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BUURTVISIE: 

Participatie op buurtniveau
“doe-democratie”



Buurtvisies Buiksloterham

hoe veel bijeenkomsten
hoe veel mensen
woordwolk
meedoen/zeggenschap/informatie
groen
toetsingskaders
wonen-werken
sociaal programma
interactie met buurt
mobiliteit/verkeersontwikkeling
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Buurtvisies Buiksloterham
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Buurtvisies Buiksloterham

DE BLOEMENRIDDERS



Buurtvisies Buiksloterhamde Bloemenridders

DE BLOEMENRIDDERS



Buurtvisies Buiksloterham

waar gaat het om
- collectieve kennis
- schaal van de directe leefomgeving : de buurt
- enthousiasme
-  steeds nieuwe spelers   => gebruik die energie

betrek de buurten
- deel informatie
- terugkoppeling
- echte participatie
- organiseer zeggenschap  => creëer wisselwerking tussen 
          buurtprojecten en beleid

DE KRACHT VAN DE BUURT



Buurtvisies Buiksloterham

De	verschillende	ideeën	verder	uitwerken	in	bijeenkomsten	per	thema.

Verder	brengen	op	2	niveaus:

1 uitvoerend / korte termijn

o	 zijn	er	mensen	die	zelf	aan	de	slag	zouden	willen	om	de	ideeën	uit	te	voeren?

o	 formuleer	een	praktisch	voorstel	waarin	wordt	uitgelegd	wat	er	op	korte	termijn	kan	worden	gedaan		

	 om	jullie	idee	te	realiseren

o	 waarbij	je	ook	aangeeft	wie	het	zou	willen	uitvoeren

2 beleidsmatig / lange termijn

o	 formuleer	wat	er	aan	het	beleid	zou	moeten	veranderen	om	jullie	idee	te	ondersteunen

o	 en	formuleer	waarom	de	gemeente	dat	zou	moeten	willen

WERKWIJZE BUURTPROJECTEN: KORTE EN LANGE TERMIJN



AANLEIDING:

- sterk besef van samen bouwen aan de buurt



AANLEIDING:
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AANLEIDING:

- sterk besef van samen bouwen we de buurt

- 10 jaar planvorming : lessen

- transformatie bedrijventerrein : 
hoe werkt dat nu in de praktijk?



BUIKSLOTERHAM
2005

“Transformatiegebied 
werken-wonen”

BUIKSLOTERHAM
2007

“Investeringsbesluit
2007”

BUIKSLOTERHAM
2009

“Bestemmingsplan
2009”

BUIKSLOTERHAM
vanaf 2011

“Zelfbouwkavels”

BUIKSLOTERHAM
vanaf 2013

“Appartementencomplexen”

BUIKSLOTERHAM
2017

“Koers 2025”

BUIKSLOTERHAM
2015

“Structuurvisie
2040”

BUIKSLOTERHAM
2009-2019

“meer dan 50 Wabo-procedures om 
bestemmingsplan aan te passen”

BUIKSLOTERHAM
2019

“Nieuw bestemmingsplan”



DE KADERS VAN DE GEBIEDSONTWIKKELING:

- investeringsbesluit & bestemmingsplan

- geen stedenbouwkundig plan

...maar wel een heldere spelregelkaart





...
“Kader en status Investeringsbesluit
Het inzicht en de politieke prioriteit om de rol van de overheid te beperken 
hebben ertoe geleid dat er voor de Buiksloterham geen uitgewerkt 
stedenbouwkundig plan wordt opgesteld. Initiatiefnemers krijgen de ruimte om 
binnen bepaalde randvoorwaarden tot invulling van het gebied te komen.
Die randvoorwaarden worden per te ontwikkelen locatie vastgelegd in een 
zogenaamde bouwenvelop, die op basis van het Investeringsbesluit kan worden 
opgesteld. In de bouwenvelop staan de stedenbouwkundige, programmatische, 
milieu- en civieltechnische en financiële randvoorwaarden en andere eisen die de 
gemeente stelt aan de ontwikkeling van de betreffende locatie.
Op basis van de bouwenvelop wordt een marktpartij geselecteerd. Bindende 
afspraken worden gemaakt in de bouwenvelopovereenkomst en de 
erfpachtovereenkomst.”



Geleidelijk transformatieproces
Gegeven is dat de Buiksloterham zich er niet toe leent om in één keer grootschalig te 
worden herontwikkeld.
In de eerste plaats is daarvoor het eigendom te versnipperd, maar daarnaast zou een 
dergelijke aanpak de gedwongen verplaatsing van veel bedrijven betekenen, terwijl 
we die juist in het gebied willen behouden. Dat kan ook, omdat veel van de bedrijven 
zich heel goed verdragen met wonen.
...
Omdat het om zo’n groot gebied gaat, het plangebied Buiksloterham is 100 hectare, 
zal de transformatie niet één keer plaatsvinden. Juist in de geleidelijke verandering 
ligt de kracht van het gebied.
...



Andere aanpak, andere rolverdeling
De gemeente zal niet de ontwikkeling van het gehele gebied voor haar rekening nemen, maar richt zich met 
name op die locaties die in bezit zijn en in principe geschikt zijn voor woningbouw. Dit zijn locaties aan weer-
zijden van het Johan van Hasseltkanaal bij de entree van het gebied aan de Distelweg en op de koppen aan 
het IJ.
Voor deze locaties is onderzocht of het, op grond van de wet- en regelgeving, is toegestaan om woningen te 
bouwen in de nabijheid van de bestaande bedrijvigheid. Dit kan. Bij een gering aantal bedrijven zullen maa-
tregelen getroffen moeten worden om de milieuhinder, met name geluid, tot een aanvaardbaar niveau te 
brengen. Incidenteel is sprake van bedrijfsverplaatsing.
Voor de ontwikkeling van de genoemde locaties neemt de gemeente het initiatief en voert de regie door het 
stellen van randvoorwaarden, de levering van grond en het juridisch planologisch kader.
Behalve in de ontwikkeling van woningbouwlocaties, investeert de gemeente in nieuwe infrastructuur, voor-
zieningen en de aanleg van nieuwe openbare ruimte. Met deze inspanningen van de gemeente wordt een 
impuls en stimulans gegeven aan de ontwikkeling van de rest van het gebied, die verder niet door de ge-
meente wordt gestuurd. Het is aan particuliere initiatiefnemers te volgen in de lijn van de ambitie van het 
Investeringsbesluit. Dit kan direct of later, waardoor de ontwikkeling van de Buiksloterham nog vele jaren in 
beslag kan nemen: “work in progress”.
Waar particulieren het initiatief nemen tot een bouwproject, kan de gemeente een ondersteunde rol ver-
vullen. Wel zullen particuliere initiatiefnemers zelf moeten zorgdragen voor de maatregelen die nodig zijn 
om een bouwplan te realiseren, zoals onder meer het terugdringen van milieuhinder. Ook de kosten die 
daarmee zijn gemoeid, zijn voor rekening van de particuliere partij.



• “open planproces”
• “flexibel met de markt meebewegen”
• “bottom up”



• “open planproces”
• “flexibel met de markt meebewegen”
• “bottom up”

Het klinkt leuk maar na 10 jaar kunnen we vaststellen dat die 
openheid wel heel eenzijdig in het voordeel van de ontwikkelende 
partijen uitvalt. 



• “open planproces”
• “flexibel met de markt meebewegen”
• “bottom up”

Het klinkt leuk maar na 10 jaar kunnen we vaststellen dat die 
openheid wel heel eenzijdig in het voordeel van de ontwikkelende 
partijen uitvalt.

De markt beweegt 1 kant op: wonen brengt veel meer op dan werken 



het werken moet dus worden beschermd

de overheid gaat het bestemmingsplan herzien...

en begint met een ambtelijke verkenning



2007

Spelregelkaart Investeringsbesluit 2007, met duidelijke accentverschillen 
tussen wonen en en werken, bedoeld om het werken te beschermen.



2018

Ambtelijke verkenning 2018: zowel de dichtheid als het aandeel woning-
bouw wordt meer dan verdubbeld. Het werken wordt ondergeschikt en 
niet langer beschermd.



13.000m2 kavel
FSI 1,5
70% werken - 30% wonen
= 20.000m2 BVO
= max. 6.000m2 wonen

13.000m2 kavel
FSI 3,5
30% werken - 70% wonen
= 45.000m2 BVO 
= max. 32.000m2 wonen

Dat betekent voor ‘kavel 6’ (het Kwantum-blok)



 
      Artist impression van de nieuwbouwplannen voor het terrein van de Kwantum, ook bekend als ‘kavel 6’.



Circulaire stadsontwikkeling in de Buiksloterham??? 

Na 10 jaar: Begin maar eens met überhaupt circulaire toetsingskaders te maken. 

De methodiek met bouwenveloppen voor gemeentelijke kavels is op zich goed 

maar twee derde van het gebied wordt particulier ontwikkeld. In een praktijk 

waarin de kaders zo makkelijk op te rekken zijn komen deze kavels in feite zonder 

regie tot stand. Dit zou kunnen worden geregeld door deze eisen op te nemen in 

het bestemmingsplan.

Er is sprake van achterkamertjes-stedebouw. De weinige zaken die in het 

bestemmingsplan waren geregeld  worden te makkelijk van tafel geveegd. 



gebiedstransformatie is per definitie een geleidelijk proces 

met steeds nieuwe spelers

instrumentarium is old-school: modelmatig denken 
met zeer beperkte participatie vooraf over de wijk als geheel



Modelmatig denken is simplistisch.

Voorbeeld : een “levendige plint” is inmiddels 
doorleefd ambtenarenjargon. Het is goed bedoeld maar 
“levendigheid” kun je niet plannen.

Terwijl de oplossing voor het grijpen ligt.



PARTICIPATIE

“Het is veel logischer om op buurt-
niveau te participeren dan op het 
schaalniveau van de wijk of stad.”



Door de Buurt verbindt ideeën 
en initiatieven van bewoners en 
ondernemers uit de Buiksloterham.

Ons doel is dat zoveel mogelijk 
buren betrokken raken bij de 
buurt om samen een goede leef-, 
woon- en werkkwaliteit in de 
Buiksloterham na te streven.

Door de Buurt helpt mensen om 
hun projecten te realiseren. Wij 
stimuleren eigen initiatief van de 
buren. 

We doen dit door concrete 
bijeenkomsten te organiseren 
waarop mensen hun 
projectvoorstellen kunnen delen. 

2      
1      DOOR 

DE 
BUURT

3      
4      

5     Alle projecten zijn ons even lief. 
Door de Buurt is een kickstarter voor de 
buurt. Vele handen maken licht werk.

We doen dit door:
- elkaar te ontmoeten
- te inspireren
- een podium te bieden
- kennis te delen
- projectgroepen te vormen

Wij bieden een platform voor initiatief-
nemers. De uitvoering is de verant-
woordelijkheid van de initiatiefnemers.

Door de Buurt schrijft zelf geen over-
koepelende visie voor de wijk, maar helpt 
initiatiefnemers wel om hun ideeën voor 
het voetlicht te brengen.

7
8     

6     

www.doordebuurt.nl  
www.buurtvisie.doordebuurt.nl
www.buiksloterham.doordebuurt.nl          mail@doordebuurt.nl



PARTICIPATIE

“Uitgestoken hand 
in plaats van ‘fuck you’ 
of een gebalde vuist.”



PARTICIPATIE

“Maak bouwenveloppen voor alle 
kavels in overleg met de buurt.” 

“Wil je de FSI verhogen of meer 
woningen maken? Doe dat in overleg 

met de buurt.”



CIRCULAIRE AMBITIES

“Circulaire ambities zouden voor ieder-
een moeten gelden, niet alleen voor de 

gemeentelijke kavels.”

“Het ontbreekt aan mandaat om die 
ambities te realiseren...”



“If it’s about them...
don’t do it without them.”




