
Samen Bouwen aan de Buurt.

Naar Een Buurtvisie Buiksloterham
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INLEIDING



1.

Alles begint met een verhaal. 

Zo ook de Buiksloterham. 

Zowel ‘open planproces’ en ‘Circulair Buiksloterham’ 

is	een	fantastisch	en	inspirerend	verhaal,	zeker	als	

aanjager	voor	een	gebiedsontwikkeling.



2.

Nu de eerste pioniers hier al 3 jaar wonen wordt 

het	verhaal	ingewisseld	voor	een	echte	wijk, met 

echte mensen. 

Wij bouwen onze eigen buurt. Veel meer dan 

alleen stenen. Wij bouwen nog steeds elke dag 

aan	die	Bsh,	ieder	in	zijn	eigen	buurt.



3.

“In gelul kun je niet wonen.”

Het	is	tijd	om	te	ondervragen	wat	nu	het	resultaat 

gaat	worden.	Het	proces	zonder	eindbeeld	raakt	in	een	

stroomversnelling.	Het	gebied	wordt	in	een	rap	tempo	

volgebouwd.

Er komt een eindbeeld op ons af waar steeds meer woningen en steeds 

grotere	hotels	in	de	plaats	komen	van	het	Living Lab waarin geëxperimen-

teerd	zou	worden	met	Circulair BSH.



4.

Er is in toenemende mate behoefte aan 

betere toetsingskaders. Hoe kunnen wij als 

direct	betrokkenen	invloed	uitoefenen	op	deze	

toetsingskaders?



VRAAGSTELLING



Vraagstelling 1 : Representatie.

Wie	representeert	het	algemeen	belang?

Op	verschillende	schaalniveaus.

- Amsterdam

- stadsdeel Noord

- Buiksloterham

- buurt

-  burger
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Vraagstelling 2 : Visie

Hoe wordt het algemeen belang	gedefinieerd?

•	 op	de	schaalniveaus	Stad	-	Stadsdeel	zijn	er

	 instrumenten	om	visies	te	ontwikkelen.	

•	 maar...	marktwerking	i.p.v.	volkshuisvesting?

“Een	overheid	die	terugtreedt	en	steeds	meer	overlaat	aan	de	markt	is	vooral	

goed	voor	de	markt	in	plaats	van	voor	haar	burgers?”



Vraagstelling: Visie

Hoe wordt het algemeen belang gedefinieerd?

•	 Op	het	schaalniveau	van	de	Wijk	zijn	er	initiatieven	als	Stadslab,	

	 maar	deze	spreken	niet	namens	de	wijk

•	 Op	het	schaalniveau	van	de	Buurt	bestaan	er	losse	initiatieven,		 	

	 waarbij	soms	belangentegenstellingen	kunnen	bestaan

•	 de	invloed	van	de	Burger is	beperkt	tot	achteraf	inspreken	–			 	

	 reactief	in	plaats	van	pro-actief



VOORSTEL



VOORSTEL: een Buurtvisie

Een	door	de	buurt	gedragen	visie,	als	aanvulling	op	

de	bestaande	toetsingskaders.	Maak	gebruik	van	de	

in	de	buurt	aanwezige	energie,	de	kennis,	ervaring	en	

enthousiasme. Dit past bij de Buiksloterham. Het is een 

ontbrekende	schakel	in	de	planvorming.
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Doelstellingen

- Er is behoefte aan een buurtvisie.

-  We willen betrokkenheid creëren en draagvlak kweken  

 voor de buurtvisie.

- We willen pro-actief een visie opstellen.

- Daarom willen we weten wat er onder mensen in de   

 buurt  leeft (op alle schaalniveaus).

-  In de buurtvisie zou plaats moeten zijn voor visie op 

 sociaal, historisch, economisch en planmatig vlak.

-  We willen het bedrijfsleven in contact brengen met 

 buurtbewoners.



Idee:

Bijeenkomst met Open Space Technology.

Datum: 
Donderdagavond 14 september

Hoofdvraag: 
Wat zou er volgens jou in een visie 
voor deze buurt moeten staan?

Genodigden: 
Bewoners en ondernemers in de Buiksloterham
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een	indicatie	van	mogelijke	thema’s,	kansen,	doelen

STAP 1: BUURTENKAART
+		benoemen	van	buurten

KANSENKAART
+  de Buurtboom: 1 boom per woning

+		de	burenkaart	:	wie	woont	en	werkt	waar?

+  de groene kaart / groene muren / groene daken / 

bos-op-het-dak

+  de Vlierweg-woonstraat

+  de parkeeroplossingen

+  de hoogtekaart

+		de	zachtste	matrassen

+		de	verborgen	geheimen

+  de beste eetplek

+  de schoonste lucht

+		het	fijnste	zwemwater

+  het beste brood

+		het	warmste	zwembad

+  de nabije schooltuin

THEMA’S
o groene stad

o	 frisse	stad,	gezonde	stad

o compacte stad

o eetbare stad

o waterstad

o woon- en werkstad

o kinderstad

o	 autostad,	fietsstad	&	voetgangersstad

o	 gastvrije	stad

10 CONCRETE DOELEN:
i.		 groenvisie

ii. gewenste dichtheid

iii.	 visie	op	bestemming	en	programma

iv.	 visie	op	parkeren

v.	 visie	op	voorzieningen

vi.	 visie	op	duurzaamheid

vii.	 visie	op	luchtkwaliteit

viii.	 visie	op	verkeer

ix.	 visie	op	bouwhoogtes

x.	 visie	op	sociale	cohesie
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Buiksloterham 2005 

300.000m2 BVO bestaande bebouwing.

Projectbesluit: 4000 woningen, 

gemengd wonen en werken.

101ha = 16ha infra, 7ha openbare ruimte en groen, 

26ha water en 52ha ‘transformatiegebieden’.

Totaal 

1.000.000m2 BVO (50% wonen)



Buiksloterham 2017

•	 duurzaam?

•	 wonen	&werken?

•	 circulair?

•	 buurtvoorzieningen?

•	 visie?



Buiksloterham 2017

• veel nieuwe bewoners
 = “bouwen aan een nieuwe buurt”
  = kleinschalig
  = do-it-yourself-mentaliteit

• maar vooral: veel bestaande bedrijven
 = “werken aan continuïteit?”
  = onzekere toekomst ?
  = onduidelijke rechtspositie ?



Buiksloterham 2017

• rol van de gemeente
 = “ruimte voor initiatief”
  = open bestemmingsplan
  = géén stedenbouwkundig plan, geen toetsingskaders

• ruimte voor ontwikkeling
 = “mazen in de regels”
  = 14 hotels
  = opportunistisch verdubbelen m2 en woningen



Buiksloterham 2017

• nieuwe gebiedsvisie gemeente
 = “legitimeren van meer bouwprogramma”
  = ‘gebiedsontwikkeling’ is doel op zich
  = grootschalig , top-down, 
  & de buurt wordt niet gehoord

• gevraagd: buurtvisie
 = “gebruik de energie van de mensen in de buurt”
  = Bouwen aan de Buurt : doel is het creëren van sociale duurzaamheid
  = kleinschalige initiatieven, bottom up
  = koppelen en samenwerken leidt tot een gezamenlijk belang




