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INLEIDING

In het voorjaar van 1991 richtte de Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer
zich tot de vakgroep "Ontwerpen van Stedelijke Gebieden en Woningbouw"
van de TU-Delft met het verzoek een integrale plananalyse van alle plannen
uit de periode 1965-1991 te produceren.
De Bijlmermeer: gedurende haar korte bestaan zonder twijfel het meest bestudeerde, beschreven en bekritiseerde stadsdeel van Nederland. Waarom
dan nog een studie?
Alles wat er te zeggen valt over de Bijlmermeer lijkt immers al wel gezegd
en geschreven.
Echter de veelheid aan artikelen, boeken, rapporten, studies, plannen en tegen-plannen heeft ook een vertroebelend effekt. Het is moeilijk geworden
om door de bomen het bos nog te zien. Of anders gezegd, om in de grote
hoeveelheid materiaal nog een "rode draad" en duidelijke accenten te ontwaren.
Deze studie heeft vooral tot doel de grote hoeveelheid plannen en voorstellen die ooit voor de Bijlmer gemaakt zijn, overzichtelijk te ordenen en aan te
geven welke lijn en welke accenten er zijn te zien.
Het onderzoek heeft het karakter gekregen van een archeologie van de modernste geschiedenis. In de korte tijd van haar bestaan heeft de Bijlmermeer
te maken gekregen met een rijk geschakeerd spectrum van organisaties en
instellingen die betrokken waren bij of zich bemoeid hebben met plannen en
voorstellen. Zoals bij elk archeologisch onderzoek is het ook in dit geval mogelijk dat er nog onvolledigheden in zitten. Voor suggesties daaromtrent
houden wij ons aanbevolen.
Het rapport bestaat uit twee delen: een deel 'Plannen' en een deel
'Interpretaties' .
Het deel 'Plannen' bevat een documentatie van alle relevante plannen en
voorstellen die wij hebben kunnen achterhalen. Het deel 'Interpretaties' bevat beschrijvingen van en commentaren op de plannen. Het deel 'Plannen' is
dus te gebruiken als een katalogus van illustraties die nageslagen kan worden bij het lezen van de 'Interpretaties'.

HOOFDSTUKl

SLEUTELEN AAN HET STEDEBOUWKUNDIG
CONCEPT VAN DE BULMER

De Bijlmer: een achterhaald concept met toekomstperspectief
Enige tijd geleden gaf de Amerikaanse historicus Donaid J. Ol sen (auteur
van o.a. "De stad als Kunstwerk") enkele lezingen in het kader van een
gasthoogleraarschap aan de Universiteit van Amsterdam. In een van die
lezingen karakteriseerde hij de specifieke capaciteiten van de Hollanders en
met name Amsterdammers, die geleid hadden tot de grote machtspositie in
de internationale handel, tot de spectaculaire dijkenaanleg en
droogmakerijen, en tot de specifieke architectonische cultuur die zich met
name in het 17e eeuwse Amsterdam manifesteerde. Deze ontwikkelingen
waren, aldus Olsen, niet zozeer te danken aan een vermeende originaliteit en
uitvindersgeest van de Hollanders. Nee, waar Hollanders goed in waren
was het toepassen van methoden en technieken die door anderen, elders, en
veelal reeds eeuwen geleden, uitgevonden waren. Aan de hand van de 17e
eeuwse handelsvoorschriften en van het 17e eeuwse Amsterdamse
woonhuis illustreert hij dat het in feite middeleeuwse organisatievormen en
typologieën betrof, die als ronduit achterlijk contrasteerden met wat
tezelfdertijd in andere Europese steden te zien was.
Wat Holland en Amsterdam toch zo bijzonder maakte en zoveel macht
verschafte, was de uitzonderlijke schaal en de hardnekkigheid als
eigenschap van de Hollandse mentaliteit waarmee de in wezen achterhaalde
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middelen werden toegepast. (1)
Wanneer we met Ol sens' verhaal in het achterhoofd naar de
ontstaansgeschiedenis van de Bijlmer kijken, kunnen we de verleiding een
parallel te trekken met het 17e eeuwse Amsterdam moeilijk weerstaan.
Hoewel het concept voor de Bi pmer vaak verklaard wordt als een typisch
produkt van zijn tijd, is hier in feite eveneens sprake van een concept dat op
het moment dat het toegepast werd, allang achterhaald was en in andere
landen niet meer in staat was de toets der kritiek te weerstaan. De Bijlmer
was in de context van de jaren zestig allerminst 'modern'; wat de Bijlmer
toch bijzonder maakt is eveneens de ongekende schaal en de
hardnekkigheid waarmee de reeds fel bekritiseerde uitgangspunten werden
toegepast.
Aldus lijkt de Bijlmer een produkt te zijn van eenzelfde mentaliteit als
waarmee de 17e eeuwse grachtengordel werd ontwikkeld.
Deze vergelijking geeft voedsel aan zowel pessimisme als optimisme. De
dogmatiek waarmee de achterhaalde 'toekomstgerichtheid' van de Bijlmer
werd toegepast lijkt eerder nieuwe ontwikkelingen te hebben belemmerd
dan mogelijk gemaakt. Het stedebouwkundig plan werd steeds meer een
knellend keurslijf waarvoor in de loop der jaren talloze middelen zijn
verzonnen om het af te kunnen schudden.
Maar wanneer de vergelijking met de Amsterdamse grachtengordel
consequent wordt doorgetrokken, lijkt de toekomst van de Bijlmer zo slecht
nog niet. Want het Amsterdamse grachtenhuis mag dan wel naar 17e
eeuwse maatstaven gemeten een achterlijke variant van het middeleeuwse
woonhuis zijn, juist de ongekende schaal en de conservering ervan door de
eeuwen heen maakt de Amsterdamse binnenstad heden ten dage tot een
uniek milieu en tot een der belangrijkste toeristische attracties in Europa.
Anno 1991 zijn Amsterdammers nog steeds trots op hun binnenstad en
komen toeristen er graag vertoeven. Het kan niemand erg veel schelen dat
het 17e eeuwse woonhuis in Amsterdam een achterlijk type was; waar het
nu om gaat is dat met de massale toepassing van dit type een compleet
stedelijk milieu is vormgegeven waarin een vitaal stadsleven zich heeft
ontwikkeld.
Dit perspectief zou ook wel eens betrekking kunnen hebben op de BiPmer.
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Ook hier is juist dankzij de massale toepassing van een gebouwtype een
uniek stedelijk milieu ontstaan, dat enerzijds gebreken vertoont en bloot
staat aan veel kritiek, maar anderzijds langzaam maar zeker een eigen
positie aan het veroveren is in de stedelijke cultuur van Amsterdam en
omstreken: de Bijlmer als centrum van etnische festivals (Kwakoe), de
Bijlmer als doelwit van architectuurexcursies (niet in de laatste plaats door
buitenlanders bezocht), de Bijlmer als attractief en snel bereikbaar
winkelcentrum, enz.
Het toekomstperspectief van de Bijlmer ligt o.i. dan ook niet in een
drastische verandering van de stedebouwkundige opzet van de wijk, alswel
in een maximale uitbuiting van de aanwezige maar vaak nog onvoldoende
benutte potenties van het gebied.
Een Amsterdamse variant van het modernisme
Het is inmiddels goed gebruik geworden om een verhaal over de Bijlmer te
laten beginnen met een plaatsing van de plannen voor de Bijlmer in de
traditie van moderne stedebouw, waaraan onvermijdelijk het noemen van
de CIAM is verbonden. De internationaal beleden idealen van een stad van
de toekomst, zoals o.a. verwoord in de Charta van Athene en verbeeld in het
Plan Voisin van Le Corbusier, leken in de Bijlmer dan eindelijk, ruim dertig
jaar later, in optima forma gerealiseerd te worden. Die tijdskloof, tussen
formulering en realisering van een ideaalbeeld, zou op zich al een verklaring
kunnen zijn van de golf van kritiek waarmee de wijk al vanaf het bekend
worden van de plannen wordt overspoeld. Termen als 'anachronistisch' en
'achterhaald' zijn in diverse analyses niet van de lucht. Daarmee lijkt de kous
af en de weg vrij voor een grondige revisie van het stedebouwkundig plan.
Voordat we gaan beginnen aan de verschillende revisies willen we nog even
wat dieper ingaan op de positie van het plan van de Bijlmer in de traditie
van de moderne stedebouw.
Een nadere blik op de geschiedenis van de stedebouw laat zien dat "de"
traditie van de moderne stedebouw niet bestaat; er zijn meerdere
opvattingen en tradities van moderne stedebouw ontwikkeld waartussen
een vaak heftige polemiek bestond, ook binnen de CIAM. De Bijlmer is
vooral een produkt van een Hollandse, of beter nog Amsterdamse traditie
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waarvan het Algemeen Uitbreidingsplan van 1935 tegelijk start- als
hoogtepunt vormt. Kenmerkend voor deze traditie is de buitengewoon
sterke identificatie van stede bouwkundige vormgeving met de ruimtelijke
vormgeving van het wonen, m.n. van de sociale woningbouw. De
ruimtelijke ordening van stedelijke functies in bredere zin is in die traditie
beperkt gebleven tot een ordening middels een tweedimensionaal
kaartbeeld. Deze inperking van de vormgeving van de stedelijke ruimte tot
vnl. woningbouw, had een aantal oorzaken, waarvan behalve de sterke
betrokkenheid van de ontwerpers met het volkshuisvestingsvraagstuk ook
het ontbreken van reële macht van de Mdeling Stadsontwikkeling op andere
terreinen dan de volkshuisvesting genoemd moet worden. Anders dan in
andere grote steden, is Stadsontwikkeling in Amsterdam lange tijd een
afdeling van de Dienst Publieke Werken gebleven, waarbinnen de
competentiestrijd over de vormgeving van stedelijke elementen als
verkeersinfrastructuur en groenaanleg, veelal door andere afdelingen
beslecht werd.
De fixatie op het woningvraagstuk had, alle goede bedoelingen ten spijt, een
aantal consequenties die in de Bijlmer op explosieve wijze tot uiting zijn
gekomen:
- een zeer sterke koppeling tussen vorm en programma, met het doel de
woonsfeer maximaal te beschermen tegen ongewenst geachte invloeden
.
(bedrijvigheid, autoverkeer, e.d.)i
- een grensvervaging en overlapping van de activiteiten van de afdeling
Stadsontwikkeling en de Dienst Volkshuisvesting;
- een desintegratie van vormgevings- en
ontwikkelingsverantwoordelijkheden ten aanzien van woningbouw en
directe woonomgeving enerzijds en ten aanzien van functies als verkeer en
vervoer, winkelcentra, e.d. anderzijds, met als uiterste consequentie een
loskoppeling van stedebouwkundige structuur en vormgeving en daarmee
een loskoppeling van structuur en betekenis.
Vier decennia

De ontwikkeling van de planvorming met betrekking tot de Bijlmer is te
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verdelen in vier fasen, die grofweg overeen blijken te komen met de
decennia van de jaren '60, '80 en '90.
De jaren zestig vormden de fase van de totstandkoming van het
oorspronkelijk stedebouwkundig plan van de Afdeling Stadsontwikkeling
van de Dienst Publieke Werken, de discussies erover en de uitvoering van
de eerste fase, voor een groot deel nog volgens het originele ontwerp.
In de jaren zeventig werd de Bijlmer grotendeels voltooid en werd tegelijk
de kritiek steeds luider en duidelijker geformuleerd. De laatste
woningbouwprojecten werden onttrokken aan het algemeen concept voor
de Bijlmer en moesten alsnog een alternatief bieden.
De jaren tachtig waren de periode waarin gepoogd werd de kritiek op de
wijk te vertalen in een 'integraal beleid'. De belangrijkste maatregelen in die
periode zijn nog voornamelijk voorwaardenscheppend, o.a. de centralisatie
van het beheer van de woningvoorraad en enkele aanzetten tot nieuwe
stedebouwkundige concepties.
De jaren negentig, tenslotte, moeten niet het uur maar het decennium van de
waarheid worden, waarin de Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer het
voortouw zou moeten nemen.

I DE JAREN ZESTIG

Nationale en Regionale context
In de loop van de jaren 'SO wordt door de Afdeling Stadsontwikkeling
geconstateerd dat het door het AVP voorziene ruimtebeslag voor de stad
Amsterdam niet meer zou voldoen in de nabije toekomst. Zowel de behoefte
aan woningen als aan bedrijfsterreinen maakten een grondige herziening
noodzakelijk. Behalve in Amsterdam-Noord werd de oplossing van dit
probleem gezocht aan de Zuid-Oost-zijde van de stad. Eind jaren vijftig was
de afdeling Stadsontwikkeling al druk bezig met het maken van
vormstudies voor een stadsuitbreiding aan deze zijde.
De problemen waar Amsterdam zich voor gesteld zag waren niet uniek voor
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De Bijlmermeer in regionale
context: volgens het oorspronkelijke plan (links) en de gerealiseerde situatie (rechts).
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deze stad. Begin jaren zestig begon de Rijks Planologische Dienst de
voorbereidingen te treffen voor een beleidsinstrumentarium dat de
verstedelijking van Nederland in banen zou moeten leiden en in 1966 tot de
Tweede Nota Ruimtelijke Ordening zou leiden.
In deze nota wordt gepleit voor een sturing van het verstedelijkingsproces in
Nederland in de richting vaneen 'gebundelde deconcentratie', waarin stadsgewesten ontstaan die opgebouwd zijn uit diverse 'ruimtelijke eenheden'. De
nota onderscheidt vier typen ruimtelijke eenheden, die zich van elkaar on
derscheiden in bevolkingsomvang, verkeersontsluiting, openbaar vervoersysteem, voorzieningenniveau en groenvoorziening.
In het stadsgewest Amstedam dienen volgens de nota alle vier de typen
voor te komen; de Bijlmer is geprojecteerd als een ruimtelijke eenheid van
het type C, d.w.z. als een relatief zelfstandig stedelijke eenheid van c.a.
60.000 inwoners, "vergelijkbaar met bijv. Amersfoort, Delft, Den Bosch".

Wordt de ontwikkeling van de Amsterdamse regio als een exquise aangelegenheid aangegrepen om het concept van het stadsgewest met verschillende
typen ruimtelijke eenheden uit te testen, de Bijlmer vormde daarbinnen een
schitterend proefgebied om in die nieuwe stadsgewestelijke context een
nieuw, ideaal typisch model van de 'ruimtelijke eenheid type C' te
ontwikkelen. In het kader van het nationale ruimtelijke ordeningsbeleid
fungeerde de Bijlmer als een project dat tegenwoordig, na de 4e Nota R.O.
een voorbeeldproject zou heten.
In februari 1965 resulteerde deze ontwikkeling in de vaststelling van een
structuurplan, genaamd "Grondslagen voor de Zuid-Oostelijke
Stadsuitbreiding" .
Belangrijke structuurbepalende factoren zijn:
a. de richting van de spoorlijn Amsterdam-Utrecht en de Gaasp/Weesper
Trekvaart; parallel aan deze twee lijnen verschijnen nog drie lijnen, n.l. de
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autosnelweg A2, een vaarweg en de Gooise Rijweg;
b.het uitgangspunt dat wonen en bedrijvigheid strikt gescheiden dienen te
worden.
Deze factoren geven de Zuid-Oostelijke uitbreiding een lineaire
hoofdstructuur. Tussen de NW-ZO-Iopende infrastructuur ontstonden twee
zones: een bedrijvenzone tussen spoorlijn en A2, met de vaarweg als centrale
spil, en een woongebied tussen spoorlijn en Weesper Trekvaart, met de
Gooise Rijweg als centrale spil.
De spoorlijn annex metro zou dienst doen als scheiding en tegelijk als
gemeenschappelijke voorziening voor de werk- en woonzone. Opvallend in
dit structuurplan is de aandacht voor de ontsluiting van de verschillende
zones op regionaal niveau: zowel de bestaande spoorlijn als de nieuwe A2autoweg, de nieuwe vaarweg en de Gooise Rijweg vervulden een rol in
regionale context.
Uiteindelijk hebben veranderingen in de hoofd-infrastructuur bijgedragen
tot sterk verschillende posities van de bedrijven- en woonzones in regionale
context.
Het achterwege blijven van de aanleg van de vaarweg en de directe
aansluiting op de A2 hebben ertoe bijgedragen dat een groot deel van de
bedrijvenzone kon profiteren van een zeer gunstige ligging t.o.v. Schiphol,
RAl, Utrecht, enz.
De dominante betekenis van de spoordijk als barrière tussen bedrijvenzone
en woongebied, en het achterwege blijven van de doortrekking van de
Gooise Rijweg, zowel in Noordelijke als in Zuidelijke richting, heeft ertoe
geleid dat de ontsluiting van de woonzone, m.n. de Bijlmer, zeer mager is.
Zo vanzelfsprekend als het tegenwoordig "Amstel lIl" geheten bedrijvenpark
zich presenteert aan de snelweg, zo slecht is uiteindelijk de Bijlmer te vinden
- ondanks de enorme afmetingen van de wijk. Deze veranderingen ten
opzichte van het oorspronkelijke Structuurplan zijn van belang, wanneer
later gesproken wordt over de wenselijkheid het zelfstandige
voorstadkarakter van de Bijlmer te versterken en nieuwe voorzieningen te
ontwikkelen die een betekenis op regionale schaal kunnen hebben. De
realisering van dergelijke voorzieningen was met de uitvoering van de
oorspronkelijk geplande infrastructuur een stuk makkelijker geweest - en
had zelfs waarschijnlijk allang plaatsgevonden ...
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Tuinstad van de toekomst
In de Grondslagen wordt het deel van het woongebied tussen
Gaasperdammerweg en Daalwijkdreef nader uitgewerkt. Het gebied krijgt
bekendheid onder de naam Bijlmer, naar de voormalige polder.
In diverse analyses wordt het verband aangetoond tussen de wijken Bos en
Lommer, Westelijke Tuinsteden, Buikslotermeer, Molenwijk met uiteindelijk
de Bijlmer als eindpunt. (2) Deze reeks is niet louter een eenduidige reeks
maar een extrapolatie. Met de Bijlmer voltrekt zich een breuk in de
ontwikkeling van het Amsterdams stedebouwkundig concept van de
woonwijk. Wellicht vond die breuk al eerder plaats (bij Buikslotermeer),
maar in de Bijlmer werden de consequenties in alle toonaarden duidelijk.
In Bos en Lommer en de Westelijke Tuinsteden is sprake van verkavelingen
waarin een directe samenhang tussen woonblok, straatprofielen en
groenstructuur bestaat. Veranderingen in straatpatronen of -profielen of de
groenstructuur zijn onmogelijk zonder direct consequenties te hebben voor
de bouwblokverkaveling. In het ontwerp voor de Bijlmer is echter sprake
van een dermate schaalvergroting en verzelfstandiging van diverse
stedelijke functies, dat het directe verband tussen groen, verkeer en
woonblok praktisch verdwenen is. Het bouwblok verschijnt als een
autonoom object in een open landschap, waar overheen het net van
autowegen is gelegd. De inrichting en vormgeving van zowel landschap als
autowegen kan afwijken van het oorspronkelijk concept zonder dat dit
noodzakelijkerwijs consequenties heeft voor de bouwblokstructuur.
Met dit eenvoudige gegeven had de afdeling Stadsontwikkeling zelf de
voorwaarde gecreëerd om de controle over de uitvoering van de
verkeersinfrastructuur en van het groen uit handen te geven. Naïviteit ten
aanzien van de financiële consequenties van het gehele plan heeft de
desintegratie van het uitvoeringsproces nog eens versterkt.
Wat in de 'Grondslagen' opvalt, is de abstracte, bijna wiskundige opbouw
van het stedebouwkundig concept. De kern waaraan het gehele plan wordt
opgehangen is de infrastructuur van verhoogde autowegen en spoorbaan.
Loopafstanden, maaswijdten en stralen zijn vervolgens maatgevend voor de
groepering van woningbouw.
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Maatschappijbeeld
De stedebouwkundige structuur die in de 'Grondslagen' wordt voorgesteld,
berust op een visie op de ontwikkeling van de toekomstige maatschappij,
die sterk ontleend was aan de situatie die zich vanaf begin jaren zestig al in
de Scandinavische landen, m.n. Zweden, duidelijk aftekende.
De Bijlmer was bestemd als woonvoorziening voor de geschoolde, in vaste
loondienst werkende arbeidersbevolking.
Zowel het welvaartsniveau als de woonomstandigheden van deze
bevolkingsgroep in Stockholm diende de ontwerpers sterk als voorbeeld bij
de ontwikkeling van de Bijlmer-plannen.
De ontwikkelingen die in Zweden gesignaleerd werden en waarvan men
veronderstelde dat ze ook Nederland onvermijdelijk in hun greep zouden
krijgen, waren:
- een toenemende behoefte aan wonen in het groen voor de
ontspanningsmogelijkheden in de directe woonomgeving;
- een toenemend bezit en afhankelijkheid van de auto;
- een industrialisatie van de woningbouw;
- een toenemende behoefte aan collectieve voorzieningen op het gebied
van kinderopvang, doe-het-zelf-ruimten, die op vrijwillige basis
ontwikkeld en beheerd zouden worden.
Deze aspecten vormden de uitgangspunten voor het ontwerp van de
moderne tuinstad van de toekomst.
- wonen in het groen in optima forma
De toename van omvang en snelheid van het autoverkeer wordt strijdig
geacht met het concept van de moderne tuinstad. Het maaiveld dient
daarom een ononderbroken parklandschap te vormen, terwijl het
autoverkeer op een autonoom systeem van viadukten en dijklichamen wordt
afgewikkeld.
De schakel tussen deze verkeersstructuur en het woon- en verblijfsgebied
wordt gevormd door een serie parkeergebouwen. Met dit concept is voor het
eerst geëxperimenteerd in de Molenwijk, waarbij de parkeergebouwen
dienen om het maaiveld vrij te houden van geparkeerde auto's, maar de
verkeersafwikkeling zelf nog wel via het maaiveld plaatsvindt. In de Bijlmer
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wordt voor het eerst het gehele maaiveld vrij van autoverk~r.
- toenemend autobezit
Het toenemend autobezit, dat net zoals in Zweden geacht werd te groeien
naar minimaal een auto per huishouden, werd op twee wijzen gewaardeerd:
Ten eerste vormde het een belangrijke voorwaarde voor de ruimtelijke
onafhankelijkheid van de woonfunctie ten opzichte van andere stedelijke
functies. Het vormde voor de ontwerpers een extra legitimatie de
toekomstige woonwijk zoveel mogelijk vrij te houden van
bedrijfsactiviteiten.
Ten tweede vormde de aanwezigheid van het autoverkeer een obstakel voor
de idealen t.a.v. het wonen in het groen. Een confrontatie van gebruikers van
het maaiveldniveau (voetgangers en fietsers) met zowel rijdende als
geparkeerde auto's wilde men niet alleen fysiek maar ook visueel uitsluiten.
Hiermee ontstond de merkwaardige situatie, dat de gehele
autoverkeersinfrastructuur, die in grote mate de 'ruggegraat' vormt van de
stedebouwkundige structuur van de Bijlmer, voor de gebruikers van het
maaiveldniveau goeddeels aan het oog onttrokken is.
Deze extreem doorgevoerde scheiding tussen 'langzaam'-verkeer en
autoverkeer heeft naar twee kanten effecten.
Ten eerste verdwijnt vanaf het maaiveld de zichtbaarheid van datgene
waaraan nog een duidelijke oriëntatie ontleend kan worden, namelijk de
orthogonale structuur van de autowegen.
Ten tweede verdwijnt vanaf de autowegen een duidelijk zicht op de Bijlmer
zelf. Ook hiermee neemt de Bijlmer een eigen positie in de traditie van de
moderne stedebouw. Want, terwijl de autoweg in veel moderne
stedebouwplannen, ook in het na-oorlogse Nederland (o.a. Rotterdam, Den
Haag) bij uitstek beschouwd wordt als een belangrijk element van
stedebouwkundige vormgeving, is het in de Bijlmer slechts een
verbanningsoord. In plaats van een spectaculaire ervaring is het autorijden
door de Bijlmer verworden tot een louter functionele activiteit. Voor de
automobilist is het zaak zo snel mogelijk een eindbestemming te vinden,
teneinde het arcadië van het maaiveld te mogen betreden.
- industriële massaproductie
Een langdurig punt van discussie werd gevormd door de differentiatie van

13

bouw hoogten. De hoge verwachtingen die men had van de toepassing van
industriële bouwmethoden, die vanwege efficiency en gunstige kostprijs een
relatief groot woningoppervlak en lage woningdichtheid financieel mogelijk
zouden maken, deden de afdeling Stadsontwikkeling al van meet af pleiten
voor een hoog percentage hoogbouw.
Merkwaardig is dat de discussies over verschillende varianten ten aanzien
van de verhouding hoogbouw-eengezinswoningen, nauwelijks gepaard
leken te gaan met exploitatieberekeningen. De financiële voordelen van
hoogbouw leken onomstotelijk en alleen weerlegbaar wanneer andere
alternatieven meer kwalitatieve voordelen zouden opleveren.
Mentzei vermeldt in zijn dissertatie dat alternatieve ontwerpen voor de
verhouding hoog- en laagbouw geen kans kregen omdat de gemeente al in
een vroeg stadium een convenant had gesloten met een
aannemerscombinatie, die vervolgens grote invloed zou hebben gehad op de
vorm van de bouwblokken. (3) Hoe het ook zij, de uitzonderlijke lengte van
de bouwblokken werd deels gemotiveerd met de efficiënte bouwmethode
die hierdoor mogelijk zou worden.
- collectieve voorzieningen
Onder invloed van nieuwe, in Zweden gesignaleerde leefstijlen van de
arbeidersbevolking, kreeg het concept van de binnenstraat in het bouwblok
een nieuwe impuls. Dit concept, dat m.n. in Brinkmans woonblok in
Spangen voor het eerst werd toegepast en later veelvuldig terugkwam in
discussies en plannen m.b.t. grote en m.n. hoge woongebouwen, betrof
aanvankelijk een transplantatie van de straat en bijbehorende functies naar
het interieur van het woonblok.
Betrof deze transplantatie in eerste instantie de straat zelf, die zoals de
beroemde foto van het blok in Spangen toont, de leveranciers van melk,
brood e.d. in staat stelde de hoger gelegen woningen te bedienen, later zou
Le Corbusier de complete 'rue corridor' inclusief winkels in zijn 'Unité's
d'habitation' plaatsten.
In Amsterdam werd bij de planontwikkeling voor de woningbouw in
Buikslotermeer reeds geëxperimenteerd met het concept van de
binnenstraat.
De gewaarwordingen in Zweden gaven het concept nieuwe impulsen. Daar
bleken steeds meer vrouwen ingeschakeld te zijn in het arbeidsproces en
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was een noodzaak ontstaan bepaalde huishoudelijke taken, die voorheen
door de vrouwen des huizes werden waargenomen, collectief te regelen:
opvang van kinderen na schooltijd, huiswerkvoorzieningen, enz. Deze
voorzieningen konden bij uitstek een plaats krijgen in de binnenstraat,
gecombineerd met andere voorzieningen voor hobby en spel, peuteropvang,
bewonersorganisatie, enz.
De binnenstraten in de woonblokken van de Bijlmer werden aangesloten op
de parkeergarages. Hierdoor kregen zij voor een deel ook een functie in het
ontsluitingssysteem van de woongebouwen.
Het concept van de binnenstraat vormde het eerste niveau van collectieve
voorzieningen; het tweede niveau werd gevormd door het groengebied op
het maaiveld. De woongebouwen werden a.h.w. om de gemeenschappelijke
groengebieden 'gevouwen'.
Het ontwerp
Uiteindelijk werd met bovenstaande uitgangspunten het ontwerp
gepresenteerd. Opvallend is, dat die zaken waarop geen visie of zelfs een
negatieve visie aanwezig was, het meest de opzet en structuur van de
Bijlmer bepalen, maar in de vormgeving geen enkele rol spelen, ja zelfs
vrijwel verstopt zijn. Dit geldt voor zowel de infrastructuur van autoverkeer
en openbaar vervoer als de voorzieningenstructuur. Beide structuren
vormen tezamen het geraamte waaraan het ontwerp van de Bijlmer is
opgehangen, maar beide zijn verstopt voor de argeloze bezoeker die zich in
deze wijk poogt te oriënteren.
De autowegen zijn gecamoufleerd achter groene bossages; de
voorzieningencentra, althans de subcentra, liggen op hun beurt verscholen
onder de autowegen. Hier lijkt eerder sprake te zijn van een listige
verwarringzaaiende militaire tactiek dan van een heldere
stedebouwkundige opzet.
De camouflagetactiek moest de illusie van een vrij open landschap leveren,
waarin de woongebouwen vrij geplaatst moesten lijken. Het realiseren van
een uiterst lage gemiddelde woningdichtheid van 40 woningen per hectare
en de grote nadruk op de toepassing van hoogbouw (90% van alle
woningen) hadden moeten bijdragen tot de versterking van deze illusie.
Echter de uitwerking van de woongebouwen in de honderden meters lange
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De loskoppeling van structuur en vorm:
De structuur van verkeerswegen en voorzieningencentra
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honingraatgebouwen leveren een beeld op waarin weinig overblijft van een
open landschap. Er zijn afgesloten woonhoven ontstaan, waartussen
nauwelijks enige visuele relatie bestaat.
Tegelijk domineren de woongebouwen door hun uitzonderlijke lengte het
stedebouwkundige beeld in de Bijlmer. Deze dominantie van
vormelementen die geheel losgekoppeld zijn van structuurbepalende
elementen, leidt tot het volstrekt ontbreken van duidelijke
oriëntatiemogelijkheden in de wijk.
Samenvattend leidt de loskoppeling van stedebouwkundige structuur en
vormgeving tot een ontstellend gebrek aan transparantie en oriëntatie en tot
een verdwijning van een relatie tussen stedebouwkundige structuur en
betekenis.
Deze loskoppeling tussen structuur en betekenis is al vaker beschreven als
de belangrijkste kwaal in de moderne stedebouw. (4) Werd de 1ge eeuwse
stad nog gekenmerkt door een nadrukkelijke vormgeving van nieuwe
stedebouwkundige structuren in boulevards, straten, pleinen, die de
capaciteit hadden een betekenis te krijgen als spil en drager van het stedelijk
leven, de moderne stedebouw van de 20e eeuw heeft de stedebouwkundige
hoofdstructuur misvormd tot een autonome structuur, die niet meer in staat
is andere betekenissen aan te nemen dan alleen die van transportsystemen.
In de jaren '80 hebben in diverse Europese steden (Barcelona, Parijs)
experimenten plaatsgevonden om een "stedebouw-a-posteriori" te
ontwikkelen, d.w.z. het alsnog zodanig aanpakken van structuurbepalende
elementen in de stad, dat zij meer betekenis krijgen dan alleen die van
verkeersinfrastructuur.
Deze opgave geldt o.i. in optima forma voor de Bijlmer.
Uitvoering en kritiek
Wanneer in de tweede helft van de jaren zestig de uitvoering van de eerste
fase van de Bijlmer plaatsvindt, rijzen al direct grote problemen en klinkt er
forse kritiek. In feite wordt al ruimschoots kritiek geuit op het plan tijdens de
voorbereidingsfase.
De kritiek en de problemen waarmee de ontwerpers en uitvoerders van het
plan kampen, vallen te verdelen in drie categorieën:
- kritiek op het stedebouwkundig concept als maatschappelijk achterhaald;
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- kritiek en grote problemen met betrekking tot de afwezigheid van een
duidelijke visie en beleid ten aanzien van uitvoering en financiering, en ten
aanzien van exploitatie en beheer;
- kritiek op de fasering van de uitvoering, m.n. de late start van de
voorzieningencentra.

Een achterhaald concept
De tijdsperiode waarin het plan voor de Bijlmer tot stand kwam, was een
roerige, en dat geldt zeker voor Amsterdam. Werd het ontwerp voor de
Bijlmer nog bij uitstek beheerst door een maatschappijbeeld waarin sprake
was van een eenduidig, arbeid- en deugdzaam menssoort, van
opstandigheid tegen dit eenduidige maatschappijbeeld. Arbeidsethos,
gezinsethos, sociale conventies en zekerheden, alles werd gehekeld en
belachelijk gemaakt. Provo verwierf wereldfaam, vooral tijdens het huwelijk
van Beatrix en Claus. Als ergens dominante maatschappij-ideologieën aan
het wankelen waren, dan was het wel in Amsterdam.
Ook in het vakgebied van de stedebouwkunde vonden in de jaren zestig
verschillende aardverschuivingen of althans de eerste tekenen ervan plaats,
zowel in het buitenland als in Nederland zelf.
In Europa worden in de jaren vijftig de principes van de vooroorlogse CIAM
steeds meer onder vuur genomen. Binnen de CIAM zelf ontstond de groep
Team X (o.l.v. J. Bakema) die in 1959 de opheffing van de CIAM
bewerkstelligde.
Op stedebouwkundig gebied zocht Team X naar nieuwe structuurbepalende
elementen en naar een nieuw soort compositie van hoogbouw en laagbouw.
De verkavelingsstudies voor de Rotterdamse stadsuitbreiding
Alexanderpolder dienden daarbij als voorbeeld.
De ogen van de planningswereld in de jaren zestig waren sterk gericht op
Amerika. De verwijzingen in bijvoorbeeld de 2e Nota R.O. naar de VS zijn
legio. Maar ook in de VS werden in de jaren zestig heersende
planningsconcepten onderuit gehaald. Robert Moses, die decennia lang gold
als de meest invloedrijke stadsplanner van de VS en met name New York
poogde te transformeren tot een 'moderne' stad, volgelegd met een netwerk
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van Highw ays en Expressways, werd in 1965 de laan uit gestuurd.
Ruim daarvo or als had Kevin Lynch zijn ''The Image of thf City" (1960)
en
Jane Jacobs haar 'The death and life of Great American CiHes" (1962)
gepubliceerd. Beide boeken waren, vanuit verschillende gezichtshoek
en,
pleidooien voor een herwaa rdering van het beeld en de complexiteit van
de
stad, die met het tabuIa rasa modernisme à la Moses geheel dreigd e te
verdwijnen. Beide boeken zouden niet alleen in de VS maar ook
internationaal in de vakdiscussie een grote rol gaan spelen.
In Nederl and verscheen in 1968 "De binnenstadsbeleving en Rotterdam"
van
R. Wentholt, die zich sterk baseerde op de boeken van Lynch en Jacobs.
De
publikatie van Wentholt's boek betekende dat publiekelijk een aantal
vraagtekens gezet werden bij een van de produk ten bij uitstek van de
moder ne stedeb ouw in Nederl and op dat moment, nl. het herbou wde
stadsce ntrum van Rotterdam.
Het kan onmogelijk zo zijn dat deze ontwikkelingen allemaal aan de
ontwer pers en verantwoordelijke beleidsvoerders van de Bijlmermeer
ontgaan waren. Integendeel, in de pers vond reeds in de jaren '65-'66 een
hevige
polemiek plaats waarin het concept van de BiPmer werd aangevallen.
In juni
1965 publiceert het Handelsblad een paginalang artikel van T. Hazew
inkel,
die zichzelf samenvat met de stelling dat in de Bijlmer "met de
stedebouwfilosofie van 1930 en de technische hulpm iddelen van 1965
een
stad voor het jaar 2000 gebouw d gaat worden".
Hazewinkel bekritiseert zowel de grote hoeveelheid hoogbouw als de
gescheiden verkeerssystemen als de nadruk op groen dat hij een toekom
st
van "ordelijke saaiheid" en "steriel niemandsgebied" voorspelt. Tevens
wijst
hij op de extreem hoge kosten die gemoeid zullen zijn met de aanleg van
het
wegenstelsel op "lompe dijklichamen", de parkeergarages, enz.
De kritiek lijkt aan dovemansoren gericht, maar het zijn met name de
laatste
kritiekpunten, het ontbreken van een degelijk inzicht in financiering en
exploitatie, die de Bijlmer al vanaf de eerste uitvoeringsfase als een
molensteen om de nek zou gaan hangen.
Bezuin iging en versch raling

De afwezigheid van een degelijk beleid ten aanzien van financiering,
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exploitatie en beheer heeft in de jaren zestig en zeventig geleid tot een aantal
forse bijstellingen, die ernstige gevolgen hadden voor de kwaliteiten van het
plan.
In eerste instantie leidde dit cruciale gebrek aan financiële notie tot twee
ontwikkelingen: ten eerste bezuinigingen en bijstellingen ten aanzien van
zowel woongebouwen als verkeersinfrastructuur en parkeergebouwen; ten
tweede een verlies van autoriteit van de afdeling Stadsontwikkeling en een
toenemende bemoeienis van andere diensten en afdelingen die eigenmachtig
onderdelen van het stedebouwkundig concept veranderden.
In tweede instantie, zoals vooral na 1970 duidelijk zou worden, had deze
ontwikkeling grote gevolgen voor de woningdistributie en het beheer van
zowel woongebouwen als van parkeergebouwen en verkeersinfrastructuur.
In 1966 werd begonnen met de uitvoering van deel A, tegenwoordig de 'Hbuurt' genoemd, met de flatgebouwen Hoogoord, Hofgeest, Haag en Veld
en Hogevecht.
Dit deel wordt door de ontwerpers (5) beschouwd als het deel dat nog het
meest overeenkomt met de oorspronkelijke uitgangspunten ten aanzien van
de dimensionering en verhoudingen tussen aantallen woningen,
ontsluitingen en parkeergarages.
Bezuinigingen en veranderingen in latere fasen hebben gezorgd voor een
schaalvergroting van de woongebouwen.
Een en ander leidde tot de situatie dat in de H-buurt nog sprake is van 45
woningen per lift, parkeergarages van drie lagen met een capaciteit van 300
auto's per garage, en een situering van de collectieve voorzieningen op de
zonkant, komen in de F-, G- en H-buurten situaties voor van 80 woningen
per lift, parkeergarages voor 600 auto's en collectieve voorzieningen op de
noordzijde.
Niet alleen de flatgebouwen en parkeergarages, ook de
autoverkeersinfrastructuur en groenaanleg ontsnapten aan de
oorspronkelijke opzet van de afdeling Stadsontwikkeling.
Volgens de oorspronkelijke plannen zouden onder de autowegviadukten
kiosken e.d. geplaatst kunnen worden, vooral in de nabijheid van de
winkelcentra. Technische eisen van Publieke Werken om overal onder de
viadukten minimaal 60 cm vrij te laten in verband met reparaties e.d., lieten
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te weinig ruimte over voor plaatsing van kiosken. De groenaanleg werd ter
hand genomen die de afdeling Beplantingen, die kennelijk geen aanleiding
zag de ontwerpen van Stadsontwikkeling uit te voeren en naar eigen
inzichten de beplanting ontwierp en fiets-en voetgangersroutes aanlegde. De
strakke bomenlanen zoals Stadsontwikkeling die voor ogen stond
veranderden in slingerende fiets- en wandelpaden zonder een duidelijk
begeleidende beplanting. Het waren allemaal tekenen dat Stadsontwikkeling
de greep op het uitvoeringsproces steeds meer aan het verliezen was.

11 DE JAREN ZEVENTIG

Tijdens de voltooiing van het hoogbouw-deel van de Bijlmer groeit de
kritiek met de dag.
De kritiek in die periode spitst zich toe op:
- hoge exploitatie-lasten die gevolgen hebben voor de huren en (dus) de
verhuurbaarheid van de woningen;
- een chaotische beheerssituatie;
- de late start van de uitvoering van de winkelcentra;
- sociale problemen;
- het stedebouwkundig concept, met de dominerende massaliteit van de
flatgebouwen, het gebrek aan transparantie en oriëntatie.
Exploitatie en huren
Ondanks de industriële bouwmethoden viel de kostprijs van de woningen
alles behalve mee. Ook de exploitatielasten van de collectieve binnenstraten
met dito ruimten kwamen voor rekening van de woningen, terwijl de
exploitatielasten van de parkeergarages voor een groot deel uit de verhuur
van de parkeerplaatsen moesten worden opgebracht. Diverse analyses uit
het begin van de jaren zeventig becijferden dat de uiteindelijke woonlasten
van de nieuwe woningen in de Bijlmer ver uitstegen boven de
oorspronkelijke bedoelingen, waardoor de woningen in de Bijlmer
onbetaalbaar geacht werden voor de oorspronkelijke doelgroep, nl. de
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geschoolde arbeiders.
Een chaotische beheerssituatie
Alleen al in het hoogbouw-gedeelte van de Bijlmer was het beheer van de
woningen verdeeld onder achttien woningbouwverenigingen. De
beheersgrenzen liepen dwars door de woongebouwen heen, waarbij diverse
woongebouwen door twee en sommige zelfs door drie
woningbouwverenigingen werden beheerd.
Het toewijzingsbeleid verschilde sterk per woningbouwvereniging.
Sommige stelden zware eisen aan het sociale aanpassingsvermogen van de
bewoners, andere waren al blij als de woningen verhuurd waren. De
gevolgen van dit beleid worden uitvoerig behandeld in een rapport van de
Universiteit van Amsterdam (6).
Aan het beheer en de exploitatie van de collectieve ruimten aan de
binnenstraten lag geen duidelijk plan ten grondslag. Reeds in 1970 werd
geconstateerd dat de meeste collectieve ruimten niet als zodanig gebruikt
worden. Slechts in incidentele gevallen hadden bewoners van flatgebouwen
een organisatie opgericht ten behoeve van het beheer van de collectieve
ruimten.
Het beheer van de parkeergebouwen was zo mogelijk nog verwarrender. Na
een jarenlange discussie over de vraag wie nu verantwoordelijk moest zijn
voor beheer en exploitatie van deze gebouwen, werd in 1970 besloten: de
exploitatie van de gebouwen werd bij de sector Grondbedrijf van Publieke
Werken ondergebracht, de exploitatie van de parkeerplaatsen werd door de
Dienst Volkshuisvesting waargenomen en de verhuur van de
parkeerplaatsen werd een zaak van een aparte stichting.
Trage uitvoering winkelvoorzieningen
Vooral van bewonerszijde wordt massale kritiek geuit op de langdurige
afwezigheid van enige winkel voorziening. Pas in de loop van de jaren
zeventig komen de subcentra Fazantenhof, Ganzenhoef en Kraaiennest tot
stand. Voor het hoofd winkelcentrum moesten de wijkbewoners nog
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wachten tot de tweede helft van de jaren tachtig.
Sociale problematiek
De chaotische en ongecoördineerde situatie van het beheer leverde een
confrontatie tussen en met verschillende bevolkingsgroepen op waarop de
beherende instanties op geen enkele wijze waren voorbereid, laat staan dat
er op ingespeeld kon worden. We verwijzen hiervoor verder naar het
rapport van de Uv A.
Het Gliphoeve-syndroom
Medio jaren zeventig is de uitvoering van het hoogbouw-gedeelte van de
Bijlmer vrijwel voltooid. Op dat moment is in feite al duidelijk dat er geen
sprake is van een eenduidige situatie.
Er zijn een aantal buurten ontstaan die zich van elkaar onderscheiden in
gebouwtype, dichtheid, aantal stijgpunten, type parkeergarages, enz.
Zowel stedebouwkundig als woontechnisch zijn de B- en C-buurten de
gebieden waar het meeste water in de wijn is gedaan. Hier staan de
flatgebouwen het dichtst op elkaar, is zeer drastisch bezuinigd op het aantal
stijgpunten (soms meer dan 100 woningen per lift) en zijn collectieve
ruimten het meest ongelukkig gesitueerd.
Het zijn ook deze buurten waar de grootste problemen met verhuurbaarheid
en een toename van de zogenaamde kleine criminaliteit op het maaiveld, in
de parkeergarages en de binnenstraten ontstaan.
Met name het oostelijke deel van de C-buurt krijgt een beruchte naam,
waarbij vooral het flatgebouw Gliphoeve een begrip is geworden.
Eind jaren zeventig heeft het imago van de Bijlmer een dieptepunt bereikt
waarbij de situatie in en om het Gliphoeve model staat voor de gehele
Bijlmer.
"Correcties" op het stedebouwkundig concept
Had de afdeling Stadsontwikkeling begin jaren zeventig al vrijwel alle
controle op de uitvoering van groenstructuur en verkeersstructuur uit
handen laten glippen, ook in de woningbouw had ze haar krediet verloren.
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De belangrijkste daad van de afdeling Stadsontwikkeling in die periode blijft
grotendeels beperkt tot de consolidatie van de bestaande situatie in een
bestemmingsplan, dat in 1974 vastgesteld wordt.
De kritiek op het dominerende beeld van de lange flatgebouwen, het gebrek
aan oriëntatie en transparantie, brachten de Dienst Volkshuisvesting en
enkele woningbouwverenigingen ertoe op eigen gezag de laatste
woningbouwprojecten af te laten wijken van het dominante gebouwentype.
In de noordoost-hoek van het plangebied kreeg architect Van Stigt de
vrijheid te experimenteren met een ander type hoogbouw, hetgeen
resulteerde in de woongebouwen Gouden Leeuwen Groenhoven, die tot op
de dag van vandaag een 'goede naam' hebben.

"Corrigerend stadsfronfH
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Naast de zogenaamde A-buurt kreeg architect Rijnboutt eveneens de
vrijheid een ander gebouw- en woningtype te introduceren dat als een
alternatief en 'correctie' van het heersende gebouwtype werd gepresenteerd.
Met dit project 'Hoptille' werd niet alleen een ander type gebouw
geïntroduceerd, maar werd tevens een scherm opgetrokken dat vanaf de
entree van de Hoogoorddreef en vanaf het spoor het zicht ontnam op de
eerste generatie flatgebouwen van de H-buurt (Hoogoord, Hofgeest, Haag
en Veld, Hogevecht).
Tezamen met het wat later gebouwde winkelcentrum Amsterdamse Poort is
zo langs de spoorlijn en haaks op de wijkentrees Hoogoorddreef en
Karspeldreef een nieuw front geschapen, met een stadsbeeld dat drastisch
afwijkt van het inmiddels 'berucht' geworden beeld van de meeste BiPmerflatgebouwen.
Ook het aantal laagbouw- en middelhoogbouw (4-etages) is aanzienlijk
uitgebreid ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Was het
aanvankelijk de bedoeling 90% van de woningbouw in hoogbouw uit te
voeren, uiteindelijk is dat percentage gedaald tot 73%.
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Differentiatie zonder structuur
Mede dankzij verschillende 'correcties' en planwijzigingen levert het
uiteindelijke kaartbeeld van de Bijlmer een zeer gedifferentieerd beeld op,
waarin sprake is van een aantal verschillende buurten en buurtjes, die zich
van elkaar onderscheiden in gebouwtypen, groenstructuur, en zeer
waarschijnlijk ook in sociaal-culturele structuur.
De "correcties" en afwijkingen van het oorspronkelijke vormen een archipel
van enclaves in het Bijlmer landschap.
Bezien we deze differentiatie van verschillende buurttypen, dan komt des te
schrijnender het ontbreken van een betekenisvolle stedebouwkundige
structuur naar voren.
Het probleem van de Bijlmer lijkt, wat stedebouwkundig vormgeving
betreft, niet zozeer te bestaan uit de aanwezigheid van de vaak verguisde
monotonie en massaliteit van de honingraatgebouwen, maar eerder uit de
afwezigheid van een stedebouwkundige structuur, die zowel qua vorm als
qua programma een verbindend en collectief element tussen de
verschillende buurten en buurtjes kan vormen.
.-
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111 DE JAREN TACHTIG

De jaren tachtig kunnen gekenschetst worden als een periode waarin een
breed 'offensief' plaatsvindt om de problemen van de Bijlmer te lijf te gaan.
Grosso modo bestaat dit offensief uit vier onderdelen:
.. verbeteringsmaatregelen voor woningen en directe woonomgeving;
.. centralisatie en vereenvoudiging van beheer en exploitatie;
.. voltooiing en verbetering van de winkelvoorzieningen;
.. aanzetten voor een integrale stedebouwkundige herziening.
De discussies over de noodzakelijke verbeteringen gaan in de jaren tachtig al
lang niet meer alleen over woontechnische gebreken. Twee thema's zijn de
discussies gaan overheersen:
.. sociale veiligheid: enkele delen van de Bijlmer zijn centra van druggebruik
en -handel geworden, en van de bijbehorende criminaliteit. Met name in de
C-buurt, rond het winkelcentrum Ganzenhoef en het flatgebouw Gliphoeve,
is een concentratie van dergelijk activiteiten ontstaan en zorgt voor een
uitstraling naar de gehele Bijlmer, althans zeker het hoogbouw-deel.
De onoverzichtelijke situaties op het maaiveld, in de parkeergarages en in de
binnenstraten versterken gevoelens van onveiligheid bij veel bewoners .
.. sociaal-economische problematiek. In de bevolkingsopbouw van de
Bijlmer ontstaat een situatie waarin sprake is van een relatief hoog
percentage werklozen onder de beroepsbevolking.
Deze situatie wordt des te schrijnender wanneer pal naast de Bijlmer, aan de
andere zijde van de spoorbaan het nieuwe bedrijvengebied Amstel III tot
ontwikkeling komt. De explosie van nieuwe werkgelegenheid, als gevolg
van de gunstige positie van Amstel III in regionale context, naast een
woongebied met hoge werkloosheidsconcentraties, maakt het gemis aan
ruimtelijke en programmatische relaties tussen beide gebieden extra
schrijnend.

Verbeteringen woningen en woonomgeving
Een belangrijke aanzet voor het gehele verbeteringsoffensief in de jaren
tachtig wordt gevormd door het "Deltaplan voor de Bijlmer" van de
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Stichting Wijkopbouworgaan Bijlmermeer, dat in 1980 verschijnt.
In 1982 stelt de gemeente Amsterdam de Projektgroep Hoogbouw
Bijlmermeer in, die onder directe verantwoordelijkheid van het
gemeentebestuur ressorteert. Met deze politieke dekking en voorzien van
een grote dadendrang, heeft deze projektgroep in betrekkelijk korte tijd een
groot aantal maatregelen uitgevoerd:
- wijzigingen in de flatgebouwen;
- afsluiten van de binnenstraten;
- aanpassen en bijplaatsen van liften;
- compartimentering van bergruimten in de onderbouw;
- betonreparaties en schilderwerk.
- stimulering gebruik collectieve ruimten ten behoeve van de
vestigingsmogelijkheid van kantoren en kleine bedrijven;
- gratis parkeren in parkeergarages;
- parkeervoorzieningen op maaiveld niveau;
- promotie Bijlmer, tegengaan negatief imago;
- aanpak van drugsproblematiek.
De kracht van de Projektgroep is dat zij in staat is direct, zonder uitgebreide
discussies over stedebouwkundige concepties en het passeren van
ingewikkelde bureaucratische procedures, tot uitvoering van maatregelen
overgaan.
Een groot aantal maatregelen wordt geconcentreerd in de als zeer
problematisch beschouwde C-buurt. Daar vindt een ingrijpende uitbreiding
van het winkelcentrum Ganzenhoef plaats met een groot plein, dat het
winkelcentrum uit de sfeer van de verborgen onderwereld onder
autowegviadukt en parkeerdek moet halen. De flatgebouwen worden
opgeknapt en deels van extra woningen voorzien in de leegstaande
collectieve ruimten en in de onderbouw op de begane grond. Het is ook dit
deel waar parkeergarages gedeeltelijk gesloopt zijn (nI. de garages van
Gliphoeve en Geinwijk) en straten en parkeerplaatsen op maaiveldniveau
aangelegd zijn. Ten behoeve van de imago-verandering is de naam
Gliphoeve verdwenen en heten de betreffende flats tegenwoordig
Gravestein en Geldershoofd.
Deze maatregelen dragen ertoe bij dat er een verdergaande differentiatie
tussen de woonbuurten ontstaan is: de aanvankelijk in typologisch opzicht
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gelijksoortige buurten B en C vertonen na de ingrepen van de Projektgroep
een aantal verschillen, met name op maaiveld niveau. Gebouwtypen en het
type van de ruimtevorm (de vorm en maat van de woonhoven) zijn in beide
buurten echter gelijk gebleven.
Centralisatie van beheer
In 1984 wordt het bezit van de 18 verschillende corporaties grotendeels
ondergebracht in één nieuwe corporatie, de woningbouwvereniging Nieuw
Amsterdam. Een van de eerste maatregelen van de corporatie was (na
goedkeuring en financiële ondersteuning door de staatssecretaris) een
huurverlaging voor alle flatwoningen doorvoeren van gemiddeld
vijfenzeventig gulden.
Uitbreiding en aanpassing van winkelvoorzieningen
De tweede helft van de jaren tachtig is voor de Bijlmer van groot belang
wanneer het gaat om de winkelvoorzieningen. Op maar liefst drie lokaties
vinden ingrijpende veranderingen plaats:
Het hoofdwinkelcentrum Amsterdamse Poort wordt voltooid, en de twee
subcentra Kraaiennest en Ganzenhoef worden -zij het op verschillende
wijzen- opnieuw aangepakt.
De realisering van de Amsterdamse Poort gaat niet geheel van een leien
dakje. Pas nadat projectontwikkelingsmaatschappij MBO de vrijheid heeft
gekregen geheel zelf het stedebouwkundig plan voor dit centrum te bepalen,
is gestart met de planvorming.
De MBO zag in het hoofd winkelcentrum meer mogelijkheden dan alleen een
centrum voor de Bijlmer. Het moest een centrum voor geheel Amsterdam
Zuid-Oost worden, inclusief voor het bedrijvenpark Amstel lIl. Het
winkelcentrum zou zelfs in regionaal opzicht een rol kunnen spelen. Om
deze reden achtte de MBO het gewenst dat het winkelcentrum niet
geassocieerd zou worden met de Bipmer, dat naar het oordeel van de MBO
een negatief imago uitstraalde.
Ten aanzien van de stedebouwkundige opzet vallen een aantal aspecten op
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die het centrum sterk doet verschillen van de inmiddels bekende subcentra:
- het winkelcentrum is niet overdekt, behoudens enkele onderdelen als een
'Shopperhal' (een overdekte dagmarkt) en een ABC-combinatie (Albert
Heijn, Blokker, C&A). Het dak van dit laatste onderdeel is tevens
parkeerdek van het winkelcentrum;
- een menging van de winkelvoorzieningen met woningbouw;
- een beeld dat sterk refereert aan "normale", bekende winkelstraten
(Kalverstraat e.d.): doorgaande autovrije straten met aaneengesloten
winkelfronts;
- een architectuur die sterk afwijkt van die van de lange 'honingraatflats',
met de NMB-bank als meest opvallende en afwijkende blikvanger.
Deze punten, tezamen met de naamgeving (Amsterdamse Poort) doen haast
vergeten dat het hier om een hoofd winkelcentrum van de Bijlmer gaat. De
stedebouwkundige relatie met de Bijlmer bestaat uit de omsluiting van het
De Amsterdamse Poort
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winkelcentrum door de verhoogde autowegen (dreven) en de aantakkingen
op het voetgangers- en fietspadennetwerk. Een nadere integratie van Bijlmer
en winkelcentrum, door middel van bijvoorbeeld een uitbreiding van de
winkelvoorzieningen langs een van de verkeerslijnen, is echter formeel
(bestemmingsplan) onmogelijk, technisch zeer moeilijk en bovendien nodigt
de situatie er totaal niet tot uit.
Tegelijk heeft de Bijlmer er echter, vooral dankzij het NMB-hoofdkantoor, in
een keer een oriëntatiepunt van formaat bij.
Samenvattend kan gesteld worden dat het hoofdwinkelcentrum zich zeer
onafhankelijk van de Bijlmer opstelt, maar dat de Bijlmer des te meer
afhankelijk van het hoofd winkelcentrum is geworden.
Voor de twee subcentra Kraaiennest en Ganzenhoef zijn
verbeteringsplannen uitgevoerd, die merkwaardigerwijze diametraal van
elkaar lijken te verschillen.
De reorganisatie van beide subcentra is sterk bepaald door het doel om de
sociale veiligheid te vergroten. Als afgeleiden daarvan zijn beheersbaarheid
en overzichtelijkheid de belangrijke trefwoorden. De oplossingen zijn echter
totaal verschillend: In Kraaiennest is sprake van een interne reorganisatie,
met een striktere scheiding tussen binnen (in het winkelcentrum) en buiten;
in Ganzenhoef is daarentegen sprake van een reorganisatie van de
aansluiting van het winkelcentrum op de directe omgeving, met juist een
vermindering van onderscheid tussen binnen en buiten.
Bij het sub centrum Kraaiennest is gekozen voor een radicale afsluiting van
het centrum, gecombineerd met een grondige opknapbeurt van de winkels
en passages. Hoewel het de omzet van het centrum aanzienlijk omhoog
gebracht heeft, heeft deze maatregel ertoe geleid dat het centrum nog meer
dan voorheen geen enkele relatie met de omgeving heeft. Men moet het
centrum op enkele tientallen meters genaderd zijn om te kunnen ontdekken
dat zich hier een winkelcentrum bevindt. Bij het sub centrum Ganzenhoef is
daarentegen juist gepoogd de zaak te openen. Onder andere door een
parkeergarage gedeeltelijk af te breken verdween niet alleen een
onoverzichtelijke en door velen als onveilig beschouwde situatie, maar
ontstond tevens de mogelijkheid een plein aan te leggen, waaraan enkele
voorzieningen zijn gesitueerd, zoals een tennisbaan.
Even verder is een kinderboerderij aangelegd.
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Hier is voor het eerst, eindelijk, sprake van een aanzet tot een logische
overgang en aansluiting tussen het winkelcentrum, als een van de
belangrijkste centra van het openbare leven in de Bijlmer, en het 'groene'
maaiveld.
Weliswaar is Ganzenhoef zelf nog niet direct een aantrekkelijk
winkelcentrum te noemen. De passages en winkelfronts bieden voor een
groot deel een haveloze aanblik. Maar het nieuwe concept voor Ganzenhoef
biedt o.i. goede mogelijkheden het centrum uit zijn geïsoleerde positie te
halen en tot een zichtbaar centrum van het openbaar leven in de Bijlmer te
worden.

Integrale stedebouwkundige herzieningen
In de tweede helft van de jaren tachtig wordt een discussie geëntameerd
over de vraag in hoeverre het nodig is verandering te brengen in de gehele
stedebouwkundige opzet van de Bijlmer.

.. VIJFSCENARIO'S NIEUW AMSTERDAM
In 1986 presenteert de nieuwe woningbouwvereniging Nieuw Amsterdam
het rapport "De toekomst van de Bijlmermeer", waarin vijf scenario's worden
voorgelegd waaruit gekozen zou moeten worden. De scenario's spitsen zich
toe op de hoogbouwdelen van de A, B, C, D en E-buurten. De maatregelen
waaraan Nieuw Amsterdam denkt, betreffen woonlastverlaging,
kwaliteitsverbetering, sloop en nieuwbouw, en het verkopen van flats. In elk
scenario komen deze vier maatregelen in verschillende mate aan bod.
Zonder alle vijf scenario's uitvoerig te bespreken, kan samenvattend gesteld
worden:
- eventuele kwaliteitsverbetering zal volgens Nieuw Amsterdam in ieder
geval in A.:.Noord moeten plaatsvinden in A-Noord, D-Noord en E-Noord;
- voor eventuele sloop zouden in aanmerking komen de buurten B, C-West,
D-Zuid en E-Zuid;
- eventuele verkoop zou alleen A-Zuid betreffen.
Overwegingen die geleid hebben tot de keuze van deze lokaties voor de
verschillende maatregelen, ontbreken echter volledig.
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De enige overweging van belang voor de woningbouwvereniging op dat
moment lijkt te bestaan uit een kleine kosten-baten-analyse per scenario van
de verwachte investeringen, exploitatielasten en opbrengsten.
Ook ontbreekt een nadere visie op de vraag in hoeverre andere maatregelen
dan alleen ingrepen in de woningvoorraad wenselijk zijn. Kortom, de nota
wordt volledig beheerst door het idee dat de verbetering van de Bijlmer
puur een zaak van verandering van de woningvoorraad zou zijn .

... REVISIE BIJLMERMEER; introductie Bijlmerstrip-concept
Vrijwel tegelijkertijd (1986) presenteert het Office for Metropolitan
Architecture de in opdracht van de Dienst Volkshuisvesting verrichte studie
'Revisie Bijlmer', een jaar later aangevuld met de vervolgstudie

33

'Herinrichting Bijlmermeer' . De in beide studies voorgestelde maatregelen
concentreren zich vooral op het maaiveld en op de koppeling van
voorzieningen aan de Bijlmerdreef.
Voor het eerst is er sprake van een poging de oplossing van de problemen in
de Bijlmer niet zozeer te zoeken in een reorganisatie van de
woningvoorraad, maar in het aanbrengen van een nieuwe samenhang
tussen maaiveld, verkeersstructuur en voorzieningenstructuur. Ingrepen in
de woonblokken zelf vinden slechts plaats voor zover dat nodig is om de
nieuwe samenhang tot stand te brengen. Daarnaast wordt vooral gepleit
voor een aanvulling van de woningvoorraad die zowel een grotere variatie
in verschillende woonmilieus moet opleveren, als het dominante beeld van
de honingraatflats moet doorbreken.
Samengevat komen de voorstellen van OMA op het volgende neer:
"1.
Verwijderen van de parkeergarages; het gecontroleerd toelaten van
autoverkeer op het maaiveld in de vorm van geasfalteerde 'avenues', die
recht tussen de gebouwen doorlopen en die nabij de stijgpunten worden
gebruikt als parkeerplaats maar die elders kunnen worden gebruikt voor
andere activiteiten.
2. Concentratie van de homogene vlakten chlorophyl, illusoire tekens van
suburbaan geluk, in een centraal gelegen stedelijk park met voor een park
kenmerkende voorzieningen, speeltuinen, priëlen, barbecue en picknick
voorzieningen.
Deze concentratie is gepaard aan de radicale uitdunning van het opgaand
groen in de rest van het maaiveld, dat -in contrast met het park- wordt
omgevormd tot een open landschap met zorgvuldig geplaatste solitaire
bomen.
3. Versterking van het landmark metroviaduct door de toevoeging van een
parallelle boulevard op het maaiveld, met daaraan een aantal grootschalige,
eenmalige commerciële of culturele voorzieningen, surfstrand, voetbalveld,
manifestatie plein.
4. Waar mogelijk uitbreiding van het gebouwen arsenaal met nieuwe
typologieën, zowel resulterend in nieuwe gebouwen (patiobungalows,
urban villa's), als in transformatie van bestaande gebouwen (grondgebonden
woningen, maisonnettes, kantoor- en bedrijfsruimte).
5. Plaatsing van nieuwe voorzieningen, op diverse punten in het
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woongebied, zodat visuele en programmatische afwisseling ontstaat.
6. Interventies in bestaande blokken in relatie tot de veranderingen in het
maaiveld, zoals de gedeeltelijke afschaffing van de bergingen in de onderste
lagen, om plaats te maken voor maisonnettes met directe toegang tot het
maaiveld of voor goed gedimensioneerde open ruimten die in een visuele
transparantie resulteren, aansluitend op de nieuwe
ontsluitingsmogelijkheden van de 'avenues'.
7. Het maaiveld wordt geheel opnieuw ingericht volgens een
landschapsplan. Tussen de voornaamste bestemmingen worden -ook
visueel- directe verbindingen gelegd, zodat het gedwongen dwalen
vermeden kan worden.
8. De ontwikkeling van de Bijlmerdreef, tussen Amsterdamse Poort en
Ganzenhoef, tot een 'strip' waarin commerciële en publieke voorzieningen
gekoppeld zijn, toegankelijk zowel vanaf de dreef als het maaiveld."
De voorstellen van het OMA zijn in hun kern zeker sympathiek te noemen.
De uitwerking roept echter vragen op.
Zo is het aanleggen van een aantal directe verbindingen tussen de
voornaamste voorzieningen van groot belang, gezien het gemis aan
oriëntatie en transparantie. De verbindingslijnen die het OMA suggereert
introduceren echter nog eens een nieuw stelsel van richting, naast het
orthogonale stelsel van dreven en de honingraatvormen van de
flatgebouwen. Het is de vraag of deze veelheid aan richtingen de
duidelijkheid in het gebied wel ten goede zal komen.
Een tweede voorbeeld is de overweging van het OMA dat de gehele Bijlmer
als één groot parklandschap is, waarin het Bijlmerpark als een overbodig
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fenomeen beschouwd kan worden en dus beter voor woningbouw bestemd
kan worden. Dit klinkt aannemelijk maar is toch vooral de observatie van
een buitenstaander. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat juist zoiets als het
Bijlmerpark een element vormt waaraan bewoners zich zijn gaan hechten.
Juist in een wijk als de Bijlmer moet extra zorgvuldig omgesprongen worden
met ruimtelijke elementen met een hoge 'gehechtheidsgraad' .
Het meest sterke maar tevens minst doordacht element in OMA's plan is het
voorstel voor de Bijlmerstrip. Hier is voor het eerst sprake van voorstel om
de betekenis van een structurerend element, namelijk de autoweg, te
vergroten, zowel door er direct een programma (van voorzieningen) aan te
koppelen als een meervoudig gebruik (verschillende verkeerssoorten)
mogelijk te maken. Aldus kan het openbare leven in de Bijlmer een focus,
een centrale locatie krijgen, waar tevens de mate van stedelijkheid is
opgevoerd, dat wil zegen dat de strip niet alleen voor de wijk of het
stadsdeel maar ook voor de gehele stad en de regio een betekenis kan
krijgen.
Zowel de Bijlmerdreef als de Gooiseweg krijgen in de voorstellen van OMA
een belangrijke functie die de Bi~mer meer betekenis kan geven als
knooppunt van regionale netwerken: De Bijlmerdreef als een
voorzieningencentrum dat naast de voetgangersdomeinen van
Amsterdamse Poort en Ganzenhoef ook zogenaamde drive-in voorzieningen
herbergt; de Gooiseweg als een potentieel lint van kantoorgebouwen. Beide
ontwikkelingen zullen echter sterk afhankelijk zijn van de aansluiting op de
regionale infrastructuur.
En in beide gevallen is die aansluiting op dit moment zwak tot matig, terwijl
OMA geen nadere voorstellen doet die aansluiting te verbeteren. Dit aspect
komt pas expliciet naar voren in de studie van de sector Wonen & Werken
van het Stadsdeel ZuidOost uit 1990 "Bijlmerdreef e.o./Centrumgebied
ZuidOost". Dit rapport behandelt drie onderwerpen:
- een aansluiting van de Bijlmerdreef op Amstel III door middel van
doortrekken van de dreef onder het spoor door;
- de ontwikkeling van een gebouwentypologie die in staat is een bepaald
programma op te nemen; .
- de aansluiting van verschillende verkeerssystemen op elkaar en op de
nieuwe gebouwen.
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De belangrijkste waarde van deze studie is dat de doortrekking van de
Bijlmerdreef hoog op de agenda komt testaan; de andere twee punten blijven
echter hangen in een algemene terminologie ("focal points", e.d.) zonder een
d uidelijk beeld van de strategie waarmee het nieuwe programma langs de
Bijlmerdreef gerealiseerd kan worden.
Een belangrijke opsteker in deze ontwikkeling is het eveneens in 1990
verschijnenede "Plan van Aanpak Amstel 111", van de zogenoemde
"Stuurgroep Aktie Ruimtelijke Kwaliteit Amstel 111".
Dit plan bepleit eveneens de doorbraak van de spoordijk in het verlengde
van de Bijlmerdreef. Deze ontwikkeling wordt noodzakelijk geacht om de attractiviteit van het bedrijvenpark te vergroten.
In Amstel III is een nieuw centrumgebied geprojecteerd, met een kantorenconcentratie en een doorgetrokken Bijlmerdreef die geen dreef meer is maar
een "kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte" moet worden. Het nieuwe
centrumgebied moet de toegankelijkheid van station Bijlmer, Amsterdamse
Bovenlokale ontsluiting
Bijlmerdreef en omgeving
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Poort en Bijlmerpark vergroten.
Uiteindelijk blijkt een en ander te leiden tot een principebesluit van de
Amsterdamse gemeenteraad in juni '91, om een budget ten behoeve van de
doortrekking van de Bijlmerdreef vrij te maken.
Nederland en directe omgeving kent inmiddels enkele commerciële, op het
autoverkeer afgestemde strips, maar deze zijn vrijwel altijd ontstaan langs
belangrijke doorgangsroutes, langs inval wegen van grote steden of direct
aansluitend op belangrijke knooppunten van snelwegen en openbaar
vervoer. Een nadere analyse van dergelijke voorbeelden lijkt ons
noodzakelijk om te ontdekken aan welke aspecten extra aandacht besteed
zou moeten worden om de Bijlmerstrip tot realiteit te maken.

IV DE JAREN NEGENTIG

Bijlmerstrip in het vacuüm tussen grootschaligheid en sociale veiligheid.
Het idee voor de Bijlmerstrip is uiteindelijk het belangrijkste en nagenoeg
enige onderdeel uit OMA's voorstellen dat in de planvorming nadien een rol
blijft spelen. Met diverse studies, die in het hoofdstuk over
winkelvoorzieningen nader worden besproken, probeert het stadsdeel de
Bijlmerdreef als "nieuwe levensader" uit te werken, waarbij gedacht wordt
aan een strategie om de winkelcentra Amsterdamse Poort en Ganzenhoef
naar elkaar toe te laten groeien langs de Bijlmerdreef.
Bij deze planvorming lijkt zich nog het meest te wreken dat er nauwelijks
ervaring bestaat met plantypen die zowel de schaal van de Bijlmer en van de
Bijlmerdreef aankunnen, als een antwoord bieden op de vraag naar
vergroting van de sociale veiligheid. In de meest recente studies en plannen
voor Amsterdamse Poort (MBO/H. de Boer) en Ganzenhoef
(Amstelland/S.V. Khandekar) valt op dat toch weer snel gegrepen wordt
naar vertrouwde types van stedelijke ruimten, waarvan in elk geval
verwacht wordt dat ze de sociale veiligheid versterken.
Met dergelijke plannen is er geen sprake van startpunten van een

38

ontwikkeling van de hele zone van de Bipmerdreef, waarin maaiveld, dreef
en bebouwing tezamen een nieuw element vormen, dat niet alleen
functioneel maar vooral ook ruimtelijk de Bijlmer opnieuw organiseert.
Is het vraagstuk van de Bijlmer een woningvraagstuk?

Dwars door de exercities met de Bijlmerstrip worden in 1990 andere
voorstellen gelanceerd. De "Werkgroep Toekomst Bijlmermeer' presenteert
twee scenario's voor de toekomst van de woningvoorraad: een scenario voor
'voortgezette exploitatie' en een scenario, uitgerekend door het adviesbureau
Kolpron, van grootschalige sloop van honingraatflats (3000 woningen) en
nieuwbouw van 3000 laagbouwwoningen. Het verschil tussen beide
scenario's, in geld uitgedrukt, is opvallend klein: f 661 à 766 miljoen voor de
voortgezette exploitatie tegen f 633 miljoen voor het Kolpron scenario.
Aan de discussie over deze scenario's liggen louter exploitatie-overwegingen
van de woningbouwvereniging ten grondslag.
Hoewel die uiteraard niet gebagatelliseerd moeten worden, is het zeer de
vraag welke stedebouwkundige kwaliteit na de gedeeltelijke sloo}H>peratie
verkregen wordt. In het rapport wordt ook al erkend dat het Kolpronscenario 'maar in beperkte mate aan een stedebouwkundige toets is
onderworpen' .
Nog sterker is dit het geval in een nota 'Inventarisatie Woningbouwlocaties'
d ie het stadsdeel in 1990 doet verschijnen.
Hoewel de nota verbaal beleidt dat de ontwikkeling van nieuwe
woningbouwlocaties een substantiële bijdrage moeten leveren aan de
stedebouwkundige kwaliteit van de Bijlmer, blijkt dat nergens uit de
plannen zelf. In feite gaat het hier om een inventarisatie van een alle gaatjes
en plekken waar het technisch en juridisch gezien mogelijk zou zijn
woningbouw te plegen.
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V DE STRIJD OM DE IDENTITEIT VAN DE BIJLMER

"Ik weet niet meer wat ik ben. Of toch wel: periferiebewoner. Je keert terug
tot je soort buurt van herkomst. Ik ben geboren in de Stadionbuurt, in de
tijd dat die niet nieuw was en praktisch aan moerassen grensde, nu woon
ik al acht jaar in de BiPmer en ik wil er niet weg. In die 'gezellige' buurten
hoorde je de wc, de tv, het geneuk en geruzie van de buren; in de BiPmer
heb ik rust. Rust en ruimte, mijn enige eisen."
Uit: August Willemsen, Braziliaanse Brieven, 1985.
Vanaf de eerste plaanen in de jaren zestig is sprake van verschillende visies
op de identiteit die de Biprher zou moeten aanneme. In de jaren zeventig
probeert vooral de Dienst Volkshuisvesting het door Stadsontwikkeling
ontworpen beeld te corrigeren. Vanaf 1986 krijgt "de strijd om de identiteit"
vorm in de verschillende visies die tegelijk door het OMA en door Nieuw
Amsterdam gepresenteerd worden. Ogenschijnlijk gaat het in beide
voorstellen om verschillende zaken: Het OMA doet vooral uitspraken over
herinrichting van het maaiveld en toevoeging van programma's, terwijl
Nieuw Amsterdsam zich bezint op het al dan niet slopen van een deel van
de hoogbouw. Maar beide voorstellen hebben weldegelijk een
problematische verhouding. Oma baseert haar voorstellen immers bij uitstek
op het bestaande beeld van de BiPmer; Nieuw Amsterdam daarentegen stelt
juist het overheersende karakter van dat beeld ter discussie.
Deze onuitgesproken controverse sh.limert voort in de jaren negentig. Het
concept van de Bijlmerstrip, door het OMA geïntroduceerd als een
typologisch middel dat aansluit op het bestaande beeld van de Bijlmer,
wordt door de sector Wonen & Werken van het stadsdeel opgepakt en
uitgewerkt. Tegelijk zet de Werkgroep Toekomst BiPmermeer de sloopdiscussie voort met de presentatie van het Kolpron-scenario, dat maar liefst
3.000 hoogbouwwoningen sloopt en vervangt door een gelijk aantal
laagbouwwoningen.
Uiteindelijk is het alles behalve denkbeeldig dat een aantal onderling
tegenstrijdige ingrepen gepleegd wordn, die de Bijlmer uiteindelijk nog
meer zullen verbrokkelen. Dit blijkt al uit het feit dat de uitwerking van het
Bijlmerstrip-concept blijft steken in een gebrek aan typologische middelen.
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Wat hier parten speelt is dat de relatie tussen stedebouwkundig plan en
maatschappelijke problemen en doelstellingen een onontwaarbare kluwen
geworden lijkt te zijn.
De BiPmer is een gebied geworden met een ontegenzeggelijk sterke structuur en een duidelijk beeld, waaraaan echter grote problemen kleven.
Gebreken als de afwezigheid van een relatie tussen structuur en vorm, het
ontbreken van een transparantie en oriëntatie, van samenhang en diversiteit,
zijn in het voorgaande aan de orde geweest.
Vervolgens is duidelijk geworden dat er tal van sociale en financiële
problemen zijn ontstaan: sociale onveiligheid, sociaal-economische
problemen, exploitatie-problemen, behoefte aan meer voorzieningen, enz.
Sindsdien is men op zoek naar ingrediënten die deze verschillende
problemen kunnen oplossen: ingrepen in het maaiveld, sloop van
parkeergarages, enz. om de sociale veiligheid te verbeteren; ingrepen in de
woningvoorraad waardoor andere bevolkingscategoriën worden
aangetrokken en dus een einde komt aan exploitatie-problemen en aan
sociaal-economische problemen; een transformatie van de Bijlmerdreef tot
strip als impuls in het economische leven en in het voorzieningen aanbo(l.
Tezamen kunnendeze ingrediënten echter een beeld opleveren waarvan het
de vraag is of er überhaupt nog sprake zal zijn van enige identiteit.
Het merkwaardige is dat een dergelijke analyse van de wijze waarop de
Bijlmer door de bewoners gewaardeerd wordt, nooit heeft plaatsgevonden.
Waarom zijn mensen er ooit gaan wonen, en vooral: waarom blijven er velen
wonen? Welke sociale netwerken zijn verbonden met de Bipmer, op welke
wijze zijn die netwerken gehecht geraakt aan de bepaalde sociaal-culturele
of ruimtelijke kwaliteiten?
Een dergelijk beeld is nodig om te voorkomen dat mensen, die graag in de
Bijlmer wonen, door "verbeteringsingrepen" hun gehechtheid aan de Bijlmer
verliezen.
Om twee voorbeelden te noemen:
Het op grote schaal introduceren van laagbouwwoningen, volgens het
Kolpron-model, betekent een aanslag op degenendie juist de BiPmer
waarderen vanwege het open parklandschap.
Het volbouwen van het Bijlmerpark, volgens de OMA voorstellen, betekent
de verdwijning van een plek die een middelpunt lijkt te worden van de

41

Sunaamse en Antilliaanse cultuur - niet alleen in de Bijlmer zelf, maar in de
hele Amsterdamse regio.
Ten slotte willen we eindigen met twee suggesties.
De eerste suggestie betreft een onderzoek naar de "ware identiteit" van de
Bijlmer. Recente onderzoeken zoals van het duo Anderiessen/Reijendorp en
van V.d. Pennen (7) naar de betekenis van Amsterdamse en Rotterdamse
stadsvemieuwingswijken in diverse sociaal-culturele netwerke, hebben een
nieuw licht geworpen op deze wijken. In plaats van de gangbare crisisverhalen over deze wijken, die gevoed worden door statistische gegevens
met betrekking tot werkloosheid en inkomen, komen zij na grondige
observatie van het sociaal-cultureel leven in die wijken tot een geheel ander
beeld. Dit beeld brengt een vitaliteit en dynamiek van het sociaal-culturele
leven aan het licht, die in de "officiële" cijfers nooit terug te vinden is.
Een dergelijk onderzoek lijkt ook voor de BiPmer broodnodig. Daarmee kan
immers in kaart gebracht worden welke speciale rol de BiPmer speelt op
sociaal-cultureel en sociaal-economisch gebied in regionale context, welke
vormen van culturele en economische vitaliteit bij uitstek met de Bijlmer
verbonden zijn en gestimuleerd dienen te worden.
Onze tweede suggestie behelst dat gestreefd zou moeten worden naar een
integraal stedebouwkundig concept, dat onder andere steunt op conclusies
uit een dergelijk "identiteitsonderzoek".
Een integraal stedebouwkundig concept zou de volgende vragstukken
moeten aanpakken:
1. Uitspraak over na te streven ruimtelijke identiteit; de positie van de
Bijlmer in regionale context.
2. Aanpak van de "infrastructurele leegte", dat wil zeggen het ontbreken van
een duidelijke rol van de verkeersstructuur in de vormgeving en het
programma van de Bijlmer.
3. Ontwikkeling van een typologie van gebouwen en ruimtelijke elementen,
die in staat zijn zowel de schaal van de BiPmer te beantwoorden als de sociale veiligheid te versterken.
4. Versterking van de samenhang en van de diversiteit van de Bijlmer.
Hiertoe kunnen arcitectonische, landschapsarchitectonische en programma-
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tische middelen worden ingezet.
5. Een directe koppeling van het ontwrp aan een strategie ten aanzien van
ontwikkeling en beheer.
Dat geldt met name voor elementen die ingezet worden ter versterking van
economische activiteit en ter verbetering van de sociale veiligheid.

Noten bij hoofdstuk 1

1. Donaid J. Olsen, lezing gepubliceerd door Centrum voor Grootstedelijk
Onderzoek, Un.v. Amsterdam, 1989.

2. Zie o.a. "Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam 50 jaar", Amsterdam
1985, p. 145 e.v.
3. Maarten Mentzei, "De Bijlmermeer als grensverleggend ideaal", Delft 1989.
4. Zie o.a. J. Acebillo, "Structure and Significance of Urban Space", in
"Barcelona, Spaces and Structures", Barcelona 1987.
5. Gesprek met medewerkers van de DRO: D. Kahn, E. Klusman en K. v.d.
Lee, 31-07-1991.
6. R. de groot, D. Schmiting, "Analyse van de stedebouwkundige
uitgangspunten van de planning voor de Bijlmer", Vrije Universiteit
Amsterdam, 1971.
7. Zie o.a, G. Anderiessen, A. Reijendorp, "Van volksbuurt tot stadswijk - de
vernieuwing van het Oude Westen", Rotterdam1990; T. v.d. Pennen,
"Migrantenonderzoek Rotterdam", Rotterdam 1990.
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HOOFDSTUK 2

WONINGEN, WOONGEBOUWEN EN
COLLECTIEVE VOORZIENINGEN

Uitgangspunten van het oorspronkelijke plan
Uitgangspunten voor het ontwerp van de Bijlmermeer waren onder meer:
- Verkeersveiligheid: gescheiden auto- en langzaam verkeer
- Binnenhoven in plaats van een eigen tuin
- Gunstige loopafstand en naar voorzieningen en openbaar vervoer
- Voorzieningen zouden tegelijk met woningen worden opgezet
- Visuele privacy
- Grote woongebouwen in systeembouw; systeembouw viel buiten het
contingent
- Woniningbouw in acht lagen; hogere gebouwen zouden de binnenhoven
te gesloten maken
- Woningen met een flink woonoppervlak
- Goede uitrusting van de woningen
Verkaveling en bouwhoogte
De uitgangspunten voor de oorspronkelijke woningbouw zijn vrij geleidelijk
ontwikkeld, in direkte samenhang met de uitwerking van de eerste konkrete
bouwplannen. De eerste beslissing had betrekking op de differentiatie naar
woonvorm en bouw hoogte. De wens snel te kunnen bouwen leidde tot de
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keuze zoveel mogelijk industriële bouwmethoden toe te passen, vanwege de
kortere bouwtijd en omdat men op die manier geen gebruik zou hoeven te
maken van de Amsterdam toegewezen woningbouwcontingenten. De
ontwerpgroep van Stadsontwikkeling, onder leiding van Ir. Nassuth, koos in
dit kader voor een extreme differentiatie: 10 % laagbouw en 90 % hoogbouw
in acht woonlagen. De beslissing om alleen hoogbouw toe te passen lijkt te
zijn gebaseerd op twee overwegingen. In de verkavelingsstudies voor de
Bijlmer werd doorgeborduurd op de in West en Noord ontwikkelde
hovenverkavelingen. Door de schaal van deze hoven te vergroten, wilde
men de vooral in West optredende versnippering van de groenvoorziening
Bijlmerflat met groene
binnenhof, ca. 180 meter van
gevel tot gevel
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voorkomen. De grotere maat zou ook de privacy in de woning verzekeren
door inkijk onmogelijk te maken. Het toepassen van acht lagen zou het
mogelijk maken in het onderhuis een "droogloop' op te nemen als
verbinding tussen woning en garage. Men meende met deze oplossing de
nadelen van het wonen in een flat te kunnen compenseren via een ruime
groenvoorziening en ruimtes voor activiteiten, waarvoor in de woningen
zelf geen plaats was. Bij middelhoogbouw zou dat onmogelijk zijn.
Deze keus riep binnen sa weerstanden op. Ir. Mulder, hoofd van de
ontwerpafdeling ontwikkelde een alternatief met 50 % hoogbouw, 30 %
middelhoogbouw en 20 % Laagbouw. Omdat op bestuurlijk niveau behoefte
bestond àan een ambitieus project, heeft de variant Mulder geen enkele rol
meer gespeeld.
De hoogbouwverkaveling lijkt een gevolg van twee ontwerpeisen. Het idee
van een op de garages aansluitende droogloop gaf aanleiding tot het
ontwerpen van lintvormige woongebouwen, loodrecht op de secundaire
wegen. Daarmee was de hoofdrichting van de verkaveling vastgelegd. Om
toch tot min of meer omsloten woonhoven te komen, lag het aanbrengen van
hoeken van 1200 in de lintvormige gebouwen voor de hand. De situering
van de blokken werd bepaald door proeven met een bezonningsmachine,
waarbij gestreefd werd naar een optimale bezonning van woningen en
groene hoven.
De uiteindelijke verkaveling vinden we terug in het bestemmingsplan van
1974. De hoogbouwbuurten vertonen, ondanks de regelmatige
honingraatverkaveling, verschillen. Plandeel A-noord in een verkaveling
van Ir. Mulder onttrekt zich
aan de raatstruktuur. Plandelen
Ben C zijn dichter dan D en E;
de blokken in plandelen D en E
zijn extreem lang. De
woontorens aan de
Karspeldreef geven de buurten
D en E hun oriëntatiepunt. Azuid en de flats van Van Stigt
zijn gespiegelde bijzondere
uithoeken, afgelegen en sjieker.

Buurten A, B, C, D, en E
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De geoliede machine
Het meest bijzondere kenmerk van de Bijlmerhoogbouw is de schizofrenie
van de voetganger: enerzijds is hij een verlengstuk van een
autowegenstelsel, anderzijds is hij een stille gebruiker van een systeem dat
daar loodrecht op staat: een idyllisch landschap zonder auto's.
In het ontwerp voor de Bijlmer wordt vooral aan de functie van de
navelstrengen, waarmee woning en wereld gekoppeld zijn, bijzonder veel
belang gehecht. Twee citaten:
"Laten we eens nagaan hoe de doorsnee bezoeker volgens de integrale visie
per auto de Bijlmermeer aandoet. Om te beginnen kan hij zijn voertuig niet
meer op de stoep zetten, want er is geen stoep. Elke flat heeft een
parkeergarage waar de automobilist wel in moet. Is de bezoeker daar
gearriveerd dan kan hij de gelukkige, hoog en ver weg, per hallofoon van
zijn komst op de hoogte stellen. Voor informatie is in elke parkeergarage
een portier aanwezig en voor het geval er zware cadeaux meemoeten staan
er electrische lorries klaar die over speciale banen de grote overdekte gang
op de eerste verdieping van de flat in kunnen rijden.
Deze binnenstraat is een oord vol gezelligheid waar de flatbewoners elkaar
ontmoeten in de vele collectieve ruimten die tussen de winkeltjes en
dienstverlenende instanties in gedacht zijn. Om de veertig meter is er een lift
zodat het gesleep over galerijen tot het verleden behoort.
Zo had het gemoeten. Maar het enige wat de bezoeker ooit is tegengekomen
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zijn lege parkeergarages, lege gangen, liften om de honderd meter en langs
de muren lege buizen bestemd voor de hallofooninstallatie.' (Intennediair, 11

april 1986)
" Voor de opbouw van de woonblokken was het idee van de droogloop (-)
doorslaggevend. Deze droogloop werd gesitueerd gedacht op de eerste
verdieping van een dubbel onderhuis, zodat de fietspaden kruisingsvrij
onder de bouwblokken doorgevoerd konden worden. De droogloop bestond
uit een open galerij aan de zonzijde van het blok en een geklimatiseerde
galerij aan de schaduwzijde. Daartussen lagen de liften, bergingen en
collectieve ruimtes. Deze laatste zouden gedeeltelijk ook in aanbouwen
ondergebracht kunnen worden. Om alle horizontale verkeer in deze
'woonstraat' te concentreren werd uitgegaan van een portieksgewijze
woningontsluiting of, waar dat niet mogelijk zou zijn, korte niet doorgaande

~-----------------------------//~ ----------------------------
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galerijen."(Bolte en Meyer)
Cruciale zone
De ontsluiting van de bouwblokken was bedacht als perfect geoliede
machine: garage, droog door de binnenstraat, veel liften, korte stukken
galerij tot de voordeur. Veranderingen aan de woongebouwen die tijdens de
bouw noodzakelijk geacht werden veranderden deze machine in een
kwetsbaar geheel.
Opmerkelijk is het geschuif met de droogloop of binnenstraat in de
oorspronkelijke ideeën. Het eerste idee was de binnenstraat op de begane
grond te leggen onder een gebouw op poten; dit uitgangspunt werd al snel
losgelaten omdat de kruising met fiets tunnels te duur zou worden In een
tweede opzet bevindt de binnenstraat zich op de tweede en derde laag. In
die twee lagen ontstond teveel kollektieve ruimte, het werd één laag. Deze
binnenstraat zou door het gebouw moeten meanderen, aan de zonkant en
alleen aan de schaduwkant als de collectieve voorzieningen er aan grensden.
Het maaiveld zou aan de kant van de binnenstraat tot het niveau van de
binnenstraat opgehoogd worden. Dit idee strandde op te hoge
funderingskosten. Gedurende het uitvoeringsproces bleek dat veel
collectieve voorzieningen niet gefinancierd konden worden; in plaats van
deze collectieve voorzieningen werden er veelal woningen aan de
binnenstraat gelegd met een balkon op de zonkant. De binnenstraat
verhuisde daardoor naar de schaduwkant.
Belangrijk is dat tijdens het ontwerp- en uitvoeringsproces de relatie tussen

Van links naar rechts:
ontwikkeling van de
binnenstraat
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Binnenstraat en maaiveld op één niveau via talud
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de binnenstraat en de begane grond vrijwel geheel verloren is gegaan. Het
onderhuis, waarin de twee verkeerscircuits elkaar rakelings snijden, wordt
daarmee een cruciale zOne in de Bijlmerhoogbouw. Het woord "maaiveld"
gaat een eigen leven leiden als aanduiding voor de abstracte en
onbereikbare grond onder de voeten. Er is getracht het contact te herstellen
door het aanleggen van enorme hellingbanen van begane grond naar
binnenstraat. Het is opvallend dat vele latere verbeteringsplannen voor de
hoogbouwflats zich juist met deze zOne bezighouden.
Er gaat meer mis met de geoliede verkeersmachine. De hoogte van de
Oorspronkelijk idee voor het
blok

Planconcept van het blok

Gerealiseerd blokconcept
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11

bouwblokken, acht lagen- bij deze hoogte zou zowel contact met de grond
als niet beklemmende beslotenheid van de binnenhoven mogelijk zijnverandert in 11 lagen, 9 lagen flats op de cruciale zone, het onderhuis. De
portiekonsIuiting van de 3e en 4e bouwlaag vervalt, alle lagen worden met
liften en galerijen ontsloten. Het aantal liften -in de oosrpronkelijke opzet
was er om de 40 meter een lift- wordt drastisch verminderd.
Aan de andere kant van de stofwisseling van het gebouw gaat het fout met
de vuilafvoer: in de plandelen B en C worden de stortkokers te klein.
Verschillen

De gerealiseerde bouwblokken verschillen sterk per plandeel.
In deel A-noord is het ideaal vrijwel verwezenlijkt. De garages zijn klein, de
toegangen zijn goed zichtbaar. De binnenstraten slingeren door het gebouw.
Op de lste en 2de bouwlaag bevinden zich maisonettes. Deze onderscheiden
zich echter qua gevelbeeld niet van de flats. De flats hebben balkons op de
koppen.
In de plompe en dichte plandelen B en C is de binnenstraat verschoven naar
de schaduwkant van de gebouwen en is een aantal liften vervallen. Wel
worden in de zuidelijke delen van B en C extra liftkokers meegebouwd; men
weet kennelijk dat er een fout gemaakt wordt. Veel ruimte aan de
binnenstraten bestemd voor collectieve voorzieningen wordt ingenomen
door woningen. De stortkokers zijn te klein voor vuilniszakken.
Bij de lange flats van plandelen D en E zijn bovendien parkeergarages
samengevoegd en weggelaten.
Groenhoven en Gouden Leeuw, de flats van Van Stigt benaderen weer het

Meanderende binnenst raat in
plandeel A-noord

" , , " 11
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ideaal. De binnenstraten liggen hier op maaiveld, geschakeld met allerlei
collectieve voorzieningen. De woningen zijn rond een portiekachtige lifthal
Gouden LeeuwenGroenhoven

----------

Aanvankelijk beeld van de
Bijlmer
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geschakeld tot een verzameling min of meer losstaande torentjes. Deze flats
zijn in de koopsector terecht gekomen.
Ondanks deze verschillen is de Bijlmerhoogbouw minder rank en gevarieerd
geworden dan de ontwerpers aanvankelijk voor ogen heeft gestaan.
De woningen
De dienst Stadsontwikkeling nam zich in 1962 te beginnen met de bouw van
'betere' woningen "zich daarbij realiserend dat de praktijk tot matiging van
de verlangens kon nopen".
De betere woningen in de Bijlmer moesten ruim en breed zijn en tenminste
drie slaapkamers hebben. De privacy van de bewoners moest optimaal zijn,
de geluidsisolatie goed. De woningen zouden bij voorkeur niet aan galerijen
moeten liggen.
Als uitgangspunt voor de woningplattegrond ontwierp Kees Rijnboutt een
woningtype met een ouder- en een kinderzöne. In dit woningtype werd een
deel van het oppervlak van de woonkamer overgeheveld naar de
slaapkamers en gangruimte, waardoor kinderen meer ruimte kregen dan in
meer traditionele woningen. Door sparingen in de systeemwanden zou de
woningindeling flexibel zijn.
Deze aanpasbaarheid werd in systeembouw te ingewikkeld.
Alle BiPmer galerijflats zijn min of meer volgens deze uitgangspunten
gerealiseerd, zij het dat het aanbod van het aantal types enigszins
verschraald is. In het meest voorkomende type, de vierkamerwoning zien
we steeds een zone met keuken en woonkamer en een zöne met
slaapkamers. De toegangshal tot de slaapkamers is steeds ruim bemeten en
bedoeld als extra speelruimte voor kinderen. In de woningen van buurten Anoord en E is één van de slaapkamers zo gesitueerd dat deze ook de functie
van tweede woonkamer kan hebben -een populair Van Tijen-idee uit de
jaren 'SO. Alleen in het type voor E komt een piepkleine (slaap)kamer voor.
De woningen worden aangesloten op collectieve warmwater- en
verwarmingsinstallaties. Stortkokers, in het ontwerp van de gebouwen in Anoord nog in de keukens, verhuizen naar ruimtes aan de galerij.
Klachten over de woningen hebben in later jaren vooral betrekking op de
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woonlasten en daannee op de huur, de stookkosten en de servicekosten. De
woningen zelf geven geen aanleiding tot klachten, hoogstens tot vrij vage
wensen tot meer vrijheid in het veranderen van de indeling.

Vertrekgroottes van de
Bijlmerflats

Collectieve voorzieningen
In de filosofie achter de Bijlmenneer nemen de zogenaamde collectieve
ruimten een belangrijke plaats in. Ook hier voegt men zich naar een
Scandinavisch model. Door de schaalvergroting en de planmatige
voorzieningenconcentraties op enige afstand van de woning ontstond er in
de naaste woonomgeving een vacuüm, dat door de introductie van een
derde -de eerste twee zijn hoofd- en subcentra- voorzieningenniveau moest
worden opgevuld.
De collectieve voorzieningen moesten iets goed maken:
"Verschillende nadelen, die de sterk gereglementeerde volkswoningbouw
heeft, kunnen in de opzet van woonblokken met binnenstraat worden
ondervangen door aan de binnenstraat elementen toe te voegen, die de
flexibiliteit van de woning vergroten (logeerkamers bijvoorbeeld), ofwel
voor de buren hinderlijke activiteiten buiten de woning brengen. Faciliteiten
als buffetten met terrasjes kunnen het gemeenschappelijk verkeren in de
binnenstraat en de buitenruimte ten goede komen." (collectieve

blokvoorzieningen, 1968).
In het oosrpronkelijk concept zijn deze ruimten gescheiden in een deel
binnen de woongebouwen en een deel dat in de vorm van een afzonderlijk
gebouw (paviljoen) aan het woongebouw vastzit. Beide delen liggen in
principe aan de binnenstraat. Ze vonnen een schakel tussen het
binnenstraatsysteem en het buitensysteem.
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Binnenstraat en collectieve
ruimte voor de woongroep

Paviljoen Hofgeest
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Deze ruimten dienden te worden bestemd voor functies in het verlengde
van de woonsfeer. Deze programma's worden ruimtelijk nauwkeurig
uitgewerkt.
Per woongroep, 250 à 700 woningen, zouden als collektieve ruimten
aanwezig moeten zijn:
Buffet met zitgelegenheid, hobbyruimten, kinderbewaarplaats, ruimte voor
sport en spel, huiswerkruimte, spreekkamer, repetitielokaal,
muziekstudeerkamer, speelkamer voor kinderen, logeerkamers.
Van deze oorspronkelijke opzet van de collectieve voorzieningen is weinig
overgebleven.
Met pijn en moeite zijn de collectieve ruimten binnen het woongebouw
meegebouwd; de aangrenzende paviljoens kwamen niet tot stand. Alleen in
deel A is bij wijze van
experiment nog een paviljoen, paviljoen Hofgeest, gerealiseerd.
In afwijking van de oorspronkelijke opzet zijn de collectieve ruimten niet
gelijk over de woongebouwen verdeeld. Ze liggen bovendien bijna in alle
gevallen in de tweede helft van het woongebouw; het aantal passanten is
daarom verre van optimaal. De meeste ruimten onderscheiden zich niet van
de woningen en werden veelal opgeleverd zonder sanitair, verlichting,
verwarming en soms vloerafwerking.
Het belang van de binnenstraat en de daarmee verbonden collectieve
ruimten overstijgen in feite het schaalniveau van het woonblok. Tijdens de
uitvoering krijgen zijn echter op blokniveau een ondergeschikte rol.
Verbeteringsplannen
In de verbeteringsplannen voor de Bijlmermeer zijn een aantal konstanten te
onderscheiden:
- beheersmaatregelen
- investeringen in de (verkeersstructuur binnen) de woongebouwen
- (stedebouwkundige) maatregelen die verandering in de differentiatie
binnen de Bijlmer moeten brengen.
De plannen voor de Bijlmer kunnen geordend worden naar periodes grofweg decennia- waarin één van deze strategieën de meeste nadruk krijgt.
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In de jaren '70 zijn er vooral problemen op het gebied van het beheer.
Duidelijk wordt hoe kwetsbaar de gebrekkig uitgevoerde interne
verkeersmachine is en hoeveel onderhoud een overdosis openbare ruimte
vergt. De bewonersorganisaties zinderen nog van de activiteit.
In het begin van de jaren '80 wordt om de dan pas optredende enorme
leegstand te lijf te gaan op grote schaal in de woongebouwen geïnvesteerd.
Voor een deel tracht men met verfijnende maatregelen fouten in ontwerp en
uitvoering ongedaan te maken. Bij een deel van deze ingrepen wordt de
interne verkeersmachine onttakeld: als eenmaal de binnenstraat wordt
opgeheven heeft dit verstrekkende gevolgen voor huisvuilafvoer en autoontsluiting.
Het resultaat van dit gesleutel wordt te gering geacht: de Bijlmer blijft
eentonig, teveel van hetzelfde. In de tweede helft van de jaren '80 ontstaat er
een geduldig getouwtrek met al veel eerder sluimerende ideeën: sloop en
een tweedeling van het woningaanbod. Het doel is differentiatie van het

Links: Flat met binnenstraat
en stortkoker
Rechts: Flat zonder
binnenstraat, met ventweg en
vuilcontainers
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woningaanbod. Meer en meer richt men zich op de hele Bijlmer, heel Zuidoost. Men staart zich niet langer blind op de gebreken van de
standaardhoogbouw, er dringt zich een nieuwe hoofdrolspeler naar voren:
de Bijlmerstrip.
Voorstellen voor differentiatie en het stripidee hebben geresulteerd in het
meest recente plan "Kiezen en beginnen". Dat kiezen wordt nog moeilijk.
Beheersstrategie
197()'1980

In 1970, al tijdens de bouw, besluit de Federatie van Amsterdamse
woningbouwverenigingen aan te dringen op een drastische beperking van
de bouw van hoge flatgebouwen in de Bijlmermeer. Gaandeweg wordt
duidelijk dat de stedebouwkundige opzet bijzondere beheerproblemen met
zich mee brengt, die niet binnen de normale routines van gemeentelijke
beheerdiensten passen. De wijk bevat teveel onbeheerbaar niemandsland; in
de opzet is nauwelijks of niet over het beheer nagedacht. De kwetsbare wijk
wordt beheerd door 15 verschillende corporaties, met allemaal een
verschilend beleid en schilderachtige namen (Zomers Buiten).
Vuiligheid
In de kritieken op de hoogbouwflats zijn de constanten: de onveiligheid, de
smerigheid, de onhandige, lange loopafstanden, de absolute desoriëntatie.
De gemeente komt met de eerste knelpuntennota. Deze bevat een pleidooi
om de verkeersstructuur -binnenstraten en verhoogde autowegen- grondig
te veranderen. Wat betreft de onveiligheid wordt gebruik gemaakt van de
ideeën van Oscar Newman, een Amerikaanse architect-criminoloog. Hij kan
worden gezien als de uitvinder van de 'sociale veiligheid'. Het aantrekken
van een misdaaddeskundige schiet het wijkopbouworgaan in het verkeerde
keelgat. In 1980 komt de SWOB in het gedegen plan ''Van de Bijlmer meer
maken"met een aantal konkrete verbeteringsvoorstellen. Met ware
pioniersgeest worden de kwaliteiten van de Bijlmer bezongen. Er mankeert
ook het een en ander. Ook hier wordt veel kritiek geuit op de ontsluiting
van de flats en wordt het idee geopperd de binnenstraten en de wegen naar
het maaiveld terug te brengen. Voor het eerst duikt de ventweg op. Men
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stelt voor liften bij te plaatsen, iets anders te verzinnen op de stinkende
vuilcontainers aan de binnenstraat.
Op voorstel van de toenmalige dienst Volkshuisvesting wordt een
ambtelijke beheersgroep ingesteld. Deze beheersgroep krijgt weinig
mandaat en weinig financiële armslag. Er worden geen strukturele
oplossingen voor de problemen gevonden. De voorstellen van het
wijkopbouworgaan worden voor een groot deel nader uitgewerkt in het
rehabilitatiepakket van 1983.

Bestemmingsplan
Veel kritiek heeft de bewonersorganisatie (OBO) op het dwangmatige
karakter van het bestemmingsplan, dat in 1973 gepresenteerd wordt. In
gespierde taal stelt men dat het bestemmingsplan het experiment Bijlmer
fixeert en verdere experimenten onmogelijk maakt. Menging van functies is
op een geheel irrelevante schaal in het bestemminsplan betrokken. Zo zijn
collectieve voorzieningen in de hoven niet mogelijk.
In de bewonersvoorstellen komt steeds de wens terug om collectieve
voorzieningen op het maaiveld te plaatsen. De collectieve voorzieningen aan
de binnenstraten op de eerste verdieping van de woongebouwen
functioneren slecht. Over het beheer is -net als bij de parkeergarages- van te
voren niet nagedacht en het verloop in de bevolking is zo groot, dat van
continuïteit in het beheer geen sprake is.
Andere punten van kritiek gelden het uitblijven van de bouw van
winkelcentra en van de aanleg van de metro.

Prelude: Gliphoeve
Gliphoeve en enkele aangrenzende flats zijn de eerste gebouwen waar
konkrete maatregelen genomen worden. Zij functioneren als een proeftuin
voor latere maatregelen aan de andere flats.
Gliphoeve I is een geval apart door het beleid van de corporatie "Ons
Belang" die als enige geen 'percentnormering' , een norm voor het
spreidingsbeleid van buitenlanders hanteert. Terwijl in de rest van de
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Bijlmer de leegstand groeit, is hier sprake van overbewoning. De situatie
rond Gliphoeve I wordt zo afschrikwekkend dat de omringende flats ijlings
verlaten worden.
De problemen lopen dusdanig uit de hand - de bijna failliete corporatie
wordt onder curatele van een gemeentelijke stuurgroep geplaatst- dat de flat
ontruimd wordt en er 60 miljoen in Gliphoeve en aangrenzende flats

Nieuwe Gliplweve met
ventweg
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geïnvesteerd wordt. Naast het schoonmaken, opknappen en splitsen van de
woningen wordt de verkeersstructuur genormaliseerd. Gliphoeve wordt een
gewone flat. De navelstreng naar Gliphoeve 11 wordt doorgesneden, de
binnenstraat verdwijnt, er komen liften bij, het huisvuil wordt verzameld in
containers op de begane grond, er komt een ventweg met parkeerplaatsen.
De naam Gliphoeve verdwijnt.
De problemen in de Gliphoeve hebben uitstraling naar het gehele plandeel
C; onderzocht wordt of men de hele buurt op een dergelijke manier kan
aanpakken. Ook ziet men in dat een puur technische aanpak van een enkele
flat te weinig is. Overwogen wordt een projectgroep in te stellen.
Investeringsstrategie
1983-1987

Tot het einde van de jaren 70 treedt er geen noemenswaardige leegstand op.
In het begin van de jaren '80 begint te leegstand snel op te lopen, onder meer
omdat het woningaanbod van woningen in laagbouw en middelhoogbouw
Bijgeplaatste lift (rechts)
Compartimentering galerij

...
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in Amsterdam-<:entrum en -zuid-oost groter wordt.
In 1980 valt de BiPmer een jaar lang onder de gewone woningdistributie; dit
is misschien de eerste maatregel tegen de beginnende leegstand.

Het rehabilitatieprogramma van 1983
In 1983 bereikt de leegstand een recordhoogte. De problemen van de BiPmer
zijn acuut geworden. Er worden structurele maatregelen genomen:
14 van de beherende corporaties geven hun bezit- samen met een niet
onaanzienlijke bruidsschat- in handen van één nieuwe corporatie, Nieuw
Amsterdam. Met deze bruidsschat, subsidies en geld van rijk en gemeente
beschikt men over 300 miljoen voor een grondige opknapbeurt van de
gehele standaard-Bijlmer-hoogbouw.
De Projectgroep Hoogbouw Bijlmermeer wordt ingesteld. Deze projectgroep
is vergelijkbaar met een stadsvemieuwings-projectgroep met dat verschil,
dat zij zonder mandaat van de gemeentelijke diensten kan werken.
De Projectgroep doet een frisse wind door de wijk waaien. Middels een
catalogus van mogelijke ingrepen, een bewonersenquête en onderzoek naar
gebreken van de hoogbouw wordt een verbeteringsplan voor de
hoogbouwflats en de laagbouwwijk Kantershof opgesteld. De precieze
uitvoering wordt per flat bepaald. Het is niet de bedoeling dat maatregelen à
la Gliphoeve, waarbij de gehele ontsluitingsstructuur van een flat op zijn
kop wordt gezet, in de gehele wijk zullen worden toegepast. Een nogal
ondergesneeuwd verwacht bij-effect is dat de Bijlmerbuurten door het
verschillend toepassen van de verbeteringsvoorstellen een meer
gedifferentieerd beeld zullen gaan vertonen.

~U

Boxcompartimentering
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Maatregelen rehabilitatiepakket

Een groot deel van de voorgestelde verbeteringen wordt al genoemd in
"Van de Bijlmer meer maken". Met de ingrepen hoopt men twee vliegen in
één klap te vangen: verlaging van de woonlasten -huur, stookkosten en
servicekosten- en het verhogen van de veiligheid.
De ingrepen uit dit rehabilitatiepakket zijn onder te verdelen in:
- ingrepen die fouten uit het uitvoeringsproces ongedaan moeten maken
(bijplaatsen liften, openen binnenstraat, dichtzetten van de stortkokers)
- ingrepen die de interne verkeersmachine wijzigen en de openbare
verkeersruimte verkleinen (afsluiten binnenstraten, compartimentering
galerijen, uitbouwen woningen in binnenstraten,ventwegen, gedeeltelijke
sloop parkeergarages)
- pure veiligheidsmaatregelen (compartimentering boxen)
- betonherstel en verfbeurt
- woningsplitsingen (aantal woningen neemt toe, servicekosten dalen)
- energiebesparende maatregelen: geisers en eigen ketels in plaats van
centrale installaties, warmte-isolatie,
- huurverlaging en gratis parkeren.
Naast deze vrij algemene maatregelen worden voorstellen gedaan om de
flats af te toppen en begane grondwoningen en maisonettes aan de
binnenstraat te maken.
Ook worden studies gedaan naar een mogelijk andere bestemming van de
hoogbouwflats.
De effecten van het rehabilitatiepakket

De belangrijkste wijzigingen in de woningen en woongebouwen van de
(hoogbouw) Bijlmer zijn:
- veranderingen ontsluiting (ventwegen, sloop deel parkeergarages,
bijplaatsen liften, compartimentering galerijen, veranderingen binnenstraat)
- veranderingen woningen (splitsing, installaties, b.g.-woningen)
- veranderingen vuilafvoer (containers maaiveld, dichtzetten stortkokers,
e.d.)
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In 1985 doet de Dienst Volkshuisvesting een poging de effecten van het
'pakket 83' te meten. Het is dan echter nog te vroeg; teveel is nog in de
uitvoeringsfase. In 1987 verschijnt een tweede publicatie met hetzelfde doel.
Dit onderzoek laat zich gunstig uit over de resultaten van de investeringen,
maar konkludeert ook dat de leegstand te hoog blijft, dat de monotonie is
gebleven en dat Nieuw Amsterdam ook voor de komende jaren met grote
verliezen moet blijven rekenen.
De uitvoering van het rehabilitatiepakket loopt door tot na 1990.
Uit bijgaand schema wordt duidelijk dat een groot deel van de
Bijlmerhoogbouw op eenzelfde manier is aangepakt. Hoewel per flat uit een
pakket maatregelen gekozen kon worden, zijn de acute, praktische
problemen kennelijk zo wijd verbreid geweest, dat over de gehele linie
ingrepen zijn uitgevoerd, die weinig van elkaar verschillen. Het
rehabilitatiepakket heeft daarom geen sterk differentiërend effect gehad. Het
sterkste verschil tussen de hoogbouwbuurten wordt veroorzaakt het al dan
niet aanwezig zijn van ventwegen en door het kleurgebruik bij het opnieuw
schilderen van de woongebouwen.
Scenario uit "De toekomst van
de Bijlmer"

Scenario 2:
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Wel is de gehele Bijlmer in de jaren '80 een veel gevarieerder wijk geworden
door de toevoeging van middelhoog- en laagbouw. Het percentage
hoogbouw is gezakt naar 73 % van het totale aantal woningen.
Differentiatiestrategie
1986-1991
De evaluaties van de investeringsstrategie worden doorkruist door de
Werkgroep Toekomst BiPmer en Nieuw Amsterdam, die van de
reddingsoperatie toch te weinig resultaat merken en zien aankomen dat
Nieuw Amsterdam nooit zonder verliezen zal kunnen draaien.
De toekomst van de Bijlmer
In 1986 gooit de Werkgroep Toekomst BiPmermeer een knuppel in het
hoenderhok met de publicatie "De toekomst van de Bijlmer". Voor het eerst
wordt voorgesteld ook andere marktsegmenten bij de redding van de
Bijlmer te betrekken. Een deel van het voorstel betreft sloop van delen van
de hoogbouw. Dit gaat het bestuur van Nieuw Amsterdam te ver. Zij pleit
ervoor de problemen vooralsnog minder rigoreus tegemoet te treden. In een
notitie wordt het voorstel gedaan -niet voor het eerst- de flats te
differentiëren: aan de ene kant doorgangshuizen met alleen het
allemoodzakelijkste onderhoud en duurdere flats met een hoog
serviceniveau voor de "blije" Bijlmerbewoners aan de andere kant.
Daarnaast verhoging van de veiligheid en beter beheer. Een voorbeeld van
Plan Kolpron
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herpositionering van een flat is het plan "Hoogoord, upgrading Hoogoord".
Deze lijn wordt een tijd gevolgd. Voor het verliesgevende beheer van de
'doorgangshuizen' zou in de begroting van Nieuw Amsterdam 'structureel
ruimte' gemaakt moeten worden. Het rijk wil hier niet aan bijdragen. De
(derde) Werkgroep Toekomst Bijlmermeer wordt ingesteld. Deze Werkgroep
laat onderzoeken hoe Nieuw Amsterdam haar exploitatitietekorten zou
kunnen verminderen om geld vrij te maken voor de eerder voorgestelde
differentiatie. Het bureau Kolpron krijgt de opdracht te onderzoeken in
hoeverre beleggers in de Bijlmer geïnteresseerd zouden zijn.
Kolpron komt met een -schimmig getekend- plan, waarin een deel van de
Bijlmerhoogbouw vervangen wordt door lagere bouw. Deze ingreep wordt
gelegitimeerd met de vraag naar betaalbare koopwoningen. De
Kolprontekening roept de cruciale vraag ophoe men een bebouwing kan
vinden die én laag is én opgewassen tegen de schaal van de
Bijlmerhoogbouw . De verdichtingsplannen die in de loop der jaren
geproduceerd zijn illustreren dit probleem: de woningen in de binnenhoven
zien eruit als vreemd gestrooide schuurtjes.
Stand van zaken 1991
Uit beide onderzoeken destilleert de Werkgroep Toekomst Bijlmermeer het
plan 'De Bijlmer blijft, veranderen'. Het plan, dat in de periode 1991-2000
moet worden uitgevoerd behelst: sloop van 3000 woningen,
herpositionering van 3000 woningen, groot onderhoud van de overige 6000
woningen, aanvullende en vervangende nieuwbouw. Dit stedebouwkundig
beleid moet gepaard gaan met een beleid gericht op sociale vernieuwing en
veiligheid. In het plan duikt de Bijlmerstrip weer op.
Het plan krijgt een konkreter vervolg in "Kiezen en beginnen !".
Er bestaat kritiek op de recente plannen: men gelooft niet in de interesse van
beleggers in een 'afbraakwijk' en in een markt voor geherpositioneerde
woningen. Ook vindt men dat bestrijding van de criminaliteit absolute
voorrang moet hebben.
In de bewonersnota "voorwaarts en niet vergeten" wordt weer voornamelijk
op het paard "beter beheer" gewed. Zelfs het beheer van de collectieve
ruimtes wordt weer nieuw leven ingeblazen.
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HOOFDSTUK 3

GROEN- EN INFRASTRUKTUUR IN DE

BULMER

Inleiding

Het vrijwel geheel groene maaiveld met de daaroverheen liggende ·
infrastrukturen zijn de stedebouwkundige dragers van zowel de
belangrijkste kwaliteiten als de grootste gemiste kansen van de Bijlmermeer.
Daarbij laat de relatie tussen beide systemen zich karakteriseren als twee
handen op één buik - zonder parkeergarages en opgetilde autowegen geen
veilige, autovrije, groene oase -, maar ook als één van totale ontkenning;
programmatisch en ruimtelijk willen de verschillende strukturen niets van
elkaar weten.
De ver doorgedachte systematiek in functionele en mechanische termen lijkt
op stedebouwkundig niveau niet naar een samenhangend ruimtelijke
vormgeving vertaald te zijn.
In het nu volgende worden zowel de kwaliteiten als de missers aan een
beschouwing onderworpen. De voor de hoogbouw karakteristieke scheiding
van functiesystemen wordt als aanleiding gebruikt. Voorzieningen,
werkgebieden en woonblokken komen alleen aan bod in relatie met groenof infrastruktuur. De betekenis van groen- en infrastruktuur kan niet beperkt
worden tot datgene wat zich binnen het beruchte hoogbouwgebied bevindt.
De karakteristieke hoogbouw maakt deel uit van het gehele stadsdeel Zuid-
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Oost en kent relaties met de regio en daarbuiten.
Aan de hand van een aantal thema's en op basis van de oorspronkelijk
uitgevoerde opzet komen verschillende aspekten van de
Bijlmerproblematiek aan bod.

PROBLEMATISCH CONCEYf
Gescheiden funkties, ruimtelijke ontkenning
De functioneel van andere onderdelen gescheiden snelverkeerssystemen
vormen strenge strukturerende patronen en lijnen, die het centrale gebied
van Zuid-Oost opdelen in een aantal vakken en met de regio verbinden.
Al bij de planning van de Bijlmermeer heeft het orthogonale patroon van de
dreven een bepalende rol gespeeld bij de bemating van de woon schijven,
loopafstanden en groen. Verschillende varianten voor de invulling van de
wijk laten tonen steeds hetzeIde wegenpatroon als basis. Vanaf de kaart laat
het drevenstelsel ook nu nog een heldere, ordenende struktuur zien. De
automobilist kan zich op eenvoudige wijze over de ruim bemate wegen
sturen.
Maar voor de maaiveldgebruiker is het autoverkeer en daarmee ook het
verhoogde strukturerende wegenstelsel, zorgvuldig weggestopt achter
dichte bossages en angstaanjagende parkeergarages.
De infrastruktuur op de dijken en viaducten fungeerde slechts als
onderlegger; ruitjespapier waarvan de geasfalteerde lijnen alleen een
functionele waarde hebben, namelijk bereikbaarheid. De potenties voor de
vormgeving van de ruimte en de beleving van(aO het verhoogde
wegenstelsel zijn nooit ontwerpenderwijs uitgebuit.
Ten tijde van het plannen van de Bijlmer werd de verwachte massale groei
van het autogebruik, behalve als verruiming van de individuele
bewegingsvrijheid, vooral als een gevaar gezien voor de woonomgeving,
ook visueel.
Ook voor het autorijden is het 'ontwerpen' van de wegen in de Bijlmer
nauwelijks als een ruimtelijke opgave aangegrepen. Alleen voor de primaire
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Contrasten: sience-fiction en
nostalgie
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wegen, o.a. de Gooiseweg, wordt aangegeven ".....de wenselijkheid, langs de
moderne autowegen geen hoge bebouwing meer toe te staan, omdat deze
bebouwing geen enkele functionele relatie heeft met de autoweg en omdat
de autoweg een 'rustig' aspect dient te hebben en geen moderne
'lintbebouwing' verdraagt" (uit: 'Grondslagen voor de Zuid-Oostelijke
Stadsuitbreiding', Afdeling Stadsontwikkeling Amsterdam, 1965). De
mogelijkheid van autorijden als boeiende ruimtelijke ervaring is niet
uitgebuit.
Kortom de ruimtelijke relatie van de wegenstruktuur met andere onderdelen
van de Bijlmer is ontkend en daarom een ontkennende. Behalve dat de
taluds van de wegen niet zichtbaar zijn, onderscheiden ze zich ook niet van
elkaar.

Verplichte mogelijkheden
De stringente scheiding van functiesoorten, maar ook de inrichting en
uitvoering van die onderdelen zelf, levert voor gebruik en beleving van de
wijk een aantal mogelijkheden of kwaliteiten op. Het hiërarchische
wegenstelsel zorgt samen met de parkeergarages en binnenstraten voor een
razendsnelle verbinding van de woning met de wereld. De scheiding van
langzaam- en snelverkeer voorkomt ongelukken. De maaiveldinrichting
creëert een weldadig groene oase, niet verstoord door brutaal autoverkeer,
opdringerige voorzieningen of controlerende ogen uit de woonmuren.
Problematisch is echter dat de nagestreefde kwaliteiten niet alleen gedacht
zijn als toevoegingen aan het woonconcept maar uiteindelijk zich als enige
kwaliteit manifesteren.
Een fietser móet onder de autowegen door en kan niet langs de dreven
rijden om zich beter te kunnen oriënteren of zich veiliger te wanen. De
automobilist mag niet meegenieten van kwaliteiten die allen voor anderen
zijn weggelegd, men dient zich zo snel mogelijk naar de uitgang of woning
te begeven. In het groen wordt de gebruiker gedwóngen te dwalen, vluchten
of onschuldig te recreëren, efficiënte verbindingen zijn er niet of zijn
onzichtbaar.

74

Overwoekering, of hoe uitgangspunten vertroebeld zijn
Bij de uiteindelijke inrichting van de groengebieden voor de Bijlmenneer
zijn door vertroebeling en vermenging van uitgangspunten een aantal
kwaliteiten struktureel ondermijnd.

Groensymmetrie door excentrische ligging opgeheven
De 'grondslagen' voor de Bijlmer voorzien in een hiërarchisch
gestruktureerd onderscheid in groenmilieu's. Opvallend is dat deze
hiërarchische ordening uitgaat van de hoogbouwbuurt D, die doorsneden
wordt door de metrolijn.
Waar voor de gehele wijk de Gooiseweg als centrale ontsluitende ader
fungeert en daardoor bijna een symmetrie-as wordt, geldt voor de laagbouw
en groenstruktuur de oostelijke metrolijn als spiegel; aan deze laatste
bevinden zich ook de twee subcentra van de Bijlmer. Er is dus sprake van
een verschuiving van hiërarchische ordeningen.
Op wijkniveau berust de helderheid die deze groenindeling voorstaat op een
fictie. Door de verschoven ligging van de gespiegelde groenreeks zijn
Symmetrische groenhiërarchie
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Bljhlerweide
ruterzijje

Bijlmerpark en Bijlmerweide niet gelijkwaardig; het park kreeg een centrale
ligging nabij de Amsterdamse Poort, terwijl de weide een opvulstrook aan
de rand van de wijk is en niet uitstijgt boven het niveau van buurtpark voor
de aangrenzende klonten laagbouw.
Door de verdwijning van deze gespiegelde hiërarchie ontstaat een heel
andere hiërarchie, namelijk die van het groen voor elke buurt en een centraal
park voor de gehele wijk. De hoogbouw buurten staan middenin hun eigen
groen, de geconcentreerd kleinschalige laagbouw grenst eraan. Maar ook dit
hiërarchisch onderscheid toont zich ruimtelijk niet erg krachtig.

, Verloren onderscheid
Hoewel het landschap in het Bijlmerpark duidelijk ruimer van opzet is en
zich daardoor leent voor specifieke aktiviteiten speelt het toch niet de rol die
verwacht werd als centraal park voor het gehele stadsdeel. De waarde van
het park is te hoog ingeschat, het overdadige groen binnen de woongebieden
maakt het relatief overbodig.
Het groen tussen de flats is in direkte relatie tot de woning gedacht met
speel plekken voor de jongere jeugd dicht bij huis. Het Bijlmerpark voorziet
in grote spelvelden voor de oudere jeugd en de mogelijkheid om de
Zone langs de hoogbouw bij
Gliphoeve
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hoogbouw volledig te ontvluchten. Om het park heen staat in principe geen
hoogbouw want: "In tegenstelling tot de binnenruimte tussen de hoge
woonblokken dienen de parken, ter verkrijging van een zo groot mogelijke
visuele werking, niet te worden omzoomd door hoge bebouwing."
Het verschil is niet uit de verf gekomen, ook tussen de hoogbouw is
geprobeerd deze achter het groen te verstoppen. De oorspronkelijke
inrichting van de hoven met door bomen omgeven doorgaande fiets- en
voetpaden in het midden en daardoor open (speeDgebieden langs de
bebouwing is geheel overwoekerd en vertroebeld, de speelweides lijken nu
in het midden te liggen met daaromheen hoge bomen en bossages langs de
flats. De direkte relatie met de woning komt visueel niet tot stand. Maar ook
vormt de overgangszone aan de voet van de flats een donker,
onoverzichtelijk en dus onaantrekkelijk gebied.

•
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Verzwakte kwaliteiten door compromis

Het net wn voet- en fietspaden, kruisingvrij t.O.V. het autoverkeer, met een maaswijdte
van respectievelijk 200 en 600
m.
Binnen het stelsel van verkeerswegen werd een fijnmazig net van fietspaden vanuit
Amsterdam naar de Bijlmer en
in de Bijlmer zelf voorgesteld.
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Als basis voor het groenontwerp van de hoven golden indertijd een zo
natuurlijk mogelijk lijkend landschap én een regelmatig netwerk van paden
voor voetgangers en fietsers. Verward door deze tegenstrijdig lijkende
uitgangspunten hebben de ontwerpers, zo lijkt het, gekozen voor een
'verpittoresqueing' van het strakke padenpatroon. De rechte lijnen van het
netwerk zijn gaan kronkelen, maar vormen geen landschappelijke routes.
Hierdoor werden beide uitgangspunten te kort gedaan, zowel het
parklandschap als de snelle verbindingen komen niet uit de verf.

boven: Voet- en fietspaden in
deelgebied-C, de helderheid
verwijnt
onder: Uiteindelijk resultaat
van paden- en groenstruktuur
inandere~~ebieden,~n

continu dwaJlllandschap

I

I..

A.
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Van continu landschap naar verzameling binnenhoven
Ook de uiteindelijke ontmoeting van de hoogbouwschijven met het
maaiveld is de uitkomst van een indertijd door voornamelijk praktische
bezwaren geërodeerd ontstaansproces.
Het kaartbeeld van de Bijlmer suggereert een struktuur van
honingraatbebouwing gesuperponeerd op een doorgaand collectief
landschap. Gezien de functionalistische achtergronden was plaatsing van de
blokken op pilotis de meest zuivere oplossing geweest. In de uitgevoerde
plannen is het collectieve gebied onder de woonblokken echter totaal
dichtgekitmet bergingen en woningen.
De relatie met het groen wordt dan totaal anders, de blokken vormen -zeker
door de uitgevoerde hoge dichtheden- gesloten hoven; de transparantie
verdwijnt. Een dergelijke situatie vergt veel van de uitwerking van de
ontmoetingslijn tussen blok en groen. Die relatie is uiteindelijk genegeerd,
de binnenstraten -als schraal overblijfsel van het collectieve in de blokkenbungelen ergens boven de zone waar zij bemiddelend hadden moeten
optreden. In ontwerp liep het maaiveld aan binnenstraatzijde nog op tot
hetzelde niveau, maar bezuinigingen hadden het laatste woord. De

In de oorspronkelijke plannen,
zoals ze beschreven stonden in
de 'Grondslagen voor de ZuidOostelijke stadsuitbreiding',
werden de flats op pilaren gebouwd. Men kon er onderdoor
lopen en kijken.
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schizofrenie van het voetgangersdomein werd volmaakt.
Op maaiveld langs de blokken lopen is nu een onbekend en onveilig
fenomeen.
Superpositie-landschap of ...... .
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....stelsel van binnenhoven en
restruimtes
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Neutrale abstraktie, geen afwisseling
De Bijlmermeer als geheel staat garant voor een aantal referenties, om te
beginnen aan haar ideologische achtergrond, het functionalisme van de jaren
'20 en '30, een heroïsch tijdperk in de architektuur- en
stedebouwgeschiedenis. Tijdens haar leven tot nu toe werd zij verguisd,
vanwege haar achtergronden, maar ook omdat ze model stond voor een
aantal problematieken van de eigentijdse stad. Tegelijk hangt haar goede
referentie hiermee samen, nog steeds daagt zij uit tot modem stedelijk leven,
belooft zij vele mogelijkheden voor avontuurlijke pioniers.
Het beeld van een moderne, stedelijke uitdaging wordt al snel aangetast als
blijkt dat de onderdelen waaruit dit beeld opgebouwd is in feite abstrakte,
mechanische systemen zijn, die uitblinken in eenzijdigheid en
gelijkvonnigheid.
Bij de autowegen komt alleen de verplichte rit van en naar de woning tot
uitdrukking, hier geen snelwegcultuur, geen landschappelijke route, geen
kunstwerken of monumenten, geen drager van stedelijke aktiviteiten, geen
vlucht over (fly-over) de stad maar neutrale, referentieloze plakken asfalt op
ingepakte verhogingen.
Het maai veld is inderdaad erg groen maar daar is ook alles mee gezegd. De
groengebieden zijn neutraal ingericht, in die zin dat het nergens aan
refereert, niet aan polders, duinen, stranden, rietvelden, naaldwouden of
rotspartijen, alleen aan een 'nuchter' maar slecht afgekeken Engels
parklandschap. Zelfs een mogelijk ruimtelijk contrast tussen bos en weide is
daarbinnen niet uitgebuit.
De kleine verschillen die wél waarneembaar zijn zorgen voor niet meer dan
wat nuancering; hier en daar zijn groepjes berken waarneembaar, soms
worden waterpartijen vergezeld door treurwilgen, ook concentraties
naaldbomen en wat meer heuvelachtige gebieden komen voor. Toch heeft
dit geen boeiende landschappelijke contrasten tot gevolg, het blijft alles
groen wat er doorkabbelt. Hierdoor ontstaat een continu dwaallandschap.
Soms heeft deze abstraktie geleid tot een prettige neutraliteit die een
typische invulling overlaat aan de gebruikers maar al te vaak is meer sprake
van een dwingend eenzijdige invulling met slechts weinig mogelijkheden.
Groen- en infrasruktuur kennen geen ruimtelijke differentiatie.
Waar functiescheiding een krachtig ruimtelijk verschil tussen de systemen
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heeft opgeleverd zijn binnen de systemen de mogelijkheden voor
verschillende ruimtelijke typeringen niet uitgebuit. Ook de relatie tussen de
onderdelen is daardoor altijd eenduidig en hetzelfde, er ontstaat geen
complex veld van ruimtelijke karakteristieken.

De Bijlmer als een in zichzelf gekeerd fenomeen
De Bijlmer lijkt geïsoleerd geraakt in de specifieke problematieken die
gegenereerd zijn door de unieke en strenge doorvoering van haar
stedebouwkundige uitgangspunten. Hierdoor kwam vooral dit
hoogbouwgebied in aanmerking voor een niet ophoudend bombardement
met (meestal negatieve) kritieken, geplande bedoelingen en goedbedoelde
plannen, waarin zij als geisoleerd probleemgeval 'behandeld' wordt. Hoewel
relaties onderhoudend met haar omgeving op economisch, sociaal,
ruimtelijk en functioneel niveau richt alle aandacht zich op 'de mislukking
van een stedebouwkundig concept' veelmeer dan op de onvolwassenheid
van haar regionaal stedelijk functioneren.
Eind 60er begin 70er jaren is de woonwijk als een ruimteschip neergedaald
op een onder zes meter zand bedolven landschap. Na haar landing werd zij slechts door een navelstreng met de stad verbonden - door groene buffers en
infrastrukturele barrières van haar omgeving geïsoleerd. Deze ruimtelijke
isolatie duurt nog steeds voort.
Wat betreft autoverkeer en openbaarvervoer zijn de functionele
verbindingen naar buiten goed, fiets- en voetgangers routes naar buiten zijn
er te weinig. Maar vooral ruimtelijk schieten de verbindingen tekort.
De Gooiseweg verzandde tot voor kort in een kronkelweg naar Amsterdam.
De nog boven het niveau van de dreven verheven 4-baans autoweg, op een
dijklichaam bedoeld voor 8 ! rijbanen, is ruimtelijk niet uitgewerkt en is geen
drager van stedelijke aktiviteiten. De snelweg naar Utrecht (A2) schiet met
grote vaart voorbij, zonder de woonwijk op te merken.
Uitgestrekt over een dubbel verhoogd viaduct vormt de metro wél een
fantastische manifestatie en getuigenis van het metropolitane gedachtengoed
waarbinnen de Bijlmer geboren is. Een karakteristiek hoogbouwgebied
doorsnijdend, wordt de krachtige bebouwing met afwisselend gesloten en
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transparante ruimtelijkheid manifest gemaakt vanuit de metrocapsule. De
metrolijn is tevens drager van belangrijke voorzieningen, namelijk de twee
subcentra Ganzenhoef en Kraaienest, hoewel deze zich ruimtelijk niet
manifesteren. Wonen naast het Muziektheater en aan de grachtengordel
heeft hier gestalte gekregen, maar niet voor iedereen want teveel
Bijlmerbewoners wonen op meer dan 500 meter loopafstand van de stations.
Bij het bieden van uitdagende mogelijkheden kan niet alleen de kwaliteit en
waardering van het centrale hoogbouwgedeelte van belang zijn. Meer nog
spelen de kwaliteiten en waardering die het aan de omgeving ontleent een
rol. Koppeling aan netwerken van infrastruktuur verbindt de Bijlmer met
andere kwaliteiten die economisch en recreatief van belang zijn. Ruimtelijke
relaties met landschappelijke en stedelijke elementen zowel binnen het
stadsdeel als in de wijde regio eromheen zijn voor de BiPmer van betekenis
en laten de Bijlmer van betekenis zijn voor haar context.
Bewoners kunnen niet van de landschappelijke omgeving genieten omdat zij
niet door verschillende routes op de deze buitenwereld gewezen worden.
Opvallend is ook dat de struktuur van de wijk steeds al ophoudt voordat de
randen, de verschillende waterlopen en infrastrukturen, bereikt zijn, langs
de randen vindt dus geen 'uitwisseling' met andere milieu's plaats.

links: 'Ruimteschip Bijlmer'
na de Zandig, zich distantiërend van haar omgeving
rechts: 'Vulmiddelen' waarachter de wijk zich nu verstopt
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Stadsdeel Zuid-Oos~ gespleten persoonlijkheid
Voor de woonwijken geldt de Gooiseweg als primaire, verbindende en
centrale ader naar buiten. Behalve de Gooiseweg vormen metrolijnen voor
het woongebied belangrijke navelstrengen naar de moederstad Amsterdam.
De van het wonen gescheiden werkgebieden in Zuid-Oost bevinden zich
tussen snelweg (A2) en de spoor- en metrolijnen ten westen van de Bijlmer
hoogbouw. Deze 'boomtown-strip' is de economische slagader van ZuidOost geworden. De strook loopt, in het verlengde van de Amstel, van het
Amstelstation via Over Amstel, knooppunt en station Duivendrecht en de
bedrijfsgebieden Amstel III en Bullewijk tot en met het AMC.
De krachtige, economische strip en het eveneens krachtige maar verguisde
hoogbouwgebied vormen twee gescheiden milieu's binnen het
bestuursgebied Zuid-Oost. Opvallend hierbij is dat ze beiden opgehangen
zijn aan aparte, eigen infrastrukturele aders met verschillende kwaliteiten en
betekenissen, die ieder omstandigheden uit verschillende tijdperken
vertegenwoordigen.
Voor het autoverkeer uit de woonwijken betekent de Gooiseweg de enige
ontsluiting van het gesloten Bijmersysteem met de buitenwereld. De manier
waarop de weg ruimtelijk gescheiden van alle stedelijkheid, slechts als
functie, is uitgevoerd kan model staan voor het gedachtengoed waaruit de
Bijlmer ontstaan is. De weg is bedoeld als een sterke functionele koppeling
van het woongebied met centraal Amsterdam, evenals de
metroverbindingen; zij herinneren nog aan de tijd waarin de Bijlmer als
lobvormige woonwijk van Amsterdam gezien werd.
De huidige ontwikkelingen langs de snelweg naar Utrecht zijn een
voorbeeld van de eigentijdse betekenis van deze infrastruktuur, goed
ontsloten maar nog beter zichtbaar doet elk gebouw zijn best zich aan het
voorbij rijdende verkeer te manifesteren, snelwegcultuur als eigentijdse
stedelijkheid. De snelweg ontkent het bestaan van een stadslob geheel, zij
schiet radicaal langs het stadsdeel om vervolgens direkt het centrum van
Amsterdam binnen te schieten.
Zo ontstaat de schizofrenie van Zuid-Oost, economisch interessant door haar
boomtown-strip, qua woonmilieu verguisd door haar hoogbouwgebied.
Alleen de Amsterdamse Poort probeert nog een schakel te zijn voor beide
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milieu's. Hoewel voor beiden interessant als winkelgebied, gedraagt het zich
ruimtelijk toch als een zelfstandig milieu, daarmee vooral het woongebied
ontkennend.

ACHTERHAALD MAAR TOCH WAARDEVOL
De middels het Bipmerconcept geëtaleerde relatie tussen een groene
omgeving en het autoverkeer is inmiddels achterhaald. De angst voor de
auto is afgenomen, het zien van een auto is geen prindpiëel kwaad meer, en
de behoefte om de auto direkt aan huis te hebben blijkt groot. Groen in
woonwijken wordt meer als gebruiksgroen voorgesteld, een woonwijk is
geen natuurgebied c.q. wildpark en een natuurgebied is geen landschap met
hoogbouwflats, klimrekken en boodschappentassen.
Toch doet de Bijlmer uitspraken over stedelijk wonen die nu nog van hoge
kwaliteit en belang zijn en enorme potenties hebben.
De navelstreng van woning naar wereld die door het wegenstelsel geboden
wordt verbeeldt een door netwerken georganiseerde, eigentijdse
collektiviteit, niet gestoord door de verplichtende 'gemeenschap' van een
hiërarchisch geordende buurt.
Het groene landschap dat zich aan elke bewoner aanbiedt heeft de potentie
een vluchtoord dicht bij huis te zijn waarin vrijheid en anonimiteit ook
kwaliteiten kunnen zijn, een landschap met zowel individuele als collektieve
mogelijkheden.
Nog steeds is de Bijlmermeer een moderne vrijplaats voor de avonturier, de
(vrijwillige) vluchteling, de bohemièn, de nomade of gewoon de moderne
stedeling; zij staat daarmee uitdrukking aan de kwaliteiten van de
eigentijdse, perifere metropool.

PLANNENMAKERIJ
Behalve het veel te laat in bedrijf stellen van de metro en protesten tegen de
parkeertarieven van de parkeergarages blijven in de jaren 70 de groen- en
infrastruktuur buiten het bereik van plannenmakerij. Kritiek en voorstellen
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richten zich vooral op de woningen en voorzieningen. Alleen speelplaatsen en
andere voorzieningen op maaiveld zijn onderwerp van discussie of
uitvoering.
Pas in de jaren 80 wordt er getornd aan de stringente scheiding van groen- en
infrastruktuur en aan de systematiek van deze strukturen zelf. In eerste
instantie worden de problemen van het dwaallandschap tussen de hoogbouw
onderkend. Dit leidt niet tot voorstellen deze groenstruktuur ingrijpend te
wijzigen maar tot minimale, 'probleem oplossende' knutselplannen en ingrepen.
Wat betreft de infrastruktuur beperkten de ingrepen zich tot het gedeeltelijk
slopen of herbestemmen van parkeergarages (zie documentatie), het
aanleggen van nieuwe (middelhoogbouw)buurten met wegen op maaiveld en
het aanleggen van ventwegen langs de hoogbouw in de E/G buurt.
Deze laatste ingreep vraagt om meer toelichting omdat hiermee de principiële
scheiding van groen- en infrastruktuur wordt aangetast.
De discussie over het toelaten van autoverkeer op maaiveld heeft bij
voorstellen hiertoe felle voor- en tegenstanders aan het licht gebracht.
Tegenstanders vinden het een principiële aantasting van het gewaardeerde
groenmilieu en de verkeersveiligheid. Voorstanders achten de mogelijkheid
om met de auto dichtbij de woning te komen noodzakelijk voor een hogere

Ventweg Geinwijk, 1983
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waardering van het wonen in de Bijlmer, bovendien zou het een
verlevendiging en hogere (!) veiligheid van het maaiveld betekenen. Begin
jaren tachtig is gekozen voor een buurtsgewijze aanpak, in de E/G buurt. In
1982 is Gliphoeve (nu Geldershoofd en Gravestein) van bedieningsstraten
voorzien.
Later komt de verbetering van Geinwijk, Gerenstein en Echtenstein aan bod,
in 1983 ontworpen door de samenwerkende buro's Bokelman en Van
Leeuwen uil Moordrecht. In het uitgevoerde plan van Bokelman c.s. is de
ruimtelijke relatie tussen het maaiveld, met bedieningsweg, en de verhoogde
binnenstraat benadrukt door een integrale aanpak van beiden. De
binnenstraten zijn gecompartimenteerd, de gevelpuien zijn verwijderd en
vervangen door een 'openlucht' relatie met de hoven. Aan de buitenkant zijn
per compartiment open stijgpunten (trappen) vanaf de bedieningsstraat
gerealiseerd waardoor zowel ruimtelijke als functionele relaties verbeterd
zijn.
De ingreep werd niet ingezet om parkeergarages op te kunnen heffen maar
om het idee van een straat op het maaiveld te introduceren. Bij wijze van
experiment werden door de woningbouwvereniging ook woningen op de
beganegrond geïntroduceerd. De woningen leveren echter geen enkele
bijdrage aan de 'straat' omdat de gevels aan de wegzijde erg gesloten zijn en
zich niet van de bergingen onderscheiden. Wel is een meer open,
overzichtelijker en veiliger strook langs de bebouwing ontstaan waar auto's
en voetgangers - lángs de bebouwing lopen is hier als nieuw fenomeen in de
Bijlmer geïntroduceerd - voor enige levendigheid zorgen. Op ondersteuning
van aktiviteiten en voorzieningen hoeft echter niet gerekend te worden
hiervoor lijkt de status van de wegen niet toereikend.
In de tweede helft van de jaren 80 wordt pas een integrale herinrichting van
de Bijlmer bespreekbaar. De bedrijfsontwikkelingen tusen spoor en snelweg
en het winkelgebied De Amsterdamse Poort maken een positievere kijk op de
toekomst van de Bijlmermeer mogelijk.
Toch levert deze positievere benadering eigenlijk maar één integraal
stedebouwkundig plan voor de Bijlmer op, namelijk de studie 'Herinrichting
Bijlmerrneer' van het Office for Metropolitan Architecture (OMA).
Wat betreft de groenstruktuur valt ook het rapport 'BORZO'op, gemaakt door
het bureau Bakker en Bleeker. In het rapport wordt aangegeven hoe voor
verschillende schaalniveau's en verschillende lagen het groen of het
landschap een bijdrage kan leveren aan samenhang én differentiatie van het
stadsdeel Zuid-Oost.
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MOGEU]KHEDEN VOOR VERNIEUWING
Meerdere malen wordt door ons (en is door anderen) gewezen op de funktie
en betekenis van de autowegen voor de stedebouwkundige kwaliteit van de
Bipmer.
Infrastruktuur (de 'weg') kan beschouwd worden als de hoofdrolspeler in de
geschiedenis van de stad, vandaar dat een razendsnelle vlucht door deze
geschiedenis voorafgaande aan de specifieke rol voor de BiPmer op zijn plaats
lijkt.
De middeleeuwse straat vormde een ruimte waar wonen en het collektieve
leven samenkwamen (als wonen en het collektieve al twee verschillende
sferen waren). Bijna elke straat vormde het domein voor verkeer
(voetgangers, paarden en karren), wonen (slapen) en werken, uit meer
bestond het leven niet.
De negentiende eeuwse boulevards van Haussmann garandeerden de
doorstroming van economisch verkeer ten behoeve van de geïndustrialiseerde
stad van de bourgeoisie. Maar vooral bleken deze ruimtes in staat stedelijk
leven in zich op te nemen en hieruit zelfs nieuwe vormen van stedelijkheid te
creëren. Deze bestond uit een confrontatie van verschillende verkeersstromen,
bevolkingsklassen en leefmilieu's. De achter haar facades liggende
(middeleeuwse) buurten konden op adem komen in de ruimte van de
boulevard waar wonen, handel en verkeer elkaar tot bruisen toe opklopten.
In de moderne stedebouw van onze eeuw werd gepoogd deze stedelijkheid
om zeep te helpen. Haar complexiteit werd geïnterpreteerd als chaos. Dit
leidde tot het scheiden van de stedelijke functies wonen, werken, recreatie en
verkeer. Autowegen werden hiermee slechts tot snelle en functionele
verbindingen en duldden geen stad als barrière. Ondanks (of dankzij) hun
puur functionele karakter waren (of zijn) zij niet vrij van betekenissen. De
auto(weg) was het symbool van vrijheid, een mogelijkheid om vrij te gaan of
uit de stad te vluchten. De landschappelijke aanleg van een aantal autowegen
(de Parkways in de Verenigde Staten, Motorways in Groot Brittanië en de
Reichsautobahnen in Duitsland) duidt ook op deze betekenis en op de rol die
vormgeving hierin kan spelen.
Tegenwoordig ontdekken we dat autowegen weldegelijk stedelijke functies
aan zich kunnen binden, de 'Las Vegas Strip' van Venturi is hiervan een
beroemd voorbeeld oftewel "Learning from Las Vegas", hoe we leren dat ook
autowegen stedelijke ruimtelijkheid genereren. Voorbeelden dichter bij huis
zijn de weg tussen Antwerpen en Brussel en de Stadionweg in Rotterdam,
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waar diverse programma's (doe-het-zelf hallen, drive-in fastfood, etc.) zich op
de autogebruiker oriënteren.
Ook de bedrijven'parken' die zich overal manifesteren worden door de
autowegen aangetrokken, zij het op basis van een puur visuele en functionele
relatie (niet programmatisch). Met een beeije fantasie vormen zich langs de
autowegen ruimtes voor 'informatieuitwisseling' waarvan de effecten verder
strekken dan je zou denken (koopgedrag). Bij bovengenoemde voorbeelden
vindt echter wel een ontkoppeling van o.a. het wonen plaats, wonen gebeurt
elders en geïsoleerd.
De snelwegen in onze stedelijke omgeving vormen daarnaast ook corridors
als zones van vluchtigheid waarin ook bepaalde woonvomen (vluchtige?) een
plaats kunnen krijgen, langs de Boulevard Périphérique van Parijs is dit
fenomeen zichtbaar. Op deze manier genereren de autowegen toch weer een
'gemengde' stedelijkheid, al is het maar doordat verschillende stedelijke
programma's of milieu's zich aan de weg manifesteren.
Het plan voor de Bijlmerstrip van het O.M.A. vertrekt ook vanuit
laatstgenoemde, ruimtelijke betekenis van de autoweg. Daarbij is het voorstel
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ook vernieuwend omdat het de autoweg ook als kanaliserend voor een open
en transparant, maar stedelijk centrum introduceert. Dit betekent dat
programma's zich niet alleen aan de weg binden en manifesteren maar
uiteindelijk, op basis van symbiose effecten, ook een, op en vanuit de
omgeving gericht, stedelijk voorzieningencentrum genereren. Daarnaast
kunnen de ontwikkelingen aan de dreef een bemiddelende rol spelen in het
koppelen van de gespleten persoonlijkheden van het stadsdeel.
Belangrijk in het plan is dat de Bipmerdreef in zijn geheel een ruimtelijk
strukturerend element wordt, programma's en bebouwing langs de dreef
krijgen een ruimtelijke betekenis.
In de op het plan volgende studies (o.a. 'Boulevard Zuid-Oost' van MBO/De
Boer) worden deze ruimtelijke aspekten grotendeels genegeerd, er wordt
slechts voorzien in een uitbreiding van de Amsterdamse Poort en de
programma's (winkels, bedrijven, voorzieningen en wonen) worden als
geïsoleerde, traditionele (herbergzame) milieu's voorgesteld. Hiermee wordt
de potentie van de Bijlmerdreef als strukturerend en samenhang biedend
element genegeerd. Nogmaals, de kracht van het plan van OMA zit hem in de
ruimtelijke kwaliteiten zowel voor de dreef zelf als naar de omgeving, omdat
zij door haar openheid en transparantie hiermee een (ook) visuele relatie
aangaat.
Behalve de Bijlmerdreef kunnen ook de andere dreven en wegen aan
ruimtelijke betekenis winnen, om hiermee struktuur, samenhang en
herkenbaarheid aan de stedebouwkundige opzet van de Bijlmer te geven.

Bijlmerstrip, OMA, 1987
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Vele mogelijkheden, met vaak zeer eenvoudige middelen, dienen zich aan.
Door Bakker en Bleeker wordt in het rapport 'BORZO' al een bomenlaan
gesuggereerd, ook kan de Hollandse dijk geherintroduceerd worden in het
gebied (met knotwilgen), etc ..
En, om nog wat verder te gaan kunnen ook andere infrastrukturele lijnen
opgepakt en ingezet worden om op andere niveau's een bijdrage te leveren.
Het metroviadukt vormt een gigantische aanleiding (zie ook plan O.M.A.),
maar ook doorgaande fietspaden en ventwegen kunnen de samenhang van de
Bijlmer en met haar omgeving versterken.
Behalve het benadrukken van de lijnen zelf kan het ruimtelijk opwaarderen
van de verschillende routes zorgen voor een grotere samenhang en
onderlinge betekenis van de gescheiden funciesystemen.
Om de kwaliteiten van rondom Zuid-Oost liggende milieu's uit te buiten
dienen de ruimtelijke banden hiermee versterkt te worden. Het benadrukken
van ruimtelijke verbindingslijnen speelt dan een rol maar ook kunnen de
randen langs de wijken van barrières tot een koppelende struktuur worden.
In hun rapport (BORZO) stelt het bureau Bakker en Bleeker daarom voor o.a.
de kwaliteiten van deze randen te benadrukken. Aan de Gaasp wordt een
nieuw woonmilieu geïntroduceerd, de 'Bijlmerhaven'; de Gaasperplas wordt
tot aan de Gaasp uitgebreid; kwaliteiten van het landschap in de omgeving
kunnen benadrukt worden, bos, veenweidegebied, parklandschap, en de wijk
ingetrokken worden.

Differentiatie
De Bijlmer kent veel verschillende bebouwingstypen en groenstrukturen en
biedt daarmee al uiteenlopende (woon)milieu's aan (het aanbod lijkt minder
eenzijdig dan van een gemiddelde slaapstad). Ook het hoogbouwgebied kent
verschillende milieu's hoewel deze niet erg uit de verf komen. Het
benadrukken en ondersteunen van typologische en ruimtelijke verschillen
met de groenstruktuur lijkt eerder aan de orde dan het toevoegen van nog
meer nieuwe types aan de Bijlmer.
In de plannen 'Revisie Bijlmer' en 'Herinrichting Bijlmer' van het OMA wordt
een al aanwezig ruimtelijk groen-thema binnen de hoogbouwstruktuur,
namelijk het verschil tussen 'bos' en 'weide' d.m.v. een herontwerp verder
uitgebuit en benadrukt. Per buurt op een andere manier worden alle bomen
'samengeveegd' tot een bos waardoor de rest écht open en transparant blijft.
De onderste lagen van de bebouwing 'verkleuren' met de ondergrond mee,
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waar bos is komen maisonettes, waar weide is verdwijnt de onderbouwen is
dus open, waar ventwegen (avenues) lopen komen garageboxen en
bergingen.
Bij eigentijdse ontwerpen voor stedelijke (woon)gebieden vindt de uitbuiting
van ruimtelijke verschillen ook wel plaats. Frits Palmboom bijvoorbeeld
koppelt in zijn ontwerpen de nieuwe stedelijke bebouwing steeds aan
Ontwerp maaiveld G/K buurt,
OMA, 1986

~
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karakteristieke ruimtelijke elementen zoals grote, bestaande of nieuwe
waterpartijen of oude landsschapppelijke en bebouwings strukturen. Ashok
Balhotra (Kuiper Compagnons) introduceert hiervoor nieuwe ruimtelijke,
stedelijke kategoriën als de 'verborgen zone', 'laan der hoven' of op grotere
schaal de 'gezonken stad'(zie ook Halo Calvino's 'Onzichtbare Steden').
Het onder een zes meter dikke laag zand verdwenen oorspronkelijke
landschap van de BiPmermeer zou in herinnering gebracht kunnen worden
door het introduceren van kunstmatige dijken, sloten, rietvelden, knotwilgen
en koeien.

Ruimtelijke verschillen tussen
de deelgebieden

A

rechte schijven

B+C hogere dichtheid, gesloten hoven, waterpartijen benadrukken de 'dubbele' hoven
D

A
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meer transparant

Auto's op maaiveld
In samenhang met een versterking van de ruimtelijke differentiatie kunnen
ook, eventueel per buurt, meer ventwegen/ straten/ avenues op maaiveld
aangelegd worden. Het aanleggen van de wegen kan afhankelijk zijn van de
mogelijkheid of wenselijkheid parkeergarages te slopen. Er zijn verschillende
mogelijkheden, de toegepaste versie in de E/G buurt is hierboven al
beschreven.
In 'Revisie Bijlmer' introduceert het OMA een nieuw type ventwegen in de
vorm van noord-zuid avenues. Door hun evenwijdige richting helpen ze de
oriëntatie op maaiveld te vergroten. Pehalve parkeren kunnen de stroken ook
openbaar vervoer en andere programma's, voorzieningen en privékaveIs,
opnemen. Ook de avenues veranderen van kleur met de omgeving, langs de
bebouwing vormen ze straten, in het bos worden het lanen, in de weide
organiseren ze programma's zoals volkstuinen en -kassen en bij bijzondere
elementen verbreden zij zich tot parkeerterreinen of juist boulevards (bij het
strand, stadion of onder het metroviadukt).
Bij behandeling van het bedieningswegen vraagstuk komt onvermijdelijk het
begrip 'straat' aan bod, ook al suggereren de termen dienst/bedieningsweg en
ventweg een louter functioneel belang. Het is de vraag welk soort 'straat' er in
de Bijlmer wenselijk en mogelijk is.
CONCLUSIE

Herontwerp of herinrichting van groen- en infrastruktuur, als belangrijkste
dragers van stedebouwkundige kwaliteiten, moet aangegrepen worden om
stedebouwkundige integratie en helderheid aan te brengen in de ruimtelijke
struktuur van de Bijlmer. Het gaat dan om de ruimtelijke samenhang van de
verschillende, behalve functioneel, ook visueel gescheiden systemen,
daarnaast om samenhang en herkenbaarheid op het niveau van het gehele
stadsdeel en bovendien om een ruimtelijke relatie met de wijde omgeving.
Wat betreft deze samenhang kunnen vooral infrastrukturele lijnenautowegen, openbaarvervoer, voet- en fietsroutes - als aanleiding gebruikt
worden. Groenelementen of -strukturen, maar ook nieuwe bebouwing,
kunnen deze strukturen ondersteunen en meer betekenis geven.
Naast samenhang spelen ruimtelijke verschillen en herkenbaarheid een rol.
De Bijlmer is niet overal hetzelfde, maar bestaat daarentegen uit verschillende
milieu's, ook binnnen het hoogbouw gebied. Deze ruimtelijke verschillen
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dienen benadrukt te worden, vooral de maaiveldinrichting in de verschillende
buurten, of tussen de verschillende blokken, kan hierin een rol spelen.
Er moet dus naar middelen gezocht worden om tegelijkertijd ruimtelijke
samenhang én ruimtelijke verschillen te benadrukken.

MOGEU]KE STRUKTUREN

Eilanden, verschillende
milieu's
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VOORZIENINGEN

UITGANGSPUNTEN EN INLEIDING
In de "Grondslagen voor de Zuidoostelijke Stadsuitbreiding" werden drie
opeenvolgende schaalniveau's van voorzieningen onderscheiden: de
'collectieve' voorzieningen in het verlengde van de woonfunctie en bestemd
voor 1000 à 2000 bewoners, subcentra met voorzieningen op buurt/wijkniveau voor 20 à 30.000 bewoners, en een hoofdcentrum met zowel een
buurtfunctie als een functie voor het gehele stadsdeel Zuidoost van 100.000
inwoners.
Uit oogpunt van een efficiënte opzet en het belang van de bewoners werd
gekozen voor concentratie van de voorzieningen op centrale punten in de
wijken. Door het samenbrengen van voor de buurt nodige functies (winkels,
bedrijven, sociaal-culturele voorzieningen, openbare diensten, etc.)
verwachtte men in de centra "een overzichtelijk geheel", zodat ( ) een
maximum aan stedelijkheid en 'gezelligheid' wordt bereikt". (1)
Startend vanuit deze uitgangspunten zijn rond de voorzieningen in de
Bijlmermeer een aantal ontwikkelingen te onderscheiden, welke hierna
achtereenvolgens beschreven zullen worden.
Allereerst wordt de uitwerking van de subcentra in de oorspronkelijke
plannen bekeken (1968-'76), gevolgd door de ontwikkelingen, p!,mnen en

99

reacties die volgen op de realisatie van de centra (1976-'86). Vervolgens
krijgen na elkaar de totstandkoming van het hoofdcentrum en de
voorzieningen buiten de centra (1971-'87) aandacht. Daarna wordt de
periode bekeken waarin een meer integrale aanpak centraal komt te staan
(1986-'89). Dan wordt bekeken hoe deze ideeën verder verwerkt worden in
plannen voor met name de afzonderlijke subcentra (1988-'91). Tot slot volgen
een samenvatting en conclusie met betrekking tot beschreven en
toekomstige ontwikkelingen.
SUB CENTRA

Het oorspronkelijke plan voorzag voor de Bijlmer in vier subcentra,
gelijkmatig over de gehele wijk: ten zuiden van deel A, Hakfort, ten zuiden
van deel B, Fazantenhof, tussen deel C, 0 en E, Ganzenhoef, en in deelDen
E, Kraaiennest. Hiervan zijn, op basis van de grootte van het
verzorgingsgebied, Ganzenhoef en Kraaiennest twee grotere centra: Hakfort
en Fazantenhof zijn aanzienlijk kleiner. (2)
De centra zijn in principe geprojecteerd op punten waar alle verschillende
verkeerssystemen bij elkaar komen. In verband met bereikbaarheid per auto
sluiten ze direct aan op de verhoogde wegen en parkeergarages, waarvan
een laag bestemd wordt voor bezoekers en aan- en afvoer van goederen. Bij
de centra liggen haltes van het openbaar vervoer (Stadspoort en bus). Op
maaiveldniveau sluiten ze aan op het netwerk van fiets- en voetverkeer; via
de parkeergarages op de droogloop van de woonblokken.
In de centra moesten zowel winkels en kleinere bedrijfjes komen als sociaalculturele en medisch-maatschappelijke voorzieningen en hulpposten van
openbare diensten. In de directe nabijheid werden als aparte 'vlekken'
scholen geprojecteerd die daarmee van de centrale ligging profiteerden en
met hun avondgebruik zouden bijdragen tot de "levendigheid" van de
centra.
Woonruimten, behalve die welke direct betrekking hebben op de
voorzieningen (dienstwoningen e.d.), worden niet wenselijke geacht.
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PLAN OORSPRONKELIJK

De subcentra zijn geprojecteerd op maaiveld niveau onder de bestaande
structuur van autoviaducten en parkeergarages. Tussen deze twee zijn,
omdat de toegangen tot de garages te laag bleken voor vrachtwagens, los- en
laadplatforms gemaakt. De ruimtes onder deze betonnen dekken hebben een
vrije hoogte van 3.5 meter (alleen op sommige plaatsen onder de garages
komen hogere ruimten voor) en variëren in breedte van 22 meter voor
viaducten en platforms tot 50 meter voor de parkeergarages. Bepalend voor
het beeld zijn de pijlers van de dekken en de smalle lichtspleten die de
dekken onderling scheiden.
In afwachting van de realisering wordt een tijdelijk voorzieningencentrum
opgericht, het aanloopcentrum bedoeld voor de eerste 15.000 inwoners, ter
plekke van het toekomstige hoofdcentrum (1968).
REALISERING SUBCENTRA

Al in 1970 werd geconstateerd, naast andere problemen, dat de realisering
van de centra en overige voorzieningen sterk achterliep bij de ontwikkeling
van de woningen. De oorspronkelijke doelstelling voorzieningen tegelijk
met de woningen op te leveren werd bij lange na niet gehaald. Buiten het
tijdelijk aanloopcentrum, twee noodsupermarkten en enkele scholen zijn de
bewoners van de al gerealiseerde flats aangewezen op voorzieningen buiten
het stadsdeel. Problemen rond de financiën, die voor een groot deel zijn
verbruikt voor de verkeersvoorzieningen, vertragen de ontwikkelingen nog
verder. Men besluit dan ook het realiseren van de subcentra een verhoogde
prioriteit te geven.
GANZENHOEF

Vanaf 1968 werd Ganzenhoef dat het meest centraal gelegen is, als eerste in
voorbereiding genomen. Het is geprojecteerd aan weerszijden van het
gelijknamige metrostation, onder de Bijlmerdreef, de Elsrijkdreef. De
parkeergarages Gerenstein, Gliphoeve (Geldershoofd) en Grubbehoeve, en
de tussenliggende los- en laad platforms.
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De hoofd opzet bestaat uit een centraal gelegen centrum van sociaal-culturele
voorzieningen en medisch-maatschappelijke dienstverlening, met aan
weerszijden twee uitlopers met bedrijfsruimten. Het gehele centrum is
overal direct bereikbaar vanaf het maaiveld en via trappen vanuit de garages
en vanaf de bushaltes aan de dreven. Bevoorrading vindt plaats met behulp
van liften vanaf de bovenliggende laad- en losplatforms.
Wat betreft de realisering was in twee fasen voorzien: een eerste fase waarin
het niet-commerciële deel en het commerciële deel aan de kant van de
Gliphoeve-garage gerealiseerd zouden worden en een twee fase waarin de
commerciële functies onder de Grubbehoeve-garage verder uitgewerkt
zouden worden.
Het commerciële deel uit de eerste fase is ontworpen door architect JelIes en
bevat winkels, bedrijven, twee supermarkten en verschillende horecavoorzieningen, en daarnaast een politie-post en een PTf-kaskantoor, met
een totaal oppervlakte van circa 7.000 m2. De units liggen rond een plein,
onder de Bijlmerdreef en de garages van Gerenstein en Gliphoeve. Een
uitloper onder het platform van de Gooioord-garage sluit aan op de
aanlooproute vanuit de G-K-buurt.
Het deel met sociaal-culturele en medisch-maatschappelijke voorzieningen
moest, naast de uiteindelijke functie voor 20 à 30.()()() omwonenden ook
tijdelijk dienst doen als hoofd centrum voor de gehele Bi~mer. Het werd
daarom als eerste in voorbereiding genomen en kent meer voorzieningen
dan in de overige centra gerealiseerd zouden worden.
Een globaal programma van eisen kwam tot stand na een enquête onder
2.000 instellingen in Amsterdam, gehouden door de Dienst
Stadsontwikkeling en het SCAB, een particulier samenwerkingsverband.
Het programma werd, met globale kostenprognoses, overgenomen door de
(particuliere) Stichting Ontwikkeling Subcentra Bijlmer (505B). Haar taken
omvatten zowel de ontwikkeling, als het dragen van de
verantwoordelijkheid voor beheer en exploitatie van het gereedgekomen
centrum.
Doelstelling hierbij was: "het tot standbrengen van een samenhangend
geheel van voorzieningen waardoor in het gebruik een integratie tussen
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functies als gezondheidszorg, maatschappelijke werk, buurtwerk, enz. zou
worden bevorderd". (3)
Door architect Haffmans werd in 1971 een schetsontwerp gemaakt, op basis
waarvan na samenspraak met participanten en bewoners een definitief
programma van eisen en een voorlopig ontwerp tot stand kwamen. De
Dienst Stadsontwikkeling stelde vervolgens achteraf de rooilijnen vast,
waardoor een maximale vrijheid bij het ontwerpen werd verkregen
behoudens de eisen vanuit de reeds bestaande structuur van de situatie.
Het totale voorzieningen pakket bestaat uit drie onderdelen gegroepeerd
rond een 'pleinruimte' onder het platform voor de Gliphoeve-garage die in
verbinding staat met de commerciële voorzieningen. Onder de garage zijn
rond een centrale hal met onder meer café en restaurant de sociaal-culturele
functies gesitueerd: bibliotheek, muziekschool, een manifestatiezaal voor 300
personen, sportzalen, jongerencentrum, ateliers en een kerkelijk centrum.
Onder het Bijlmerdreef-viaduct bevinden zich tandartscentrum,
maatschappelijk werk, wijkopbouworgaan en ziekenfondsen. Onder de
Elsrijkdreef liggen groepspraktijk van huisartsen en fysiotherapie, apotheek,
GG&GD en een groepspraktijk van dierenartsen.
Tijdens de uitvoering van de plannen blijken allerlei problemen van het
bouwen onder de reeds bestaande viaducten, onder meer wat betreft
beperkte hei-hoogten, dilataties tussen bestaande en nieuwe bebouwing, het
verbod iets op te hangen onder de viaducten, geëiste inspectiemogelijkheden en bouwfysische eisen.
Vanaf december 1976 wordt het subcentrum Ganzenhoef in gebruik
genomen.
FAZANTENHOF

Nog voor Ganzenhoef werd in oktober 1975 subcentrum Fazantenhof
geopend, gesitueerd onder de Bijlmerdreef en de garages Fleerde en
Frissenstein. Het ontwerp is van architectenburo Eijkelenboom, Gerritse &
Middelbeek in opdracht van aannemingsbedrijf Hillen & Roosen en
European Project Consultants (EPe). Het ligt direct ten noorden van het
destijds nog te bouwen stadsdeelcentrum en beslaat mede daarom in
vergelijking met Ganzenhoef slechts de helft van de oppervlakte, circa 3.500
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m2. Desondanks werd Fazantenhof vrij ruim opgezet, de 22 units zijn
verspreid over een viertal 'eilanden' rond een groen 'plein'. Ze bevatten
voornamelijk winkels met daarnaast twee banken, enige horeca, drie (kleine)
buurtruimten en ten zuiden van de Bijlmerdreef op het terrein van het
toekomstige hoofdcentrum een kleine markt. Het centrum is rondom
bereikbaar vanaf maaiveldniveau, met de bus en per auto maar heeft geen
aansluiting op de metro. Bevoorrading vindt weer plaats vanaf de platforms.
In verband met de criminaliteit in de Bijlmer werd het centrum van extra
verlichting voorzien en werd extra politiesurveillance toegezegd.
KRAAIENNEST

Subcentrum Kraaiennest werd gepland rond het gelijknamige metrostation
en is qua situering, grootte en opzet grotendeels vergelijkbaar met
Ganzenhoef. De oorspronkelijke planning omvatte een sociaal-cultureel en
medisch deel met buurtcentrum (circa de helft van de oppervlakte ten
opzichte van Ganzenhoef), bibliotheek, gezondheidscentrum en apotheek
onder het metrostation en de los/laad platforms van de garages
Klikkenstein/Kruitberg en Kleiburg/Koningshoef. Onder de garages waren
twee uitlopers geprojecteerd met respectievelijk bedrijven/kantoren (8 à
9.000 m2), en een winkelcentrum (circa 5.000 m2). Ter plaatse van de
overgang tussen winkels en het voorzieningencentrum waren nog een
café/restaurant en een markt gedacht.
Net als bij Ganzenhoef werden uitwerking en uitvoering in twee fasen ter
hand genomen; de eerste fase betrof het winkelcentrum, in de tweede fase
zouden voorzieningen en bedrijven/kantoren worden gerealiseerd.
Het winkelcentrum, onder de Kleiburg/Koningshoef-garage, werd
ontwikkeld door European Project Consultants naar een ontwerp van
Eijkelenboom Gerritse & Middelhoek. De ongeveer 30 units zijn, in
tegenstelling tot die van Ganzenhoef en Fazantenhof, compact
georganiseerd rond een langsroute vanaf de metro met een aantal
dwarsverbindingen die aansluiten op aanlooproutes vanaf de omringende
flats. De langere route vanaf de Klieverink-flat wordt geflankeerd door
kleinere winkel units. Het centrum werd in 1976 opgeleverd.
In de tweede fase zijn gerealiseerd het gezondheidscentrum, eerst als
tijdelijke voorziening en later definitief, en een onderkomen voor de
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Pinkstergemeente. Ook is er een jongerensoos gehuisvest in een aantal keten.
HAKFORT
Subcentrum Hakfort, dat als laatste ontwikkeld zou worden, werd
geprojecteerd in de H-buurt, direct ten zuiden van de Kerspeldreef onder de
Hakfortgarage en in de nabijheid van metrostation Bullewijk. In een vroeg
stadium werd een supermarkt gerealiseerd maar een centrum is buiten deze
nooit tot stand gekomen.
ONTWIKKEUNG SUB CENTRA
Werd in 1974 in een verslag van de Bijlmerdag nog gesproken van "grote
voldoening" waar het de eerste paal voor Ganzenhoef betrof, en werden
hoge verwachtingen gekoesterd van de SOSB, in 1977 eiste "de stand van
zaken in de vier subcentra ( ) nadere aandacht". Het winkelbestand werd
weliswaar goed bezocht maar in de centra was slechts de helft van de
voorzieningen gerealiseerd, met uitzondering van Hakfort dat helemaal niet
van de grond was gekomen. Fazantenhof liep minder goed, door het gebrek
aan gevarieerde branches en de ongunstige ligging ten opzichte van de F-Dbuurt.
De situatie rond de niet-commerciële voorzieningen kon op dat moment
ronduit slecht genoemd worden. Ganzenhoef, dat weliswaar over een
geïntegreerd centrum beschikte, had grote problemen op het gebied van
beheer en gebruik. In de overige centra waren helemaal geen of slecht
gehuisveste sociaal-<:ulturele of medisch-maatschappelijke voorzieningen.
Door de bewoners werden problemen geconstateerd wat betreft tekorten aan
kinderopvang c.q. buitenschoolse accommodaties, jongerencentra en
bejaardenzorg en ontbreken van bepaalde voorzieningen als bioscopen.
Daarnaast bestond er te weinig samenwerking binnen gezondheidszorg en
hulpverlening en werd kritiek uitgeoefend op het onderwijs in verband met
problemen rond uiteenlopende culturele achtergronden en een te beperkt
onderwijsaanbod; vervolgonderwijs en volwassenen-onderwijs ontbreken
volledig. Op het vlak van de commerciële voorzieningen was er onder
andere kritiek op de beheerssituatie in de centra en het gebrek aan horeca en
een markt.
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ONTWIKKELING SUBCENTRA VANAF 1982

Betreffende de subcentra wordt in 1982 door de dienst RO opdracht gegeven
tot een onderzoek, uit te voeren door het Centraal Instituut Midden- en
Kleinbedrijf (CIMK). Doel van het onderzoek: huidige belevingswaarde van
de centra en de toekomstige ontwikkelingen met het oog op de realisatie van
het Stadsdeelcentrum en daarnaast de mogelijke invulling van de op dat
moment niet gebruikte ruimten onder parkeergebouwen en wegen.
Conclusies over de oorzaken van slecht functionerende winkels waren
volgens het onderzoek onder meer gelegen in te hoge huren en winkelen
buiten zuidoost. Dit laatste vanwege lay-out en inrichting van de subcentra:
verscholen, sombere en ongezellige en versnipperde ruimten met te beperkte
herkenbaarheid en bovendien moeilijk bereikbaar. Verwachtingen met
betrekking tot het stadsdeelcentrum waren dat door het deel wegtrekken
van winkels en de non-food sector uit de centra deze nog minder attractief
zouden worden met alle gevolgen vandien.
Oplossingen werden gezocht in en verlaging van de huren en het verhogen
van de aantrekkingskracht door vergroten van herkenbaarheid en
bereikbaarheid, beter inspelen op de allochtone bewoners en invulling van
leegstaande units. Uitbreidingen volgens oorspronkelijke plannen worden
niet haalbaar geacht behalve op het terrein van horeca en (ambachtelijke)
bedrijfjes. Voor Fazantenhof wordt integratie met het hoofdcentrum
overwogen en concentratie van voorzieningen rond de aansluiting met het
hoofdcentrum. Bij Ganzenhoef en Kraaiennest moeten beheer en onderhoud
verbeteren (criminaliteit/vandalisme) en kan bevoorrading vanaf het
maaiveld overwogen worden.
Voor de open ruimten onder wegen en garages worden mogelijkheden
gezien voor het realiseren van ambachtelijke bedrijven, groothandel en
zakelijke dienstverlening, het gaat hierbij om de Groeneveen-garage, de
Bijlmerdreef direct ten oosten van metrostation Ganzenhoef, de
Grubbehoeve-garages, de Kruitberg-garage en de Hakfort-garage, welke in
deze volgorde ontwikkeld zouden kunnen worden tot een totaal van circa
8.000 rn2 bedrijfsruimte. Daarbij dienen meteen moeilijkheden wat betreft
bevoorrading, niet specifiek ontworpen ruimten en hinderwetbepalingen
overwonnen te worden. (4)
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De resultaten en conclusies worden door RO grotendeels onderschreven,
waarbij de nadruk wordt gelegd op de relaties tussen centra en omringend
gebied met eventuele aanvullende (woon)bebouwing en herinrichting van
het maaiveld. Allereerst werd afgezien van de ooit geplande tweede fase
voor Ganzenhoef en Kraaiennest, welke in verdubbeling van de centra
voorzag. In aanvulling op de markt bij Fazantenhof werden markten bij
Ganzenhoef en Kraaiennest opgezet (waarna overigens de winkeliers van
Fazantenhof klagen over verdere omzetdalingen). Daarnaast werden per
subcentrum plannen ontwikkeld tot verbetering van de verschillende
situaties.
Voor het door hem ontworpen niet-commerciële gedeelte van het
Ganzenhoef onder de Geldershoofd-garage kreeg architect Haffmans in 1984
opdracht mogelijkheden voor renovatie te onderzoeken. Dit resulteerde in
een zestal voorstellen waarbij de bestaande ruimtelijke structuur grotendeels
gehandhaafd werd, alsmede een deel van de functies waaronder de
medisch-maatschappelijke voorzieningen. De andere ruimten kregen
verschillende combinaties van andere bestemmingen, met name die welke
door de bewoners zelf gewenst werden: bioscoop, zalencentrum, theater,
restaurant, educatief centrum, artotheek, bowling/biljartcentrum etc. (5) In
een van de varianten word ook in een vestiging van de Gemeentelijke
Sociale Dienst voorzien.
Uiteindelijk werd alleen besloten tot een kleine renovatiebeurt van het
centrum en sloop van het deel van de garage, tussen Bijlmerdreef en de
toegang tot de flat Geldershoofd zodat een open verbinding ontstond. Op
eigen initiatief ontwikkelde Haffmans in 1986 nog een plan voor verdere
renovatie, waarbij nog een deel van de garage gesloopt moest worden om
plaats te maken voor een kantoor van de GSD met baliefunctie op
maaiveldniveau ter plaatse van een te slopen deel van het cultureel centrum
Ganzenhoef.
Voor Fazantenhof werden in opdracht van eigenaar PPGM door
architectenburo Van der Goes analyses en herontwikkelingsvoorstellen
gemaakt, met het doel problemen rond het functioneren van het
winkelcentrum op te lossen. Tijdens de analyse kwamen zaken naar voren
als de zeer slechte ruimtelijke verschijningsvorm (grotendeels terug te
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voeren op de ondergeschiktheid aan de civieltechnische werken), ver
uiteenliggende 'winkeleilanden', slechte herkenbaarheid en toegankelijkheid,
achterstallig onderhoud, vervuiling, etc. Daarnaast werd de lay-out van het
groen gezien als belemmering van overzicht, oriëntering en contact met de
omgeving. In verband met de komst van het stadsdeelcentrum werd gesteld
dat Fazantenhof zich diende te ontwikkelen van buurtwinkelcentrum tot
'aanloopgebied', met functies als aanvulling op het hoofdcentrum. Winkels
en diensten dienden langs de aanlooproutes geconcentreerd te worden;
bouwkundige maatregelen ter verhoging van toegankelijkheid,
bereikbaarheid en inrichting zouden sfeer en aantrekkingskracht moeten
verhogen. Hiertoe werden voorstellen gedaan voor reclame en verbeterde
entrees op verkeersniveau, verdichting van functies en herinrichting van het
(groene) maaiveld rond aanlooproutes en met verbeterde puien en
toegangen, nieuwe verlichting, luifels, etc.
Voor Kraaiennest werden in 1986 in opdracht van MDG te Den Haag door
Van der Goes vergelijkbare analyse en voorstellen gemaakt. In de analyse
werden problemen geconstateerd betreffende (on)herkenbaarheid,
bereikbaarheid vanaf autoniveau, enkele slecht functionerende ruimten in
het winkelcentrum en klimaat en belevingswaarden van de overdekte
gebieden. De voorstellen betreffen op autoniveau betere ontsluiting en
herkenbaarheid vanaf de dreven en groot onderhoud van de parkeergarage.
Op maaiveldniveau zijn de belangrijkste aanpassingen afsluiten van de
passages, opwaarderen van entrees met luifels, gedeeltelijke herverdeling en
aanvulling van de winkels. De zuidlob van het centrum zou een
dienstverlenende in plaats van een winkelfunctie moeten krijgen. Daarnaast
moest de gehele inrichting worden aangepast door gewijzigde kleurstelling,
nieuwe puien en afwerkingen, extra verlichting etc. Met de nodige
bezuinigingen zijn de meeste plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd wat
heeft geresulteerd in een aanzienlijke verbetering van beeld en sfeer in
Kraaiennest. De directe omgeving van het winkelcentrum werd echter niet
bij de plannen betrokken waardoor het contrast tussen centrum en
omgeving alleen maar is toegenomen.
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De Bijlmer als multi-culturele wijk

Vanaf de jaren tachtig komt steeds sterker naar voren dat het
voorzieningenaanbod in de Bijlmer niet alleen afgestemd zou moeten
worden op de kwantiteit van het potentiële verzorgingsgebied, maar vooral
ook op de speciale kwaliteit van de bevolking van de Bijlmer. Met name het
grote aantal inwoners afkomstig uit Suriname en de Antillen heeft al geleid
tot een speciale invulling van een deel van de voorzieningen: Surinaamse
afhaalrestaurants, Chinese supermarkten, enz.
Dit heft met name geleid tot overwegingen een Antilliaans-jCaraibische
markt te ontwikkelen, gekoppeld aan het vernieuwde centrum Ganzenhoef.
Tot dusver is dit plan niet verder dan de ideeënfase gekomen.
Hoofdwinkelcentrum model
Stadsontwikkeling
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Daarnaast is op een terrein naast metrostation en centrum Kraaiennest in de
periode van 1982 tot 1984 een moskee gerealiseerd. Opdrachtgeefster was de
stichting Welzijn voor Moslims in Nederland, opgericht in 1975 als reactie
op de massale trek van Surinaamse moslims naar Nederland vanaf 1973. De
stichting had tot doel een grote moskee annex cultureel centrum op te
richten in Amsterdam, waarbij de Bijlmermeer een voor de hand liggende
situering was. Een situatie onder viaducten en parkeergebouwen werd
gezien de slechte ervaringen echter afgewezen. Na een herziening van het
bestemmingsplan werd het mogelijk op deze locatie te bouwen, gebruik
makend van goede bereikbaarheid vanuit heel Nederland en een gunstige
uitstraling op de omgeving. Het ontwerp is van architect Haffmans en biedt
naast gebedsruimten plaats aan kinderopvang, jongeren- en vrouwenwerk,
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activiteiten voor ouderen, etc.
Het hoofdwinkelcentrum
Vanaf het begin wordt de planvorming van het nieuwe hoofd winkelcentrum
beheerst door de vraag welke capaciteit en welke verschijningsvorm het
nieuwe centrum moet krijgen. Deze aspecten hangen direct samen met een
wankelmoedige houding ten opzichte van de vraag of de nieuwe
zuidoostelijke stadsuitbreiding nu een stadswijk of voorstad is.
Ofwel: heeft het nieuwe hoofdwinkelcentrum voornamelijk een functie als
centraal winkelcentrum voor het stadsdeel, of kan het ook een rol op
regionaal niveau gaan spelen?
Met behulp van adviezen van Larry Smith Consulting komen
Stadsontwikkeling en architect F.l. van GooI in 1974 met een nota van
uitgangspunten, waarin de nadruk ligt op de verzorgingsfunctie van het
centrum voor het stadsdeel, met een verwacht inwonertal van 100.000
inwoners. Op basis van deze uitgangspunten en verwachtingen, wordt een
centrum van in totaal 192.000 m2 (waarvan 42.000 m2 winkels) nodig geacht.
De uitgangspunten behelzen voorts een duidelijk~ gerichtheid op het metro/NS-station Bijlmer, een optimale aansluiting op het autowegennet en een
"sfeerbepalende inrichting van voetgangersstraten", met "een zekere mate
van klimatisering" .
Het gehele ontwerp is georganiseerd rond één centrale voetgangersstraat.
In 1974 produceert het CIMK (Centraal Instituut voor het Midden- en
Kleinbedrijf) een rapport waarin de prognoses van Larry Smith ernstig
betwijfeld worden. Volgens het CIMK heeft Larry Smith nog teveel gerekend
met een te groot verzorgingsgebied en met te hoge
bevolkingsgroeiverwachtingen. Het CIMK berekent het benodigde
winkelvloeroppervlak op maximaal 37.000 m2.
Uiteindelijk wordt in 1979 een "Masterplan" gepresenteerd door de
'Stuurgroep Hoofdwinkelcentrum Bijlmermeer', waarin vertegenwoordigd
zijn Gemeente, architectenbureau v.d. Broek en Bakema, de MBO, Interpolis
NV, V&0, KBB en architect Pi de Bruyn.
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Het Masterplan komt met nog aanzienlijk bescheidener pretenties ten
aanzien van het programma, nl. in totaal 127.000 m2 bedrijfsvloeroppervlak,
waarvan 39.000 m2 winkels. De Stuurgroep formuleert als uitgangspunt "het
activeren van de centrumfunctie door middel van integratie van winkels,
kantoren, woningen, bedrijven, voorzieningen en sociaal-culturele en
medisch-maatschappelijke aard, overheidsdiensten".
De ruimtebeleving dient 'stedelijk' te zijn, waarmee bedoeld wordt dat het
meer moet overeenkomen met traditionele stedelijke centra dan met de
vormgeving van de Bijlmer.
Tussen Stadsontwikkeling en "de rest" bestaan nog meningsverschillen over
de ruimtelijke organisatie van het centrum: Stadsontwikkeling houdt vast
aan één centrale winkelstraat, terwijl V.d. Broek en Bakema een stelsel van
straten en pleinen voorstelt, georganiseerd rond een centraal gebouw. Het
laatste voorstel krijgt de steun van alle andere partijen en wint dus.
Het Masterplan wordt in 1979 door B&W goedgekeurd waarna de MBO de
feitelijke projectontwikkelaar wordt en het bureau V.d. Broek en Bakema het
stedebouwkundig ontwerp voor zijn rekening neemt.
Van de Broek en Bakema presenteert in 1982 een boekwerk met
ontwerprichtlijnen, waarin onder andere het begrip 'stedelijk' nader wordt
uitgewerkt:
Ruimtelijke zal het winkelcentrum als zodanig herkenbaar moeten zijn vanaf
de buitenkant, dat wil zeggen met een duidelijk front naar buiten (aan de
dreven) en met doorkijken die een blik bieden op het interieur van het
centrum; een bebouwing van maximaal vijf bouwlagen boven het wegdek;
een gevarieerde afwisseling van straten en pleinen.
..
Functioneel wordt aan de randen de nadruk gelegd op kantoren, 'binnenin'
ligt de nadruk op winkels, gecombineerd met woningen (boven de winkels).
Een uitzondering in dit geheel wordt gevormd door het hoofdkantoor van
de NMB (moedermaatschappij van de MBO), dat in het Masterplan al
opgenomen was en met zowel haar ruimtelijke als functionele dominante
aanwezigheid lijkt te willen benadrukken dat niet vergeten mag worden aan
wie de totstandkoming van dit centrum te danken.
Het uiteindelijk gerealiseerde centrum, dat De Amsterdamse Poort is gaan
heten, is in grote lijnen volgens de ontwerprichtlijnen gerealiseerd.
Programmatisch is het iets groter geworden: in totaal 152.000 m2, waarvan
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42.000 m2 winkels, en 400 woningen.
De dreven die het winkelcentrum omringen, gecombineerd met de fronten
van de kantoorbebouwing aan de dreven, vormen een scherpe grens. Het
centrum presenteert zich uitdrukkelijk aan de omgeving, maar distantieert
zich er tegelijk van. Door deze strikte afgrenzing vormt het
hoofdwinkelcentrum in feite evenzeer een eiland in de Bijlmer als de
subcentra. Zowel ruimtelijk als functioneel is er van een verwevenheid met
de omgeving nauwelijks sprake.
Bijlmerstrip
De Amsterdamse Poort heeft nog maar net de laatste winkel- en
kantoorruimten opgeleverd of het OMA presenteert een nieuwe visie op de
potentiële ontwikkeling van voorzieningen in de Bijlmer.
OMA ziet in de Bijlmer aanzienlijk meer mogelijkheden voor voorzieningen
en bedrijvigheid dan tot dusver werd aangenomen. Het OMA laat zich niet
in de eerste plaats leiden door draagvlakanalyses en hiërarchische
stadsgewest-modellen, maar stelt de bijzondere ruimtelijke kwaliteiten van
de Bijlmer voorop (zie ook de beschouwingen over de OMA-plannen in
hoofdstuk 1 en 3). Op grond van deze ruimtelijke kwaliteiten, met name de
grote schaal en de centrale plaats die het autoverkeer inneemt, komt OMA
tot de conclusie dat de Bijlmer bij uitstek een locatie is waar 'strip'-achtige
ontwikkelingen moeten kunnen plaatsvinden.
Er worden drie strips voorgesteld:
Een commerciële strip langs de Bijlmerdreef, een kantorenstrip langs de
Gooiseweg onder het metroviaduct en een strip met diverse (recreatie)voorzieningen.
De Bijlmerstrip, langs de Bipmerdreef, vormt een verbinding tussen de
centra Amsterdamse Poort en Ganzenhoef. Maar het is meer dan louter een
verbinding; de Bijlmerstrip is bedoeld als een drastische ruimtelijke
transformatie van het enclave-karakter van de bestaande centra tot een
voorzieningenstrip die als ruimtelijk type het beeld van de Bijlmer voortzet
en voltooit in plaats van ontkent en corrigeert. Door de voorzieningen te
koppelen aan de verkeersinfrastructuur, krijgt de Bijlmer als geheel een
duidelijk herkenbare hoofdstructuur, die eigen is aan de specifieke
ruimtelijke kwaliteit van de Bijlmer, en dus afwijkt van 'klassieke'
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winkelcentra in plaats van aan klassieke beelden te refereren.
Het OMA-plan is te zien als een kritiek op zowel het concept van het
'verstopte' Ganzenhoef als van de 'klassieke' Amsterdamse Poort.
In de discussies die de OMA-plannen losmaken blijkt echter dat het concept
van de Bijlmerstrip steeds meer gereduceerd wordt tot een voornamelijk
programmatisch concept.
Strips of centra
Een van de belangrijke effecten van het OMA-plan is ongetwijfeld dat het
heeft bijgedragen tot een versterking van het zelfbewustzijn van het
stadsdeel Zuidoost, en tot een hervatting van de discussie over "wijk of
voorstad". Het OMA-plan geeft niet alleen een positieve wending aan de
beoordeling van het ruimtelijk beeld van de Bipmer, maar legt ook in
programmatisch opzicht een brutale claim op de positie van de Bijlmer in
regionale context. Uiteraard is het stadsdeelbestuur benieuwd naar de
haalbaarheid van deze claim.
In '88-'89 doen MBO en H. de Boer in opdracht van het stadsdeelbestuur een
studie naar de programmatische mogelijkheden van een Bipmerstrip. In
eerste instantie presenteert het hieruit volgende rapport een optimistisch
beeld.
De Amsterdamse Poort blijkt in de regio een zeer sterke positie in te nemen,
die in de toekomst nog toe zal nemen. In totaal becijferen MBO en De Boer
een mogelijke toename van bedrijven en voorzieningen van circa 100.000 m2.
Het grootste deel hiervan betreft kantoren (60.000 m2) en
onderwijsvoorzieningen (27.000 m2). Daarnaast wordt met name gewezen
op de groeiende behoefte van uitgaansvoorzieningen, waarvoor 7000 m2
geraamd wordt.
Bij nader inzien valt echter op dat de rapporteurs zich niet geheel hebben
kunnen onttrekken aan hun partijdige rol in deze discussie. De uiteindelijke
voorstellen betreffen niet zozeer de ontwikkeling van een strip langs de
Bijlmerdreef als wel een uitbreiding van de Amsterdamse Poort, dat door de
MBO zelf ontwikkeld is. Van de nieuwe kanto~)Truimten betreft zelfs
driekwart (45.000 m2) de op dat moment nog te realiseren kantoorgebouwen
in de Amsterdamse Poort zelf. Hetzelfde geldt voor de nog te realiseren
detailhandel (3000 m2).
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Naast de zeer uitvoerige evaluatie van de Amsterdamse Poort komt de
Ganzenhoef er in het MBO-rapport zeer bekaaid af. Voor Ganzenhoef wordt
voorgesteld het gehele centrum te slopen en volgens een nieuwe plan te
herbouwen, en uit te breiden met een ondernemerscentrum voor startende
ondernemers en een bouwmarkt.
Van een verbindende strip tussen Amsterdamse Poort en Ganzenhoef is
geen sprake.
Het MBO-rapport krijgt flinke kritiek, niet in de laatste plaats van de sector
Wonen & Werken van het Stadsdeel Zuidoost.
De kritiek van W&W is vooral gericht op het feit dat het MBO-onderzoek
"marktvolgend" is, dat wil zeggen dat het alleen ontwikkelingen in
beschouwing neemt die verwacht kunnen worden vanwege de
aantrekkingskracht van Amsterdamse Poort en Amstel lIl.
Volgens W&W moet er meer mogelijk zijn langs de Bijlmerdreef, vanuit de
overweging dat het hier om een van de weinige lokaties in de Amsterdamse
regio gaat waar überhaupt nog grootschalige stedelijke ontwikkelingen
mogelijk zijn.
Tevens is er kritiek op het gebrek aan aandacht voor Ganzenhoef. Deze
kritiek wordt gedeeld door P. Haffmans, de architect van het winkelcentrum
Ganzenhoef. Haffmans, die inmiddels in krantenintervieuws bekend heeft
"zich rot te schamen" voor het produkt Ganzenhoef, bepleit een strategie om
zowel Amsterdamse Poort als Ganzenhoef langzaam naar elkaar toe te laten
groeien. Als voorbeeld lanceert hij een voorstel voor een "Second Super", een
grote markt voor 2e hands auto's in de naast Ganzenhoef gelegen P-garage
Gerenstein.
Opvallend is dat in al deze plannen en nota's nauwelijks aandacht besteed
wordt aan de aansluiting van de Bijlmerdreef aan het regionale
verkeerswegennet. Dit aspect komt pas expliciet naar voren in studie van de
sector W&W uit 1990 "Bijlmerdreef e.o./Centrumgebied Zuidoost". Dit
rapport behandelt drie onderwerpen:
- een aansluiting van de Bijlmerdreef op Amstel III door middel van
doortrekken van de dreef onder het spoor door;
- de ontwikkeling van een gebouwentypologie die in staat is een bepaald
programma op te nemen;
- de aansluiting van verschillende verkeerssystemen op elkaar en op de
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nieuwe gebouwen.
De belangrijkste waarde van deze studie is dat de doortrekking van de
Bijlmerdreef hoog op de agenda komt te staan; de andere twee punten
blijven echter hangen in een algemene terminologie ("focal points", e.d.)
zonder een duidelijk beeld van de strategie waarmee het nieuwe programma
langs de Bijlmerdreef gerealiseerd kan worden.
Een belangrijke opsteker in deze ontwikkeling is het eveneens in 1990
verschijnende "Plan van Aanpak Amstel lil", van de zogenaamde
"Stuurgroep Aktie Ruimtelijke Kwaliteit Amstel lil".
Dit plan bepleit eveneens een doorbraak van de spoordijk in het verlengde
van de Bijlmerdreef. Deze ontwikkeling wordt noodzakelijk geacht om de
actualiteit van het bedrijvenpark te vergroten.
In Amstel 111 is een nieuw centrum gebied geprojecteerd, met een
kantorenconcentratie en een doorgetrokken Bijlmerdreef die geen dreef meer
is maar een "kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte" moet worden. Het
nieuwe centrumgebied moet de toegankelijkheid van station BiPmer,
Amsterdamse Poort en Bijlmerpark vergroten.
Uiteindelijk blijkt een en ander te leiden tot een principebesluit van de
Amsterdamse gemeenteraad in juni '91, om een budget ten behoeve van de
doortrekking van de Bipmerdreef vrij te maken.
Opnieuw: de subcentra
Eind jaren tachtig worden opnieuw de subcentra, m.n. Ganzenhoef en
Kraaiennest, onderwerp van discussie. De verbeteringen die nog maar
enkele jaren geleden aangebracht zijn, blijken niet voldoende. Bij
Ganzenhoef is weliswaar de omgeving enigszins verbeterd, maar blijft het
overdekte winkelcentrum zelf een bron van grote zorg.
Bij Kraaiennest is het precies andersom: het winkelcentrum zelf is aanzienlijk
verbeterd, maar de omgeving wordt als problematisch omschreven. Het
centrum is van buiten praktisch als zodanig onherkenbaar, terwijl
aanlooproutes als onveilig worden ervaren.
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Ganzenhoef: sloop en nieuwbouw
Eind jaren tachtig lijkt het steeds onafwendbaarder te worden: Ganzenhoef
zal gesloopt en volgens een nieuw plan herbouwt worden.
Zelfs de architect van het winkelcentrum, Haffsman, heeft zich inmiddels als
warm voorstander van deze aanpak laten kennen.
In 1988-'90 presenteert de sector Wonen en Werken van het stadsdeel de
stedebouwkundige schetsen voor een dergelijke aanpak, gevolgd door een
uitwerking van Amstelland Vastgoed en Bureau voor Stadsontwerp ir. S.V.
Khandekar.
Vrijwel alle bebouwing aan de noordzijde van het Bijlmerdreef en een groot
deel van de winkels onder de dreef, moeten volgens dit voorstel gesloopt
worden. De winkelruimten die direct aansluiten op het Ganzenhoefplein
worden gehandhaafd. Het nieuwe winkelcentrum zal een simpele strook
winkels met het gevelfront aan een open, klassieke straat. De Bijlmerdreef
blijft weliswaar als winkeldak functioneren, maar van onderaardse passages
is geen sprake meer.
De nieuwbouw aan de noordzijde zal woningen (ca. 100), kantoren (ca. 9000
m2) en een sociaalcultureel centrum moeten bevatten.
Aldus lijkt het winkelcentrum verbonden te worden met een 'normale'
stedelijke ruimte, nl. een straat, met aan de overzijde winkels en kantoren
die voor de gewenste sociale controle moeten zorgen.
Middels een bomenrij is hier het type van laan annex kleine
winkelboulevard gecreëerd, die echter slechts aan één zijde winkels heeft, te
weten onder het dek van de Bijlmerdreef. Dat het hier om een
winkelcentrum gaat is dus nog steeds niet te zien vanaf de dreef.
Komende vanaf de Amsterdamse Poort, is dit ontwerp nu niet direct het
krachtige teken dat men aan een Bijlmerstrip zou verwachten.
Het ontwerp is vooral gebaseerd op een streven de sociale controle op het
maaiv~ te versterken.
Wanneer Ganzenhoef echt een krachtige ontwikkelingspool van de
Bijlmerstrip zou moeten worden, dan is toch eerder behoefte aan een
ontwerp dat zowel qua vorm en beeld als qua functie aansluit op de schaal
en functie van de Bijlmerdreef.
Ideeën die ooit gelanceerd zin, zoals een 2e hands automarkt of een
Caribische markt, zijn in het ontwerp niet terug te vinden en het is ook
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moeilijk te verenigen met het nieuwe concept voor de Ganzenhoef.
Kraaiennest: transformatie van de dreef
Eveneens in 1990 presenteert H. Ebberink i.s.m. de sector
Wonen & Werken een plan voor het subcentrum Kraaiennest. Hier ligt een
grote nadruk op de verbetering van de relatie met de omgeving, zowel om
de sociale veiligheid als de herkenbaarheid van het winkelcentrum te
versterken. Meest opvallende aspect is dat hier gepoogd is een concept voor
een aansluiting van winkelcentrum, maaiveld, dreef en metrostation te
ontwikkelen. Het plan bestaat in hoofdzaak uit twee belangrijke ingrepen:
de aanleg van een groot plein rond het winkelcentrum en metrostation, en
de transformatie van de dreef tot een stedelijke laan door middel van
bomenrijen en woningbouw.
Met deze tamelijk simpele middelen krijgen zowel het winkelcentrum als de
dreef een duidelijk vorm. Beide ingrepen hebben zowel voor het maaiveld
als voor het verkeer over de dreef betekenis. Het amorfe karakter en de
orientatieloosheid van de dreef maken plaats voor een duidelijke route die
bij het winkelcentrum een verbijzondering krijgt d.m.v. het plein.
Op maaiveldniveau kan het plein een groot uitnodigend voorportaal voor
het winkelcentrum vormen. De woningen langs de dreef zijn tegen het
dijklichaam aangebouwd, zodat zij een variant vormen van het klassieke
type van de Hollandse dijkwoning. Dit ruimtelijk type wordt in het plan
weliswaar slechts een paar honderd meter langs de Karspeldreef ingezet,
maar kan in feite moeiteloos langs de dreven doorgetrokken worden.
Het is zelfs de vraag of dergelijke middelen als dijkbebouwing en
bomenaanplant van Holland, niet langs alle dreven ingezet kunnen worden
ter versterking van het structurerend en vormgevend karakter van de
dreven. Elders in dit rapport wordt hierop nader ingegaan.
Overige voorzieningen buiten centra
Daar een van de uitgangspunten voor de Bijlmer concentratie van
voorzieningen was werden er in de oorspronkelijke plannen nauwelijks nietwoonfuncties buiten de centra gedacht. Afgezien van de collectieve ruimten
zijn alleen scholen en voorzieningen in en bij bejaardentehuizen niet in de
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centra gerealiseerd. De scholen moesten in de nabijheid van de subcentra
komen in verband met de centrale ligging en de gunstige verwachtingen ten
aanzien van het avond gebruik. Bij de uiteindelijke verdeling van het
onderwijs werden deze ideeën zeer ruimte geïnterpreteerd, met als gevolg
dat er nauwelijks een relatie bestaat tussen scholen en centra. Ook al omdat
de centra nooit hun oorspronkelijke voorziene grootte bereikt hebben en
daardoor verder van de scholen afliggen. Verspreid door de wijk liggen
daarom nu groepen scholen direct naast de verhoogde wegen op de grenzen
van de verschillende buurten.
Opmerkelijk is dat voorzieningen voor ouderen gekoppeld aan
bejaardenhuizen veelal vlak naast de scholen geprojecteerd zijn. In de
scheiding en verdeling van de functies zijn beiden waarschijnlijk naast
elkaar in de gebieden 'overig' terechtgekomen.

PARKEERGEBOLnNEN
Een andere wijziging van het oorspronkelijke bestemmingsplan betrof de
parkeergebouwen waar in samenhang met andere problemen een
overcapaciteit van 40% bestond. Allereerst werd naar aanleiding van
ingediende aanvragen het realiseren van autoboxen c.q. bergingen
toegestaan op de platforms voor de parkeergebouwen: Daarnaast werd het,
ook naar aanleiding van verzoeken, mogelijk vrijstelling te krijgen om
andere functies dan parkeren en direct daarmee samenhangende functies in
de bestaande garages onder te brengen, tot een maximum van 5% van het
totale brutovloeroppervlak. Anders dan al bestaande sleutelplaatsen werd
hierbij gedacht aan centrumbebouwing als in de centra, alsmede aan ateliers
en onderwijsruimten, welke dan in verband met lichttoetreding en grotere
bouwhoogte, op de daken zouden moeten gerealiseerd. Voordelen van
ruimere invulling werden gezien in verhogen van de aantrekkelijkheid van
de entreegebieden, meer spreiding van de voorzieningen en "verlevendiging
en versterking van het ruimtelijk beeld in het woon- en leefmilieu". (6)
Mogelijkheden werden met name gezien voor minder draagkrachtige en
weinig ruimte vergende vestigingen.
Verzoeken met betrekking tot het realiseren van nieuwe functies in de
parkeergebouwen behelsden onder meer:
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- 20 leslokalen (circa 1.500 m2) voor het Bijlmerinstituut op het dak van de
Kleiburg-garage;
- een bar-bowling in Gooioord;
- een sauna in Groeneveen;
- 20 kunstenaarsateliers op de daken van Grubbehoeve en Kruitberg,
architect M. Klaren;
Plan voor twee clusters van tien ateliers dat alleen haalbaar werd geacht
indien de vergoeding voor gebruik van de parkeerruimte nihil zou zijn;
- Hindoe-centrum in Geinwijk i.o.v. de Stichting OM TRY AMBAKAM,
ontwerp van Haffmans (1985) voor een cultureel centrum voor hindoes met
tempel en theater compleet met restaurant, verhuurzalen e.d. Een klein deel
van de garage blijft een parkeerfunctie behouden. In een tweede ontwerp
grondig ingekrompen;
- 2nd Super tweedehands automarkt in Gerenstein door Haffmans. In
aansluiting op winkelcentrum Ganzenhoef werd ongeveer de helft van de
garage bestemd voor reparatie-, show- en verkoopruimten aangevuld met
een paviljoen op maaiveld met aanvullende showroom, restaurant en
informatie- en verkoopgedeelte. Het geheel legt een verband tussen
maaiveld en dreefniveau;
- kantoor afdeling parkeergebouwen in Geinwijk door M. van Suchtelen.
Door partiële sloop van de garage wordt een open doorgang naar de flat
gecreëerd, waaraan het kantoor gesitueerd wordt.
Geen van deze ideeën werd uiteindelijk ook daadwerkelijk gerealiseerd. Wat
er wel tot stand kwam aan voorzieningen in parkeergarages bestaat voor
ongeveer de helft uit aan de auto verwante functies: wasstraten,
reparatieruimten, bandenhal, stalling e.d. Andere functies zijn onder andere:
een caravanstalling, hobbyruimten, een tennisbaan, drukkerijen, een
dierenarts en een aanzienlijke hoeveelheid opslag. (7)
Naast bedrijven e.d. die een deel van een garage huren om daar zelf een
vestiging te realiseren van bedrijfsruimten besloot de afdeling
Parkeergebouwen op beperkte schaal over te gaan tot realisatie van
bedrijfsruimten welke vervolgens aan beginnende ondernemers konden
worden verhuurd. In de garages Daalwijk, Dennenrode en Eeftink (langs de
Daalwijkdreef) zijn ruim 30 units opgeleverd compleet met sanitair en
installaties. Onder de Hakfort-garage is in een soortgelijk project door het
Grondbedrijf de ruimte oorspronkelijk bestemd voor het 'subcentrum'
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ingevuld met kant en klare bedrijfsruimten.
Voor de overige garages zijn door Studio van Suchtelen inmiddels
renovatieplannen ontwikkeld, waarbij naast een grondige opknapbeurt
plaats is gereserveerd voor toekomstige bedrijfsruimten. Als voorbeeld voor
een verdere uitwerking zijn voor garage Kralenbeek drie modellen gemaakt
met verschillende indelingen. Problemen bij het invullen van de garages zijn
een geringe toelaatbare vloerbelasting, waterdichting en warmte-isolatie.
Laat duizend bloemen bloeien
De opkomst van het hetgebruik van Parkeergarages ten behoeve van
bedrijvigheid, geeft een heel andere dimensie aan het oorspronkelijk concept
van de Bijlmer. Met deze ontwikkeling wordt een van de oorspronkelijke
ruimtelijke organisatie-principes van de Bijlmer aangetast. Volgens dat
principe zouden voorzieningen en bedrijvigheid geconcentreerd moeten
worden in de vier centra, waarnaast nog in beperkte mate in de
binnenstraten en op het maaiveld plaats zou zijn voor bepaalde
voorzieningen. De dreven speelden geen andere rol dan louter ontsluiting.
Nu zijn echter juist de direkt aan de dreven gekoppelde parkeergarages
"ontdekt" als lokaties van bedrijvigheid. Opvallend is dat het met name om
parkeergarages gaat aan de rand van de Bijlmer, buiten de zone van de
Bijlmerdreef. Deze ontwikkeling zou echter ook gestimuleerd kunnen
worden in de zone van de Bijlmerdreef. In plaats van de aandacht louter te
richten architektonische "focal points", zou juist de reeds aanwezige
ekonomische vitaiteit in de Bijlmer aangewend kunnen worden als motor
van de transformatie van de Bijlmerdreef tot een bedrijvige
voorzieningenstrip.
Deze ontwikkeling plaatst ook de binnenstraten van de woongebouwen in
een nieuw perspectief. Dankzij de direkte koppeling van de binnenstraten
aan de parkeergarages is een uitbreiding van de bedrijvigheid in de
binnenstraten denkbaar. De parkeergarages kunnen met name voor
ambachtelijke bedrijvigheid, grootschalige winkelfunkties, enz. gebruikt
worden; de binnenstraten voor kantoren, ontwerpbureau's, ateliers, enz.
Zo kan het systeem van dreven-parkeergarages-binnenstraten, dat ooit
ontworpen is louter als ontsluitingssysteem voor de woningen, nu
aangewend worden als spil van nieuwe ekonomische aktiviteit in de Bijlmer.
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PARKEERGARAGES
Daalwijkdreef: garages op 'talud' ruzast
dreef, hierop droogloop naar woonblokken
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Uiteraard zal een dergelijke ontwikkeling niet 'vanzelf' plaatsvinden.
Ervaringen in stadsvernieuwingswijken, waar sinds enige tijd sprake is van
een tendens om meer aandacht te schenken aan bedrijvigheid, leren dat het
louter aanbieden van ruimte niet genoeg is. De vaak sluimerende
ekonomische initiatieven moeten in dergelijke wijken letterlijk tot bloei
worden gebracht door een organisatie die potentiele ondernemers tot
daadwerkelijke aktiviteiten weet te prikkelen. In diverse provincies opereren
dergelijke organisaties, nl. de Regionale OntwikkelingsMaatschappijen,
terwijl in de Rotterdamse stadsvernieuwingswijken de
WijkOntwikkelingsMaatschappij (WOM) een dergelijke rol vervult. Ook
voor de Bijlmermeer lijkt een dergelijke organisatie van levensbelang,
waarbij een slagvaardige en professionele leiding en voldoende financiele
armslag en politieke dekking belangrijke voorwaarden vormen.

~~~-'H (J)

Nieuwe bedrijvigheid in de
parkeergarages en binnenstraten
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Noten

1. Uit publikatie begin jaren '60, zie eerste item op de literatuurlijst.
2. Ganzenhoef 6076 m2 BVO
Kraaiennest
4257 m2 BVO
Fazantenhof
1908 m2 BVO
Hakfort
450 m2 BVO
3. Bouw 1977 no. 20 "Subcentrum Ganzenhoef te Amsterdam BiPmermeer" p.
554.
4. Onderzoek subcentra Amsterdam-Bijlmermeer, CIMK i.S.m. Vink
Vandekuilen Klein BV, oktober 1982.
5. Van de Bijlmer meer maken. Een Deltaplan voor de Bijlmermeer, Stichting
Wijkopbouworgaan Bijlmermeer 1980.
6. Eerste herziening van de Voorschriften en bijzondere bepalingen, deel
uitmakend van het bestemmingsplan Bijlmermeer, concept d .d. 3-9-1981,
Gemeente Amsterdam.
7. Onderzoek naar het functioneren van 31 parkeergebouwen in de
Bijlmermeer, Studie M. van Suchtelen i.o.v. DVH, augustus 1986. Tabel 4, p.
17
De voorzieningen geconcentreerd in de centra
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

1. Duidelijkheid over de identiteit
Tot op heden blijft de discussie over de toekomst van de Bijlmer vooral
gedomineerd door meer of minder uitgesproken meningsverschillen over de
kwaliteiten van de Bijlmer. Nader onderzoek naar de waardering van de
Bijlmer door diverse bevolkingsgroepen en naar de positie die de Bijlmer
inneemt in diverse sociaal-culturele en sociaal-economische netwerken, is
o.i. gewenst.

2. Transformatie van de infrastructurele leegte

De structuur van de verhoogde verkeerswegen, de dreven, vormt het
belangrijkste structuurbepalende element in de Bipmer, maar speelt geen
enkele rol als een factor die oriënterend werkt noch als een faktor die in staat
is stedelijke aktiviteiten aan zich te binden of te genereren. De dreven
kunnen echter wt:l degelijk een rol van betekenis spelen. In plaats van de
aandacht louter te concentreren op de Bijlmerdreef, stellen we voor dat alle
d reven object van bewerking worden. Door alle dreven te 'bewerken' met
architectonische, landschapsarchitectonische en programmatische middelen,
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kunnen zij tot betekenisvolle elementen worden die de Bijlmer oriëntatie,
samenhang en aktiviteiten verschaffen.

3. Vergroting van samenhang en diversiteit
De Bijlmer lijdt zowel aan een gebrek aan samenhang als aan een gebrek aan
diversiteit. Versterking van de samenhang is hierboven al aan de orde
geweest, n.l. door de dreven meer tot zichtbare elementen te bewerken.
Tegelijk kan meer nadruk gelegd worden op verschillen in inrichting van het
landschap en in funkties en aktiviteiten tussen de verschillende buurten en
woonhoven.

4. Duidelijke bepaling van de rol van de Bijlmer in de regionale context
De Bijlmer speelt op verschillende terreinen een speciale rol in de regionale
context: als woonvoorziening, als centrum van werkgelegenheid (d.w.z.
Amstel lIl), als voorzieningencentrum. Voor alle drei aspekten geldt dat de
speciale kwaliteiten van de Bijlmer alleen dan uitgebuit kunnen worden
wanneer zij specifiek is in de regio. Met andere woorden, er zal een
duidelijke keuze gedaan moeten worden aan welke specifieke kwaliteiten
van bedrijvigheid, woonmilieu's en voorzieningen in de regio behoefte is en
waarop bij uitstek de Bijlmer zou kunnen inspelen. Dit hangt uiteraard nauw
samen met het vraagstuk van de identiteit van de Bijlmer.

5. Naar een nieuwe typologie van gebouwen en ruimten
Architektonische en programmatische ingrepen in de Bijlmer vereisen de
introduktie van specifieke typen van gebouwen en stedelijke ruimten, die
aan twee eisen moeten voldoen: het inspelen op de enorme schaal van de
wijk en het verbeteren van de sociale veiligheid. Tot dusver heeft een
concentratie op het laatste aspekt alleen opgeleverd dat er een aantal
enclave-achtige milieu's zijn geïntroduceerd, die de samenhang in de Bijlmer
eerder verstoord dan versterkt hebben.
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Met name de ontwikkeling van de Bijlmerdreef tot een succesvolle
voorzieningenstrip zal alleen mogelijk zijn wanneer men in staat is een
dergelijke typologie te formuleren.
Een nadere oriëntatie, bijvoorbeeld door bestudering van buitenlandse
voorbeelden, zal hierbij behulpzaam kunnen zijn.

6. Woningbouw alleen in samenhang met voorgaande punten
Op het gebied van de woningvoorraad is het denken steeds sterk beheersd
door exploitatieproblemen en een gebrek aan sociale veiligheid. Pogingen
om deze situatie te verbeteren zijn meestal op zichzelf blijven staan.
Ingrepen in de woningvoorraad, hetzij in de vorm van sloop/nieuwbouw,
hetzij in de vorm van verdichtingsplannen, zullen alleen dan zinvol zijn
wanneer zij bijdragen toe bovenstaande punten.

7. Ruimtelijke ingrepen in samenhang met beleid op gebied van
ontwikkeling en beheer
Als er iets is dat van de Bijlmer geleerd kan worden, dan is het wel dat er
nauwe samenhang noodzakelijk is tussen het ontwerp en de
uitvoeringsstrategie en het beheer. Dat geldt vooral als er ruimtelijke
ingrepen gepleegd gaan worden die tot doel hebben nieuwe ekonomische
aktiviteit te ontwikkelen en de sociale veiligheid te vergroten. Van dergelijke
maatregelen is alleen succes te verwachten wanneer zij gepaard gaan met
een duidelijke strategie van ontwikkeling (m.n. van ekonomische aktiviteit)
en beheer (van zowel ekonomische aktiviteit als sociale veiligheid).

8. Leaming hom..•....•
De BiPmer is weliswaar uniek maar de problemen die er spelen zeker niet.
Zowel in Europa als in de V.S. zijn in de priferieën van diverse grote steden
plannen en projekten ontwikkeld die bij uitstek op bovenstaande punten
ingaan. Opgaven als het transformeren van de infrastrukturele leegte, het
vergroten van de samenhang en diversiteit, het introduceren van speciale
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typologische kenmerken van gebouwen en ruimten, het ontwikkelen van
een nauwe samenhang tussen ontwerp, uitvoering en beheer, het zijn
allemaal punten die bij uitstek horen bij de na-oorlogse suburbs en
periferieën die in alle grotere westerse steden ontstaan zijn.
Met name ervaringen die opgedaan zijn in Franse steden (het projekt
'Banlieu 89') en Spaanse steden (Barcelona, Madrid) kunnen o.i. vruchtbaar
zijn voor de planontwikkeling in de BIjlmer.

9. Centralisatie en decentralisatie

Een relatie tussen ontwerp, uitvoering en beheer zou met name aandacht
moeten schenken aan de verhouding tussen centrale en gedecentraliseerde
besluitvorming. Bepaalde aspekten van de planvorming, met name die
aspekten die betrekking hebben op het versterken van de samenhang, het
opvullen van de infrastrukturele leegte, het ontwikkelen van een nieuwe
typologie, zal centraal, d.w.z. door Stadsdeel resp. Stuurgroep moeten
plaatsvinden. Daarbinnen moet het mogelijk zijn de besluitvorming over
deelplannen per bouwblok of per woonhof of per buurt te regelen: terwijl in
het ene woongebouw veel waarde gehecht wordt aan de binnenstraat, kan
dat in het andere woongebouw geheel anders liggen.
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GERAADPLEEGDE LfI"I'ERATUUR
1961
Ontwerp voor uitbreidingsplannen in hoofdzaak agglomeratie Amsterdam Zuid en Zuid-oost
Gemeente Amsterdam, Nieuwer Amstel, Ouder Amstel, Diemen en Weesperkarspel. Amsterdam
1961

1962
1963
1964
1965
Grondslagen voor de Zuid-oostelijke stadsuitbreiding
Afdeling Stadsontwikkeling Amsterdam, 1965
Stedebouwkundig plan deel A
mevr,~ulde~maartl965

Bijlmermeer, programma hoog- en laagbouw en verkavelingstypen patiowoningen 7
Dienst P.W., ongedateerd

1966
Tweede nota over de ruimtelijke ordening in Nederland
Staatsuitgeverij's Gravenhage, 1966

1967
1968
Subcentrum Ganzenhoef
Tekeningen oorspr. ontwerp, Haffmans 1968
Collectieve blokvoorzieningen in de Bijlmermeer
Stadsontwikkeling, februari 1968

1969
1970
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Stedebouwkundige uitgangspunten van de Bijlmer
Realiseringsproblemen en doelstellingen van de Zuid-Bijlmer
Enkele korte notities als samenvatting van veel wat is gezegd en geschreven
Sector Stadsontwikkeling en Dienst Publieke Werken. november 1970
Notitie Bijlmer
dienst VI-N, oktober 1970

1971
Afstudeerplan Klaren en van Suchtelen, ca 1971
BebouwingsvoorstelZuidbijlmer
Bureau van Wijk en Gelderblom, april 1971
Wegen gewogen
Evaluatie Tweede Westelijke Wegenbouwdag, 1971
Analyse van de stedebouwkundige uitgangspunten van de planning van de Bijlmer deel 11
auteurs: R. de Groot en D. Schuiling. VU Amsterdam, 1971
Nota Zuid-Bijlmer
Interimrapport van de werkgroep Zuid-Bijlmer, 1971
Plan bruggen binnenstraat en collectieve voorzieningen
tussen de blokken 21 en 23, en 31 en 33 Bijlmer A
dienst VI-N / K. Rijn boult, 1971

1972
Toelichting op het plan Holendrecht Zuid Bijlmer
dienst 50, okt 1972
Interim-rappoprt Bijlmermeer
TH-Delft -Cen trum voor architectuuronderzoek
Drs. J.H. Wielemaker-Dijkhuis/ Dr. D. de Jonge, november 1972

1973
Het proces van stadsuitbreiding. case-studie: de Amsterdamse stadsuitbreiding Bijlmer
Eindverhandeling ter verkrijging van de graad van burgelijk ingenieur-architect aan de
Koninklijke Universiteit Leuven, Hugo Ou Laing, 1973
Nota Stedebouw Bijlmermeer
werkgroep stedebouw OBO, Onafhankelijke Bewonersorganisatie Bijlmermeer, 1973

1974
Verhuizen naar, in en uit de Bijlmermeer
dienst VI-N- Sociaal-economische hoofdafdeling, oktober 1974
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Hoofdcentrum Bijlmermeer
Uitgangspunten voor de bebouwing
Van Gooi en sector Stadsontwikkeling, 1974
Bestemmingsplan Bijlmermeer
Nassuth,1974
Bijlmerdag
o.a. Stichting Ontwikkeling Subcentra, augustus 1974

1975
Beheersgroep Bijlmermeer, verslag over 1975
Beheersroep Bijlmermeer, 1975
Collectieve ruimten Bijlmermeer
Analyse van een verschijnsel
Drs. J.H. Dijkhuis, e.a. in opdracht van Beheersgroep Bijlmermeer,
november 1975
Hoofdcentrum Bijlmermeer. Uitgangspunten voor de bebouwing
dienst SOl F.I. van GooI. april 1974
Masterplan hoofdcentrum Bijlmermeer
Stuurgroep hoofdcentrum Bijlmermeer, mei 1975
Bijlmermeer van binnen. Een grootschalige hoogbouwwijk beoordeeld door bewoners
J.H. Dijkhuis. mei 1975

1976
Wonen in Gaasperdam. een beginselprogramma
dienst VHV, december 1976
De Kraakakties in Gliphoeve
Van Diepen / De Bruyn-Muller, Amsterdam juli 1976
De Bijlmermeer. Analyse van een stadsuitbreiding
Centrum voor architectuuronderzoek, rn Delft, afdeling Bouwkunde
D. de Jonge, J.H. Dijkhuis, 1976
Studieproject Bijlmerstrip
TH Delft, 1976/77

1977
1978
1979
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Concept -raamnota
Gliphoeve, flat in de E-G buurt van de Bijlmermeer
Van flat naar buurtproject, 1979
Notedop 1979
Beheersgroep Bijlmermeer, 1979
Studie verdichtingsbouw
Bureaux Wissing, architectuur en stedebouw, Barendrecht,
Studie in opdracht van de Amsterdamse Raad voor de Stedebouw
december 1979
Stadsdeelcentrum Bijlmermeer
Centraal Instituut Midden- en Kleinbedrijf, augustus 1979
Masterplan hoofd centrum Bijlmermeer
div. partijen, 1979

1980
Van de Bijlmer méér maken
Een deltaplan voor de Bijlmermeer
Stichting Wijkopbouworgaan Bijlmermeer (SWOB) , 1980
Tekeningen verbetering buurt Kelbergen en EeGee-buurt
Architecten Peter Brinkman en Fred Joe
Naar aanleiding van 'Van de Bijlmer meer maken', 1980
Woningbouw Groesbeekdreef
beheersgroep Bijlmermeer; konsept, augustus 1980
Vergaderstukken
Knelpuntenrealisatie hoofdcentrum - Amsterdam Zuid-Oost
Stuurgroep hoofdcentrum Amsterdam Zuid-Oost, oktober 1980
Tekeningen centrale plein, hoofdcentrum Bijlmermeer
architectenbureau Alberts, architecten gemeenschap v.d. Broek en Bakema, december 1980
Vlekken plan 2e fase 9ubcentrum Ganzenhoef
DRO Amsterdam, mei 1980

1981
Rapportage van de Werkgroep Onderzoek Volkshuisvesting ElG buurt
Werkgroep Onderzoek Volkshuisvesting E/G buurt, 1981
Woningsplitsing in de Bijlmermeer
Dienst Volkshuisvesting, gemeente Amsterdam
Amsterdam, juni 1981
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Van Berlage tot Bijlmer
Projectradar 11, drie hoofdstukken uit boek Bolte en Meijer, 1981
Beleidsrapport beheersgroep BijlmermeerlZonder titel
oktober 1981
Vergaderstukken beheersgroep Bijlmermeer
Beheersgroep BiPmermeer, oktober 1981
Exploitatiemodellen parkeergebouwen Bijlmermeer
Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting Amsterdam, 1981
Herziening Bestemmingsplan Bijlmermeer, t.b.v. herinrichting parkeergarages
Gemeente Amsterdam, september 1981

1982
Discussiemateriaal Bijlmermeer
Amsterdamse federatie van woningcorporaties, 1982
Beheersgroep Bijlmermeer
Een verslag, 1982
Discussiemateriaal Bijlmermeer
24 november 1982
Stedebouwkundig plan, hoofdcentrum Bijlmermeer
Architectengemeenschap v.d. Broek en Bakema, juni 1982
Lo.v. MBO
Ontwerprichtlijnen hoofdcentrum Bijlmermeer
Architectengemeenschap van den Broek en Bakema, juli 1982
Onderzoek subcentra Amsterdam Bijlmermeer -samenvatting
Centraal Instituut Midden- en I<leinbedrijf ism Vink Vandekuilen I<lein BV (architectuur en
stedebouw), oktober 1982
Een incident achter de Bijlmer -de geschiedenis van een moderne wijk in aanbouw
Aut: Herman Feddema, 1982
Herinrichting maaiveld E/G buurt
Dienst R.O., 1982
Bestemmingsplan t.b.v. Kraaiennest
DRO en Gemeente Amsterdam, juni 1982
Vlekkenplan subcentrum Kraaiennest
DRO Amsterdam, oktober 1981

1983
Naar het jongste verleden gekeken
Over de opbouwfase van de zuidoost-lob van de agglomeratie Amsterdam, Siswo
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werkdokument nr. 2
Aut: Van der Maerssenf H. Vogelenzan, Amsterdam 1983
De Bijlmermeer, om de toekomst van 100.000 Amsterdammers
Auteurs: Ad Goethals, Laurent J.G. van der Maesen, Fragment 4, maart 1983
Om de toekomst van 100.000 Amsterdammers
Verslag van het symposium
Evert Verhagen (red.), 1983
Een plan voor de Bijlmer
Projectbureau hoogbouw Bijlmermeer, 1983
NWR: galerijflats in de Bijlmer; voorstellen voor aanpassen van de Ie en 2e bouwlaag
Nationale Woningraad, 1983
GeldershoofdJGliphoeve 1
Wonen in een flat in de Bijlmer, die geen Bijlmerflat meer is!
Ons Belang; informatiebulletin, 1983
Naar een strategie voor de Bijlmermeer
Amsterdamse federatie van woningrorporaties, 1983
Inzake de Bijlmer
Amsterdamse Raad voor de Stedebouw, 1983
Hoofdcentrum Amsterdam Z.O. "DeAmsterdamse Poort"
Werkgroep ontwerp maaiveld "De Amsterdamse Poort", juni 1983
Struktuurvisie op de ongebouwde buitenruimtes in het hoofdcentrum Amsterdam Zuid-oost
" Amsterdamse Poort"
M.B.O., V.d. Broek & &kema, Copijn, Hofman, april 1983
Wegen gewogen
Inleidingen negende Westelijke Wegenbouwdag, augustus 1983
Projectdoorlichting Winkelcentrum Fazantenhof
Wilma Vastgoedontwikkelingb.v., 1983

1984
Exploitatieproblemen naaoorlogse woningen
deel 1: Potentiële probleemcomplexen in Nederland
M.F.Coenen
deel 2: inleidingen
Groetelaars, Hoenderdos, Metselaar, Priemus, augustus 1984
Verbeteringen aan Geinwijk,. Gerenstein en Echtenstein
Dienst Ruimtelike Ordening Amsterdam 1984
tekeningen op basis van ontwerp Bokelman en V. Leeuwen, 1983
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Plan- en besluitvormingsproces ruimtelijke maatregelen
Gemeen te Amsterdam, 1984
Afstudeerwerk THD 84185
Herstruktureringsplan Bijlmermeer, 1984/85
Renovatie onderzoek hoogbouw Bijlmermeer
Dienst VH en Projectbureau Bijlmermeer, december 1984
De Bijlmer in de lift
Verbeteringsvoorstellen voor flats en woonomgeving
Projectbureau Hoogbouw Bijlmermeer / Stichting Wijkopbouworgaan Bijlmermeer,
Woningbouwvereniging Nieuw Amsterdam, 1984
Rapportage hoogbouw Bijlmermeer
Projectbureau Hoogbouw Bijlmermeer
Rapportage t.b.v. de Commissie van Bijstand, februari 1984
Aktiviteitenprogramma hoogbouw Bijlmermeer
Projectbureau hoogbouw Bijlmermeer, 1984
Verbetering woongebouwen Bijlmermeer
Ongedateerd (vermoedelijk 1984), niet duidelijk van wie, waarschijnlijk Projectbureau Hoogbouw
Bijlmermeer.
Verslag van de voorpresentatie van het festival Gulliversreizen
1984
Ganzenhoef plannen A, B, C, E en F
Haffmans 1984
Definitief ontwerp herinrichting maaiveld Geldershoofd/Gravesteinhof
en Geldershoofd oostzijde
Dienst O.W. Amsterdam, 1984
Div. notities deelplannen hoofdcentrum Amsterdamse Poort
Arch . gemeenschap v.d. Broek en Bakema, 1981 - 1984
Analyse en herontwikkelingsvoorstellen, Fazantenhof
architectenburo van der Goes, Hilversum,
Lo.v. P.G.G.M., september 1984

1985
De huisvesting van de Amsterdammers in 1983
Werkgroep koppeling vastgoed-bevolking, 1985
Rapport. Nieuw-Amsterdam. Verwachtingen. Inspraak. Wat zijn de resultaten.
Groep verontruste bewoners / Henny Bos (aut), oktober 1985
Gulliversreizen
Een festival, mei/juni 1985, Amsterdam zuid-oost
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Hindoetempel1e ontwerp
Haffmans, 1985
Hindoetempel2e ontwerp
Haffmans, CA. 1985
2ndSuper
Haffmans, 1985
Bezwaarschriften herinrichting maaiveld nabij Echtenstein, Geinwijk. Gerenstein
Dienst R.O. Amsterdam, april 1985
Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam 50 jaar
Amsterdamse raad voor de Stedebouw, 1985
1986
Beleidsnota afdeling parkeergebouwen
Afdeling parkeergebouwen, november 1986
Onderzoek naar het functioneren van de 31 parkeergebouwen in de Bijlmermeer
+ renovatie parkeergebouw Geinwijk
Studio Ir. M. van Suchtelen, Amsterdam
i.o.v. Gem. Dienst Volkshuisvesting
Ganzenhoef variant E2 -GSD plan
Haffmans, 1986
Superboulevard-bijlmermeer
Haffmans 1986
Op rollend gesteente groeit geen mos
subsidie aanvraag voor nieuwe manifestatie van de groep B.T.2 van Gullivers Reizen, september
1986
Informatiepakket Nieuw Amsterdam
stempel: januari 1986
Een nieuwe start voor de Bijlmermeer ....... 7
Een terugblik op ca. 2 jaar beheren en verbeteren per 1-1-85 door de woningcorporatie Nieuw
Amsterdam
Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting, Amsterdam 1986
Over de Bijlmer
Amsterdamse raad voor de stedebouw, oktober 1986
Revisie Bijlmer
Plan OMA, deelstudie herinrichting maaiveld G-K-buurt, juni 1986
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De toekomst van de Bijlmer, variatie van het aanbod: vijf alternatieven
Nieuw Amsterdam, juni 1986
De toekomst van de Bijlmermeer
Woningbouwrorporatie Nieuw Amsterdam, oktober 1986
Om de toekomst van de Bijlmermeer
Een bewonersscenario. Platform verontruste Bijlmerbewoners, 1986
De toekomst van de Bijlmer; Nieuw Amsterdam vaart zonder kompas
Bewonervereniging Hakfort-Huigenbos, 1986 (?)
De Bijlmerstrip, een centrumgebied voor zuid-oost
Dienst Ruimtelijke Ordening, Amsterdam, augustus 1986
Analyse en herontwikkelingsvoorstellen, Kraaiennest
architectenburo van der Goes, hilversum,
i.o.v. M.O.G., februari 1986

1987
Verkeersmaatregelen AmstellII
Brief Wethouder R.O., januari 1987
De Bijlmerstrip ... te beginnen met 'Ganzenhoef'
Haffmans, 1987
Effectrapportage hoogbouw Bijlmermeer
Dienst volkshuisvesting Amsterdam, 1987
Verder met de Bijlmer
Verslag van discussiebijeenkomst met Bomers (ARS), Oskam (DRO), van Rijs (MBO) en Koolhaas
(OMA), januari 1987
Discussienota n.a.v. de studies over de Bijlmermeer door het O.M.A.
sector Wonen & werken, Stadsdeel Zuid-Oost, augustus 1987
Van AB aan Ledenraad
Resultaat van de discussie van het Bestuur van Nieuw Amsterdam n.a.v. de nota "Toekomst van
de Bijlmer", mei 1987
Volkshuisvestingsrapportage
Werkgroep Woningbouwbeleid, 1987 herdruk
Ontwerp-voordracht aan de gemeenteraad over verhuur en beheer parkeergebouwen
Bijlmermeer, januari 1987
Van Bijlmermeerpolder tot Amsterdam Zuid-Oost
Sdu-uitgeverij, Den Haag. Aut: Evert Verhagen, 1987
Studie herinrichting Bijlmer
(Tweede) plan OMA, april 1987
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OMA: Herinrichting Bijlmer
los kaartmateriaalmontages, kaarten verschillende niveaus A3, 1987
Discussienota n.a.v. de studies over de Bijlmermeer door het OMA
Stadsdeelraad, sektor Wonen & Werken/ E. van Leeuwen, augustus 1987
Hoogbouw gewogen .... All you need is lov 7
Aanzet voor een methode om de leefbaarheid in woongebouwen te meten in relatie tot de
ontwerpveiligheid.
Bureau Criminaliteitspreventie, H.]. Korthals Altes, 1987
Plan voor de hoogbouw
Nieuw Amsterdam, juni 1987
Nota IntensiefWijkgericht Woningbeheer
Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting, 1987

1988
Bijlmermeer Amsterdam sud-est
Architecture & cie, aut: Hubert Tonka, 1988
Voordracht inzake ontwikkeling van wijk tot voorstad
Stadsdeel Zuidoost, oktober 1988
Verdere stedebouwkundige uitwerking van Ganzenhoef
Stadsdeel Zuidoost, sektor Wonen & Weken/ E. van Leeuwen, februari 1988
Inventarisatie nieuwe nieuwbouwlokaties
Stadsdeel Zuidoost, november 1988
Verschillen binnen de Bijlmer
Een flattypologie, Nieuw Amsterdam, 1988
Boulevard zuid-oost; kansrijk centrumgebied in de voorstad Zuid-Oost
MBO i.s.m. Bureau voor R.O. en Architectuur, ir. H. de Boer
Amsterdam, dec 1988, maart 1989
Wonen in Zuidoost
Een inventarisatie van woon milieus
Stadsdeel Zuidoost en G.D.V., 1988

1989
Commentaar op rapportage Boulevard Zuid-Oost
Sector Wonen en Werken, 1989
Plan Renovatie verschillende parkeergebouwen HIK en G buurt
Studio Ir. M. v. Suchtelen, 1989
Beeld, ruimtelijke en materiële struktuur van woongebouwen
p. 87 e.v. Hoptilie, Kees Rijnboutt, 1989
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WoningmarktondezoekZuidoost
+enquete
Stadsdeel zuid-oost/ dienst volkshuisvesting, 1989
Nota woonomgeving hoogbouw
Stadsdeel zuid-oost/ Algemene zaken, 1989
Wonen, werken en winkelen in een vernieuwd subcentrum. Stedebouwkundigprogramma
Ganzenhoef
Stadsdeel Zuidoost, mei 1989
Renovatie!herindeling subcentrum Ganzenhoef
Haffmans, 1989
De Bijlmermeer 1984/1989
Nieuw Amsterdam, oktober 1989
Saneringsaanvraag
Nieuw Amsterdam, 1989
Aanvullende voordracht inzake ontwikkeling van wijk naar voorstad en de nota inventarisatie
nieuwe woningbouwlokaties
Stadsdeel Zuidoost, april 1989
Bijlmermeer als grensverleggend ideaal
aut: Maarten Mentzei, Delft DUP, 1989
Boulevard Zuid-Oost
Kansrijk Centrumgebied in de voorstad Amsterdam Zuid-Oost
Stadsdeelraad Zuid-Oost (?), februari 1989
Positie Nieuw Amsterdam in samenwerkingsconstructies
Nationale Woningraad, ongedateerd, 1989?
2025 Een visie op wonen, werken en recreëren in 2025. Sabbatical strip. W. Stenfert Kroese e.a.
1989
Parkenonderzoek
Stadsdeel zuid-oost, Ton Kolijn, 1989
Avondhuismeesters in de Bijlmermeer
Eeftink, Florijn, Groeneveen, Haag & Veld
Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde (OTB), TU-Delft, november 1989
1990
Borzo

Beleidsplan openbare ruimte Zuid-Oost
Bureau Bakker en Bleeker, juni 1990
Sociale vernieuwing in Zuidoost
Stadsdeel Zuidoost, 1990
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Peiling criminaliteit Zuidoost
Stadsdeel Zuid-oost, algemene zaken, 1990
Parkenonderzoek
Stadsdeel Zuid-oost, algemene zaken, 1990
Fiets- en voetpadennota
Stadsdeel Zuid-oost, algemene zaken, 1990
Zuidoostin cijfers
Stadsdeel Zuid-oost, algemene zaken i.s.m. onderzoek en statistiek, 1990
Concept nota ouderenbeleid
Beleidseenheid Welzijn, februari 1990
Stedebouwkundig plan Subcentrum Ganzenhoef
Khandekar en Amstelland Vastgoed bv., 1990
Resultaten werkweek Structuur Bijlmer
Stadsdeel Zuid-oost/ dienst R.O., 1990
Plan van aanpak Amstel 111 - Nevencentrum Zuid-Oost
Stuurgroep Aktie Ruimtelijke kwaliteit van de bedrijvenvereniging Amstel III, 1990
Participatie Surinamers en Antillianen
Amsterdams Steunpunt Wonen, 1990
Vooronderzoek stedebouwkundig plan Kraaienest
Ebberink, stedebouwkundig bureau, 1990
Hoogoord, upgrading Hoogoord
Nieuw Amsterdam, 1990
Kwartaalrapportage 1990 nr. 3
Nieuw Amsterdam, 1990
Schetsen en overwegingen m.b.t. een verbeteringsproject voor Ganzenhoef e.o.
H. Ebberink, Ebberink stedebouwkundig bureau, 1990
De bewoners over de toekomst van de Bijlmermeer
Frank Wassenberg, DUP, mei 1990
Bijlmerdreef e.o.lCentrumgebied Zuidoost
Idee- en planvorming Bijlmerdreef e.o.
Samenvatting en conclusies n.a.v. de discussie over de deelgebieden
Amsterdam zuid-oost, april 1990
Bijlmerdreef e.oJCentrumgebied Zuid-oost
Stadsdeel Zuid-oost/ wonen & werken, juni 1990
Buurtgerichte aanpak en sociale vernieuwing
Werkgroep Wonen en Woonomgeving, SWOB, 1990
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Idee- en planvonning Bijlmerdreef e.o.
samenvatting en conclusies nav de discussie over de deelgebieden
Stadsdeel Zuidoost, april 1990
Ontwerp Struktuurplan 1990 Amsterdam
deel 1 Het Plan
deel 1 Het Plan + De Kaarten
deel2 De Toelichting
DRO Amsterdam, januari 1990
De grenzen verlegd
Ontw~structuurvisie2015

Regionaal Overleg Amsterdam, 1990
Infomap Ipakket, Volkshuisvesting bevattend:
• De Bijlmer blijft, veranderen
Rapport Werkgroep Toekomst Bijlmermeer, januari 1990
• Woonomgeving hoogbouw
Stadsdeel Zuid-oost, 1989
• Instrumenten analyse
Instrumenten voor de verbetering van het exploitatieresultaat van Nieuw Amsterdam,
Volkshuisvesting Amsterdam, 1989
• Positie Nieuw Amsterdam in samenwerkingsconstructies
Vereniging NOV. Koepel voor woningcorporaties
• Ontwikkelingsvisie Bijlmenneer
Kolpron consultants, december 1989
Idee en planvonning Bijlmerdreef e.o.
Stadsdeel zuid-oost, april 1990
Over de toekomst van de Bijlmenneer
Het doelmatige van vernieuwing in het kwadraat
Stadsdeel zuid-oost, mei 1990
De toekomst van de Bijlmenneer
Persbericht collegebesluiten, oktober 1990
Er wordt aan gewerkt, maar met mate
Beleid sociale veiligheid Zuid-Oost
Stadsdeel Zuid-Oost, 1990
Persbericht, 30 januari 1990
Werkgroep biedt Bijlmenneer nieuwe toekomst
Nieuws uit B &t W
1990 no. 28
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Stedebouwlrundig programma van eisen Bijlmerweide I en 11
lokatie 8 en 9
Sector wonen en werken Stadsdeel zuid-oost, januari 1990
De grenzen verlegd. Ontwerp struktuurvisie 2015
Regionaal Overleg Amsterdam, februari 1990
Plan van aanpak Bijlmermeer
afstudeerproject VHV, TU Delft, november 1990
Jennny Vermeeren, Gert-Jan te Velde
Bijlmermeer- just a matter of demolition ?
a study by the Berlage Institute Amsterdam commlsioned by the Dienst Ruimtelijke Ordening
Amsterdam, 1990
Bedrijfsruimten in parkeergebouw Kralenbeek, drie modellen
studio Ir. M. van Suchtelen, december 1990

1991
Regies de Quartier
Werkgroep Buurtbeheer, Wijkopbou worgaan Spaarndammer-/ Zeeheldenbuurt, ongedateerd
Wegwijzer
stedebouwkundige vernieuwing Bijlmermeer
Werkgroep Vernieuwing Bipmermeer, april 1991
Onderzoek Subcentra Amsterdam-Bijlmermeer
Afdeling Planologie, ongedateerd
Vernieuwing Bijlmermeer, een vitale operatie (notitie)
Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer, 1991
Kiezen en beginnen!
Eerste werkprogramma van de Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer,
juli 1991
Voorwaarts en niet vergeten
Werkgroep wonen en woonomgeving van het Wijkopbouw Orgaan Bijlmermeer, juni 1991

TIJDSCHRIFfEN
1970
Bouw, december 1970
Rubriek: Spiegel van de week
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1971
Wonen-Ta/BK no. 2, 1971
'Een proefproject in de Zuid-Bijlmer'

1972
Bouw nr, 7, 12 februari 1972
auteur: drs. W.J. Bruyn
Loop afstanden in de Bijlmermeer

1973
Wonen-TA/BK 6, 1973
'Zuid-Bijlmer; de woningbouw als politiek probleem
auteur: Theo Steemers
Wonen-TA/BI<,. nr. 9, mei 1973
Recensie rapport "Interim rapport Bijlmermeer'
van Centrum architectuuronderzoek TH Delft (de Jonge, Dijkhuis)
aut: Léon Deben

1974
National Geographic, volume 145/5, mei 1974
Artikel' Amiable Amsterdam'
Wonen-TA/BI<,. nr. 15 augustus 1974
Bijlmerserie, deel 1
auteurs: Maurits Klaren, Theo Steemers, Tom van Voormaal
Wonen-TA/BI<,. nr. 16 augustus 1974
Bijlmerserie, deel 2
auteurs: Klaren, Steemers, van Voormaal
jen Wonen-TA/BK, nr. 17 september 1974
Bijlmerserie, deel3
Ook in deze Wonen-TAlBK:
recensie van DefensibleSpace van architect en criminoloog Oscar Newman

1975
Wonen-TA/BI<,. nr. 17 september 1975
Over de metrolijnen
Trouw 30 oktober 1975
Bijlmer-winke1centrum in 'catacombesfeer'

1976
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Wonen Ta/BK. nr. 12, 1976
Auteur: Maurits Klaren
Collectieve ruimten in de Bijlmer, waarom ze niet van de grond komen
Bouw nr. 28, 1976
Rubriek 'van dag tot dag', Kort en goed
Plan no. 4, 1976
'Uitgangspunten voor een radikaal nieuwe stedebouw'
auteur: van de Ven c.s.

1977
Wonen-TA/BK no. 15,1977
Rubriek :Bulk. Auteur: Frans van As
Rapporteurs zien Gliphoeve-actie los van woningnood en discriminatie
Bouw no. 7, 2 april 1977
architect: J. van Stigt, Amsterdam
Woningbouw te Amsterdam (Bijlmer)

Werk-Architese no. 5, mei 1977 p.12-19
'Bijlmermeer'
aut. : G. Oorthuys / P. de Bruijn
'Bijlmermeer'
auto : R. Koolhaas
Bouw no. 13, 25 juni 1977
auteur: GertJonker
De stadsspoorweg als verschijning
'(On)bedoelde onderschildering van het 'metropolisme"

Wonen-TA/BK, 18, september 1977
Artikel 'De mythe van de volledige wereld'
Willem Koerse, foto's Willem Diepraam
Bouw, no. 20, 1 oktober 1977
Subcentrum Ganzenhoef te Amsterdam Bijlmermeer
arch. P. Uaffmans (Amsterdam)
Wonen-TA/BK. nr. 21, november 1977
Over de (schoonheid van de) metro

1978
1979
Wonen-TA/BK, nr. 19, oktober 1979
nummer over 'Amsterdam volkshuisvesting 65-75'
Wonen-TA/BK, nr. 20/21, november 1979
Verdichtingsplan Klaren &: van Suchtelen
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1980
Wonen-TA/BK. nr. 24, 1980
artikel over de Floriade aan de Gaasperplas
+ bericht "Bewoners maken Deltaplan voor de Bijlmet'
auteur: Rob de Graaf

1981
BOUW nr. 17, 19-8-81
artikel' Boomtown Amsterdam, Grote projecten geven stad draai naar het zuiden
Auteur: Marijke Prins
Cement nr. 6,1981
auteur: J.H. Köhne
Schaaldaken van glasvezelbeton, Nellestein, Amsterdam
Wonen-TA/BK nr 4, 1981
auteurs: Rob de Graaf, Edna van Duyn
Beeldende Kunst in de Amsterdamse metro
Wonen-TA/BK. nr. 5/6, 1981
pag. 42, Venserpolder versus Bijlmer 7
Polytechnisch tijdschrift, 36, nr 10-S40
Artikel' Woningsplitsing in de Bijlmermeer', 1981

1982
Weekmedia. 21 december 1982
De bewoners werden hier gesluisd, tegen hun zin

1983
Weekmedia, 19 mei 1983
Oppassen voor vorming eilandjesmet sociaal zwakkeren
Wonen-TA/BK. nr. 7,1983
Nummer over 'Stedebouw Amsterdam'
Nieuwsbrief van de Nederlandse Verenging van Wegenbouwers, nr 8, november 1983
Wegen gewogen in Zuidoost lob van Amsterdam
Wonen-TA/BK. nr. 8, 1983
Artikel 'De Bijlmer als onzekere toekomst voor steeds minder Amsterdammers'
Bouw 22 januari 1983, Themanummer Bijlmermeer
Artikelen:
Maurits Klaren (med. dienst vh)"Bijlmermeer; de Titanic van de Amsterdamse stedebouw'

1984
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1985
Bouw no. 9, 27 april 1985
Moskee en cultureel centrum te Amsterdam
architect: Haffmans
Bouw, no. 12. juni 1986
Woningbouw Amsterdam: Heesterveld
De architect oktober 1985
Auteur: Eric Melse
Van Bijlmergrijs tot Bijlmerbont

1986
Bouw no 2, 18 januari 1986
auteur: Gerda ten Cate
Bouw no 2, 18 januari 1986
auteur: Jan Rutten
SEV prijs voor Bijlmercorporaties
Intermediair, 15 april 1986
Dertienduizend goedbedoelde flats
Telegraaf, 10 mei 1986
Bijlmer leefbaar, anders DE LUCHT IN I
publikaties DRO no. 24
Het ontwerp van het hoofdcentrum van Amsterdam Zuidoost
Karl Zaunbrecher, feb 1986
Publikaties DRO
Wordt de Bijlmerstrlp een stedebouwkundig begrip 7
H.T. Hofstede, december 1986

1987
De Bijlmer
Bijlage van de Nieuwe Bijlmer en Nieuwsblad Gaasperdam
19 februari 1987
WeekMedia, de Nieuwe BiPmer 19877
"Schepper van centrum Ganzenhoef geeft voorkeur aan slopershamer"
De architect september 1987
'Revitalisering Bijlmer', aut: Bokelman en Van Leeuwen
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De architect september 1987
'Gulliver in de Bijlmer'
'Een nieuwe manier van denken over de werkelijkheid'
auteur: Wilma Elferink
HetParool 16 oktober 1987
"Winkelcentrum na 15 jaar wachten"
Het Parool 1987 7
"Stadsdeelraad wil sloop Ganzenhoef"
Plan april 1987
"Bijlmer toplokatie 7"
"Revisie Bijlmermeer OMA"
Intermediair nr. 62. december 1987
Boomcity Bijlmer

1988
Architect thema Auteur: Donals van Dan.ik
Bijlmer en Uithof door OMA geanalyseerd
Bouw 19-8-1988
"Boomtown Amsterdam, Grote Projecten geven stad draai naar het Zuiden"

1989
1990
Woningraad 1990 no. 13/14
"Slechtste" flat van de Bijlmer nu weer leefbaar
aut: H. Grünhagen
Bouw no. 4, 23 februari 1990
Bijlmer moet blijven
Auteur: Jan RuHen
NRc,. 3 mei 1990
Bijlmerbewoners verdienen aanmoediging
auteur: Hugo Priemus

De Bouwadviseur, juni 1990
Auteur: Prof. Dr. D. de Jonge
'Een confrontatie van het nieuwe bouwen met de volkshuisvesting'
NCIV Volkshuisvesting no 2, 1990

De Bijlmer tussen sloop en vrees
Auteur: Jan van Dieten
Woningraad no. 7, 1990
Nieuw Amsterdam pleit voor integrale aanpak
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Doorexploiteren maakt zieke Bijlmer niet gezond
Auteur: Dorine Hommersen

1991
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