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Mensen  
maken de stad

INLEIDING

Gestuwd door een snelle groei en een oplevende conjunctuur bevindt 
Amsterdam zich vrij plots in een periode van groot optimisme. 
Bijbouwen is het devies. Tegelijkertijd kenmerkt de stad zich door 
sociale polarisatie, fragmentatie en hardnekkige maatschappelijke 
problemen. Kunnen we de fysieke uitdagingen koppelen aan sociale, 
economische en ecologische doelstellingen om zo aan een meer 
inclusieve stad te bouwen? Optimisme gaat vaak gepaard met grote 
haast terwijl juist nu zorgvuldigheid is geboden in de uitbouw en 
verdichting van de stad. Episodes uit het verleden bieden belangrijke 
lessen en inspiratie voor de hedendaagse uitdagingen.

1  Florida, R. (2017). The new urban crisis: How our cities are increasing inequality, deepening segregation, and failing the middle 

class—and what we can do about it. New York: Basic Books.

Door Stan Majoor

In zijn recente boek schetst de goeroe van de 
‘creatieve’ stad, Richard Florida, een opvallend 
zorgelijk beeld.1 Veel van de metropolen die 
hij de afgelopen decennia adviseerde zich te 
richten op (internationale) kenniswerkers en 
creatievelingen, zijn door hun succes in de 
problemen gekomen. In de Noord-Amerikaanse 
context gaat het om steden als New York, 
Toronto, Boston, Vancouver en San Francisco. 
Het zijn plekken die enorm hebben geprofiteerd 
van de instroom van talentvolle kenniswerkers 
en investeringen, maar nu duidelijke keerzijdes 
tegenkomen. Er ontstaan scherpere ruimtelijke, 
sociale, politieke en culturele scheidslijnen 
tussen groepen die volop participeren op een 

dynamische arbeidsmarkt en grotere groepen 
met een hele precaire sociaaleconomische 
positie. De druk op de stad leidt tot sterk 
gestegen vastgoedprijzen die voor lage en 
modale inkomens niet meer bij te benen zijn. 
Florida spreekt daarom over een nieuwe 
generatie van ‘winner takes all cities’.

Polariserend Amsterdam
De waarschuwing van Florida is zeker geen 
ver-van-ons-bed-show voor Amsterdam. 
Uiteraard zijn er belangrijke contextverschillen. 
De economische scheidslijnen zijn hier, mede 
door toedoen van de verzorgingsstaat, nog 
minder scherp. Amsterdam heeft een trotse 



10

traditie van sociale woningbouw zodat er 
in alle delen van de stad een betaalbare 
voorraad is. In de stedelijke politiek domineren 
partijen die bevlogen spreken over solidariteit 
en inclusiviteit. Tegelijkertijd zien we ook 
in Amsterdam tal van processen die de 
scheidslijnen vergroten.2 De woningmarkt is al 
langer een problematisch dossier. Internationaal 
vergeleken mag Amsterdam dan nog redelijk 
betaalbaar zijn, toch wringt er voor bijna alle 
groepen iets. Woningcorporaties zijn door 
nationaal en EU-beleid gedwongen zich te 
concentreren op de sociale doelgroep. De 
betaalbare voorraad is op papier groot maar 
wachtlijsten zijn extreem lang. Uiteraard is ook 
Amsterdam niet immuun voor een transitie op 
de arbeidsmarkt waar veilige middeninkomens 
onder druk staan door flexibilisering, auto-
matisering en robotisering. Tegelijkertijd 
legt een terugtrekkende nationale overheid 
steeds meer nadruk op de zelfredzaamheid 

2   Savini, F., Boterman, W.R., Van Gent, W.P.C. en Majoor, S.J.H. (2016). Amsterdam in the 21st Century: geography, housing, 

spatial development and politics. Cities, 52, p. 103-113.

3  Hochstenbach, C. (2017). Inequality in the gentrifying European city. Amsterdam: proefschrift Universiteit van Amsterdam.

4  Stiglitz, J.E. (2012). The price of inequality. How today’s divided society endangers our future. New York: Norton.

van burgers in allerlei domeinen. Daardoor 
nemen de verschillen toe tussen groepen die 
dit goed aankunnen en die daardoor juist in de 
problemen komen. 
In veel stadswijken heeft de afgelopen 
decennia een sterk proces van gentrificatie 
plaatsgevonden door een combinatie van 
(nationaal) overheidsbeleid en marktontwikke-
ling.3 De stad is voor meer groepen een fijne 
uitvalsbasis geworden waar in de nabijheid 
werk, recreatie en gelijkgestemden te vinden 
zijn. De binnenstad zelf is ondertussen 
sterk gecommercialiseerd en zucht onder 
groeiende bezoekersstromen. Dit leidt niet 
alleen tot allerlei klachten over drukte, maar in 
toenemende mate ook over verlies aan identiteit 
door monocultuur en de uitholling van de 
woonfunctie die het centrum van Amsterdam 
juist een speciale kwaliteit geeft. 
De grote uitdaging is om in deze context van 
sociale polarisatie en ruimtelijke ontwikkeling 
een legering te smeden tussen de fysieke, 
maatschappelijke en economische ontwikkeling 
van de stad. Juist als het velen in de stad goed 
gaat, is het tijd om de relatie tussen fysieke 
groei en de sociale agenda van de stad centraal 
te stellen. Niet alleen uit een ideologisch motief 
van solidariteit, maar omdat inclusieve steden 
– blijkt uit onderzoek – beter functioneren 
en prettiger zijn voor iedereen.4 De grote 
bouwopgave die Amsterdam het komende 
decennium voor de boeg heeft, biedt zowel 
urgentie als aanknopingspunten om hier vorm 
aan te geven.

Groeiend Amsterdam
Tijden veranderen: enkele jaren geleden 
stond de planningsmachine van de gemeente 
Amsterdam nog geheel in het teken van de 
crisis. Er werd een bouwstop afgekondigd. 
Grote gebiedsontwikkelingen in IJburg, 
Zuidas en Overhoeks kwamen nagenoeg stil te 
liggen. De kantorenleegstand liep snel op en 
de herstructurering van de naoorlogse wijken 
in Noord, Nieuw-West en Zuidoost haperde 
ernstig. Opvallend genoeg bleef de stad 
aantrekkelijk voor nieuwe inwoners waardoor 

INLEIDING

Nieuwbouw in  
de Houthavens
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de druk op de woningmarkt alleen maar toenam.
Door deze druk kwam de sprong uit de crisis 
uiteindelijk verrassend snel. Langzaam dalende 
werkloosheid en een lage rentestand stuwden 
de woningmarkt. Marktpartijen hervonden hun 
interesse in de stad en ook woningcorporaties 
gingen na een diepe financiële en morele crisis 
weer aan de slag met investeringsagenda’s. 
De gemeente stelde met het programma 
Ruimte voor de Stad en de ontwikkelstrategie 
‘Koers 2025’ de kaders voor een nieuwe 
groeiagenda.5 Grootschalige bouwlocaties 
werden gevonden in het westelijk havengebied 
binnen de ring, ‘Haven-Stad’, en via het besluit 
om IJburg af te bouwen. Daarnaast werden tal 
van gebieden aangewezen voor verdichting 
of herstructurering, vooral in de zone rondom 
de ringweg A10 en in Noord. Mede door de 
grote demografische druk op de stad zijn de 
kwantitatieve ambities de afgelopen twee jaar 
snel opgelopen naar meer dan 5.000 woningen 
per jaar voor de komende tien jaar. 
De grote uitdaging is uiteraard hoe, juist 
binnen de eerder geschetste context van 
toenemende maatschappelijke ongelijkheid 
en ruimtelijke segregatie, de stedelijke groei 
bij kan dragen aan een meer inclusieve stad. 
Dit is een complexe opgave. Een belangrijke 
vraag daarbinnen is: wat voor woningen 
gaan toegevoegd worden? Hier heeft het 
Amsterdamse stadsbestuur onlangs enkele 
harde uitgangspunten voor vastgesteld in 
de Woonagenda 2025: 40 procent sociale 
huurwoningen, 40 procent middeldure huur- 
en koopwoningen en 20 procent dure huur- 
en koopwoningen.6 Dit is een belangrijke 
politieke keuze voor betaalbaarheid in een snel 
polariserende woningmarkt. Tegelijk speelt 
ook een meer kwalitatieve vraag: voor welke 
groepen moet er gebouwd worden? Gezinnen 
lijken steeds moeilijker passende woonruimte te 
vinden in een stad waarin de woonoppervlaktes 
van nieuwbouwwoningen – vooral binnen de 
ring – snel afnemen.7

5  https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/

koers-2025-amsterdam/

6  https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/

ruimte-economie/wonen/woonbeleid/woonagenda-2025/

7  Makelaarsvereniging Amsterdam, Amsterdamse Federatie 

voor Woningcorporaties en Gemeente Amsterdam (2016). 

Woon Amsterdam 2016: Amsterdam (on)betaalbaar.  

Zie: www.woonamsterdam.info

‘ Uit onderzoek blijkt dat 
inclusieve steden beter 
functioneren en prettiger 
zijn voor iedereen’
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Een inclusieve stad bouwen is echter veel 
meer dan alleen een betaalbaar en gemengd 
woningbouwprogramma neerzetten. Het is 
vooral ook het koppelen van een investering 
in stenen aan investeringen in mensen. Binnen 
de gemeente is het besef toegenomen dat 
de fysieke opgave van Koers 2025 gekoppeld 
moet worden aan vraagstukken van sociale 
samenhang, economische ontwikkeling en 
duurzaamheid. Extra spannend wordt het in 
het deel van de voorziene bouwlocaties die in 
of tegen stadswijken liggen waar (relatief) veel 
sociale problematiek is. De uitdaging hier is 
om te zorgen dat deze nieuwe investeringen 
een goed samenspel realiseren met het 
bestaande. Dat investeringen in woningen 
worden gekoppeld aan investeringen in 
mensen (scholing, vaardigheden), in openbare 
ruimten, in groen en in voorzieningen voor 
sport, ontmoeting, onderwijs, kunst en cultuur. 
Kortom, dat er inclusieve stukken Amsterdam 
worden gerealiseerd. Het vormgeven hieraan is 
complex, vooral onder de gevoelde tijdsdruk nu 
snel te handelen.

Andere tijden
Het bouwen aan een inclusieve stad is een 
uitdaging van alle tijden. Amsterdam heeft 
een trotse historie van integrale stedelijke 
ontwikkeling. Hoe kunnen we deze traditie in 
de hedendaagse context opnieuw vormgeven? 
In deze uitgave zijn we daarom vooral op zoek 
gegaan naar inspiratie uit het recente verleden 
van de Amsterdamse stadsontwikkeling. 
Hoe heeft toen de koppeling tussen fysieke 
bouwopgaven en sociale en economische 
doelstellingen plaatsgevonden? En wat kunnen 
we daaruit leren voor deze periode? We kozen 
drie karakteristieke recente episodes en vroegen 
zowel direct betrokkenen als meer op afstand 
staande beschouwers om lessen te trekken. 
De luxe van terugkijken is uiteraard dat we 
een veel meer afgewogen blik krijgen op de 
vraag in hoeverre de toenmalige processen van 
‘stadmaken’ op de wat langere termijn hebben 
bijgedragen aan inclusieve stadswijken.
Onze zoektocht begint bij de stadsvernieuwing 
uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige 
eeuw in de gordel rondom het historische 
stadscentrum. Met plannen voor grootschalige 

INLEIDING

Discussie tijdens 
seminarbijeenkomst
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sloop- en nieuwbouw, compleet andere verka-
velingen en nieuwe woningtypologieën gingen 
gemeentelijke planners in eerste instantie aan 
de slag. Ze ontmoetten in deze wijken vooral 
weerstand en onbegrip, zowel over het proces 
van totstandkoming van hun voorstellen als over 
de inhoud. Na veel onrust en protest werden 
langzaam nieuwe wegen gevonden voor een heel 
ander type stedelijke vernieuwing, gericht op de 
zittende bewoners, in schaal en stratenpatroon 
passend bij de bestaande bebouwing en met 
integratie van de nodige sociale voorzieningen. 
Vanuit een fysieke invalshoek werd uiteindelijk 
de verbinding met het sociale domein gemaakt. 
Het was de tijd waarin marktpartijen nauwelijks 
interesse toonden in woningbouw en de overheid 
– via de woningcorporaties – sterk sturend 
aanwezig was. Henk van Veldhuizen en Dick 
Schuiling blikken vanuit praktijk en wetenschap 
terug op deze roerige tijden met veel polarisatie. 

De stadsvernieuwing is leerzaam voor het 
vraagstuk van verdichting en herstructurering 
in bestaande wijken. De beginperiode van 
IJburg is weer relevant om lessen te trekken 
rondom de uitdaging om inclusieve wijken 
te realiseren in uitbreidingslocaties. Net als 
bij IJburg in de jaren negentig lonkt bij de 
huidige uitbreidingslocaties in Koers 2025 
de bekoring van de tekentafel. Lia de Lange 
en Tineke Lupi blikken vanuit verschillende 
invalshoeken terug op de ambities om hier een 
groot stuk inclusieve stad te realiseren. Nieuwe 
samenwerkingsvormen tussen overheid en 
markt, experimentele verkavelingen, ruimte 
voor zelfbouw en nieuwe typen voorzieningen 
voor brede doelgroepen kenmerkten het initiële 
optimisme. Idealistische nieuwkomers creëerden 
er een sterk gemeenschapsgevoel. Na anderhalf 
decennium is, zoals altijd, de verhouding tussen 
de geplande en de geleefde stad interessant. 
Harde fysieke planning heeft zeker geholpen 
om voor een grote diversiteit aan groepen 
te bouwen en ruimte te creëren voor allerlei 
voorzieningen. Tegelijkertijd heeft de wijk ook 
haar portie sociale problematiek gekregen. 
IJburg is daarmee zowel het bewijs dat ideale 
wijken met sociale harmonie slechts op de 
tekentafel bestaan als ook dat een integrale 
fysiek-sociaal in het ontwerp en de uitvoering 
zeker een positieve bijdrage levert aan een 
duurzaam meer inclusieve stadswijk.

‘ Een inclusieve stad bouwen 
is veel meer dan alleen een 
betaalbaar en gemengd 
woningbouwprogramma 
neerzetten’
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De meest recente episode die we behandelen 
is die van de veel meer ongeplande en minder 
door woningbouwprogramma’s gedreven 
processen in de Westelijke Tuinsteden in het 
afgelopen decennium. De grootschalige sloop- 
en nieuwbouwplannen aan het begin van deze 
eeuw werden vanwege de economische crisis 
vertraagd en uiteindelijk grotendeels beëindigd. 
Op een veel meer organische en kleinschalige 
manier, met enkele slimme ingrepen in openbare 
ruimten en parken, via het hergebruik van oude 
gebouwen en met tijdelijke functies, heeft 
zich in Nieuw-West echter een belangrijke 
maatschappelijke transformatie afgespeeld. 
Ivan Nio en Vincent Kompier destilleren 
hieruit belangrijke lessen voor inclusieve 
stadsontwikkeling die niet altijd grootschalig 
en op woningbouwproductie gericht hoeft te 
zijn. Juist toen die druk wegviel ontstonden er 
nieuwe kansen.

Kijken en handelen
Deze historische episodes leren niet alleen 
dat het vraagstuk van het bouwen aan een 

inclusieve stad van alle tijden is. Ze tonen ook de 
verschillende condities van stadsontwikkeling. 
De voorbeelden gaan over perioden van 
groei en stagnatie van de stad, van meer 
nadruk op overheid, markt of maatschappelijk 
initiatief. Momenteel speelt de uitdaging om 
te bouwen aan de stad in een periode van 
hoogconjunctuur. Dit maakt fysieke planners 
vaak enthousiast: eindelijk kan de bouwmachine 
weer aan en kunnen strategische vlekkenkaarten 
omgevormd worden tot nieuwe wijken! Niet 
onbelangrijk is dat ook de gemeentekas gespekt 
kan worden en de hele economische keten 
die afhankelijk is van de bouwsector opleeft. 
De druk is dus om meerdere redenen groot.
We concludeerden eerder dat de condities 
voor een inclusieve stad momenteel verre van 
vanzelfsprekend zijn. De historische episodes 
leren dat een belangrijke procesvoorwaarde 
voor inclusieve stadsontwikkeling is om 
gebiedsgericht, secuur en participatief te 
werk te gaan. Ook in eerdere PMB publicaties, 
onder andere over Gebiedsgericht Werken, 
Stedelijke Vernieuwing en het Lezen van de Stad 

Tijdelijk gebruik  
van een oude school  
in Amsterdam  
Nieuw-West.
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was dit een belangrijke conclusie.8 Maar juist 
in een periode van hoogconjunctuur en een 
grote demografische druk op de stad en haar 
bestuurders gaat dit niet automatisch goed. 
James Scott analyseert in zijn klassieke studie 
Seeing like a State, wanneer goedbedoelde 
overheidsingrepen verkeerd kunnen aflopen.9 
Dat gebeurt vooral wanneer ze zijn gebaseerd 
op: (1) een sterke drang om de maatschappij 
te ordenen in voor de overheid behapbare 
versimpelde eenheden, (2) ze gevoed 
worden door een hoog-modernistische 
ideologie die met veel zelfvertrouwen uitgaat 
van maatschappelijke en technologische 
vooruitgang, (3) waarbij een autoritaire 
staat de capaciteit heeft om haar plannen te 
implementeren, terwijl (4) de maatschappij 
weinig tegengeluiden kan mobiliseren.
Net zoals Florida’s waarschuwingen aan het 
begin doet de analyse van Scott wellicht wat 
ongenuanceerd aan in onze poldercultuur. Maar 
ook hier volgt een belangrijke onderliggende 
waarschuwing: wanneer de nieuwe ronde 
stadsontwikkeling onder grote haast en 
politieke druk plaatsvindt als een eenzijdig 
fysiek overheidsproject met weinig ruimte 
voor participatie, dan dreigt er gevaar. Juist 
in periodes van hoogconjunctuur is inclusief 
stadsmaken lastig. Want waar is in de 
maalstroom van politieke en financiële druk nog 
tijd en ruimte om secuur, kleinschalig te werk 
te gaan? Om tijd te nemen voor overleg en 
alternatieve paden? De laatste twee bijdragen, 
over de uitdagingen rond Koers 2025, geven 
ieder op hun eigen manier lessen mee:
Marjolein Gerards kijkt vooral hoe binnen de 
gemeentelijke organisatie de nieuwe ronde  
van stadsontwikkeling meer integraal te 
benaderen is. Dit vraagt volgens haar een  
meer proactieve houding in het sociale domein 
op de fysieke machine die volop rolt. Lastig, 

8  Zie voor eerdere publicaties in deze serie: https://www.amsterdam.nl/pmb/publicaties/

9   Scott, J.C. (1998). Seeing like a state. How certain schemes to improve the human condition have failed.  

New Haven: Yale University Press.

niet alleen vanwege verschillende culturen en 
financieringsstromen, maar ook omdat er qua 
voorzieningen grote onzekerheden zijn hoe de 
behoeften in de samenleving zich ontwikkelen. 
Toch zijn er de afgelopen tijd belangrijke 
stappen gezet. Cees Anton de Vries neemt 
een veel meer utopisch perspectief en daagt 
de gemeente uit veel verder te kijken dan 
kwantitatieve (bouw) ambities: stel simpelweg 
de eis dat het Amsterdam van de toekomst een 
‘gevende’ stad wordt. Een stad die meer energie 
produceert dan gebruikt. Wellicht lukt het 
niet meteen, maar met een dergelijke ambitie 
mobiliseer je creativiteit, nieuwe partners en 
nieuwe businessmodellen. 
Op hun geheel eigen wijze werken Gerards 
en de Vries de waarschuwingen van Scott uit 
in een pragmatische en normatieve agenda 
voor Amsterdam: voorbij simpele oplossingen, 
met ruimte voor onzekerheid, flexibiliteit 
en maatschappelijke betrokkenheid. Een 
agenda die voortbouwt op de kwaliteiten 
van de stad, met een open vizier op de grote 
maatschappelijke en ecologische uitdagingen. 
De trotse Amsterdamse geschiedenis van 
inclusief stadmaken verdient een nieuwe 
episode. •

‘  Juist in periodes van 
hoogconjunctuur is  
inclusief stadsmaken  
lastig’



16
Het verleden 
van de stads-
ontwikkeling in 
de Kinkerbuurt
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De relatie tussen fysiek en 

sociaal is een klassiek thema 

met een lange historie in 

Amsterdam. Hoe werken die 

twee domeinen in hetzelfde 

perspectief aan de stad? Bij 

de stads vernieuwingsperiode 

ging het heel sterk om een 

in eerste instantie fysieke en 

technocratische exercitie die 

door hevig protest uiteindelijk 

veel meer sociaal en context-

specifiek is geworden. Alles 

onder een sterke regie van de 

overheid. De Kinkerbuurt is 

daar een mooi voorbeeld van. 


