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In Amsterdam-Zuidoost is participatie 2.0 
niet meer het toverwoord maar het credo

De Modernistische Droom 

Het is 1932: Wereldverbeteraars en 
creatievelingen zetten per boot koers naar 
het Congrès Internationaux d’Architecture 
Moderne (CIAM). Zij hebben gezamenlijk 
een helder beeld van de nieuwe perfecte 
functionele stad. Een stad die zich bij uitstek 
kenmerkt door functiescheiding. Werken, 
wonen en recreëren zijn duidelijk en helder 
ingekaderd en afgebakend. Verkeer en vervoer 
zijn op dezelfde manier van elkaar gescheiden. 

De moderne stad kent geen congestie omdat 
langzaam en snelverkeer elkaar niet meer 
in de weg zitten. Geen trage kruispunten, of 
overstekende fietsers en voetgangers. Maar 
een stadsbeeld als te zien in de bekende 
tekenfilm “The Jetsons”. Eén waar de mensen 
leven in de lucht en spelen op de grond. 

Geen enkel deel van deze moderne stad zou 
op een subjectieve wijze lelijk zijn. Moderne 

De voorheen Amsterdamse Bijlmer is de proeftuin voor participatie. Op geen andere plek in 
Nederland is de intrede van participatie op grote schaal zo’n succes geweest. Van dicteren naar 
participeren. Van opleggen naar laten meedenken. Van top-down ontwerpen naar bottom-up 
bouwen. De afgelopen jaren ontstaat er langzaam afkeer. De bewoners zijn participatiemoe 
en voelen zich een proefkonijn in een proeftuin. Waar komt dit sentiment vandaan, en nog 
belangrijker, op welke manier kan de lokale overheid de participatiemoeheid wegnemen en 
inwoners, jong en oud, weer actief laten nadenken over hun eigen omgeving zodat de lokale 
overheid de levenskwaliteit van de inwoners kan verbeteren?

Creative Community Heesterveld in de H-Buurt.
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voorzieningen en moderne huizen. Wellicht 
eentonig, maar wel gelijk. 

Door verwoesting van vele grootstedelijke 
gebieden in Europa tijdens de Tweede 
Wereldoorlog hadden de architecten en 
stedenbouwkundigen van het CIAM een 
mogelijkheid om hun verbeelding van de 
moderne samenleving te bouwen op een leeg 
canvas. Deze modernistische wijze van bouwen 
was in zijn kern ook een goedkope manier van 
bouwen. Beton was een stuk goedkoper dan 
baksteen, het was sneller aan te leggen, en de 
hoogbouw zorgde ervoor dat er weinig grond 
benodigd was voor het bouwen van een groot 
volume aan vloeroppervlak. Het streven was 
maximaal rendement, voor zowel de bouw, als 
voor de bewoners. 

In Nederland tekende de gemeente 
Amsterdam bestaande uit een team van 
modernistisch denkende architecten onder 
leiding van de architect Siegfried Nassuth 
de ultieme stad uit op een leeg stuk grond 

in de Bijlmermeerpolder. De wijk voor de 
moderne mens: De Bijlmer. Een werveling van 
honingraatstructuren en hoogbouw, ingeklemd 
door groen. Elke bewoner zou gebruik kunnen 
maken van 35 vierkante meter groen. Ter 
vergelijking: dit was in de Dapperbuurt 
(Amsterdam-Oost) 0,2 vierkante meter groen 
per bewoner. Maar liefst 80% van de gehele 
oppervlakte van het Bijlmergebied zou 
bestaan uit groenvoorzieningen. In de ogen 
van modernisten sloten wonen in een stad en 
wonen in het groen elkaar niet uit. 

De honingraatstructuur was ook een resultaat 
van efficiëntie. Door het gebruik van de 
structuur werd er aan een belangrijke eis 
in het modernistisch ontwerpen voldaan. 
Elk appartement ontving evenveel zonlicht. 
Elk appartement zal identiek zijn aan het 
appartement van de buurman. De binnenzijde 
van de hoogbouw moest persoonlijk zijn, de 
buitenzijde onpersoonlijk en de ruimte eronder 
van iedereen. 

De honingraatflats zijn bewoond, terwijl de belangrijke metrolijn die de Bijlmer verbindt met Amsterdam nog niet af is.
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De Amsterdamse realiteit

De eerste bewoners, de zogenoemde 
Bijlmergelovers, bestonden uit inwoners 
van het tamelijk onstuimige en verkrotte 
Amsterdam. Ze ruilden hun flatjes in de 
Jordaan of in Oost in voor appartementen van 
meer dan 100 vierkante meter en minstens 
25 vierkante meter buitenruimte in de vorm 
van terrassen. Zij zagen vanaf hun betonnen 
kolos, midden in de bouwwoede, blok, na 
blok, na blok uit de grond gestampt worden. 
In het begin was dat niet zozeer kwalijk, de 
wachtlijsten voor deze appartementen puilden 
uit en de gigantische flats vulden zich snel.  
Nieuwe bewoners hadden allemaal hetzelfde 
gemeen, ze wilden in de modernste stad ter 
wereld wonen.  

Helaas zagen deze bewoners al snel dat de 
plannen op papier niet overeenkwamen met 
de werkelijkheid. Ze zagen snel hun beeld van 
de toekomst en van hun nieuwe woonplek 
veranderen. De gescheiden verkeersstromen 
bleken namelijk onmogelijk te zijn voor 
bezoekers die de weg wilden vragen. Met de 
auto kwam je geen voetgangers tegen. De 
honingraatflats leken zoveel op elkaar dat je 
de weg al snel kwijtraakte. De oplevering van 
de metrolijn liep vertraging op terwijl deze 
ontzettend belangrijk was voor de forenzen 
die uit de stad verhuisden. De gesloten plinten 
met daarin 13.000 garageboxen stonden 
nog niet tussen het groen maar tussen een 
woestijnlandschap. 

De aannemer, die betaald kreeg per opgeleverd 
woonblok, bouwde in moordend tempo door. 
Er ontstond leegstand. Veel leegstand. Die 
lange wachtlijsten verdwenen als sneeuw 
voor de zon. Door deze leegstand steeg de 
sociale onveiligheid in de woonblokken en 
langzaam kreeg de Bijlmer een slecht imago. 
Op zijn beurt zorgde dit imago weer voor 
het wegblijven van nieuwe bewoners en de 
vertrekwens van huidige bewoners die direct 
weer resulteerde in meer leegstand. Voor 
Bijlmergelovers ontstond er een vicieuze cirkel 
die maar moeilijk te doorbreken was.  Van 
modernisme, de nieuwe werkelijkheid en de 
nieuwe stad was op dit moment eind jaren ’80 
al geen sprake meer.

Het einde van de leegstand

De wijdverspreide leegstand werd opgelost 
door het intreden van nieuwe bewoners uit 
“overzeese” gebieden. Deze nieuwe Bijlmer 
bewoners kwamen voornamelijk uit Suriname, 
Ghana en de Antillen. Deze groepen konden 
geen woonruimte krijgen in het centrum van 
Amsterdam. In het centrum hielden VvE’s 
vakkundig de lederen gesloten. In de Bijlmer 
was dat voor de VvE’s niet anders. In de Bijlmer 
pasten ze hun regelementen aan met het 
instellen van quota die voornamelijk gingen 
over afkomst en etniciteit. 

Dit weerhield veel nieuwe woningzoekenden 
niet van het verkrijgen van hun plekje 
Bijlmermeer. De nieuwe bewoners werden 

Koningin Juliana aanschouwt de bouw van de Bijlmer.

Modernisme: vervoer boven groen, de huizen gestapeld.
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gesteund door de kraakbeweging en begonnen 
leegstaande appartementen te kraken. 

Uiteindelijk ondervond het gemeentebestuur 
en stadsdeelbestuur ook dat juist de leegstand 
in Zuidoost een perfecte plek was om nieuwe 
migranten te laten huisvesten. Het kraken werd 
gedoogd en VvE’s die gebruik maakten van 
bovengenoemde quota werden op de vingers 
getikt. 

Het bleef niet alleen maar bij nieuwe inwoners 
uit Suriname, Ghana en de Antillen. Al snel 
woonden er 130 verschillende nationaliteiten 
in het Bijlmergebied. Ze hadden nu relatief 
weinig of geen economische positie in de 
samenleving, en vaak alleen maar een paar 
koffers toen ze richting Nederland vertrokken, 
maar tegelijkertijd was het meer dan ze ooit 
hadden. Ze waren op zichzelf aangewezen, 

de overheid hield haar handen ervan af. Dat 
maakte de Bijlmerbewoner vrij weinig uit. Met 
niks maakten ze alles. 

Leegstaande ruimtes kregen invulling door 
onder andere religie, want de geloofsopvatting 
uit het land van herkomst heeft ook een plek 
nodig voor gebed en samenkomst. Winkels 
gedijden goed wanneer zij het aanbod 
van het thuisland verkochten. Er waren 
cateraars die vanuit het informele circuit 
alleen maar thuisgemaakt eten serveerden. 
Juist die mensen, die weinig tot niks hadden 

en die vanuit (parkeer)garages en vanuit 
huis werkten, brachten de cultuur die de 
vele bewoners hadden achtergelaten in 
hun vaderland weer terug naar hun huidige 
woonplaats; de Bijlmer. In de Bijlmer woedde 
er, los van de aanwezige sociale problemen, een 
vuur van passie, liefde, en saamhorigheid. Ook 
al leek het voor buitenstanders een mislukt 
modernistisch project.

De ommezwaai 

Vanaf de jaren ’90 werd er in de hoogtijdagen 
van de Amsterdamse economie steeds meer 
gezocht naar een nieuwe groeikern voor 
het stedelijke Amsterdam. In de ogen van 
het gemeentebestuur lagen er kansen in de 
“niet gelukte Bijlmer”. De kern van deze 
bewustwording was de shift van het top-down 
ontwerpen, een belangrijke eigenschap van 

het modernistisch bouwen, naar het bottom-
up bouwen. Van dicteren naar participeren. 
De gemeente erkende dat de modernistische 
wijze van wonen en leven niet had gewerkt en 
niet meer paste bij de huidige inwoners van 
de Bijlmer en al helemaal niet bij de beoogde 
toekomstige bewoners. 

Daarom begon de gemeente zich de jaren ‘90 
weer te focussen op het belangrijkste aspect 
van de Bijlmer: de mensen. Het relatieve 
grote aandeel migranten in de Bijlmer 
betekende dat de Bijlmer ook een kleurrijk, 

Nieuwe bewoners namen niet alleen tastbaar bezit mee. De thuiskroeg, bij gebrek aan beter.
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divers en multicultureel gebied was. Om als 
gemeentebestuur  niet alleen maar van bovenaf 
de wijze van vernieuwing uit te zetten werd 
participatie het belangrijkste middel voor het 
ontwikkelen en uitvoeren van deze strategie.

In deze aanpak werd door een breed opgezet 
participatieprogramma, waarin bijna alle 
bewoners van de Bijlmer werden geënquêteerd, 
gewerkt aan het nieuwe Zuidoost. Er 
werden gebiedsmanagers, -makelaars, en 
-coördinatoren aangesteld voor het contact 

tussen bewoner en overheid. De naam 
“Bijlmer” werd vanuit de centrale stad 
opgedoekt vanwege alle geïmpliceerde sociale 
en economische problemen. De gemeente 
begon met een gigantische herontwikkeling. 
Het merendeel van de honingraadflats ging 
tegen de vlakte en er werd een meer divers 
woningaanbod gerealiseerd terwijl het 
onmiskenbare groen behouden bleef. Alles in 
ruggespraak met de huidige bewoners. 

Participatie werd het toverwoord. 

Het beeld na de vernieuwing. Gevarieerde woningbouw geklemd tussen deels gesloopte honingraatflats.
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Participatiemoeheid 

Vanaf het jaar 2000 begon er een ander 
geluid vanuit de bewoners op te doemen. 
Participatiemoeheid. 

Alhoewel de Zuidoost-bewoners een 
onmogelijk niveau van zelfredzaamheid, 
creativiteit en passie hebben, voelen zij 
zich onderdrukt door de dagelijkse sleur 
en het systeem. Dit wordt duidelijk bij 
bewonersavonden. Een vaak vocale minderheid 
in de zaal stuurt niet op inhoud, maar op 
emotie. Die emotie komt dan vaak niet voort 
uit wat er inhoudelijk besproken wordt, maar 
is eerder een diepgeworteld zeer dat na alle 
participatietrajecten zich genesteld heeft. 

Het gaat hier niet zozeer om niet mee willen 
werken, maar de bewoners zijn het zat om 
proefkonijnen te zijn. De bewoners voelen 
zich meer dan vaak wonend in een proeftuin. 
Vanuit de centrale stad heerst een grote drang 
om Zuidoost naar Nederlandse maatstaven 
een werkzaam gebied te maken, terwijl de 
bewoners zich gebruikt voelen.

Dat is op zich niet gek. De cultuur, 
de sociaaleconomische, etnische en 
demografische samenstelling van een gebied 
als Amsterdam-Zuidoost kent niet dezelfde 
reactie op participatie als gebieden in 
Amsterdam-Noord of het chique Amsterdam-
Zuid. De lokale courant of de officiële 
bekendmakingen worden niet gevolgd door 
de meeste bewoners van Zuidoost. Dat heeft 
niet alleen te maken met desinteresse. Een 
praktisch feit is dat er een aanzienlijk deel 
basisschoolniveau Nederlands spreekt, het 
stadsdeel niet communiceert in het Engels 
en het praktisch niet op de agenda staat van 
de meeste inwoners van Zuidoost. Zij zijn 
namelijk druk met het aan elkaar knopen van 
de spreekwoordelijke eindjes, week in en week 
uit. Maar hoe bereik je dan deze mensen, die 
dus niet welwillend zijn, zich niet begrepen 
voelen of in mindere mate te begrijpen zijn? 
Die wel als het erop aan komt een gefundeerde 
mening hebben over ruimtelijke projecten, 

maar deze dat zelden of nooit laten horen?

Verplichte Participatie

Sinds vorig jaar is participatie een verplicht 
onderdeel in elk bestuurlijk besluit dat op elk 
niveau genomen wordt. Door het naar voren 
schuiven van participatie wordt er op elk 
moment in het proces van het project verplicht 
participatie uitgevoerd. Is er geen participatie 
uitgevoerd, dan is daar ook een besluit voor 
nodig op bestuurlijk niveau. Participeren 
is daardoor een nog belangrijker onderdeel 
geworden van sociale en fysieke projecten in de 
gemeente Amsterdam. 

Participeren wordt door deze verplichting in 
sommige deelgebieden van stadsdeel Zuidoost 
in een nieuw jasje gestoken. Zoals hierboven 
beschreven vergen de sociaaleconomische en 
demografische kenmerken van de inwoners een 
andere aanpak. De ideeën voortvloeiend uit de 
hoofden van academisch opgeleide planologen 
worden niet meer getoetst door middel 

Participatie staking in de K-buurt. Bewoners wilden 
meedenken, en niet alleen maar reageren.
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van participatie bij de bewoners, maar de 
bewoners zijn diegenen die de ideeën planten 
bij de planologen. Om hier effectief in te zijn 
worden participatietrajecten opgezet waarbij 
het einddoel niet meer getoetst wordt bij 
omwonenden, maar waarbij de inwoners van 
een bepaald gebied de einddoelen formuleren 
voor de ambtenaren. 

Deze vorm van participatie - laten we het 
participatie 2.0 noemen - zorgt voor een 
kleine  verschuiving in het eigendom en een 
grote verschuiving in de uitvoering van het 
participatietraject. Alhoewel het eigendom 
nog steeds bij de lokale overheid ligt, wordt 

de uitvoering steeds vaker en effectiever 
gedaan door de overheid ingehuurde (buurt)
organisaties die gespecialiseerd zijn in het 
bereiken van deze inwoners.  Zonder directe 
tussenkomst van de lokale overheid. En deze 
aanpak werkt. 

Zoals al eerder gezegd schort het niet aan 
passie, maar wel aan de middelen. Bewoners 
willen niet geholpen worden, maar gewezen 
worden. Gestuurd, begeleid en meegenomen 
worden. Ze hebben zelf voor hun buurt de 
beste ideeën. Ze kennen alleen niet de juiste 
mensen of ze hebben niet de middelen om deze 
in te zetten. 

De HOODLAB-participatiecontainer annex buurthuiskamer in de K-buurt.
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HOODLAB

Een voorbeeld van een manier van participeren 
die wel effectief is in de gemeenschappen van 
Amsterdam Zuidoost is de wijze waarop een 
organisatie zoals HOODLAB werkt. Elk jaar 
bestrijken zij met een participatiecontainer een 
ander deelgebied van het stadsdeel Zuidoost 
of Amsterdam. Door zich primair te richten 
op het versterken van de buurtfunctie, en 
secundair zich te richten op het ophalen van 
wensen zorgen zij ervoor dat er in een veilige 
omgeving bewoners, jong en oud, durven na te 
denken over de toekomst van hun eigen buurt. 
Aan het einde van het traject ontstaat er op 
deze manier zonder invloed van de gemeente 
een duidelijk beeld van de wensen, dromen en 
eisen die de bewoners hebben of stellen aan de 
eigen leefomgeving. De ambtenaar dient hierop 
alleen maar de ideeën werkbaar en werkzaam 
te maken om zo projecten in het sociale of 
fysieke domein uit te kunnen voeren die direct 
aansluiten op de wensen van de bewoners. 

Hierdoor ontstaat er iets unieks. De ambtenaar 
toetst de uitwerking van de wensen of ideeën 
aan diegenen die de bedenkers zijn.  Door dit 
uitgebreide voortraject is actieve participatie 
in het project derhalve minder noodzakelijk, 
dat is namelijk al gedaan. Participatie is daarin 
vooral benodigd om de bewoners te kunnen 
laten zien dat hun eigen ideeën verwerkt zijn 
in een uit te voeren concept. Het “wat vinden 
jullie van dit plan?” verandert in “hebben wij 
het goed begrepen en sluit dit aan met jouw 
eigen wensen?”. 

Hier snijdt het mes aan twee kanten. De 
bewoner heeft geen gevoel een proefkonijn 
te zijn, en de bewoners hebben het gevoel 
dat hun passie, creativiteit en inzet worden 
beloond omdat zij zien dat van de vijftien 
ideeën die in een jaar zijn opgehaald tien in 
het jaar erop kunnen worden uitgevoerd. Dat 
terwijl de ambtenaar weet dat zijn project 
direct aansluit op de wensen van de bewoners 
zodat mismanagement of projecten zonder 
gebruikswaarde bij oplevering verbannen 
worden.   

In praktische zin betekent dit, dat diegene die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
de projecten direct draagkracht heeft om in 
de interne organisatie de juiste middelen aan 
te wenden. Ideeën en wensen die vanuit de 
inwoners komen gaan nooit alleen maar over 
het eigen belang. Een modernistische aanname 
dat een bewoner of toekomstig gebruiker 
niet op de hoogte is van de trends, beleid of 
problematiek wordt al snel afgeschoten. Het 
is bijzonder te merken dat de beleidsagenda’s 
qua thematiek vanuit het centrale bestuur 
naadloos aansluiten op de wensen en ideeën 
van de bewoners.  Voorbeelden van projecten 
die uitgevoerd zijn na het participatietraject 
van HOODLAB zijn alleen al in de buurt 
Venserpolder (gelegen in het Noordwesten van 
Amsterdam Zuidoost):

- De beschildering van de 
onderdoorgangen, verbeteren verlichting, 
aanleggen van bloembollenvelden, en het vaker 
snoeien van bosschages (veiligheid). 

- De wekelijkse recyclingbus die door 
de wijk rijdt en de plaatsing van 100 nieuwe 
prullenbakken (afval), de herinrichting van 
een openbaar speelplein, de plaatsing van 
FUN-boxen en de aanleg van een buiten-gym 
(gezondheid en leefbaarheid).

- Het verduurzamen en vergroenen 
van de straten waarbij de verstening wordt 
teruggedrongen en er meer plek is voor 
voetgangers en fietsers (klimaatadaptatie en 
openbare ruimte). 

Participatie 2.0 als credo 

De lokale overheid die door bewoners vaak 
als traag, stroperig, en inefficiënt getypeerd 
wordt kan op deze wijze kordaat en resoluut 
aan de bewoners laten zien dat er wel degelijk 
slagkracht aanwezig is. Natuurlijk zijn er de 
gekaderde processen waar elke ambtenaar zich 
aan moet houden, maar doordat projecten 
voortvloeiend uit participatie 2.0 al meer 
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draagkracht kennen in de buurt, staan de 
projecten hoger op de agenda van de lokale 
overheden. Draagvlak ontstaat op deze manier 
niet alleen direct bij de toekomstige gebruikers 
maar ook op politiek niveau. Op welke wijze 
het project, voortvloeiend uit participatie 2.0, 
zich verhoudt tot de politieke richting en het 
beleid van de lokale overheid valt daarmee 
in de volledige verantwoordelijkheid van de 
ambtenaar. Op deze wijze is de ambtenaar de 
directe dienaar van de jongens die hangen 
op straat, van de eenzame ouderen achter de 

portieken, van de alleenstaande moeders die 
net elke week eten op tafel kunnen zetten, van 
de informele ondernemers, van de mensen 
in Zuidoost. Participatie 2.0 als credo is het 
tegenovergestelde van het modernisme waarin 
de burger een vervlogen idee volgt bedacht 
door een select groepje aan de top. Nu en in 
de toekomst zullen de beste ideeën van veel 
dichterbij komen.  

Ze komen van de straat. 

Participatie 2.0 project: So, So, LOBI Venserpolder (Zoveel liefde voor Venserpolder) - tunnel. Aanpak voor 
onveilige onderdoorgangen. Bedacht en uitgevoerd door buurtbewoners met hulp van de gemeente. 

Geschreven door: Coen Pennings, projectconsultant omgevingsmanagement bij TASK.  


