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Bijlmermeer, in de volksmond  ook wel de Bijlmer 
genoemd,  is één van Nederlands beroemdste en 
beruchtste wijken. Veel Nederlanders zullen deze 
buitenwijk (ong. 35.000 inwoners)1 van Amsterdam 
in eerste instantie associëren met de vliegtuigramp 
van 1992 en daarna met immigranten, misdaad 
en armoede . Ook weten velen, dat de wijk in de 
jaren ‘60 met vooruitstrevende bedoelingen is 
gebouwd. Binnen de architectuurwereld vormt 
de Bijlmermeer een schoolvoorbeeld voor het 
falen van de modernistische beweging. Minder 
mensen weten echter,  dat er sinds jaren ’90 in een 
grootschalig herstructeringsproces is begonnen, de 
zogenaamde Bijlmervernieuwing.   De intentie van 
deze vernieuwing was om d.m.v. fysieke ruimtelijke 
ingrepen de sociale structuur aan te passen. Na 
ruim 20 jaar vernieuwing lijkt dit zijn vruchten 
af te hebben geworpen. Statistisch gezien, is de 
wijk tegenwoordig (2013)2 de op één na veiligste 

buurt van Amsterdam.  Daarnaast vestigen nieuwe 
groepen van buiten  (o.a.  starters, studenten en 
kunstenaars) zich in het stadsdeel. Echter door 
de economische crisis lijkt de grootschalige 
vernieuwingsmachine nu te zijn gestremd. 
 Dit heeft geleid tot gebieden waar de gebouwen al 
zijn gesloopt, of waar de bewoners al zijn verhuisd, 
maar waar in de nabije toekomst geen permanente 
vernieuwing verwacht kan worden. Hierdoor zijn 
er gaten en tussengebieden in de bebouwde 
omgeving ontstaan. Men heeft enkele gaten 
kunnen vullen d.m.v. tijdelijke huisvesting van 
studenten en kunstenaars.  Maar er is ook dringend 
behoefte aan alternatieve ontwikkelingsmethoden 
met een meer permanent karakter. De 
klusjeswoningen in de flat Kleiburg is hier een mooi 
een voorbeeld van.  Hoewel de Bijlmer bij velen 
nog steeds een slechte naam heeft, lijkt de wijk zich 
op een positief kantelpunt te bevinden. Dit werd 

dit jaar onderstreept door het grote succes van 
de renovatie van de flat Kleiburg, die landelijk het 
nieuws haalde. 
 
 Bijlmermeer is een wijk waar veel immigranten 
wonen,  slechts 15% van de inwoners  is van 
oorspronkelijke Nederlandse afkomst. 3  De 
migratiestroom naar de Bijlmer kwam na de 
onafhankelijke van Suriname in 1975 in een 
stroomversnelling. Daarna volgden diverse andere 
groepen, waarvan de Ghanezen en Antilliaanen 
het meest vertegenwoordigt zijn.  Deze stroom 
van immigranten is onderdeel van mondiale 
trend van urbanisatie, waarbij migranten met een 
agrarische achtergrond een beter leven zoeken 
in de stad. Het gaat hier  dusom een  transitie 
van  agrarisch levensstijl, vaak gebasseerd op 
informele contacten, naar een stedelijke levensstijl. 
Deze transitie duurt vaak meerdere generaties 
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en het succes hiervan is vaak voor een groot 
deel afhankelijk participatiemogelijkheden 
met de bestaande economie. Laagdrempelige 
ondernemersmogelijkheden voor migranten blijkt 
hierbij van groot belang voor het succes van een 
immigrantenwijk.  
 De laagdrempelige ondernemersmogelijkheden 
voor immigranten zijn altijd een groot probleem 
geweest in de Bijlmermeer. Dit is hoofdzakelijk te 
wijten aan beleid, regelgeving en de bebouwde 
omgeving. Ondernemers moesten voldoen 
formele eisen, zoals vergunningen en diploma’s, 
die ze in hun land van herkomst nooit gekend 
hebben.  Daarnaast zijn er ook andere obstakels, 
zoals:  te hoge eisen aan de bouwvoorschriften, 
bestaande ruimten die te duur zijn en een te rigide 
bestemmingsplan.  De strikte functiescheiding van 
de Bijlmer en de open stedelijke ruimte beperken 
ook de laagdrempeligheid tot ondernemen 
(beperkt informele contacten en spontaniteit).   
Het is gebleken dat over het algemeen stedelijke 
ruimten met een traditioneel straatprofiel beter 
fungeren voor immigrantenondernemingen.  
Laatste obstakel is het diffuus aanbod 
ondernemersruimte.  In de planvorming van van 
de Bijlmervernieuwing was de ontwikkeling van 
kleinschalige ondernemersruimten een belangrijke 
doelstelling. 5. Door de economische crises zijn 
deze echter niet gerealiseerd. Enkel in leegstaande 
gebouwen gebouwen en parkeergarages die over 
de Bijlmer verspreid staan, is plek voor kleinschalig 
ondernemen.  Er is behoefte aan concentratie 
van deze ruimten in combinatie met de creatie  
‘sense of place’.  Een plek met een eigen ruimtelijke 
indentiteit dat op grotere schaal herkenbaar is.  
 
Ik heb voor mijn interventie voor de parkeergarages 
Hakfort en Huigenbos gekozen. Deze maken 
onderdeel uit van de zuidelijke H-buurt. Een plek 

waar de Bijlmervernieuwing half is uitgevoerd. De 
parkeergarages staan voor een groot deel leeg,  
drukken een negatieve stempel op de omgeving 
en remmen daardoor omliggende ontwikkelingen. 
Verder liggen de garages in een gebied van 
de Bijlmer waar veel immigranten wonen. Het 
tussenliggende gebied is ‘s avonds een belangrijke 
ontmoetingsplek waar wordt gebarbecued en 
gesport.  Daarnaast  vormen de parkeergarages een 
sterk aandeel in de ruimtelijke indentiteit van de 
Bijlmer en is de locatie uitstekend bereikbaar. 
Mijn interventie omvat de ontwikkeling van de 
zogenaamde Bijlmerdrive. Een transformatie 
van deze twee parkeergarages in een atractief 
multicultureel gebied waar mensen bijelkaar 
komen en waar daarnaast ook ruimte is voor 
laagdrempelig ondernemen d.m.v. garageboxen 
aan een autostrip. De belangrijkste ingrepen zullen 
hieronder toegelicht worden.
 
Herlegging van de verbinding tussen het 
autonetwerk op wijkniveau (de ‘dreven’) en 
buurtniveau. Nu ligt de verbinding tussen de 
verhoogde Karspeldreef en de ventwegen op 
maaiveldniveau weggestopt achter Heesterveld. 
Er zal een nieuwe verbinding gelegd worden door 
de parkeergarages heen. Hierdoor worden de 
parkeergarages onderdeel van de buurtonsluiting.  

Ontwikkeling van een attractief multicultureel 
gebied tussen de parkeergarages. Een belangrijk 
onderdeel hiervan is de aanleg van een groot 
barbecueplein, dat per auto bereikt kan worden. 
Zodoende kunnen spullen direct uit de kofferbak 
op de barbecue gelegd worden. Ook is hier 
plaats voor geimproviseerde kofferbakkcatering 
of een kofferbakmarkt.  Verder voorziet het 
plan in aanvullende trekkende functies, zoals 
horeca (hiphopbar, loungebar, salsa bar), 

gemeenschapscentrum, Drive in bioscoop en 
sportfaciliteiten (skatepark, voetbal, basketbal). 
 
Een autostrip met daaraan garageboxen van ca. 
25m2, die zich geleidelijk kunnen ontwikkelingen 
tot ondernemersruimten. Deze bedrijfjes 
zou de trekkersfunctie van het tussengebied 
kunnen versterken, zoals verkoop van diverse 
vleeswaren voor de barbecue, kapper, graffitishop, 
kunstgallerie, sportonderdelen, etc.  Deze 
ondernemersruimten worden ondersteund 
door een gemeenschapscentrum, dat voorziet 
in utilaire faciliteiten (keuken en toiletten),een 
ondernemersconsultant die de ondernemers 
van informatie kan voorzien en een ruimte waar 
exposities en lezingen gehouden kunnen worden 
en een flexibele werkplek.  Naast het ondersteunen 
van ondernemers is het gemeenschapscentrum 
ook bedoeld voor inwoners van de H-buurt zelf. 

Aanvullende bedrijfruimten van ca. 100 m2. 
Hier is ruimte voor grootschaligere vormen van 
ondernemen en daarnaast  kunnen doorgroeiende 
bedrijfjes uit de garageboxen zich hier vestigen.    

Op deze manier hoop ik bij twee belangrijke 
opgave van de Bijlmer een bijdrage te 
leveren. Ten eerste het voorzien van 
ondernemingsmogelijkheden voor immigranten, 
waardoor deze eerder kunnen integreren in 
de maatschappij.  De tweede opgave is het 
aantrekkelijker maken van de Bijlmer door de 
vernieuwing op een alternatieve manier door te 
zetten. 2. http://nos.nl/artikel/540117-bijlmer-op-

een-na-veiligst-van-adam.html

3.  Saunders, D. (2011) 

4.  Projectbureau Vernieuwing 

Bijlmermeer (2011)

1. Bijlmermonitor 2010, blz 27 
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1. INLEIDING

Het ontwikkelen van immigranten 
ondernemersschap d.m.v. een transformatie van 
twee desolate parkeergarages in een attractief 
multicultureel gebied en een autostrip, waar 
laagdrempelige economische functies zich 
stap voor stap kunnen ontwikkelen. Zo luidt 
de ondertitel van mijn afstudeerproject in de 
Amsterdamse wijk Bijlmermeer, waarvan het 
verslag nu voor u ligt. Ik heb hier het afgelopen jaar 
hard aan gewerkt en presenteer u dit verslag dan 
ook met gepaste trots. 
 Dit afstudeerproject is de afsluiting van mijn 
studie bouwkunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. De laatste twee jaar heb ik me 
gespecialiseerd in de richting stedebouw en heb 
de daar bijhorende  mastertrack ‘Urban Design 
and Planning’ gevolgd. Voor het afstuderen heb ik 
deelgenomen aan een afstudeeratelier  genaamd 
‘Habitat Reloaded’, verzorgd door de professoren:  

prof.dr.ir. P.J.V. van Wesemael, dipl.-ing. H.H. 
Yegenoglu en ir. M.W. Musch. Het overkoepelende 
thema is het opwaarderen van vier bestaande 
woongebieden in Amsterdam: Van der Pekbuurt, 
Indische buurt, Slotermeer en Bijlmermeer. Iedere 
wijk representeert een onderscheidende periode 
uit de geschiedenis van de sociale woningbouw en 
momenteel vinden er in elk van deze wijken ook 
vernieuwingsontwikkelingen plaats.
 Het atelier startte in februari 2013 met een 
analyse,  waarbij iedere wijk door een groep werd 
geanalyseerd.  Ik heb samen met Samineh Alizadeh 
Ashrafi en Irina Vaganova een analyse van de 
Bijlmermeer gemaakt, die op 23 april 2013 werd 
gepresenteerd. Daarnaast is er van elke analyse ook 
een uitgebreid rapport gemaakt. 
 Na de deze groepsfase begon de individuele fase, 
waarbij het formuleren van de probleemstelling 
de eerste belangrijke opgave was. Vervolgens 

werd een gebied gekozen, waarop een ingreep 
werd gedaan. Deze fase werd in september 2013 
afgerond, waarna de ontwerpfase van start ging. 
De ontwerpfase duurde tot begin januari 2014.  
 Dit rapport begint met een korte overzicht van 
de geschiedenis van de Bijlmermeer. Vervolgens 
wordt ingegaan op een belangrijk socio-
economisch probleem van de Bijlmer: gebrek 
aan mogelijkheden voor immigranten om te 
kunnen ondernemen. Het zal blijken, dat naast 
een beleidsmatig aspect, hier ook een ruimtelijk 
aspect zit.  Dit heeft uiteindelijk geleid tot een 
type ontwikkelingsstrategie en een bijpassende 
locatiekeuze. Dit is verder uitgewerkt in een 
ontwerpscenario voor 2020 en wordt verhalend 
gepresenteerd aan de hand van belevenissen 
van een hoofdpersoon, die door het plangebied 
beweegt. Het rapport eindigt met een korte 
terugkoppeling naar het proces en het product. 
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Bijlmermeer, in de volksmond  ook wel de Bijlmer 
genoemd,  is één van Nederlands beroemdste en 
beruchtste wijken. Veel Nederlanders zullen deze 
buitenwijk (ong. 35.000 inwoners)1 van Amsterdam 
in eerste instantie associëren met de vliegtuigramp 
van 1992 en daarna met immigranten, misdaad 
en armoede . Ook weten velen, dat de wijk in de 
jaren ‘60 met vooruitstrevende bedoelingen is 
gebouwd. Binnen de architectuurwereld vormt 
de Bijlmermeer een schoolvoorbeeld voor het 
falen van de modernistische beweging. Minder 
mensen weten echter,  dat er sinds jaren ’90 in een 
grootschalig herstructeringsproces is begonnen, 
de zogenaamde Bijlmervernieuwing.   De intentie 
van deze vernieuwing was om d.m.v. fysieke 
ruimtelijke ingrepen de sociale structuur aan 
te passen. Na ruim 20 jaar vernieuwing lijkt dit 
zijn vruchten af te hebben geworpen. Statistisch 
gezien, is de wijk tegenwoordig (2013)2 de op één 
na veiligste buurt van Amsterdam.  Daarnaast 
vestigen nieuwe groepen van buiten  (o.a.  
starters, studenten en kunstenaars) zich in het 

stadsdeel. Echter door de economische crisis lijkt 
de grootschalige vernieuwingsmachine nu te zijn 
gestremd. 
 Dit heeft geleid tot gebieden waar de gebouwen 
al zijn gesloopt, of waar de bewoners al zijn 
verhuisd, maar waar in de nabije toekomst geen 
permanente vernieuwing verwacht kan worden. 
Hierdoor zijn er gaten en tussengebieden in 
de bebouwde omgeving ontstaan. Men heeft 
enkele gaten kunnen vullen d.m.v. tijdelijke 
huisvesting van studenten en kunstenaars.  Maar 
er is ook dringend behoefte aan alternatieve 
ontwikkelingsmethoden met een meer permanent 
karakter. De klusjeswoningen in de flat Kleiburg 
is hier een mooi een voorbeeld van.  Hoewel de 
Bijlmer bij velen nog steeds een slechte naam 
heeft, lijkt de wijk zich op een positief kantelpunt 
te bevinden. Dit werd dit jaar onderstreept door 
het grote succes van de renovatie van de flat 
Kleiburg, die landelijk het nieuws haalde. 
 Dit bovenstaande verhaal zal verder uitgelegd 
worden aan de hand van drie belangrijke 

transformatieperiodes in de geschiedenis van 
Bijlmermeer. Daarna volgt er een korte analyse 
van de organisatorische ontwikkelingsmodellen 
die hierbij horen. Het hoofdstuk eindigt met 
een overzicht van waar de vernieuwing niet is 
afgemaakt, maar waar wel behoefte aan is.

2. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING VAN 
DE BIJLMERMEER

2. http://nos.nl/artikel/540117-bijlmer-op-

een-na-veiligst-van-adam.html

1. Bijlmermonitor 2010, blz 27 
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Chaos van de industriele stad Visie van de modernistische architectuur: hoogbouw in het groen 
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De proloog: droogmakerij Bijlmermeer 
(1626 – 1966)
 De naam Bijlmermeer stamt af van het meer, 
dat in 1626 werd droog gelegd. Daarbij ligt de 
wijk dus op een authentiek polderlandschap. Als 
gevolg van de woningnood in Amsterdam  na de 
Tweede Wereldoorlog, moest de gemeente op 
zoek naar nieuwe uitbreidingsgronden. Daarbij 
viel het oog als snel op de Bijlmermeer en deze 
werd in 1966 geannexeerd.  Het oorspronkelijke 
polderlandschap werd 6 meter opgespoten.  
Van enige significante historische geografische 
elementen is dus geen sprake meer. De nieuwe 
wijk is dan ook helemaal context loos (Tabula Rasa)  
ontworpen.3 

De functionele stad (1966 – 1981)  
 Het nieuwbouwplan uit 1966, onder leiding van 
Siegfried Nassuth, berust op de principes van 

het modernistisch bouwen. Deze stroming is een 
reactie op de erbarmelijke omstandigheden van 
de vroege industriële steden. In plaats van kleine 
drukke straatjes vol met op elkaar gestapelde  
krotten, propageerde het modernisme ruime 
hoogbouwwoningen in grote, open, groene, 
ruimten.  Het bekende motto hierbij was: ‘licht, 
lucht en ruimte’. Een nobel streven voor die tijd. 
De belangrijkste spreekbuis van het modernisme 
was CIAM, waartoe Nassuth zich ook geïnspireerd 
voelde. Voorgaande plannen waar veel elementen 
van de Bijlmer zijn terug te vinden zijn dan ook op 
een één of andere manier verbonden met CIAM en 
modernisme. Voor een uitgebreide analyse over 
het totstandkoming van het plan, verwijs ik verder 
door naar de groepsanalyse, die we in dit project 
gedaan hebben (zie inleiding)
 Het doel van het ontwerp was om de lage 
middenklasse van Amsterdam van  ruime 

woningen te voorzien, in een continu 
parklandschap, tegen zeer betaalbare prijzen. 
4 Daarom werd gekozen voor betonnen 
hoogbouwflats met industriële bouwmethoden. 
Om het park ononderbroken door te laten lopen, 
werd het autoverkeer  gescheiden van het park 
aangelegd, waarbij de autoverkeerswegen 
op drie meter verhoogde ‘dreven’ lagen.  In 
navolging van de ideeën van CIAM werd volledige 
functiescheiding nagestreefd tussen wonen, 
werken, recreëren en verkeer.
 

4. Ter Horst, J. Meyer, H. et al (1991).

3. Bolte, W. Meijer, J. (1981).
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Afbeelding boven: Plattegrond van de 

Bijlmermeer in 1981. Schaal 1:60.000

Ruimtelijk fragment 1981
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Kerkdienst in parkeergebouw Gliphoeve Parkeergebouw Kraaijenest 

12

De reparatie van de functionele stad 
(1981 – 1992) 
Toen na 1975 de toestroom van Amsterdammers 
uitbleef, begonnen immigranten zich massaal te 
vestigen in de Bijlmer.  Deze groep immigranten, 
voornamelijk afkomstig uit agrarische gebieden 
van Suriname en Afrika, had grote moeite 
aansluiting te vinden in de Nederlandse 
maatschappij.  Dit gebrek aan socio-economische 
participatie begon zich na verloop van tijd te 
uiten in criminaliteit. Als gevolg van de grote 
hoeveelheid illegalen, werden flats overbevolkt.  
Trappen werden openbare urinoirs. Parkeergarages 
werden het domein van drugshandel en 
autodiefstal. De verhoogde loopbruggen werden 
unheimische plekken waar je het liefst zo snel 
mogelijk doorheen liep. De winkelcentra werden 
rustdomein van junkies.  
Dit leidde uiteindelijke tot een aantal ruimtelijke 

ingrepen. De eersten waren voornamelijk intern 
en kleinschalig.  De galerijen van de flats werden 
niet meer publiek toegankelijk, maar in secties 
opgedeeld en afgesloten. Het aantal liftschaften 
werd verhoogd, evenals het aantal ontsluitingen. 
De latere ingrepen gingen nog iets verder. Er 
werden ventwegen met openbare parkeerplekken 
op maaiveld aangelegd. Op die manier konden de 
parkeergarages, één van de grote zwakke plekken 
van het plan, worden gemeden. 5 Dit zorgde er wel 
voor, dat de parkeergarages nog een nog desolater 
karakter kregen en tot een verdere toename van 
het aantal marginale activiteiten leidden, waar de 
reguliere ruimte niet in kon voorzien. 
 Deze marginale activiteiten hadden niet altijd 
een crimineel karakter. Een typisch Bijlmermeers 
fenomeen wat in die tijd ontstond, waren de 
kerkgenootschappen die zich in de kelders van 
de parkeergarages vestigden. Wie een kerk wou 

beginnen in de Bijlmer, moest deze zelf bouwen. 
Hier was veel vraag naar, maar weinig geld voor. 
Daarom trokken de Jehova’s midden jaren ‘80 als 
de eersten de stoute schoenen aan en kraakten 
één van de kelders.  Veel andere religieuze 
groeperingen namen dit idee over. Hoewel 
onwettig, werd het door de gemeente gedoogd, 
vanwege het grote ruimtetekort.  Tot de dag van 
vandaag zijn er nog steeds veel kerken te vinden in 
de kelders.6 

Het modernisme had inmiddels veel kritiek 
gekregen en werd vervangen door een nieuw 
type architectuur, dat het traditionele bouwblok 
als basis nam, maar dan wel met industriële 
bouwmethoden. Op de transformatiekaart zie je 
deze grote bouwblokken duidelijk terug komen.

5. Ter Horst, J. Meyer, H. et al (1991)

6. Heijboer, P. (2006), p 156



13

Afbeelding boven: Plattegrond van de 

Bijlmermeer in 1992. Schaal 1:60.000

Ruimtelijk fragment 1992
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De Bijlmervernieuwing ( 1992 – 2013)
Na jarenlange discussies werd in 1992 uiteindelijk 
besloten voor grootschalige herstructurering 
van de Bijlmer.  Ook wel de Bijlmervernieuwing 
genoemd.  Waar aanvankelijk het plan was om 25% 
van de hoogbouwflats te slopen, is uiteindelijk 
besloten om 50% van de hoogbouwflats te 
vervangen door laagbouw.  Doel van deze 
vernieuwing was om d.m.v. van fysieke 
transformatie ook sociale transformatie op gang 
te brengen.7 Dit werd o.a. gedaan door een hoge 
mate van woningdifferentiatie toe te voegen. 
Dit werd uitbundig bewerkstelligd door een 
uitbundig scala aan verschillende verkavelings- en 
bouwtypen. Op het eerste gezicht lijkt het alsof 
de vernieuwing een soort van lappendeken is 
geworden van verschillende type fragmenten. Toch 
zitten er een aantal universele principes achter. Het 
eerste wat opvalt, is dat de straat zijn herintrede 

weer heeft gedaan en zit er een duidelijke 
hiërarchie in de openbare ruimten. Verder is 
de relatie tussen openbaar en privé zorgvuldig 
uitgewerkt m.b.v. fijnkorrelige structuren, waardoor 
er geen ongedefinieerde open vlaktes meer zijn. 
Dit allemaal met het doel om het gevoel van 
sociale veiligheid te vergroten. Dit lijkt te hebben 
gewerkt. Daarnaast is de sociale differentiatie van 
de inwoners inderdaad toegenomen en zijn de 
inwoners economische sterker geworden. 

Recente ontwikkelingen 
In 2013 is de vernieuwing aan de zuidelijke kant 
van de K-buurt afgerond en waarschijnlijk zal dit 
de laatste grootschalige transformatie binnen 
onafzienbare tijd zijn. Vanwege de economische 
crisis is de aandacht daarom ook verschoven van 
grootschalige naar kleinschalige initiatieven. Niet 
alleen in de Bijlmermeer, maar landelijk. Maar juist 

een wijk als Bijlmermeer leent zich uitstekend 
voor dit project vanwege: de goedkope grond, 
hoeveelheid leegstand en de unieke ruimtelijke 
eigenschappen. Het meest bekende voorbeeld is 
de renovatie van de hoogbouwflat Kleiburg. Deze 
zou eigenlijk gesloot worden en vervangen met 
nieuwbouw. Toen voor nieuwbouw geen geschikte 
marktpartij werd gevonden, werd besloten om 
een prijsvraag uit te schrijven. Het winnende 
voorstel was een consortium van ontwikkelaars 
die voorstelden om het casco van Kleiburg te 
renoveren en de appartementen als klusjeshuizen 
te verkopen tegen lage prijzen. Dit werd een groot 
succes en haalde landelijk het nieuws. 
 Naast Kleiburg zijn er enkele andere 
ontwikkelingen die door burgers van onderaf zijn 
geïnitieerd, zoals de club Pand 14 en Heesterveld 
Creative Community.

6

7. Bruijne,D. Van Hoogstraten,D. 

Kwekkeboom,W. Luijten,A.  (2002).
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Afbeelding boven: Plattegrond van de 

Bijlmermeer in 2013. Schaal 1:60.000

Ruimtelijk fragment 1992



Welfare state model Neo - liberaal modelPlan Nassuth (1964) Finale plan van aanpak (2001) 
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Organisatiemodellen
De verschillende transformaties van de 
Bijlmermeer gaat samen met verschillende 
type plannen met verschillende type 
organisatiemodellen. Ik maak hier gebruik van 
de modellen dat ZUS architecten gebruikt in hun 
boek re-public. Zij gaan uit van drie verschillende 
initiërende partijen: de overheid, de markt en de 
burger. 

Welfare state model 
Dit is het model dat grofweg t/m de jaren ’80 
gehanteerd werd en dus ook tijdens de uitvoering 
van Plan Nassuth. Het gaat uit van een sterke 
overheid, die een groot aandeel heeft in de 
woningvoorziening. De overheid is daarbij ook de 
initiërende partij. Dit resulteert in een ruimte dat 
van bovenaf is bepaald door een relatief kleine 
groep mensen met een sterk ideaal. De plannen 

uit dit organisatiemodel hebben de volgende 
kenmerken: 
- vormgeving met een maatschappelijke visie 
(modernistisch idealisme)
- grootschalige ontwikkeling 
- zeer inflexibel ten opzichte van externe 
ontwikkelingen 

Voorbeeld: Plan Nassuth

Neo – liberaal model 
Als gevolg van de terugtrekkende overheid 
halverwege de jaren ’80, is de markt een 
belangrijke rol gaan spelen in Nederland. Het 
gaat uit van een publiek/private samenwerking, 
waarbij de markt een belangrijk deel van het 
financieel risico neemt. De sterke idealistisch 
visie  wijkt daarbij voor een marktconforme 

visie. In de  Bijlmervernieuwing resulteerde dit 
bijvoorbeeld niet tot de vernieuwing van de meest 
problematische flats, maar de best verkoopbare 
flats. Dat betekent de flats met de beste 
omgevingsfactoren. Hierdoor werd de relatief 
goede F-Wijk als eerste grootschalig vernieuwd.  

kenmerken:
- vormgeving met een marktconforme visie 
(inwoner als consument)
- gefaseerde grootschalige ontwikkeling 
- flexibel ten opzichte van externe ontwikkelingen

Voorbeeld: Bijlmervernieuwing 

Burgerparticipatie model 
Dit is het model, waarbij de burger, al dan wel of 
niet in samenwerking met de markt of overheid,  
een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling.8 

Dit zijn vaak de ontwikkelingen, die een wijk 
karakter geeft onderscheid van andere wijken. 
In de vroege Bijlmer waren het de inwoners van 
de flats die begonnen met het kraken van lege 
gemeenschappelijke ruimten, die als cafés in 
gebruik genomen werden (met De Nachtegaal als 
legendarisch voorbeeld). Het waren de gelovigen 
die in hun zoektocht naar gebedsruimte de kelders 
naar van de parkeergarages begonnen te kraken.  
Het was een bouwvakker, die begon met het 
houden van een paar konijnen op de bouwplaats, 
wat uiteindelijk uitgroeide tot kinderdierentuin ‘De 
Gliphoeve’. Het waren een stel voetbalfanaten, die 
besloten tot het houden van een voetbaltoernooi 
tussen verschillende Bijlmerflats, dat uiteindelijke 
uitgroeide tot het beroemde ‘Kwakoe Festival’.
 Ook in de ‘nieuwe Bijlmer’ zijn het de kleinschalige 
initiatieven die de wijk een gezicht geven, hoewel 
er tegenwoordig vaak al in een vroeg stadium 

Overheid

Markt

Burgers

Overheid

Markt

Burgers

7 8



Burger participatie model Klusjeswoningen Kleiburg (2013)
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Markt

Burgers

Overheid

een overheid- of marktinstelling bij betrokken is. 
Het zijn de kunstenaars van de culturele hotspot 
Heesterveld, die de omgeving naar hun hand 
zetten. Het waren elektronische muziekliefhebbers, 
die een oud wegrestaurant hebben gekraakt om 
er een club te beginnen. Het is nieuwe generatie 
jonge ontwikkelaars, die de flat Kleiburg wisten te 
redden van de sloop door burgers zelf hun woning 
in te laten richtten. 

kenmerken:
- vormgeving naar visie van de eigenaar 
- kleinschalige ontwikkeling
- (vaak) tijdelijk van karakter
- komt voort uit de vraag van de gebruikers 

Voorbeelden: Kwakoe festival, kinderboerderij 
Gliphoeve, café de Nachtegaal, Pand 14, Cultureel 
hotspot Heesterveld, Kleiburg

Het ‘welfare state model’ heeft van de Bijlmermeer 
een zeer vooruitstrevende wijk gemaakt, 
doordrenkt van idealisme. Hoewel idealistisch 
vormgeving niet goed functioneerde, heeft het 
op grote schaal een ruimte opgeleverd met een 
zeer radicaal karakter. Op kleine schaal was de 
ruimte echter zeer uniform.  De vernieuwing 
heeft de Bijlmermeer een stuk markconformiteit 
gebracht. Hoewel de ruimtelijk vormgeven zeer 
generiek heeft  het de uniformiteit doorbroken 
en voor de benodigde ruimtelijke differentiatie 
gezorgd. Daarbij is een belangrijke basis 
gelegd voor een leefbare en aantrekkelijke wijk. 
Daarmee lijkt de Bijlmer nu op een belangrijk 
kantelpunt te staan, maar ik verwacht dat het de 
kleinschalige burgerinitiatieven zijn, die de wijk 
definitief kunnen kantelen naar een aantrekkelijk 
woongebied.  

9

8. Boxel, E. , Koreman, K., Patteeuw, V., 

Witvoet, M. (2007) 
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We leven in een tijd van eenwereldwijde trek 
naar de stad. Op dit moment leeft 50%  van de 
wereldbevolking in de stad en de prognoses 
wijzen naar ratio van meer dan 70% in 2050.  
Een groot deel van deze urbanisatie bestaat 
uit de trek van migranten van kleine dorp naar 
grote steden. Het gaat dus om een transitie van 
agrarische leefstijl naar een stedelijke leefstijl.  
Dit is een proces dat mondiaal plaatsvind en 
meerdere generaties in beslag neemt.  Het 
is de grootste migratie uit de menselijke 
geschiedenis, waarbij steden de hoofdrol 
spelen i.p.v. landsgrenzen.1   Deze migratie gaat 
wereldwijd via gelijksoortige stappen verdeeld 
over twee generaties: 

1e generatie
De eerste generatie zijn vaak jonge 
alleenstaanden of jonge stelletjes, die vanuit 

hun dorp naar de stad trekken. Ze komen 
uit een agrarisch omgeving en zijn vaak laag 
opgeleid. Door middel van hard werken in 
arbeidsintensieve banen verdienen ze geld 
bij elkaar, waarvan ze een groot deel naar hun 
thuisdorp sturen. Naar verloop van tijd hebben 
ze voldoende geld om kinderen te krijgen, 
of om deze uit het dorp over te laten komen. 
Evenals andere familieleden.  Deze eerste 
generatie blijft vaak hun leven lang werken om 
deze andere familieleden te verzorgen. Hun 
uiteindelijke doel van deze ouders is dat hun 
kinderen naar school te laten gaan. 

2e generatie
Deze tweede generatie is vaak goed opgeleid 
en in staat hoger inkomen te vergaren.  Zij 
zorgen voor verdere welvaart van het gezin en 
zijn in staat meer familieleden van hun dorp 

3. BIJLMER IMMIGRANTENWIJK

1. Saunders, D. (2011)
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over te laten komen. Overigens ontstaat er ook 
vaak een generatieconflict. De tweede generatie 
leeft letterlijk tussen twee culturen in, terwijl de 
1e generatie zich nog met hun thuisdorp voelen 
verbonden. Vaak slaagt de 2e generatie zich op 
te werken en in betere leefomstandigheden te 
wonen. 

De plekken in de stad waar migranten deze 
transitie doormaken, hebben vaak gelijksoortige 
kenmerken.  Doug Sanders noemt deze plekken 
in zijn gelijknamige boek. Deze plekken worden 
vaak gekenmerkt door grote informele economie 
netwerk. Deze netwerk is vaak verbonden 
aan het gebied van herkomst.  De weg via 
de formele wegen is vaak hoogdrempelig; 
mensen kennen de cultuur niet, het is te duur,  
ze worden door de autoriteit niet toegestaan.  
Deze stedelijke gebieden staan ook vaak onder 

grote maatschappelijke druk: er is vaak sprake 
van een cultuurconflict; er is ten opzichte van 
oorspronkelijke bewoners sprake van armoede en 
er is grote drang naar een beter leven. Het zijn dus 
wijken waar hele belangrijke maatschappelijke 
processen plaatsvinden. Als de wijken succesvol 
zijn,  kunnen ze van grote waarde zijn van de 
economie van de stad. Daarnaast kunnen ze de 
stad een nieuwe gezicht geven en aantrekkelijker 
maken. Maar als er in dergelijke stadsdelen niet 
voldoende ontwikkelingsmogelijkheden word 
geboden, kan de drang naar een beter leven 
leiden tot een carrière in het criminele circuit.  Nog 
erger is als er vervreemding van de maatschappij 
plaatsvindt, wat kan leiden tot radicalisme. 2   

Bijlmermeer is een belangrijke ‘arrivalcity’ in 
Nederland. In de statistieken is dit al duidelijk 
zichtbaar door het feit dat 85% van de inwoner niet 

van Nederlands afkomst is.3 Maar als je door de wijk 
heen loopt, zie je overal kenmerken
- kantoren die geld overmaken naar een bepaald 
land.
- Uitzendbureaus voor specifieke  nationaliteiten
- Illegale taxi’s (snorders) 
- Veel winkeltjes dat refereert naar een bepaald 
land. 
Verder is bekend dat er een grote informele 
economie is. Naast snorder zijn er een groot aantal 
kappers en cateraars in Bijlmer. Deze bevinden 
zich vaak in garageboxen of in de huiskamer.4 Over 
deze economie is weinig officieel bekend, maar het 
schijnt dat er ruim 100 informele cateraars in de 
Bijlmer aanwezig zijn. 

Tropische supermarktGhanees import/export

10 11

2. Saunders, D. (2011)

3. DSP groep (2010) 

4. Ebben, I. Forster, F. Letina, I. T (2007)
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Kapperszaak

Surinaams geldkantoor Surinaams geldkantoor

Ghanees gemeenschapscentrum
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Wat zijn nu de succes- en faalfactoren van 
een arrival city? Ten eerste moet er voldoende 
werkmogelijk. zijn voor de 1e generatie. Aangezien 
dit via informele netwerken gaat, gebeurt dit vaak 
kleinschalig en spontaan.  Er moet dus fysieke 
ruimte zijn, waar deze kleinschalige bedrijvigheid 
zich kan ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor het 
huis, of in een verlaten garagebox.  Het is voor 
de informele economie ook vaak beter als de 
stadsstructuur fijnkorrelig is, zodat er gradaties in 
het publieke domein ontstaan, dat als je iets doet 
dat niet helemaal legaal is, dat je dat verborgen 
kan doen. Daarnaast moet de overheid voor het 
goed functioneren van een immigrantenwijk 
deze informele netwerken en bedrijvigheid  
niet tegenwerken d.m.v. strikte zonering en/of 
uitgebreide regelgeving. Het is van groot belang, 
dat deze generatie economisch actief blijft.  
  Verder is educatie ook van groot belang voor 

de tweede generatie. De tweede generatie moet 
de mogelijkheid kunnen krijgen om actief in de 
formele economie mee te kunnen draaien. 
De formele samenleving en de striktheid  die 
daarbij hoort, is een belangrijke reden waarom 
arrival cities in Westerse landen vaak moeizamer 
werken dan in ontwikkelingslanden.  Migranten 
belanden altijd in de goedkoopste delen van de 
stad. De plekken waar mensen het minst graag 
willen wonen. Vaak zijn dit afgelegen buitensteden 
uit de jaren ‘60 en ‘70, zoals de Bijlmer.5  In de 
Bijlmermeer is het ‘arriveren’ in de stad in eerste 
instantie rampzalig verlopen.  Immigranten konden 
bij Nederlandse bedrijven vaak niet aan het werk, 
omdat ze geen diploma hadden.  Ze konden geen 
bedrijfje beginnen, omdat het bestemmingsplan 
dit niet toeliet, of dat de daarvoor bestemde 
plekken te duur waren. Een plek waar ze zich wel 
konden vestigen was de garagebox. Hoewel dit 

natuurlijk wel illegaal was. Hier werden auto’s 
gerepareerd of gestript van onderdelen,ook 
gestolen auto’s. Hier vonden mensen, die nog 
geen flat konden betalen een onderkomen.  Hier 
kon je een cateringbedrijfje prima starten. De 
parkeergarage werd  het domein van de arrival 
city in de Bijlmermeer.  Een niet erg prettige plek 
als immigrant om je te ontwikkelen. Naast de 
Bijlmermeer zijn er veel modernistische wijken,  
waarin de immigranten afgesloten zijn of worden 
van de maatschappij, op een uitzichtloze manier 
leven, waarbij de banlieu van Parijs het meest 
sprekende voorbeeld is.  
 
Illustratief voor de Bijlmer is dat de parkeergarages 
een van de weinige plekken is, waar de de 
immigranten succesvol op een laagdrempelige 
manier hebben kunnen ondernemen.

Kreuzberg Kreuzberg Brick lane

16 17 18

5. Saunders, D. (2011)
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Immigrantenondernemingen in de parkeergarages.

Immigrantenondernemingen in de parkeergarages.

Immigrantenondernemingen in de parkeergarages.

Cateringsbedrijf  in de parkeergarage.
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Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat er 
een grote behoefte is om voor kleinschalige 
ontwikkelingen in de Bijlmer. Enerzijds om 
immigranten de mogelijkheid te kunnen bieden 
een onderneming op te starten, anderzijds om 
Bijlmer meer diversiteit te geven en aantrekkelijker 
te maken.  Terecht is de creatie van kleinschalige 
bedrijvigheid al een lange een beleidsdoelstelling 
van de overheid. Echter komt hier weinig van 
terecht, omdat de ontwikkelingen vooralsnog aan 
traditionele marktpartijen worden overgelaten. 
Voor deze markpartijen is het onaantrekkelijk om 
deze bedrijvigheid te bouwen, zonder dat dat 
samen gaat met andere ontwikkelingen. Daarom 
is er de behoefte aan een injectie, een trekker 
dat mensen bij elkaar brengt.  Deze trekker zal 
deel moeten maken van een structuur op grotere 
schaal, waar kleinschalige ondernemingen 
op een incrementele (stap voor stap) manier 

kunnen ontwikkelen.  Daarbij is de trekker dus 
een katalysator voor verdere ontwikkelingen. 
Deze trekker  zal een sterker gevoel van ‘sense of 
place’  moete kunnen genereren.  Ik geloof dat de 
multiculturele identiteit sterk kan bijdragen aan 
deze sense of place. 
Waarom kies ik voor de parkeergarages Hakfort & 
Huigenbos?  Er zijn twee belangrijke voorwaarden 
voor mijn ingreep:
1. Op de locatie moet iets ontwikkeld kunnen 
worden wat direct met de Bijlmermeer 
geassocieerd wordt. 
2. Bedrijvigheid moet zich er gemakkelijk en 
goedkoop kunnen vestigen. Daarom wordt de 
voorkeur gelegd bij een leegstaand gebouw. 

De parkeergarages komen dan al snel naar voren 
als geschikte locaties:
- deze plekken zijn van oudsher het domein van 

ethnische ondernemingen. 
- iedereen kent de garages van de bijlmer als 
symbole pure troostheid en heeft daardoor bijna 
een mythische status opgebouwd. Ontwikkeling in 
deze garages is daardoor extra spannend.
- De garages representeren sterk  het idee van het 
oorspronkelijke modernistisch plan. 
- De betonnen constructie kan prima gebruikt 
worden als casco voor verdere ontwikkeling. 

Andere voorwaarden zijn bereikbaarheid,  het 
type woonmileui dat past bij de sfeer die je wilt 
creeeren,   actoren in de omgeving die het gebied 
een impuls kunnen geven en de urgentie om een 
transformatie aan te gaan. Daarom heb ik gekozen 
voor de parkeergarages Hakfort en Huigenbos als 
interventie locatie.  

4. TRANSFORMATIE PARKEERGARAGES
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Het gebied waar we een ingreep gaan doen 
bevindt zich in de Zuidelijke H-Buurt.  Dit gebied 
bestaat uit twee hoogbouwflats(Hakfort& 
Huigenbos)  uit de jaren 60, twee bijbehorende 
parkeergarages, twee prefab blokken (Heesterveld) 
uit de jaren 80 en enkele kleine facilitaire 
gebouwen. De vernieuwing is hier halverwege tot 
stilstand gekomen.  De twee hoogbouwflats en 
de omliggende openbare ruimten zijn prachtig 
gerenoveerd, maar bij de overige gebouwen 
is dit niet gebeurd.  Voor Heesterveld waren 
al verregaande nieuwbouwplannen en de 
oorspronkelijke bewoners zijn al vertrokken. 
Door de crisis zijn deze plannen echter niet 
uitgevoerd. Wel maken deze blokken een hele 
nieuwe dynamiek door als tijdelijke woonruimte 
voor studenten (blokken A,B & C) en kunstenaars 
(D). Vooral het blok met de kunstenaars 
(Heesterveld creative community, ook wel HCC) 

levert de Bijlmermeer veel positief (regionaal) 
publiciteit op.1  Recentelijk zijn deze ‘tijdelijke’ 
functies contractueel voor 15 jaar vastgelegd 
.  De grootste opgave op ruimtelijk gebied ligt 
dan ook bij de twee parkeergarages. Doordat 
er sinds de vernieuwing parkeren op maaiveld 
is ingevoerd, zijn gebouwen als parkeergarage 
functioneel overbodig geworden. Wel bevindt 
zich er een kerkgemeenschap in de kelder van 
Huigenbos (een typisch fenomeen van de Bijlmer) 
en een bedrijvencentrum in Hakfort.  Door de 
grote verloedering van deze gebouwen leid tot 
afschrikwekkend en desolaat beeld, dat nog 
eens versterkt wordt door de massieve betonnen 
structuur. Dit drukt een hele sterkte negatieve 
stempel op het gebied en houd daardoor 
andere ontwikkelingen tegen. Daarnaast zijn 
de parkeergarages ook een kostenpost voor 
de gemeente, die hierop exploitatie verliezen 

lijd. Daarmee is er een zeer hoge urgentie tot 
vernieuwing van de parkeergarages, dat ook in 
het officieel beleid van het stadsdeel in 2009 is 
opgenomen .  Toch is er nog steeds geen sprake 
van nieuwe plannen en is de toekomst van deze 
twee parkeergarages onduidelijk. Tijd om hier wat 
aan te doen. 
 De keuze van dit plangebied berust niet enkel op 
dit ruimtelijk probleem, maar is voortgekomen uit 
een uitgebreide analyse. Daarbij is de keuze vooral 
ook gebaseerd op de potenties van het gebied. In 
de komende twee hoofdstukken zal deze keuze 
verder verduidelijkt worden. 

1. Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer 

(2011)
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Parkeergebouw Hakfort

Hoogbouwflat Hakfort

Hoogbouwflat Huigenbos

Parkeergebouw Huigenbos

Heesterveld A,B & C

Heesterveld D



Parkeergebouw Huigenbos met kantoorunit Hoogbouwflat Huigenbos
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Parkeergebouw Huigenbos binnen Parkeergebouw Hakfort met de gelijknamige hoogbouwflat op de achtergrond
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Parkeergebouw Huigenbos rechts. De flats Huigenbos en Hakfort links

Binnen in parkeergebouw Hakfort

Heesterveld

Bedrijvencentrum Hakfort
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Huidige verbinding tussen lokaal en bovenlokale auto ontsltuiting Nieuwe verbinding tussen lokaal en bovenlokale auto ontsltuiting Gedeeltelijke sloop van de parkeergarages (met rood gemarkeerd)

31

Mijn interventie omvat de creatie van de 
zogenaamde Bijlmerdrive. Een transformatie 
van deze twee parkeergarages in een atractief 
multicultureel gebied waar mensen bijelkaar 
komen en waar daarnaast ook ruimte is voor 
laagdrempelig ondernemen d.m.v. garageboksen 
aan een autostrip. Ik leg hier de vier belangrijkste 
ingrepen uit:  
- Herlegging van de verbinding tussen het 
autonetwerk op wijkniveau en buurtniveau. Nu ligt 
de verbinding tussen de verhoogde Karspeldreef 
en de ventwegen op maaiveldniveau weggestopt 
achter Heesterveld. Er zal een nieuwe verbinding 
gelegd worden door de parkeergarages heen. 
Hierdoor worden de parkeergarages onderdeel van 
de buurtonsluiting.  
- Creatie van een attractief multicultureel gebied 
tussen de parkeergarages in. Een belangrijk 
onderdeel hiervan is de aanleg van een groot 

barbecueplein, dat per auto bereikt kan worden. 
Zodoende kunnen spullen direct uit de kofferbak 
op de barbecue gelegd worden. Daarnaast 
worden er op deze plek ook kofferbakmarkten 
georganiseerd.  Verder worden de sportfaciliteiten 
uitgebreid en wordt in de  parkeergarages een  
hiphopbar, lounchebar en gemeenschapscentrum 
gebouwd.  
- Een autostrip met daaraan garageboxen van ca. 
25m2, die zich geleidelijk kunnen ontwikkelingen 
tot ondernemersruimten. Deze bedrijfjes zou de 
trekkersfunctie van het tussengebied kunnen 
versterken, zoals verkoop van diverse vleeswaren 
voor de barbecue, barbecue onderdelen, 
gravityshop, kunstgallerie, sportonderdelen, etc.  
Deze ondernemersruimten worden ondersteund 
door gemeenschapscentrum, waar utilaire 
faciliteiten zijn zoals een keuken en toiletten, waar 
ondernemersconsultant is die de ondernemers van 

informatie kan voorzien, een ruimte waar exposities 
en lezingen gehouden kunnen worden en een 
flexibele werkplek.   
- Aanvullende bedrijfruimten van ca. 100 m2. 
Hier is ruimte voor grootschaligere vormen van 
ondernemen en daarnaast  kunnen bedrijfjes uit de 
garageboxen die doorgroeien zich hier vestigen.    
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De strategie is  verder uitgewerkt aan de hand 
van een uitwerkingscenario in 2020. Het ontwerp 
hiervan zal op de volgende bladzijden uitgelegd 
worden aan de hand van een hoofdpersonage die 
zich door het plangebied beweegt. De personages 
en achtergrondverhalen zijn gebasseerd op 
verhalen van mensen die ik gehoord heb op 
straat en op de verhalenbundel ‘Wachten op de 
nachtegaal’.  
 

5. BIJLMERDRIVE 2020
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18:00 Ricardo bezoekt de Bijlmer
Ricardo is van Antilliaanse afkomst. Zijn ouders in 
de jaren 80 naar Nederland gekomen, op zoek naar 
een betere toekomst.  Ricardo is opgegroeid in de 
Bijlmer, maar studeert nu werktuigbouwkunde in 
Delft.  In het weekend komt hij nog vaak terug om 
zijn oude vrienden op te zoeken.  Om 18:00 rijdt hij 
de Karspeldreef op. 

18:15 Ricardo wast zijn auto
Ricardo besloot eerst, voordat hij de Bijlmerdrive 
oprijd, om zijn auto te wassen. Vorige week heeft 
Ricardo nieuwe verfpatronen op zijn auto laten 
zetten en hij wil straks even langs gaan bij Rodrigo, 
de eigenaar van de paintshop, om het resultaat te 
laten zien.  
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18:30 Ricardo bezoekt Rodrigo’s Paintshop 
Ricardo parkeert  zijn auto bij Rodrigo’s paintshop. 
Daar bekijkt hij eerst een nieuwe auto die in de 
etalage staat. Daarna loopt hij naar binnen en 
maakt een praatje met Rodrigo.  Rodrigo zit al een 
lange tijd op de Bijlmerdreef. Rodrigo is geboren 
en getogen in Paramaribo, Suriname.  Daar was 
hij een zeer bedreven automonteur. Toen hij in de 
begin van de jaren 90 naar Nederland verhuisde, 
kon hij echter geen baan vinden als automonteur, 
omdat hij geen officieel diploma had. Om toch 
rond te komen, begon hij later met vrienden 
auto’s te stelen. Deze auto’s bracht hij vervolgens 
naar een garagebox in parkeergebouw Kleiburg, 
waar hij de auto’s van zijn onderdelen stripte.  
Deze onderdelen verkocht hij vervolgens weer 
op de zwarte markt.  Dit ging niet altijd goed 
en als het gevolg hiervan heeft hij meerdere 
malen in de gevangenis gezeten.  Toen de 
Bijlmerdrive gebouwd werd, kocht hij daar een 
garagebox, waar hij zich begon te specialiseren 
in het decoreren van auto’s. Verfpatronen, 
neonlichten, Nitro’s. Rodrigo deed het allemaal. 
Met deze ‘opgepimpte’ auto’s konden de jongeren 
vervolgens over de Bijlmerdrive cruisen.  Zelf vond 
hij dit allemaal een beetje overdreven, maar het 
verkocht goed. Na een jaar had bezat Rodrigo al 3 
parkeerboxen op de Bijlmerdreef. Uiteindelijk ging 
het zo goed, dat Rodrigo zijn eigen gebouw bij de 
ingang van de Bijlmdrive kon bouwen, waar hij 
de meeste extravagante auto etaleert bij de oprit.  
Ricardo delen samen een grote passie voor auto’s. 
Ricardo heeft ook een tijdje in de shop gewerkt 
van Rodrigo, wat Ricardo heeft aangespoord om 
werktuigbouwkunde te studeren.  Ricardo en 
Rodrigo bespreken kort de laatst nieuwtjes op het 
gebied van auto’s, dan gaat Rodrigo verder. 
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19:00 Ricardo haalt een Bakkeljauw bij Virgil’s Snack
Ricardo heeft honger en nog geen om te wachten 
tot de barbecue. Daarom haalt hij even een 
Bakkeljauw (een Surinaamse broodje met vis) 
bij Virgil’s Snack.  Virgil is geboren in de Bijlmer. 
Zijn vader heeft hij nooit gekend, waardoor hij 
nooit werd gecorrigeerd. Op school kreeg hij 
disciplineproblemen en heeft daarom school nooit 
afgemaakt. Hij kwam al snel in het criminele circuit, 
waardoor hij van zijn 16 t/m 24 gevangenis in en 
gevangenis uit ging. Virgil’s passie heeft voor koken 
heeft hem uiteindelijk uit de negatieve spiraal 
gehaald.  Project Kansrijk heeft een plaats gegeven 
in de beroemde kookschool van Mavis Hofwijk, 
oprichter van het beroemde Surinaams buffet.  
Daar heeft hij goed leren koken. Vervolgens heeft 
hij een vergunning gekregen om  zelgemaakte 
hapjes te verkopen op de bijlmerdrive. Dit heeft 
hij een jaar lang m.b.v. een zelfomgebouwde auto/

kiosk gedaan. Daarna had hij genoeg geld om 
garagebox te kopen om daar een eenvoudinge 
snackbar te beginnen. Graag zou hij straks willen 
uitbreiden naar twee garageboxen, zodat het 
geheel een luxere uitstraling krijgt. 
  Via de Bijlmerdrive community center (zie pagina 
hiernaast) volgt hij nu ook cursussen ondernemen, 
om zijn boekhouding en dergelijke in orde te 
houden. Zijn droom is om uiteindelijk zijn eigen 
restaurant te hebben. Na sluitingstijd gaat hij 
regelmatig naar de flexwerkplek, om aan zijn 
ondernemersplan te werken.  
Ricardo bedankt Virgil voor het broodje en rijd 
verder.  Onderweg kom ziet hij nog enkele andere 
bedrijfjesm in de garageboxen, zoals een kapper, 
Ghanees import/exportzaak, een telefoonwinkel en 
een kunstgalerie. 
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Parkeergarage Huigenbos. Het gemeenschapscentrum is in het blauw gemarkeerd. Links bevind zich de cafetaria, in het 
midden een ruimte voor lezingen en exposities, onder de brug zitten utilaire functies (WC en keuken) en rechts flexibele 
werkplekken. De autostrip is in het groen gemarkeerd en de garageboksen in het rood.  
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Sfeerbeeld van de autostrip met de garageboksen aan de linkerkant. Ruimte is verder eenvoudig 
vormgegeven. De huidige betonnen vloer blijft behouden. Met verf worden parkeervakken en 
trottoirs aangegeven. De ruimte wordt verder aangekleed met graffiti van plaatselijke kunstenaars en 
groen
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Een doorsnede ter hoogte van de perspectieftekening (auto gemarkeerd in rood)
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19:10 Ricardo speelt een potje voetbal met zijn oude Bijlmervrienden

Ricardo speelt een potje voetbal met zijn vrienden die hij kent van vroeger, 
toen hij in de H-buurt woonde. Zelf woonde hij niet in H-buurt Zuid, maar 
in het noordelijke gedeelte van de H-buurt, in de flat Hofgeest. Vroeger, 
in 2013, ontmoette hij hier ook altijd zijn vrienden om te voetballen. Toen 
was dit gebied al en levendige plek, waar s’ avonds de hele H-buurt kwam 
barbecuen. Alleen toen waren er nog geen faciliteiten dit ondersteunde. 
Enkel een kiosk dat op wispelturige tijden open was. 

19:30 
Nadat het potje voetbal is afgelopen kopen de vrienden kippenpootjes 
van een verkoper die op de Bijlmerdrive rondloopt. De mannen gooien 
de kippenpootjes op één van de beschikbare drums, waar kolen in 
zitten en een rooster op ligt. Deze drums worden door leden van het 
Bijlmerdrive gemeenschapscentrum onderhouden. De vrienden klinken 
hun bierflesjes en genieten van de gezelligheid om hun heen. Ze kijken 
naar indrukwekkende die jonge gasten op de skatebaan allerlei kickflips 
en backflips uitvoeren. Verderop bij het hiphopcafe zijn  twee jonge gasten 
een rapbatlle aan het houden. Op de verhoogde plateau’s zitten jonge 
dames in het gras te picknicken en te etaleren voor jongemannen die met 
fraaie auto’s de Bijlmerdrive overcruisen. 
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Isometrie van de attractieve functies in het tussenliggende gebied van de 
parkeergarages. In het midden de barbecue plein (oranje). In het groen zijn de 
sportaccomodaties aangegeven. In het rood de loungebar (midden onder), 
hiphopbar (links) en gemeenschapschappelijke ruimte dat ‘s avonds ook als 
salsabar fungeert (rechtsboven). De Bijlmerdrive in cinema is in het paars 
aangegeven. 
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Sfeerbeeld van het barbecueplein. Rechts zijn de zelfgebouwde autokiosken zichtbaar. Daarachter wordt in barbecuedrum het vlees 
klaargemaakt. Op de achtergrond is rechts de hiphopcafe en Drive in cinema zichtbaar. Rechts is de loungebar zichtbaar. 
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Een doorsnede ter hoogte van de perspectieftekening (auto gemarkeerd in rood)
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20:30
Het eten is klaar en de zon onder aan het gaan. De 
vrienden verspreiden zich in tweetallen in auto’s. 
Hoewel Ricardo zijn auto op de Bijlmerdrive heeft 
staan, hebben zijn andere vrienden hun auto in 
het beveiligde parkeergedeelte op het dak van 
Huigenbos geplaatst. Op de parkeerflats voor voor 
Huigenbos verzamelen de drie auto’s zich. In een 
langzaam tempo beginnen ze de Bijlmerdrive af te 
rijden. 
 Achter de drie auto’s van Ricardo en zijn vrienden 
rijd Jeanette. Jeanette wil graag naar haar flat en 
ergert zich een beetje aan het langzame rijden van 
de heren. Maar ze vind het ook wel een grappig 
tafereel om te zien. Het geeft voor haar een 
gevoel van thuiskomen in de wijk. Ook weet ze, 
dat als ze echt haast heeft,  ze altijd de afrit bij de 
Huntumdreef  kan pakken. 
 De mannen in de auto’s proberen oogcontact te 
maken met de meiden. Bij een groepje van drie 
jongedames stopt Ricardo en raakt in gesprek. 
De drie blijken studenten. Twee studeren aan de 
Hogeschool in Zuidwest. Ze wonen allebei in de 
studentenhuisvesting Heesterveld, ze vertellen dat 
ze teleurgesteld, omdat bekend is geworden dat 
na 11 jaar, de nieuwbouwplannen van Heesterveld 

op tafel liggen. Door de Bijlmerdrive is Heesterveld 
een ware studentenparadijs geworden, met leuk 
uitgaansleven, goede plek om te studeren en leuk 
winkelen. Ze hopen dat als ze allebei afgestudeerd 
zijn, een plekje in de nieuwbouw van Heesterveld 
kunnen krijgen.  De derde student blijkt 
geneeskunde te studeren en doet nu co-schappen 
in het Academisch Ziekenhuis. Ze woont in het 
centrum van Amsterdam, maar ze is metro naar de 
Bijlmerdrive gekomen om haar vriendinnen op te 
zoeken. Ricardo vertelt dat ze naar Bijlmerdrive in 
cinema gaan en vraagt of ze mee willen. De dames 
weigeren helaas, maar ze wisselen wel nummers 
uit, om eventueel later op de avond te ontmoeten. 
Blij met het succes van het telefoonnummer rijd 
Ricardo parkeergebouw Hakfort door. Een van 
de vrienden van Ricardo had vorige week al date 
geregeld tijdens het stappen. En trots rijd met zijn 
date over de Bijlmerdrive.
 

21:00 
Ricardo rijd richting de ingang van de Bijlmerdrive 
in. Bij de ingang van de garages zit een balie waar 
Ricardo betaald. Daar krijgt hij luidsprekers die hij 
in de auto kan zetten. Als de mannen door rijden 
kunnen door het glas de hiphopclub inkijken. Daar 
zien ze de drie studentes al dansen. Eenmaal op de 
parkeergarages zetten ze de boksen aan en kijken 
ze de film ‘My beautifull long dreads’. Een wazige 
comedy over dreadlocks.  
Het parkaardek van de Bijlmerdrive in cinema word 
overdag overigens gewoon gebruikt als betaald 
parkeerplek. Een deel van de werknemers van 
de ABN Amro maakt hier o.a. gebruik. Evenals de 
nieuwe de werknemers van de bedrijfjes die aan 
de noordkant van Hakfort zijn gekomen.  Veel van 
deze bedrijfjes hebben geen mensen trekkende 
functie, maar in veel gevallen ondersteunen 

ondersteunen ze de Bijlmerdrive wel. Zo is er een 
o.a. taxibedrijf gevestigd, een advocatenkantoor, 
een uitzendbureau, een Ghanese en Surinaamse 
moneytransfer en de kookschool van mevrouw 
Mavis Hofwijk.  Totale oppervlakte van deze 
bedrijven is gezamelijk 1300 m2. 
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Een doorsnede ter hoogte van de perspectieftekening (auto gemarkeerd in rood)
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22:30
De film is afgelopen. Vier vrienden van Ricardo 
gaan naar huis en er blijft er nog één over.  Degene 
die overblijft is Kwame. Kwame is komt uit Ghana 
en is de enige niet Antilliaan van de vriendengroep. 
Hoewel beide opgegroeid in de Bijlmer, kennen 
ze elkaar van de studie werktuigbouwkunde. De 
Ghanese gemeenschap staat bekend als een vrij 
gesloten gemeensschap. Kwame maakt uit van de 
2e generatie migrant, net als Ricardo. De ouders 
van Kwame zijn in de jaren 80 illegaal naar de 
Bijlmer gekomen. Zijn moeder stierf in 1992 tijdens 
de Bijlmerramp. Zij was één van de illegale dode 
die nooit is geregistreerd. De hechte gemeenschap 
van ‘Pentacostal Revival Church” zorgde echter 
voor goede troost. Ook het hechte netwerk wat 
daarmee verbonden is, zorgde  ervoor dat ze 
prima het hoofd boven water konden houden.  
Zijn  vader heeft nu een bedrijfje dat Ghanese 
artikelen importeert en is gelegen in het oude 
bedrijvencentrum van Hakfort. Hoewel het niet 
aan een hoofdroute ligt, blijven de Ghanesen als 
vaste klanten komen. De vader heeft zijn hele leven 
gewerkt om Kwame een goede opleiding te laten 
krijgen. Recentelijk zijn er wel conflicten ontstaan 
tussen hem en zijn vader. Kwame heeft namelijk 
bekend niet meer zo gelovig te zijn, zoals vroeger. 
Dat valt heel moeilijk voor de vader van Kwame.  

22:35. 
Ricardo parkeert zijn auto voor op het beveiligde 
parkeerdek van Huigenbos. Kwame en Ricardo 
lopen via de trap naar langs het Bijlmerdrive 
gemeenschaps centrum. Daar zijn net de Salsa 
lessen afgelopen en ontmoeten ze Piet en Jenny. 
Piet en Jenny zijn allebei rond 65. Piet was één 
van de eerste inwoners van de Bijlmer in de 
hoogbouwflat hoogoord en heeft zich altijd ingezet 
via bepaalde sociale participatie initiatieven. Toen 
Ricardo klein was, krijg hij altijd een euro van Piet, 

als hij voldoende vuil opruimde. Nog steeds is Piet 
actief. Overdag vrijwilligd hij bij de kinderopvang, 
van het Bijlmerdrive gemeenschapscentrum. 
Nu heeft hij samen met Jenny besloten om op 
hun oude dag Salsa lessen te nemen, die in het 
gemeenschapscentrum gehouden worden. 
Ricardo en Piet maken een kort praatje en halen 
herrineringen van vroeger naar boven. 

22:40. 
Ricardo beseft dat zijn beltegoed op is. En leept 
nog even vlug de Bijlmerdrive op, om beltegoed te 
halen. 

22:45
De twee jongemannen komen aan in de 
hiphopbar, waar ook de drie studenten aan het 
dansen zijn, die ze eerder tegenkwamen. Na het 
gemeenschapscentrum was de hiphop bar de 
eerste trekkende functie die open ging, aan het 
einde van 2014. Toen werd dat best wel als een 
risico gezien. Want men had veel vooroordelen bij 
de hiphopcultuur. Gelukkig bleken deze onterecht 
en is een plek gekomen waar ook veel studenten 
komen. 

22:45
De twee jongemannen komen aan in de 
hiphopbar, waar ook de drie studenten aan het 
dansen zijn, die ze eerder tegenkwamen. Na het 
gemeenschapscentrum was de hiphop bar de 
eerste trekkende functie die open ging, aan het 
einde van 2014. Toen werd dat best wel als een 
risico gezien. Want men had veel vooroordelen bij 
de hiphopcultuur. Gelukkig bleken deze onterecht 
en is een plek gekomen waar ook veel studenten 
komen. 

01.00
Na de rest van de avond gedanst te hebben, 

besloten Ricardo, Kwame en de drie studenten nog 
even een drankje te doen en waterpijp te roken in 
de Lounchebar.  

02.00
Ricardo en Kwame gaan beiden naar huis. De twee 
studenten gaan terug naar hun studentenwoning 
in Heesterveld. De geneeskundestudente neemt de 
nachtbus terug naar Amsterdam.
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Dit verslag is het eindproduct van een intensief 
jaar werken, waar ik met gepaste trots op terug 
kan kijken. Ik ben vooral trots op het feit, dat 
ik met een stedebouw achtergrond een zeer 
architectonisch plan heb kunnen maken.  Ik 
kwam in dit afstudeeratelier terecht van een 
masterprogramma, dat voornamelijk bestond 
uit ruimtelijke strategieën maken. Het ruimtelijk 
ontwerp bleef daarbij altijd van een abstract 
niveau. Deze denkwijze leverde me in het begin 
van mijn individuele traject veel discussies met 
de leraren op, die vonden dat ik concreter moest 
worden. Het duurde bij mij ook lang, voordat ik 
begreep wat mijn docenten precies bedoelden.  
Uiteindelijk heb ik op, zowel  vaktechnisch, als op 
sociaal gebied, veel geleerd. 
 Op sociaal gebied door de vele bezoeken 
aan de Bijlmermeer.  Hierbij heb ik veelvuldig 
contact gehad met politici, beleidsmedewerkers, 

bewoners, ontwerpers, ondernemers, kunstenaars 
en met veel mensen op straat, waar ik spontaan 
mee in gesprek kwam.  De achtergrondverhalen 
van de personages uit  het ontwerpscenario zijn 
dan ook vaak gebaseerd op de verhalen van deze 
mensen. 
 Daarnaast heb ik dit afgelopen jaar op 
vaktechnisch gebied mijn ontwerpvaardigheden 
met grote stappen kunnen verbeteren.  Zoals 
eerder gezegd, bestonden de plannen, die ik 
hiervoor maakte vooral uit ruimtelijke strategieën. 
Het gedetailleerd ontwerpen van de openbare 
ruimte, inclusief: stoelen, banken, bloempotten, 
materiaalaansluitingen, etc. was nieuw voor mij. 
 Ik ben ook trots op het eindproduct, vanwege 
het vernieuwende karakter. Het gaat hier 
om een transformatie van een naoorlogs 
parkeergebouw  naar een auto-strip met 
ontwikkelingsmogelijkheden voor migranten. Een 

combinatie, die nog nergens in de wereld is te 
vinden. Daarnaast heeft het ontwerp een speelse 
en positivistische instelling, wat ook bij mijn  
persoonlijkheid past. 
 Iets wat ik graag in mijn proces   verbeterd 
had, is de onsystematische eerste fase van 
mijn individuele gedeelte. Ik had de informele 
economie graag beter in kaart gebracht, met meer 
gedetailleerde tekeningen, plattegronden en 
harde data. Daarnaast had ik ook graag nog een 
vervolgfase op het ontwerpscenario willen maken. 
Hoe zou deze structuur zich nog verder kunnen 
uitbreiden met nieuwbouw? Wellicht is dit nog 
interessant voor een vervolgstudie.  
 Ik wil dit rapport verder afsluiten met een 
dankbetuiging aan mijn begeleiders. Ik was in het 
begin het heel vaak met hen oneens en zij hebben 
mij vaak moeten sturen.  Uiteindelijk ben ik blij, 
dat ik naar hen heb geluisterd. Ik heb de scherpe 

aanwijzingen en het gedetailleerde ruimtelijke 
commentaar altijd heel erg kunnen waarderen. 
Daarnaast wisten ze mij ook altijd goed te 
motiveren, waardoor er weinig momenten waren, 
dat ik met tegenzin aan het project heb gewerkt. 
 Al met al kan ik dus terugkijken op een mooi jaar 
afstuderen op de Bijlmer. Een mooi finaal product 
van mijn studie. Ik voel dat ik nu helemaal klaar 
ben voor de professionele wereld. 

7. TERUGKOPPELING
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