engelstalig), 
inspraak

H-buurt 
Bewonersonderzoek Finale Plan van Aanpak, workshops en overlegplatforms, informatiebrieven, 
adviseur ASW, inspraak 

D-buurt
Bewonersonderzoek Finale Plan van Aanpak, workshops en overlegplatforms, stedenbouwkundig 
adviseur, informatiemarkt, D-buurt Denktank, inspraak

G-buurt
Enquêtes, bewonersonderzoeken en meningspeilingen, publiek debat, participatieplan, informatie-
feest,	Mi	akoma	di	Color,	koop	Je	Eigen	Bijlmer,	klankbordgroepen	van	bewoners,	ruimte	voor	
eigen spve bewoners, nieuwsbrieven, kinderraad, schouw met bewoners, voorleggen concept-
vragenlijst aan bewoners, inspraak

K-buurt
Participatieplan, Bijlmerideeënbus, marktkraam in winkelcentrum, informele gesprekken en 
bezoek aan etnisch-culturele groepen, plenaire buurtbijeenkomst, K-buurtbrief, klankbordgroepen, 
bijeenkomsten voor winkeliers, enquête, onderwijsproject over vernieuwing, evaluatieonderzoek, 
ont wikkeling van een eigen ruimteljke variant, bewonersonderzoek Finale Plan van Aanpak, 
workshops en overlegplatforms, studie woonwensen etnische minderheden, bewonerspanel, 
schouwen met bewoners, inspraak

E-buurt
Bewonersonderzoek Finale Plan van Aanpak, workshops en overlegplatforms, bewonerspanels, 
inspraak

Het gebruik van het conceptuele model van May levert een beeld op van grote 
variatie in participatievormen en bewonersbetrokkenheid. Denkend in termen 
van participatiegeneraties loopt de eerste generatie van inspraak, waarbij de 
overheid bewoners en belanghebbenden ‘klassiek’ benadert, door het gehele 
vernieuwingsproces heen, maar komt deze het meest pregnant naar voren in de 
eerste fase van de vernieuwing (1992-1995).
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De tweede generatie van interactieve beleidsvorming en coproductie uit zich in 
de ontwikkeling van verschillende participatieplannen door het stadsdeel en de 
diverse meningspeilingen op huisniveau. Ook de ruimte die wordt geboden aan 
bewoners om bijvoorbeeld zelf een Stedenbouwkundig Programma van Eisen 
te ontwikkelen is kenmerkend voor deze tijd (vanaf 1995). Zoals reeds eerder 
genoemd, is de interactie tussen bewoners en instituties discontinu. De punten 
van de ster draaien om deze reden de gehele vernieuwingsperiode heen, terug 
en door. De specifieke situatie bepaalt wanneer bewoners en instituties zich op 
welke wijze tot elkaar verhouden (zie eerdere voorbeelden en ook hoofdstuk 6). 

Wat blijkt uit analyse is dat het stadsdeel voor grote delen van de Bijlmermeer 
actief heeft geprobeerd om de zwijgende meerderheid te bevragen op hun 
wensen en bezwaren. Met name de allochtone populatie is op deze wijze 
bereikt. Tegelijkertijd is er een kleine groep actieve bewoners geweest die over 
het algemeen langdurig betrokken is geweest bij het vernieuwingsproces. Ook 
naar deze groep heeft het stadsdeel steeds beter zijn houding weten te bepalen 
waardoor er interactie is waar te nemen tussen enerzijds actieve bewoners en 
het stadsdeel en anderzijds inactieve bewoners en het stadsdeel. Beide combi-
naties opgeteld laten een beeld zien van gevarieerde participatievormen bij de 
vernieuwing van de Bijlmermeer, met ruimte voor meer en minder intensieve 
bewonersbetrokkenheid.
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8.3 Het antwoord op de centrale onderzoeksvraag

Bewoners van de Bijlmermeer hebben inbreng en invloed gehad op het stedelijke 
vernieuwingsproces in hun wijk. In de periode 1992-2008 hebben bewoners en 
belanghebbenden 325 suggesties ingebracht op het moment van inspraak. Een 
aantal van 114 suggesties (35,1%) is gehonoreerd. Dit is ruim een derde. Een 
iets hoger aantal (131 suggesties/40,1%) is niet gehonoreerd en een kwart (80 
suggesties/24,6%) is in de tijd vooruit geschoven. 

Naast deze absolute aantallen zijn er bij het Plan van Aanpak voor de F-buurt, 
de K-buurt en een deel van de G-buurt participatieplannen opgesteld en uitge-
voerd. Ook in de voorbereiding op het Finale Plan van Aanpak is er veel tijd en 
energie gestoken in het ophalen van bewonersvoorkeuren en -meningen door 
onder andere huis-aan-huis-enquêtes. Deze benadering heeft invloed gehad op 
het eindresultaat zonder dit te kunnen preciseren. Dit leidt tot de constatering dat 
de achterhaalde inbreng en invloed van bewoners kunnen worden gezien als een 
‘ondergrens’ (zie figuur 8.4). In het proces van vernieuwing hebben bewoners dus 
meer inbreng en invloed gehad dan dit onderzoek laat zien (of beter: kan laten 
zien). Dit is een relevante aanvulling op de hier gepresenteerde aantallen.
In figuur 8.4 is de ‘ondergrens’ aan bewonersinvloed weergegeven met een rechte 
lijn. Het aantal 114 is de uitkomst van dit onderzoek. Ook is de totale inbreng in 
kwantitatieve zin achterhaald. Dit is met een stippellijn ingetekend. Gegeven het 
gevarieerde, en bij vlagen intensieve, contact tussen de Bijlmerbevolking en het 
stadsdeel is met redelijke zekerheid te stellen dat het aantal suggesties over een 
periode van 16 jaar groter is dan 325. Ook zal een deel hiervan zijn opgenomen 
in de defintieve besluitvorming zonder dat dit als zodanig is geregistreerd. Dit 
gegeven is uitgebeeld met opwaartse pijlen.

Figuur 8.4 ‘Ondergrens’ bewonersinvloed Bijlmermeer
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Inbreng
De 325 ingebrachte suggesties door bewoners zijn te verdelen over fase 2, fase 3 
en fase 4 van het planontwikkelingsproces. Fase 2 is het Plan van Aanpak voor 
een gebied. Veel ligt nog open, er worden afspraken gemaakt op hoofdlijnen. 
Fase 3 is een besluit over een meer gedetailleerd plan waarbij ook de financiële 
dekking wordt geregeld. Fase 4 is de definitieve gedetailleerde uitwerking. 
Naast verschillende fases is er voor dit onderzoek een onderverdeling gemaakt 
naar categorieën. Gekeken is of een suggestie gaat over (a) de woningvoorraad/
vastgoed, (b) de openbare ruimte, (c) de infrastructuur of (d) het proces.

Tabel 8.1 laat zien hoe de gehonoreerde inbreng naar fase en categorie zich in de 
Bijlmermeer, dus voor alle vernieuwingsgebieden samen, gedurende de bestu-
deerde periode (1992-2008), verhoudt.

Tabel 8.1 Gehonoreerde bewonersinbreng naar fase en categorie

Categorie Aantal  fase 2 Aantal fase 3 Aantal fase 4 Totaal

Woningvoorraad / vastgoed  9  10  3  22 (19,3%)

Openbare ruimte  -  6  17  23 (20,2%)

Infrastructuur  10  17  20  47 (41,2%)

Proces    3  8  11  22 (19,3%)

Totaal  22 (19,3%)  41 (36,0%)  51 (44,7%)  114 (100%)

De uitkomst is dat bijna 20%, een vijfde, van de gehonoreerde inbreng aan fase 2 
is te verbinden. In deze fase ligt nog erg veel open en kan inbreng van bewoners 
en belanghebbenden van grote invloed zijn. Woningvoorraad/vastgoed en 
infrastructuur blijken de categorieën waar de gehonoreerde inbreng met name 
betrekking op heeft. Openbare ruimte in het geheel niet.

Fase 3 is een volgende stap in het planontwikkelingsproces. De inhoud krijgt in 
deze fase verder vorm en de financiële randvoorwaarden worden vastgelegd. 
Uit dit onderzoek blijkt dat 36% van de gehonoreerde suggesties door bewoners 
of belanghebbenden op fase 3 betrekking heeft. Dit is meer dan een derde. Ook 
in deze fase zijn het de categorieën woningvoorraad/vastgoed en infrastructuur 
waar de meeste suggesties op zijn gericht. Openbare ruimte en het proces zijn de 
twee andere categorieën die ook in deze fase het laagst scoren.
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Fase 4 is een verdere uitwerkingsfase van de plannen. In deze fase zijn de 
voorstellen het meest concreet. Gehonoreerde inbreng van bewoners en belang-
hebbenden behoort voor bijna 45% toe aan fase 4. Dit is bijna de helft. Infra-
structuur blijkt ook in deze fase een thema dat de meeste aandacht heeft van 
bewoners en belanghebbenden. Ook voor de openbare ruimte is er in deze fase 
veel aandacht. De woningvoorraad/vastgoed neemt aan gehonoreerde inbreng in 
aantal af.

Deze studie laat zien dat de kans op gehonoreerde inbreng van bewoners en 
belanghebbenden toeneemt naarmate de fase van planontwikkeling concreter 
wordt. Suggesties die gaan over de woningvoorraad/vastgoed worden met 
name ingebracht in fase 2 en 3. Voor de openbare ruimte geldt dit voor fase 3 en 
vooral 4. Infrastructuur blijkt in de Bijlmermeer een thema dat door alle fases 
heen prominent de aandacht heeft van bewoners en belanghebbenden. Proces-
suggesties nemen in aantal toe per concreter wordende fase.

Uit dit onderzoek blijkt verder dat op het totale planontwikkelingsproces van 
de vernieuwing van de Bijlmermeer een vijfde van de bewonersinbreng gericht 
is op de woningvoorraad/vastgoed, openbare ruimte en proces. De percentages 
voor deze categorieën ontlopen elkaar niet of nauwelijks. Dit geldt wel voor de 
categorie infrastructuur. Deze categorie blijkt het meest in de belangstelling te 
staan bij bewoners en belanghebbenden. Ruim 40% van de ingebrachte suggesties 
van bewoners en belanghebbenden is op deze categorie gericht. Eén verklaring 
hiervoor is dat bij het indelen naar categorieën de parkeergarages ondergebracht 
zijn bij infrastructuur. In het vernieuwingsproces van de Bijlmermeer neemt 
het slopen, herbestemmen of renoveren van parkeergarages een belangrijke 
plaats in. Een andere verklaring is het regelmatig inspreken van een partij als de 
Fietsersbond. Het is deze organisatie gelukt om een aantal maal de oorspronke-
lijke plannen bij te stellen.

Het voorbeeld van de Fietsersbond laat zien dat als het proces en de procedure 
rondom beïnvloeding van besluitvorming bekend is, de kans op gehonoreerde 
inbreng en invloed groter wordt. Een bewoner die in het kader van het veld -
onderzoek een vragenlijst heeft ingevuld meldde dat ‘het op zich mogelijk is om 
vroegtijdig in gesprek te komen met ambtenaren en politici, mits je alert bent op wat er 
gebeurt in de buurt en mits je de tijd hebt zelf initiatief te nemen’. Misschien dat dit wel 
de kern raakt waar het bij beleidsparticipatie door bewoners en belanghebbenden 
om draait: initiatief, tijd en kennis van proces en procedures.
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Voor de buurten individueel schommelt het beeld van bewonersinbreng. 
Koploper is de K-buurt met 115 suggesties, gevolgd door de G-buurt met 101 
suggesties. De E-buurt scoort het laagst met een inbreng van 11. De Amsterdamse 
Poort (12) en de D-buurt (14) scoren niet veel hoger. Tijdspanne, grootte en soort 
populatie en de gegeven ruimte van het stadsdeel aan bewoners zijn hierbij 
belangrijke factoren. Zo heeft het stadsdeel in de K-buurt bijvoorbeeld bewust 
ingezet op interactie met de bevolking. De bewoners van de G-buurt daarentegen 
hebben hun betrokkenheid zelf afgedwongen. In beide buurten heeft dit geleid 
tot relatief veel bewonersinbreng. 

Het totaalbeeld aan inbreng en gehonoreerde inbreng per buurt in de Bijlmer-
 meer is:

Tabel 8.2 Totaal aan (gehonoreerde) inbreng per buurt

Gebied A-poort D-buurt F-buurt H-buurt E-buurt K-buurt G-buurt Bijlmer

Inbreng 12 14 33 39 11 115 101 325

Gehonoreerde inbreng   2   1 15 10   5   46   35 114

Invloed
Tot zover de inbreng, voor de Bijlmermeer als geheel en per buurt. Maar wat 
valt er te zeggen over de invloed van bewoners en belanghebbenden? Voor dit 
onderzoek is er onderscheid aangebracht tussen majeure invloed en niet-majeure 
invloed. De definitie van majeure invloed is invloed waarvan het zeer aannemelijk 
is dat deze grote consequenties heeft voor de leefbaarheid en leefkwaliteit van het 
gebied. Forse financiële gevolgen kunnen hierbij een indicator zijn. 

Op basis van dit onderscheid is in hoofdstuk 6 alle gehonoreerde inbreng van 
bewoners en belanghebbenden gepresenteerd. Vervolgens is per gehonoreerde 
suggestie bekeken of de inbreng majeur is of niet. Deze analyse heeft geleid 
tot het beeld van minimaal 18 majeure suggesties op een totaal van 114. Bij zes 
suggesties is enige twijfel. Op basis van de beschikbare informatie is niet met 
zekerheid vast te stellen of er sprake is van een groot effect op de leefbaarheid 
of leefkwaliteit. Dit zorgt voor een bandbreedte van 15,8% en 21,0%. Zonder 
uitz ondering gaan de 18 majeure suggesties over de woningvoorraad/vastgoed. 
Dit betekent dat verandering aan bebouwing niet of anders wordt uitgevoerd. 
Op één suggestie na gaat het om inbreng in fase 2 en 3. De zes suggesties waarbij 
enige twijfel bestaat over de mate van effect gaan op één na over infrastructuur en 
dan vooral parkeerkwesties.
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Tabel 8.3 Majeure invloed vernieuwingsgebied Bijlmermeer totaal

Majeur Niet majeur

Amsterdamse Poort  1  1

F-buurt  2  13

H-buurt  1  9

D-buurt  1  -

G-buurt  10   (4)  21

K-buurt  3   (2)  41

E-buurt  -  5

Totaal  18 (15,8%) (6)   (5,3%)  90 (78,9%)

Minimaal 15,8% van de gehonoreerde inbreng is aan te merken als majeur. Deze 
inbreng heeft duidelijk een groot effect op de leefbaarheid en/of leefkwaliteit 
van het vernieuwingsgebied. In het merendeel van de gevallen zijn de financiële 
consequenties groot. Bij zes suggesties is dit moeilijker in te schatten. Als ook 
dit aantal bij de eerdere 18 wordt opgeteld dan is 21,1% van de inbreng majeur. 
Woningvoorraad/vastgoed en parkeren blijken de belangrijkste thema’s.

Opvallend is de majeure invloed in de G-buurt. Het lijkt erop dat actieve 
par ticipatie loont. Reeds eerder is een aantal maal geconstateerd dat een deel van 
de bewoners uit de G-buurt zelf het initiatief heeft genomen om betrokken te 
raken bij het vernieuwingsproces. Hier heeft het stadsdeel een houding in moeten 
vinden. Niet uit te sluiten valt dat dit ertoe heeft geleid dat er voor de G-buurt 
eerder is besloten om inbreng van bewoners te honoreren dan voor andere 
buurten. Ook is het mogelijk, gegeven het gemiddeld hogere opleidingsniveau in 
deze buurt, dat de argumentatie bij bewonersinbreng beter is geweest dan elders 
in de Bijlmermeer waardoor de kans op honorering door het stadsdeel groter is 
geweest.

De conclusie bij inbreng was dat de kans op gehonoreerde inbreng van bewoners 
en belanghebbenden toeneemt naarmate de fase van planontwikkeling concreter 
wordt. Bij invloed kan het omgekeerde worden geconcludeerd. De kans op 
majeure invloed van bewoners en belanghebbenden neemt af naarmate de fase 
van planontwikkeling concreter wordt. Anders geformuleerd: hoe groter de kans 
op gehonoreerde inbreng, hoe kleiner de kans dat dit leidt tot majeure invloed.
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Figuur 8.5 Gehonoreerde inbreng en majeure invloed

Uit dit onderzoek blijkt dat er in iedere fase ruimte is voor bewonersinbreng en 
dat bewoners ook daadwerkelijk iets inbrengen. De gehonoreerde bewoners-
inbreng per fase bij het vernieuwingsproces van de Bijlmermeer is afgezet tegen 
het totaal aan gehonoreerde inbreng een vijfde voor fase 2, ruim een derde voor 
fase 3 en bijna de helft voor fase 4. Van alle bewonersinbreng samen heeft circa 
een zesde majeure impact. Het gaat dan met name om wijzigingsvoorstellen in 
fase 2 en 3.

Proces van bewonersbetrokkenheid
Inbreng en invloed van bewoners worden bepaald door de ruimte die wordt 
gegeven door betrokken instituties in een specifieke situatie. In het geval van 
de Bijlmermeer: de (decentrale) overheid en de woningcorporatie. De wissel-
werking tussen instituties en bewoners leidt tot een al dan niet bewuste proces-
architectuur waarbinnen bewonersparticipatie vorm krijgt. Bij de theoretische 
verkenning (hoofdstuk 3) van dit proefschrift zijn toetsingscriteria geformuleerd. 
Basis hiervoor zijn de acceptatie- en procescriteria van Rowe en Fewer (2000), de 
kernelementen die bij evaluaties van participatieprocessen worden onderscheiden 
door Abelson e.a. (2003) en het CLEAR-model van Lowndes en Pratchett (2006). 
Aan de hand van acht criteria kan worden getoetst of het participatieproces 
in de Bijlmermeer voldoende is ingevuld, rekening houdend met de context 
waarbinnen het stedelijke vernieuwingsproces zich heeft voltrokken. 
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Tabel 8.4 Toetsingscriteria participatieproces

Criterium Omschrijving criterium Ja Nee Diffuus

Vroege betrokkenheid Betrokkenheid van bewoners moet zo 
vroeg als mogelijk

x

Invloed De opbrengst van de gehanteerde 
systematiek moet duidelijk zijn

x

Transparantie Het proces moet transparant zijn opdat 
bewoners kunnen zien wat er gebeurt en 
hoe en op basis waarvan besluiten zijn 
genomen

x

Toegankelijkheid bronnen Bewoners moeten beschikken over c.q. 
toegang hebben tot geschikte bronnen 
(informatie, personen, materiaal en tijd) 
om hun rol adequaat te kunnen vervullen

x

Definitie Ruimte en vorm van participatie moeten 
goed	worden	gedefinieerd	of	omschreven

x

Gestructureerde besluitvorming Participatie zorgt voor c.q. maakt gebruik 
van gestructureerde en inzichtelijke 
besluitvorming

x

Variëteit in vorm Variëteit in vorm, toegesneden op de 
specifieke	populatie,	is	aan	de	orde

x

Soort populatie Er wordt rekening gehouden met het type 
populatie in de buurt

x

Dit onderzoek laat zien dat er vanuit het stadsdeel geen groot overkoepelend 
plan is geweest voor de vraag hoe om te gaan met bewoners. Per plan, maar ook 
per planonderdeel, is dit verschillend ingevuld. Soms worden bewoners niet of 
nauwelijks betrokken bij de planvorming (Amsterdamse Poort) en soms gaat dit 
relatief ver (G-buurt, H-buurt). Een eenduidig beeld van vroege betrokkenheid 
van bewoners (het eerstgenoemde criterium in tabel 8.4) is dan ook niet te geven.

Duidelijkheid over de invloed, het tweede toetsingscriterium, scoort negatief. Er 
is geconstateerd dat bewoners inbreng en invloed hebben gehad, maar dit beeld is 
ontstaan op basis van dit onderzoek. Het is letterlijk zoeken geweest naar de mate 
van invloed. Binnen het participatieproces is er geen ruimte ingebouwd om de 
opbrengst inzichtelijk te maken en hierover naar betrokken bewoners en belang-
hebbenden te communiceren. Dit zou voor de transparantie naar alle betrokken 
partijen wel wenselijk zijn. Ook in het veldonderzoek is dit genoemd. Uit dit 
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onderzoek blijkt overigens wel dat rond 60% van de ondervraagde bewoners 
denkt dat de inbreng van bewoners bij informatie- en inspraakavonden leidt tot 
wijzigingen in de plannen. 

De definitie van participatie scoort net als vroege betrokkenheid diffuus. 
Meestal is er geen sprake van een definitie, soms wel en in enkele gevallen 
wordt par ticipatie omschreven. Ook hier geldt dat dit per plan, en soms 
zelfs per planonderdeel, verschilt. Dit lijkt af te hangen van de ambtelijk 
ver antwoordelijken voor een plangebied of project. Politieke sturing op dit 
onderdeel lijkt niet of maar heel beperkt aan de orde.

Transparantie van het proces, toegankelijkheid van de bronnen, een 
ge structureerde besluitvorming, variëteit in vorm en het soort populatie zijn 
criteria waar positief op gescoord is. Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren 
dat bewoners kennis kunnen nemen van de processtappen, dat bewoners toegang 
hebben tot relevante bronnen, dat er sprake is van gestructureerde besluit-
vorming en dat er aandacht is voor de specifieke populatie van de Bijlmermeer, 
zowel in participatievormen als in benadering. 

Het totaalbeeld dat hieruit voortvloeit is dat van acht toetsingscriteria er vijf 
positief scoren, één negatief en twee de kwalificatie diffuus krijgen. Dit betekent 
dat het participatieproces, of het proces van bewonersbetrokkenheid, als 
onderdeel van de vernieuwing van de Bijlmermeer als voldoende kan worden 
beoordeeld. Deze uitkomst is vergelijkbaar met de uitkomsten van de interview-
ronde met professionals en bestuurders. De uitkomsten van de geretourneerde 
vragenlijsten door bewoners laten eveneens een overwegend positief beeld zien 
maar dit is minder eenduidig dan dat van professionals en bestuurders.

Bewoners, professionals en bestuurders
Bewoners hebben inbreng en invloed gehad. Ook kan worden geconcludeerd, 
op basis van acht toetsingscriteria, dat het proces van bewonersbetrokkenheid in 
de Bijlmermeer als voldoende kan worden gekwalificeerd. De eerste conclusie 
is te maken op basis van objectieve cijfers, de tweede conclusie is deels een 
beredeneerd oordeel op basis van beschikbare literatuur en documentatie over 
bewonersparticipatie als onderdeel van het vernieuwingsproces. 

Actieve bewoners (niet-representatief) en bewoners algemeen (representatief) 
vinden het goed dat de Bijlmermeer is vernieuwd (respectievelijk 88% en 98%) 
en een belangrijk deel van beide groepen denkt dat de inbreng van bewoners bij 
informatie- en inspraakbijeenkomsten heeft geleid tot wijzigingen in de plannen 
(respectievelijk 53% en 58%). Circa 40% (alle bewoners samen / representatief) 
gelooft niet dat bewoners enige invloed hebben gehad op de planvorming en het 
besluit vormingsproces.
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Ook professionals en bestuurders zijn positief in hun oordeel. De helft (50%) geeft 
expliciet aan dat bewoners invloed hebben gehad op het (eind)resultaat van de 
stedelijke vernieuwing, 22% schat in dat deze invloed klein is, 28% denkt dat er 
grote invloed is geweest. De andere helft van respondenten is minder duidelijk 
in het antwoord of zegt het niet te weten. Op de vraag of de Bijlmermeer er 
anders uit zou hebben gezien zonder de inbreng van bewoners antwoordde 84% 
be vestigend. Hiermee krijgt de eerder genoemde 50% iets meer kleur.

Ter afsluiting
De centrale onderzoeksvraag is met het gepresenteerde onderzoeksmateriaal 
beantwoord.

Bewoners van de Bijlmermeer hebben invloed gehad op het (eind)resultaat van 
het langdurige, grootschalige en complexe stedelijke vernieuwingsproces dat 
zich in dit deel van Amsterdam heeft voltrokken (en nog steeds gaande is). Er is 
gekeken naar inbreng, invloed en majeure invloed. Over de periode 1992-2008 
gaat het om de volgende absolute aantallen: 325 (inbreng), 114 (invloed), 
minimaal 18 en maximaal 24 (majeure inbreng). Deze absolute aantallen 
weerspiegelen het minimum aan bewonersinbreng. Alleen dit minimum is met 
harde data te bepalen (zie onder andere ook Lelieveldt, 1999). 

Afhankelijk van hoe de context wordt beoordeeld is deze uitkomst te kwa lificeren 
als veel of weinig. Afgezet tegen het geheel aan ingrepen in het kader van de 
vernieuwingsoperatie kan de geconstateerde bewonersinvloed als beperkt 
worden gezien. Laat men zwaar meewegen dat de opkomst bij inspraak-
bijeenkomsten over het algemeen laag is geweest en dat de Bijlmerpopulatie 
etnisch divers en sociaal-economisch kwetsbaar is dan kan de bewonersinvloed 
zoals in dit onderzoek naar voren is gekomen positiever worden getaxeerd.
Verder blijken de toegepaste participatievormen in de Bijlmermeer gevarieerd. 
Afhankelijk van de fase van vernieuwing en de opgave per buurt is de overheid 
actief of minder actief geweest. Naast het ‘gebruikelijke’ instrumentarium zijn 
specifieke participatievormen ingezet in de Bijlmermeer zoals informatietenten 
met een feestelijk tintje en betaling van bewoners en/of sleutelfiguren. Voor 
deze minder gangbare vormen is gekozen om de allochtone populatie beter te 
bereiken. Ook zijn voor deze groepen de vragenlijsten in verschillende talen 
opgesteld om eventuele drempels voor deelname weg te nemen.

Dit onderzoek heeft verder laten zien dat de kans op gehonoreerde inbreng van 
bewoners en belanghebbenden toeneemt naarmate de fase van plan ontwikkeling 
concreter wordt. Bij invloed geldt het omgekeerde: de kans op majeure invloed 
van bewoners en belanghebbenden neemt af naarmate de fase van plan -
ontwikkeling concreter wordt. Anders geformuleerd: hoe groter de kans op 
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gehonoreerde inbreng, hoe kleiner de kans dat dit leidt tot majeure invloed. In 
de situatie van de Bijlmermeer is de gehonoreerde bewonersinbreng per fase 
res pectievelijk: 19% fase 2, 36% fase 3 en 45% fase 4. Het zou de moeite waard 
zijn om aanvullend onderzoek te doen naar soortgelijke projecten elders in 
Amsterdam en Nederland om te bezien of dergelijke percentages ook hier gelden. 
Mocht dit het geval zijn, en wordt hierover op een juiste wijze gecommuniceerd, 
dan kan dit mogelijk een aanmoedigende werking hebben op bewoners en 
belanghebbenden om in de toekomst sterker te overwegen om in te spreken bij 
besluitvormingsprocessen.

Met dit onderzoek is ook breder gekeken. Gebleken is dat bij beleids ontwikkeling 
op landelijk en stedelijk niveau er geen sprake is van bewonersbetrokkenheid 
en -invloed. Hierbij is uitsluitend gekeken naar het beleidsterrein van stads-
ontwikkeling en herstructurering. Binnen dit kader is de Bijlmermeer ontwikkeld 
en ook op dit niveau is er van bewonersbetrokkenheid en -invloed geen sprake 
geweest. De fase van ‘verval’ en de zoektocht naar probleemreductie in de 
Bijlmermeer kent een aantal onderzoeken onder bewoners en belanghebbenden. 
Bewonersbetrokkenheid heeft op deze wijze een plaats gekregen tussen de 
beginjaren ’70 en het einde van de jaren ’80. Eventuele bewonersinvloed is niet 
te achterhalen, maar lijkt niet erg waarschijnlijk. De periode in aanloop naar 
het besluit om de Bijlmermeer grondig te vernieuwen is weer geheel zonder 
bewonersbetrokkenheid tot stand gekomen. Het samenvattende beeld van 
bewonersbetrokkenheid en -invloed dat hiermee geconstrueerd kan worden is af 
te lezen uit tabel 8.5.

Tabel 8.5 Samenvatting bewonersbetrokkenheid en bewonersinvloed in de Bijlmermeer

Periode Bewoners-
betrokkenheid

Bewoners - 
invloed

landelijke/stedelijke beleids ontwikkeling nee nee

Ontwikkeling Bijlmermeer nee nee

‘verval’	Bijlmermeer,	zoektocht	naar	probleemreductie ja ?

Beleidsontwikkeling vernieuwing Bijlmermeer nee nee

Beleidsrealisatie vernieuwing Bijlmermeer ja ja
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8.4	 reflectie	op	eigen	bevindingen

Het positief kunnen beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag is om 
verschillende redenen de belangrijkste uitkomst van deze studie. Uitermark 
(2007) en Mepschen (zie: Tonkens & De Wilde, 2013) verwoordden ieder op 
hun eigen wijze wat velen voelen: […] participatie is het sleutelwoord bij stedelijke 
vernieuwing maar in de praktijk komt hier niets van terecht (Uitermark) en […] hoewel 
de term ‘vernieuwing’ een belofte van vooruitgang en een mooiere wijk inhoudt, lukt het 
vaak niet bewoners mee te nemen in dat vernieuwingsverhaal. Integendeel’ (Mepschen). 
Dit onderzoek toont aan dat beelden zoals geschetst door Uitermark en Mepschen 
voor de vernieuwing van de Bijlmermeer niet geheel kloppen. Op het niveau van 
beleidsrealisatie hebben bewoners wel degelijk inbreng en invloed gehad en in 
enkele situaties is er zelfs sprake geweest van majeure invloed. Dit onderzoek 
laat zien dat het precies benoemen van het niveau (beleidsontwikkeling, beleids-
realisatie of beheer), of zoals de WRR (2012) het noemt: het veld van burger-
betrokkenheid, waar participatie betrekking op heeft, essentieel is. Bedoeld of 
onbedoeld wordt dit in de talrijke publicaties over dit thema vaak vergeten met 
als gevolg onduidelijkheid en verwarring.

In de benadering van Flyvbjerg (2006) is de Bijlmermeer een ‘critical case’ (zie 
hoofdstuk 1). Met het verkregen inzicht over bewonersinvloed in de Bijlmermeer 
kan worden aangenomen dat de uitkomst van dit onderzoek hoogst waarschijnlijk 
ook geldt voor andere stedelijke vernieuwingsgebieden in Amsterdam en 
Nederland. De gedachte hierbij is dat als er in een etnisch diverse wijk met 
relatief veel sociaaleconomische kwetsbare huishoudens sprake is van bewoners-
invloed dit zeker het geval zou moeten zijn in gebieden met meer sociaal kapitaal. 
Be langrijke randvoorwaarde is dan overigens wel het bestaan van een actieve 
overheid. Een passieve overheid, in combinatie met een sociaaleconomisch 
sterker of zwak gebied, geeft een geheel andere dynamiek met mogelijk andere 
uitkomsten (zie bijvoorbeeld eerste fase G-buurt). Een analyse vooraf van de 
betrokken populatie is daarom essentieel voor het welslagen van participatie-
trajecten.

De absolute bewonersinbreng over de periode 1992-2008 wordt in dit onderzoek 
gepresenteerd. De aantallen worden genoemd en gespecificeerd, de conclusie 
van het bestaan van bewonersinvloed wordt getrokken. Critici zouden kunnen 
inbrengen dat deze uitkomsten in het niet vallen bij de rigoureuze vernieuwing 
van de Bijlmermeer. Ruim 7.000 woningen zijn gesloopt, iets minder dan 6.000 
hoogbouwwoningen zijn gerenoveerd en geherpositioneerd en het gebied heeft 
een geheel andere stedenbouwkundige structuur gekregen (Finale Plan van 
Aanpak, 2001:43). Binnen dit proces van forse aanpassingen zijn de suggesties van 
bewoners en belanghebbenden in aantal en impact zeer beperkt. Circa 80% van de 
114 gehonoreerde bewonerssuggesties gaat om (zeer) kleine zaken (zie bijlage 1). 
Diverse geïnterviewde professionals benoemen dit ook.
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Een meer optimistische benadering zou zijn dat uit dit onderzoek blijkt dat 
bewoners en belanghebbenden ruimte hebben gekregen en genomen om invloed 
uit te oefenen op de vernieuwing. Zelfs in een gebied met een lage participatie-
graad en een in belangrijke mate kwetsbare bevolking. Door heel precies te kijken 
is nu bekend hoe bewoners en belanghebbenden deze ruimte hebben benut in 
iedere fase van het planontwikkelingsproces. Ondanks het feit dat bewoners in 
de driehoek gemeente – woningcorporatie – bewoners geen bepalende partij zijn, 
zijn zij in het algemeen in meer of mindere mate betrokken bij het vernieuwings-
proces. In alle buurten, behalve de Amsterdamse Poort, zijn zij actief bevraagd 
door het stadsdeel. Het gevolg is dat naast de ‘usual suspects’ (typering van May) 
ook de niet en minder actieve bewoners in de gelegenheid zijn gesteld om hun 
wensen en ideeën kenbaar te maken door hen thuis op te zoeken of door hen te 
verleiden naar bijeenkomsten te komen. 

Het stadsdeel heeft zich met het gebruik van verschillende participatie-
vormen specifiek gericht op de diverse populatie die zo kenmerkend is voor de 
Bijlmermeer. Het gevolg is geweest dat er een meer gespreid beeld is ontstaan van 
wat de Bijlmerbevolking belangrijk vindt bij de vernieuwing in hun gebied. Tijd, 
voldoende menskracht, geld en creativiteit zijn belangrijke voorwaarden voor 
succes, maar het zou te overwegen zijn om standaard ‘de Bijlmer methodiek’ toe 
te passen in soortgelijke situaties elders. Bewoners zijn namelijk in meerderheid 
tevreden met het resultaat van de fysieke vernieuwing. Iets minder duidelijk 
is of men ook tevreden is over de toegepaste participatievormen. Het meest 
voor komende antwoord is dat men zegt het niet te weten. Dit punt vraagt op 
basis van de uitkomst van dit onderzoek nog de nodige aandacht. Vast staat 
in ieder geval wel dat ‘de Bijlmermethodiek’ in termen van bewonersinvloed, 
aantoonbaar resultaat heeft opgeleverd. Deze uitkomst zou een bouwsteen 
kunnen zijn in de verdere discussie over beleidsparticipatie.

Twee Bijlmerspecifieke participatievormen vragen hier extra aandacht. Ten 
eerste, de inzet van informatietenten met een feestelijk tintje. Deze zijn primair 
bedoeld om de allochtone populatie die zich anders niet laat informeren over 
de vernieuwing, te verleiden om dit in deze vorm wel te laten doen. Met de 
introductie van deze participatievorm is er veel discussie geweest tussen ‘zwart’ 
en ‘wit’ over nut en noodzaak. Naarmate de tijd verstreek werd deze ‘zwarte’ 
vorm van participatie meer en meer geaccepteerd door ‘witte’ betrokkenen in het 
proces. Ook in de interviewronde voor dit onderzoek is dit tot uiting gekomen.

Een tweede specifieke participatievorm voor de Bijlmermeer is het betalen van 
bewoners en sleutelfiguren. Uit dit onderzoek blijkt dat betaling van kleine 
bedragen incidenteel is toegepast om het vertrouwen en de betrokkenheid van 
allochtone huishoudens en groeperingen te winnen en te vergroten. Tot op het 
hoogste politieke niveau is er verschil van mening geweest over de inzet van deze 
vorm. 



286	 SaMEnvattEnDE	ConCluSiES	En	rEflECtiE

Mits integer en transparant ingezet is er echter veel voor te zeggen om in een 
gebied met veel sociaaleconomisch kwetsbare huishoudens participatie financieel 
te honoreren, bijvoorbeeld in de vorm van een kleine financiële bijdrage (dit zou 
bijvoorbeeld kunnen onder de noemer vrijwilligersbijdrage). Het kan namelijk 
de animo van huishoudens om deel te nemen aan het proces van beleids-
participatie vergroten, het geeft groepen met weinig tot geen financiele armslag 
enige verlichting en het draagt bij aan een meer gelijkwaardige verhouding tussen 
financieel zwakke bewoners en betaalde professionals. Ook kan het een positief 
effect hebben op de eigenwaarde van deze specifieke groep bewoners. Hen wordt 
iets gevraagd, zij maken onderdeel uit van een relevant proces en dit wordt onder 
andere in de vorm van financiële compensatie gewaardeerd. 

Tegelijkertijd is de inbreng van deze groepen bewoners van grote waarde 
voor de bestuurlijke keuzes die moeten worden gemaakt. Kleine bedragen als 
compensatie vallen hierbij in het niet en zijn te billijken als het gaat om fi nancieel 
kwetsbare huishoudens. Bij huishoudens waar geen sprake is van een financieel 
precaire situatie hoeft compensatie (financieel of anderszins) niet te worden 
geboden. Actief vragen door de overheid om mee te doen (bijvoorbeeld het 
invullen van een vragenlijst of het bijwonen van een bijeenkomst) kan in veel 
gevallen al voldoende blijken voor daadwerkelijke bewonersbetrokkenheid. 
Een verdere uitwerking van deze particpatievorm kan zowel maatschappelijke 
als wetenschappelijke meerwaarde hebben. Mogelijk dat de praktijk van de 
Bijlmermeer hiertoe als opstap kan dienen.

Kanttekening bij de actieve houding van het stadsdeel naar bewoners (met 
name gedurende de hoogtijdagen van interactief beleid en aanloop naar het 
Finale Plan van Aanpak) is dat de intensieve inzet op verschillende participatie-
vormen een sterk instrumenteel karakter heeft gehad. De tweede fase van de 
vernieuwing van de Bijlmermeer (1995-2001) was cruciaal voor het welslagen van 
de vernieuwings operatie. Veel energie is gestoken in het betrekken van bewoners 
bij de planvorming. De tot dan zwijgende meerderheid moest een stem krijgen als 
steun voor de richting van het vernieuwingsproces. Of anders, de legitimiteit van 
de aanpak moest inzichtelijk worden gemaakt en wel beter dan in de eerste fase 
van vernieuwing. Dit is uiteindelijk goed gelukt. 

Na besluitvorming over het Finale Plan van Aanpak (januari 2002) nam de 
aandacht van het stadsdeel voor bewonersbetrokkenheid af. Toch blijkt uit dit 
onderzoek dat dit nauwelijks effect heeft gehad op de gehonoreerde bewoners-
inbreng na 2001. De score is 59 om 55, waarbij 59 slaat op het aantal gehonoreerde 
bewonersuggesties voor besluitvorming over het Finale Plan van Aanpak en 55 
op het aantal gehonoreerde bewonerssuggesties hierna.
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Het beeld dat zich opdringt is dat het niet de ambitie van het stadsdeel is geweest 
om een voorloper te willen zijn in een vergaand democratiseringsproces als 
onderdeel van grootschalige, langdurige en complexe vernieuwing. Hiervoor 
miste het een totaalplan en tegelijkertijd was participatie van secundair belang. De 
Bijlmermeer moest grootschalig vernieuwd en de leefkwaliteit moest aanzienlijk 
worden verbeterd. Het lijkt er sterk op dat er vanaf 1995 participatieplannen zijn 
opgesteld en dat er vervolgens op basis van de reactie van bewoners en belang-
hebbenden is gekeken of intensieve aandacht voor participatie ge handhaafd 
diende te blijven of niet. Zo kon het gebeuren dat de aandacht voor par ticipatie 
in de F-buurt afnam naarmate de planvorming zich verder ont wikkelde, 
terwijl de aandacht in de K-buurt blijvend groot bleef. Dit kan verschillende 
oorzaken hebben gehad, maar het illustreert de positie van het thema binnen het 
vernieuwings proces als geheel. Wat in dit onderzoek ook duidelijk is geworden 
over de Bijlmermeer, is dat er grote aandacht is voor bewoners aan de ‘voorkant’ 
van het proces (als besluiten nog moeten worden genomen), maar dat er aan 
de ‘achterkant’ (als besluiten zijn genomen) geen enkele ambitie lijkt te zijn om 
bewoners te informeren over wat er precies is gedaan met hun inbreng en welke 
afweging hierbij heeft meegespeeld.

Figuur 8.4 laat zien dat bewonersinvloed in deze studie een ‘ondergrens’ kent. 
Er is sprake van meer invloed dan kan worden aangetoond, maar de vraag 
naar hoeveel meer kan niet worden beantwoord. Voor dit onderzoek is de 
plu ralistische benadering (zie onder andere Dahl, 1957) gekozen, wetende dat dit 
beperkingen kent. Bachrach en Baratz (1964) en Lukes (1974) hebben hier reeds 
op gewezen en ook Lelieveldt (1999) heeft geconstateerd dat […] participatie-
onderzoek alle invloedspogingen aan het licht brengt, maar dat het geen duidelijkheid geeft 
over daadwerkelijke invloed. Machtsonderzoek daarentegen geeft inzicht in de invloed van 
actoren, maar alleen voor zover het gaat om formele besluitvorming. Een combinatie van 
participatie- en machtsonderzoek zou deze problemen kunnen ondervangen, maar die is in 
de praktijk onmogelijk (1999:6). 

De vele verschillende participatievormen in de Bijlmermeer, die in beginsel met 
name gericht waren op allochtone bewoners, hebben een deel van de Bijlmer-
populatie bereikt. Desalniettemin is gedurende de gehele onderzochte periode 
de opkomst bij informatie- en inspraakavonden (zeer) laag. De bandbreedte 
per bijeenkomst ligt tussen 1 en 30 personen, met een heel enkele keer een 
uitschieter naar boven. De conclusie die hieraan kan worden verbonden is dat 
deze vorm van bewonersbetrokkenheid maar een heel kleine groep bewoners 
aanspreekt. Hier zou mogelijk iets aan gedaan kunnen worden, maar het plaatst 
de uitkomsten van dit onderzoek in een nog positiever daglicht: de ‘ondergrens’ 
van de geconstateerde bewonersinvloed blijkt een resultante van de inbreng van 
een relatief heel kleine groep bewoners en belanghebbenden. Een hypothese zou 
kunnen zijn dat zodra deze groep groter wordt, de ‘ondergrens’ van bewonersin-
vloed naar boven moet worden bijgesteld. 
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Het profiel van actieve bewoners dat uit de geretourneerde vragenlijsten naar 
voren komt is dat zij over het algemeen hoger opgeleid zijn, voor het merendeel 
in het bezit zijn van een koopwoning en langer dan 10 jaar woonachtig zijn in 
de Bijlmermeer. Dit profiel geplaatst tegenover de sociaaleconomische positie 
van een gemiddelde Bijlmerbewoner geeft een groot contrast. In hoofdstuk 4 is 
aangetoond dat de Bijlmermeer in demografisch en sociaaleconomisch opzicht op 
onderdelen sterk verschilt met andere wijken in Amsterdam: 

Meer dan de helft van de volwassen Bijlmerpopulatie heeft de zorg voor een - 
of meer kinderen (54%), een kwart van deze volwassenen is alleenstaand.
De Surinaamse populatie is qua omvang de grootste groep in de Bijlmermeer - 
(36%), de groep niet-westerse allochtonen is de op één na grootste groep 
(27%), het aandeel autochtonen is teruggelopen tot onder de 20%.
De groep bewoners die langer dan 10 jaar in de Bijlmermeer woont, neemt - 
in omvang toe (in 2010 25%) maar de verhuisdynamiek in de Bijlmermeer 
blijft hoog. Dit is deels ook verklaarbaar als resultante van het stedelijke 
vernieuwings proces.
In de periode 1995-2005 is de Bijlmermeer een van de gebieden met de - 
hoogste werkloosheid van de stad.
Het aandeel bijstandsgerechtigden in de Bijlmermeer scoort in de periode - 
2000-2010 eveneens erg hoog.
De - d,f,h-buurt behoort tot de armste buurtcombinaties van Amsterdam. 
De e,g,k-buurt scoort op gemiddeld besteedbaar inkomen iets beter.
Bijna de helft van de Bijlmerpopulatie heeft in 2010 een laag opleidings-- 
niveau.

De achtergrond en verklaring van deze wijkspecifieke populatiekenmerken is 
uiteengezet in hoofdstuk 5. Uit een onderzoek van Wassenberg (1990) blijkt dat 
verschillen in culturele achtergrond, leeftijd en geslacht leiden tot het verschillend 
denken over specifieke kwesties. Deze variatie in meningen, beïnvloedt door 
persoonsgebonden kenmerken, is een goede illustratie voor de noodzaak van een 
gedifferentieerde benadering van verschillende bewonersgroepen bij participatie. 
Dit geldt voor wijken en buurten in het algemeen, maar voor wijken en buurten 
met een heel specifieke demografie vraagt dit extra aandacht. Het stadsdeel heeft 
hier vanaf medio jaren ’90 serieus werk van gemaakt met als gevolg een gespreid 
bereik en een groot draagvlak. 
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8.5	 reflectie	op	wetenschappelijke	debat

In dit proefschrift is geconstateerd dat participatie van bewoners en burgers in 
het wetenschappelijk debat, maar ook in andere arena’s, een hoge vlucht heeft 
genomen de afgelopen jaren. Het aantal publicaties groeit explosief. Het parti-
cipatiedebat blijkt echter vooral te gaan over de vraag wat burgerparticipatie 
of -betrokkenheid is of zou moeten zijn in de relatie met instituties (zie onder 
andere De Boer en Lugtmeijer, 2009; Tonkens, 2009 en 2011; Bouttelier, 2011; Van 
de Wijdeven, 2012). Er wordt meer van burgers gevraagd en hoe kan hier het 
beste invulling aan worden gegeven, bezien vanuit zowel het perspectief van de 
overheid als dat van de burger. Dit is een actuele vraag en hier gaat het debat met 
name over. In deze gevallen gaat het veelal om maatschappelijke participatie en 
maatschappelijk initiatief: participatievormen die vaak niet als zodanig worden 
geëxpliciteerd. 

De ladder van Arnstein wordt zeer vaak genoemd in documenten en publicaties 
die gaan over participatie. Een vraag die opkomt bij het consequent blijven 
gebruiken van de ladder van Arnstein is het waarom. Waarom lukte het tot 2006 
niet om alternatieve denkramen te ontwikkelen? En waarom zijn de participatie-
 ster en triangel van betrokkenheid van May tot dusver niet of nauwelijks bekend? 
Is de metafoor van Arnstein misschien toch heel krachtig? Is onderzoek naar 
werking en implicaties van beleidsparticipatie weinig aantrekkelijk en daarbij 
ook de ontwikkeling van nieuwe modellen? Diverse vragen die kunnen worden 
gesteld maar waarop het antwoord vooralsnog niet kan worden gegeven.

In deze studie is beargumenteerd waarom de ster en triangel van May een alter-
natief is voor de ladder van Arnstein. Het toepasbaar zijn op iedere situatie, en 
niet uitsluitend in situaties waar overheidsmacht een rol speelt, is een belangrijk 
argument, maar ook de meer neutrale presentatie en benadering, de ruimte voor 
het discontinue karakter van de interactie tussen bewoners en instituties en de 
ontkoppeling van ideologie zijn belangrijke redenen om vaker dan nu het geval is, 
het conceptuele model van May te gebruiken. Mogelijk dat dit onderzoek hier een 
aandeel in kan leveren.

Wat verder opvalt bij participatieliteratuur is dat evaluatie van participatie-
processen weinig aandacht krijgt. Mogelijk dat wetenschappelijk onderzoek 
naar participatie in een specifieke situatie op zichzelf al wordt gezien als een 
vorm van evalueren. Het komt zelden voor dat er systematisch naar doel, 
functie en opbrengst wordt gekeken. Rowe en Frewer (2000), Abelson e.a. (2003) 
en Lowndes en Pratchett (2006) hebben dit ook geconstateerd en zij hebben 
vervolgens gepoogd criteria te benoemen die de individuele context overstijgen. 
Een combinatie van deze criteria is gebruikt voor dit onderzoek bij de evaluatie 
van het participatieproces van de Bijlmermeer.
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Indien meer precies wordt gekeken naar welke variabelen een rol spelen bij 
het thema participatie in een specifieke situatie is het mogelijk om de effec-
tiviteit van de inzet van participatie-instrumenten beter te bepalen. Met dit 
onderzoek naar bewonersinbreng en bewonersinvloed bij stedelijke vernieuwing 
in de Bijlmermeer is hiertoe een poging gedaan. Dit neemt niet weg dat het 
ingewikkeld blijft, indachtig de constatering van Uitermark en Duyvendak (2008), 
om tot een eenduidige definitie of omschrijving te komen van wat onder parti-
cipatie wordt verstaan: […] exactly how participation is defined and how it should 
be shaped – the participatory logic – varies a great deal. Few dimensions of policy are so 
susceptible to practical and ideological changes as the criteria, methods and functions of 
initiatives that are supposed to promote participation (2008:114). 

Deze constatering compliceert het (wetenschappelijke) debat en verklaart mogelij-
kerwijs ook de weinige variatie en ontwikkeling in theorievorming. In hoofdstuk 
3 van dit onderzoek is beschreven hoe in de jaren ’60 van de vorige eeuw het 
conceptuele model van een ladder door Arnstein is ontwikkeld en hoe hier in 
latere jaren op is gevarieerd door andere wetenschappers. Het beeld dat ontstaat 
bij deze beschouwing is dat elementen als macht en invloed, de basis voor de 
ladder van Arnstein, steeds minder centraal lijken te staan bij pogingen om te 
komen tot alternatieve conceptuele modellen. Het is uiteindelijk May (2006) 
geweest die met zijn participatiester en triangel van betrokkenheid een bruikbaar 
alternatief heeft ontwikkeld voor dit beperkende aspect van de ladder van 
Arnstein.

Door de toepassing van de participatiester en de triangel van betrokkenheid op 
de situatie van de Bijlmermeer is het mogelijk gebleken om een realistischer beeld 
te reconstrueren van bewonersinbreng en -invloed per ontwikkelingsfase en per 
gebied. Een interessante bijkomstigheid is de ‘optimistische’ uitkomst. Gebleken 
is namelijk dat bewoners in iedere fase van het planvormingsproces ruimte 
hebben gekregen en genomen voor inbreng en invloed. Door toepassing van de 
ster ontstaat een positief beeld voor bijna ieder gebied in de Bijlmermeer. 

De vraag is of een zelfde beeld zou ontstaan bij toepassing van de ladder. Het 
antwoord is nee. Door de opbouw van de ladder komen bewoners zelden verder 
dan sport vier (consultatie) of sport vijf (boetedoening) op een totaal aan acht 
sporten. In deze benadering zit op voorhand een negatieve uitkomst voor wat 
betreft het participatieniveau van bewoners of burgers besloten. Dit verklaart 
mogelijk ook het dominante beeld dat ‘bewoners of burgers toch geen invloed 
hebben’. Dit onderzoek, en vooral ook de toepassing van de participatiester, 
toont een genuanceerder beeld. Tenminste op het niveau van beleidsrealisatie. 
Bij formele beleidsontwikkeling op landelijk en stedelijk niveau zijn burgers 
vooralsnog geen factor.
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Het gebruik van het conceptuele model van May zou met dit onderzoek 
navolging kunnen krijgen. Hiermee kan een preciezer, gevarieerder, realistischer 
en mogelijk ook positiever beeld ontstaan van burgerbetrokkenheid in een speci-
fieke context. Mogelijk dat dit na ruim 40 jaar vervolgens leidt tot een herover-
weging van de toepassing van de ladder van Arnstein.

8.6	 reflectie	op	praktijk

Stedelijke vernieuwing zoals in de Bijlmermeer is uitgevoerd zal niet snel weer 
op een dergelijke wijze worden ingevuld. Allereerst omdat de financiële en 
e conomische crisis het niet meer toelaat om stedelijke vernieuwing in deze 
omvang en mate in te zetten. Het investeringspotentieel van gemeenten en 
woningcorporaties is in korte tijd zeer snel geslonken. Ten tweede, en dat vloeit 
deels voort uit het eerste, houdt het financiële en inhoudelijke rijkskader voor 
stedelijke vernieuwing per 2015 op te bestaan. Hierdoor worden gemeenten 
primair verantwoordelijk voor de invulling van de lokale situatie op dit beleids-
terrein (Gemeente Amsterdam, 2011).

Kleinschaligheid, minder sloop, meer renovatie, bewonerscollectieven, meer zelfi-
nitiatief. Stuk voor stuk begrippen die momenteel het debat over vernieuwing 
van de stad domineren. Het lijkt erop dat dure, grootschalige, rigoureuze, 
door instituties gestuurde vernieuwing van wijken plaats gemaakt heeft voor 
een tegengestelde variant. Een spiegel die mogelijk ook geldt voor de rol van 
bewoners. Deze rol lijkt op tal van terreinen groter te worden. Wellicht ook bij het 
vernieuwingsproces van de stad. In dit onderzoek is geconstateerd dat bewoners 
invloed hebben gehad op het eindresultaat van een langdurig, grootschalig en 
complex stedelijk vernieuwingsproces. Of dit, de redenering van het spiegelbeeld 
doortrekkend, de komende jaren zal toenemen is een interessante vraag.

Het perspectief dat in de huidige samenleving opdoemt is er één van meer actieve 
bewoners. Niet zozeer omdat er een collectief bewustzijn is ontstaan dat actief 
zijn leuk en goed is, maar omdat de verzorgingsstaat langzaam wordt ingeruild 
voor de participatiesamenleving. Actief zijn in deze context is vooral praktisch 
van aard. De hiaten in de verzorgingsstaat zullen steeds groter gaan worden 
en burgers ontkomen er niet aan om zelf dit gat deels of geheel te dichten. 
Par ticipatie dus als opgelegd eigenbelang in plaats van een vrije keuze. In 
verschillende arena’s wordt hier intensief over gesproken.

Deze ogenschijnlijk opgedrongen rol voor (actieve) burgers is langzaam, en heel 
subtiel, aan het oppervlak gekomen. In dit onderzoek is de stelling geponeerd dat 
de introductie van de wijkaanpak in 2008 een belangrijk moment is geweest in 
het in positie brengen van bewoners. Sinds deze introductie is op tal van andere 
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terreinen de burger of bewoner ‘ontdekt’ en ook binnen de wijkaanpak zelf 
heeft bewonersparticipatie een hoge vlucht genomen. Maar wordt iets preciezer 
gekeken, en dan met name op het terrein van de wijkaanpak wat duidelijk als 
verlengstuk kan worden gezien van stedelijke vernieuwing, dan moet worden 
geconstateerd dat al het burgerinitiatief vooral maatschappelijk initiatief is 
geweest. Een vorm van bewonersparticipatie waar macht en invloed nauwelijks 
aan de orde is en om deze reden politiek aantrekkelijk.

Politici stelden en stellen budgetten ter beschikking aan bewoners waarmee zij 
zichzelf en/of de buurt konden verbeteren. Doelstellingen hierbij zijn een meer 
leefbare buurt, de ontwikkeling van individuele burgers zelf en het onstaan van 
netwerken, wat mogelijk leidt tot meer sociale cohesie. In de verhouding tussen 
politiek en burger is dit ogenschijnlijk een win-win situatie omdat de politicus 
kan pronken met genereus beleid en de burger zelf met initiatieven mag komen 
die vaak ook nog eens worden gefinancierd. Vanuit politiek perspectief is dit een 
heel veilige manier om met burgers om te gaan. De vraag die hierbij gesteld moet 
worden is hoe duurzaam al deze initiatieven zijn, nu de wijkaanpak voortijdig is 
stopgezet (zie ook: Lub, 2013; SCP, 2013). 

Een antwoord op deze vraag kan op verschillende manieren worden gegeven. 
Relevant voor dit onderzoek is de constatering dat er de afgelopen jaren in 
politieke zin schijnbaar meer behoefte is geweest om middelen en aandacht te 
richten op maatschappelijk initiatief dan op beleidsparticipatie. Een ander beeld 
dat naar voren is gekomen met dit onderzoek is dat beleidsparticipatie in de 
afgelopen 40 jaar weinig ontwikkeling heeft doorgemaakt (inspraak en interactief 
beleid) en dat dit op zijn minst opmerkelijk is. De idee zou kunnen ontstaan dat 
actieve burgers politiek gewenst zijn, maar zo ver mogelijk van de politieke arena. 
Dit geeft ruimte voor ‘rustige besluitvorming’ naast relatief tevreden burgers die 
gefaciliteerde ruimte krijgen voor de eigen buurt. In andere bewoordingen komt 
ook May (2006) tot een soortgelijke conclusie.

Het zou mogelijk van teveel cynisme getuigen om het bovenstaande als gegeven 
te presenteren. Dat wordt hier dan ook niet gedaan. Wel de vaststelling dat 
alle actuele aandacht (de afgelopen vijf jaar) voor bewoners zich niet richt op 
het samen (burgers en politiek) ontwikkelen van beleid ten behoeve van de 
inrichting van de samenleving. De aandacht is voor een klein deel gericht op 
beleids realisatie op gebiedsniveau en voor het overgrote deel ligt de nadruk op 
uitvoering van concrete ideeën en initiatieven. Deze verdeling van bewoners-
aandacht naar beleidsontwikkeling, beleidsrealisatie en uitvoering roept vragen 
op. Waarom is er bovenmatige aandacht voor de uitvoering? Waarom staat het 
moderniseren van besluitvorming zo laag op de politieke en maatschappelijke 
agenda? Impliceert dit een gebrek aan vertrouwen bij bewoners in ‘het systeem’ 
en de aanpassing hiervan? Ligt de reden in het feit dat een ieder met politieke 
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ambities deze arena kan betreden en dat burgers die dit niet doen dit ook niet 
zonder reden doen en zich in het hoogste geval beperken tot het uitbrengen van 
hun stem bij verkiezingen? Zijn er andere motieven?

Voor dit onderzoek gaat het te ver om hier uitspraken over te doen. Wel kan 
op basis van dit onderzoek worden geconstateerd dat ook in een gebied als de 
Bijlmermeer, waar de participatiegraad laag is, sprake is geweest van bewoners-
invloed bij stedelijke vernieuwing. Dit is een belangrijke conclusie. Als dit aan 
de orde is bij een lage participatiegraad, dan moet dit welhaast nog meer gelden 
bij een hoge(re) participatiegraad (zie eerder de ‘critical case’ van Flyvbjerg). 
Bewoners willen zich inzetten voor hun buurt en zeker als instituties hen door 
middel van bijvoorbeeld enquêtes actief benaderen en bevragen. De bereidheid 
van bewoners om mee te werken aan onderzoek of anderszins blijkt in het 
algemeen behoorlijk groot. 

Het beeld dat aan actieve bewoners kleeft is dat zij dag en nacht betrokken zijn. 
Voor inactieve bewoners geldt het omgekeerde. Het lijkt vaak het een of het 
ander, een tussenweg is er niet. Beide typen bewoners worden door professionals 
over het algemeen niet als positief beoordeeld (zie onder andere May, 2006; 
Bouttellier, 2011). De vraag is of dit terecht is. Dit onderzoek in de Bijlmermeer 
laat zien dat het merendeel van de bewoners tussen heel actief en niet actief 
inzit. Zeker wanneer het stadsdeel hen actief opzoekt door middel van enquêtes, 
panels, feest- danwel informatietenten en/of betaling is een deel van de bewoners 
wel degelijk bereid om te participeren. Deze wisselwerking is belangrijk als ook 
de notie dat bewoners, misschien wel meer dan op voorhand ingeschat, bereid 
zijn om een bijdrage te leveren aan beleids- en besluitvormingsprocessen. 

Dat dit in de meeste gevallen niet vanzelf gaat is evident. Dat dit een actieve 
opstelling vergt van de overheid of andere instituties is ook bekend. Ook voor de 
Bijlmermeer geldt dit. Juist met deze noties in het achterhoofd is het interessant 
om de vraag te stellen wat er nodig is om beleidsparticipatie van bewoners en 
burgers te moderniseren (lees: beter mogelijk en meer aantrekkelijk te maken). 
Eind jaren ’90 zijn er vanuit instituties veel pogingen ondernomen om interactief 
beleid meer en beter invulling te geven. De doelstelling hierbij was over het 
algemeen meer draagvlak voor besluitvorming. Interactief beleid is sindsdien 
‘gewoner’ geworden maar heeft vooralsnog niet geleid tot een echt andere 
inrichting van het beleids- en besluitvormingsproces. In een samenleving waar 
burgers of bewoners meer centraal komen te staan lijkt dit wel nodig. Het meer 
inzichtelijk maken van wat bewonersinvloed kan zijn en waartoe het leidt is dan 
een belangrijke basisvoorwaarde. Ook de verhouding tussen bewoners enerzijds 
en bestuurders en ambtenaren anderzijds is aan herijking toe. De interactie tussen 
beide groepen kan bijvoorbeeld met behulp van sociale media op onderdelen 
anders vorm worden gegeven. Hier wordt op verschillende plaatsen in het land 
reeds mee geëxperimenteerd.
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Dit vraagt om meer dan de huidige nadruk op maatschappelijk initiatief. Ook, 
of misschien wel juist, beleidsparticipatie zou nadrukkelijker (weer meer) op de 
politieke agenda moeten staan. Dan gaat het enerzijds om beleidsontwikkeling 
gericht op de buurt en anderzijds om beleidsontwikkeling van meer abstracte, 
strategische, dossiers. Op deze wijze kan meer recht worden gedaan aan de grote 
rol die bewoners en burgers vandaag de dag toebedeeld (lijken te) krijgen. De 
kunst is een balans te vinden in de rolverdeling (burgers/instituties) en thematiek 
(beheer/ontwikkeling). Met name de realisatie van burgerinvloed bij beleids-
ontwikkeling op landelijk en stedelijk niveau zou een historische trendbreuk zijn 
met het verleden. Gebleken is namelijk dat dit nog niet eerder in de geschiedenis 
is voorgekomen. Mogelijk dat de opbrengsten van dit onderzoek een aanzet 
kunnen vormen voor verdere discussie en studie op dit vlak. 

8.7 Eindconclusies en aanbevelingen

Met de beantwoording van alle onderzoeksvragen kunnen eindconclusies en 
aanbevelingen worden geformuleerd. De belangrijkste eindconclusie van dit 
onderzoek is dat bewoners van de Amsterdamse Bijlmermeer invloed hebben 
gehad op het (eind)resultaat van een langdurig en complex stedelijk vernieu-
wingsproces in hun wijk. Het merendeel van de ondervraagde bewoners, profes-
sionals en bestuurders herkent dit beeld; professionals en bestuurders sterker 
dan bewoners. De invloed van bewoners beperkt zich niet tot uitsluitend kleine 
aanpassingen van de voorgestelde plannen. In minimaal 15,8% en maximaal 
21,0% van de bewonersinbreng gaat het om majeure invloed. 

In aanvulling hierop is voor de Bijlmermeer empirisch aangetoond dat de kans 
op gehonoreerde inbreng van bewoners en belanghebbenden toeneemt naarmate 
de fase van planontwikkeling concreter wordt. Bij invloed kan het omgekeerde 
worden geconcludeerd. De kans op majeure invloed van bewoners en belang-
hebbenden neemt af naarmate de fase van planontwikkeling concreter wordt. 
Anders: hoe groter de kans op gehonoreerde inbreng, hoe kleiner de kans dat dit 
leidt tot majeure invloed.

Bij de totstandkoming van de Bijlmermeer (jaren ’60) en in het proces van visie-
vorming op en besluitvorming over de vernieuwing van de Bijlmermeer (eind 
jaren ’80 / begin jaren ’90) zijn bewoners overigens geen factor geweest. Op basis 
van dit onderzoek komt het beeld naar voren dat bewoners ruimte hebben om 
invloed uit te oefenen op het niveau van beleidsrealisatie, maar dat het stedelijk 
vernieuwingsbeleid op een hoger schaalniveau (gemeente en Rijk) een zaak is van 
professionals. De ‘grote’, meer strategische en fundamentele, besluiten worden op 
dit niveau genomen. Bij de lokale inkleuring worden bewoners pas partij.
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Een andere belangrijke conclusie die valt te trekken is dat het actief opzoeken 
en bevragen van bewoners leidt tot een veelomvattend beeld op basis waarvan 
met eventuele tegenstanders een constructiever gesprek kan worden gevoerd. 
Dit leidt uiteindelijk tot betere besluitvorming omdat voorstanders zich 
herkennen in de gepresenteerde plannen en tegenstand beter gepareerd kan 
worden. Aanvullend onderzoek zou moeten worden uitgevoerd om te bezien 
of de maatschappelijke baten positief opwegen tegen de kosten die het met zich 
meebrengt om op individueel niveau informatie te verzamelen. De Bijlmermeer 
toont in ieder geval procesmatig en inhoudelijk aan dat een dergelijke intensieve 
benadering goed heeft gewerkt. Mogelijk kan zelfs worden gesproken van een 
‘Bijlmermethodiek’.

Wat dit onderzoek ook heeft bevestigd is dat participatie een diffuus begrip is. 
Bij zowel definities als omschrijvingen is er sprake van persoons- en context-
gebondenheid. Dit compliceert het debat over participatie. Toch wordt dit in 
de vele publicaties en discussies die over dit onderwerp gaan niet of nauwe-
lijks genoemd. Deze constatering past slecht op het toenemend belang dat aan 
participatie van burgers en bewoners lijkt te worden gehecht. Het op zijn minst 
preciezer benoemen van het onderwerp, het veld van burgerbetrokkenheid en de 
actoren zorgt voor een eerste stap in het gerichter bespreken van participatie in 
een specifieke context. 

In het kader van dit onderzoek is met name gekeken naar beleidsparticipatie. 
Geconcludeerd kan worden dat de wetenschappelijke benadering van participatie 
in het algemeen en beleidsparticipatie in het bijzonder ‘theorie-arm’ is. In de jaren 
’60 is de participatieladder van Arnstein (1969) ontwikkeld en sindsdien is dit 
het dominante denkraam. Dit onderzoek heeft laten zien dat alternatieve weten-
schappelijke benaderingen nodig zijn omdat de ladder van Arnstein uitsluitend 
uitgaat van een machtspositie van de overheid. May (2006) heeft als een van de 
weinigen een poging gedaan met de introductie van een participatiester en een 
triangel van betrokkenheid, maar vooralsnog is zijn wetenschappelijke basis niet 
breed omarmd. 

Aanbevelingen
Tot zover de eindconclusies die uit deze studie zijn te destilleren. Als afsluiting 
rondt dit proefschrift af met aanbevelingen die binnen het participatiedebat en 
het stedelijke vernieuwingsbeleid verder uitgewerkt zouden kunnen worden. 
Hierbij wordt een onderscheid aangebracht in aanbevelingen die gaan over 
wetenschappelijk onderzoek en beleidsaanbevelingen.
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Wetenschappelijk onderzoek
De grote maatschappelijke aandacht voor burgerbetrokkenheid zou ook in 1. 
wetenschappelijke zin moeten uitnodigen om meer, preciezer en vollediger 
onderzoek te doen naar beleidsparticipatie van burgers en bewoners. Nu 
lijkt de wetenschappelijke focus vooral te liggen bij maatschappelijk initiatief 
en burgerschap in het algemeen.
Een herijking van oude wetenschappelijke concepten is nodig waarbij een 2. 
combinatie moet worden gezocht in participatie- en machtsonderzoek. De 
uiteindelijke verhouding tussen beiden zal worden bepaald door het thema 
en de specifieke situatie.

Beleidsontwikkeling
De ontwikkeling om burgers op tal van terreinen steeds meer centraal 1. 
te stellen zou ook dienen te impliceren dat er meer beleidsmatige en 
be stuurlijke aandacht moet zijn voor beleidsparticipatie van bewoners en 
burgers. Dit lijkt in het steeds heviger wordende participatiedebat niet of 
nauwelijks aan de orde.
Het lijkt vruchtbaar om voorafgaand aan rigoureuze ingrepen (hoogniveau-2. 
renovatie, sloop) altijd op individueel niveau een meningspeiling te 
houden. De opbrengst kan als basis worden gebruikt voor de verdere plan -
ontwikkeling. Dit biedt inzicht in individuele wensen van bewoners en het 
geeft meer en betere mogelijkheden om het gesprek te voeren met zowel 
voor- en tegenstanders.
Leg in het 3. gehele beleidsproces de inbreng en gehonoreerde inbreng van 
bewoners vast en beperk dit niet tot het moment van inspraak vlak voor 
besluitvorming. Over deze ‘totaallijst’ van bewonersinbreng, en het al 
dan niet verwerken, wordt achteraf gecommuniceerd en verantwoording 
afgelegd aan betrokkenen. Hiermee blijft de betrokkenheid van bewoners 
en belanghebbenden tot het laatst geborgd en wordt de cyclus, zoals dat bij 
beleid gebruik is, voltooid. Nu gebeurt dit zelden tot nooit.

Met deze set aan eindconclusies en aanbevelingen is het onderzoek naar bewoners-
inbreng en -invloed bij stedelijke vernieuwing in de Bijlmermeer voltooid. Het 
debat over participatie zal voort gaan. Naar een andere invulling van stedelijke 
vernieuwing zal worden gezocht. Beide thema’s zullen elkaar ongetwijfeld snel 
weer raken omdat de verbinding onlosmakelijk is. De inzichten die zijn opgedaan 
in deze studie kunnen in praktische zin worden gebruikt bij het werken aan en 
vernieuwen van de stad. Mogelijk draagt dit proefschrift ook bij aan de verbreding 
van het wetenschappelijk debat over participatie. Onder de paraplu van dit diffuse 
begrip hoort ook beleidsparticipatie, een vorm van participatie waarbij burgers 
en bewoners hun invloed kunnen laten gelden bij beleidsvorming en besluitvor-
mingsprocessen. Het is met name in dit veld van bewonersbetrokkenheid waar 
vernieuwing kan leiden tot grote effecten op de samenleving. Meer wetenschappe-
lijke, beleidsmatige en bestuurlijke aandacht speelt hierbij een cruciale rol.



297

Residents’ participation is high on the political agenda. In combination with 
urban development, it is an issue that is attracting growing interest. The role and 
position of residents in the process of developing city districts and neighbour-
hoods is becoming an increasingly prominent theme (Van Marissing, 2008; 
Tonkens, 2008; Tonkens, 2009; Van Hulst et al., 2009; Van Ankeren et al., 2010; 
Tonkens & Verhoeven, 2011). In this process, in which there seems to be an 
increasing focus on residents’ participation, the Dutch government’s introduction 
of the district approach as the spearhead of urban renewal appears to be one 
of the most important moments of the last ten years. Lying at the heart of this 
approach are the residents of fragile districts. In the policy jargon, these are also 
known as ‘priority’ or ‘power’ districts.

The reason for this research was the supposed contrast in attention paid to 
residents in urban renewal and the district approach, two policy fields that 
overlap significantly with one other. The issue of participation in urban renewal, 
and urban renewal in Amsterdam’s Bijlmermeer in particular, is the subject of 
this study. In the period studied (1992-2008), residents are often mentioned in 
policy documents, but their role and opportunities for policy influence in urban 
renewal appear to be marginal (see, among others, Uitermark, 2007; Mepschen, 
in: Tonkens & De Wilde, 2013). The central research question was formulated to 
establish whether this has been the case in practice:

To what extent and in what way have residents had influence on the (final) outcome of the 
long-term, large-scale and complex process of urban renewal in the Bijlmermeer?

Summary
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In order to reach a well-founded answer, for this research a distinction was made 
between the input, influence and major influence of residents and stakeholders. 
These concepts are described as follows:

All documented suggestions from residents and stakeholders as part of the - 
decision-making process of the renewal of the Bijlmermeer are described as 
input.
All documented and honoured input of residents and stakeholders as part of - 
the decision-making process of the renewal of the Bijlmermeer that leads to 
changes being made to plans, is defined in this research as influence.
The documented and honoured input of residents and stakeholders as - 
part of the decision-making process of the renewal of the Bijlmermeer that 
leads to changes being made to plans, which has a significant effect on the 
live ability and/or the quality of life, and which also often entails high costs 
for the parties to the development, is described as major influence. 

Six sub-questions were formulated to provide a basis for the answer to the 
central research question. When answering the sub-questions, a picture emerges 
of several phases of urban development and restructuring over time at the 
level of policy development, and residents’ involvement in this. Insight is also 
gained into what, precisely, residents’ participation is, and how this relates to 
a large-scale and complex process of renewal such as that which has occurred 
in the Bijl mermeer. Finally, we can answer the question of whether residents’ 
par ticipation has resulted in actual influence on the process of (planning) urban 
renewal in the Bijlmermeer.

This research can be classified as a single, descriptive case study, in which the 
initial development, the ‘deterioration’ and the renewal of the Bijlmermeer 
are reconstructed. We look at residents’ input and influence in the section on 
renewal, in particular, but this is also done in relation to the policy-related and 
historical framework of urban development and restructuring in general. The 
conceptual model that is used for this research is that of John May’s (2006) ‘star of 
par ticipation’ and ‘triangle of involvement’.

No involvement of residents in policy development
Over the centuries, there has been no involvement of residents in urban 
de velopment and restructuring at the level of formal policy development, either 
at the national or city level. This research shows that this has also been true for 
the most recent policy.

Analysis shows that after World War II, the frameworks for urban development 
policy and restructuring policy in the Netherlands were initially established 
by central government. After this, more or less space was left for city councils 
to elaborate this framework. At both of these levels (national and city-level), 
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there was no policy participation on the part of residents. This was also the case 
for policy that was heavily focused on residents (for example, the ’56 districts 
approach’ or the district approach). Between the 1970s and the beginning of the 
1990s, districts played a central role in metropolitan policy development. With the 
Grotestedenbeleid (urban policy), this central role took a new form. Parallel to this 
policy and at a later time, with the introduction of the 56 districts approach and, 
above all, the district approach, districts again assumed a key role, and residents 
were also increasingly on the political agenda.

Viewing urban policy in historical perspective shows that the focus on the city 
and the districts overlapped in time, but at no point in history were residents 
involved at the level of policy development. The developments in the Bijlmermeer 
need to be seen against this background.

A very limited theoretical conceptualisation of participation 
This research shows that there is a wealth of definitions, descriptions and forms 
of participation. Depending on the context, variables can be identified that affect 
the meaning, interpretation and form. At the same time, it can be concluded 
that in recent decades, very few theoretical concepts of participation have been 
developed. At the end of the 1960s, Arnstein (1969) introduced the ‘ladder of 
participation’, and various scientists developed variations on this (including 
Wiedemann & Femers, 1993; Bishop & Davis, 2002; Wilcox, 2004; Tritter & 
McCallum, 2006).

Only May (2006) has presented a different concept. He sees Arnstein’s ladder 
as a classical approach to power (2006:307). According to May, ‘[…] one of the 
most powerful and useful features of the original Ladder of Participation is that it 
makes this power dimension explicit’ (2006:307), and ‘[…] it helps to explain the 
disillusionment and cynicism that arise all too frequently in the wake of public 
participation exercises’ (2006:309). In May’s view, however, the theory must be 
disconnected from ideology, and it needs to address the discontinuous character 
of the interaction between citizens and government. This is taken into account in 
May’s star of participation.

The star is a conceptual model that, together with the triangle of involvement, 
has been used for this research. The triangle of involvement shows, by means of 
a graphic, that the number of participants falls as the intensity of in volvement 
increases. This causal relationship is not new, but according to May, it is 
necessary to look differently, on the basis of this, at the small group of residents 
or citizens who are highly committed and show involvement. In May’s view, 
more governmental appreciation and support (for example, the de velopment of 
social capital, if necessary) lead to more effective decision-making.
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May’s conceptual model has one great advantage compared to Arnstein’s concept: 
it is applicable in situations where the government is in position of power, but 
also in those cases in which this is not the case, or to a much lesser extent. With 
this, the limitation of Arnstein’s ladder, which had previously drawn criticism 
(among others, Burton (2004) and Tritter & McCallum (2006)), is removed. The 
presentation in the form of a star is also more neutral. The suggestion that a 
‘higher’ level of participation (with a ladder or continuum) is better, or more 
worth striving for, is no longer at issue when a star is used. This is also true for 
the triangle in comparison with the much-used pyramid.

In the context of urban renewal, many variables have an influence on the 
meaning, interpretation and form of participation. Uitermark (2007) and 
Mepschen (2013) have highlighted the political character of this policy field. 
Power and influence play a major role in urban renewal. Lelieveldt (1999) has 
established that research into participation should be combined with research into 
power, in order to gain insight into both attempts to exercise influence and actual 
influence. In Lelieveldt’s view, however, this is impossible. Influence can only 
be ascertained in formal decision-making, a limitation that was also identified 
by other researchers in the past (including Bachrach & Baratz (1964) and Lukes 
(1974)). As it is not easy to find a solution (and, in Lelieveldt’s words, even 
im possible), in this research, demonstrable influence in formal decision-making is 
seen as a ‘lower limit’. This means that more influence will have been exercised in 
practice than can be ascertained on the basis of the research.

The population of the Bijlmermeer: unique in Amsterdam and the Netherlands
The Bijlmermeer is by no means an ‘average’ district. Wassenberg (2013) has even 
characterised the Bijlmermeer as the area that once had the worst reputation in 
the Netherlands. Since then, things have improved on various fronts, but certain 
aspects remain fragile. The district is ethnically extremely diverse, and many 
households have a weak social-economic position. This research finds seven 
aspects to be characteristic of the Bijlmermeer:

More than half of the adult population of the Bijlmermeer looks after one or - 
more children (54%), and a quarter of these adults are single.
In terms of size, the Surinamese population is the largest group in the - 
Bijlmermeer (36%), non-Western immigrants (niet-westerse allochtonen) form 
the second-largest group (27%), while the number of native Dutch has fallen 
to under 20%.
The group of residents who have lived in the Bijlmermeer for longer than 10 - 
years is increasing in size (in 2010 25%), but the rate at which people move 
in the Bijlmermeer remains high. This is partly explicable as a result of the 
urban renewal process.
In the period between 1995 and 2005, the Bijlmermeer was one of the areas - 
with the highest levels of unemployment in the city.
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The relative number of people eligible for welfare assistance in the - 
Bijlmermeer also scored very highly in the period between 2000 and 2010.
The - d,f,h-neighbourhood combination is one of the poorest in Amsterdam. 
The e,g,k-neighbourhood combination scores slightly better in terms of 
average disposable income.
Almost half of the population of the Bijlmermeer had a low level of - 
education in 2010.

In their own way, all of these aspects influence residents’ willingness to 
par ticipate. For a major part of the population, this willingness will not initially 
be very great. This requires focused action on the part of the government, so as to 
be able to enter into a meaningful dialogue with residents. The urban district has 
managed to get better at this over time, especially in the period between 1995 and 
2001. 

No role for residents in the initial development of the Bijlmermeer
Analysis shows that residents did not play a role in the initial development of 
the Bijlmermeer, and that in the subsequent phase their main contribution was to 
research. Mentzel (1989) has shown that the discussion about the construction of 
the Bijlmermeer was a discussion between professionals. No research was under-
taken into the housing desires and needs of residents, nor was the architectural 
and urban development philosophy tested beforehand. Even the city council only 
approved the Bijlmermeer zoning plan after the last home had been completed. 
No vote by call was held in the council prior to construction (1989:177).

There were already problems in the initial phase, following the completion of 
the first homes. The rate of moving was high and facilities were not completed, 
or were completed later or otherwise than agreed. Global developments, such 
as the oil crisis and independence in Surinam, also had a major influence on 
life in the Bijlmermeer. The picture that emerges is that the Bijlmermeer had an 
‘un fortunate’ start and was subsequently drawn into a downward spiral, caused 
by a combination of faulty human estimations and national and global develop-
ments. The attempts to limit the damage and stem the tide lasted between 15 and 
20 years. This period, too, was mainly a matter for professionals. In no phase were 
residents or residents’ organisations engaged as permanent discussion partners 
to assist with finding solutions to existing problems. By means of (residents’) 
research, however, surveys were undertaken by the authorities (government and 
housing corporations) into what it was like to live in the Bijlmermeer (including: 
‘Bijlmermeer van binnen. Een grootschalige hoogbouwwijk beoordeeld door 
bewoners’ (1975); ‘Bewonersonderzoek Gliphoeve I’ (1976); ‘Bewonersonderzoek 
Groot-Fleerde. Een experiment met huurverlaging’ (1986); ‘Die Bijlmer, wat heb 
je daar nou te zoeken? Een onderzoek naar bewoners die langer dan 4 jaar in de 
Bijlmer wonen’ (1989)).



302 SUMMARy

In 1980, 50 residents’ organisations and institutions had a study conducted on 
the Bijlmermeer’s problems and potential solutions. This study, entitled ‘Van 
de Bijlmer meer maken. Een deltaplan voor de Bijlmermeer’, showed in very 
concrete fashion which problems were being experienced by the residents, and 
what in their opinion might serve as solutions. This study had been prompted by 
the residents’ lack of confidence in a research study that had been announced by 
the city council. Parallel tracks thus developed: one research study carried out by 
the city council, and one carried out by residents’ organisations. The municipal 
executive made fl 250,000 available for this, of which fl 50,000 was for the 
residents’ study. Later (much later) in time, a number of the solutions that had 
been presented by residents would form part of the improvement and renewal of 
the Bijlmermeer. Archival research did not reveal a direct relationship with the 
study that was initiated by the residents.

No role for residents in policy development relating to renewal of the 
Bijlmermeer
Just as with the initial development of the district, the development of a vision on 
the renewal of the Bijlmermeer appears to have been a matter for professionals. 
Although there was a study by the Wijkopbouworgaan Bijlmermeer foundation 
in 1980, broadly supported by residents’ organisations, which sketched out 
the Bijlmermeer’s problems and the potential solutions to these, the discussion 
was still mainly held between administrators, officials and the staff of housing 
cor porations.

The 1980s were dominated by the establishment, implementation and evaluation 
of the so-called rehabilitation programme. This programme ran from 1983 to 1988, 
with the aim of reversing the negative spiral on various fronts in the Bijlmermeer. 
During the programme, in the framework of scenario discussions, the Nieuw 
Amsterdam housing corporation (founded in 1984) raised the idea of the partial 
demolition of existing flats. This was not an option for any of the other parties 
during this phase.
 
The rehabilitation programme nevertheless proved to be inadequate. It was 
established that there was no direct relationship between letting (the vacancy 
rate had risen to almost 25% in 1985) and the programme of improvements. To 
be sure, there was a boost to the quality of the buildings, and the vacancy rate 
did actually fall after some time, but the shortcomings of the Nieuw Amsterdam 
housing corporation continued to mount. To put it differently, the rehabilitation 
programme had failed in its aim and follow-up initiatives were needed.
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The Toekomst Bijlmermeer working group was created in 1988. Central 
government refused to provide yet more financial support, and structural 
solutions to the Bijlmermeer’s problems thus had to be sought by other means. 
Various experts sat on the working group, but residents and/or residents’ 
or ganisations did not participate in it. Eighteen months later, in a report entitled 
‘De Bijlmer blijft, veranderen’, the working group formulated a set of eleven 
recommendations that would form the basis for the renewal of the Bijlmermeer. 
It also referred to the demolition of homes, and the taboo on this appeared to be 
disappearing slowly. This was also shown by research by Wassenberg, entitled 
‘De bewoners over de toekomst van de Bijlmermeer’. This describes how ‘[…] 
radical urban development measures are not (or no longer) rejected beforehand, 
but the precise implications for each neighbourhood have to be determined’ 
(1990:8). Wassenberg’s research, though, was only carried out after the working 
group’s proposals had been made known. With this, use was made of the 
op portunity to combine research into the functioning of caretakers, which had 
been planned earlier, with research into opinions on the outcomes of the work of 
the working group. In other words, this study came about by chance and was not 
commissioned.

Despite the limited involvement of residents until that time, residents were 
discussed prominently in successive reports: ‘Over de toekomst van de Bijlmer’ 
(by the Zuidoost urban district) and ‘Kiezen en Beginnen’ (by the steering group 
on the Renewal of the Bijlmermeer, which was set up only for a limited time). A 
central element was that renewal without residents’ involvement would not work, 
and that sufficient account should therefore be taken of this in the process. There 
was extensive discussion on how this could be achieved. In a policy-related sense, 
the involvement of residents in the elaboration of the renewal process appeared to 
be guaranteed at that moment. The residents’ role in the vision process remained 
limited to participating in research. The final report, ‘Werk met werk maken’, 
by the steering group on the Renewal of the Bijlmermeer, was the first detailed 
programme of activities to follow from the ‘Kiezen en Beginnen’ report. In fact, 
this programme of activities for the period 1992-1993 can be seen as the start of 
the current renewal process.

Residents have input into and influence on realisation of policy in the renewal 
of the Bijlmermeer
The residents of the Bijlmermeer have had input into and influence on the process 
of urban renewal in their district. In the period between 1992 and 2008, residents 
and stakeholders submitted 325 suggestions during public consultations. More 
than a third of these – 114 suggestions (35.1%) – were honoured. A slightly higher 
number (131 suggestions: 40.1%) were not honoured, and a quarter (80 sugges-
tions: 24.6%) were postponed.
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In addition to these absolute numbers relating to public consultations, 
participation plans were drafted and implemented for the Action plans for the 
F-neighbourhood, the K-neighbourhood and part of the G-neighbourhood. 
In the preparation of the Final Action Plan, much time and effort was also put 
into gathering residents’ preferences and opinions by means of house-to-house 
surveys, among other things. This approach had an influence on the final result, 
without our being able to show this in a precise way. The conclusion that can be 
drawn from this is that we can see the residents’ input and influence that can be 
identified as a ‘lower limit’. In the process of renewal, residents have thus had 
more input and influence than this research study shows (or rather: can show).

The 325 suggestions that were submitted can be classified into phases 2, 3, and 
4 of the planning development process. Phase 2 concerns the Action plan for 
an area. Much is still undecided; agreements are made on the key issues. Phase 
3 concerns a decision on a more detailed plan, whereby financial cover is also 
arranged. Phase 4 is the definitive, detailed elaboration. In addition to the various 
phases, for this research, a sub-division was made into categories. We looked 
at whether residents’ input concerns: (a) the housing stock/property, (b) public 
space, (c) infrastructure or (d) the process.

This study shows that the chance of honoured input by residents and stake-
holders increases as the phase of planning development becomes more 
concrete. Suggestions that relate to the housing stock/property are submitted, in 
particular, in phases 2 and 3. For public space, this is the case for phase 3 and, 
in particular, for phase 4. In the Bijlmermeer, infrastructure is a theme that gets 
significant attention from residents and stakeholders in all phases. Process-related 
suggestions increase in number as the phases become more concrete.

Honoured input can also be described as the influence of residents and stake-
holders. For this research, a distinction was made between major influence and 
non-major influence. The definition of major influence is influence for which it is 
extremely likely that this will have significant consequences for the liveability and 
quality of life in this area. Substantial financial implications can play a role in this.

For each honoured suggestion, we looked at whether or not the input was major. 
From this analysis, a picture of 18 major suggestions emerged from a total of 114. 
In addition, for six suggestions there was some uncertainty as to whether there 
had been major influence, because it could not be established for sure whether 
there had been a significant effect on liveability or the quality of life. This results 
in a bandwidth of 15.8% and 21.0%. Without exception, the 18 major suggestions 
concern the housing stock/property. With the exception of one suggestion, they 
concern input in phases 2 and 3. The six suggestions for which there is some 
doubt concern infrastructure (with one exception), and then mainly parking 
issues.
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The conclusion for input was that the chance of honoured input by residents 
and stakeholders increases as the phase of planning development becomes more 
concrete. With influence, the opposite can be concluded. The chance of major 
influence on the part of residents and stakeholders falls as the phase of planning 
development becomes more concrete. To put this differently: the greater the 
chance of honoured input, the smaller the chance that this will lead to major 
influence.

This research shows that there is space for residents’ input in every phase, and 
that residents can also contribute something in practice. Set against the total 
honoured input, the honoured residents’ input per phase in the renewal process 
of the Bijlmermeer is a fifth for phase 2, more than a third for phase 3 and almost 
half for phase 4. Around a sixth of all residents’ input had a major impact.

Residents less convinced than professionals and administrators
For this research, a questionnaire was sent to 4,287 residents and ex-residents 
of the Bijlmer, and discussions were held with 46 professionals and four 
administrators. The outcome of this data collection also points to the conclusion 
that there was demonstrable input and influence, although a substantial 
proportion of the residents were not convinced. 

The residents were divided into active residents (non-representative random 
sample) and general residents (representative random sample). The first group 
are residents who have attended an information or consultation meeting at least 
once, or have informed themselves or become informed in some other way about 
urban renewal plans in their neighbourhood. For the group of general residents, 
this was not known beforehand. Both groups of residents are positive about the 
fact that the Bijlmermeer has been renewed (88% and 98%, respectively) and a 
significant share of both groups thinks that residents’ input at information and 
consultation meetings led to changes to plans (53% and 58%, respectively).

Professionals and administrators are moderately positive in their evaluation 
of residents’ influence. Half (50%) state explicitly that residents have had an 
influence on the (final) outcome of urban renewal, 22% estimate that this influence 
has been small, and 28% think that there has been significant influence. The view 
of the total group of respondents is, in general (both residents and professionals/
administrators), that residents have exercised influence. This is in agreement 
with the outcomes of the archival and literature research. Nevertheless, at least 
40% of the residents (all residents together) do not believe that they have had 
any influence on the planning and decision-making process. Only 6% of the 
professionals and administrators believe that residents have not exercised any 
influence. The professionals and administrators were also asked whether the 
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Bijlmermeer would have looked different had the residents not provided input. 
Of this group, 84% responded to this in the affirmative. This adds a little more 
colour to the previously mentioned figure of 50%.

The Bijlmermeer as a ‘critical case’
Following Flyvbjerg’s (2006) approach, residents’ participation in the renewal of 
the Bijlmermeer is a ‘critical case’. According to Flyvbjerg, the aim with critical 
cases is ‘to achieve information that permits logical deductions of the type: “If this 
is (not) valid for this case, then it applies to all (no) cases”’ (2006:230). In the case 
of this research, the implicit assumption beforehand was that the residents do not 
(or did not) contribute input to, or have influence on, the (final) outcome of the 
urban renewal process in the Bijlmermeer. This assumption stems from the large-
scale nature of the renewal approach, in combination with the large proportion of 
social-economically fragile households in the area.

This research has shown that residents of the Bijlmermeer did, in fact, provide 
such input into, and have such an influence on, urban renewal. This is the case for 
both strong and weak social-economic groups. It is likely, in view of Flyvbjerg’s 
argument, that if this is the case for the Bijlmermeer, then it is also highly likely 
to come up in other areas of renewal in Amsterdam and the Netherlands. An 
important precondition for this, though, is that the government plays an active 
role. 

For the period between 1995 and 2001 in particular, the urban district took a 
great deal of initiative to initiate discussions, often at an individual level, with all 
layers of the population of the Bijlmermeer. This approach, in this phase, could 
be described as the so-called ‘Bijlmer methodology’. A wide range of forms of 
participation was used, in which the specific situation of the population, the 
project phase and the task in hand played leading roles; precisely the core of 
May’s conceptual model. This has led, among other things, to Bijlmer-specific 
forms of participation, such as information tents with a festive feel and occasional 
payments to residents and key figures. The discussion about this last form of 
participation reached the highest political levels.
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Bijlage 1 Inbreng bewoners en belanghebbenden 
bij besluitvorming

Amsterdamse Poort

Kwalitatieve inbreng bewoners/betrokkenen Gehonoreerd?

SPvE Vogeltjeswei (SDR090496 RO/53)
er worden onvoldoende sociale huurwoningen teruggebouwd later
de herhuisvestingsregels moeten anders/beter later
afstand	Cvketel	en	de	warmwaterkraan	is	te	groot,	hierdoor	ontstaat	warmteenergie	 later
neem s.v.p. ontmoetingsplaatsen/speelplaatsen op in de openbare ruimte later

SPvE Marktplein e.o. (SDR060600 RO/49)
bezwaar tegen het verdwijnen van het buitenzwembad nee
graag creatie recreatieruimte voor jongeren uit Vogeltjeswei en omliggende buurten nee
plaatsing rotonde en de oprit langs de Vogeltjeswei graag meer richting Gooiseweg later
termijn berekeningen geluidsbelasting en de daaraan te verbinden conclusies moet 
langer

later

veiligheid kinderspeelplaats moet beter later
bouwhoogte van de gebogen strook woningbouw is te hoog nee
tegen	herprofilering	van	de	gracht	waardoor	het	uitzicht	op	het	water	verloren	gaat ja

SPvE en SP met maaiveldontwerp Marktplein-Zuid (SDR120705 RO/47)
Fietsersbond wenst aansluiting Gulden Kruispad op twee plaatsen i.p.v. één ja

Bijlagen
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F-buurt

Kwalitatieve inbreng bewoners/betrokkenen Gehonoreerd?

PvA F-buurt  (SDR250696 RO/104)
uitstel besluit gevraagd want bewonersparticipatie is tekort geschoten nee
meer en betere begeleiding bij herhuisvesting ja
herhuisvesting Kort Fleerde en Kort Frissenstein start te laat nee
er zijn meer nieuwbouwwoningen nodig met betaalbare huren nee
een Plan van Aanpak is nu niet mogelijk als er geen toekomstvisie voor de hele buurt 
is opgesteld

nee

ruimtelijk model leidt tot verbrokkeling en sociale segregatie. Meer groen, minder 
bebouwing

nee

te veel ruimte voor autoverkeer nee
alternatief idee voor auto-ontsluiting later
te veel sloop plus sloop op de verkeerde plekken nee
voorstellen sociaaleconomische vernieuwing zijn te weinig uitgewerkt en concreet nee
mogelijkheden bieden voor kleinschalige bedrijvigheid in de bebouwing ja
kunstwerken in de binnenstraten s.v.p. niet slopen ja
er	is	segmentatie	nodig	bij	de	flats,	m.n.	florijn ja

SPvE F-eiland noord (SDR150699 RO/84)
in	het	ontwerp	graag	geen	blinde	muren	aan	de	koppen	van	de	flats ja
tegengaan auto-overlast bij school als gevolg van het halen en brengen van kinderen later
handhaving brug nee
graag betrokkenheid van bewoners bij inrichting sport- en speelvoorzienigen ja
graag	kleinschalige	parkeergarage	bij	de	flat	in	plaats	van	parkeren	in	de	openbare	
ruimte

later

graag tegengaan asociaal woongedrag bewoners Florijn Noord ja

SPvE F-midden (SDR191099 RO/163)
worden kinderen ook betrokken bij de inrichting van de speelplaatsen? ja
kan eilandje in het water behouden blijven? later
komt er een voetgangerspad langs het water? ja
kan in de toekomstige F-buurt nog worden gevist? ja
kan	de	sloopgrens	in	de	flat	frissenstein	(nu	voor	de	knik)	niet	anders? later

SP (inclusief maaiveldontwerp) F-eiland noord (DB140300 RO/157)
graag wandelpad langs het water nee
hele groene oever langs de school s.v.p. openbaar houden nee
kan de buurt ook gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimte van de school? ja
komen er op- en afritten op de hoeken van de stoepen t.b.v. invaliden? ja
graag	fietsnietjes	voor	fietsers	bij	de	flats ja
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SP (inclusief maaiveldontwerp) F-midden (DB250303 RO/242)
bij	twee	bruggen	graag	dubbele	fietssluizen	aanbrengen	om	te	voorkomen	dat	
bromfietsers	te	hard	over	de	bruggen	rijden

ja

SP F-zuid (DB060404 RO/227)
graag terugplaatsing tennisveldje ja
omzetting van huur- naar koopwoningen nee

H-buurt

Kwalitatieve inbreng bewoners/betrokkenen Gehonoreerd?

SPvE Oude H-buurt, incl. wijziging (SDR240398 RO/32, SDR130499 RO/38)
schrappen aanvullende woningbouw in de vorm van woontorentjes van 5 tot 8 lagen ja
graag aanvullende laagbouwwoningen nee
aanvullende nieuwbouw met maatschappelijke en religieuze voorzieningen later
naamgeving van de nieuwe centrale looproute door de H-buurt later
inrichting maaiveld van de te slopen parkeergarages later
inpassing buitenruimte buurtcentrum in het maaiveldontwerp later
materiaalkeuze en voorstellen toegepaste kunst later
bewegwijzering later
detaillering speelvoorzieningen later
ligging van de voetpaden later
vervanging locatie buurthuis later
huisvesting rommelmarkt later
te veel parkeerplekken verdwijnen, kans op te hoge parkeerdruk nee
aantal kooiplaatsen onvoldoende nee
onveiligheid en inbraakgevoeligheid van het beveiligde parkeergedeelte nee

SPvE Hakfort en Huigenbos (SDR161203 RO/93)
niet alle doorgangen afsluiten ja
graag verdiepte onderdoorgangen ophogen ja
geen sloop loopbruggen nee
moet bodemvervuiling niet worden aangepakt? nee
moet de parkeernorm niet anders? nee
geen verbreding van de waterloop ja
breedte dienwegen graag smaller nee
vuilinzameling graag conform nieuwe wijze van vuilinzameling ja
geen toevoeging bedrijfsbebouwing nee
graag	vrijliggend	fietspad	bij	Bullewijkpad ja
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Maaiveldontwerp Hofgeest (DB020399 RO/128, DB160399 RO/175)
door 2/3 sloop van de parkeergarage dreigt een tekort aan geschikte parkeerplaatsen nee
naast	de	wandelboulevard	graag	een	fietspad,	anders	maken	fietsers	en	bromfietsers	
verkeerd gebruik van het wandelpad

nee

verkeerd gebruik van het wandelpad nee
duidelijkheid over invulling pleintje later
s.v.p. goed beheer waterspeelplaats ja
laat de tuin ten zuiden van Hofgeest west aansluiten bij het groen in de tuin van 
garage Haag en Veld

nee

s.v.p.	een	trapveldje	in	het	hof	tussen	de	flat	hoogoord	en	hofgeest nee

SP Haag en Veld, incl. maaiveldontwerp (DB280801 RO/452)
s.v.p.	verlichting	aanbrengen	bij	een	paadje	aan	de	achterzijde	van	de	flatgebouwen	
Haag en Veld

nee

s.v.p. verlichting aanbrengen langs de voetpaden ja
s.v.p. bankjes plaatsen rond de speelplaats t.b.v. toekijkende ouders van spelende 
kinderen

ja

SP en maaiveldontwerp Hogevecht (DB100902 RO/549)
ontsluiting van Hogevecht vanaf de Karspeldreef zal verkeersonveilige situaties tot 
gevolg hebben op het maaiveldniveau, graag maatregelen om de verkeersonveiligheid 
tegen te gaan

nee

graag minder steile afrit nee
het meest oostelijke tunneltje onder de Karspeldreef s.v.p. niet afsluiten ja
situeer openbare parkeerplaatsen op het dak van de garage t.b.v. een goede sociale 
controle

nee

SP en maaiveldontwerp Hogevecht (DB100902 RO/549)
ontsluiting van Hogevecht vanaf de Karspeldreef zal verkeersonveilige situaties tot 
gevolg hebben op het maaiveldniveau, graag maatregelen om de verkeersonveiligheid 
tegen te gaan

nee

graag minder steile afrit nee
het meest oostelijke tunneltje onder de Karspeldreef s.v.p. niet afsluiten ja
situeer openbare parkeerplaatsen op het dak van de garage t.b.v. een goede sociale 
controle

nee
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D-buurt

Kwalitatieve inbreng bewoners/betrokkenen Gehonoreerd?

Finale Plan van Aanpak (SDR290102 RO/1)
onzekerheid toekomst basisschool (behoud/sloop) later
nieuwe variant t.o.v. Finale Plan van Aanpak: 103 woningen minder gesloopt, 122 
woningen meer gerenoveerd (in sociale sector)

ja

SPvE Bedrijfsverzamelgebouw Daalwijkdreef (SDR180599 RO/55)
ook huisvesting instellingen, naast startende en doorstartende ondernemers nee
vrees voor toenemende parkeerdruk, daarom meer parkeerplaatsen nee

SPvE D-buurt (SDR220205 RO/06)
hoge bebouwing verlagen i.v.m. bezonning later
bouwplan is in strijd met stadsdeelbeleid m.b.t. passieve zonenergie  nee
bedrijfsruimten ontwikkelen langs Dolingadreef nee
vrijliggend uitvoeren van het Strandvlietpad nee
gestrekt	uitvoeren	van	fietsroute	(2x) nee (2x)
handhaven bestaande bomen nee
Plan met realistisch groengehalte (m.a.w. meer groen) nee
zorgen om gebruik ventweg als sluiproute later
meer duidelijkheid over drugsopvang in het plangebied nee

G-buurt

Kwalitatieve inbreng bewoners/betrokkenen Gehonoreerd?

PvA Grubbehoeve – Grunder (SDR120601 RO/50)
bewoners moeten voldoende invloed hebben op het Plan van Aanpak ja
geen voorstellen voor bebouwing langs de Geerdinkhofweg ja
geen woontoren tussen de metrobaan en Gouden leeuw en woonblokjes in de groene 
tussengebieden 

ja

sociale huurwoningen aan de zuidwestkant van de verlaagde dreven ja
ongelijkvloerse kruising met de ’s-Gravendijkdreef ter plaatse van de recreatieve route ja
er moet een totaalvisie komen voor de vernieuwing van de Bijlmermeer nee
te veel groen wordt verwijderd nee
vrijliggend	fietspad	 later
moet plangrens worden gewijzigd? nee
alternatieven handhaven hoge dreven? nee
onafhankelijk technisch onderzoek naar de grondwaterhuishouding nee
door het verlagen van dreven neemt de verkeersveiligheid af ja
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er ontstaat geluidshinder door verlaagde dreef later

andere inrichting van parkeergarages nee
er	ontstaan	twee	‘gigablokken’	voor	de	garages	gouden	leeuw	en	groenhoven	 nee
dichtzetten van de onderdoorgangen Gouden leeuw later
behoud architectonische karakteristiek van Gouden leeuw/Groenhoven/Geerdinkhof ja
woonfunctie voor de garage omzetten in bedrijfsruimten en/of sociaalmaatschappelijke 
functies 

later

de woontoren de Garstkamp moet anders later
sloop van 60 woningen in Grubbehoeve is niet voldoende onderbouwd nee
ontwikkeling plannen nieuwe hoogbouw later
parkeren later
uitwerking PvA wordt ter discussie gesteld (d.m.v. Stadswandconcept) nee

SPvE Gulden Kruis (SDR080294 WW/20)
groenstrook niet bebouwen nee

SPvE Hoofdinfrasructuur Ganzenhoef (SDR120794 RO/101)
verkeersveiligheid moet steviger ja
nieuwe locatie van de Elsrijkdreef is niet akkoord ja
geen bedrijfsbebouwing tussen de Elsrijkdreef en de metrobaan ja

SPvE Geinwijk (SDR201294 RO/169)
voldoende speelvoorzieningen voor kinderen van alle leeftijden later

SPvE Gerenstein (SDR140596 RO/65)
hoogte van de passtukken verlagen ja
in plaats van appartementenblokken graag eengezinswoningen ja

SPvE Gooioord en Groeneveen (SDR180696 RO/67)
graag geconcentreerd parkeren ja
groenstrook niet uitgeven als binnentuin, maar als openbaar groen ja

SPvE centrum Ganzenhoef (SDR171296 RO/158)
kantoortorens zijn te hoog nee
parkeerplaatsen moeten op een andere plaats komen te liggen nee

SPvE Voorzieningenstrook Ganzenhoef-Oost (SDR141299 RO/187)
woontorens smaller (stedenbouwkundig accent) ja
er is sprake van windhinder bij de hoge woontorens later
laat een parkeerveld met 12 plekken vervallen ja
graag goede geluidwerende voorzieningen tegen geluidsoverlast ja
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SPvE Grunder – Grubbehoeve (SDR230903 RO/68)
geen verlaging Bijlmerdreef nee
geen toevoeging van bebouwing aan de noord- en oostzijde van de Bijlmerdreef en de 
’s-Gravendijkdreef

nee

er is geen informeel overleg geweest (procedureel bezwaar) nee
waterproblematiek	wordt	‘afgewenteld’ nee
graag	geconcentreerd	parkeren	ten	zuiden	van	het	CEC ja
gekozen parkeervariant graag in een terpconstructie uitvoeren later
bezwaar tegen verlies parkeerplaatsen als gevolg van de verlaging van de dreef nee
laat	hoogte	appartementsblokken	aflopen nee
voorkom massale wandwerking van grondgebonden woningen ja

voorkom sneuvelen mooie bomen
later (1x)
nee (1x)

werk een tweede watervariant uit later
bezwaar tegen tijdelijke weg voor de ontsluiting van de parkeergarage Gouden leeuw ja
er is een vorm van erfpachtrecht op het openbaar gebied nee

SPvE’s Noordoostzijde Bijlmerdreef en ’s-Gravendijkdreef (SDR240608 RO/32)
geen extra bebouwing s.v.p. Grunder staat voor een groot deel leeg, er is geen 
behoefte aan extra bebouwing

nee

de niveauverschillen tussen dreef en platform moeten weg later
diverse kanttekening bij bebouwing voor parkeergarages later
toren bij Garstkamp is te log en te hoog ja
twijfels over afzetbaarheid van villa’s dichtbij de parkeergarages ja
geen bebouwing van drie lagen bij Geerdinkhof nee
graag appartemententorentjes in plaats van bebouwing voor Geerdinkhof nee
parkeerbalans	in	Clusters	in	het	groen	is	niet	goed ja
aanleg van ventwegen leidt tot meer verkeersonveiligheid nee
onvoldoende	rekening	gehouden	met	mindervaliden	in	Clusters	in	het	groen nee
waarom geen ontwerp voor een gracht? later
luchtkwaliteit is niet in orde nee
waterhuishouding is niet op orde nee
geluidsnormen wegverkeer worden overschreden, woningbouw is niet mogelijk nee

SP/maaiveldontwerp Bijlmerdreef 2e fase (SDR270499 RO/290)
aanpassing oversteek Bijlmerdreef vanuit Groeneveen ja
uitvoering ontwerp s.v.p. zo spoedig mogelijk ja

SP/maaiveldontwerp Gooioord (DB160500 RO/299)
vlonder graag behouden, bruggetje mag weg Ja
graag	uitdunning	van	de	populieren	achter	de	flat	i.v.m.	daglicht Ja
huidig trapveldje niet op deze wijze nee
de ruimte vanuit Kikkenstein achter Gooioord is kaal. Kan hier beplanting komen? later
het maaiveld is veel hoekiger geworden. Graag meer buiging ja
is het mogelijk een hek te plaatsen rondom het trapveld? later
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SP/maaiveldontwerp Metrostation Ganzenhoef (DB151002 RO/623)
graag	overleg	met	alle	‘g’s’	in	de	omgeving	van	het	metrostation nee
graag aangeven op een bomenscan welke bomen worden gekapt ja
tegelpad, plus eventuele verlichting, graag drie maanden na voltooiing van de 
renovatie van het metrostation verwijderen

ja

er worden veel bomen gekapt, dit moet minder ja
fietspad	graag	op	een	andere	plaats later
10	extra	parkeerplaatsen	graag	vervangen	door	nietjes	voor	fietsen nee
graag bekendmaking procedurewijziging bestemmingsplan ja
graag voorplein Gouden leeuw opnemen in maaiveldontwerp nee

SP/maaiveldontwerp marktplein Ganzenhoef  (DB250303 RO/243) en 
SP/maaiveldontwerp Klein Gooioord (DB250303 RO/241)
graag twee enkele rijen bomen i.p.v. twee dubbele rijen nee
graag geen zuilen op de kop van de markt nee

SP/maaiveldontwerp De Kandelaar (SDR261004 RO/69)
bezwaar tegen de hoogte van een gebouw nee
bezorgdheid over mogelijke overlast op het plein later
functies in het gebouw leiden tot geluidsoverlast nee
onvoldoende parkeeplaatsen zal leiden tot parkeeroverlast nee
toename wind als gevolg van de hoogte van het gebouw nee
de	flat	grubbehoeve	verdwijnt	achter	het	gebouw	De	kandelaar nee
de afstand tot de vuilcontainer is te lang en zal leiden tot zwerfvuil nee
de	bouw	van	De	kandelaar	leidt	tot	vertraging	van	de	renovatie	van	de	flat	
Grubbehoeve

nee

gebouw De Kandelaar doet geen recht aan de uitgangspunten Bijlmermuseum nee
procedureel bezwaar: een niet onherroepelijk bestemmingsplan kan niet van 
toepassing zijn op een bouwplan

nee

SP/maaiveldontwerp Nieuw Grunder (ambtelijke notitie)
andere situering plantenbakken plus mogelijke plaatsing kunst later
andere	ligging	fietspad	t.o.v.	appartementen ja
andere ligging watergang nee

SP/maaiveldontwerp Grubbehoeve (ambtelijke notitie)
in SP wordt op p.19 gerefereerd aan bewonersinitiatieven zonder dat duidelijk is wat 
hiermee wordt bedoeld

ja

hoogte van schanskorven 80 cm i.p.v. 65 cm (want dan zijn de motorkappen van de 
auto’s minder zichtbaar)

ja

onvoldoende parkeerplaatsen nee
voetgangersroute	zal	worden	gebruikt	als	bromfietsroute later
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K-buurt

Kwalitatieve inbreng bewoners/betrokkenen Gehonoreerd?

PvA vernieuwing K-buurt (SDR171296 RO/202)
brug ’s-Gravendijkdreef later
ontsluiting K-zuid bij Kralenbeek later
beheer woningen later
behoud volkstuinen later
koppeling werkgelegenheid en vernieuwing later
behoud	fietscrossbaan later
verbinding met sociaaleconomische vernieuwing later
let op met horeca in de nieuwbouw later
meer aandacht voor verkeersveiligheid later
locatie en vorm van parkeerplaats Kouwenoord/Klieverink kan ook anders ja
meer onderzoek naar garage Kempering ja
s.v.p. meer dan twee bruggen over centrale waterpartij ja
geen dreefbebouwing bij Groesbeekdreef ja

Herzien PvA (SDR191200 RO/130)
geen	algemene	instemming	met	keuze	voor	‘boulevardmodel’ nee
buurtwegen anders (3x) ja (3x)
geen verlaging Karspeldreef nee
ander overgangspunt van een hoge naar een lage Karspeldreef later
zorg om versmalling Karspeldreef later
zorg over voldoende en veilige parkeerplaatsen later
noordzuid	fietspaden	niet	‘verknippen’ ja
zorg over bebouwing Kantershof langs ’s-Gravendijkdreef later
geen verplaatsing buurthuis en medisch centrum nee
goede inpassing wekelijkse markt later
zorg over verhuizing kerken later

Finale Plan van Aanpak (SDR290102 RO/1)

aanpassing	fietsroutes/fietsaansluiting	 (3x)1x ja, 1x nee, 1x later
andere verkaveling laagbouw Kralenbeek later

SPvE Park de drie K’s (SDR301001 RO/614)

parkeren (6x) 1x ja, 3x nee, 2x later

(fiets)routes	anders	(4x) 1x ja, 2x nee, 1x later
geen hoog hek rondom atletiekbaan nee
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SPvE Laag Kralenbeek (SDR230103 RO/1)
andere auto-ontsluiting op de Karspeldreef ja
vrijliggende	fietsroute nee
ruimere afstand tussen laag Kralenbeek en Kelbergen nee
geen ramen op de kop van woonblokken later
voorkom	menging	fiets	en	autoverkeer ja
graag een nieuw volkstuinencomplex later
te weinig parkeerplaatsen nee
graag	aansluiten	fietsverbinding	op	het	nellesteinpad ja

SPvE Nieuw Kempering (SDR270104 RO/VB/02)
onvrede over stadsverwarming, liever gas nee
onvoldoende sociale, culturele en recreatieve voorzieningen in de wijk nee
woningen graag op het water gericht nee
graag voortuinen waar de auto in kan worden geparkeerd nee
afwatering s.v.p. dusdanig dat ophoging niet nodig is nee
zorgen over straling bij hoogspanningslijnen nee
rubbertegels en beschutting bij kinderspeelplaatsen later
bouw geluidswal langs de metro i.p.v. hoge gebouwen later
waarom geen bomen langs het water? later

SPvE Klieverink Kouwenoord (SDR310505 RO/35
inventarisatie van waardevolle bomen is onvolledig ja
verminder het aantal (woon)lagen grenzend aan het Kantershof en beperk de bouw tot 
3 lagen

ja

strekking	fietsroute later

SP Laag Koningshoef, incl. maaiveldontwerp (DB260601 RO/356) / (DB200301 
RO/CSEV/141)
handhaaf het openbare karakter van het gebied tussen de woningen en handhaaf de 
voetgangersbrug

ja

minimale afstand van 30 meter tussen nieuwe en bestaande woningen plus een 
maatvoering die aansluit op die van de bestaande woningen

ja

graag een verkeersveilige inrichting van de erftoegangsweg Kantershof ja
verkeersveilige inrichting van de ’s-Gravendijkdreef ja
bezwaar tegen woontorens en woningen langs de erftoegangsweg Kantershof nee
plaats de bushaltes op de ’s-Gravendijkdreef iets van de weg ja
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Maaiveldontwerp markt Kraaiennest (DB081002 RO/614)
kunnen	de	bestaande	bomen	voor	de	flat	kruitberg	behouden	worden	in	het	groene	
(platanen)scherm?

nee

is de groenstrook voor Fort Kraaiennest als uitloopstrook te handhaven? nee
de	verkeersveiligheid	m.b.t.	de	tijdelijke	verbindingsroute	achter	het	Medisch	Centrum	
en de Bonte Kraai moet beter

ja

de looproute voor kinderen op marktdagen moet beter ja
er	moeten	fietsenstallingen	komen	op	het	maaiveld.	Die	ontbreken	nu ja
schoonhouden marktplein moet beter geborgd ja
branchering markt moet worden herzien nee
graag nieuwe locatie voor basketbalveld later
graag grotere afstand van de marktkramen t.o.v. het metrostation ja

SP/maaiveldontwerp Park 3K’s (DB220403 RO/322)
keuze variant 1 dienweg ja
route langs het water is te hoekig ja
keerlus	van	de	dienweg	aan	de	kop	van	de	flat	leggen ja
hou rekening met bestaande en toekomstige olifantspaden ja
strooi de voetpaden af met parelgrind ja
beplanting rondom parkeervelden moet dichte kroon krijgen i.p.v. voorgestelde Valse 
Christusdoorn

ja

s.v.p. geen verwijdering van de brug onder de metrobaan ja
geen aanleg van een voetbal/basketbalveld ten koste van twee minitennisveldjes ja
leg in het sport- en spelcomplex een pannacirkel aan ja
graag aanplanten van fruitbomen ja
graag een andere situering van parkeervelden nee
bij parkeren op maaiveld s.v.p. plaatsing van caravanportalen ter voorkoming van 
oneigenlijk gebruik

nee

graag ontwerpkeuze Nellesteinpad aanpassen nee
oeverlijn van de waterloop is te hoekig nee
graag VEZIP-installaties aanbrengen zoals elders ook is gebeurd nee
graag aanleg van een fontein in de Grubbezee om de waterkwaliteit te verbeteren nee
s.v.p. geen verplaatsing van het hek aan de westzijde van de atletiekbaan nee
Fietsersbond verzoekt om handhaving van de oude ligging van het Nellesteinpad nee
Fietsersbond vindt dat het Kraaiennestpad zou moeten doorlopen op een verhoogd 
plateau dat vrijgehouden wordt van marktkramen

nee

pas consequent chateauband toe om auto’s van het gras en voetpaden te weren later
Fietsersbond vindt de aansluiting van het Gaasperparkbad langs Koningshoef 
ongelukkig

later

Fietsersbond is bang dat waterpartij ten oosten van Kleiburg ten koste zal gaan van 
het Gaasperparkbad

later
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SP/maaiveldontwerp Laag Kralenbeek (DB071003 RO/742)
zoveel mogelijk bomen behouden ja
s.v.p. geen inkijk van de woningen op de koppen ja
hoe	voorkom	je	auto’s	op	het	fietspad? later

SP/maaiveldontwerp Karspeldreef (DB161203 RO/941)
graag plangrenzen aanpassen ja
graag meer aandacht voor de overgangen tussen de verschillende plangrenzen ja
tekstuele toelichting bij de voetgangersroute van de kruising naar de bushalte van het 
Henriëtte Holsthuis is onduidelijk 

ja

geen	fietspaden	op	twee	bepaalde	plekken	 nee
geen onnodige kap van bomen en struiken plus inspraak/overleg bij de herinrichting 
van een groenstrook 

ja

opheffen oversteekplaats nee
ontbrekend	fietspad	aanleggen nee
fietsersbond	wil	fietsroute	langs	metrostation ja
graag stoplicht met geluid ja
minder ongeregelde oversteekplaatsen plus goed doorlopende beveiligde routes van 
de	hoofdfietspaden

nee

op kaart is niet de toekomstige situatie ingetekend bij moskee en garage ja
bereikbaarheid winkelcentrum voor gehandicapten en ouderen ja
behoud bushalten nee
verwijderen	van	een	geprojecteerde	torenflat nee

E-buurt

Kwalitatieve inbreng bewoners/betrokkenen Gehonoreerd?
Finale Plan van Aanpak (SDR290102 RO/1)
wijziging	fietsroutes/fietsaansluitingen	(2x) 1x ja, 1x later

SPvE E-buurt West (SDR161203 RO/94)
onvrede over stadsverwarming, liever een gasnet nee
betere	verkeersveiligheid	(m.n.	fiets	en	voetgangersroutes	naar	scholen) later

aanbevelingen	fietsersbond	t.a.v.	fietsroutes	(6x) 1x ja, 1x nee, 1x later
aandacht voor leefbaarheid en verkeersveiligheid tijdens de interim-beheerfase ja
onvoldoende garanties voor de aanwezigheid van sociale, culturele en recreatieve 
voorzieningen

ja

terugkeer naar de wijk nee
concrete informatie over het vervolg ja
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Bijlage 2 Geïnterviewde bestuurders en professionals

Met een totaal van 46 professionals en vier bestuurders zijn gesprekken gevoerd. 
Zij bekleedden in de periode 1980-2012 79 functies. De aangegeven periode 
is indicatief. De functiebenaming is afkomstig van de geïnterviewde zelf. Het 
merendeel van de interviews (42) is afgenomen door een onderzoeksassistent die 
niet bekend was met de specifieke problematiek van de Bijlmermeer, niet bekend 
was met het stedelijke vernieuwingsproces zoals zich dat de afgelopen twintig 
jaar in de Bijlmermeer heeft voltrokken en niet bekend was met de personen die 
werden geïnterviewd. Deze neutrale positie is een bewuste keuze geweest en 
een uitstekend uitgangspunt gebleken bij het stellen van de vragen. De inter-
views behelsden het sec oplezen van de vragen, de geïnterviewde was vrijwel 
het gehele interview aan het woord. Op deze manier is de kans op inhoudelijke 
beïnvloeding door de interviewer zo goed als nihil. De overige interviews (8) zijn 
afgenomen door een Bachelorstudent Planologie (3) die bezig was met een scriptie 
over de Bijlmermeer (How citizens participated in the renewal of the Bijlmermeer, 
2012) en de onderzoeksleider zelf (5). Van 49 interviews zijn gespreksverslagen 
opgesteld. In het geval van het testgesprek is dit niet gebeurd. Alle vijftig inter-
views zijn opgenomen met een digitale ‘voice recorder’. Twee interviews zijn 
verloren gegaan. Een schriftelijke weergave is nog wel voorhanden. 

Stafmedewerker Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties (1980-1984)

Hoofd Stafbureau Nieuw Amsterdam (1984-1992)

Rayonhoofd Nieuw Amsterdam (1986-1996)

Adjunct-/algemeen directeur Nieuw Amsterdam (1986-1996)

Directeur Artotheek Zuidoost (1986-1998)

Stadsdeelbestuurder (4x) (1987-heden)

Secretaris Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer (2x) (begin jaren ’90)

Projectleider bewonersparticipatie Patrimonium (begin jaren ’90)

Stuurgroeplid Vernieuwing Bijlmermeer (1991-1993)

Projectleider Wonen projectteam Ganzenhoef (1992-1996)

Hoofd Bureau Woningbeheer Nieuw Amsterdam (1992-1998)

Voorzitter Operationeel Overleg (1992-2000)

Opbouwwerker (2x) (1992-2004)

Secretaris Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer (3x) (1992-2006)
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Directeur Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer (3x) (1992-heden)

Projectleider Herhuisvesting G-buurt (1993)

Projectmanager Ganzenhoef (2x) (1994-2003)

Assistent-projectmanager Amsterdamse Poort (1994-2005)

Projectmanager K-buurt (3x) (1994-2009)

Stedenbouwkundig adviseur (2x) (1994-heden)

Adviseur Amsterdams Steunpunt Wonen (1994-heden)

Wijkcoordinator E-,G-,K-buurt, beheer openbare ruimte (medio jaren ’90)

Projectmanager Amsterdamse Poort, H-buurt en F-buurt (1995-1998)

Projectleider Volkshuisvesting Amsterdamse Poort (1995-1998)

Assistent-projectmanager K-buurt (2x) (1995-1999)

Programmamanager Sociaal Economische Vernieuwing (3x) (1995-2012)

Stagiair Projectgroep Ganzenhoef (1996)

Medewerker sector beheer en milieu (1996-1998)

Gebieds-projectmanager Nieuw Amsterdam (1996-2011)

Afdelingsmanager Wonen/Openbare Ruimte stadsdeel Zuidoost (1996-heden)

Rayonmanager Kraaiennest (1998)

Projectleider Volkshuisvesting F-buurt en G-buurt (1998-2000)

Secretaris projectgroep Kraaiennest (1998-2000)

Gebiedscoordinator E-buurt en G-buurt (1998-2000)

Hoofd Bureau Vernieuwing Bijlmermeer Patrimonium (1998-2000)

Wijkcoordinator Vernieuwing (1998-2001)

Projectassistent Ganzenhoef (1998-2001)

Gebiedscoördinator (interim)beheer (1998-2002)

Medewerker Vernieuwing (1998-2005)

Hoofd Multiculturalisatie Participatie Bureau (1998-2005)

Procesmanager Vernieuwing K-buurt  (1999-2000)

Coördinator bewonersparticipatie MP Bureau (1999-2003)

Districtsmanager Patrimonium (1999-2004)
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Projectleider K-buurt (2000-2003)

Voorzitter Bestuurlijk Overleg (2000-2006)

Stedenbouwkundig projectleider (2000-2012)

Assistent-projectmanager projectgroep Kraaiennest (2001-2002)

Projectleider Mi Akoma di Color (2001-2007)

Assistent-projectmanager Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer (2x)(2001-2010)

Ontwerpster Openbare ruimte (2001-2012)

Projectontwikkelaar (2001-heden)

Projectadviseur participatie MP Bureau (2002-2005)

Projectleider Volkshuisvesting G-buurt, E-buurt en Centrumgebied (2002-heden)

Projectmanager Ganzenhoef (2003-2006)

Directeur Rochdale (2004-2006)

Adviseur Wijkbeheer (2005-2008)

Hoofd afdeling Wijkcoördinatie (2005-2010)

Projectmanager Amsterdamse Poort (2006-2011)

Wijkcoördinator beheer (2006-heden)

Projectmanager D-buurt (2007)

Programmamanager E-,G-,K-buurt (2010-2011)

Voorzitter Raad van Bestuur Rochdale (2010-heden)

Afdelingsmanager Beleid (2011-heden)
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Bijlage 3 Vragenlijst en begeleidende brief 
bestuurders en  professionals

Gemeente Amsterdam 
Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 
 

  
 

Postbus 1900 
1000 Bx  Amsterdam 
www.wzs.amsterdam.nl  

 

Retouradres: Postbus 1900, 1000 Bx  Amsterdam  

Geadresseerde 
 

02 juni 2012 
V. Koningsberger 
06-83620491 
v.koningsberger@amsterdam.nl 
 
Onderzoek bewonersinvloed op vernieuwing Bijlmermeer 
 
 
Geachte …………, 
 
Het vernieuwingsproces van de Bijlmermeer is al circa 20 jaar gaande. In deze  
periode heeft de Bijlmer een zichtbare verandering doorgemaakt. De vernieuwing is 
nog niet volledig afgerond, maar al zeer ver gevorderd. Dit is reden om vanuit de  
Gemeente Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam te onderzoeken of, en in 
welke mate, bewoners van de Bijlmermeer invloed hebben gehad op het  
vernieuwingsproces. Dit is van belang om de resultaten in de Bijlmermeer op waarde 
te kunnen schatten, maar ook om te leren voor vernieuwingsprocessen elders die nu 
of in de toekomst plaats vinden.  
 
Uit schriftelijke bronnen of via (oud-)collega’s is bekend dat u zich in de voorbije jaren 
als professional en/of bestuurder actief heeft ingezet om van de Bijlmermeer een 
mooie en prettige Amsterdamse wijk te maken. U weet als geen ander of en hoe de 
rol en inbreng van bewoners heeft bijgedragen aan de Bijlmer in zijn huidige staat. Het 
verzoek aan u is om uw kennis op dit vlak te delen in het kader van bovengenoemd 
onderzoek.  
 
Mijn collega-onderzoeker Victorien Koningsberger zal met u het gesprek aangaan 
over dit onderwerp. Het gesprek zal circa 45 minuten in beslag nemen. Uw inbreng zal 
geanonimiseerd worden verwerkt. Op basis van 16 open vragen zullen de rol en in-
vloed van bewoners in het vernieuwingsproces aan de orde komen, bezien vanuit uw 
professionele expertise als ook de organisatie waarvoor u werkt of werkte. Om u 
enigszins te kunnen voorbereiden op het gesprek zijn de vragen alvast bijgevoegd.  
 
Bij voorbaat wil ik u alvast hartelijk danken voor uw medewerking! 
 
Hoogachtend, 
 
 
drs. Patrick van Beveren 
onderzoeker	/	Clustermanager	Wijken	en	Welzijn 
Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 
 
 

Datum 
Behandeld door 
Doorkiesnummer 
E-mail 
 
Onderwerp 
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Vragen bewonersinvloed op de vernieuwing van de Bijlmermeer 
 
Positie en periode 
 

- Welke functie (rol) bekleedt (vervult) of bekleedde (vervulde) u in het vernieu-
wingsproces van de Bijlmermeer? 

- Welke periode betreft het? 
 
Definitie en concrete persoonlijke invulling 

 
- Wat verstaat u onder bewonersparticipatie? Hoe zou u bewonersparticipatie de-

finiëren? 
- Op welke wijze heeft u contact gehad met bewoners c.q. heeft u gewerkt aan be-

wonersparticipatie in het vernieuwingsproces? (voorbeelden) 
- Hoe heeft u dit contact c.q. onderdeel van het werk ervaren? (voorbeelden) 
- Hoe heeft u de inbreng van bewoners betrokken in Uw werk? (voorbeelden) 

 
Bewonersparticipatie en het stedelijke vernieuwingsproces in de Bijlmer 
 

- Welke rol neemt bewonersparticipatie in in het plan- en besluitvormingsproces 
van de vernieuwing van de Bijlmermeer?  

- Hoe verhouden bewoners / belanghebbenden en instanties / betrokken organi-
saties zich tot elkaar? (m.a.w., welke rollen zijn te onderscheiden en hoe verhou-
den deze zich tot elkaar?)  

- Welke motieven zijn er om bewonersparticipatie een plaats in het proces te ge-
ven? (bezien vanuit uw positie / uw organisatie) 

- Welke vormen van bewonersparticipatie zijn op welk moment van het plan- en 
besluitvormingsproces het meest effectief? En waarom? 

- Wat is de invloed van bewonersparticipatie op het (eind)resultaat van het stede-
lijk vernieuwingsproces in de Bijlmermeer? 

- Welke ontwikkeling heeft bewonersparticipatie in vorm, uiting en bijdrage de af-
gelopen decennia doorgemaakt in relatie tot de stedelijke vernieuwing in de 
Bijlmermeer? Kunt u dit misschien met voorbeelden illustreren? 

- Hoe zou u het participatieproces in de Bijlmermeer kwalificeren? Goed, redelijk, 
slecht. (graag uitleg waarom) 

- Heeft de participatie van bewoners geleid tot meer of minder conflictsituaties? 
 
Tot slot 
 

- Is er rekening gehouden met de diversiteit aan bewoners in de Bijlmermeer bij 
het organiseren van bewonersinbreng? 

 
- Zou de Bijlmermeer er anders hebben uitgezien zonder de inbreng van bewo-

ners? Zo ja, kunt U voorbeelden noemen? 
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Bijlage 4 Brief aan actieve bewoners

Gemeente Amsterdam 
Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 
 

  
 

Postbus 1900 
1000 Bx  Amsterdam 
www.wzs.amsterdam.nl  

 

Retouradres: Postbus 1900, 1000 Bx  Amsterdam  

Geadresseerde 
 
 
 

12 juni 2012 
2012 | 238 
V. Koningsberger 
06-83620491 
v.koningsberger@amsterdam.nl 
 
 
 
Geachte ……….., 
 
Het vernieuwingsproces van de Bijlmermeer is al circa 20 jaar gaande. In deze 
periode heeft de Bijlmer een zichtbare verandering doorgemaakt. De vernieuwing 
is nog niet volledig afgerond, maar al zeer ver gevorderd. De Gemeente Amster-
dam en de Universiteit van Amsterdam doen onderzoek naar de vraag of, en in 
welke mate, bewoners van de Bijlmermeer invloed hebben gehad op het vernieu-
wingsproces. Dit is van belang om de resultaten in de Bijlmermeer op waarde te 
kunnen schatten, maar ook om te leren voor vernieuwingsprocessen elders in de 
stad die nu of in de toekomst plaats vinden. 
 
Uit verslagen van informatie- en/of inspraakavonden of anderszins is bekend dat u 
zich in de afgelopen jaren actief heeft ingezet om van de Bijlmermeer een mooie 
en prettige Amsterdamse wijk te maken. U weet als geen ander of en hoe uw in-
breng heeft bijgedragen aan de Bijlmer in zijn huidige staat. Het verzoek aan u is 
om uw inzet en kennis op dit vlak te delen in het kader van bovengenoemd onder-
zoek.  
 
Indien u er geen bezwaar tegen heeft dat we uw gegevens gebruikt hebben om u 
te benaderen voor dit onderzoek, zouden wij het zeer op prijs stellen als u de bij-
gevoegde vragenlijst met 41 vragen zou willen invullen. 
 
De vragen gaan over respectievelijk uw woonsituatie, de vernieuwing van de Bijl-
mermeer en het participatieproces. Het onderzoek sluit af met een aantal per-
soonlijke vragen om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie. Het beantwoor-
den van de vragen kost ongeveer vijftien tot twintig minuten.  
 
De antwoorden uit het onderzoek worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet 
voor andere doeleinden dan dit onderzoek gebruikt worden. De antwoorden wor-
den anoniem verwerkt, uw persoonlijke gegevens of adres worden niet opgeno-
men in de uitkomsten van het onderzoek. Op de vragenlijst treft u een nummer 

 

Datum 
Kenmerk 
Behandeld door 
Doorkiesnummer 
E-mail 
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aan. Dit nummer wordt slechts gebruikt ter controle van geretourneerde enquêtes. 
Na afloop van het onderzoek worden de ingevulde vragenlijsten vernietigd. 
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Victorien Koningsberger, onderzoeksmede-
werker bij de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Victorien Koningsberger of Patrick van Beveren, projectleider (06-
10714987). De resultaten van dit onderzoek zullen anoniem verwerkt worden in 
een publicatie. 
 
Bij voorbaat wil ik u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage aan het onderzoek! 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
drs. Patrick van Beveren 
onderzoeker	/	Clustermanager	Wijken	en	Welzijn 
Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 
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Bijlage 5 Herinneringsbrief aan actieve bewoners

Gemeente Amsterdam 
Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 
 

  
 

Postbus 1900 
1000 Bx  Amsterdam 
www.wzs.amsterdam.nl  

 

Retouradres: Postbus 1900, 1000 Bx  Amsterdam  

Geadresseerde 
 
 

 
03 mei 2012 
V. Koningsberger 
06-83620491 
v.koningsberger@amsterdam.nl 
 
 
Geachte ……….., 
 
De Gemeente Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam doen onderzoek naar 
de vraag of, en in welke mate, bewoners invloed hebben gehad op het vernieu-
wingsproces van de Bijlmermeer. Uit verslagen van informatie- en/of inspraakavon-
den of anderszins is bekend dat u zich in de afgelopen jaren actief heeft ingezet om 
van de Bijlmermeer een mooie en prettige Amsterdamse wijk te maken. Om deze 
reden hebben wij u enkele weken terug middels een vragenlijst verzocht uw inzet 
en kennis op dit vlak te delen in het kader van bovengenoemd onderzoek.  
 
Omdat wij van u nog geen ingevulde vragenlijst retour hebben mogen ontvangen, 
zouden wij het zeer op prijs stellen als u de vragenlijst met 41 vragen alsnog zou 
willen invullen. Het beantwoorden van de vragen kost ongeveer vijftien tot twintig 
minuten. De ingevulde vragenlijst kunt u in de bijgevoegde postvrije envelop (post-
zegel is niet nodig) toesturen naar de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven van de 
gemeente Amsterdam. 
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Victorien Koningsberger, onderzoeksmede-
werker bij de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Als u een nieuwe vragenlijst 
wenst te ontvangen of andere vragen heeft, kunt u contact opnemen met Victorien 
Koningsberger of Patrick van Beveren, projectleider (06-10714987). De resultaten 
van dit onderzoek zullen anoniem verwerkt worden in een publicatie. 
 
Bij voorbaat wil ik u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage aan het onderzoek! 
 
Hoogachtend, 
 
 
drs. Patrick van Beveren 
Onderzoeker /	Clustermanager	Wijken	en	Welzijn 
Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 

 

Datum 
Behandeld door 
Doorkiesnummer 
E-mail 
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Bijlage 6 Brief aan bewoners algemeen

 

                      You will find an explanation in English on the reverse side of this letter. 
 
 
 

Bezoekadres 
Oudezijds Voorburgwal 300 
1012 Gl  Amsterdam 

Postbus 658 
1000 AR  Amsterdam  
Telefoon 020 251 0333  
Fax 020 251 0444  
ING 4594474 
www.os.amsterdam.nl 

 Aan de bewoner(s) van 
<adres> 
<postcode> <plaats> 

Datum 
Ons kenmerk 
Behandeld door 
Doorkiesnummer 
E-mail 
 
Onderwerp 

22 oktober 2012 
12048-1/<id> 
inge	Cornegoor 
020 251 0449 
i.cornegoor@os.amsterdam.nl 
 
Onderzoek vernieuwingsproces Bijlmermeer 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Het vernieuwingsproces van de Bijlmermeer is al circa 20 jaar gaande. In deze periode 
heeft de Bijlmer een zichtbare verandering doorgemaakt. De vernieuwing is nog niet 
volledig afgerond, maar al zeer ver gevorderd. De Gemeente Amsterdam en de 
Universiteit van Amsterdam doen onderzoek naar de vraag of, en in welke mate, 
bewoners van de Bijlmermeer invloed hebben gehad op het vernieuwingsproces. Dit is 
van belang om de resultaten in de Bijlmermeer op waarde te kunnen schatten, maar ook 
om te leren voor vernieuwingsprocessen elders in de stad die nu of in de toekomst plaats 
vinden. 
 
Uit gegevens van het Bevolkingsregister blijkt dat u in de Bijlmermeer woont of heeft 
gewoond. Om deze reden ontvangt u deze brief met het verzoek om naar de bijgevoegde 
link te gaan en een veertigtal vragen te beantwoorden. De vragen gaan over 
respectievelijk uw woonsituatie, de vernieuwing van de Bijlmermeer en het 
participatieproces. Het onderzoek sluit af met een aantal persoonlijke vragen om inzicht te 
krijgen in uw persoonlijke situatie. Het beantwoorden van de vragen kost ongeveer vijftien 
tot twintig minuten.  
 
U kunt de vragenlijst invullen via internet, via website: 

 www.onderzoekenstatistiek.nl/bijlmermeer 
 Vervolgens vult u uw wachtwoord in: <wachtwoord> 

De vragenlijst start automatisch op.  
 
De antwoorden uit het onderzoek worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet voor 
andere doeleinden dan dit onderzoek gebruikt worden. De antwoorden worden anoniem 
verwerkt, uw persoonlijke gegevens of adres worden niet opgenomen in de uitkomsten 
van het onderzoek.  
 
Bij voorbaat wil ik u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage aan het onderzoek! 
 
Hoogachtend, 
 
drs. P. van Beveren 
onderzoeker	/	Clustermanager	Wijken	en	Welzijn 
Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, Gemeente Amsterdam 
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22 april 2014 Gemeente Amsterdam 
Kenmerk  Bureau Onderzoek en Statistiek 
Pagina 2 van 2  

 
 

 
Dear Sir/Madam, 
 
The current urban renewal project in the Bijlmermeer started approximately 20 years ago. 
The Bijlmer has changed visibly during this period. While the project has not yet been fully 
completed, it is now in a very advanced stage. The Municipality of Amsterdam and 
Amsterdam University are investigating whether, and to what extent, the residents of the 
Bijlmermeer have influenced the urban renewal process. This information is crucial to 
realistically assessing the results that have been achieved in the Bijlmermeer and the 
lessons learned will be used elsewhere in the city for urban renewal projects, which are 
currently ongoing or planned for the future. 
 
Information from the Population Register indicates that you live or have lived in the 
Bijlmermeer. This letter has been sent to you based on this information. We request you to 
activate the link enclosed below and respond to the questions (approximately 40). The 
questions relate to your living conditions, the Bijlmermeer urban renewal project and the 
participation process respectively. The survey closes with a number of personal questions 
in order to gain information about your personal situation. Answering the questions will 
take approximately fifteen to twenty minutes.  
 
The questionnaire can be found on this website:  

 www.onderzoekenstatistiek.nl/bijlmermeer 
 your password is: <wachtwoord> 

 
The survey answers will be treated confidentially and will not be used for purposes other 
than for this survey. The answers will be processed anonymously; neither your personal 
information nor your address will be included in the survey results.  
 
In anticipation of your contribution to this survey, many thanks for your time and effort! 
 
yours sincerely, 
 
 
 
drs. P. van Beveren 
researcher	/	Cluster	Manager	Wijken	en	Welzijn	(Districts	and	Welfare) 
Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 
Gemeente Amsterdam 
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Bijlage 7    Herinneringsbrief aan bewoners algemeen

                                                     

                                    You will find an explanation in English on the reverse side of this letter. 
 
 

 
 
 
 
 

Bezoekadres 
Oudezijds Voorburgwal 300 
1012 Gl  Amsterdam 

Postbus 658 
1000 AR  Amsterdam  
Telefoon 020 251 0333  
Fax 020 251 0444  
ING 4594474 
www.os.amsterdam.nl 

 Aan de bewoner(s) van 
<adres> 
<postcode> <plaats> 

Datum 
Ons kenmerk 
Behandeld door 
Doorkiesnummer 
E-mail 
 
Onderwerp 

..  2012 
12048-1/<id> 
inge	Cornegoor 
020 251 0449 
i.cornegoor@os.amsterdam.nl 
 
Onderzoek vernieuwingsproces Bijlmermeer 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Enkele weken geleden ontving u van ons een uitnodiging om mee te doen aan het 
onderzoek naar de vraag of, en in welke mate, de bewoners van de Bijlmermeer invloed 
hebben gehad op het vernieuwingsproces. Als u de vragenlijst inmiddels heeft ingevuld, 
wil ik u daarvoor hartelijk danken. Zo niet, dan wil ik u erop attenderen dat u nog steeds 
mee kunt doen! Graag nodig ik u van harte uit om de vragenlijst alsnog in te vullen. Het 
invullen duurt ongeveer vijftien tot twintig minuten. 
 
De vragen in het onderzoek gaan over respectievelijk uw woonsituatie, de vernieuwing 
van de Bijlmermeer en het participatieproces. Het onderzoek sluit af met een aantal 
persoonlijke vragen om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie.  
Onder de mensen die meedoen verloten wij 10 waardebonnen van 25 euro.  
 
U kunt de vragenlijst invullen via internet, via website: 

 www.onderzoekenstatistiek.nl/bijlmermeer 
 Vervolgens vult u uw wachtwoord in: <wachtwoord> 

De vragenlijst start automatisch op.  
 
De antwoorden uit het onderzoek worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet voor 
andere doeleinden dan dit onderzoek gebruikt worden. De antwoorden worden anoniem 
verwerkt, uw persoonlijke gegevens of adres worden niet opgenomen in de uitkomsten 
van het onderzoek.  
 
Bij voorbaat wil ik u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage aan het onderzoek! 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
drs. P. van Beveren 
onderzoeker	/	Clustermanager	Wijken	en	Welzijn 
Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, Gemeente Amsterdam 
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22 april 2014 Gemeente Amsterdam 
Kenmerk  Bureau Onderzoek en Statistiek 
Pagina 2 van 2  

 
 

 
 
 
Dear Sir/Madam, 
 
 
you recently received an invitation to contribute to the research in citizenparticipation in 
relation to the current urban renewal project in the Bijlmermeer. If you have already filled 
in the questionnaire, I would like to thank you for doing so. If you have not, you can still do 
so! So, I would like to invite you again to complete the questionnaire. Completion	will	take 
approximately fifteen to twenty minutes. 
 
The questions relate to your living conditions, the Bijlmermeer urban renewal project and 
the participation process respectively. The survey closes with a number of personal 
questions in order to gain information about your personal situation.  
Among the people who participate in the survey we allot 10 coupons of 25 euro. 
 
The questionnaire can be found on this website:  

 www.onderzoekenstatistiek.nl/bijlmermeer 
 your password is: <wachtwoord> 

 
The survey answers will be treated confidentially and will not be used for purposes other 
than for this survey. The answers will be processed anonymously; neither your personal 
information nor your address will be included in the survey results.  
 
In anticipation of your contribution to this survey, many thanks for your time and effort! 
 
yours sincerely, 
 
 
 
drs. P. van Beveren 
researcher	/	Cluster	Manager	Wijken	en	Welzijn	(Districts	and	Welfare) 
Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 
Gemeente Amsterdam 
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Bijlage 8 Vragenlijst bewonersinvloed op 
vernieuwing Bijlmermeer

Welkom bij de vragenlijst over de vernieuwing van de Bijlmermeer.<br /> 
_<br /> 
_De vragenlijst bevat 40 vragen. De vragen met betrekking tot de woonsituatie zijn met name 
bedoeld om een beeld te krijgen van het wonen in de Bijlmermeer. 
_Indien u inmiddels niet meer in de Bijlmermeer woont kunt u de vragen 5, 6 en 7 in de 
verleden tijd te lezen.  

  
V1 Hoe lang woont of woonde u in de Bijlmermeer?  

 1 0-4 jaar  
 2 5-9 jaar  
 3 10 jaar of langer  

 
V2 In welke buurt woont u momenteel?  

 1 D-buurt  
 2 E-buurt  
 3 F-buurt  
 4 G-buurt  
 5 H-buurt  
 6 K-buurt  
 7 niet in de Bijlmer, wel in Zuidoost  
 8 niet in de Bijlmer, niet in Zuidoost maar elders in Amsterdam  

 
V3 In wat voor soort woning woont u momenteel?  

 1 sociale huurwoning (tot kale huurprijs €552,- / geen gas, elektriciteit)  
 2 (middel)dure huurwoning (vanaf kale huurprijs €552,- / geen gas, elektriciteit)  
 3 koopwoning  

 
V4 Is het huidige adres uw eerste adres in de Bijlmermeer of heeft u eerder op een 

ander adres in de Bijlmermeer gewoond?  

 1 eerste adres  
 2 eerder ergens anders gewoond in de Bijlmermeer, dit is het tweede adres  
 3 eerder ergens anders gewoond in de Bijlmer op meerdere adressen  
 4 niet van toepassing, ik woon nu niet meer in de Bijlmermeer  

 
V5 Vindt (vond) u het plezierig om in de Bijlmermeer te wonen?  

 1 ja, heel plezierig  
 2 ja, plezierig  
 3 soms is het plezierig om in de Bijlmer te wonen, soms niet  
 4 nee, onplezierig  
 5 nee, heel onplezierig  

 

  



332 BIJlAGEN

V6 Bent (was) u tevreden met de woning waarin u woont?  

 1 ja, zeer tevreden  
 2 ja, tevreden  
 3 niet tevreden, niet ontevreden  
 4 nee, ontevreden  
 5 nee, zeer ontevreden  

 
V7 Heeft (had) u veel persoonlijke contacten met mensen die in de Bijlmermeer 

wonen?  

 1 ja, veel contacten  
 2 ja, een aantal contacten (10 of minder)  
 3 nee, geen contacten  

 

De volgende vragen gaan over de vernieuwing van de Bijlmermeer.  

  
V8 Wat vindt u van de fysieke vernieuwing (= het vernieuwen van (woon)gebouwen en 

openbare ruimte) van de Bijlmermeer?  

 1 
het is goed dat de fysieke omgeving van de Bijlmermeer de afgelopen jaren is vernieuwd, 
de Bijlmermeer is mooier geworden  

 2 
het is goed dat de fysieke omgeving van de Bijlmermeer de afgelopen jaren is vernieuwd, 
maar de Bijlmermeer is er niet mooier van geworden  

 3 
het is niet goed dat de fysieke omgeving van de Bijlmermeer de afgelopen jaren is 
vernieuwd, de Bijlmermeer is er niet mooier van geworden  

 
V9 Heeft u persoonlijk last ondervonden van de vernieuwing van de Bijlmermeer?  

 1 ja, veel last  
 2 ja, enige last en dit was bezwaarlijk  
 3 ja, enige last maar dit was geen bezwaar  
 4 nee, geen last  

 
V10 Heeft de fysieke vernieuwing van de Bijlmermeer voor u persoonlijk geleid tot een 

betere woonsituatie?  

 1 ja, zeer  
 2 ja, enigszins  
 3 nee  

 
V11 Heeft de fysieke vernieuwing van de Bijlmermeer voor u persoonlijk geleid tot een 

betere leefomgeving (mooiere openbare ruimte, meer veiligheid, minder overlast, 
etc.)?  

 1 ja, zeer  
 2 ja, enigszins  
 3 nee  
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V12 Bent u tevreden met de resultaten van de fysieke vernieuwing van de Bijlmermeer 
tot dusver?  

 1 ja, zeer tevreden  
 2 ja, tevreden  
 3 niet tevreden, niet ontevreden  
 4 nee, ontevreden  
 5 nee, zeer ontevreden  

 

De volgende vragen gaan over het participatieproces  

  
V13 Heeft u het nieuws in bijvoorbeeld huis-aan-huisbladen over de voortgang van het 

vernieuwingsproces actief gevolgd?  

 1 ja, intensief  
 2 ja, enigszins  
 3 nee, helemaal niet  

 
V14 Heeft u zelf wel eens contact opgenomen met <i>het stadsdeel of de 

woningcorporatie</i> om informatie te krijgen over het vernieuwingsproces?  

 1 ja, 1 keer  
 2 ja, meer dan 1 keer maar minder dan 5 keer  
 3 ja, 5 keer of meer  
 4 nee, nooit  

 
V15 Heeft u wel eens contact gezocht met <i>lokale politici of vertegenwoordigers van 

een politieke partij</i> over het vernieuwingsproces in de Bijlmermeer?  

 1 ja, ik heb meerdere keren zelf contact gezocht  
 2 ja, ik heb zelf een keer contact gezocht  
 3 nee, ik heb mijn inbreng via iemand anders laten verlopen  
 4 nee, maar ik heb dit wel overwogen  
 5 nee, ik heb dit niet zelf of via iemand anders gedaan en ik heb het ook niet overwogen  

 
V16 Heeft u wel eens contact gezocht met <i>maatschappelijke instellingen 

(bewonersorganisaties, kerken, belangenorganisaties, etc.)</i> over het 
vernieuwingsproces in de Bijlmermeer?  

 1 ja, ik heb meerdere keren zelf contact gezocht  
 2 ja, ik heb zelf een keer contact gezocht  
 3 nee, ik heb mijn inbreng via iemand anders laten verlopen  
 4 nee, maar ik heb dit wel overwogen  
 5 nee, ik heb dit niet zelf of via iemand anders gedaan en ik heb het ook niet overwogen  

 
V17 Wat vindt u van de informatievoorziening, in het verleden en nu, door <i>het 

stadsdeel</i> en de mogelijkheden voor bewonersinbreng?  

 1 vroeger en nu voldoende  
 2 vroeger onvoldoende en nu voldoende  
 3 vroeger voldoende en nu onvoldoende  
 4 vroeger en nu onvoldoende  
 5 weet niet  
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V18 Wat vindt u van de informatievoorziening, in het verleden en nu, door <i>de 
woningcorporatie</i> en de mogelijkheden voor bewonersinbreng?  

 1 vroeger en nu voldoende  
 2 vroeger onvoldoende en nu voldoende  
 3 vroeger voldoende en nu onvoldoende  
 4 vroeger en nu onvoldoende  
 5 weet niet  

 
V19 Heeft u wel eens <i>een informatiemiddag of -avond</i> over de vernieuwing van 

de Bijlmermeer in het algemeen of uw buurt/flat in het bijzonder bezocht?  

 1 ja, 1 keer  
 2 ja, meerdere keren  
 3 nee, nooit  

 
V20 Heeft u wel eens <i>een inspraakavond</i> over de vernieuwing van de 

Bijlmermeer in het algemeen of uw buurt/flat in het bijzonder bezocht?  

 1 ja, 1 keer  
 2 ja, meerdere keren  
 3 nee, nooit  

 
V21 Waarom heeft u geen informatie- en/of inspraakavond bezocht?  

 1 geen tijd  
 2 geen interesse  
 3 ik was niet op de hoogte dat er een informatie- of inspraakavond was  

 
V22 Als u bij een informatie- of inspraakbijeenkomst bent, neemt u dan het woord of 

luistert u met name?  

 1 ik neem veelvuldig het woord en luister  
 2 ik neem soms het woord en luister  
 3 ik neem niet het woord en luister  

 
V23 Wat is uw mening over de informatie- en inspraakbijeenkomsten?  

 1 positief, er is ruimte om inbreng te hebben en hier wordt iets mee gedaan  
 2 negatief, er is ruimte om inbreng te hebben maar hier wordt toch niets mee gedaan  
 3 negatief, er is geen ruimte om inbreng te hebben  
 4 weet niet/geen mening  
 5 ik ben nooit bij een informatie- of inspraakbijeenkomst geweest  

 
V24 Denkt u dat de inbreng van bewoners bij informatie- en inspraakbijeenkomsten 

leidt tot wijzigingen in de plannen?  

 1 ja, vaak  
 2 ja, soms  
 3 nee  
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V25 Vindt u dat naast de formele mogelijkheid van informatie- en 
inspraakbijeenkomsten er voldoende andere vormen van participatie zijn geweest 
om invloed te kunnen uitoefenen?  

 1 ja  
 2 nee  
 3 weet niet  

 
V26 Kunt u een aantal voorbeelden noemen van andere vormen van participatie?  

 x 

  
V27 Ervaart u dat als een gemis?  

 1 ja, heel erg  
 2 ja, enigszins  
 3 nee  

 
V28 Bent u actief, of actief geweest, in een bewonerscommissie, actiegroep of andere 

organisatievorm van bewoners in relatie tot het vernieuwingsproces?  

 1 ja, zeer actief (intensief en regelmatig)  
 2 ja, actief (regelmatig)  
 3 ja, soms actief (af en toe)  
 4 nee  

 
V29 Hoe lang was u actief?  

 1 minder dan 6 maanden  
 2 meer dan 6 maanden, maar korter dan 1 jaar  
 3 tussen 1 en 2 jaar  
 4 langer dan 2 jaar  

 
V30 Vindt u dat er naar de inbreng van bewoners wordt geluisterd door het stadsdeel 

en/of de woningcorporatie?  

 1 ja, zeer  
 2 ja, enigszins  
 3 nee  

 
V31 Is dit terug te zien in het (eind)resultaat?  

 1 ja, zeer  
 2 ja, enigszins  
 3 nee  

 
V32 Op welke wijze is dit terug te zien in het (eind)resultaat?  

 1 de bewonersinbreng is geheel terug te zien bij de uitvoering  
 2 de bewonersinbreng is deels terug te zien bij de uitvoering  

 3 
de bewonersinbreng is niet duidelijk te zien in de uitvoering, maar heeft een belangrijke 
plaats in het proces van planvorming  

 4 weet niet  
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V33 Kunt u aangeven waarom u als bewoner actief bent (geweest) bij het 
vernieuwingsproces van de Bijlmermeer?  

 1 
ik zet mij graag in voor het algemene belang en wil een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van goede plannen  

 2 ik wil/wilde mijn persoonlijke (woon)situatie verbeteren  

 3 
ik verzet/verzette mij tegen de vernieuwingsplannen van het stadsdeel en de 
woningcorporatie  

 4 
ik wil/wilde steun betuigen aan de vernieuwingsplannen van het stadsdeel en de 
woningcorporaties  

 

Dan zijn er nog een paar laatste algemene vragen die we aan u voor willen leggen.  

  
V34 Bent u een...  

 1 vrouw  
 2 man  

  
V35 Bent u geboren in Nederland?  

 1 ja  
 2 nee  

 
V36 Wat is uw leeftijd?   
 

 

 

  
V37 Woont u samen met een vaste partner?  

 1 ja  
 2 nee  

 
V38 Heeft u kinderen?  

 1 nee  
 2 1 kind  
 3 2 kinderen  
 4 3 kinderen  
 5 4 of meer kinderen  

 
V39 Wonen de kinderen bij u?  

 1 ja, alle kinderen  
 2 ja, een deel van de kinderen, namelijk:   _______________________________________ 
 3 nee  
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V40 Verricht u betaalde arbeid, bent u in opleiding, of wat is anders uw belangrijkste 
bezigheid?  

 1 verricht betaalde arbeid  
 2 in opleiding  
 3 huishouden en/of opvoeding  
 4 werkloos  
 5 langdurig ziek of arbeidsongeschikt  
 6 gepensioneerd of met de VUT  

 
V41 Wat is de hoogst door u voltooide opleiding?  

 1 lager onderwijs  
 2 lager beroepsonderwijs (bijv. vmbo, lts, ambachtsschool)  
 3 middelbaar beroepsonderwijs (bijv. mts, meao)  
 4 havo/vwo of mms/hbs  
 5 hoger beroepsonderwijs (bijv. hts, heao)  
 6 wetenschappelijk onderwijs  

 
Opmer
kingen 

In deze vragenlijst zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen. Wellicht zijn 
er onderwerpen die niet in deze vragenlijst aan de orde zijn geweest, maar 
waarover u wel graag iets kwijt zou willen. 
Ook suggesties voor verbetering zijn welkom. Deze kunt u hieronder beschrijven.  

 x 

  

Dit waren alle vragen. Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Door op 'Vorige' te klikken kunt u uw antwoorden bekijken. Door op 'Verzend' te klikken 
verzendt u uw antwoorden en sluit u de vragenlijst af. De vragenlijst kan hierna niet meer 
worden geopend.  
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Bijlage	9	 Definities	van	participatie	
door professionals en bestuurders

Alle ondervraagden hebben hun eigen definitie geformuleerd met steeds weer 
andere accenten. Soms werd bewonersparticipatie sterk gekoppeld aan het 
(besluitvormings)proces. Vaak werden de begrippen meepraten, meedoen en 
meedenken gehanteerd, soms in combinatie met de expliciete vermelding dat 
meebeslissen niet aan de orde is. Ook werd regelmatig een koppeling gelegd 
tussen bewonersparticipatie en inspraak, waarbij inspraak als een minder 
vergaande vorm van bewonersparticipatie wordt gezien. Enkele personen 
benoemden het verschil in benadering tussen het heden en het verleden. Onder 
een (ruime) greep aan definities die door professionals en bestuurders zijn 
ge formuleerd:

‘Bewonersparticipatie is brede betrokkenheid van bewoners, van meepraten tot meedoen.’ 

‘Bewoners kunnen meedenken over de plannen en zij kunnen hun inbreng leveren wat al 
dan niet wordt meegenomen. Daarbij stel je bewoners ook op de hoogte van wat gaande is.’ 

‘Het hele scala. Van de koffiegesprekken tot de formele inspraak en alles wat daar tussen 
zit.’ 

‘Betrokkenheid van bewoners bij het beheer, de omgeving of de ontwikkeling van iets in de 
woonomgeving. Hoe gering ook, als bewoners maar betrokken zijn.’ 

‘Bij bewonersparticipatie moet je verschillende niveaus onderscheiden. Participatie begint 
bij informeren en goed communiceren, daarnaast heb je meedenken en meebeslissen. 
Het komt nogal eens voor dat deze niveaus verwisseld worden met elkaar. Ook in de 
Bijlmermeer.’ 

‘Er is altijd maar een beperkt deel van de bewoners actief in dit soort processen. 
Par ticipatie is dan ook zoeken naar wegen om bewoners te laten meedoen en meedenken in 
het proces. En dan ook echt naar ze luisteren. De officiële inspraak valt hier niet onder, dat 
moet nu eenmaal.’

‘Bewonersparticipatie is een breed begrip. Bewoners kunnen over allerlei zaken meedenken 
en meepraten, maar het moet duidelijk zijn dat het beslissingsrecht bij het stadsdeel ligt. 
(….) Bewoners moeten geïnformeerd worden over wat de plannen zijn en van bewoners 
moet respons worden verkregen van wat zij van de plannen vinden.’ 
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‘Meepraten en meedenken over plannen, maar bewoners hebben geen beslissingsrecht. 
Basis van veel conflictsituaties is dat bewoners denken wel beslissingsrecht te hebben. (…) 
Als professional luister je wel, maar hoor je niet.’ 

‘Actieve participatie in een plan- en besluitvormingsproces. Dat bewoners meedenken, 
meepraten, maar meebeslissen niet zozeer.’ 

‘In de context van de Bijlmermeer bewoners vanaf het begin mee laten denken, en zo 
mogelijk ook onder voorwaarden, mee laten beslissen over wat er moet gebeuren.’  

‘Bewonersparticipatie is het mede voorbereiden door bewoners van de besluitvorming 
van de vernieuwing van de Bijlmermeer. Dat je bij die bewoners iets haalt wat invloed 
heeft op de besluitvorming. Het is een ‘hard iets’, net zo gelijkwaardig als bijvoorbeeld 
on derwerpen zoals geluidsomstandigheden of bodem.’ 

‘Bewoners betrekken bij de besluitvorming. Betrekken bij is niet passief voorlichten, maar 
een actieve daad. Bewoners moeten in het denkproces worden meegenomen voordat op 
het einde van dit denkproces iets in de vorm van een bewonersreferendum ja of nee wordt 
voorgelegd.’ 

‘Bewonersparticipatie is het op de één of andere manier invloed hebben door bewoners op 
de plannen.’ 

‘Betrokkenheid van bewoners om plannen mee te maken, niet alleen er iets van vinden. 
Dus hun mening of ideeën hebben invloed op het plan.’ 

‘Bewonersparticipatie is heel veel. Het is een tweezijdig proces: enerzijds biedt participatie 
voor bewoners de mogelijkheid om invloed te hebben op de eigen toekomst, anderzijds wil 
je als opdrachtgever heel graag weten wat bewoners vinden.’ 

‘Elke vorm van georganiseerde en ongeorganiseerde invloed van bewoners op besluit-
vorming van gemeente, corporatie en het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer.’

‘Bewonersparticipatie is meedoen en betrokken zijn. (…) Bedoeld voor draagvlak-
verbreding en het creëren van begrip. (…) Nieuwe mensen betrekken. (…) Inspraak is 
nadrukkelijk geen participatie. Inspraak is de laagste vorm van participatie.’ 

‘Bewonersparticipatie is dat je bewoners de gelegenheid geeft om hun ideeën en plannen 
in te brengen. (…) In de Bijlmermeer was wel inspraak, maar er was geen bewoners-
participatie.’ 
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‘Groot verschil tussen bewonersparticipatie en inspraak. Bewonersparticipatie is vooral 
dat je dat actief doet. Formele inspraak is reactief. De schaal van vernieuwing in de 
Bijlmermeer is dusdanig groot geweest dat het lastig is om aan serieuze participatie te 
doen. Nu is de situatie genormaliseerd en dit biedt meer ruimte voor normale participatie.’ 

‘Er is een verschil tussen nu en destijds. Destijds was bewonersparticipatie vooral 
in formeren en luisteren. Indien plannen en ideeën in lijn waren met die van de 
cor poratie dan konden we hier iets mee. Een goed voorbeeld is het Bijlmermuseum. Nu 
zijn huurdersorganisaties meer bewust van hun eigen positie. De relatie is nu meer 
ge formaliseerd, maar de resultaten zijn misschien wel niet zo veel anders.’ 

‘Bewonersparticipatie is samen met mensen aan de uitwerking van de plannen werken.’

‘Bewonersparticipatie is het actief meedenken en je huiswerk goed doen. Helaas wordt 
er niet veel nagedacht en blijft participatie vaak beperkt tot het ophoesten van primair 
ei genbelang. Het maken van een plan is als het leggen van een puzzel. Bewoners moeten 
zich realiseren dat als je ergens een stukje wegneemt dat dit gevolgen heeft voor een ander 
deel van de puzzel.’ 

‘Je kunt alle soorten middelen aanbieden. Je kunt een kant en klaar product hebben en 
dan kunnen bewoners kritiek leveren of je gaat samen aan een plan werken. En alles 
hiertussen. (…) Er zit een wereld achter het strategisch voorraadbeleid van een corporatie. 
Dit bepaalt in grote mate de wijze van participatie.’ 

 ‘Bewonersparticipatie binnen de stedelijke vernieuwing is heel lastig te definiëren. Er 
is een enorme duidelijke doelstelling die maar voor een heel klein deel door bewoners zelf 
wordt geformuleerd. (…) Het is heel moeilijk om mensen rechtstreeks mee te laten draaien 
in het proces en ook echt invloed te laten hebben op het doel en ook op het resultaat. 
Soms is het een ritueel. (…) Heeft te maken met de doelstellingen die het belang van de 
in dividuele bewoners overstijgen.’ 

‘Wat ik er nu onder versta is dat het een diffuus begrip is dat iedereen maar gebruikt. 
Bewonersparticipatie is er in verschillende vormen maar ik denk dat het betekent dat je 
bewoners er echt bij betrekt. Meedenken in het plan maken, medezeggenschap over de 
woning, etc. Het is een modieus begrip, iedereen zegt aan bewonersparticipatie te doen 
want als je dit niet doet ben je een ‘loser’.’ 



BIJlAGEN 341

literatuur

Abelson, J., Forest, P., Eyles, J., Smith, P., Martin, E. & Gauvin, F. (2003). Delibera-
tions about deliberative methods: issues in the design and evaluation of public 
participation processes. Social Science and Medicine, 57, 239-251. 

Aerts, R. & Rooy, P. de (red.) (2006). Geschiedenis van Amsterdam. Hoofdstad in 
aanbouw, 1813-1900. Amsterdam: SUN.

Ammers, J. van (1989). ‘Die Bijlmer, wat heb je daar nou te zoeken?’. Een onderzoek 
naar bewoners die langer dan 4 jaar in de Bijlmer wonen. Amsterdam: Woningcorpo-
ratie Nieuw Amsterdam. 

Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (1981). Bouwen voor de leegstand? 
Amsterdam: Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (2005). Jaarboek 2005. Amsterdam: 
Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (2013). Jaarboek 2013. Amsterdam: 
Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (2001). ARS-Advies over de 
Bijlmermeer: het Finale Pan van Aanpak (adviesnummer 258). Amsterdam: 
Gemeente Amsterdam.

Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (2001). Advies over het concept-
Finale Plan van Aanpak Bijlmermeer (adviesnummer 263). Amsterdam: Gemeente 
Amsterdam.

Amsterdams Volkshuisvestingsoverleg (2012). Amsterdamse afspraken bij renovatie 
en sloop. Handleiding voor huurders. Amsterdam: AVO.

Ankeren, M. van, Tonkens, E.H. & Verhoeven, I. (2010). Bewonersinitiatieven in de 
krachtwijken van Amsterdam. Een verkennende studie. Amsterdam: Hogeschool van 
Amsterdam/Universiteit van Amsterdam.

Arnstein, S.R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American 
Institute of Planners, 35 (4), 216-224.

Arthur Jansen Advies (2000). Eindevaluatie grassrootspanels Amsterdam-Zuidoost. 
Eijsden.



342 BIJlAGEN

Baar, P. de, Ellenbroek, W., Gelder, R. van, Mak, G., Reitsma, L. & Speet, B. (2002). 
De Amstel. Amsterdam: Uitgeverij Bas Lubberhuizen.

Bachrach, P. & Baratz, M. (1962). Two faces of power. American Political Science 
Review, 57 (4), 947-952. 

Barnes, M. (1999). Researching public participation, Local Government Studies, 25, 
60-75. 

Barnes, M., Newman, J., Knops, A. & Sulliva, H. (2003). ‘Constituting “the public” 
in public participation’, Public Administration, 81 (2), 379-399. 

Bauman, Z. (2005). Liquid life. Cambridge: Polity Press.

Beckhoven, E. van, Boxmeer, B. van & Szemző, H. (2006). ‘Local participation in 
European large housing estates’. (manuscript submitted for review). http://igitur-
archive.library.uu.nl/dissertations/2006-0922-200255/c4.pdf 

Begeleidingsgroep Evaluatie Vernieuwing Bijlmermeer (2000). De Vernieuwing 
Halverwege. Evaluatie Vernieuwing Bijlmermeer 1992-1999. Amsterdam.

Begeleidingsgroep Evaluatie Vernieuwing Bijlmermeer (2000). De Vernieuwing 
Voltooien. Voorstellen voor het vervolg van de Vernieuwing Bijlmermeer. Amsterdam.

Beierle, T.C. (1999). Using Social Goals to Evaluate Public Participation in 
Environmental Decisions. Policy Studies Review, 16 (3/4), 75-103.

Beierle, T.C. & Konisky, D.M. (2000). Values, conflict, and trust in participatory 
environmental planning, Journal of Policy Analysis and Management, 19 (4), 587-602. 

Berg, J., Kaminer, T., Schoonderbeek, M. & Zonneveld, J. (2008), Huizen in transfor-
matie: interventies in Europese gentrification. Rotterdam: NAi Uitgevers.

Bergeijk, E. van, Kokx, A., Bolt, G. & Kempen, R. van (2008), Helpt herstruc-
turering? Effecten van stedelijke herstructurering op wijken en bewoners. Utrecht: 
Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht.

Berkel, M. van (2008). Betrokkenheid van inwoners bij gebiedsontwikkeling loont. 
Ruimtelijke Ontwikkeling Magazine, 26 (3), 34-37.

Biervliet, W.E. (1976). Bewonersonderzoek Gliphoeve 1. Amsterdam.

Bishop, P. & Davis, G. (2002). Mapping public participation in policy choices. 
Australian Journal of Public Administration, 61, 4-29. 



BIJlAGEN 343

Blaauboer, M. (1987). Bewoners en sociaal beheer in de Bijlmermeer (stageverslag). 
Amsterdam.

Blom, D. & Kaygun, E. (1999). Participatie in de Ruimtelijke Vernieuwing Bijlmermeer. 
Amsterdam: Ditter Blom Training Advies Projecten.

Boer, N. de & Lugtmeijer, E. (2009). De wijkmachinerie: repareren of heront-
werpen. Wijkgericht werken in Nederland anno 2008. Journal of Social Intervention: 
Theory and Practice, 18 (1), 44-59.

Boer, J. (2012). De Bijlmer. 20 jaar sloop en vernieuwing. NUL20, 63, 8-11. 

Bolte, W. & Meijer, J. (1981). Van Berlage tot Bijlmer. Nijmegen: SUN.

Bosten, L., Theelen, B. & Wassenberg, F. (1996). Bijlmerbewoners over de toekomst 
van hun F-buurt. Delft: Delftse Universitaire Pers. 

Boutellier, H. (2011). De improvisatiemaatschappij. Over de sociale ordening van een 
onbegrensde wereld. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. 

Braaf-Fränkel, R. & Ristie, R. (2000). Rapportage consultatieronde fase 1. Bewonerspar-
ticipatie in de voltooiing van de Vernieuwing van de Bijlmer. Amsterdam.

Brakenhoff, A., Dignum, K., Wagenaar, M. & Westzaan, M. (1991). Hoge bouw, 
lage status. Overheidsinvloed en bevolkingsdynamiek. Amsterdam: Vakgroep Sociale 
Geografie. Universiteit van Amsterdam. 

Breejen, F. den, Huigsloot, P., Korteweg, J.A.C., Leerdam, J. van, Lieshout, R.B.T. 
& Rosenberg, F.A. (2006). Stedelijke Vernieuwing: kosten en baten. Amsterdam: SEO. 

Brouwer, J., Wildt, R. de & Luijkx, T. (2006). De Behoefte aan Stedelijke Vernieuwing 
2010-2019. Beleidsvarianten voor herstructurering, functieverandering en uitleg. Delft/
Amsterdam: ABF Research & RIGO.

Bryson, J.M. (2004). What to do when stakeholders matter. Stakeholder identifi-
cation and analysis techniques. Public Management Review, 6, 21-53. 

Burton, P. (2004). Power to the people? How to judge public participation. Local 
Economy, 19, 193-198. 

Buuren, A. van & Edelenbos, J. (2008). Kennis en kunde voor participatie. 
Dilemma’s voor legitimiteit in de participatiemaatschappij. In: Burger in 
uitvoering. Kennisjaarboek 2008, 184-212.



344 BIJlAGEN

Cabannes, Y. (2004). Participatory budgeting: a significant contribution to partici-
patory democracy. Environment & Urbanization, 16 (1), 27-46. 

Cardinaals, D. (1986). Bewonersonderzoek Groot-Fleerde. Een experiment met huurver-
laging. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.

Carr, D.S. & Halvorsen, K. (2001). An Evaluation of Three Democratic, Commu-
niy-Based Approaches to Citizen Participation: Surveys, Conversations With 
Community Groups and Community Dinners. Society and Natural Resources, 14, 
107-126.

Choguill, G. (1996). A ladder of community participation for underdeveloped 
countries. Habitat International, 20 (3), 431-444. 

Companen (2006). Monitor ISV-1. Voortgang stedelijke vernieuwing G30 2000-2004. 
Arnhem: Companen.

Dahl, R.A. (1956). A Preface to Democratic Theory. Chigaco: The University of 
Chigaco Press. 

Dahl, R.A. (1957). The Concept of Power. Behavioral Science, 2, 201-215.

Daman, K. (2002). Bewoners in de hoofdrol. Over de rol van bewonersorganisaties bij 
wijkvernieuwing. Amsterdam: Nederlandse Woonbond.

Denters, S.A.H, Tonkens, E.H., Verhoeven, I. & Bakker, J.H.M. (2013). Burgers 
maken hun buurt. Den Haag: Platform31.

Dieleman, A.J. & Lans, J. van der (red.) (1999). Heft in eigen handen. Zelfsturing en 
sociale betrokkenheid bij jongeren. Assen: Van Gorcum.

Dignum, K., Heemskerk, M. & Sandwijk, P. (1992). Flats in Beweging. Woningmarkt, 
bevolkinsontwikkeling en woningbeheer in de hoogbouw van ‘Nieuw Amsterdam’ tussen 
1987 en 1991. Amsterdam: Stichting BRON/Woningcorporatie Nieuw Amsterdam.

Dreijerink, L., Kruize, H. & Kamp, I. van (2008). Burgerparticipatie in beleids-
vorming. Resultaten van een verkennende literatuurreview. Briefrapport 
830950003/2008. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM). 

DSP-groep (in samenwerking met Dienst Onderzoek en Statistiek Gemeente 
Amsterdam), (2008). Bijlmermonitor 2007. Amsterdam.



BIJlAGEN 345

Duyvendak, J.W., Hendriks, F. & Niekerk, M. van, (2009). City in Sight. Dutch 
Dealings with Urban Change. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Dijkhuis, J.H. (1975). Bijlmermeer van binnen. Een grootschalige hoogbouwwijk beoor-
deeld door bewoners. Delft: Centrum Voor Architectuuronderzoek, Afdeling der 
Bouwkunde. 

ECORYS, (2006). Evaluatie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2000 tot en met 
2004 (ISV I). Rotterdam: ECORYS Nederland BV.

Enserink, B. & Monnikhof, R.A.H. (2003). Information management for public 
participation. In co-design processes: evaluation of a Dutch example. Journal of 
Environmental Planning and Management, 46, 315-344. 

Feddes, F. (2012). 1000 jaar Amsterdam. Ruimtelijke geschiedenis van een wonderbaar-
lijke stad. Bussum: Uitgeverij THOTH. 

Flyvbjerg, B. (1998). Rationality & Power. Democracy in Practice. Chigaco: The 
University of Chicago Press. 

Flyvbjerg, B. (2001). Making Social Science Matter. Cambridge: University Press 
Cambridge.

Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research. Quali-
tative Inquiry, 12 (2), 219-245.

Fokkema, M. & Linden, M. van der (2004). Bewonersinspraak in stedelijke 
vernieuwing. Rooilijn, 8, 394-397.

Frijhoff, W. & Prak, M. (red.) (2004). Geschiedenis van Amsterdam. Centrum van de 
wereld, 1578-1650. Amsterdam: SUN.

Fung, A. (2006). Varieties of Participation in Complex Governance. Public Adminis-
tration Review, 66, 66-75.

Gastil, J. (2000). Is Face-to-Face Citizen Deliberation a Luxury or a Necessity? 
Political Communication, 17 (4), 357-361.

Gemeente Amsterdam (1981). Woningsplitsing in de Bijlmermeer. Gemeentelijke 
Dienst Volkshuisvesting.

Gemeente Amsterdam (1986). Een nieuwe start voor de Bijlmermeer…..? Gemeente-
lijke Dienst Volkshuisvesting.



346 BIJlAGEN

Gemeente Amsterdam (1987). Intensief Wijkgericht Woningbeheer in de Bijlmermeer. 
Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting.

Gemeente Amsterdam (1987). Effectrapportage Hoogbouw Bijlmermeer 1987. 
Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting.

Gemeente Amsterdam (1987). De Bijlmermeer als bodem aanbod op de woningmarkt. 
Verslag van een verhuuronderzoek in de Bijlmermeer. Gemeentelijke Dienst Volkshuis-
vesting.

Gemeente Amsterdam (1992). Nota Stadsvernieuwing. Op weg naar een buurt die 
duurt. Hoofdlijnennotitie. Gemeente Amsterdam.

Gemeente Amsterdam (1995). Amsterdam in cijfers 1995. het Amsterdamse Bureau 
voor Onderzoek en Statistiek. 

Gemeente Amsterdam (1999). Nota Stedelijke Vernieuwing. Gemeente Amsterdam. 

Gemeente Amsterdam (2000). Diadam. Statistische informatie 2000. Dienst 
Onderzoek en Statistiek.

Gemeente Amsterdam (2000). Amsterdam in cijfers 2000. het Amsterdamse Bureau 
voor Onderzoek en Statistiek. 

Gemeente Amsterdam (2004). Grotestedenbeleid III. Meerjaren Ontwikkelings 
Programma 2005-2009.

Gemeente Amsterdam (2005). Stadsdelen in cijfers 2005. Dienst Onderzoek en 
Statistiek.

Gemeente Amsterdam (2005). Amsterdam in cijfers 2005. Dienst Onderzoek en 
Statistiek.

Gemeente Amsterdam (2006). PLABERUM.

Gemeente Amsterdam (2006). Inkomensontwikkeling in Amsterdam (factsheet). 
Dienst Onderzoek en Statistiek.

Gemeente Amsterdam (2009). Meerjaren Ontwikkelingsprogramma ISV 2010-2014. 
Dienst Wonen.

Gemeente Amsterdam (2009). Inkomensontwikkeling Amsterdamse buurten 
2001-2007. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. 



BIJlAGEN 347

Gemeente Amsterdam (2010). Stadsdelen in cijfers 2010. Dienst Onderzoek en 
Statistiek.

Gemeente Amsterdam (2010). Amsterdam in cijfers 2010. Dienst Onderzoek en 
Statistiek.

Gemeente Amsterdam (2011). Bestuursopdracht Hervorming Stedelijke Vernieuwing. 
Gemeente Amsterdam.

Gemeente Amsterdam (2012). Bewonersparticipatie in de wijkaanpak 2012. Program-
mabureau Amsterdamse Wijkaanpak en Dienst Wonen, Zorg en Samenleven.

Gemeente Amsterdam (2013). Ontwikkeling in Amsterdamse buurten 2005-2011. 
Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 

Gemeenteblad afd. 1, nr. 1408. Nota van het raadslid Matteman c.s., inzake de 
Bijlmermeer. Amsterdam, 30 december 1970.

Gemeenteblad afd. 1, nr. 1037. Eerste werkprogramma van de Stuurgroep Vernieuwing 
Bijlmermeer, 5 december 1991.

Gemeenteblad afd. 1, nr. 563. Vernieuwing van de Bijlmermeer. Amsterdam, 30 juni 
1992.

Gemeenteblad afd. 1, nr.115. Finale Plan van Aanpak Bijlmermeer. Amsterdam, 8 
februari 2002.

Gemeenteblad afd. 1, nr. 357. Uitwerking bouwenvelop (basis voor het nieuwe Amster-
damse grondprijsbeleid). Amsterdam, 6 juli 2005.

Gerriten, M., Kalders, P., Koning, E., Papa, O. & Rottier, R. (2005). Kwalitatieve 
Evaluatie ISV I. Den Haag: B&A Groep.

Glaeser, E. (2011). Triumph of the city. London: Pan Books. 

Graaf, H. van de & Hoppe, R. (1989). Beleid en Politiek. Een inleiding tot de beleidswe-
tenschap en de beleidskunde. Muiderberg: Coutinho.

Graaf, L. de (2007). Gedragen Beleid. Een bestuurskundig onderzoek naar interactief 
beleid en draagvlak in de stad Utrecht. Delft: Eburon.

Graaf, L.J. de, Ostaaijen, J.J.C. van & Hendrikx, P.M.A. (2010). Noties voor participa-
tienota’s? Een verkennende analyse naar lokale participatiedocumenten in 31 Nederlandse 
gemeenten. Tilburg: Tilburgse School voor Politiek en Bestuur.



348 BIJlAGEN

Green, A.O. & Hunton-Clarke, L. (2003). A typology of stakeholder partici-
pation for company environmental decision-making. Business Strategy and the 
Environment, 12, 292-299.

Haan, J. de & Middelbeek, M. (2009). De metamorfose van de Bijlmermeer. 
Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 2, 42-47.

Haan, J. de (2014). De Bijlmer blijft, vernieuwen. Plan Amsterdam, 2, 4-11.

Helden, W.J. van, Dekker, J., Dorst, P.C. van & Govers-Vreeburg, E.J.E. (2009). 
‘We gooien het de inspraak in’. Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoor-
lijke burgersparticipatie. (rapportnummer 2009/180). Den Haag: de Nationale 
Ombudsman.

Helleman, G. & Wassenberg, F. (2001). Bewonersonderzoek Finale Plan van Aanpak 
Bijlmermeer. Delft: Delftse Universitaire Pers. 

Helleman, G. (2008). KEI-overzicht Rijksbeleid (samengesteld door: KEI kennis-
centrum stedelijke vernieuwing). www.kei-centrum.nl/view.cfm?page_id=2398

Heeger, H. (1993). Aanpak van naoorlogse probleemkomplexen. Delft: Delftse Univer-
sitaire Pers. 

Hendriks, F. (2005). Multi-etnische bewonersparticipatie als experiment: de 
weerbarstige werkelijkheid van een wereldwijk. Bestuurswetenschappen, 3, 222-242.

Holt, D., Messemaker, D., Voogt, S. & Vos, W. (2006). Resultaatanalyse ISV I. 
Rotterdam: ECORYS Nederland BV.

Horst, J. ter, Meyer, H. & Vries, A. de (1991). Sleutelen aan de Bijlmer. Deel 2 Inter-
pretaties. Delft: TU Delft. 

Horstik, I. (2001). Amsterdamse leidraad voor participatie bij wijkvernieuwing. 
Amsterdam.

Hulst, M.J. van, Karsten, N., Geurtz, J.C.H.C., Boluijt, B. & Hendriks, F. (2009). 
Nogmaals aandacht voor bewonersparticipatie. Universiteit van Tilburg – Tilburgse 
School voor Politiek en Bestuur.

Hurenkamp, M., Tonkens, E. & Duyvendak, J.W. (2011). Citizenship in the 
Netherlands: locally produced, nationally contested. Citizenship Studies, 15 (2), 
205-225.



BIJlAGEN 349

Jasper, J.M. (2006). Getting your way. Strategic dilemmas in the real world. Chicago/
London: The University of Chicago Press.

Kampen, T, Verhoeven, I. & Verplanke, L. (2013). De affectieve burger. Hoe de 
overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid. Amsterdam: Van Gennep.

Kathlene L. & Clary, B. (1991). Enhancing Citizen Participation: Panel designs, 
perspectives, and policy formation. Journal of Policy Analysis and Management, 10 
(1), 46-63. 

Kempen, R. van, Musterd, S. & Ostendorf, W. (1991). Volkshuisvesting in theorie en 
praktijk. Maatschappelijke verandering en stedelijke dynamiek. Delft: Delft University 
Press.

Klijn, E.H. (1998). Ruimte voor beslissen. De besluitvorming over het plan van aanpak 
voor de K-buurt in de Bijlmermeer geëvalueerd. Delft: Uitgeverij Eburon. 

Korsten, A.F.A. (1979). Het spraakmakende bestuur. ’s-Gravenhage: Uitgeverij 
VUGA.

Kraft, M.E. & Clary, B.B. (1991). Citizen Participation And The NIMBY Syndrome: 
Public Response To Radioactive Waste Disposal. The Western Political Quarterly, 44 
(2), 299-328. 

Kuiper Compagnons (Bureau voor Ruimtelijke Ordening en Architectuur 
B.V.) (1996). De Bijlmer is mijn stad. Visie voor de ruimtelijke vernieuwing van de 
Bijlmermeer. Rotterdam.

Lelieveldt, H.T. (1999), Wegen naar macht. Politieke participatie en toegang van het 
maatschappelijk middenveld op lokaal niveau. Amsterdam: Thela Thesis.

Leveling, D. (2003). Nut en noodzaak van bewonersparticipatie. Tijdschrift voor de 
Volkshuisvesting, 3, 17-21.

Liagre Böhl, H. de (2010). Amsterdam op de helling. De strijd om de stadsvernieuwing. 
Amsterdam: Boom.

Lowndes, V., Pratchett, L. & Stoker, G. (2001a). Trends in public participation: 
part 1 – local government perspective. Public administration, 79, 205-222. 

Lowndes, V., Pratchett, L. & Stoker, G. (2001b). Trends in public participation: 
part 2 – citizens’ persepectives. Public administration, 79, 445-455. 



350 BIJlAGEN

Lub, V. (2013). Schoon, heel en werkzaam? Een wetenschappelijke beoordeling van sociale 
interventies op het terrein van buurtleefbaarheid. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Lukes, S. (1974). Power. A Radical View. London: Macmillan Education LTD.

Lijphart, A. (1968). Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek. 
Berkeley: University of California Press.

Majoor, S. (red.) (2013). Hervorming Stedelijke Vernieuwing. Een paradox tussen vast 
en vloeibaar. Amsterdam: PMB/Leerhuis.

Marissing, E. van (2008). Buurten bij beleidsmakers. Stedelijke beleidsprocessen, 
bewonersparticipatie en sociale cohesie in vroeg-naoorlogse stadswijken in Nederland. 
Utrecht: Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht.

Marktplan Adviesgroep (1992). Bewonersonderzoek Projectgroep Ganzenhoef-West. 
Amsterdam.

May, J. & Newman, K. (1999) Marketing: a new organising principle for local 
government? Local Government Studies, 25 (3), 16-33. 

May, J. (2006). Ladders, stars and triangles. Old and new theory for the practice of 
public participation. International Journal of Market Research, 48, 305-319. 

Mentzel, M. (1989). Bijlmermeer als grensverleggend ideaal. Delft: Delftse Universi-
taire Pers.

Mertens, R. (2003). Monitor Stedelijke Vernieuwing Amsterdam. Instrument en 
Nulmeting. Amsterdam: Dienst Wonen.

Michels, A.M.B. (2006). Citizen participation and democracy in the Netherlands. 
Democratization, 13, 323-339. 

Milbraith, L.W. (1965). Political Participation: How and Why Do People Get Involved 
In Politics? Chicago: Rand McNally.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2004). Samenwerken 
aan de Krachtige stad. Uitwerking van het stelsel Grotestedenbeleid 2005-2009 (GSB III). 
Den Haag.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2006). Terug naar de 
stad. Een kleine geschiedenis van het Grotestedenbeleid. Den Haag.



BIJlAGEN 351

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1989). 
Bouwconstructieve analyse van na-oorlogse meergezinshuizen. Den Haag.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1997). 
Nota Stedelijke Vernieuwing. Den Haag.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (2002). 
Kwaliteit van stedelijke vernieuwingswijken. KWR 2000 maakt balans op. Den Haag.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, minis-
terie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (2004). Beleidskader ISV-2. Den Haag.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (2004). 
Kwaliteit van de stad. Best practices in de communicatie over stedelijke vernieuwing. Den 
Haag.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (2006). 
Beter leven in betere wijken. De sociale opgave in de stedelijke vernieuwing. Den Haag.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (2007). 
Beleidsdoorlichting Grotestedenbeleid. Den Haag.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Wonen, 
Wijken en Integratie (2007). Stedelijke Vernieuwing: een tussenstand. Verdieping van 
en achtergrond bij de ISV II-prestaties van de steden. Den Haag.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (2009). 
Beleidskader ISV-3. Den Haag.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Wonen, 
Wijken en Integratie (2009). Bewonersparticipatie via vouchers: democratisch en 
activerend? Evaluatie van de eerste fase van de extra budgetten voor bewonersinitiatieven 
(‘voucherregeling’), februari-oktober 2009. Den Haag.

Nationale Woningraad, NCIV Instituut voor Volkshuisvesting (1991). Onder-
zoeksrapportage Nieuw Amsterdam. Woningbouwvereniging Nieuw Amsterdam ‘Een 
corporatie apart…..?’ Almere/De Bilt: Nationale Woningraad/NCIV Instituut voor 
Volkshuisvesting.

Newman, J., Barnes, M., Sullivan, H. & Knops, A. (2004). Public participation and 
collaborative governance. Journal of Social Policy, 33, 203-223. 



352 BIJlAGEN

Nienhuis, I., Dijk, T. van & Roo, G. de. (2011). Let’s Collaborate! But Who’s Really 
Collaborating? Individual Interests as a Leitmotiv for Urban Renewal and Regen-
eration Strategies. Planning Theory & Practice, 12 (1), 95-109.

Nieuw Amsterdam (1987). Plan voor de hoogbouw Bijlmermeer. Amsterdam. 

Nieuw Amsterdam (1987). De toekomst van de Bijlmermeer. Amsterdam.

Nieuw Amsterdam (1989). De Bijlmermeer 1984-1989. Amsterdam. 
Oudhof, K., Harmsen, C., Loozen, S. & Choenn, C. (2011). Omvang en spreiding 
van Surinaamse bevolkingsgroepen in Nederland. Bevolkingstrends, 2e kwartaal 
2011 (Centraal Bureau voor de Statistiek), 97-104.

Palerm, J.R. (2000). An Empirical-Theoretical Analysis Framework for Public 
Participation in Environmental Impact Assessment. Journal of Environmental 
Planning and Management, 43 (5), 581-600.

Parkins, J.R. & Mitchell, R.E. (2005). Public particiaption as public debate: a delib-
erative turn in natural resource management. Society and Natural Resources, 18, 
529-540.

Pateman, C. (1970), Participation and Democratic Theory. Cambridge: Cambridge 
University Press.

Pelleter, D., Kraak, V., McCullum, C., Uusitalo, U. & Rich, R. (1999). The shaping 
of collective values through deliberative democracy: An empirical study from 
New York’s North Country. Policy Sciences, 32, 103-131.

Pennington, M. (2004). Citizen partipation, the ‘knowledge problem’ and urban 
land use planning: an Austrian perspective on institutional choice. The review of 
Austrian Economics, 17, 213-231 

Petts, J. (2000). Evaluating the Effectiveness of Deliberative Processes: Waste 
Management Case-Studies. Journal of Environmental Planning and Management, 44 
(2), 207-226.

Postema, T. (2012). How citizens participated in the renewal of the Bijlmermeer (scriptie 
Bachelorstudent). Amsterdam.

Pratchett, L. (1999). New fashions in public participation: towards greater 
democracy? Parliamentary Affairs, 52, 616-633. 

Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer (1994). Werkprogramma 1994-1995. 
Amsterdam.



BIJlAGEN 353

Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer (1996). Juryrapport Bijlmerideeënbus. 
Amsterdam.

Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer (1997). Op blote voeten door het huis. Een 
studie naar laagbouw en woonwensen van migranten in de Bijlmermeer. Amsterdam.

Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer (2001). Voorstel Inspraaktraject Finale Plan 
van Aanpak Bijlmermeer. Amsterdam.

Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer (2001). Nieuwsbrieven Finale Plan van 
Aanpak Vernieuwing Bijlmermeer. Amsterdam.

Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer (2003). Werkprogramma 2004. Amsterdam.

Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer (2008). Jaarverslag 2008. Amsterdam.

Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer (2008). The Bijlmermeer Renovation. Facts 
& Figures. Amsterdam.

Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer (2011). Evaluatierapport Project Koop Je 
Eigen Bijlmer. In Grubbehoeve Amsterdam Zuidoost. Amsterdam.

Projectgroep Amsterdamse Poort/Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer (1992). 
Actiegebied ‘Amsterdamse Poort’. Plan van Aanpak. Amsterdam.

Projectgroep Ganzenhoef West/Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer (1992). 
Ganzenhoef West. Plan van Aanpak. Amsterdam.

Projectgroep Finale Plan van Aanpak (2001). Finale Plan van Aanpak. Nota van 
Uitgangspunten (Fase 2-plan) voor de ruimtelijke vernieuwing van de D-buurt, E-buurt, 
Zuidelijke K-buurt, Hakfort/Huigenbos. Amsterdam.

Projektburo Hoogbouw Bijlmermeer (1983). Een plan voor de Bijlmer. Amsterdam.

Projektburo Hoogbouw Bijlmermeer (1984). Aktiviteiten Programma Hoogbouw 
Bijlmermeer. Amsterdam.

Priemus, H. (2009). Grondslagen voor de G4-beleidsagenda ‘duurzame stedelijke ontwik-
keling’ (essay). Delft/Leiden.

Prins, B. (2000). Het sociaal plan als katalysator van wijkvernieuwing. Vitale Stad, 
3 (9), 3-5. 



354 BIJlAGEN

Putnam, R.D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. New 
Jersey: Princeton University Press.

Putnam, R.D. (2000). Bowling alone. The collapse and revival of American community. 
New York: Simon & Schuster.

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) (2002). Bevrijdende kaders. 
Sturen op verantwoordelijkheid. Advies 24. Den Haag.

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) (2000). Ongekende aanknopings-
punten. Strategieën voor de aanpassing van de sociale infrastructuur. Advies 11. Den 
Haag.

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) (2000). Aansprekend burger-
schap. De relatie tussen de organisatie van het publieke domein en de verantwoordelijkheid 
van de burgers. Advies 10. Den Haag.

Randolph, J. & Bauer, M.R. (1999). Improving Environmental Decision-Making 
Through Collaborative Methods. Policy Studies Review, 16 (3/4), 168-191.

Renn, O., Webler, T., Rakel, H. Dienel, P. & Johnson, B. (1993). Public participation 
in decision making: a three-step procedure, Policy science, 26, 189-214. 

Rossem, V. van & Rooy, P. de (red.) (2007). Geschiedenis van Amsterdam. Tweestrijd 
om de hoofdstad 1900-2000. Amsterdam: SUN.

Rowe, G. & Frewer, L. (2000). Public participation methods: a framework for 
evaluation. Science Technology and Human Values, 25, 3-29. 

Rowe, G., Horlick-Jones, T., Walls, J. & Pidgeon, N. (2005). Difficulties in evalu-
ating public engagement initiatives: reflections on an evaluation of the UK GM 
Nation? Public debate about transgenic crops. Public Understanding of Science, 14, 
331-352. 

Ruedin, D. (2007). Testing Milbrath’s 1965 Framework of Political Participation: 
Institutions and Social Capital. Contemporary Issues and Ideas in Social Sciences 
(CIISS), December, 1-46.

Schaar, J. van der & Hereijgers, A. (1991). Volkshuisvesting: een zaak van beleid. Wijk 
bij Duurstede: Het Spectrum BV.

Schaar, J. van der (2005). Over rollen van partijen in de stedelijke vernieuwing. N9 
– KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing. Amsterdam: RIGO Research en 
Advies BV.



BIJlAGEN 355

Schudson, N. (1997). Why conversation is not the soul of democracy. Critical 
Studies in Mass Communication, 14, 297-309. 

Schuiling, D. (2007). Stadsvernieuwing door de jaren heen. Rooilijn, 40 (3), 
159-165.

Sociaal en Cultureel Planbureau (2007). Aandacht voor de wijk. Effecten van herstruc-
turering op de leefbaarheid en veiligheid. Den Haag.

Sociaal en Cultureel Planbureau (2013). Werk aan de wijk. Een quasi-experimentele 
evaluatie van het krachtwijkenbeleid. Den Haag.

Sociaal en Cultureel Planbureau (2014). Burgermacht op eigen kracht? Een brede 
verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie. Den Haag.

Speet, B. & Carasso-Kok, M. (red.) (2004). Geschiedenis van Amsterdam. Een stad uit 
het niets tot 1578. Amsterdam: SUN.

Stadsdeel Zuidoost, SDR920402 WW/21, Voordracht inzake de verantwoording van de 
procesgang aktiegebied Ganzenhoef-West. Amsterdam Zuidoost, 4 februari 1992.

Stadsdeel Zuidoost, SDR921003 WW/32, Voordracht inzake stappenplan aktiegebied 
Ganzenhoef-West. Amsterdam Zuidoost, 10 maart 1992.

Stadsdeel Zuidoost, SDR920707 WW/89, Voordracht inzake de Vernieuwing van de 
Bijlmermeer. Amsterdam Zuidoost, 7 juli 1992.

Stadsdeel Zuidoost, SDR921011 WW/160, Voordracht inzake subsidie-verzoek komitee 
Bijlmer Vooruit i.o. ten behoeve van de behartiging van belangen van de bewoners van 
Gerenstein en Geinwijk. Amsterdam Zuidoost, 10 november 1992.

Stadsdeel Zuidoost, SDR921011 AZ/159, Voordracht inzake vaststelling Inspraakver-
ordening Amsterdam Zuidoost. Amsterdam Zuidoost, 10 november 1992.

Stadsdeel Zuidoost, SDR080294 WW/20, Voordracht inzake het Stedenbouwkundig 
Programma van Eisen voor het Gulden Kruis. Amsterdam Zuidoost, 8 februari 1994.

Stadsdeel Zuidoost, SDR120794 RO/101, Voordracht inzake het Stedenbouwkundig 
Programma van Eisen voor de Hoofdinfrastructuur Ganzenhoef. Amsterdam Zuidoost, 
12 juli 1994.

Stadsdeel Zuidoost, SDR201294 CSV/168, Voordracht (concept) inzake preadvies op 
notitie Groen Links participatie allochtonen in de politiek. Amsterdam Zuidoost, 20 
december 1994.



356 BIJlAGEN

Stadsdeel Zuidoost, SDR201294 RO/169, Voordracht inzake het Stedenbouwkundig 
Programma van Eisen voor Geinwijk. Amsterdam Zuidoost, 20 december 1994.

Stadsdeel Zuidoost, SDR191295 AZ/W/183, Voordracht inzake bevordering partici-
patie van bewoners in het ruimtelijke en sociale vernieuwingsproces in de Bijlmermeer 
1996. Amsterdam Zuidoost, 12 december 1995.

Stadsdeel Zuidoost, SDR060296 RO/9, Voordracht inzake Vaststelling Structuurschets 
Amsterdamse Poort als Fase 2-document voor de planontwikkeling in het actiegebied 
Amsterdamse Poort. Amsterdam Zuidoost, 6 februari 1996.

Stadsdeel Zuidoost, SDR090496 RO/53, Voordracht inzake vaststelling Steden-
bouwkundig Programma van Eisen Vogeltjeswei (actiegebied Amsterdamse Poort). 
Amsterdam Zuidoost, 9 april 1996.

Stadsdeel Zuidoost, SDR140596 RO/65, Voordracht inzake vaststelling Stedenbouw-
kundig Programma van Eisen Gerenstein. Amsterdam Zuidoost, 14 mei 1996.

Stadsdeel Zuidoost, SDR180696 RO/67, Voordracht inzake vaststelling Stedenbouw-
kundig Programma van Eisen Gooioord en Groeneveen. Amsterdam Zuidoost, 18 juni 
1996.

Stadsdeel Zuidoost, SDR250696 RO/104, Voordracht inzake het Plan van Aanpak 
F-buurt. Amsterdam Zuidoost, 25 juni 1996. 

Stadsdeel Zuidoost, SDR171296 RO/158, Voordracht inzake vaststelling Steden-
bouwkundig Programma van Eisen centrum Ganzenhoef. Amsterdam Zuidoost, 17 
december 1996.

Stadsdeel Zuidoost, SDR171296 RO/202, Voordracht inzake Plan van Aanpak 
vernieuwing K-buurt. Amsterdam Zuidoost, 17 december 1996.

Stadsdeel Zuidoost, SDR170697 RO/87, Voordracht Participatieplan F-buurt 
1997-1999. Amsterdam Zuidoost, 17 juni 1997.

Stadsdeel Zuidoost, SDR 091297 AZ/CSV182, Voordracht inzake de toekenning van 
subsidies in het kader van de participatie bij de ruimtelijke vernieuwing en de ontwik-
keling van grassrootspanels. Amsterdam Zuidoost, 9 december 1997.

Stadsdeel Zuidoost, DB240298 RO/130, Onderzoek Participatie K-buurt. Amsterdam 
Zuidoost, 24 februari 1998.

Stadsdeel Zuidoost, SDR240398 RO/32, Voordracht inzake vaststelling SPVE oude 
H-buurt. Amsterdam Zuidoost, 24 maart 1998.



BIJlAGEN 357

Stadsdeel Zuidoost, SDR230698 RO/79, Voordracht inzake Bijlmermuseum. 
Amsterdam Zuidoost, 23 juni 1998.

Stadsdeel Zuidoost, SDR120199 RO/4, Voordracht inzake de concept Nota van 
Uitgangspunten Voorzieningenstrook Ganzenhoef-oost en het beschikbaar stellen van een 
krediet t.b.v. sloop van de parkeergarage Grunder-Grubbehoeve. Amsterdam Zuidoost, 
12 januari 1999.

Stadsdeel Zuidoost, DB160399 RO/175, Maaiveldontwerp Hofgeest. Amsterdam 
Zuidoost, 16 maart 1999.

Stadsdeel Zuidoost, DB300399 RO/213, Maaiveldontwerp Groene Banen Nieuw 
Gerenstein. Amsterdam Zuidoost, 30 maart 1999.

Stadsdeel Zuidoost, SDR130499 RO/38, Voordracht inzake wijziging SPVE Oude 
H-buurt. Amsterdam Zuidoost, 13 april 1999.

Stadsdeel Zuidoost, DB270499 RO/290, Maaiveldontwerp Bijlmerdreef 2e fase. 
Amsterdam Zuidoost, 27 april 1999.

Stadsdeel Zuidoost, SDR180599 RO/55, Voordracht inzake het Stedenbouwkundig 
Programma van Eisen voor het Bedrijfsverzamelgebouw Daalwijkdreef. Amsterdam 
Zuidoost, 18 mei 1999.

Stadsdeel Zuidoost, SDR180599 RO/56, Voordracht inzake het onderzoek naar de 
haalbaarheid, qua middelen en tijd, van de sloop van parkeergarage Grunder-Grubbehoeve. 
Amsterdam Zuidoost, 18 mei 1999.

Stadsdeel Zuidoost, SDR150699 RO/84, Voordracht inzake vaststelling Stedenbouw-
kundig Programma van Eisen F-eiland noord (F-buurt). Amsterdam Zuidoost, 15 juni 
1999.

Stadsdeel Zuidoost, SDR200799 RO/105, Voordracht inzake vaststelling Stedenbouw-
kundig Programma van Eisen Laag Koningshoef. Amsterdam Zuidoost, 20 juli 1999.

Stadsdeel Zuidoost, SDR191099 RO/163, Voordracht inzake vaststelling Stedenbouw-
kundig Programma van Eisen F-Midden (F-buurt). Amsterdam Zuidoost, 19 oktober 
1999.

Stadsdeel Zuidoost, SDR141299 RO/187, Voordracht inzake het Stedenbouwkundig 
Programma van Eisen Voorzieningenstrook Ganzenhoef Oost. Amsterdam Zuidoost, 14 
december 1999.



358 BIJlAGEN

Stadsdeel Zuidoost, SDR080200 RO/EZ/11, Voordracht inzake het maken van nieuwe 
voorstellen voor het Plan van Aanpak K-buurt (K-midden). Amsterdam Zuidoost, 8 
februari 2000.

Stadsdeel Zuidoost, DB140300 RO/157, Stedenbouwkundig Plan (incl. maaiveld-
ontwerp) F-eiland Noord. Amsterdam Zuidoost, 14 maart 2000.

Stadsdeel Zuidoost, DB160500 RO/299, Maaiveldontwerp Gooioord. Amsterdam 
Zuidoost, 16 mei 2000.

Stadsdeel Zuidoost, SDR060600 RO/49, Voordracht Stedenbouwkundig Programma 
van Eisen Marktplein en omgeving. Amsterdam Zuidoost, 6 juni 2000.

Stadsdeel Zuidoost, SDR110700 RO/72, Voordracht Stedenbouwkundig Programma 
van Eisen Hoofdinfrastructuur Amsterdamse Poort. Amsterdam Zuidoost, 30 juni 
2000.

Stadsdeel Zuidoost, SDR191200 RO/130, Voordracht inzake het Plan van Aanpak 
K-midden, een herziening. Amsterdam Zuidoost, 19 december 2000.

Stadsdeel Zuidoost, SDR191200 Part/133, Voordracht inzake aanzet tot een visieont-
wikkeling rond participatie. Amsterdam Zuidoost, 19 december 2000.

Stadsdeel Zuidoost, DB030401 Part./188, Vervolgnotitie Visieontwikkeling Participatie. 
Amsterdam Zuidoost, 3 april 2001.

Stadsdeel Zuidoost, SDR120601 RO/50, Voordracht inzake het Plan van Aanpak 
Grubbehoeve-Grunder. Amsterdam Zuidoost, 12 juni 2001.

Stadsdeel Zuidoost, DB260601 RO/356, Stedenbouwkundig Plan Laag Koningshoef. 
Amsterdam Zuidoost, 26 juni 2001.

Stadsdeel Zuidoost, DB280801 RO/452, SP Haag & Veld, incl. maaiveldontwerp. 
Amsterdam 28 augustus 2001.

Stadsdeel Zuidoost, SDR301001 RO/CSV/97, Voordracht inzake de vaststelling van 
het Stedenbouwkundig Programma van Eisen F-eiland Zuid. Amsterdam Zuidoost, 30 
oktober 2001.

Stadsdeel Zuidoost, SDR301001 RO/98, Voordracht inzake vaststelling Stedenbouw-
kundig Programma van Eisen Park de drie K’s. Amsterdam Zuidoost, 30 oktober 
2001.



BIJlAGEN 359

Stadsdeel Zuidoost, SDR290102 RO/1, Voordracht inzake het Finale Plan van Aanpak. 
Amsterdam Zuidoost, 29 januari 2002.

Stadsdeel Zuidoost, DB110602 RO/338, Stedenbouwkundig Plan Hoofdinfrastructuur 
Amsterdamse Poort. Amsterdam Zuidoost, 11 juni 2002.

Stadsdeel Zuidoost, SDR180602 RO/44, Voordracht inzake het Stedenbouwkundig 
Programma van Eisen Laag Kralenbeek. Amsterdam Zuidoost, 18 juni 2002.

Stadsdeel Zuidoost, DB100902 RO/549, Stedenbouwkundig Plan en maaiveldontwerp 
(SP) Hogevecht. Amsterdam Zuidoost, 10 september 2002.

Stadsdeel Zuidoost, DB081002 RO/614, Maaiveldontwerp eerste deel definitieve markt 
Kraaiennest. Amsterdam Zuidoost, 8 oktober 2002.

Stadsdeel Zuidoost, DB151002 RO/623, Maaiveldontwerp Metrostation Ganzenhoef. 
Amsterdam Zuidoost, 15 oktober 2002.

Stadsdeel Zuidoost, SDR191102 RO/103, Voordracht inzake het deelgebied Daalwijk 
van het Finale Plan van Aanpak. Nota van Uitgangspunten voor het deelgebied Daalwijk 
in de D-buurt van de Bijlmermeer. Amsterdam Zuidoost, 19 november 2002.

Stadsdeel Zuidoost, SDR230103 RO/1, Voordracht wijziging vastgestelde SPvE Laag 
Kralenbeek (SDR180602 RO/44). Amsterdam Zuidoost, 23 januari 2003.

Stadsdeel Zuidoost, DB250303 RO/242, Stedenbouwkundig Plan F-midden incl. 
maaiveldontwerp. Amsterdam Zuidoost, 25 maart 2003.

Stadsdeel Zuidoost, DB220403 RO/322, Stedenbouwkundig Plan/Maaiveldontwerp 
Park 3K’s. Amsterdam Zuidoost, 22 april 2003.

Stadsdeel Zuidoost, DB100603 RO/452, Stedenbouwkundig Plan/Maaiveldontwerp 
blokken J en K (Laag Koningshoef). Amsterdam Zuidoost, 10 juni 2003.

Stadsdeel Zuidoost, SDR240603 AZ/55, Voordracht Burgerjaarverslag 2002. 
Amsterdam Zuidoost, 24 juni 2003.

Stadsdeel Zuidoost, SDR230903 RO/68, Voordracht inzake de vaststelling van 
het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Grunder/Grubbehoeve. Amsterdam 
Zuidoost, 23 september 2003.

Stadsdeel Zuidoost, DB071003 RO/742, Stedenbouwkundig Plan/Maaiveldontwerp 
Laag Kralenbeek. Amsterdam Zuidoost, 7 oktober 2003.



360 BIJlAGEN

Stadsdeel Zuidoost, SDR161203 RO/93, Voordracht inzake de vaststelling van 
het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Hakfort en Huigenbos. Amsterdam 
Zuidoost, 16 december 2003.

Stadsdeel Zuidoost, SDR161203 RO/94, Voordracht inzake de vaststelling van het 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen E-buurt West. Amsterdam Zuidoost, 16 
december 2003.

Stadsdeel Zuidoost, DB161203 RO/941, Stedenbouwkundig Plan/Maaiveldontwerp 
Karspeldreef. Amsterdam Zuidoost, 16 december 2003.

Stadsdeel Zuidoost, SDR270104 RO/VB/02, Voordracht inzake de vaststelling van het 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen Nieuw Kempering. Amsterdam Zuidoost, 27 
januari 2004.

Stadsdeel Zuidoost, DB060404 RO/227, SP F-Zuid. Amsterdam Zuidoost, 6 april 
2004. 

Stadsdeel Zuidoost, SDR261004 RO/69, Voordracht inzake Stedenbouwkundig Plan/
Maaiveldontwerp De Kandelaar. Amsterdam Zuidoost, 26 oktober 2004.

Stadsdeel Zuidoost, DB161104 RO/772, concept Stedenbouwkundig Plan/Maaiveld-
ontwerp (SP) Nieuw Echtenstein. Amsterdam Zuidoost, 16 november 2004.

Stadsdeel Zuidoost, DB071204 RO/867, Stedenbouwkundig Plan/Maaiveldontwerp 
Grubbehoeve. Amsterdam Zuidoost, 7 december 2004.

Stadsdeel Zuidoost, SDR220205 RO/06, Voordracht inzake het vaststellen van het 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) D-buurt. Amsterdam Zuidoost, 22 
februari 2005.

Stadsdeel Zuidoost, SDR310505 RO/35, Voordracht inzake SPvE Klieverink 
Kouwenoord (versie na bespreking raadscommissie ROVB). Amsterdam Zuidoost, 31 
mei 2005.

Stadsdeel Zuidoost, SDR120705 RO/47, Voordracht inzake het Stedenbouwkundig 
Programma van Eisen en Stedenbouwkundig Plan met maaiveldontwerp Markt-
plein-Zuid. Amsterdam Zuidoost, 12 juli 2005.

Stadsdeel Zuidoost, DB100407 RO/194, concept Stedenbouwkundig Plan/Maaiveld-
ontwerp Nieuw Eeftink. Amsterdam Zuidoost, 10 april 2007.

Stadsdeel Zuidoost, SDR240407 RO/9, Voordracht inzake vaststellen Stedenbouw-
kundig Programma van Eisen E-buurt Oost. Amsterdam Zuidoost, 24 april 2007.



BIJlAGEN 361

Stadsdeel Zuidoost, SDR180308 RO/7, Voordracht aanpassing Stedenbouwkundige 
Uitwerking Daalwijkdreefzone. Amsterdam Zuidoost, 18 maart 2008.

Stadsdeel Zuidoost (1989). Nota Woonomgeving Hoogbouw. Amsterdam Zuidoost.

Stadsdeel Zuidoost / Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting (1989). Rapportage 
woningmarktonderzoek Zuidoost. Amsterdam.

Stadsdeel Zuidoost (1990). Het beleid sociale veiligheid van et stadsdeel Zuidoost: er 
wordt aan gewerkt, maar met mate (een evaluatie-onderzoek). Amsterdam Zuidoost.

Stadsdeel Zuidoost (1990). Over de toekomst van de Bijlmermeer. Het doelmatige van 
vernieuwing in het kwadraat. Amsterdam.

Stadsdeel Zuidoost, Woningcorporatie Nieuw Amsterdam & Gemeente 
Amsterdam (1995). Speerpunt Bijlmermeer. De vernieuwing van de Bijlmermeer als 
uitwerking van het Grotestedenbeleid. Amsterdam.

Stadsdeel Zuidoost (2010). Voorbij de Experimentfase: Tops en Tips. Bewonersinitia-
tieven Wijkaanpak. Amsterdam.

Stichting Forum Voor Stedelijke Vernieuwing (1999). 1970 Stadsvernieuwing, 1985 
Stedelijke vernieuwing, 2000 Stedelijke transformatie, 2015............ 
Opstellenbundel over stedelijke ontwikkelingen. Rotterdam.

Stichting Wijkopbouworgaan Bijlmermeer (1980). Van de Bijlmer méér maken. Een 
deltaplan voor de Bijlmermeer. Amsterdam.

Stichting Wijkopbouworgaan Bijlmermeer (1991). Voorwaarts en niet vergeten. Over 
de toekomst van de Bijlmermeer. Amsterdam.

Stone, C.N. (1989). Regime Politics. Governing Atlanta 1946-1988. Kansas: University 
Press of Kansas.

Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer (1991). Kiezen en Beginnen! Eerste werkpro-
gramma van de Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer. Amsterdam.

Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer (1991). Werken aan de Bijlmermeer. 
Symposium 13 december 1991. Amsterdam.

Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer (1992). Werk met werk maken. Eindrapportage 
van de Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer. Amsterdam.



362 BIJlAGEN

Tellis, W. (1997). Application of a Case Study Methodology. The Qualitative Report, 
3 (3), www.nova.edu/ssss/QR/QR3-3/tellis2.html

Tonkens, E. (2008). De bal bij de burger. Burgerschap en publieke moraal in een pluri-
forme, dynamische samenleving. Amsterdam: Vossiuspers UvA.
 
Tonkens, E. (2009). Tussen ONDERSCHATTEN en OVERVRAGEN. Actief burger-
schap en activerende organisaties in de wijk. Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Tonkens, E. & Verhoeven, I. (2011). Bewonersinitiatieven: proeftuin voor partnerschap 
tussen burgers en overheid. Een onderzoek naar bewonersinitiatieven in de Amsterdamse 
wijkaanpak. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam/Stichting Actief burger-
schap.

Tonkens, E. & Wilde, M. de (2013). Als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap in de 
wijk. Amsterdam: Van Gennep.

Tops, P. (2008). Passende publieksparticipatie leidt tot betere besluitvorming. 
Eindrapport Inspraak Nieuwe Stijl (Vervolg op Kabinetstandpunt Inspraak Nieuwe 
Stijl, Tweede Kamer 2005-2006, 29 385, nr.7). Den Haag.

Tritter, J. (1994). The citizen’s charter: opportunities for users’ perspectives. The 
Political Quarterly, 654, 397-414. 

Tritter, J.Q. & McCallum, A. (2006). The snakes and ladders of user involvement: 
moving beyond Arnstein. Health Policy, 76, 156-168. 

Tyler, N. (2003). Practical experience of public participation: evidence from 
methodological experiments. Innovation, 16, 253-270. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 25 427, nr. 1 (stedelijke vernieuwing). 
Den Haag.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 25 427, nr. 2 (stedelijke vernieuwing). 
Den Haag.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 30 995, nr. 7 (Aanpak Wijken). Den Haag.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 30 995, nr.12 (Aanpak Wijken). Den 
Haag.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 
(2011). World Population Prospects: The 2010 Revision, CD-Rom Edition.



BIJlAGEN 363

Uitermark, J. (2007). Temper de transformatiedrift met bewonersparticipatie. 
Stadscahiers, 1 (1), 36-42.

Uitermark, J. & Duyvendak, J.W. (2008). Citizen Participation in a Mediated Age: 
Neighbourhood Governance in The Netherlands. International Journal of Urban and 
Regional Research 32 (1), 114-134.

Uitermark, J. (2014). Verlangen naar Wikitopia. Rotterdam: Erasmus Universiteit 
Rotterdam. 

Veghel, M. van & Wassenberg, F. (1999). Leefbaarheid en beheer in de Bijlmermeer. 
Een evaluatie van vier jaar vernieuwing. Delft: Delft University Press.

Veghel, M. van & Wassenberg, F. (1999). Intensief beheer en participatie. Evaluatie 
proefproject leefbaarheid in de Bijlmermeer. Delft: Delft University Press. 

Veghel, M. van & Wassenberg, F. (1999). Stedelijke vernieuwing in de Bijlmermeer. 
Bewoners over de toekomst van Grubbehoeve en Grunder. Delft: Delft University Press. 

Verhagen, E. (1985). De overdracht van beheerstaken aan bewoners in de Bijlmermeer. 
Fase 1: inventariserend onderzoek. Amsterdam.

Verhagen, E. (1987). Van Bijlmermeerpolder tot Amsterdam Zuidoost. Den Haag: Sdu 
uitgeverij. 

Vermeijden, B. (2001). Dutch urban renewal, transformation of the policy 
discourse 1960-2000. Journal of Housing and the Built Environment, 16, 203-232.

Veldboer, L. (2010). Afstand en betrokkenheid in de gemengde wijk. Over afwijzende en 
loyale groepen bij stedelijke vernieuwing. Amsterdam: Off Page.

Vis, C.P.M., Knol, H.R. & Mulder, H.C. (2009). Representativiteit van wijkraden. 
Openbaar Bestuur, 4, 25-28.

Wassenberg, F. (1990). De bewoners over de toekomst van de Bijlmermeer. Delft: 
Delftse Universitaire Pers. 

Wassenberg, F. (2011). Demolition in the Bijlmermeer: lessons from transforming 
a large housing estate. Building Research & Information, 39 (4), 363-379.

Wassenberg, F. (2013). Large housing estates: ideas, rise, fall and recovery. The 
Bijlmermeer and beyond. Amsterdam: IOS Press.

Werkgroep Toekomst Bijlmermeer (1990). De Bijlmer blijft, veranderen. Amsterdam.



364 BIJlAGEN

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (2004). Maatschappelijke 
dienstverlening. Een onderzoek naar vijf sectoren. Amsterdam: Amsterdam University 
Press. 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (2012). Vertrouwen in 
burgers. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Wiedemann, P.M. & Femers, S. (1993). Public participation in waste management 
decision making: Analysis and management of conflicts. Journal of Hazardous 
Materials, 33, 355-368.

Williams, C.C. (2003). Developing Community Involvement: Contrasting Local 
and Regional Participatory Cultures in Britain and their Implications for Policy. 
Regional Studies, 37, 531-541.

Woningcorporatie Nieuw Amsterdam, Dienst Volkshuisvesting & Projektburo 
Bijlmermeer (1984). Renovatie Onderzoek Hoogbouw Bijlmermeer. Amsterdam.
 
Woud, A. van der (2010). Koninkrijk vol sloppen. Achterbuurten en vuil in de negen-
tiende eeuw. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.

Wijdeven, T. van de, Hendriks, F. & Oude Vrielink, M. (2010). Burgerschap in de 
doe-democratie. Den Haag: Nicis Institute.

Wijdeven, T.M.F., van de (2012). Doe-democratie. Over actief burgerschap in stads-
wijken. Delft. Eburon.

Yin, R.K. (2013). Case Study Research. Design and Methods. California, USA: SAGE 
Publications.

Zakus, J.D. & Lysack, C.L. (1998). Revisiting community participation. Health 
Policy and Planning, 13 (1),1-12. 



BIJlAGEN 365

Dankwoord

Het werken aan een proefschrift is een solistisch en bij vlagen eenzaam 
proces. Toch, en dit klinkt mogelijk als een cliché, zou dit boekwerk er niet 
hebben gelegen zonder de hulp van familie, vrienden, kennissen en collega’s. 
De afgelopen vijf jaar heb ik de grote steun, interesse en warmte van zo veel 
ver schillende mensen als heel bijzonder ervaren. In het algemeen wil ik 
iedereen hier voor bedanken. Voor een aantal van hen heb ik op deze plaats een 
persoonlijk dankwoord. 

Allereerst gaat mijn dank uit naar Art Klandermans. Als mijn toenmalig leiding-
gevende bij de Dienst Wonen heeft Art het mogelijk gemaakt dat ik naast het 
reguliere werk de ruimte kreeg om mij toe te leggen op promotiewerkzaamheden. 
Art steunde mij in het vastleggen van de randvoorwaarden, dacht met me mee 
over een geschikte onderzoekscasus en gaf me, als klap op de vuurpijl, zijn gehele 
archief ter beschikking dat hij als secretaris van de Stuurgroep Vernieuwing 
Bijlmermeer had opgebouwd. Een betere start kun je je als promovendus 
nau welijks wensen. Art, heel veel dank!

De tweede persoon die ik wil noemen is Maarten Egmond. Maarten was directeur 
van de Dienst Wonen en was direct bereid om zijn handtekening te zetten 
onder de afspraken rondom mijn promotietraject. Vlak voor zijn vertrek en de 
aanstaande fusie met de Dienst Zorg en Samenleven (DZS) gaf hij het groene 
licht. Zijn geruststellende woorden dat hij er niet aan twijfelde dat ik binnen de 
afgesproken tijd mijn proefschrift zou voltooien zullen me altijd bijblijven. Ook 
Maarten wil ik bedanken voor het vertrouwen en de steun die hij mij bij de start 
van dit traject heeft gegeven.

Jan Willem Duyvendak en Frank Hendriks zijn de afgelopen jaren onmisbaar 
gebleken als mijn promotores. Wat heb ik een geluk gehad met hen! En wat 
ben ik er trots op dat zij bereid zijn geweest om mij het gehele proces te willen 
begeleiden! Het was een feest om hen beter te leren kennen en een genot om hun 
constructieve commentaar te ontvangen. Jan Willem is een meester in het kort, 
bondig en gericht commentaar geven op teksten die voor lagen. Een gesprek van 
een uur gaf mij over het algemeen energie voor enkele dagen. Ons voortgangs-
gesprek in een sfeervolle hotellobby in New York zal mij bij blijven als een 
bijzonder moment van onze samenwerking. 

Frank had een geheel andere manier van het invulling geven aan zijn 
be geleidende taak. Na een autorit van een kleine anderhalf uur naar Tilburg 
maakten we over het algemeen een wandeling over de campus van de 
u niversiteit, gebruikten we een lunch en sloten we af met een kop koffie op de 
kamer van Frank. Onderwijl hadden we het over mijn onderzoek en deed Frank 
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suggesties voor verbetering. Ook had Frank zeer regelmatig literatuurtips die ik 
later inderdaad goed heb kunnen gebruiken. In de auto terug naar Amsterdam 
nam ik onze gesprekken in gedachten nog eens door en had ik altijd het gevoel 
weer een stap verder te zijn. Jan Willem, Frank, jullie waren echt geweldig de 
afgelopen jaren! Een betere en meer plezierige begeleiding lijkt me nauwelijks 
denkbaar! Veel dank hiervoor!

Gozewijn Bergenhenegouwen en Joost van Hövell tot Westervlier, twee naaste 
collega’s, wil ik bedanken voor hun rol als paranimpf. Gozewijn is een soort 
spiegel geweest voor mij gedurende het schrijfproces zonder dat hij dit zelf 
wist en Joost zie ik als een voorbeeld in de zin van het afronden van een groot 
persoonlijk project naast werk en gezin met jonge kinderen. Daarnaast is Joost 
ook als professional betrokken geweest bij het vernieuwingsproces van de 
Bijlmermeer. Joost kan hier heel beeldend en met plezier over spreken. Veel dank 
voor jullie rol en inzet!

Onderzoek doen gaat bijna altijd gepaard met cijfers. In Amsterdam hebben 
we een ongelooflijk reservoir aan data, ontwikkeld en beheerd door de Dienst 
Onderzoek en Statistiek (O+S). Een goudmijn wat mij betreft en een prachtige 
basis voor goed beleid en onderzoek. Op het moment dat zeker was dat ik aan 
mijn promotie-onderzoek zou beginnen ben ik langs gegaan bij Jeroen Slot, het 
gezicht van O+S, om te vragen onder welke voorwaarden ik gebruik zou mogen 
maken van hun materiaal en expertise. Jeroen liet me nauwelijks uitspreken en 
gaf direct aan dat alle vragen binnen het redelijke gesteld konden worden en 
dat alle O+S-collega’s van harte bereid zouden zijn om mij in het onderzoek te 
steunen. Nou, dat heb ik geweten! Jeroen, veel dank hiervoor. Geen vraag leek 
te veel en een reactie op vragen werd vaak nog dezelfde dag gegeven. Inge, 
Hester, Hans, Chris en alle andere O+S-collega’s die moeite hebben gedaan om 
mijn onderzoek tot een goed einde te brengen, dank! Jullie bereidwilligheid en 
expertise is gewoonweg fantastisch.

Een andere belangrijke kennisbron voor mijn onderzoek is het Projectbureau 
Vernieuwing Bijlmermeer geweest. Ook Joop de Haan, directeur van dit bureau, 
heeft mij vanaf het begin gesteund met mijn onderzoekswerk en direct alle 
hulp toegezegd die nodig was. Ook voor Joop geldt: geen vraag leek te veel. 
Fan tastisch om deze steun te mogen ervaren en zonder de hulp van Joop had mijn 
werk er ongetwijfeld anders uitgezien. Heel praktisch heeft Joop ervoor gezorgd 
dat ik toegang kreeg tot het archief van het stadsdeel. Een cruciale plek voor mijn 
onderzoek. Enige tijd werd ik hier week in, week uit, allerhartelijks ontvangen 
door Hennie Hermes, medewerkster van het archief. Hennie, ook voor jou veel 
dank! Ook al was de plaats voor het archiefmateriaal een onverwarmde ruimte 
zonder ramen, ik voelde me hier altijd welkom om in alle rust de informatie tot 
me te nemen die essentieel is gebleken voor mijn onderzoek.
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Willem Teune, Kees Dignum en Erik van Bergeijk wil ik bedanken voor hun 
commentaar op de conceptvragenlijsten. Later in het proces hebben Willem, Kees 
en Erik, samen met Henriette Rombouts ook nog eens de moeite genomen om 
een eerste conceptversie van het proefschrift te lezen en te becommentariëren. 
De tijd en de energie die jullie hier in hebben gestoken! En jullie kritische en 
con structieve commentaar! Ik ben er trots op dat jullie mij in dit proces hebben 
willen steunen. Willem, Kees, Erik en Henriette, dank hiervoor! 

Evert van Voskuilen wil ik bedanken voor het kaartmateriaal over de 
Bijlmermeer. Dank ook voor Niko Koers. Niko heeft een aantal persoonlijke 
documenten uitgeleend die hij als projectmanager van de K-buurt had verzameld. 
Dit materiaal heb ik goed kunnen gebruiken. Roy Melger, oud-collega en Bijlmer-
bewoner wil ik bedanken voor zijn hulp aan het begin van het proces. Ook Rob 
Barkey, Bijlmerbewoner en docent aan de Open Schoolgemeenschap Bijlmer 
(OSB) dank ik graag voor zijn enthousiasme en tijd. Eef Meijerman en Jacqueline 
van Loon van het Amsterdams Steunpunt Wonen wil ik bedanken voor een 
gesprek dat ik met hen had in een leeg asw-kantoor op een dag dat het openbare 
leven stil lag vanwege de vele sneeuw. Ik stond nog aan het begin van mijn 
onderzoek maar Eef en Jacqueline namen uitgebreid de tijd om met mij te spreken 
over verschillende facetten van bewonersparticipatie. Sindsdien hebben Eef en 
Jacqueline altijd geïnteresseerd geïnformeerd naar de voortgang van mijn werk. 

Dit geldt ook voor de mensen uit mijn team en de beleidsafdeling als geheel. 
Nooit was er gemopper over het feit dat ik naast het werk soms afwezig was 
vanwege mijn onderzoekswerkzaamheden. Altijd was er interesse en oprechte 
belangstelling. Dit geldt ook voor Piet Keijzer, momenteel afdelingsmanager en in 
deze hoedanigheid later betrokken geraakt bij mijn onderzoekstraject. De ruimte 
en het vertrouwen die ik direct van Piet heb mogen ontvangen stimuleerde zeer 
om dit proefschrift bijtijds en afdoende tot een goed einde te brengen. Collega’s, 
dank voor het geduld, vertrouwen en betrokkenheid!

Zoals bij ieder onderzoek komt er een moment dat het even tegen lijkt te zitten. 
Dit moment kwam voor mij toen het maar niet lukte om een onderzoeksassistent 
te vinden voor de interviews met professionals. Gedurende deze fase kwam ik 
mijn oude kamergenoot Jurgen Hoogendoorn tegen in Rotterdam die mij met een 
glimlach vroeg of hij mocht informeren naar de voortgang van mijn promotie-
traject. Ik vertelde hem van mijn tevergeefse zoektocht. Een week later had ik een 
afspraak met Victorien Koningsberger. Victorien bleek mijn reddende engel. Een 
betere onderzoeksassistent had ik mij niet kunnen wensen! Victorien, dank voor 
je inzet en je bijdrage! Je was fantastisch! Jurgen, jij ook bedankt voor je rol als 
intermediair. Het is altijd leuk om af en toe bij te praten, maar onze ontmoeting in 
Rotterdam zal ik niet snel vergeten. Terwijl Victorien bezig was met het afnemen 
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van interviews meldde Tomas Postema zich. Tomas bleek een Bachelor-student 
van de UvA die voor zijn eindscriptie ook geïnteresseerd was in bewonersinvloed 
in de Bijlmermeer. In dit kader heeft Tomas drie interviews voor zijn rekening 
genomen. Tomas, ook jij als vanzelfsprekend bedankt.

Arie de Zeeuw wil ik bedanken voor het vormgeven van dit boek. Arie heeft veel 
van onze collega’s verrast met prachtig vormgegeven cadeaus voor hun afscheid 
bij ons op de afdeling. Inmiddels heeft Arie zelf afscheid van ons genomen, maar 
ik sprong een gat in de lucht toen Arie toezegde om de vormgeving van mijn 
proefschrift op zich te nemen. Arie, het is een prachtig resultaat geworden! Dank 
voor de vele uren die je hierin hebt gestoken en dank ook voor je creativiteit. Je 
begrijpt dat ik dit als een soort afscheidscadeau van jou aan mij zal koesteren. 

Naast de vormgever van dit boek wil ik ook de uitgever bedanken. Ruim 20 jaar 
geleden werkte ik als student voor de wetenschappelijke uitgeverij IOS Press. 
Het leek mij leuk als juist deze uitgever mijn proefschrift zou uitgeven. Slechts 
één telefoontje en een mail waren nodig om een positieve toezegging van mijn 
oud-collega’s te krijgen. Ontzettend leuk om op deze wijze weer het contact met 
elkaar te hebben!

Als vanzelfsprekend wil ik ook alle bewoners, professionals en bestuurders 
bedanken die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Zonder deze inbreng zou 
het niet mogelijk zijn geweest dit onderzoek te doen. Uit veel contacten bleek de 
grote liefde voor en betrokkenheid bij de Bijlmermeer. Mooi om te zien dat dit 
veelbesproken stukje Amsterdam voor zoveel mensen een bijzondere plaats heeft 
in hun leven.

Tot slot wil ik mijn prachtige gezin bedanken. Zonder de steun van hen zou dit 
proefschrift nooit een begin en een eind hebben gekend. Vijf jaar lang hebben 
zij geaccepteerd dat ik in de avonduren, op zondagochtenden en gedurende 
vakanties me terug trok in mijn eigen wereld achter mijn Macbook of studiema-
teriaal. De vele familiebezoeken in Budapest gingen geheel of gedeeltelijk op aan 
mijn proefschrift. Terwijl de kinderen en Pettra de familiebanden onderhielden, 
zat ik te schrijven of te lezen op mijn Hongaarse studiekamer. 

Alhoewel het een besluit is geweest van Pettra en mij samen om deze studie-acti-
viteit te starten naast twee fulltimebanen en opgroeiende jonge kinderen konden 
we niet voorzien welke impact dit zou hebben op ons dagelijks leven, anders dan 
dat het een beetje ‘drukker’ zou zijn dan gemiddeld. Het heeft ons veel doorzet-
tingsvermogen en discipline gekost om dit proces tot een goed einde te brengen, 
maar dat is ons uiteindelijk goed gelukt! 
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Gizella is in de afgelopen vijf jaar opgegroeid van kleuter tot puber. De pogingen 
van mij om conceptpassages uit mijn proefschrift voor te lezen voor het slapen 
gaan bleken tot minder enthousiasme te leiden dan bijvoorbeeld het voorlezen uit 
‘Drinken vissen water?’, ‘De geheime tuin’ of boeken van Pinkeltje. Ik ben er trots 
op dat de tekening van mijn oudste dochter op het voorblad prijkt van dit proef-
schrift. Mogelijk dat zij later als volwassene nog eens met interesse het proef-
schrift van haar vader zal doorbladeren. De tijd zal dit leren. 

Julianna is in 2011 geboren. Haar eerste volzinnen waren: ‘Papa, computeren?’ en 
‘Papa, werken?’. Het is niet met zekerheid vast te stellen of er een causaal verband 
bestaat tussen het werken aan dit proefschrift en deze vragen van mijn jongste 
dochter, maar feit is wel dat ik waarschijnlijk meer met mijn Macbook op schoot 
heb gezeten dan dat ik anders zou hebben gedaan. Julianna, zeeën van tijd komen 
er aan om samen te puzzelen, te lezen en spelletjes te doen. Ik zie hier erg naar 
uit. 

Veel minder tijd voor de kinderen is samengegaan met veel minder tijd voor 
Pettra, mijn vrouw. Het is ongelooflijk hoe zij de afgelopen jaren het gezin 
draaiende heeft gehouden, naast het zelf vervullen van een fulltimebaan en 
nevenactiviteiten. Ik ben er trots op hoe zij dit heeft gedaan. Zoveel liefde, zoveel 
toewijding en zoveel steun! En altijd gepaard met een groot gevoel voor humor. 
Pettra, zonder jou had ik mijn proefschrift nooit kunnen afronden en zou ons 
gezin niet zijn geweest wat het nu is. Dank je wel. Nu is het jouw beurt!
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Curriculum	vitae

Patrick van Beveren (1968) studeerde politicologie aan de Universiteit van 
Amsterdam (1987-1992). Gedurende en direct na zijn studietijd heeft hij 
(onderzoeks) ervaring opgedaan in respectievelijk Thailand en Pakistan. Hij 
heeft een tweede masteropleiding gevolgd bij de Nederlandse School voor 
het Openbaar Bestuur (Master of City Administration, 2003). In 2006 volgde 
hij de Management Leergang Amsterdam (MLA), een interne leergang voor 
Am sterdamse managers in gemeentedienst. De afgelopen 20 jaar heeft Patrick 
diverse beleids- en managementfuncties bekleed bij de gemeente Amsterdam 
waar hij momenteel verbonden is aan de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. 
Hiernaast is hij voorzitter van het Kennis Netwerk Amsterdam. Eind 2009 is 
hij gestart met zijn promotieonderzoek naar bewonersinbreng en -invloed bij 
stedelijke vernieuwing in de Bijlmermeer. De Faculteit der Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam fungeerde als thuis-
basis. Patrick van Beveren is getrouwd en heeft twee dochters.





Participatie is een veel gebruikt en diffuus begrip. Patrick van Beveren 
laat in deze studie zien dat er een veelheid bestaat aan definities, 
omschrijvingen en vormen, maar dat er in de afgelopen decennia 
tegelijkertijd nauwelijks theoretische concepten zijn ontwikkeld. 
De ladder van Arnstein (1969) is in veel discussies en publicaties 
nog steeds leidend terwijl het algemene gevoel is dat deze klassieke 
benadering van macht niet meer toereikend is in de huidige tijd. De 
ster en triangel van May (2006) worden in dit onderzoek als alternatief 
gepresenteerd wetende dat dit conceptuele model tot dusver nog niet 
breed omarmd is in de wereld van beleid en wetenschap.

Het empirische deel van dit onderzoek gaat in op de inbreng en invloed 
van bewoners in relatie tot stedelijke vernieuwing in de Amsterdamse 
Bijlmermeer. Nog niet eerder is er op basis van archief-, literatuur- en 
survey-onderzoek gekeken naar dit aspect van het grootschalige en 
complexe vernieuwingsproces in de Bijlmermeer dat momenteel in een 
eindfase verkeert. Van Beveren legt door middel van ‘mixed methods’ 
bloot hoe bewonersinbreng en –invloed in deze specifieke onderzoeks-
context kan worden geduid. Ook komt hij tot ontnuchterende 
conclusies over bewonersparticipatie bij formele beleidsontwikkeling 
op landelijk en stedelijk niveau: conclusies die slecht te rijmen zijn 
met het ogenschijnlijk toenemende belang dat aan participatie wordt 
toe gedicht in de vele debatten en onderzoeken over dit thema. 
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