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Hoofdstuk 1: Stadsuitbreidingen in Amsterdam: De Westelijke Tuinsteden en de Bijlmer

1.1 Inleiding

In de 19e eeuw vond in vele Westerse landen industrialisatie plaats, zo ook in
Nederland. In Nederland begon de industrialisatie vanaf 1860: de samenleving die tot dan toe
haar voornaamste inkomen uit de landbouw haalde, werd steeds meer afhankelijk van het
inkomen uit de industrie. Nederland maakte een grote verandering door. Fabrieken rezen op
uit het niets, mensen trokken van het platteland naar de stad om werk te zoeken.
Dit proces had een grote invloed op Amsterdam. Door de grote toestroom van mensen
naar de stad werd huisvesting in Amsterdam al snel problematisch. De stad kon de grote
toename van inwoners niet aan. Men bedacht in de vorige eeuw in de jaren dertig onder
leiding van architect en stedenbouwkundige Cornelis Van Eesteren (1897-1988) het AUP, het
Algemeen Uitbreidings Plan. Het AUP zou de leidraad worden voor de stadsuitbreiding van
Amsterdam. Pas na de Tweede Wereldoorlog worden onder andere de Westelijke Tuinsteden
en de Bijlmer gerealiseerd, twee stadsuitbreidingen die zijn gebaseerd op het AUP. De reden
voor het bouwen van de Westelijke Tuinsteden en de Bijlmer is niet alleen de industrialisatie
geweest. Ook de woningnood als gevolg van de Tweede Wereldoorlog en de
gezinsverdunning speelden een grote rol.

1.2 De Westelijke Tuinsteden in ontwikkeling

De Tweede Wereldoorlog zorgde ervoor dat de stadsuitbreidingsplannen tijdelijk
werden stilgelegd. Na de Tweede Wereldoorlog werd het AUP weer opgepakt en uitgevoerd,
zij het een beetje aangepast. Men begint aan de bouw van de Westelijke Tuinsteden. De
stedenbouwkundige opzet van de Westelijke Tuinsteden had als hoofdthema: licht, lucht en
ruimte. In het AUP werd de ruimte benadrukt, het plan bevatte brede wegen en veel groen in
de wijk (Mentzel 1989:51). Na de Tweede Wereldoorlog waren de lonen laag, daarom hield
men de huren ook laag. Tachtig procent van de gebouwde woningbouw was sociale
woningbouw, deze werd veelal uitgevoerd door woningcorporaties. De Westelijke Tuinsteden
liggen, na de invoering van de stadsdelen in de jaren ’80, in vier verschillende stadsdelen:
Osdorp, Slotervaart/Overtoomse Veld, Geuzenveld/Slotermeer en Bos en Lommer (Bontje
2000:107). Men streefde ernaar om verschillende bevolkingslagen aan te trekken, men wilde

bouwen zowel voor de –geschoolde- arbeiders als voor de middenklassen, bijvoorbeeld de
lagere ambtenaren.
De Westelijke Tuinsteden trokken in het begin de verwachte bevolkingsgroepen. Na
enkele tientallen jaren vond een onvoorziene bevolkingsdynamiek plaats. Gastarbeiders uit
onder andere Turkije en Marokko kwamen naar Nederland. Tegen de verwachting in bleven
velen van hen in Nederland wonen en na enige tijd kwam de gezinshereniging op gang. Met
hun veelal grote gezinnen zouden de gastarbeiders in Amsterdam voor een groot deel in de
Westelijke Tuinsteden terecht komen. Hier waren immers de grotere en toch betaalbare
woningen.
De Westelijke Tuinsteden werden onderhevig aan de dynamiek van de grote stad en
kregen in de laatste decennia meer en meer het imago van een probleemcumulatiegebied of
een ‘banlieu’. Een wijk waar veel bewoners van allochtone afkomst woonden, waar de
bewoners vaak een laag inkomen hadden en waar achterstanden op het gebied van scholing,
inkomen en werk bestonden ten opzichte van de rest van de stad. Een wijk waar de sociale
cohesie onder druk stond, enerzijds door de instroom van ‘nieuwe Nederlanders’, anderzijds
door de vergrijzing en het verhuizen van de oorspronkelijke bevolking.
De Westelijke Tuinsteden werden meer en meer een achterstandsgebied. Het
gemiddelde opleidingsniveau was lager, de werkloosheidscijfers hoger en de
criminaliteitscijfers eveneens hoger dan in de rest van Amsterdam. Mensen voelden zich
onveilig in de buurt. Om de Westelijke Tuinsteden aantrekkelijker te maken om te wonen en
te leven, ook voor de middenklasse, werd in 1995 overgegaan tot een grootscheepse
herstructureringsoperatie: Richting Parkstad 2015 (Bureau Parkstad 2004). De theorie was dat
de verhouding tussen sociale huurwoningen en koopwoningen moest veranderen om meer
koopkrachtige inwoners aan te trekken en de eigen inwoners een wooncarrière te kunnen
bieden. De 80% (sociale huur) -20% (koop) verhouding moest worden gewijzigd naar 40%60%. Vanaf 1995 wordt in de Westelijke Tuinsteden volop gesloopt en nieuw gebouwd. Deze
operatie duurt nog tot 2015 voort. Behalve vernieuwing van de woningvoorraad voorzag het
plan eveneens in plannen voor sociale en economische vernieuwing en verbetering van de
kwaliteit van de openbare ruimte. Het GSB, het Grote Steden Beleid, steunde op drie pijlers:
een fysieke, een sociale en een economische pijler oftewel stenen, leefbaarheid en werk.

1.3 De Bijlmermeer in ontwikkeling

De Bijlmermeer werd het volgende antwoord op de groeiende woningbehoefte. Rond
1960 werd besloten de Bijlmermeerpolder bouwrijp te maken om het grote tekort aan
woningen in Amsterdam te verminderen. De bevolking van Amsterdam bleef groeien en er
bleek niet genoeg ruimte te zijn binnen de stadsgrenzen van Amsterdam om nieuwe woningen
te bouwen. Daarbij wilde Amsterdam een alternatief bieden voor de groeikernen. In de
periode dat de flats werden opgeleverd, vond er suburbanisatie plaats in Nederland. In de
groeikernen in de omgeving van Amsterdam werden veel laagbouwwoningen gebouwd,
goedkoop en ruim, met vaak een tuin en veel privacy. Veel van deze woningen waren
koopwoningen. Onder andere in Lelystad, Purmerend en Hoorn werden er woningen
gebouwd. Deze woningen waren echter ruimer en goedkoper dan de woningen in de
Bijlmermeer. Vele Amsterdamse gezinnen vertrokken naar de nieuwe groeikernen in
Purmerend en Hoorn.
In 1968 trekken de eerste bewoners in de Bijlmer (Stadsdeel Zuidoost 1994). De stad
wilde haar bewoners bij zich houden. De Bijlmermeerpolder werd bij de gemeente
Amsterdam gevoegd. Bij de bouw van de Bijlmermeer werd nog meer dan bij de Westelijke
Tuinsteden gebouwd volgens de principes van de functionele stad. Dit betekende een strikte
scheiding van wonen, werken, verkeer en recreatie. Deze zogenaamde functiescheiding wilde
men in de Bijlmer combineren met licht, lucht en ruimte. Een belangrijk uitgangspunt bij de
bouw van de Bijlmer was bouwen in hoogbouw. De woningen werden ontworpen voor jonge
middenklasse gezinnen uit Amsterdam.
In de Bijlmermeer ontstond leegstand, omdat de middenklassengezinnen waarvoor de
Bijlmermeer oorspronkelijk bedoeld was, verhuisden naar de goedkopere en ruimere
woningen in de provincie (suburbanisatie). In de Bijlmer kwamen voornamelijk
eenoudergezinnen, gezinnen zonder kinderen en alleenstaanden terecht.
In 1975 werd Suriname onafhankelijk. Tienduizenden Surinamers emigreerden naar
Nederland omdat zij hier een betere toekomst dachten te hebben. In de Bijlmer was veel
leegstand waardoor veel Surinamers daar terecht kwamen. In tegenstelling tot huisvesting was
werk wel moeilijk te vinden. De Bijlmer kwam er door deze ontwikkelingen anders uit te zien
dan men had verwacht: werkloosheid, leegstand en criminaliteit waren aan de orde van de
dag. Alle idealen ten spijt over de vorming van een leefbare, groene, moderne en van alle
gemakken voorziene wijk, kreeg de Bijlmer in de jaren tachtig de naam een onleefbare,

verloederde, ongezellige en onveilige wijk te zijn. Er werden veel kleine ingrepen gedaan om
de leefbaarheid in de Bijlmer te vergroten, maar deze bleken niet te voldoen.
In 1992 besloten de gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost en woningstichting
Rochdale tot een ingrijpende vernieuwing van de Bijlmermeer. De totale vernieuwing moet in
2010 voltooid zijn. De helft van de 13.000 hoogbouwwoningen wordt gesloopt. In plaats
daarvan komt nieuwbouw, veelal laag- of middenhoogbouw. De andere helft wordt
gerenoveerd. De functiescheiding in de Bijlmer zal flink worden teruggebracht.
Het GSB richt zich op de herstructurering. Men wil een gemengde woningvoorraad creëren en
daarmee de opbouw van een sociaal en economische gemengde bevolking stimuleren. Deze
sociale menging zou moeten helpen de achterstanden te bestrijden en de integratie te
bevorderen.

1.4 Vraagstelling

Vele Europese steden hebben problemen met de stadsuitbreidingen die zijn gedaan in
de veertig jaar na de Tweede Wereldoorlog. Er wonen in deze wijken vaak veel huishoudens
met lage inkomens, er is sprake van hoge werkloosheid en vaak zijn het gebieden met een
concentratie van etnische minderheden (Aalbers 2003). (Bijlagen: figuur 1). Amsterdam heeft
in de afgelopen eeuw enkele grote stadsuitbreidingen gerealiseerd. Deze scriptie beslaat er
hiervan twee: de Westelijke Tuinsteden en de Bijlmer. Aan beide stadsuitbreidingen lagen
mooie idealen ten grondslag: licht, lucht en ruimte. Mooie en grote woningen in een groene,
gezonde openbare ruimte. Maar na een aantal decennia zijn de Westelijke Tuinsteden en de
Bijlmer achterstandswijken geworden en gaan de in oorsprong veelbelovende
nieuwbouwwijken op de schop.
Wat is er verkeerd gegaan? Wat is er goed gegaan? Wat kan men hieruit leren voor de
toekomst? Ik wil onderzoeken wat de factoren zijn geweest bij het slagen en mislukken van
deze wijken. En welke van deze factoren zijn te benoemen als ‘beïnvloedbaar door beleid’?
Ten eerste wil ik de idealen van de originele plannen en de uiteindelijke resultaten
vergelijken. Wat waren de redenen van succes of falen? Ten tweede wil ik de doelstellingen
van de herstructurering onderzoeken. Ik wil deze vragen beantwoorden met behulp van
literatuuronderzoek.

Hoofdstuk 2: De Westelijke Tuinsteden: Van Garden City tot schotelcity

’Geboren, en daarvan uitgerustmet jong-en-domzijn toegerust,
de buitenwijk van een win
terstad:
huizen in de vrieslucht strak,
een boom, nog klein, en zonder blad
dat roert, dat het gemoed verwart..
Glashelder ruim is naast de stad
Een buitenwijk onbewust.’
(Teijmant 1994)

1 Het plan

1.1 Westelijke Tuinsteden als stadsuitbreiding
Begin 20ste eeuw zocht de stad Amsterdam druk naar oplossingen om het groeiende
inwonersaantal te kunnen herbergen. De industrialisatie zorgde niet alleen voor een enorme
toename van werkgelegenheid, maar ook voor een grote verandering in de woonsituatie van
mensen. Veel mensen trokken van het platteland naar de stad, met als doel het vinden van
werk. De steden konden de toevloed van mensen slecht aan: vaak moesten deze migranten
slechte woonomstandigheden op de koop toenemen. De steden werden steeds voller en
drukker. Ook de gezinsverdunning en woningnood na de Eerste en Tweede Wereldoorlog
speelden een grote rol. De door de industrialisatie overvolle stad Amsterdam moest deze
woningnood zien op te lossen. Er zouden buitensteden aangelegd worden.
Binnen de dienst Publieke Werken te Amsterdam werd in 1928 de afdeling
stadsontwikkeling opgericht. Cornelis van Eesteren was een van de leidinggevenden van deze
afdeling. In de jaren dertig werd het Algemeen Uitbreidings Plan (AUP) ontwikkeld onder
leiding van Van Eesteren. Men zag uitkomst in een gebied tegenwoordig genaamd de
Westelijke Tuinsteden. In dit gebied, oorspronkelijk een tuinbouwgebied, zouden nieuwe

woonwijken uit de grond gestampt moeten worden om zo huisvesting te kunnen bieden aan de
groeiende bevolking van Amsterdam.

1.2 Ideale Westelijke Tuinsteden

In deze tijd heerste er idealisme, idealen van een beter bestaan en het geloof in een
maakbare samenleving. Men had na jaren van leven in een overbevolkte, onhygiënische en
verloederde stad mooie, ruime, groene en leefbare woonwijken voor ogen. Men wilde
vooruitgang bieden. De stedenbouwkundige opzet van de Westelijke Tuinsteden heeft drie
kenmerken: licht, lucht en ruimte. In het AUP zie je duidelijk de strikte scheiding van wonen,
werken, recreatie en verkeer. Men wilde een alternatief bieden voor de kleine, benauwde
arbeiderswoningen in de Jordaan en in de Pijp. De wortels van de plannen voor de Westelijke
Tuinsteden zijn terug te vinden in de ideeën van Ebenezer Howard.

1.3 Ebenezer Howard

Ebenezer Howard (1850-1928) is van grote invloed geweest op Van Eesteren en zo
indirect op het AUP. Howard schreef in 1901 de ‘Garden Cities of Tomorrow’. Howard wordt
gezien als de bedenker van de Tuinstad. Hij ontwierp een tuinstad bedoeld voor de arbeiders,
met veel laagbouw en veel groen. De tuinstad werd het ideaal van het landelijke leven
tegenover de slechte leefomstandigheden in de stad. Howard hechtte veel waarde aan het
belang van de groep, het belang van het individu was hieraan ondergeschikt. Functiescheiding
speelde een grote rol in zijn tuinstad (Geuns 1974). In zijn boek de ‘Garden Cities of
Tomorrow’ definieert Howard zijn tuinstad als volgt: ‘Wide range of prospectuous industries,
town of houses and gardens with ample open spaces and spirited community life, virtually all
it’s people find their employment locally, it is girdled by an inviolate agricultural belt, and the
principles of single ownership, limited profit, and the earmarking of any surplus revenue for
the benefit of the town have been fully maintained.’ (Howard 1902). Howard bedacht een
sociaal diagram, een samenlevingsmodel. Dit model beschreef hoe mensen met elkaar zouden
moeten leven. (Bijlagen: figuur 2). ‘Town and country must be married, and out of this joyous
union will spring a new hope, a new life, a new civilization.’ (Howard 1902).

1.4 Cornelis van Eesteren

Van Eesteren was architect en stedenbouwkundige. Hij liet zich sterk beïnvloeden
door de Tuinstadbeweging. In de periode van 1910 tot 1930 was de Tuinstadbeweging een
belangrijke stroming in de stedenbouw (Stadsdeel Zuidoost 2006). Van Eesteren was van
1930 tot 1947 voorzitter van het CIAM, Congres Internationaux d’Architecture Moderne.
Deze organisatie bedacht vernieuwende richtlijnen voor de architectuur. De leden van deze
organisatie, stedenbouwkundigen en architecten, ontwikkelden het concept van ‘de
functionele stad’. Met het begrip ‘functionele stad’ wordt bedoeld dat een stad niet in eerste
instantie mooi hoeft te zijn, maar vooral functioneel: de functie van gebouwen en ruimte staat
voorop. Van Eesteren bracht het gedachtegoed van ‘de functionele stad’ naar Amsterdam. De
werkwijze van Van Eesteren was in de eerste plaats gericht op de maakbare samenleving, hij
geloofde maatschappelijke vraagstukken ruimtelijk op te kunnen lossen.
In 1934 legde men de uitgangspunten voor de uitbreiding van Amsterdam vast in het
AUP (Dienst Publieke Werken 1934). Het concept van de functionele stad werd in het AUP
meegenomen. In het AUP werd het stedenbouwkundige kader voor de uitbreiding van
Amsterdam naar de Westelijke Tuinsteden vastgesteld. De afdeling stadsontwikkeling, waar
Van Eesteren leidinggevende was, gaf de stad een viertal functies. Deze functies waren
wonen, werken, recreatie en verkeer en deze zouden ruimtelijk van elkaar gescheiden dienen
te zijn. Deze functiescheiding was tekenend voor het werk van Van Eesteren. Verschil tussen
Van Eesteren en Howard was dat Howard wilde dat de bewoners van de tuinstad ook in de
tuinstad zouden werken, deze visie deelt Van Eesteren niet met Howard.

1.5 Algemeen Uitbreidings Plan

In het AUP werden de plannen van de stadsuitbreiding vastgelegd. (Bijlagen: figuur
3). Om de stadsuitbreiding te verwezenlijken was het een vereiste dat de nieuwe wijken goed
bereikbaar zouden zijn. ‘De ligging der nieuwe woonwijken vloeit voort uit den eisch, dat de
bewoners zich zonder bezwaar en langs de kortste verbindingen naar de bestaande stad en
naar de groote werkcentra moet kunnen begeven, terwijl verder voor een zoo goed mogelijken
samenhang tusschen de woonwijken en ontspanningsterrein en tusschen de woonwijken
onderling moet worden gezorgd. Indien met deze eischen niet volledig rekening wordt
gehouden, zouden de primaire behoeften van een goeden ‘woonstad’ ten zeerste kunnen
worden geschaad en daardoor de kans op mislukking in de toekomst niet uitgesloten zijn.’

(Dienst Publieke Werken 1934:73). Men moet de tuinstadgedachte aanpassen aan de lokale
situatie.
Van Eesteren bouwde in de Westelijke Tuinsteden woningen die ruim van opzet
waren. Deze woningen hadden voornamelijk een betaalbare huur en waren dus bereikbaar
voor de gewone man. De te verwachten nieuwe bewoners waren vooral mensen met lage of
middeninkomens uit de Pijp, de Jordaan en Oud-West. De opzet was huizen te bouwen voor
alle bevolkingscategorieën. Het AUP richtte zich op de werkende man en zijn familie; dit
resulteerde in identieke huizen om hoge kosten tegen te gaan en de gelijkheid tussen burgers
te vergroten (Aalbers 2003). De nieuwbouwwoningen in de Westelijke Tuinsteden waren
groter dan de bestaande woningen in Amsterdam. De bebouwingsdichtheid was laag
aangezien men veel waarde hechtte aan een buitenruimte (Mentzel 1989:77).

2 Het plan ten uitvoer

2.1 Bouwen Westelijke Tuinsteden

Het grote huizentekort na de Tweede Wereldoorlog maakte dat het AUP in snel tempo
werd uitgevoerd. ‘Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zorgde voor een aanzienlijke
vertraging bij het ontwerpen van plannen-in-onderdelen. Pas in 1951 start de woningbouw in
Slotermeer. Alleen het uitbreidingsplan Bos en Lommer uit 1935, dat op het CIAMprogramma is gebaseerd, is nog gedeeltelijk voor de oorlog gebouwd.’ (Mentzel 1989:41). De
weilanden, polders en het tuinbouwgebied in de Westelijke Tuinsteden maakten plaats voor
bebouwing. In het licht van de wederopbouw moesten ook de huren laag blijven. De
economie moest heropgebouwd worden. Door de Tweede Wereldoorlog werden er wat
aanpassingen gemaakt aan het oorspronkelijke plan voor de Westelijke Tuinsteden (Teijmant
en Martin 1994). Er zou minder laagbouw en meer middel hoogbouw komen en de woningen
werden minder ruim. Verder mocht het ingeplande groen blijven, dat was immers goedkoop.
Teijmant en Martin benadrukken dat de oorspronkelijke goede bedoelingen van de
plannenmakers niet altijd zo uitkomen als bedoeld was.

2.2 Volgens plan

De Westelijke Tuinsteden zijn gebouwd in de jaren vijftig volgens het AUP uit 1935.
‘Het Algemeen Uitbreidingsplan diende als voorbeeld tijdens een aan de ‘functionele’ stad
gewijd congres van de internationale architectenvereniging CIAM. Toch werd bij de
uitwerking van de plannen voor de Westelijke tuinsteden, […] door Stadsontwikkeling een
tussenweg gekozen tussen het functionalistische ideaal van overwegend hoogbouw en de
tuinstadgedachte van Howard, waarbij uiteindelijk een groot deel van de woningen in de voor
Amsterdam gebruikelijke middelhoge bouw werd gerealiseerd.’ (Mentzel 1989:237).
Het AUP baseerde zich op een minimumschatting van de toekomstige bevolking van
Amsterdam omstreeks het jaar 2000, rond de 900.000 inwoners, met als maximumschatting
rond de 1.100.000 inwoners (Dienst Publieke Werken 1934:17-18). ‘Door de omstandigheid,
dat nog slechts op een beperkte groei van de bevolking mag worden gerekend, ontstond voorts
de mogelijkheid – en dit is de tweede reden, welke tot aanvaarding van den centrale
stadsvorm deed besluiten – het uitbreidingsplan zoodanig in te richten dat de nieuwe
woonwijken den woonvorm van de ideale tuinstad zeer nabij zullen komen.’ (Dienst Publieke
Werken 1934:33).

3 De Westelijke Tuinsteden in verandering

3.1 Eerste bewoners

De Westelijke Tuinsteden trekken in de eerste instantie de bewoners die de planners
voor ogen hadden. Arbeiders en hun gezinnen uit de oude volksbuurten, die woonden in
krakkemikkige, tochtige en kleine huisjes, komen in de ruime woningen te wonen. Er heerste
een wederopbouwgevoel en men werkte eendrachtig samen om wat te maken van de nieuwe
wijken.
In 1958 blijkt de inschatting van het bewonersaantal van het AUP incorrect,
Amsterdam wordt dan bewoond door 873.000 mensen. De voorspellingen van het AUP
moeten worden herzien. De stijging van het reële inkomen, de gemiddelde woningbezetting,
het toenemende ruimtegebruik en de toename van de mobiliteit zijn niet meer in evenwicht
met de oorspronkelijke voorspelling van het AUP (Mentzel 1989:73). Door individualisering
en emancipatie groeiden de aantallen kleinere huishoudens enorm, ook hierdoor werd de
vraag naar woningen vergroot (Aalbers 2003). ‘Ondanks een verdrievoudiging van het

stedelijk gebied sinds 1930 was er in Amsterdam voor steeds minder mensen woonruimte.
Vooral na 1960 zou de uittocht van duizenden Amsterdammers (vooral jonge gezinnen in
middelbare inkomensklassen) naar randgemeenten en suburbane kernen zich manifesteren.
Het Bureau voor Statistiek van de gemeente Amsterdam stelde een groeiende discrepantie
tussen woningvoorraad en woningbehoefte vast. …. De uittocht beïnvloedde niet alleen de
bevolkingsomvang in de hoofdstad. Ook de samenstelling naar inkomen, opleiding en
leeftijdsopbouw was aan verandering onderhevig. Er voltrok zich een proces van selectieve
migratie. De nieuwe ingezetenen bestonden vooral uit enkele specifieke categorieën: veel
jonge alleenstaanden en sinds het einde van de jaren zestig aanzienlijke aantallen
(ex-)rijksgenoten en gastarbeiders uit het gebied rond de Middellandse Zee.’ (Mentzel
1989:73).

3.2 Smeltkroes

Aan het einde van de jaren ’60 en het begin van de jaren ’70 was er een verandering in
de Amsterdamse bevolkingssamenstelling. Er kwamen veel gastarbeiders uit Spanje, Portugal,
Italië en in een latere fase uit voornamelijk Marokko en Turkije naar Nederland om de gaten
op de Nederlandse arbeidsmarkt op te vullen (Aalbers 2003). Hoewel de gastarbeiders
oorspronkelijk de intentie hadden om na een aantal jaren werken terug te keren naar het land
van herkomst, bleven vele gastarbeiders in Nederland. In het bijzonder de Turkse en
Marokkaanse gastarbeiders lieten in het kader van de gezinshereniging hun gezinnen
overkomen naar Nederland. De gastarbeiders waren aanvankelijk eenlingen, de
gezinshereniging leidde later tot een groeiende vraag naar gezinswoningen. Vanwege de
woonruimteverdeling en de ruime en relatief goedkope woningen kwamen velen in de
Westelijke Tuinsteden terecht. In vergelijking met de Nederlandse gezinnen ging het vaak om
‘grote’ gezinnen met meer dan twee of drie kinderen.

3.3 Verloedering Westelijke Tuinsteden

Er was sprake van een ‘autochtone uitstroom’ in de Westelijke Tuinsteden, later kwam
een ‘allochtone instroom’ op gang. Met het gereedkomen van nieuwe wijken in Purmerend en
Zaandam, verhuisden steeds meer Amsterdammers die het konden betalen uit de Westelijke
Tuinsteden naar deze nieuwe wijken. In de jaren zestig/zeventig was er een uitstroom in de
Westelijke Tuinsteden van mensen die wooncarrière maakten. Wooncarrière is het verhuizen

naar een betere woning, bijvoorbeeld groter of met een tuin, binnen of buiten je oude buurt.
Ook de mogelijkheid om van een huurwoning een koophuis te betrekken wordt door veel
mensen beschouwd als een positieve stap in hun wooncarrière. Twee oud-bewoners van de
Westelijke Tuinsteden zeggen over hun vertrek: ‘Afscheid van de Westelijke Tuinsteden
hebben we ervaren als een afscheid van de wederopbouwjaren. Voor de jongeren van nu vind
ik het wel eens een beetje treurig. Die ervaring van het opbouwen, dat
vooruitgangsoptimisme, dat leefde zo sterk in de Westelijke Tuinsteden, dat gevoel geldt voor
hen veel minder.’ (Teijmant 1994:39). De achterblijvers werden ouder, de kinderen sloegen
hun vleugels uit en vertrokken, de gezinnen werden kleiner. Minder sociaal mobiele mensen
bleven over en door de in grote mate beschikbare sociale woningbouw (met name vanwege de
betaalbaarheid en de grootte van de woningen) kwamen er veel allochtone gezinnen te wonen
in de Westelijke Tuinsteden. Steeds meer buurten in de Westelijke Tuinsteden ‘verzwarten’.
In sommige blokken van de woningbouwcorporaties ligt het percentage allochtonen rond de
80%. Men krijgt ‘zwarte wijken’, met als gevolg bijvoorbeeld ook de ‘zwarte scholen’. Deze
wijken worden ook wel Marrokodam genoemd of schotelcity, vanwege de vele
schotelantennes die de daken van de Westelijke Tuinsteden sieren om Marokkaans of Turkse
tv-zenders te kunnen ontvangen.
De woningvoorraad in de Westelijke Tuinsteden bestond voor 80% uit sociale
woningbouw. Er stonden vrijwel geen koopwoningen of woningen in het middeldure
huursegment in de Westelijke Tuinsteden. Een wooncarrière in de Westelijke Tuinsteden was
hierdoor vrijwel onmogelijk. Het vertrek van de middenklasse is het begin en wordt langzaam
een zichzelf versterkend proces. Mensen met kansen trokken de buurt uit, onder andere omdat
een wooncarrière in de eigen buurt niet mogelijk was. Manuel Aalbers noemt dit het
‘distortion process across space’. Vervolgens is er een groeiende instroom van de
gastarbeiders naar de Westelijke Tuinsteden. Eerst diversifieerde de wijk. Toen deze nieuwe
groep in aantal toe bleef nemen verhuisden nog meer oorspronkelijke bewoners omdat de
dominant geworden cultuur hen niet beviel (Aalbers 2001) .
De inkomenspositie van veel allochtone gezinnen in de Westelijke Tuinsteden is niet
riant te noemen. Het zijn meestal gezinnen met lagere inkomens. De eerste generatie
allochtonen zit vaak op het minimumniveau of zelfs daaronder, veel van deze mensen zit in de
WW of de WAO. Een reden hiervoor is dat je in Nederland om een volledige AOW te kunnen
ontvangen vijftig jaar in Nederland moet hebben gewoond. Deze mensen hebben geen vijftig
jaar in Nederland gewoond en kunnen geen volledige AOW krijgen. Wooncarrière maken

vanuit een sociale huurwoning is moeilijk, zeker vanuit een lage inkomenspositie. Vandaar
dat er niet veel uitstroom was van allochtone bewoners vanuit de Westelijke Tuinsteden.
Oorspronkelijk werd de allochtone medemens gastvrij ontvangen, maar toen de
autochtone bewoners steeds meer het gevoel kregen een minderheid in eigen buurt te worden,
voelde men zich steeds meer bedreigd. Afspraken over bijvoorbeeld het schoonhouden van
het trappenhuis, verliepen niet meer automatisch zoals men gewend was met de Nederlandse
buren. De tweede generatie allochtonen kenmerkte zich bovendien door een hoog
schoolverlatings-percentage. De jongeren hingen op straat rond zonder veel
toekomstperspectief. Deze hangjongeren werden door de autochtone ouderen vaak als
bedreigend ervaren. Een deel van deze jongeren verviel ook daadwerkelijk in criminaliteit,
wat voor veel overlast zorgde. Al met al hadden de Westelijke Tuinsteden zo langzamerhand
behoorlijk grote problemen en daar moest wat aan gedaan worden. De woningen in de
Westelijke Tuinsteden waren van lage kwaliteit en werden voor lage huurprijzen verhuurd, er
waren weinig voorzieningen in de buurt, de bewoners voelden zich niet veilig en er was veel
criminaliteit. Het educatieniveau was laag en de werkloosheidscijfers hoog. De bewoners
ervoeren communicatieproblemen wegens de taalbarrière en de verschillen van cultuur
(Aalbers 2003). Dit is de achtergrond waartegen men met herstructurering in de Westelijke
Tuinsteden begon.

4 Beleidsreacties

4.1 Oplossingen

In de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam is in de afgelopen jaren een grootscheepse
herstructureringsoperatie van de grond gekomen. De herstructurering is gestart in 1995 en zou
rond 2015 moeten zijn afgerond. Een van de aangevoerde redenen om de Westelijke
Tuinsteden te vernieuwen is de kwaliteit van de woningen. De woningen in de Westelijke
Tuinsteden waren weliswaar nog niet heel oud, maar voldeden op een aantal punten niet meer
aan de moderne wooneisen, zoals woonoppervlak of dubbel glas. Een andere voorname reden
was ook dat men verwachtte met deze herstructurering wijken te krijgen waar weer een zekere
mate van sociale cohesie ontstaat, waar er een meer gemengde bevolkingssamenstelling komt
te wonen qua afkomst, leeftijd en inkomen. Hierdoor zouden er weer meer mogelijkheden
voor de middenstand moeten ontstaan. De basis voor deze resultaten wordt gelegd door het
zorgen voor een gevarieerde woningvoorraad en een kwalitatief hoogwaardig ingerichte

openbare ruimte. Ook moeten er voorzieningen, zowel op sociaal als op economisch gebied
worden gerealiseerd, die zijn afgestemd op de behoeften van de bewoners. Men besloot om in
de Westelijke Tuinsteden 13.000 woningen te slopen en er 23.000 voor terug te bouwen. Dit
is een behoorlijke verdichting, die ingegeven is door het ‘eeuwigdurende’ woningtekort in
Amsterdam (Bureau Parkstad 2004).

4.2 Herstructurering

Duizenden huizen zijn gesloopt, duizenden bewoners moeten gedwongen verhuizen,
en de vroegere woningvoorraad verandert aanmerkelijk. Deze ingreep is gebaseerd op de
gezamenlijke bevindingen en analyses van de stadsdelen en de corporaties in het gebied.
Bureau Parkstad was verantwoordelijk voor de herstructureringsplannen in de Westelijke
Tuinsteden. Bureau Parkstad is een samenwerkingsverband van de vier tuinstadsdelen,
corporaties en de centrale stad. ‘Richting Parkstad 2015’, een beleidsstuk van Bureau
Parkstad, is een ontwikkelingsplan waarin de vernieuwingsoperatie in hoofdlijnen is
beschreven. Deze operatie is gebouwd op de drie pijlers van het Grote Steden Beleid (GSB):
een fysieke pijler, een sociale pijler en een economische pijler. De fysieke pijler hield in dat
men door sloop/nieuwbouw en renovatie de woningvoorraad wilde beïnvloeden. De
woningvoorraad zou in 2015 moeten bestaan uit 30% sociale woningbouw en 60 %
koopwoningen en 10% woningen in het duurdere huursegment. Deze verandering in de
woningvoorraad moet ervoor zorgen dat er een meer gemengde bevolking ontstaat qua
inkomen. De openbare ruimte moet worden heringericht om de leefbaarheid van de wijken te
verbeteren. De sociale pijler hield in dat er voorzieningen zouden worden gecreëerd, die de
kansen van de huidige bewoners zouden vergroten. Denk hierbij aan het bouwen van
zogenaamde Brede Scholen, buurtcentra voor jongeren en voorzieningen voor ouderen. De
economische pijler was eveneens bedoeld om de kansen voor de huidige bewoners te
vergroten. Door het bouwen van kleinschalige bedrijfsruimtes zou het aantal startende
ondernemers bijvoorbeeld toe kunnen nemen. We zien twee algemene verschuivingen: ‘From
a ‘supliers’ market to a ‘consumers’ market and from a ‘renters’ market to a ‘buyers’- or,
better, owner-occupants-market.’(Aalbers 2003). Meer ruimte voor de individuele consument,
ook op de woningmarkt door het aantal koopwoningen drastisch te laten toenemen.

4.3 Critici

Stedelijke Vernieuwing brengt onzekerheid met zich mee voor de bewoners. Vooral
voor de oudere bewoners is dit een zware last. Hun gebied is aangewezen als stedelijk
vernieuwingsgebied, men weet dat er gesloopt of gerenoveerd gaat worden, maar men weet
nog niet waar men terecht zal komen. In principe is iedereen toegezegd dat ze terug kunnen
komen in de Westelijke Tuinsteden, maar of dat een woning naar je zin is, die ook nog
betaalbaar is, is voor veel mensen de vraag. Veel bewoners kregen in de loop der jaren het
gevoel dat de stedelijke vernieuwing als een soort wals door hun buurten ging en eigenlijk
niet meer gestopt noch beïnvloed kon worden (Samenwerkingsverband Bewonersorganisaties
voor de Westelijke Tuinsteden 2003). Er was begonnen met een open plan proces, waarbij
bewoners invloed op de plannen konden uitoefenen. Maar de bewoners hadden het gevoel dat
er niet echt naar hen werd geluisterd. Was het wel nodig om zoveel bouwkundig nog redelijk
goede en vooral betaalbare woningen te slopen? Waren er geen alternatieven? Kon er niet
veel beter gerenoveerd in plaats van gesloopt worden? Werd de buurtsamenleving juist niet
teveel ontwricht door het gedwongen verhuizen van vele huishoudens en de verspreiding van
deze huishoudens over de gehele stad? Werden sociale netwerken zo niet juist stuk gemaakt?
Was er wel voldoende reflectie bij de politici en directeuren van corporaties over de doelen en
resultaten van de vernieuwing? Wat zijn hun motieven en belangen? De belangen van
overheid, corporaties en bewoners zijn niet altijd gelijk.
Een van de doelstellingen van de herstructurering in de Westelijke Tuinsteden is de
bevolkingssamenstelling te diversifiëren. Achter deze doelstelling ligt de veronderstelling dat
segregatie niet goed is voor de bewoners in de wijk en voor de integratie van de bewoners. De
aanname dat een diverse wijk zorgt voor integratie heerst in de politiek. Men kan zich echter
afvragen of segregatie wel zo een groot probleem is. De grootschalige
herstructureringsoperatie krijgt veel kritiek en de redenen voor de herstructurering liggen ook
onder vuur. De meningen over de opvatting dat een gediversifieerde wijk integratie bevordert
zijn verdeeld. Aan de ene kant zijn er mensen die vinden dat de wijken gemengd moeten
blijven, aan de andere kant zijn er ook mensen die vinden dat er niets op tegen is wanneer een
wijk niet gemengd is. Je zou hier Marokkaanse wijken of Turkse wijken kunnen maken net
als je in London en New York Chinese wijken hebt. Het probleem van de achterstandsbuurt is
vaak sociaal en economisch van aard, terwijl de oplossing als vanouds vaak gezocht wordt in
fysieke herstructurering.

Enkele bezwaren worden gegeven door wetenschappers in ‘Problemen in de buurt,
maar niet van de buurt’, in het onderzoek van Sako Musterd, Nicole Smakman en Hans Blok
(2000) komen een aantal kritiekpunten naar voren. Zij doen onderzoek naar de Westelijke
Tuinsteden en de ontwikkelingen, vraagstukken en beleidsreacties die in verband met de
herstructurering plaatsvinden. De schrijvers concluderen dat sociale menging nauwelijks
invloed zal hebben op de integratie van de bewoners. Juist om goed te kunnen integreren in de
buurt moet men in een niet al te heterogene buurt wonen. De schrijvers bekritiseren de
veronderstelling dat fysieke herstructurering de oplossing is voor de achterstanden van de
bewoners van de Westelijke Tuinsteden. Ze benadrukken ook het ambivalente karakter van de
Westelijke Tuinsteden. Aan de ene kant zijn de Westelijke Tuinsteden stedelijk, aan de andere
kant suburbaan. Deze ambivalente milieus zijn niet makkelijk op te bouwen. ‘..dit
ambivalente milieutype heeft in zich dat het een milieu wordt dat ‘vlees noch vis’ oplevert;
dat het ‘tussen wal en schip’ terechtkomt.’ (Musterd 2000). En als er in zo een milieu veel
bewoners komen te wonen uit een lage sociaal-economische klasse is het erg moeilijk de
buurt goed te laten functioneren. Wat ook voorkomen moet worden is een grootschalige
ontwikkeling van ambivalente woonmilieus. Bij kleinschalige operaties zijn eventuele fouten
makkelijker bij te stellen om zo vervolgontwikkelingen bij te sturen.
In ‘Een Amsterdamse benadering’ (Duyvendak 2006) wordt onderzocht wat de
effecten zijn van het sociale programma dat is gestart in de Westelijke Tuinsteden. Volgens de
schrijvers zijn de doelstellingen te ambitieus geformuleerd. Maar het bereik per project achten
de schrijvers heel behoorlijk. Ze geven aan dat de mengingsstrategie volgens
wetenschappelijk onderzoek op individueel niveau niet leidt tot een betere positie in de
samenleving. Het streven naar een meer gedifferentieerd woningbestand is positief omdat het
de keuzemogelijkheid verbreedt voor mensen die willen vertrekken uit hun huurwoning. Ze
besluiten dat menging tussen allochtoon en autochtoon pas zal plaatsvinden wanneer
allochtonen sociaal-economisch stijgen. Prioriteit is de sociale en economische stijging.
Helma Hellinga onderzoekt in ‘Onrust in Park en Stad’ de eigenlijke gedachte achter
de herstructurering en welk effect de differentiatie van de huizen heeft op het samenleven van
bewoners in de Westelijke Tuinsteden. ‘Spreiding werd verkocht als goed voor de mensen
zelf, als sociale maatregel. Differentiatie van de bevolking zou de integratie bevorderen.’
(Hellinga 2005:195). Het feit dat er zoveel allochtonen wonen in de Westelijke Tuinsteden is
slecht voor het imago en de marktwaarde van de wijk. Volgens Hellinga is de herstructurering
gericht op vooral de middenklasse en de markt. Het politieke denken ‘vermarkt’ en de
overheid trekt zich terug uit de sociale zorg. ‘De getallen zijn gaan overheersen.’ (Hellinga

2005). Herstructurering lijkt niet altijd het beste voor te hebben met de oorspronkelijke
bewoners. De oorspronkelijke bewoners maken over het algemeen geen deel uit van de
middenklasse en worden uiteindelijk de dupe van het marktdenken.
Ook de bewoners zelf staan kritisch tegenover de herstructurering. (Bijlagen: figuur 4).
Bewonersorganisaties zijn vanaf het begin van de vernieuwing betrokken bij de analyses en
het planproces. Ondanks het feit dat van de vernieuwing vele positieve effecten verwacht
worden, heeft de vernieuwingsoperatie ook negatieve gevolgen voor bewoners. De buurten
gaan voor jaren op de schop. De grootschaligheid van de herstructurering brengt met zich mee
dat er grote groepen mensen geherhuisvest moeten worden. Sociale netwerken gaan hierdoor
verloren. Er is een grote groep die van wisselwoning naar wisselwoning trekt. Van
sloopgebieden is bekend dat de leefbaarheid sterk achteruitgaat door de tijdelijke verhuur, de
leegstand en de ingrijpende overlastgevende sloop- en bouwactiviteit. Bewoners in de
Westelijke Tuinsteden vonden een manier om hun vragen, gevoelens en twijfels over deze
grootscheepse stedelijke vernieuwing te verwoorden en om de buurtbewoners in de
gelegenheid te stellen zich daarover te uiten. Er bestond in de Westelijke Tuinsteden een
uitgebreid overlegcircuit met betrekking tot de Stedelijke Vernieuwing, dat deels voortkwam
uit het open plan proces, dat de stadsdelen in het begin van de vernieuwing waren aangegaan
met corporaties en bewonersgroepen. In deelraden en commissies, in buurtbeheergroepen, in
overleg met bewonerscommissies, corporaties, stadsdelen en in stedelijke
vernieuwingsgroepen spraken bewoners zich uit over de plannen. Maar door een aantal
redenen bleven grote groepen bewoners in dit overlegcircuit buiten de deur. Enkele van deze
redenen zijn onvoldoende kennis van de procedures, onbekendheid met de toch heel
Nederlandse vergadercultuur, achterstanden in taal en kennis en culturele drempels.
In het ‘Manifest voor stedelijke vernieuwing in de Westelijke Tuinsteden’
(Samenwerkingsverband Bewonersorganisaties voor de Westelijke Tuinsteden 2003) lieten
bewoners en bewonersorganisaties hun stem horen betreffende de stedelijke vernieuwing. De
bewoners zeggen dat de toename van allochtone jongeren niet gepaard gaat met meer
jongerenwerk en goede voorzieningen. Of het jongerenprobleem in Nieuw West wordt
opgelost met de bouw van een jongerencentrum is ook de vraag. Kun je het jongerenprobleem
eigenlijk wel oplossen met Stedelijke Vernieuwing? Is het jongerenprobleem niet van alle
tijden: alleen nu zijn het allochtone jongeren? De grotere maatschappelijke participatie die
verwacht wordt samen te gaan met de stedelijke vernieuwing zal pas een kans hebben als er
meer voorzieningen komen, taallessen, voorlichting en opvoedingsondersteuning. De
bewoners denken dat goedkope huurwoningen vervangen worden door duurdere

koopwoningen om geld te verdienen. De bewoners willen betrokken worden in het
besluitproces van slopen of renoveren. Ook willen de bewoners absoluut de oorspronkelijke
opzet van de Westelijke Tuinsteden (licht, lucht en ruimte) behouden.

4.4 Resultaten herstructurering

In ‘Een blik vooruit’ (Parkstad Amsterdam 2005) evalueert men de stedelijke
vernieuwing tot zover in de Westelijke Tuinsteden. Er wordt onder andere geconstateerd dat
de sociaal-economische positie van de bewoners van de Westelijke Tuinsteden niet
waarneembaar is verbeterd. Zelfs de nieuwe instroom tussen 2000 en 2004 bestond uit
huishoudens met een relatief zwakke sociaal-economische positie.
In ‘Stedelijke vernieuwing: kosten en baten’ (Breejen 2006) wordt een maatschappelijke
kosten-batenanalyse gemaakt van stedelijke vernieuwing. Er wordt geconstateerd dat eind
jaren tachtig, begin jaren negentig er een verschuiving plaatsvindt in het stedelijke
vernieuwingsdenken. De aandacht lag vooral op de woningkwaliteit, de sociale kant werd
buiten beschouwing gelaten. Nu pas komt de nadruk te liggen op sociale vernieuwing op basis
van de analyses.

5 Conclusie

De hoofdgedachte achter de Westelijke Tuinsteden was licht, lucht en ruimte. De
tuinstadgedachte van Howard heeft ook een grote rol gespeeld bij de planvorming. Na de
Tweede Wereldoorlog werden de plannen voor de Westelijke Tuinsteden uitermate snel
uitgevoerd. Het wederopbouwgevoel heerste onder de bevolking. In de Westelijke Tuinsteden
komt in eerste instantie de verwachte bevolking te wonen. Met de komst van de suburbane
steden, zoals Lelystad en Purmerend, vertrokken veel gezinnen daarheen. Veel gastarbeiders
kwamen met hun gezinnen in de Westelijke Tuinsteden terecht. Er was sprake van een
autochtone uitstroom en een allochtone instroom. Op een gegeven moment werden de
Westelijke Tuinsteden gezien als een achterstandswijk. Er was veel criminaliteit, de bevolking
was grotendeels allochtoon, lager opgeleid, werkeloos of had een laag inkomen. De oplossing
werd gezocht in een grootscheepse herstructurering van de Westelijke Tuinsteden. De
herstructurering ging van start in 1995. De Westelijke Tuinsteden gaan jarenlang op de schop.
Er kwam veel protest van bewoners en wetenschappers. Kunnen de problemen worden
opgelost door een fysieke herstructurering? In 2005 blijkt de sociaal-economische positie van

de bewoners nog niet verbeterd. De doelstellingen waren diversificatie, verdichting, minder
problemen in de buurt, een andere bevolking naar de Westelijke Tuinsteden trekken die
minder arm en kansrijker is.

Hoofdstuk 3: De Bijlmer: Sloppenwijken in de lucht

1 Het plan

1.1 Bijlmer als stadsuitbreiding

In de jaren vijftig blijken de stadsuitbreidingen in Amsterdam Noord en de Westelijke
Tuinsteden niet voldoende te zijn om binnen de grenzen van Amsterdam aan de
woningbehoefte te voldoen. Hier zijn verschillende redenen voor, onder andere de
gezinsverdunning en de toenemende behoefte aan ruimte voor verkeer en
parkeervoorzieningen (Stadsdeel Zuidoost 2006). Men begint wegens ruimtegebrek binnen
Amsterdam de oplossing voor de woningnood te zoeken buiten de stad. In onder andere
Purmerend komen de groeikernen op. Amsterdam wil zijn inwoners in Amsterdam houden en
ziet toekomst in de Bijlmermeerpolder om de stad uit te breiden. Vanaf 1846 hoorde de
Bijlmer bij de gemeente Weesperkarspel. Rond 1960 werd besloten het poldergebied, de
Bijlmer, bouwrijp te maken. Weesperkarspel werd opgeheven in 1966 en verdeeld onder
verschillende gemeentes. Amsterdam kreeg het gebied wat de Bijlmermeer zou worden.

1.2 Ideale Bijlmer

‘Idealen spelen in de geschiedenis van de stedebouw een belangrijke rol.’ (Mentzel
1989:235). In de jaren zestig heeft men vele idealen in de stedenbouw. Zo heeft men mooie
plannen wat betreft de Bijlmer. Men wilt in de Bijlmer functiescheiding combineren met licht,
lucht en ruimte. Door veel hoogbouw te bouwen kreeg men de mogelijkheid om veel groen in
de wijk te creëren.(Stadsdeel Zuidoost 2006). Men wilde een parkachtige woonstad met veel
hoogbouw opzetten, wat ruimtelijkheid uit zou stralen. Hoogbouw werd in deze tijd de
woonvorm van de moderne mens bevonden. Ook was de intentie om duidelijk uit te stralen
dat mensen behoren tot een collectief. ‘Immers, een zo groot mogelijke privacy gecombineerd
met de gemeenschappelijke ruimte tussen meer geconcentreerde woonvormen zou tot
uitdrukking brengen dat men als bewoner tot een groter geheel behoorde. Bovendien sloot
deze bouwvorm heel goed aan bij het karakter van de Nederlandse stedenbouw, gekenmerkt
door regelmatige indeling en door klaarheid en zuiverheid.’ (Mentzel 1989:101). Men
creëerde een ruimtelijke scheiding van werken, wonen, verkeer en recreatie. Om de bewoners
van mooie uitzichten te voorzien werden de flats in de Bijlmermeer in honingraatpatroon

gebouwd. Men bouwt balkons op het Zuiden en op het Noorden de galerij. Tussen de flats
heeft men autovrije gebieden. Wegen werden gebouwd ter hoogte van de eerste verdieping. Er
werd een scheiding gecreëerd tussen diverse verkeersstromen. In 1980 werd de metro (deels
bovengronds en deels over viaducten) in gebruik genomen. De woningen waren erg ruim en
hadden goede voorzieningen.

1.3 CIAM en Le Corbusier

De stedenbouwkundige uitgangspunten voor de bouw van de Bijlmer vind je terug in
het CIAM. Le Corbusier, een architect uit Zwitserland, speelde een grote rol bij het CIAM.
Het CIAM is door Le Corbusier opgericht in 1928. Le Corbusier was de vertegenwoordiger
van het CIAM (Geuns 1974). Zijn gedachtegoed heeft duidelijk een grote stempel gedrukt op
de plannen voor de Bijlmer. De manier waarop Le Corbusier bouwde zie je terug in de
Bijlmer en bijvoorbeeld in de Franse voorsteden. Beide, de Bijlmer en de Franse voorsteden
staan tegenwoordig bekend als achterbuurten. Le Corbusier wil privacy van het gezin
combineren met collectieve gedragsvormen (Geuns 1974). Het CIAM pleitte voor open
woonblokken, die zo veel mogelijk van licht konden genieten en een functiescheiding van
wonen, werken, recreatie en verkeer. Het CIAM heeft een belangrijke rol gespeeld in de
geschiedenis van de stedenbouw. Het Nieuwe Bouwen en het CIAM gingen vaak hand in
hand.

1.4 Het Nieuwe Bouwen

Het Nieuwe Bouwen werd tussen 1925 en 1960 veel toegepast in Nederland. Het
Nieuwe Bouwen was niet zozeer een nieuwe bouwstijl maar een reactie op de economische en
demografische schaalvergroting. De nadruk werd gelegd op functionele vormgeving.
Functionalisme was het sleutelwoord. Er werd gebouwd naar de functie van een gebouw,
uiterlijk was hieraan ondergeschikt. Er werd collectief gebouwd. Collectieve voorzieningen
waren erg belangrijk. Licht, ruimte en hygiëne vormden ook een belangrijke drijfveer. De
betonnen bouwconstructies werden boven het straatniveau gebouwd. De voornaamste
gebruiksmaterialen zijn glas, staal, beton. Het Nieuwe Bouwen is van invloed geweest op het
AUP en daarmee ook op de Bijlmer.

1.5 AUP, Chartre en Van Eesteren

Zoals in hoofdstuk twee al naar voren kwam is Van Eesteren van 1930 tot 1947
voorzitter geweest van het CIAM. In 1933 vind het alom bekende vierde congres van het
CIAM plaats, Van Eesteren is de voorzitter van dit congres. De uitkomst van dit congres
wordt bekend onder de naam het Charter van Athene (La Charte d’Athenes). Het belang van
hoogbouw en van functiescheiding in de stedenbouw wordt hierin sterk benadrukt. Van 1929
tot 1959 werkte Van Eesteren bij de afdeling stadsontwikkeling van Amsterdam, in deze tijd
ontwikkelde hij met anderen het AUP. Van Eesteren keek eerst naar de maatschappelijke
vraagstukken en ontwierp van daaruit een plan.
Het AUP heeft als leidraad gediend voor de ontwerpen van de Westelijke Tuinsteden
en de Bijlmer, al was ten tijde van het ontwikkelen van het AUP nog geen sprake van
stadsuitbreiding naar de Bijlmer. Een van de uitgangspunten van het AUP was de
voorspelling van de bevolkingsgroei in Amsterdam. ‘Het Algemeen Uitbreidingsplan, in 1935
in de Amsterdamse gemeenteraad vastgesteld, projecteerde op de plaats van de
Bijlmermeerpolder en de Oostbijlmermeerpolder geen stadsuitbreiding. Een uitbreiding naar
het zuidoosten werd om verschillende redenen afgewezen: - Het gebied lag buiten de grenzen
van de gemeente Amsterdam. – De aanwezigheid van spoorlijnen, ringbaan en
emplacementen maakten het projecteren van een plan in die richting moeilijk en de uitvoering
kostbaar. – De afstanden tot de bestaande stad zouden te groot worden. De aansluiting op
Amsterdam werd bemoeilijkt door de ligging van tuindorp Watergraafsmeer.
Bevolkingsprognoses wezen uit dat de totale Amsterdamse bevolking in het jaar 2000, ca
960.000 mensen, binnen de eigen grenzen kon worden ondergebracht.’ (Mentzel 1989:141).

1.6 Plan Bijlmer

In 1965 werd de ‘Grondslagen voor de Zuidoostelijke stadsuitbreiding’ uitgebracht,
het stedenbouwkundige plan voor de Bijlmer (Mentzel). Kenmerkend voor de Bijlmer is de
vele natuur en de gescheiden verkeersstromen. De woon- en leefideologie uit de jaren 60 was:
licht, lucht en ruimte voor arm en rijk, en niet te vergeten: groen. Volledige scheiding van de
functies wonen, werken, recreëren en vervoer werden opgenomen in het bestemmingsplan.
‘De Bijlmermeer wordt een stad waar iedere weggebruiker zijn eigen wegennet heeft.’
(Stadsdeel Zuidoost 2006). ‘De meest opvallende kenmerken van het plan voor de
Bijlmermeer zijn de in honingraatvorm gegroepeerde hoogbouw in negen woonlagen op twee

lagen onderhuis, de verkeersscheiding, gecomplementeerd door parkeergebouwen en de
grootschalige groene maaivelden.’ (Mentzel 1989:22). Het idee was dat je met ruimtelijke
inrichting gedrag kon beïnvloeden. In de Bijlmer krijg je ‘de nieuwe mens’; modern,
collectief, in hoogbouw en in groei.
Siegfried Nassuth, architect en stedenbouwkundige, werd in 1962 tot hoofd benoemd
van een groep stadsplanners die de planvorming van de Bijlmer op zich namen. Nassuth had
tijdens zijn studie onder andere les gehad van Van Eesteren. Nassuth werd geïnspireerd door
het CIAM, Le Corbusier en functiescheiding. Nassuth had het plan woongebouwen van tien
verdiepingen in een zeshoek neer te zetten, de zogenaamde honingraatflats. (Bijlagen: figuur
5). De honingraat is volgens Nassuth de ideale vorm om het idee van een binnenhof op te
roepen. Zijn plan was beïnvloed door de tekortkomingen van de Westelijke Tuinsteden, waar
de woningen te klein zouden zijn, te weinig groen en oprukkende auto’s voor overlast zouden
zorgen (Meershoek 2006).
De richtlijnen gesteld bij de plannen voor de Bijlmer hamerden op het streven om de
sociale samenhang in de openbare ruimte te benadrukken en binnenshuis juist de privacy
(Stadsdeel Zuidoost 2006). De woningen zijn oorspronkelijk ontworpen met als doel
huisvesting te bieden aan jonge gegoede gezinnen uit Amsterdam, de woningen waren ruim
en beschikken over goede voorzieningen. De Bijlmer was bedoeld voor mensen die de
drukke, benauwde stad wilden ontlopen (Aalbers 2003). Deze toekomstvisie blijkt niet te
corresponderen met de huidige werkelijkheid. Hoe is het na de planvorming gegaan met de
uitvoering?

1.7 Voorgaande onderzoeken naar stadsuitbreiding

Volgens critici is er voor men begon aan de bouw van de Bijlmer weinig gekeken naar
eerdere stadsuitbreidingen. Volgens Mentzel is er onvoldoende en gebrekkig onderzoek
gedaan naar voorgaande stadsuitbreidingen wat ten koste ging van de Bijlmer. Bij
ontwikkeling van de Bijlmer heeft men weinig tot geen aandacht besteed aan de voorgaande
onderzoeken. Mentzel beschrijft enkele voorgaande onderzoeken. Onder andere het
woonwensenonderzoek uit 1962 waaruit blijkt dat de bewoners van de Westelijke Tuinsteden
tevredenheid uiten betreffende de nieuwe woningen maar de stedenbouwkundige opzet van de
Westelijke Tuinsteden is niet onderzocht. ‘De uitkomsten van deze verschillende onderzoeken
naar het gewenste woonmilieu zijn voor geen misverstand vatbaar. Zoals ik later naar voren
zal brengen, hebben ze echter geen rol van betekenis gespeeld tijdens het ontwikkelen van de

plannen voor Amsterdam-Zuidoost.’ (Mentzel 1989:109). ‘Ten aanzien van onderzoek en
publieke discussie verschilt de ontwikkeling van dit plan van de werkwijze bij de voorgaande
plannen. Evenmin is er van bestaand onderzoek gebruik gemaakt. Bij het ontwikkelen van de
plannen voor de Bijlmermeer is geheel voorbijgegaan aan de kritiek op de Nederlandse
nieuwbouwwijken uit de jaren vijftig, inclusief de westelijke tuinsteden van Amsterdam.’
(Mentzel 1989:237-238). Een van de redenen voor het falen van de Bijlmer is dat er geen
kritische blik geworpen is op de uitgangspunten van de plannen.

2 Het plan ten uitvoer – problemen (groeikern als alternatief)

2.1 Bouwen van de Bijlmer

‘Na WOII werd het charter van Athene als uitgangspunt gebruikt voor de
wederopbouw. Al werd het charter toen al niet meer geschikt geacht om de problemen van de
wederopbouw op te lossen, het werd toch de leidraad.’ (Geuns 1974). Amsterdam pakte de
draad weer op. In 1966 begon het bouwen van de Bijlmer. In 1968 trekken de eerste bewoners
in hun woning. In 1975 was het eindresultaat de Bijlmer. Wat de aansluiting bij bestaande
wijken betreft, wijkt de Zuidoostelijke stadsuitbreiding ook af van de Westelijke Tuinsteden.
Deze ‘lob’ is immers van de stad gescheiden door de bebouwing van Diemen en
Duivendrecht en de aansluiting op Amsterdam wordt gerealiseerd door middel van de metro.
De Bijlmermeer werd gebouwd volgens de principes van de functionele stad. Om zo
een ruimtelijke scheiding van werken, wonen, verkeer en recreatie te creëren. Opvallend is
allereerst dat de opgaande lijn in het percentage laagbouw werd verbroken ten gunste van
hoogbouw. ‘De binnenstraat vormde in het ontwerp het sociale hart van de flat. In de ruimtes
van de binnenstraat kwamen buurtvoorzieningen als crèches, sportvoorzieningen,
containerruimtes, bergingen en openbare ruimten. Vele liften brachten bewoners snel bij hun
woning of parkeerplek, de binnenstraat en de parkeergarage.’ (Stadsdeel Zuidoost 2006).

2.2 Volgens plan

Een moeilijke start. Het oorspronkelijke plan voor de Bijlmermeer is nooit in zijn
geheel uitgevoerd. De binnenstraten kwamen niet op de begane grond, maar op het eerste
niveau. Op de begane grond kwamen bergingen, wat zorgde voor een anonieme en gesloten
gevel op het maaiveld. In de binnenstraten werden huizen gebouwd, om meer

huuropbrengsten te kunnen genereren. Dit ging ten koste van de kwaliteit van de
binnenstraten die aan de schaduwkant kwamen te liggen. Er werd ook bezuinigd op het aantal
liften. Voorzieningen kwamen later dan gewenst, zodat de ruimtes onder de verhoogde wegen
en parkeerdekken verloederden. De snelle metroverbinding met het stadscentrum werd veel
later aangelegd dan gepland. Mede door de aantasting van de oorspronkelijke plannen werd
de Bijlmermeer extra kwetsbaar voor sociale problematiek.
Door geldgebrek moest Nassuth, als stadsplanner betrokken bij de planvorming van de
Bijlmer, aanpassingen maken in zijn mooie plannen voor de Bijlmer. Tijdens de uitwerking
van de plannen werden de idealen: ‘woningen op palen met een binnenstraat aan de zonzijde’,
een voor een geschrapt, voornamelijk uit bezuinigingsoverwegingen. Oorspronkelijk zouden
de flats uit zes verdiepingen bestaan, dat werden er tien. En in plaats van een lift per 45
woningen werden het er soms 100 woningen die een lift moesten delen (Meershoek 2006). De
voorzieningen bleken uiteindelijk niet toereikend. Vrijwel onmiddellijk na oplevering van de
Bijlmer ontstonden er problemen. Door de grootschaligheid van de bouwplannen en het
ontbreken van de zorg voor publieke ruimte vielen de woonomstandigheden tegen.

3 De Bijlmer in verandering

3.1 Eerste bewoners

Wie zijn de bewoners geworden? Nauwelijks of niet de krotbewoners uit de te saneren
negentiende-eeuwse wijken. Evenmin de ‘doorstromers’, te klein gehuisveste gezinnen uit de
aan de andere zijde van de stad gelegen westelijke tuinsteden.’ (Mentzel 1989:248). De
Bijlmer was de eerste wijk die in het stadsdeel Zuidoost werd gebouwd. De verwachte
bewoners waren de middenklassengezinnen uit de binnenstad. In 1968 kwamen de eerste
bewoners. Begin 1970 woonden er bijna 6000 mensen in de Bijlmer. Na enkele jaren kwamen
bewoners in opstand tegen de hoge huren en ontbrekende voorzieningen. Ten tijde dat de flats
werden opgeleverd, vond er suburbanisatie plaats in Nederland. In de omgeving van
Amsterdam werden goedkope en ruime laagbouwwoningen gebouwd, waaronder veel
koopwoningen. Onder andere in Lelystad, Purmerend, Hoorn en Alkmaar werden er
woningen gebouwd. Deze woningen waren ruimer en goedkoper dan de woningen in de
Bijlmer waardoor vele Amsterdamse gezinnen naar de suburbane gebieden trokken. In de
Bijlmer was veel leegstand. De middenklassengezinnen waarvoor de Bijlmer oorspronkelijk

bedoeld was, verhuisden in deze tijd naar deze goedkopere en ruimere woningen in de
omgeving van Amsterdam.
Er kwamen voornamelijk eenoudergezinnen, gezinnen zonder kinderen en
alleenstaanden in de Bijlmer terecht. Ondanks het huizentekort bleven veel woningen leeg in
de Bijlmer. Ook liet het beheer van de flats te wensen over. De liften werkten niet, of er waren
er te weinig. De gebouwen werden opgeleverd terwijl winkels en de metro er nog niet waren.
In 1975 werd de metro in gebruik genomen, hij reed tot het Weesperplein, pas in 1981 reed hij
verder naar het Centraal Station (Stadsdeel Zuidoost). De groene gebieden werden gezien als
onveilig, voornamelijk in de avond. ‘Doeleinden op zich, de ruimtelijke vertaling daarvan
(b.v. de begrippen privacy en gemeenschap) en het te verwachten functioneren van garages,
drooglopen en maaivelden zijn opmerkelijk onvolledig onderzocht. De keus voor het
grootschalige verkeerssysteem en hoogbouw maakte al het overige ondergeschikt. Het plan is
niet uitgetest, met een proefcomplex werd niet geëxperimenteerd en het kostenbesef was
onvoldoende.’ (Mentzel 1989:245). Een onverwachte wending was dat de bewoners voor wie
het bedoeld was vertrokken naar suburbane gebieden, zoals Lelystad en Purmerend, en de
immigranten ervoor in de plaats kwamen.

3.2 Smeltkroes

In de jaren ’70 trekt de Bijlmer veel nieuwe bewoners aan, maar niet de verwachte
middenklasse. In 1975 werd Suriname onafhankelijk. Tienduizenden Surinamers emigreerden
naar Nederland omdat zij dan de Nederlandse nationaliteit konden behouden. Zij zochten
werk en huisvesting. De leegstand in de Bijlmer voorzag in deze behoefte. Veel Surinamers
kwamen hier terecht. Later volgden de Antillianen. Huisvesting was gemakkelijk te vinden,
werk vinden echter niet, zeker eind jaren ’70, begin jaren ’80, toen heel Nederland met hoge
werkloosheidcijfers te maken kreeg. Een groot deel van de bevolking in de Bijlmer is
werkloos en het educatieniveau is laag vergeleken met de rest van Amsterdam (Aalbers
2003).
‘In plaats van de slaperige middenklassenwijk wordt de Bijlmer in de jaren zeventig een
smeltkroes van culturen.’ (Stadsdeel Zuidoost 2006). Bijna de helft van de Bijlmer wordt
bevolkt door Surinamers en Antillianen, en een kwart van de bewoners bestaat uit etnische
minderheidsgroepen uit niet geïndustrialiseerde landen (Aalbers 2003). (Bijlagen: figuur 1).

3.3 Verloedering Bijlmer

De Bijlmer kwam er anders uit te zien dan men had verwacht. Tijdens de opkomst van
de Bijlmer, 1965-1970, kwamen er al klachten van de pioniers. De huren zouden te hoog zijn,
er waren klachten over vuilstortkokers, de geluidsisolatie, vernielingen, de onveiligheid, de
vertraging van de scholenbouw, de te lopen afstand naar geparkeerde auto’s (Mentzel
1989:223). In de beginfase was er al sprake van een hoog vertrekpercentage. De oorzaken
hiervan: de concurrentie van de eengezinshuizen in Noord-Holland, Utrecht en het ZuidHollands plassengebied, grote aantallen buitenlanders in de Bijlmer, onbehagen over de
sociale structuur en de slechte voorzieningen in de Bijlmer (Mentzel 1989:224).
Begin jaren ‘80 was de reputatie van de Bijlmer erg slecht, de Bijlmer werd gezien als
een onveilige wijk. Al snel zou er sprake zijn van een grote leegstand in de Bijlmer. ‘Geen
parkeergarages met stands en kiosken, geen geruis van met goederen beladen elektrische
lorries, geen gezellige binnenstraten met koffiebars en spelende kinderen. Een ‘binnenstraat’
is niet meer dan een tegenstrijdigheid ten gevolge van een denkfout. Het kenmerk van een
straat is immers haar doorlopende karakter, anders gezegd: een straat heeft in principe geen
einde. Een binnenstraat daarentegen is begrensd door liftdeur of toegangspoort naar een
parkeergebouw. Ze is niet openbaar, zodat b.v. surveillance door politie afwezig is. Bewoners
of bezoekers spoeden zich naar hun einddoel, passanten zijn er vrijwel niet.’ (Mentzel
1989:247). Ook de privacy binnenshuis waar door de plannenmakers zoveel waarde aan werd
gehecht valt in het niet. Langs de binnenstraten en galerijen ontstaat een onvermijdelijke
inkijk. Er is veel overlast omdat er in de Bijlmer boven, beneden, links en rechts buren
wonen. Er wonen veel jongeren in de Bijlmer, de leeftijdsgroep tussen de 0 en 20 jaar is
uitermate groot. Het groen in de Bijlmer wordt door de bewoners aantrekkelijk gevonden
maar roept ook een gevoel van onveiligheid op.
De Bijlmer kwam langzaam op gang, de voorzieningen waren niet vanaf het begin in
orde en de huren waren betrekkelijk hoog. De suburbs bleken aantrekkelijker voor de
verwachte doelgroep. Vanaf het begin stonden er veel woningen leeg in de Bijlmer. Toen in
de jaren ’80 migranten, vluchtelingen en illegalen in de Bijlmer kwamen te wonen kreeg je
overbevolkte blokken omdat men moest gaan samenwonen door de hoge huren. Er was veel
werkeloosheid, druggebruik en criminaliteit. De Bijlmer wordt gezien als een getto, maar de
Bijlmer kan niet vergeleken worden met de Amerikaanse getto’s (Aalbers 2003).

4 Beleidsreacties

4.1 Oplossingen

In 1984 werd de woningstichting Nieuw Amsterdam opgericht door de
woningcorporaties. Men was in de veronderstelling dat één organisatie beter in staat zou zijn
dan meerdere organisaties om de moeilijke wijk te beheren. Men besloot de hoge huren te
verlagen en aan het parkeren in de parkeergarages geen kosten meer te verbinden. Het aantal
parkeergarages werd verminderd. Ongeveer duizend vier- en vijfkamerwoningen werden
gesplitst naar kleinere eenheden, bedoeld om meer kleinere huishoudens naar de Bijlmer te
trekken. Er werden meer liften toegevoegd aan de flats. Ondanks deze veranderingen bleven
de verliezen van de corporatie oplopen. Men neigde steeds meer tot het slopen van een deel
van de Bijlmer (www.zuidoost.amsterdam.nl).

4.2 Herstructurering

In juli 1992 wordt besloten door de gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost en
woningstichting Rochdale tot een grootscheepse vernieuwing van de Bijlmermeer (Stadsdeel
Zuidoost 2006). Veel van de oorspronkelijke hoogbouw zou plaats moeten gaan maken voor
laagbouw. Men wilde de sociaal-economische positie van de bewoners verbeteren. Het
culturele en maatschappelijke leven zou meer gestimuleerd worden. Daarom worden er ook
allerlei projecten opgestart. De totale vernieuwing zou in 2007 voltooid moeten zijn. De
Bijlmer heeft een reputatie van een achterstandsbuurt waar veel criminaliteit heerst en
druggebruik plaatsvindt. Maar volgens het ‘Restate Report 2e’ is de reputatie van de Bijlmer
angstaanjagender dan de realiteit en kan de Bijlmer ook worden gezien als een plek van
sociale mobiliteit (Aalbers 2003). Woningstichting Rochdale, stadsdeel Zuidoost, en de
gemeente Amsterdam zijn verantwoordelijk voor de herstructurering. Het PVB, Projectbureau
Vernieuwing Bijlmermeer is opgericht door deze drie partijen om de fysieke vernieuwingen te
implementeren. De helft van de 13.000 hoogbouwwoningen wordt gesloopt. In de plaats van
de hoogbouwwoningen zal laagbouw komen. De andere helft wordt gerenoveerd. De
verhoogde wegen zullen ten dele worden verlaagd en er zullen nieuwe voorzieningen komen
zoals winkelcentra, sportcentra en kantoren.
In 1992 begon de grote vernieuwingsoperatie, deze zou tot 2007 duren en ongeveer 2
miljard aan investeringen vergen, maar in 2008 loopt de vernieuwingsoperatie nog voort. De

vernieuwing steunt op drie pijlers: ruimtelijke vernieuwing, sociaal-economische vernieuwing
en verbetering van het leefklimaat van de omgeving. Doelstelling van de vernieuwing is:
bewoners met een kwetsbare positie ondersteunen en het bieden van betere
woonmogelijkheden voor bewoners met een betere sociale positie. De functiescheiding wordt
helemaal losgelaten. Wonen, werken, verkeer en recreatie worden meer verbonden met elkaar
(Stadsdeel Zuidoost 2006). De gescheiden functies moeten meer gemengd worden. Een van
de manieren om de Bijlmer een vriendelijker karakter te geven, is het bewerkstelligen van een
afwisselende bouw: meer dan zesduizend van de dertienduizend hoogbouwwoningen worden
gesloopt en vervangen door laagbouw in uiteenlopende klasse prijs- en huurwoningen. Het
heersende gevoel van onveiligheid moest door de herstructurering verminderd worden.
Sommige wegen die oorspronkelijk gebouwd zijn op een hoger niveau werden weer verlaagd.
Van de scheiding van de verkeerstromen werd teruggekomen.

4.3 Critici

Een kritische kanttekening gemaakt door Geuns in ‘CIAM-planning: vier
benaderingen van het Charter van Athene’ is dat we in het charter steeds het idee tegenkomen
dat de gebouwde omgeving geacht wordt menselijk gedrag te bepalen. Geuns denkt dat de
invloed van de gebouwde omgeving op het menselijk gedrag wordt overschat (Geuns 1974).
Ook is het zo dat het Charter van Athene bedoeld was als richtlijnen om planvorming van
stadsuitbreiding te ondersteunen. Er werd veel rechtstreeks uit het Charter van Athene
overgenomen, terwijl dat niet de bedoeling is geweest. ‘Het charter en de funktionele stad zijn
geen plannen, maar zijn bedoeld als richtlijnen voor het maken van dergelijke plannen.’
(Geuns 1974). ‘Het charter geeft geen ruimtelijke uitwerking in de vorm van allerlei kant- enklaar tekeningen.’ (Geuns 1974).
De problemen die in de naoorlogse wijken zijn ontstaan wijten sommige critici aan het
gedachtegoed van Le Corbusier. De grootschaligheid van het bouwen van deze wijken en het
ontbreken van de zorg die Le Corbusier voor ogen had kan de oorzaak zijn voor de
verloedering. Een onvolledige uitvoering van het gedachtegoed van Le Corbusier dus.
De realisering van het plan voor de Bijlmer laat zien dat er vele problemen kunnen
ontstaan wanneer men van tevoren onvoldoende inzicht heeft in de financiële kant van de
bouw, waardoor het moeilijk wordt de beoogde voorzieningen te verwezenlijken. Men had
consumentenonderzoek moeten uitvoeren voor de aanleg van de Bijlmer. De Bijlmer toont
grote tegenstrijdigheid tussen de waarden van de planners en de woonvoorkeuren van de

bewoners. ‘De bewoningsgeschiedenis van het eerste deel van de Amsterdamse
Zuidoostelijke stadsuitbreiding illustreert de kloof tussen de door planners en architecten
gekoesterde verwachtingen en de realiteit. Ze brengt de tegenstelling tussen de ideeën van een
aantal specialisten over een stad van de toekomst en de waardering door de meerderheid van
de bevolking schril aan het licht.’ (Mentzel 1989:247).
‘Schaalvergroting, functionele ligging van wonen, werken, recreatie en verkeer ten
opzichte van elkaar, collectivisme en privacy vormden de belangrijkste ideeën waarop het
plan voor de Zuidoostelijke uitbreiding steunde. De ruimtelijke ‘vertaling’ van deze ideeën
leidde tot een keten van stedenbouwkundige elementen: parkeergebouwen, honderden meters
lange, uniforme woongebouwen met ‘drooglopen’, binnenstraten en collectieve
blokvoorzieningen, omringd door groene, autovrije open ruimten voor gemeenschappelijk
gebruik.’ (Mentzel 1989:247). Het verkeerssysteem in de Bijlmer zorgde voor grote
problemen voor de bewoner. Loopafstanden waren groot, bijvoorbeeld naar bushaltes,
parkeergarages of bergingen. Meestal is er geen keuze op het gebied van welke weg naar een
bestemming te nemen, de weg is door de ontwerpers voorgeprogrammeerd. De maaivelden,
bedoeld als recreatiegebied werden vooral gepasseerd door de bewoners, om van hier naar
daar te komen. De bewoners prefereren een eigen tuin boven de maaivelden. ‘De collectieve
blokvoorzieningen, die een compensatie zouden bieden voor het wonen in hoogbouw, vormen
in de naaste woonomgeving vaker een bron van conflicten dan van geluk en een nieuw
ontwakend gemeenschapsgevoel. Klachten over gevoelens van isolement zijn legio.’ (Mentzel
1989:247). Er is duidelijk een kloof tussen de ideeën van de plannenmakers en de wensen van
de bewoners.

4.4 Resultaten herstructurering

De resultaten van de herstructurering in de Bijlmer zijn steeds beter zichtbaar. Veel
van de hoogbouwwoningen hebben plaatsgemaakt voor laagbouwwoningen. De
herstructurering van de Bijlmer leidde tot een grote toename van duurdere eensgezins-,
laagbouw- en portieketagewoningen. Ook zijn er veel woningen enkel gerenoveerd. De
openbare ruimte is ook aangepakt. Ook aan de sociale pijler wordt aandacht besteed. Er wordt
werkgelegenheid gecreëerd voor onder andere langdurige werkelozen door nieuwe banen te
scheppen in de wijk. Ook zijn enkele verouderde winkelcentra opgeknapt.

4.5 Conclusie

Bij de idealen voor de Bijlmer stonden licht, lucht, ruimte, functiescheiding en
hoogbouw centraal. De plannenmakers geloofden sterk in de maakbaarheid van de mens. De
privacy binnen de woning en de gemeenschappelijke ruimte buiten de woningen moest zorgen
voor een gevoel van individualisme en het onderdeel zijn van een collectief. De uitvoering
van de plannen verliep niet helemaal naar wens. De doelgroep die men naar de Bijlmer wilde
trekken kwam niet. Er kwamen veel alleenstaanden, alleenstaande gezinnen, gezinnen zonder
kinderen, Surinamers en Antillianen in de Bijlmer te wonen. Vanaf het begin waren de
voorzieningen niet toereikend. De van te voren uitgedachte plannen pakten anders uit dan
verwacht. Overbevolkte blokken, een gevoel van onveiligheid, criminaliteit, werkeloosheid
beheersten de Bijlmer. De Bijlmer werd al snel de getto van Amsterdam genoemd.
In 1992 wordt besloten tot herstructurering. Met de functiescheiding en de hoogbouw
wordt korte metten gemaakt. Critici wijten de mislukking van de Bijlmer aan de kloof tussen
de waarden van de plannenmakers en de woonvoorkeuren van de bewoners. Er is niet goed
gekeken naar onderzoeken naar de voorgaande stadsuitbreidingen. Door de grootschaligheid
en het ontbreken van de zorg voor de publieke ruimte vielen de woonomstandigheden tegen.

Hoofdstuk 4: Vergelijking van de twee stadsuitbreidingen

1 Idee Westelijke Tuinsteden en de Bijlmer

1.1 De plannen

De ontwerpen voor de Westelijke Tuinsteden en de Bijlmer hebben van oorsprong een
gemeenschappelijk gedachtegoed. Het Charter van Athene, het Nieuwe Bouwen, het
gedachtegoed van Le Corbusier en Van Eesteren, en het AUP zijn voor beide
stadsuitbreidingen als leidraad gebruikt. Aan de Westelijke Tuinsteden en de Bijlmer lagen
mooie idealen ten grondslag. Het geloof in de maakbare samenleving tijdens het ontwerpen
van het AUP was groot. Uiteindelijk zijn beide stadsuitbreidingen niet geworden wat men
voor ogen heeft gehad. De Westelijke Tuinsteden en de Bijlmer hadden op een gegeven
moment de reputatie de getto’s van Amsterdam te zijn. Amsterdam besloot eind twintigste
eeuw tot herstructurering van de Westelijke Tuinsteden en van de Bijlmer. De wijken lagen en
liggen deels op de schop. De herstructurering moet de wijken verbeteren en betere
leefomstandigheden voor de oude en de nieuwe bewonersgroepen creëren. In hoeverre hebben
de oorspronkelijke plannen invloed gehad op de teloorgang van de Westelijke Tuinsteden en
de Bijlmer?
Bij beide stadsuitbreidingen is het AUP als leidraad gebruikt. Al was er ten tijde van
het maken van het AUP nog geen sprake van een stadsuitbreiding naar de Bijlmer. Het AUP
is ontworpen in de jaren ’30. Pas vlak na de Tweede Wereldoorlog had men kans te beginnen
met het bouwen van de Westelijke Tuinsteden. De plannen werden nauwelijks aangepast.
Voor beide stadsuitbreidingen zijn verouderde plannen gebruikt. De plannen voor de
Westelijke Tuinsteden en de Bijlmer werden wel aangepast, maar de hoofdlijnen bleven licht,
lucht en ruimte, evenals in het AUP. In de Bijlmer werd in de jaren ’70 pas begonnen met
bouwen.
Ten tijde van het maken van het AUP had men niet voor ogen gehad dat de
woningbehoefte van Amsterdam zo hard zou groeien. De prognose gemaakt in het AUP was
dat tegen het jaar 2000 er ongeveer 960.000 inwoners zouden zijn. In aanmerking genomen
dat er steeds minder mensen in één woning zouden wonen werd de woningbehoefte veel
groter dan men had ingeschat. Het AUP werd ontworpen toen de woningnood groot was door
de grote trek van arbeiders naar Amsterdam. Het AUP was ook ontworpen omdat men de
arbeiders betere woningen wilde bieden. Hygiëne was erg belangrijk en collectieve

voorzieningen. Men wilde voor iedereen leefbare woningen. Ook moesten de woningen een
stuk ruimer zijn dan de krappe arbeiderswoningen. Gezinnen moesten kunnen worden
gehuisvest in huizen die daadwerkelijk een gezin konden herbergen. Pas na de Tweede
Wereldoorlog werden de Westelijke Tuinsteden gebouwd, in snel tempo. De Bijlmer werd
gebouwd toen bleek dat de woningbehoefte veranderde. Er was een tekort aan woningen en
mensen wilde grotere en luxueuzere woningen. Als oplossing hiervoor werd de Bijlmer
gebouwd.
In de tijd dat het AUP werd ontworpen had de Nederlandse bevolking niet veel keuze
op de woningmarkt. Er werd niet vanuit de vraag geredeneerd, mensen hadden niet veel te
willen. Ten tijde van de opkomst van de Bijlmer was dit totaal veranderd. Mensen hadden
veel meer keuze op de woningmarkt. Dit zie je erg goed naar voren komen bij de Bijlmer.
Mensen verhuisden in grote getalen naar de suburbs omdat deze beter aansloten bij hun
woningbehoeftes. Bij de Bijlmer is er te weinig rekening gehouden met de vraag.
Volgens Mentzel is er bij het ontwerpen van de Bijlmer tekortgeschoten omdat men
niet of onvoldoende onderzoek heeft verricht naar eerdere stadsuitbreidingen (Mentzel 1989).
Er is niet goed genoeg nagedacht over de stadsuitbreiding. Bij de Bijlmer is er niet goed
genoeg gelet op de woonwensen van de Amsterdamse bevolking. Men bouwde me te weinig
oog voor de wensen van de bewoners en ging teveel uit van de idealen van de ontwerpers.
Van Eesteren heeft zijn stempel nagelaten op de Westelijke Tuinsteden, Le Corbusier de zijne
op de Bijlmer. Beiden hoorden bij het CIAM. Toch hadden Le Corbusier en Van Eesteren
andere ideeën. Bij de Westelijke Tuinsteden werd door stadsontwikkeling gekozen voor een
tussenweg tussen het functionalistisch ideaal van overwegend hoogbouw en de
tuinstadgedachte van Howard, waarbij uiteindelijk een groot deel van de woningen in de voor
Amsterdam gebruikelijke middelhoge bouw werd gerealiseerd. De Westelijke Tuinsteden zijn
gebouwd in de jaren vijftig volgens het AUP uit 1934. ‘Het Algemeen Uitbreidingsplan
diende als voorbeeld tijdens een aan de ‘functionele’ stad gewijd congres van de
internationale architectenvereniging CIAM. Toch werd bij de uitwerking van de plannen voor
de Westelijke tuinsteden, […] door Stadsontwikkeling een tussenweg gekozen tussen het
functionalistische ideaal van overwegend hoogbouw en de tuinstadgedachte van Howard,
waarbij uiteindelijk een groot deel van de woningen in de voor Amsterdam gebruikelijke
middelhoge bouw werd gerealiseerd.’ (Mentzel 1989:237).
De redenen voor beide stadsuitbreidingen mochten dan hetzelfde zijn. De oorzaken die
eraan ten grondslag lagen waren toch anders. De plannen voor Westelijke Tuinsteden werden
gemaakt vanuit de woningnood die veroorzaakt was door de industrialisatie. De trek van

enorme aantallen arbeiders naar de stad die niet goed geherbergd konden worden. De Bijlmer
werd gerealiseerd omdat de woningbehoefte veranderde, steeds minder mensen bewoonden
een huis, en de inwonersaantallen bleken groter dan het AUP had ingeschat.
Drijfveer voor de Westelijke Tuinsteden was het verzorgen van menswaardige
woonruimte voor de inwoners van Amsterdam. De toenmalige woonomstandigheden vond
men onder de maat. De Westelijke Tuinsteden bestonden uit ruime woningen met een
betaalbare huur.
De Bijlmer ontstaat voornamelijk door de gezinsverdunning, behoefte aan ruimte voor
verkeer en parkeren. Er was woningnood doordat er een andere woningbehoefte dan vroeger
was ontstaan. De Bijlmer kwam niet voort uit erbarmelijke omstandigheden, het was vooral
de bedoeling ruimere en luxueuzere woningen omringd door groen te bieden aan de
middenklasse op zoek naar grotere woningen. De Bijlmer daarentegen werd ontworpen voor
de jonge, gegoede gezinnen uit Amsterdam. De Bijlmer was voor mensen die de drukke stad
wilden ontlopen. De Bijlmer was gericht op hogere inkomensgroepen dan de Westelijke
Tuinsteden.
Beide staduitbreidingen hadden functionalisme hoog in het vaandel staan. Scheiding
van wonen, werken, recreatie en verkeer. In de Bijlmer werd deze functiescheiding veel
sterker doorgevoerd. De stadsuitbreidingen hadden beide als motto licht, lucht en ruimte. Men
wilde mooie woonwijken ontwikkelen waar er een gevoel was van ruimtelijkheid. Weg van
de overvolle, drukke, benauwde stad. De Westelijke Tuinsteden werden ontworpen met als
doel goede huizen voor iedereen, gelijkheid. De huizen waren bedoeld voor alle
bevolkingscategorieën en dan vooral voor de arbeiders: de werkende man en zijn familie. De
Bijlmer ook, maar men richtte zich daar meer op families met een goed inkomen, die graag
buiten wilde wonen en daar ook wat meer voor wilden betalen. In de Bijlmer werd de
functiescheiding veel sterker doorgevoerd dan in de Westelijke Tuinsteden. De Bijlmer
bestaat voornamelijk uit hoogbouw, wat in de jaren ’60 de woonvorm van de moderne mens
werd bevonden. In de Bijlmer streefde men privacy binnenshuis na, buitenshuis moest de
gemeenschappelijke ruimte collectiviteit uitstralen. Men moest zich zo deel voelen van de
gemeenschap. Privacy in de woning en sociale samenhang in de buitenruimte. Het CIAM
pleitte voor open woonblokken.
In de Westelijke Tuinsteden werden halfgesloten en heel gesloten blokken gebouwd
waardoor er binnentuinen ontstonden waar kinderen vrij konden spelen. Er was sprake van
een lage bebouwingsdichtheid aangezien er veel belang werd gehecht aan buitenruimte en
men waarde hechtte aan laagbouw en middelhoogbouw. De plannen van beide

stadsuitbreidingen hebben dezelfde oorsprong. Beide komen voort uit het AUP. Bij de
Westelijke Tuinsteden drukte Van Eesteren zijn stempel op de plannen, en hij nam weer
dingen overnam van Howard. Bij de Bijlmer drukte Le Corbusier zijn stempel op de plannen.
De omstandigheden waarbinnen ze werden bedacht en ook aangepast waren duidelijk
verschillend. De redenen tot stadsuitbreiding waren verschillend. Beide maakten gebruik van
verouderde plannen en idealen. Beide stadsuitbreidingen waren enorme projecten. De
grootschaligheid van bouwen was enorm. In geen tijd werden enorme stukken grond
omgetoverd tot bewoonbare wijken. Maar hoe bewoonbaar?
Bij de Westelijke Tuinsteden werd gerekend op beperkte groei van de bevolking dus
het uitbreidingsplan werd zo ingericht dat nieuwe woonwijken de woonvorm van de tuinstad
kregen. Er zouden niet veel meer mensen bijkomen dus de wooncondities stonden voorop. De
groei van het inwonersaantal van Amsterdam zou niet buitensporig zijn. Toch kwam er na de
Tweede Wereldoorlog minder laagbouw en minder ruime woningen, het ingeplande groen
mocht wel blijven, dat was goedkoop. Door de wederopbouw werd de bouw van de
Westelijke Tuinsteden in snel tempo uitgevoerd, de huren moesten laag zijn en de lonen
werden laag gehouden in het kader van de wederopbouw. De Westelijke tuinsteden werden
stedelijk en tegelijkertijd suburbaan. In de Westelijke Tuinsteden was er een scheiding van
wonen, werken, recreatie en verkeer. In de Bijlmer was er functiescheiding in het kwadraat.
De plannen voor de Bijlmer zijn niet allemaal goed uitgevoerd door bezuinigingen, waardoor
er bijvoorbeeld te weinig liften in een gebouw kwamen. De Bijlmer bestond voornamelijk uit
hoogbouw.
In tegenstelling tot de oorspronkelijke plannen kwamen de binnenstraten niet op de
begane grond maar op het eerste niveau. Op de begane grond kreeg je bergingen die zorgden
voor een anonieme en gesloten gevel op het maaiveld. Dit kwam onder andere door de grote
bezuinigingen. De voorzieningen in de Bijlmer kwamen later dan gewenst, hierdoor
verloederden de ruimtes onder de verhoogde wegen en de parkeerdekken al snel. De
bereikbaarheid liet te wensen over. De metro kwam bijvoorbeeld veel later dan gepland. Het
uitvoeren van alle mooie plannen en idealen was geen makkelijke opgave. Gebrek aan geld en
onverwachte omstandigheden maakten het een moeilijke opgave.

2 Idee herstructurering WT & B

2.1 Plannen

De nieuwe buitenwijken, de Westelijke Tuinsteden en de Bijlmer, gebouwd als
oplossing voor de steeds voller rakende steden, kregen te maken met de uitstroom van
autochtone bewoners, en kregen steeds meer het gezicht van ‘zwarte’ wijken. De instroom
van de gastarbeiders en de Surinamers en Antillianen was onverwacht. De ontwikkelingen en
woningbehoefte waren niet goed ingeschat. Er zijn meer een- en tweepersoonshuishoudens
gekomen. Geboren als oplossing, zijn de wijken tot probleemwijken uitgegroeid. De wijken
werden achterstandswijken met een eenzijdige bevolkingsamenstelling. Waar problemen zijn
worden oplossingen bedacht. Het debat brak uit: slopen, stedelijke vernieuwing, nieuwe
voorzieningen, andere dingen organiseren in de betreffende wijken? Het recept voor de
verloederde buurten, zoals de Bijlmer en de Westelijke Tuinsteden, werd ‘integratie door
differentiatie in de wijk’. Deze zou men door stedelijke vernieuwing een nieuwe impuls
geven.
Zowel in de Bijlmer als in de Westelijke Tuinsteden werd besloten om over te gaan tot
herstructurering. Er was sprake van dat het er met het opleidingsniveau, inkomen,
werkeloosheid en de veiligheid in deze wijken slechter voor stond dan in andere wijken in
Amsterdam. Er was angst dat de homogeniteit van de wijken een negatieve spiraal
veroorzaakte. Verondersteld werd dat dit zou komen door een hoge concentratie van
achterstandsgroepen en door de grote aantallen etnische minderheden die er in deze wijken
woonden. Men vond dat er wat gedaan moest worden aan deze problematiek. De
veronderstelde segregatie moest worden tegengegaan door het aantrekken van de hogere
sociale klassen naar deze wijken. Aan deze hogere sociale klassen zouden de lagere sociale
klassen zich omhoog kunnen trekken. De oplossing voor het betreffende probleem was
herstructurering van de twee wijken. In de Bijlmer is men enkele jaren eerder met de
herstructurering begonnen dan in de Westelijke Tuinsteden. De discussie over de wijze en de
veronderstellingen waarop deze herstructurering gebouwd is, is nog niet afgerond. In hoeverre
is de samenleving ‘maakbaar’? Leveren de ingrepen in de stedenbouwkundige structuur van
deze wijken het gewenste effect op? Of is er meer nodig? Deze discussie zal pas afgerond
worden als de herstructurering heeft plaatsgevonden en de balans kan worden opgemaakt.
In Nederland heeft men voor heterogene wijken gekozen. Het beleid is erop gericht
een gemengde bevolkingssamenstelling na te streven. Niet alleen qua afkomst, maar ook qua

inkomen en leeftijd. Door middel hiervan denkt men een antwoord te hebben op het
integratievraagstuk. De gedachte achter stedelijke vernieuwing is onder andere dat het
aantrekken van een hogere sociale klasse met een goede arbeidspositie problemen van
verloedering en veiligheid in een wijk op zal lossen. Deze gedachte vindt veel aanhangers,
vooral bij beleidsmakers en politici.
Er is grote onenigheid op het gebied van herstructurering. De gedachte achter
herstructurering die momenteel opgeld doet is: segregatie is slecht voor de integratie. Het
Nederlandse beleid heeft segregatie als zijnde slecht bestempeld. De Nederlandse bevolking is
gevarieerd, dus dit moet het woningaanbod ook zijn. Wil men verloedering en eenvormigheid
tegengaan, dan moet men volgens de heersende opvattingen zorgen voor diversiteit:
diversiteit in inkomen, bevolking en dus ook woningaanbod. De wijk wordt bij
herstructurering als integratieniveau genomen. De vraag of dit wel het juiste integratiekader is
wordt door vele wetenschappers onderzocht. Het idee van de wijk als integratiekader is
volgens enkele wetenschappers achterhaald. Het leven speelt zich allang niet meer alleen in
de wijk zelf af. Men werkt elders of gaat naar school in een andere wijk. De bevolking bouwt
en onderhoudt zijn sociale netwerken meer en meer met moderne communicatiemiddelen als
de telefoon en het internet. Er wordt verondersteld dat door differentiatie van de woningbouw
in een wijk er verschillende groepen mensen zullen gaan wonen en hieruit onderling contact
voortvloeit tussen deze groepen hetgeen zal resulteren in integratie. Maar is dit wel zo? Ook
al komen er in een dergelijke wijk mensen wonen uit verschillende lagen van de samenleving:
hebben deze groepen wel contact met elkaar?. Met andere woorden: gaat er sociale
samenhang ontstaan?
De Westelijke Tuinsteden bestond evenals de Bijlmer uit 100% sociale huurwoningen.
Uiteindelijk werden beide probleemwijken. Er waren achterstanden qua scholing, inkomen en
op het gebied van werk in vergelijking met andere stadsdelen. Beide bestonden uit veel
allochtone inwoners en veel inwoners hadden lage inkomens. Er was ook sprake van een
hogere mate van criminaliteit zowel in de Westelijke Tuinsteden als de Bijlmer. Terwijl bij
beide wijken de verwachting was om middenklasse gezinnen aan te trekken, kregen beiden te
maken met een onverwachte bevolkingsdynamiek. De Westelijke Tuinsteden deden het in
eerste instantie goed, pas na tientallen jaren later kreeg de Westelijke Tuinsteden te maken
met onverwachte bevolkingsgroepen. In de Westelijke Tuinsteden kwamen vele gastarbeiders
terecht. De Bijlmer was een verkeerd antwoord op het suburbane alternatief zoals Lelystad en
Purmerend. In het begin was er veel leegstand want veel gezinnen trokken naar Lelystad en
andere soortgelijke steden. Ten tijde van de oplevering van de Bijlmer vond de suburbanisatie

plaats, en deze woningen waren en ruimer, en goedkoper. In de Bijlmer is nooit de verwachte
bevolking terechtgekomen, van meet af aan werd er niet aan de verwachtingen voldaan. Al
snel trok de Bijlmer vooral eenoudergezinnen, gezinnen zonder kinderen en alleenstaanden,
dit werd opgevolgd door de enorme aantallen allochtonen die er kwamen te wonen. In de
Bijlmer kwamen veel Surinamers te wonen. Toen Suriname onafhankelijk werd was er in de
Bijlmer veel woonruimte. Er was wel huisvesting voor de Surinamers maar geen werk.
In de Westelijke Tuinsteden diversifieerde de wijk juist toen de eerste allochtonen er
kwamen te wonen. Toen op een gegeven moment de allochtonen de dominante cultuur
werden door het vertrek van veel autochtone bewoners, kreeg men steeds meer een allochtone
instroom en een autochtone uitstroom. In de Bijlmer kwam de dominante cultuur opeens, dit
was geen geleidelijk proces. De huur in de Bijlmer was hoger dan in de Westelijke
Tuinsteden. Er kwamen mensen in de Bijlmer te wonen met lage inkomens, wat betekende dat
de flats overbevolkt zouden worden. Dit legde extra druk op de voorzieningen. In de Bijlmer
was er overbevolking op de flats. Het beheer van de flats liet ook te wensen over. De huren
waren hoog. Er was sprake van vernieling, druggebruik, hoge criminaliteit, gevoel van
onveiligheid en eenzijdige woningbouw. Bij beide stadsuitbreidingen is kritiek geuit op de
oorspronkelijke plannen en voornamelijk op de functiescheiding. Beiden besloten na korte tijd
tot een grootscheepse herstructureringsoperatie. Door de herstructurering wil men veel van de
functiescheiding ongedaan maken.
De Westelijke Tuinsteden en de Bijlmer moesten aantrekkelijker worden gemaakt,
betere voorzieningen, mooie woningen en een einde aan de functiescheiding. Er kwamen veel
koopwoningen in de plaats. In de Bijlmer zou hoogbouw plaats maken voor laagbouw. Ook
de verhoogde wegen worden verlaagd. Men wilde proberen andere bevolkingsgroepen te
trekken, voornamelijk de middenklasse, om zo de buurten omhoog te trekken. Bij beide
herstructureringsoperaties wordt de wijk als integratieniveau genomen. Door critici wordt de
wijk als integratieniveau sterk betwist. In beide gevallen werd segregatie beschouwd als een
probleem. Het recept voor de verloedering van de Westelijke Tuinsteden en de Bijlmer werd
het tegengaan van de segregatie. Differentiatie in de wijk werd de oplossing. Dit moest door
grote herstructureringsoperaties bereikt worden. Men hoopt door de herstructurering een meer
gemengde bevolkingssamenstelling te krijgen, qua afkomst, leeftijd en inkomen. De Bijlmer
wilde de sociaal-economische posities verbeteren van hun bewoners. De herstructurering was
in het begin vooral gebaseerd op fysieke herstructurering. Naarmate de tijd vordert wordt het
belang van het sociale aspect meer ingezien. De vernieuwing van de Bijlmer steunt op drie
pijlers: ruimtelijke vernieuwing, sociaal-economische vernieuwing en verbetering van het

leefklimaat van de omgeving. In de Bijlmer werd heel duidelijk gekozen een andere weg in te
slaan, de functiescheiding moest ongedaan worden gemaakt. Men pleitte bij de
herstructurering van de Westelijke Tuinsteden voor een betere kwaliteit van de woningen.
In de Westelijke Tuinsteden en in de Bijlmer wilde men een meer gedifferentieerde
woningvoorraad creëren, en sociale voorzieningen die de kansen van de bewoners zouden
vergroten. Door ook de economische voorzieningen uit te breiden wilden ze op dat gebied ook
de kansen van de bewoners vergroten.

3 Conclusie

De oorspronkelijke idealen van de Westelijke Tuinsteden en de Bijlmer zijn niet meer
van deze tijd. Het uitvoeren van de plannen gaat soms niet volgens verwachting. Ook de
bevolkingsdynamiek loopt anders dan verwacht. Worden alle mooie plannen voor de twee
stadsuitbreidingen afgedaan als mislukt? Wordt er zonder waardering voor de oorspronkelijke
Westelijke Tuinsteden en de Bijlmer gesloopt? Voor beide stadsuitbreidingen geldt dat het
aanbod niet gebaseerd was op de vraag, dit geldt voornamelijk voor de Bijlmer. De Bijlmer en
de Westelijke Tuinsteden hebben te maken met kritische consumenten. In de jaren ’50 gingen
starters op de woningmarkt eerst inwonen bij iemand. Keuze op de woningmarkt was een
onderontwikkeld item. Het kwam wel steeds meer. Alternatieve woonkernen kwamen er wel,
dus mensen krijgen steeds meer keuze, daarom is het belangrijk consumentenonderzoek te
doen. Marktonderzoek bij de Westelijke Tuinsteden en de Bijlmer was ver te bekennen.
Beide stadsuitbreidingen bestonden voor ongeveer 100% uit sociale huur. Na de
Tweede Wereldoorlog was hier grote behoefte aan vanwege de wederopbouw. Maar de
middenklasse kwam daardoor toch niet in de Westelijke Tuinsteden of de Bijlmer te wonen.
Door 100% sociale huur te bouwen sloot je dat al uit. In die tijd was de gedachte; lage lonen,
dan lage huren. Gezinsverdunning, inschatting bewoners aantallen, komst van migranten,
hebben allemaal wat te maken met de manier waarop het de Westelijke Tuinsteden en de
Bijlmer is vergaan, maar dit alles is niet heel bepalend geweest voor de uiteindelijke
problemen in de Westelijke Tuinsteden en de Bijlmer. Je moet onderscheid maken tussen het
idee van de buurt en van de herinrichting. Het idee dat wanneer je ongelijke mensen in een
buurt mengt dat ze dan meer gelijk zullen worden wordt door weinig onderzoek gesteund. Er
wordt weer niet genoeg gekeken naar onderzoek. Ook de stem van de bewoners wordt niet
gehoord. Er is veel protest gekomen tegen de herstructurering. Mensen wilden niet verhuizen

en hadden niet het gevoel dat het hebben van andere buren hun sociale positie zou verbeteren.
De wetenschap en de bewoners hadden serieuzer genomen moeten worden.

Hoofdstuk 5: Conclusie: Toegift

1 Vraagstelling

Wat is er verkeerd gegaan? Wat is er goed gegaan? Mijn doel was te onderzoeken
welke factoren invloed hebben gehad op het slagen en/of mislukken van deze wijken.
Interessant is te weten welke van deze factoren te benoemen zijn als ‘beïnvloedbaar door
beleid’? En wat kunnen we hieruit meenemen voor de toekomst? Met de vraagstelling wil ik
de reden van succes of falen onderzoeken zowel bij het oorspronkelijke ontwerp van de
stadsuitbreidingen als bij het besluit tot herstructurering. Ik heb getracht deze vragen te
beantwoorden door literatuuronderzoek.

2 Oorspronkelijke plannen

2.1 Doel van het ontwerp

Het AUP werd ontworpen om in de woningnood te voorzien. Maar ook om de
Amsterdamse bevolking te verlossen van de krappe en donkere woningen in de oude
volksbuurten. Men wilde de stadsbewoners de mogelijkheid bieden in een groene wijk te
wonen waar je kon genieten van het licht, de lucht en de ruimte en toch deel uit te maken van
de stad.

2.2 Resultaat van het ontwerp, redenen tot succes

De Westelijke Tuinsteden en de Bijlmer groeiden allebei uit tot wijken met veel licht,
lucht en ruimte. In beide was er veel groen. De bewoners leefden dus in de stad, maar konden
zich tegelijkertijd in de natuur wanen. De Westelijke Tuinsteden trokken in het begin
daadwerkelijk de verwachte bevolkingsgroepen. Er heerste een wederopbouwgevoel en de
nieuwe bewoners voelden zich verbonden met elkaar. Samen zouden ze de wijk tot iets moois
opbouwen. De Bijlmermeer trok daarentegen niet de verwachte bevolkingsgroepen.

2.3 Resultaat van het ontwerp, redenen tot falen

Het geloof in de maakbare samenleving is groot ten tijde van de vorming van het
AUP. Men was in de veronderstelling dat je met de fysieke omgeving menselijk gedrag kon
beïnvloeden. Het sterke geloof in de maakbare samenleving is onterecht gebleken. Te zien bij
de Westelijke Tuinsteden en de Bijlmer, wanneer er grote groepen onverwachte bewoners in
de buurten terecht komen, of in het begin van de Westelijke Tuinsteden waarin iedereen
samen aan de wederopbouw van de samenleving werkte. De buurt maakt niet de mensen, de
mensen maken de buurt.
Bij zowel de Westelijke Tuinsteden als de Bijlmer is het AUP als richtlijn gebruikt.
Het AUP is in de jaren ’30 ontworpen. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd begonnen met
het bouwen van de Westelijke Tuinsteden, bij de Bijlmer zelfs nog later. Er is weinig aan de
plannen veranderd. Voor de Westelijke Tuinsteden en de Bijlmer zijn verouderde plannen
gebruikt. Daarbij komt dat het AUP een schatting maakte voor de groei van de bevolking van
Amsterdam tot het jaar 2000. Deze schatting was te hoog, maar in de realiteit groeide de
woningbehoefte in veel hogere mate. Ook gingen er steeds minder mensen in 1 woning
wonen, waardoor de woningbehoefte groter werd. Onvoorzien was dat de gastarbeiders met
hun gezinnen in de Westelijke Tuinsteden kwamen te wonen en dat er veel Surinamers en
Antillianen in de Bijlmer terecht kwamen. De instroom van de allochtonen in de Westelijke
Tuinsteden en de Bijlmer waren externe ontwikkelingen. Deze had men onmogelijk van te
voren door beleid kunnen beïnvloeden.
In de Westelijke Tuinsteden werd functiescheiding toegepast. Wonen, werken, verkeer
en recreatie moesten gescheiden zijn van elkaar. In de Bijlmer werd dit nog veel verder
doorgevoerd. Uiteindelijk bleken deze gescheiden functies negatieve complicaties met zich
mee te brengen. In de Bijlmer werden bijvoorbeeld de gescheiden autowegen, fiets- en
voetpaden als onveilig beschouwd.
Het aanbod van de Bijlmer sloot niet goed aan op de vraag van de Amsterdamse
bevolking. Ten tijde van de ontwikkeling van het AUP hadden mensen niet zoveel te kiezen
op het gebied van woningen. Toen de Bijlmer werd gebouwd wel. Er had beter onderzocht
moeten worden wat de woningbehoefte was van de Amsterdammers.
De stadsuitbreidingen werden op grote schaal uitgevoerd. Alle grootschalige projecten
een grotere kans hebben om faliekant te mislukken omdat het moeilijk is oplossingen te
bieden. Bij kleinschalige projecten is dit eenvoudigweg veel simpeler.

Bij de Westelijke Tuinsteden was het zo dat men na de Tweede Wereldoorlog begon
met bouwen, dit was tijdens de wederopbouw. Daardoor werden de Westelijke Tuinsteden in
versneld tempo gebouwd en kwam er minder laagbouw en kleinere woningen. Het groen
mocht wel blijven, dat was immers goedkoop. Huren en lonen werden laag gehouden. Op dat
moment was dat een goed idee, later werkte dit tegen de Westelijke Tuinsteden omdat de
middenklasse hierdoor wegbleef. Tijdens de bouw van de Bijlmer was er niet genoeg geld om
de gemaakte plannen goed uit te voeren, zo had men in flats te weinig liften, de voorzieningen
waren slecht.

3.1 Doel herstructurering

De discussie over de wijze en de veronderstellingen waarop de herstructurering
gebouwd is, is nog niet voorbij. Dit kan pas wanneer de herstructurering voltooid is en de
balans kan worden opgemaakt. Resultaten van de herstructurering in de Westelijke
Tuinsteden en in de Bijlmer zijn er niet in overvloed en het is nog te vroeg de resultaten te
kunnen zien. In de Westelijke Tuinsteden en in de Bijlmer wilde men met de herstructurering
een meer gedifferentieerde bevolkingsgroep aantrekken en betere sociale en economische
voorzieningen bieden die de kansen van de bewoners zouden vergroten.

3.2 Resultaten van de herstructurering, succes en/of falen

Alvorens de herstructurering is er, in tegenstelling tot bij de oorspronkelijke
planvorming van de Westelijke Tuinsteden en de Bijlmer, woonwensenonderzoek gedaan. Zo
kan men erachter komen wat de woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking
tegenwoordig is en de plannen voor de herstructurering daarop aanpassen.
Nog niet veel resultaten van de herstructurering in de Westelijke Tuinsteden en de
Bijlmer zijn bekend. Er is wel een grote discussie op gang gekomen; ‘Is segregatie zo slecht?,
vergroot een gedifferentieerde buurt de kansen van de buurtbewoners?, vindt integratie plaats
op het niveau van de buurt?’. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit van niet. Vele
wetenschappers betwisten al deze veronderstellingen. Het geloof in de maakbare samenleving
dook bij de herstructurering weer op. Terwijl we uit de teloorgang van de Westelijke
Tuinsteden en de Bijlmer kunnen opmaken dat de buurt de mensen niet maakt, maar de
mensen de buurt.
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