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Nieuwe vastgoedontwikkelaars in klusflats, casco’s en broedplaatsen 

De derde weg 
Zijn we nog goed bezig met de vernieuwing van de naoorlogse wijken? Dat is de vraag die 

wethouder Paulus de Wilt van Amsterdam Nieuw-West zich de afgelopen tijd stelde. De 

stedelijke vernieuwing vindt inmiddels meer dan tien jaar plaats. Door de economische 

crisis staat deze nu bijna stil . Om die vraag heen is een aantal gesprekken met 

betrokkenen georganiseerd.  

Tekst: Vincent Kompier > Beeld: stadsdeel Amsterdam Nieuw-West 

De resultaten geven scherp inzicht in wat goed ging, wat er mis ging en wat er beter kan. Kansen 

zijn er, onder meer door de komst van nieuwe spelers in het veld. Maar dat vraagt een andere 

houding van de overheid in hoe zij met initiatieven omgaat. Al was het maar om de waarde van 

het erfgoed van de naoorlogse wijken overeind te houden.   

De Verfdozen, Allert F. Warners, 1956, renovatie in 2009 door Van Schagen Architecten 

De woningbehoefte was na de Tweede Wereldoorlog enorm. Niet alleen oorlogsschade maar ook 

de grote bevolkingsgroei smeekte om nieuwe woningen. Dit leidde ertoe dat vanaf de jaren 

vijftig een planningsmachinerie is opgebouwd, die gepoogd heeft met kwantiteit de naoorlogse 

woningnood zo goed mogelijk tegemoet te treden. Door de kongsi tussen overheid, corporaties  

 



   

 

 

en bouwmaatschappijen is heel Nederland bebouwd met woonwijken. Netjes volgens de 

planning, waarbij het belangrijkste doel was om kosten en kwaliteit in balans te houden. Dat is  

jarenlang prima gelukt; in topjaar 1974 werden op deze wijze 140.000 nieuwbouwwoningen 

opgeleverd.* Een sterke organisatie rondom een eenduidig doel kenmerkte deze machinerie. Ze 

leunde voor een zeer groot deel op woningcorporaties en overheid; particuliere of zelfbouw had 

een marginaal aandeel in de woningproductie. Doel en achterliggend idee was: ‘een goede 

woning brengt geluk’. De wijkgedachte als ideologie, waarbinnen het dagelijks leven zich 

afspeelde, was daarbij het concept. Boven alles flikkerde voortdurend de neontekst: 

maakbaarheid; overheid en corporaties wisten wat goed voor de eenvoudige burger was.  

 Deze stampende machine verandert van geluid in de jaren negentig van de vorige eeuw. 

Dan wordt de omslag gemaakt van woningbouw door woningcorporaties naar bouwen door 

commerciële marktpartijen: meer vrije sector, minder sociale woningbouw. ‘De markt moet het 

doen’ werd het nieuwe parool. Want de markt wist beter dan de overheid wat de inmiddels 

geëmancipeerde burger wilde. Helaas werd daarbij door bestuurders vergeten, dat de markt 

vooral datgene bouwt waar het minste risico aan kleeft. En dat daarmee groepen die niet binnen 

het marktframe passen buiten de boot vallen. In de praktijk betekende dit voor naoorlogse 

wijken als de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam dat kleine, technisch verouderde woningen 

werden vervangen door een gemiddelde woning van 100 vierkante meter. Woningen die qua 

comfort wellicht beter waren, maar die qua architectuur en stedenbouw zich lang niet altijd 

netjes gedroegen binnen het sterke tuinstedelijke concept van groen en bebouwing. Snelheid 

ging voor zorgvuldigheid; productie ging voor op erfgoedwaarde. Nog steeds was het 

maakbaarheidsdenken in combinatie met het concept ‘stad als verdienmodel’ (gemeentelijk 

grondbedrijf, in plaats van dienst; de naam zegt ’t al) leidend. Inmiddels zijn we aanbeland in de 

tijd, waarin de crisis zowel financiële als ook morele gaten slaat in dit maakbaarheidsdenken.  De 

stad als verdienmodel van de bouwmachine, die alle stedelijke problemen door middel van 

bouwen probeert op te lossen, werkt niet meer.  

Zelfbouwkavels Getijenveld, Geuzenveld 

 



   

 

 

Dat leidt bij veel bestuurders tot onzekerheid en hier en daar zelfs paniek. Is er een derde weg 

mogelijk? 

 Het goede nieuws is dat deze weg er is. De gesprekken over de vernieuwing hebben  

duidelijk gemaakt, dat naast bestaande partijen als corporaties en projectontwikkelaars steeds 

vaker nieuwe partijen staan te dringen om ook aan de slag te gaan met het ontwikkelen van 

vastgoed. Dat kunnen buitenlandse investeerders zijn, of beleggers, maar ook particuliere 

zelfbouwers, of mensen die met een klusflat aan de slag willen. Deze partijen zijn niet per se  

professioneel opgeleid tot vastgoedontwikkelaar. Dat stelt eisen aan de professionaliteit van de 

overheid. Welke eisen kun je aan deze partijen stellen? Hoe ga je om met hun praktische vragen? 

Passen hun ideeën in het naoorlogse gedachtegoed van de tuinsteden? Mag of moet 

architectonische en stedenbouwkundige supervisie voor deze groepen strenger? Of juist 

soepeler?  

 Uiteraard kunnen nieuwe partijen bij lange na niet de kwantitatieve productie halen 

zoals ‘professionele’ partijen dat wel jarenlang hebben gekund. Daar staren veel bestuurders 

zich nog op blind. Maar die tijd is voorbij. Wie goed naar deze nieuwe partijen kijkt, ziet dat zij 

andere kwaliteiten inbrengen dan de oude partijen. Ze zijn meer op specifieke doelgroepen 

gericht, zoals het Student Hotel in Amsterdam Nieuw-West, waar compleet gemeubileerde, 

kleine studio’s (tijdelijk) te huur zijn, inclusief een breed aanbod aan voorzieningen, die deels 

ook door de omliggende buurten gebruikt kunnen worden. Of de klusflat, waar enthousiaste 

bewoners een casco krijgen en zelf aan de slag kunnen. Of broedplaatsen, waar werken centraal 

staat, en vaak een mix van werkplekken en horeca ontstaat.  

 Door deze ontwikkelingen zijn bestuurders bang voor architectonische en 

stedenbouwkundige ‘verrommeling’. Meerdere kleine partijen zijn moeilijker te sturen dan 

enkele grote is de gedachte. Het is aan bestuurders zich niet te verliezen in al te gedetailleerde of 

bindende architectonische of stedenbouwkundige randvoorwaarden. Overtuigen werkt beter 

dan schoolmeesteren. Wie daadwerkelijk in naoorlogse wijken rondloopt kan zien hoe 

zorgvuldig en bijzonder deze wijken destijds zijn opgezet. Daarbij is kennis van het erfgoed de 

afgelopen jaren sterk toegenomen. Met die kennis kunnen nieuwe partijen overtuigd worden 

van de kwaliteiten van het bestaande. Na de almachtig bouwende overheidsmachine en de 

professionele marktpartijen, die de machine tot marktmachine maakte, is het nu tijd voor de 

derde weg: de initiatiefrijke partijen die aan de slag willen. Ze zijn er, ze willen graag. Maar u als  

overheid moet het willen zien en zich laten aansteken door het enthousiasme van deze partijen.  

 

Informatie 

André Thomsen, Van wie is de stad? Het maakbaarheidsideaal in de Bijlmermeer, in: Hervorming 
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Vanaf 2014 plaatst Architectuur Lokaal onder de noemer Verhalen artikelen, waarin betrokkenen 

bij opdrachtgeverschap en ontwerp vertellen over hun ervaringen in de praktijk. Eerder verschenen 

dergelijke teksten in het papieren tijdschrift van Architectuur Lokaal, dat zij gedurende twintig 

jaar elk kwartaal uitgaf. Alle uitgaven van 1993 tot en met 2013 kunt u hier downloaden. 

 


