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Wat voor samenleving zijn
we? Wat voor samenleving
willen we zijn? En hoe geven
we die vorm? Het zijn vragen
die op lokaal niveau zelden
fundamenteel aan de orde
komen, terwijl bewoners en
ondernemers er juist dáár
mee worstelen.
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Groot-Amsterdam verandert ingrijpend. Tot

verlangen naar geborgenheid? Een uiting

maatschappelijke discussie over thuisvoe-

2030 staan alleen al zo’n 175 tot 220 duizend

van frustratie, omdat bijvoorbeeld jongeren

len. Als voorschot op deze discussie heb-

extra woningen gepland, tot 2050 stijgt dit

niet meer in hun eigen plaats kunnen blijven

ben wij uit het Groot-Amsterdamse onder-

aantal door naar 325 duizend. Een groot deel

wonen? En moeten we het thuisvoelen wel zo

zoek vijftien thema’s en zes voorwaarden

hiervan komt in de bestaande steden en dor-

centraal stellen, omdat het ook tot uitsluiting

gedistilleerd.

pen, maar er wordt ook geschetst aan nieuwe

kan leiden?

3

ARME
NIEUWKOMERS
Mensen met lage inkomens

Sascha Glasl, Linda Vlassenrood

wijken noodgedwongen uit

Het openbaar vervoerssysteem krijgt een

Forum liet maken, blijkt dat thuisvoelen, met

en Guido Wallagh

naar gemeentes in de regio.

fikse impuls, onder meer door het doortrekken

alle kanttekeningen, een belangrijke leidraad

Kernteam Stad-Forum

Wat betekent dit voor die

van de Noord/Zuidlijn en mogelijk de aanleg

is om de huidige veranderingen en opgaven

van de IJmeerlijn. Klimaatadaptatie en ver-

tegemoet te treden. Immers, thuisvoelen

duurzaming zullen het landschap diepgaand

drukt uit hoe we ons lokaal tot elkaar verhou-

beïnvloeden, denk alleen al aan de bouw van

den. Het doet recht aan wat gewaardeerd

windmolens. De landbouw gaat ingrijpend op

wordt, niet alleen ruimtelijk, maar ook sociaal,

de schop, hetzelfde geldt waarschijnlijk voor

cultureel en emotioneel. Het dwingt iedereen

grote werklocaties zoals Tata Steel, Schiphol

– bewoner én professional – te preciseren wat

en de Noordzeekanaalzone.

moet blijven, wat moet wijken en wat erbij

uitbreidingen zoals Almere Pampus.

Uit de sociologische analyse die Stad-

plaatsen?

moet komen.

Voor een zinvol gesprek

Zo vanzelfsprekend en toch ook niet

over thuisvoelen is het

De systeemwereld brengt deze veranderingen

En dus

nodig om het begrip

terug tot aantallen woningen, arbeidsplaat-

Voordat je plannen kunt maken en participa-

handen en voeten te

sen en reizigers, tot dichtheden, reistijden en

tie kunt organiseren, moeten eerst drie sa-

geven. De sociologische

euro’s. Voor bewoners en ondernemers speelt

menhangende vragen worden beantwoord:

beschouwing Ik-jij-wij-

echter iets fundamentelers, zo blijkt uit de es-

wat voor samenleving zijn we, wat voor

zij, waarmee dit boek

says in dit boek over vijf Groot-Amsterdamse

samenleving willen we zijn en hoe geven we

opent, introduceert

gemeentes – Almere Poort, Beverwijk, Hilver-

die vorm? Want dat zijn de vragen waarmee

vijftien onderwerpen

RIJKE
NIEUWKOMERS

sum, Purmerend en Uithoorn – en uit de films

bewoners en ondernemers lokaal worstelen.

om thuisvoelen te ope-

Hun intocht zorgt niet alleen

die gelijktijdig werden gemaakt. Mensen heb-

Stad-Forum doet een dringend appèl op

voor prijsopdrijving, maar

ben het over iets heel vanzelfsprekends: thuis-

bestuurders, ambtenaren, projectontwikke-

GROEI

rationaliseren. De lokale
situatie bepaalt welke

ook voor andere sociale

voelen.

laars en ontwerpers om bij de opgaven voor

Wanneer is de groei zo

relevant zijn.

verhoudingen. Hoe kun je

Groot-Amsterdam uit te gaan van de leefwe-

sterk dat het evenwicht

reld van inwoners en ondernemers.

wordt verstoord. En waar

Wat betekent het om je ergens thuis te
voelen? Of juist niet? Is het de roep om sociale cohesie in een nieuw jasje? Is het een

Het beste vertrekpunt daarvoor is een

1

liggen de grenzen?

2

integratie bevorderen?

7

8

4

EIGEN
KINDEREN

WOON-WERK
Welke menging van woningen en bedrijven is binnen

Nieuwe buurten en wijken

de stad of buurt accep-

trekken veel tijd en geld naar

tabel? En hoe zorg je dat

Jongeren kunnen moeilijk

zich toe. Is het niet zeker

ook nieuwe bewoners zich

een huis vinden in de

zo belangrijk om te blijven

daarnaar voegen?

plaats waar ze geboren

focussen op bestaande

en getogen zijn. Moet

buurten?

12
10

de eigen bevolking met

BASISVOORZIENINGEN

worden beschermd?

MOBILITEIT

KRACHTEN
VAN BUITENAF

En hoe dan?

Hoe verminder je de auto-

Hoe ga je om met bedrijven

en sportplekken ondanks

afhankelijkheid? En waar

als Schiphol en Tata Steel

het proces van sociale

en wanneer kun je die

die voor grote overlast

maar beter accepteren

zorgen? En wat kunnen

en faciliteren?

oud-ingezetenen en nieuw-

regelingen of subsidies

5

11

AANDACHT VOOR
HET BESTAANDE

7

Hoe zorg je dat voorzieningen als winkels, scholen

versplintering op orde
13

Wat is het bestaande

MAATSCHAPPELIJK
VASTGOED

Woningen worden

karakter van een buurt of

Hoe zorg je structureel

steeds meer een vehikel

stad? En moet dát niet het

voor plekken en hulpbron-

om geld te verdienen.

uitgangspunt zijn, ook al is

nen die gemeenschap-

Moeten er grenzen aan

het in marketingtermen mis-

pelijk kunnen worden

dit ‘uitnutten’ worden

schien niet alleen positief?

gebruikt?

DE
GELDMACHINE

9

komers op dat vlak van

KARAKTER

elkaar leren?

komen en blijven?

gesteld? En wat zijn de
lokale machtsmiddelen?
6

15

Is hoogbouw wel de slimste

Van postzegelparken tot

PUBLIEKE
RUIMTE

manier om te verdichten?

natuurgebieden: hoe

Hoeveel publieke ruimte is

Welke andere stedenbouw-

garandeer je dat groen

er nodig? En hoe moeten

kundige modellen bieden

letterlijk om de hoek

pleinen, parken en andere

kansen?

beschikbaar blijft?

publieke plekken eruitzien?

VERDICHTING

14

GROEN

9

10

Voer in elke gemeente
van Groot-Amsterdam
een brede maatschappelijke discussie over de
kernvragen: wat voor
samenleving zijn we,

INZET BELONEN

TOEKOMSTIGE BEWONERS

Honoreer degenen die zich inzetten om de

Geef ook aankomende bewoners een stem

maatschappelijke discussie tot een succes

in de discussie over lokale opgaven, door het

te maken, wees creatief in de wijze van

begrip ‘belanghebbende’, dat nu veelal strikt

honoreren.

geografisch en juridisch gehanteerd wordt,
te verbreden.

wat voor samenleving

3

willen we zijn en hoe
geven we die vorm?

4

Daarvoor moet aan een
zestal randvoorwaarden worden voldaan.

1

2

5

6

DRAAGVLAK BURGERS

LOKALE URGENTIE

BINDENDE ADVIEZEN

PLATFORM VOOR DIALOOG

Zorg voor een breed draagvlak, een breed

Benoem de urgentie en mogelijke consequen-

Zorg dat de discussie uitmondt in gemeen-

Stel een platform in dat toeziet op de navol-

bereik en een vorm die velen aanspreekt. Kijk

ties van de verschillende opgaven op lokaal

schappelijke ambities en laat partijen als

ging van de ambities en dat nieuwe initia-

naar voorbeelden als de G1000 burgertop in

niveau, zodat inwoners het belang van deel-

gemeente, corporaties, maatschappelijke

tieven in de sfeer van de maatschappelijke

België of de Convention Citoyenne pour le

name zien.

organisaties en ondernemers zich aan die

dialoog stimuleert.

Climat in Frankrijk.

ambities verbinden.
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MAGDI ELZAKALAI
THUIS IS
DE JEU DE
BOULESBAAN VAN
BEVERWIJK

Niet alleen thuis voel je je thuis. Bibi Veth fotografeerde inwoners van Almere Poort, Beverwijk, Hilversum,
Purmerend en Uithoorn op de plek waar ze zich het
meest thuisvoelen.

Vanuit Libië kwam hij
in 1976 naar Nederland,
hij vond werk bij de
Hoogovens waar hij
tot zijn pensioen bleef.
Dertig jaar geleden
richtte hij de jeu
de boulesclub van
Beverwijk op: ‘Onze club
is van de stad.’

CHARLY OLF
THUIS IS
JONGERENCENTRUM
HET KLOKHUIS
Als jongerenwerker ziet
hij de overlast in Almere
Poort toenemen, nu de
kleine jongens tieners
zijn geworden. Ook
krijgt hij veel signalen
van gedragsproblemen
bij basisschoolkinderen, bijna altijd zijn die
terug te voeren op de
gezinssituatie.

MARGA MOEIJES
THUIS IS
DE PLEK WAAR
HET LEGMEERBOS
MOET KOMEN
Ze is burgerraadslid
van PvdA Uithoorn/De
Kwakel, voorzitter van
Buurtbeheer Legmeer
en initiatiefneemster van
het Legmeerbos, dat de
overlast van Schiphol
moet compenseren. Ook
wil ze vermindering van
het aantal vluchten:
‘Te veel is te veel.’

SONA BOKER
THUIS IS
NATUURGEBIED
ANNA'S HOEVE
Vanuit een klein dorp
in Limburg verhuisde
ze als journalist naar
het westen. Amsterdam
was haar te druk en te
toeristisch, maar het
grote dorp Hilversum
sprak haar meteen aan:
dicht bij de media én de
natuur.

PETER EN BIANCA
KERPENTIER
THUIS IS
DE WIJK
PURMER NOORD
De verhuizing twintig jaar geleden naar
Purmerend voelde als
thuiskomen: er wonen
in de straat bijna alleen
maar Amsterdammers.
Als vrijwilliger zijn ze actief in de wijkkerngroep
en in kinder- en jeugdcentrum Riekstraat.

HANS JUTTE
THUIS IS
UITWAAIEN
AAN HET
ALMEERDERSTRAND
Gepensioneerd, maar
nog altijd een aanpakker: als vrijwilliger ondersteunt hij het wijkteam
bij de hulp aan sociaal
zwakkeren in Almere
Poort en als lid van het
buurtpreventieteam
helpt hij de wijk schoon
te houden.

TAMARA TARANTINO
EN MICHAEL SMIT
THUIS IS
HET GEZIN EN DE
EIGEN WONING
Hun jarenzestigwoning
voelt goed, hun wijk
Overwhere is rustig.
Vrienden en familie
wonen in de buurt, dat
geeft Purmerend iets
dorps: ‘Als je ergens
loopt zal je niet zo gauw
gek doen, want er is altijd wel iemand die
jou kent.’

JACQUELINE VAN
OOSTVEEN
THUIS IS
HAAR CULTURELE
BROEDPLAATS
TANTE JANS
Ze is een duizendpoot en
pleit voor meer voorzieningen en groen, zodat
inwoners elkaar kunnen
ontmoeten. De plannen
voor duizenden nieuwe
woningen ziet ze niet
zitten. ‘Moeten wij in
Hilversum de problemen
van Amsterdam oplossen? Dat is de omgekeerde wereld.’

GURAVA REDDY
ALLU
THUIS IS
ZIJN BEDRIJFSHAL AAN DE
NOORDDAMMERWEG
Ruim een jaar geleden
verhuisde hij met vrouw
en zoon van Amstelveen
naar Uithoorn, waar hij
onlangs ook een bedrijfspand huurde om
zijn Indiase bezorgservice en groothandel
te kunnen laten groeien.

SUZAN BREEDVELD
THUIS IS
DE WEKELIJKSE
HOMERUSMARKT
In 2010 behoorde ze
tot de eerste generatie
bewoners, een jaar later
startte ze PoortNieuws,
het wijkblad dat drie à
vier keer per jaar verschijnt. Je zou haar dus
met recht de chroniqueur van Almere Poort
kunnen noemen.

JERRY DE VRIES
THUIS IS
ZIJN FOODHALL
MOUT AAN HET
MARKTPLEIN
Zijn horecabedrijf is voor
velen het voorbeeld van
hip Hilversum. Hij is hier
geboren en omarmt de
komst van duizenden
nieuwe woningen. Niet
alleen omdat de nood
onder jongeren hoog is,
maar ook omdat nieuwe
import zijn dorp een
boost zal geven.

JORDY SANGER
THUIS IS
ZIJN ACHTERTUIN,
VLAK NAAST
TATA STEEL
Hij woonde lang in
Amsterdam-Noord, maar
moest de hoofdstad
vanwege de stijgende
prijzen verlaten. Samen
met zijn zwangere
vriendin woont hij nu in
Wijk aan Zee – vanwege de luchtkwaliteit
denkt hij erover naar de
Achterhoek te verhuizen.

ROB EN ILSE
STEMMERIK
THUIS IS
DE TUIN BRAM
DE GROOTE
Ze komen beiden uit
Amsterdam en gaan er
nog graag op bezoek,
maar terugverhuizen?
Geen sprake van.
Uithoorn is rustig en
groen, elke woensdagochtend doen ze vrijwilligerswerk bij de heemtuin
aan de Boterdijk.

JOSE SCHUYT
THUIS IS
CULTUREEL CAFÉ
CAMILLE
Ze is de eigenaresse
van het legendarische
café Camille aan het
Kerkplein en spin in
het web van alternatief Beverwijk. Zo is zij
een van de initiatiefnemers van het Young
Art festival en van de
creatieve broedplaats
aan de verpauperde
meubelboulevard.

NICK JOHANSSON
THUIS IS
HET BASKETBALVELDJE BIJ HET
BROEKERHOF
Hij groeide op in
Purmerend. Op dit
pleintje heeft hij veel
gespeeld, want zijn
grootouders woonden
in de buurt. Wanneer hij
hier weer is, gaat hij even
terug in de tijd. ‘De stad
is een lappendeken van
herinneringen.’

THUISVOELEN IN GROOT-AMSTERDAM,
EEN SOCIOLOGISCHE BESCHOUWING
De rode draad in de verkenning van
Groot-Amsterdam bleek, tamelijk
verrassend, iets heel alledaags:
thuisvoelen. Soms noemen bewoners
en professionals deze emotie expliciet,
maar vaker indirect: dan gaat het over
grip op de omgeving, toe-eigening,
vertrouwdheid, identiteit.
Helpt het begrip thuisvoelen om de
omvangrijke problemen aan te pakken
waarmee Groot-Amsterdam worstelt?
Ivan Nio zette de sociologische
theorieën op een rij en kwam tot vijf
benaderingen, Tijs van den Boomen
verbond die vervolgens met de
alledaagse werkelijkheid van de vijf
steden die Stad-Forum verkende.
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We worden ‘weggezet als de wijk waar de meeste criminaliteit
is. Alsof het nog net geen Schilderswijk is. Misschien dat hier
minder mensen werken, maar dat wil niet zeggen dat de wijk
slechter is. Het is juist de wijk waar het meeste wordt georganiseerd. De sociale omgang is goed, buren kennen elkaar.’
Voor de systeemwereld met haar data, indicatoren, parameters, kengetallen, statistieken, grafieken en achtergrondcijfers is het moeilijk om zoiets ongrijpbaars als de leefwereld
van mensen en hun tevredenheid over hun buurt of wijk te
objectiveren.1 De verdienstelijkste poging doet het ministerie
van Binnenlandse Zaken met de leefbaarometer op basis van
inmiddels honderd indicatoren, onlangs verrijkt met de aanwezigheid van Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten
en de kans op aardbevingen in een gebied.2 Niet alleen worden de scores sinds 2006 elke twee jaar geüpdatet, ze maken

DE VIJF BENADERINGEN
EN HUN FOCUS

WONING

BUURT

PUBLIEKE
RUIMTE

het
eigen
domein

sociaal,
fysiek en
functioneel

de wereld
van
vreemden

het bovendien mogelijk om in te zoomen tot gebiedjes van

PAROCHIALE
DOMEINEN

STAD EN REGIO

de wereld
van
bekenden

het
‘daily urban
system’

honderd bij honderd meter.
Purmer Noord, de wijk waar het bovenstaand citaat van
1

De begrippen systeemwereld en

leefwereld gaan terug op het werk

een actieve 50-jarige bewoonster over gaat, kleurt daarin
deels geel, wat staat voor een zwakke leefbaarheid. Ook al

Sociologen

van de Duitse filosoof en socioloog

scoort deze wijk uit het begin van de jaren tachtig slecht, toch

(Jan Willem Duyvendak)

Jürgen Habermas (overigens gebruikt

is de saamhorigheid er groot en is ze geliefd bij haar bewoners.

Habermas in zijn Theorie des kommu-

De blik van buiten ziet schrale, stenige straten zonder bomen

Sociaal geografen

nikativen Handelns het woord systeem

(Sako Musterd)

en niet systeemwereld). De systeemwe-

en betegelde voortuinen die in gebruik zijn als parkeerplaats.

reld is het domein van de instrumente-

De blik van binnen ziet een gemeenschap die zijn Amsterdam-

Leefstijlmodellen

le rationaliteit en de efficiënte afwe-

se roots viert. ‘Hoe Amsterdam vroeger was, dat heeft zich

(Motivaction, SpringCo)

ging van doelen en middelen, in de

een beetje hiernaartoe verplaatst,’ zegt een andere, eveneens

leefwereld staat de communicatieve

actieve bewoner. De mensen van Purmer Noord voelen zich

Stadssociologen

rationaliteit centraal, dat wil zeggen

hier kortom thuis.

(Arnold Reijndorp)

het redelijke gesprek tussen gelijken op
basis van argumenten.

Een glibberig begrip

Antropologen

2

(Leeke Reinders)

ontwikkeling, Rigo Advies en Atlas voor

Om de leefwereld van Groot-Amsterdam te leren begrijpen,

gemeentes.

liet Stad-Forum op vijf plekken een proefboring verrichtten:

Leefbaarometer 2.0: instrument-
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Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn.3

op dat publieke domein projecteert, sluit daarmee andere

Omdat vreemde ogen dwingen, werden verkenners op pad

groepen uit: wat doet die ander in mijn huis?5

gestuurd die de locaties vooraf nog niet kenden, of in ieder

Begin over thuisvoelen en je begeeft je op glibberig terrein:

geval niet goed kenden.

voor je het weet ben je aangeland bij ‘ik voel me niet meer

De vijf kregen de opdracht om met een frisse blik eerst en

thuis in eigen buurt/stad/land’. Maar ook als xenofobe uitglij-

vooral te kijken naar de sociaal-culturele ontwikkelingen ter

ers worden vermeden, blijft er rond thuisvoelen een bedompte

plekke en pas in tweede instantie naar ruimtelijke kwesties.

geur hangen, iets burgerlijks en provinciaals. De echte stede-

Tot verrassing van Stad-Forum bleek thuisvoelen in alle vijf de

ling werpt dat verre van zich, die voelt zich overal ter wereld

gemeentes een hoofdrol te spelen. Soms direct, maar vaker

thuis, hij of zij betitelt zich graag als anywhere.6

tussen de regels door: dan hadden mensen het over grip op

Daarbij komt dat thuisvoelen moeilijk te definiëren valt, en

hun omgeving, over toe-eigening, of over vertrouwdheid en

nog lastiger te meten. Volgens filosoof Pieter Hoexum, van wie

identiteit. Verklaarbare reacties, want Groot-Amsterdam staat

een uitspraak op de omslag van dit boek prijkt, is thuisvoelen

aan de vooravond van grote veranderingen en dat voedt de

een kwestie van doen alsof: ‘Je bent thuis waar het je lukt te

angst dat de leefwereld ondergeschikt wordt gemaakt aan de

doen alsof je thuis bent. En als het lukt te doen alsof je thuis

systeemwereld.

bent, zonder er expliciet over na te denken, dan is dat “doen

Dat spanningsveld leidde tot vragen als: wanneer voelen

alsof” niet van echt te onderscheiden.’ 7

mensen zich ergens thuis en waar zit dat in? En omgekeerd:
wanneer voelen mensen zich juist niet thuis en wat doet dat
met ze? Is het mogelijk om het thuisgevoel te versterken? En is
dat wel iets wat je moet nastreven? Want thuisvoelen is niet,
of in ieder geval niet alleen, een inclusieve emotie: er worden
onherroepelijk ook mensen buitengesloten. Toen de gemeente Purmerend in 2015 locaties aanwees om in totaal zevenhonderd asielzoekers op te vangen, waaronder één locatie
in Purmer Noord, brak, om het onparlementair te zeggen, de
pleuris uit.4 De gemeenteraad zwichtte.
Niet vreemd dus dat sociologen als Jan Willem Duyvendak
ambivalent staan tegenover het begrip thuisvoelen. Zo lang
thuis zich tot het privédomein beperkt – en dus tot een haven,
een veilige wijkplaats – is er geen vuiltje aan de lucht, maar
wanneer thuis op het publieke domein wordt geprojecteerd –
als het dus om een heaven gaat, een hemel op aarde – dan
wordt het problematisch, want de groep die zijn thuisgevoel

Al met al genoeg redenen waarom thuisvoelen in het debat

HET IS EEN BEGRIP
WAARVAN WE ALS
MENS DOORTROKKEN
ZIJN. OF WE ONS
THUISVOELEN, OF
JUIST NIET, HANGT
NIET ALLEEN AF VAN
DE MANIER WAAROP
WE NAAR DE WERELD
KÍJKEN, HET HEEFT
ALLES TE MAKEN MET
DE MANIER WAAROP
WE IN DE WERELD
ZÍJN.

3

De criteria voor de selectie van

de vijf locaties vindt u op de website
van Stad-Forum (bit.ly/3b8uRpr).
Daar staan ook de films die van elke

over stad en stedelijkheid slechts een marginale rol speelt. En
toch, of beter gezegd: juist daarom, is het noodzakelijk om het
erover te hebben. Want het is een begrip waarvan we als mens

afzonderlijke locatie zijn gemaakt

doortrokken zijn. Of we ons thuisvoelen, of juist niet, hangt niet

door regisseur Roland Duong, alsmede

alleen af van de manier waarop we naar de wereld kíjken, het

zijn overkoepelende film Thuis in

heeft alles te maken met de manier waarop we in de wereld

Groot-Amsterdam.

zíjn. Bij thuisvoelen gaat het om de verbinding met onze om-

4

Irene van der Linde, ‘Neem

ze lekker zelf in huis’, De Groene

Amsterdammer, 21 oktober 2015.
5

geving, niet voor niets gaf Hoexum zijn boek Thuis de ondertitel Filosofische verkenningen van het alledaagse.

Thuis. Het drama van een senti-

mentele samenleving, Jan Willem

Brug tussen progressieven en nationalisten

Duyvendak, 2017.

Het is onloochenbaar dat mensen zich hechten aan hun

6

The Road to Somewhere The New

Tribes Shaping British Politics, David
Goodhart, 2017.
7

Pieter Hoexum, Thuis. Filosofische

verkenningen van het alledaagse, 2019.

straat, buurt of wijk, aan hun stad, regio land, of zelfs aan hun
werelddeel – niemand die een wenkbrauw optrekt als je zegt
dat je je Europeaan voelt, integendeel, dat geldt als teken van
beschaving.
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Op het moment dat we thuisvoelen vertalen in gehecht-

buiten haakjes geplaatst – uit angst voor uitsluiting –, of het

heid aan de leefomgeving, dan is het een positieve emotie. En

wordt extreem verheerlijkt. En toch is er een wij, al kan dat

thuisvoelen wordt zelfs bijna juichend ontvangen als het gaat

slechts worden omcirkeld.

om straat- en buurtinitiatieven: bewoners die hun omgeving
bottom-up vormgeven zijn uitgegroeid tot de heilige graal van

De sociologische benadering

stadsmakers en participatieambtenaren. Maar naar wie luis-

Om het gladde ijs van het thuisvoelen goedbeslagen te be-

teren we dan eigenlijk? Naar de inspraaktijgers? De oorspron-

treden, heeft Stad-Forum stadssocioloog Ivan Nio, die ook de

kelijke bewoners? De hoogopgeleide nieuwkomers?

verkenning van Purmerend voor zijn rekening nam, gevraagd

Als ik om me heenkijk in Bos en Lommer, waar ik nu der-

de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp in kaart te

tien jaar woon, dan merk ik dat veel van mijn buurtgenoten

brengen. Dat leidde tot een amalgaam van vijf, elkaar deels

met een migratieachtergrond, zoals Turkse en Marokkaanse

overlappende, deels uitsluitende benaderingen.9 Ook weten-

Amsterdammers nu heten, hier meer thuis zijn dan ik. Bij velen

schappelijk is thuisvoelen dus niet goed vast te pinnen; ook

merk ik een vanzelfsprekend, dorps gevoel over hun buurt,

hier is omcirkelen het maximaal haalbare.

omdat er veel familie woont en omdat ze er naar winkel,

Sociologen als de reeds aangehaalde Duyvendak, hoog-

school, moskee, buurtcentrum gaan. En naar de markt, tot die

leraar aan de Universiteit van Amsterdam, nemen de meest

onlangs door stadsdeel West werd opgeheven – met de be-

kritische positie in. Desgevraagd kunnen mensen thuisvoe-

lofte van een nieuwe markt, die meer gericht is op de nieuwe,

len nauwelijks onder woorden brengen – Duyvendak spreekt

koopkrachtige bewoners.8

daarom van een ‘zwijgende emotie’ –, maar als je het omdraait en vraagt wanneer mensen zich niet thuisvoelen, dan

Thuisgevoel bestaat en het is zeker geen ongevaarlijk begrip, maar gevaarlijker nog is het om het er dan maar niet over

barsten ze los. Niet verwonderlijk dus dat hij het een gevaar-

te hebben en het over te laten aan blije hipsters, hoe goed hun

lijke emotie vindt: als je thuisvoelen op de publieke ruimte

intenties ook mogen zijn, en hoe groot ook hun afkeer van de

projecteert, dan keer je je vanzelf af van mensen die niet op

gentrificatie waarvan ze zelf de voorbode zijn. En helemaal

je lijken. Duyvendak benadrukt dan ook het belang van goede

gevaarlijk is het om het over te laten aan radicaal-rechts, hoe

ov-verbindingen: wie makkelijk weg kan, voelt zich minder

goed ook hún intenties mogen zijn.

opgesloten.

Juist het thuisgevoel kan een brug vormen voor het debat

De publieke ruimte moet vooral neutraal zijn en blijven, het

tussen progressieven, die de publieke ruimte beschouwen als

is ‘per definitie een plek van en voor de anderen’, waar je om

de plek waar je ‘de ander’ tegemoet treedt, en nationalisten,

8

die de normen en waarden van de eigen, afgebakende groep

markt.’ Tijs van den Boomen, Het

bindend verklaren en die elke pleidooi voor een open houding
in de publieke ruimte wegzetten als oikofobie.
Bij thuisvoelen gaat het over ik en jij, over wij en over zij. Het
vreemde is dat juist dat ‘wij’ onder druk staat: of het wordt

‘Elke buurt verdient juist nu een

Parool, 30 december 2020.
9

De matrix op pagina 30 geeft

een goed overzicht van de focus van

moet leren gaan met sociale en culturele verschillen. Als het
goed is leidt dat tot familiariteit. Anders dan het woord misschien doet vermoeden, bedoelen sociologen daarmee geen
intieme, familiaire omgang met anderen, maar een afstande-

de verschillende benaderingen in

lijke gewenning aan en vertrouwdheid met vreemden in de

Nederland.

openbare ruimte.
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Het maximaal haalbare op buurtniveau acht Duyvendak

dan ook snel weer verdwijnen omdat ze zich ‘bijna weggepest’

amicaliteit, een lichte vorm van contact die tussen vriende-

voelden. ‘Maar nu blijven ze langer plakken en zie je dat de

lijk en vriendschappelijk zit. Daarbij gaat het, waarschuwt hij,

Hilversummer langzaam verandert.’

vooral om gedeelde activiteiten, niet om identiteit.10 In zijn
voetspoor onderscheidt Peter van der Graaf twee manieren

Ook in Uithoorn zit de hang naar het dorpse diep ingebakken,

waarop bewoners zich aan hun buurt kunnen hechten: rooted-

al is van het oude dorp bijna niets meer over: het is een foren-

ness (fysiek, de plek zelf) en bonding (sociaal, de bewoners).

sengemeente, bijna geheel bestaand uit woonwijken die op

11

Van die amicaliteit en bonding kwamen de verkenners in

de buitenstaander een saaie indruk maken. Tenminste, op de

Groot-Amsterdam een aantal voorbeelden tegen. Van niet-

vooringenomen buitenstaander met toeristische blik: zowel de

thuisvoelen trouwens ook.

oude als de nieuwe inwoners zijn juist erg tevreden, zo hoorde
ik keer op keer toen ik Uithoorn verkende.

‘Arm en rijk kijken elkaar in Hilversum niet zelden recht in het

Officieel was het niet zoals Almere en Purmerend een groei-

gezicht,’ constateert verkenner Marissa Klaver, van huis uit

kern, maar in de praktijk groeide Uithoorn net zo onstuimig:

historicus en journalist. Neem het Van Riebeeckkwartier, een

vanaf 1950 vervijfvoudigde de bevolking. Lang waren het

jarenvijftigbuurtje in Hilversum Oost waar een enigszins ver-

vooral Amsterdammers die hiernaartoe verhuisden, de laatste

geelde galerijflat vlak bij gewilde jarendertigwoningen staat.

jaren is Uithoorn in trek bij expats. Zij waarderen de vriendelijke

Van opbouwwerker Sandra Zamir hoort ze dat ‘kapitaalkrach-

ingetogenheid, die ze zeker niet overal in Groot-Amsterdam

tige bewoners’ zich tijdens de coronacrisis actief aanmeldden

aantreffen.

voor maatschappelijke projecten als koken voor de buurt.

Station Lelylaan is volgens de Indiase voorzitter van de

Deze buurt is geen uitzondering, schrijft Klaver: ‘Door heel

cricketclub de grens bij de zoektocht naar een woning, alles

Hilversum heen kom ik mensen tegen die deze verbindingen

ten noorden daarvan komt niet in aanmerking. De Bijlmer

zelf proberen te leggen. Het dorpse zit ’m voor velen niet al-

kan bijvoorbeeld wel, maar Sloterdijk niet. Almere is prima,

leen in gezellige pandjes en zwaaien naar de buren, maar ook

Purmerend in geen geval. Waarom? ‘Het gaat om een in-

het samen de schouders eronder zetten.’ En: ‘Mensen willen de

ternationale sfeer. Er hoeven niet per se Indiërs te wonen,

sociale haarvaten van het dorp behouden.’

maar wel voldoende expats en internationaal georiënteerde

Het dorpse is een metafoor die veel mensen gebruiken om

Nederlanders.’

hun Hilversumse thuisgevoel te benadrukken, en daar spreekt

10

weerstand tegen verstedelijking uit en met name tegen de

vreemden, vrienden en het belang van

Een voorbeeld van niet-thuisvoelen – in de betekenis van het

invloed van Amsterdam. Maar er zijn ook andere signalen, die

amicaliteit, Jan Willem Duyvendak en

ontbreken van een thuisgevoel, niet in de zin van de vijandig-

net zo goed terug zijn te voeren op thuisvoelen. Een geboren
en getogen Hilversummer: ‘Dertig jaar geleden was het heel

Thuis in de openbare ruimte. Over

Fenneke Wekker, 2015.
11

Thuisvoelen in de buurt. Een

opgave voor stedelijke vernieuwing.

heid die Duyvendak vreest – trof verkenner Nordin Lasfar,
journalist en documentairemaker, in Almere Poort. Verontrust

erg gesloten. Je kon als nieuwkomer niet zomaar een café

Peter van der Graaf en Jan Willem

noteert hij hoe een bewoonster langs haar neus weg zegt: ‘De

binnenlopen zonder dat iedereen je aanstaarde.’ Hij zag velen

Duyvendak, 2009.

meeste bewoners zien Poort niet als een eindbestemming.’
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Uitgerekend hier, in de ‘grootste zelfbouwwijk van Neder-

raken of met pensioen gaan. De nadruk ligt op praktische

land’, gebruiken mensen hun woning vooral als springplank om

punten als betaalbaarheid, beschikbaarheid en bereikbaar-

naar elders te verhuizen: ‘Al die persoonlijke keukens, tuinen en

heid. Ook de voorkeur voor gelijkgestemden qua opleiding en

woonkamers zijn gesloopt en vervangen door andere keukens,

waardenpatroon – modern of traditioneel – speelt een rol,

tuinen en woonkamers, die weer aan nieuwe persoonlijke

maar die is bescheiden. ‘Het totaalplaatje is een fijnmazig

wensen voldoen. Of opgesplitst in compacte woonunits voor

mozaïek van buurten met verschillende functies voor mensen

de verhuur.’ Lasfar constateert dat veel Poorters hun woning

in verschillende gezinssituaties,’ schrijven de onderzoekers.13

gebruiken als een geldmachine die hun gebrek aan baanze-

Juist omdat de variatie aan huishoudens en woonwensen zo

kerheid en pensioen moet compenseren.

groot is, moet niet de gemiddelde buurt het beleidsideaal zijn

Ook al spelen er meer problemen, zoals de achterblijvende

op de regionale woningmarkt, maar buurtdifferentiatie.

sociale en commerciële ontmoetingsplekken, de consequente

In het geval van Amsterdam keken ze naar de MRA, de

nadruk op de eigen woning heeft in ieder geval niet geholpen

Metropoolregio Amsterdam, een keuze die vooral is ingege-

bij het thuisvoelen. Vrij naar Duyvendak: een haven is niet ge-

ven door praktische overwegingen: dat is het niveau waar-

noeg, een beetje heaven hebben bewoners ook nodig.

op statistieken worden bijgehouden. Inhoudelijk gezien zou
Groot-Amsterdam een betere keuze zijn, een gebied dat niet

De sociaal geografische benadering

door bestuurlijke grenzen wordt gedefinieerd, maar dat voort-

Waar sociologen als Duyvendak zich concentreren op de wo-

vloeit uit de mentale en fysieke werkelijkheid van de inwoners.

ning en de buurt, kijken sociaal geografen als Sako Musterd

Hoewel Groot-Amsterdam, net als thuisvoelen, niet eendui-

letterlijk verder. De woning laten ze goeddeels buiten beschou-

12

wing, daar staat hun belangstelling voor de stad en de regio

De regio als garderobe. Huis-

houdens, levensfasen en woonmi-

tegenover. Woorden als thuis en thuisvoelen vermijden ze,

dig is vast te leggen, blijkt uit de beschouwing die historicus
Fred Feddes op verzoek van Stad-Forum maakte, dat vorm

lieus in de Nederlandse metropool,

en maat door de eeuwen heen toch vrij constant zijn, namelijk

ze kiezen voor een sterk descriptieve benadering van woon-

Sako Musterd, Rik Damhuis, Cody

een cirkel van pakweg 25 kilometer.14

milieus: met behulp van microdata van het CBS brengen ze

Hochstenbach en Wouter van Gent,

niet alleen in kaart ‘wie waar woont’, maar ook ‘waarom en

2019.
13

wanneer’, want woonvoorkeuren evolueren gedurende ie-

‘Regio als garderobe’, Sako

Musterd, Cody Hochstenbach, Wouter

mands levensloop. En daarmee komen ze, ook zonder het zo
te noemen, toch uit bij thuisvoelen.
Hun onderzoeksgebied is de regionale woningmarkt: daar-

heuvelbuurten van de regio Amsterdam: buurten waar mensen

Wonen, 3 december 2018.

die hun baan verliezen nog kans maken om snel een woning

Vier uur gaans. De menselijke

binnen spelen veel wooncarrières zich in de praktijk af. In De

maat van Groot-Amsterdam, Fred

regio als garderobe laten Musterd en de zijnen zien waar men-

Feddes, 2019. Zie ook de animatie op
bit.ly/3mz9eTZ.
15

ge kinderen zijn, of na een scheiding.12 Maar ook: waar komen
ze terecht als ze gaan studeren, promotie maken, werkloos

(sociaal geografische benadering)

vaart, is volgens Musterd en de zijnen een van de vlucht-

van Gent, Rik Damhuis, Ruimte en

14

sen heengaan als ze op zoek zijn naar een partner, als er jon-

Wheermolen, de Purmerendse jarenzestigwijk aan de ring-

Kaarten met onder andere de

te vinden.15 Tijdens de eerste meting, die betrekking had op
de periode 2005-2008, waren er nog vluchtheuvelbuurten in
Amsterdam zelf te vinden, maar een klein decennium later, in
de periode 2012-2015, was de stad al zo druk en duur gewor-

vluchtheuvelbuurten zijn te vinden op

den dat ‘werkverlaters’, zoals mensen die hun baan verliezen

garderobe.corpovenista.nl.

enigszins eufemistische worden aangeduid, bijna alleen nog

39
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maar in de regio terechtkonden.16 En dat heeft een wrang

en sociale huurders er vervolgens niet meer weg willen, is dat

bijeffect, want juist daar is de afstand tot een nieuwe baan

dan niet een nóg grotere bedreiging voor deze vluchtheuvel?

groot.

En omgekeerd: moet je een buurt dus maar laten verloederen

Terecht betogen de onderzoekers dat een regio zuinig

om de omloopsnelheid van de bewoners op peil te houden?

moet zijn op deze goedkope buurten: ze voorzien immers in
een wezenlijke behoefte. Laat die buurten met rust, is het plei-

Ook Thamerdal in Uithoorn is zo’n vluchtheuvelbuurt. Ooit was

dooi: probeer niet om ze gemengder te maken, want daarmee

deze wijk wereldberoemd, Golda Meir kwam er op werkbezoek,

doe je afbreuk aan de bestaande cohesie, die ‘aanleiding
[kan] zijn voor meer sociale wederkerigheid, meer zorg voor elkaar, wanneer dat urgent nodig is’. Het ideaal van Musterd en
de zijnen is ‘een homogene buurt in een heterogene wijk’.
Klinkt goed, maar hoe pakt het pleidooi voor vluchtheuvelbuurten uit op lokaal niveau? Sandra (48), die al sinds 1995 in
Wheermolen woont, heeft haar wijk door de grote verhuisdynamiek zien veranderen: ‘Vroeger waren er veel andere

16

Zuidoost en Nieuw-West, in de jaren

tie van 167 woningen en de bouw van 118 nieuwe huurwonin-

tien waren daarvan slechts twee

gen. Over het soort woningen is nog geen beslissing genomen,

buurten in Zuidoost over. Dit verdrin-

maar waarschijnlijk zal het aantal sociale huurwoningen afne-

gingsverschijnsel is vooralsnog typisch

er is vaak politie. Vroeger was het zo leuk, nu is het allemaal

huurwoning komt een nieuwe terug,

politieke partij Gemeentebelangen
Purmerend vindt dit te weinig, omdat

die zeker tien jaar in beslag zal nemen, zullen er in de buurt
een kwart meer woningen staan. Niet alleen meer koopwonin-

sproken. In Wheermolen-Oost stijgt het
aantal sociale huurwoningen nu van
1.395 naar 1.515.

ratiewoningen.17 Eind goed, al goed? Onvermijdelijk zal de

18

gemiddelde huur door nieuwbouw en renovatie stijgen en dat

kenden de gemeente, Eigen Haard

lijkt een grotere bedreiging voor de vluchtheuvelfunctie dan

en huurdersvereniging Uithoorn & De

de toegenomen menging van de buurt.

Kwakel de Prestatieafspraken Uithoorn

herstructurering slaagt, het thuisgevoel in de buurt toeneemt

aanpak, maar daarmee bedoelt hij waarschijnlijk niet dat het
een vluchtheuvelbuurt moet blijven, eerder het omgekeerde.

bestemd voor sociale huur. De lokale

breed een minimum van 30% is afge-

bij haar vriend in, die een buurt verder woont. Maar stel dat de

wijk als geheel. Hij pleit voor een integrale stadsvernieuwings-

daarnaast is 20% van de nieuwbouw

in Purmerend bij nieuwbouw stads-

zoon van 22 een huis vindt – met de nadruk op áls – trekt ze

gens wethouder Jan Hazen is er daarbij weinig oog voor de

Voor elke gesloopte sociale

wordt meer gebouwd dan gesloopt: na de herstructurering,

Sandra gaat de herstructurering niet afwachten, als haar

De buurt wordt nu ‘straatje voor straatje’ aangepakt, vol-

Den Haag, Utrecht en Eindhoven –

17

gen, zowel betaalbaar als vrije sector, maar ook meer corpo-

heuvelfunctie staat hier dus stevig onder druk.

zochte metropoolregio’s – Rotterdam-

nieuwe mensen. Tokkie-achtig. Ze schreeuwen, er is ruzie en

formeren van een suburb naar een stedelijke woonwijk. Daarbij

men omdat de gemeente streeft naar spreiding.18 De vlucht-

Amsterdams, de andere drie onder-

kampen daar veel minder mee.

Wheermolen-Oost moet volgens de huidige plannen trans-

bezig met een renovatieprogramma dat voorziet in de renova-

dam vluchtheuvelbuurten in Noord,

mensen zoals ik die nog opruimden. Nu zijn het allemaal

anders.’

maar inmiddels is ze sleets. Woningcorporatie Eigen Haard is

In de jaren nul waren er in Amster-

Op 9 december 2019 onderte-

2020-2022. Voor de gemeente als
geheel is een ondergrens vastgesteld
van 3.640 sociale huurwoningen. Op

OP BASIS VAN
ENORME HOEVEELHEDEN DATA
SPEUREN COMMERCIËLE BUREAUS ALS
MOTIVACTION EN
SPRINGCO NAAR
PATRONEN IN HET
GEDRAG VAN
BURGERS.

dat moment telde Uithoorn er, inclusief
de particuliere sector, 4.114.

(leefstijlbenadering)

De leefstijlmodellen
Een echte benadering kun je de datagedreven modellen van
bureaus als Motivaction en SpringCo Urban Analytics niet
noemen, maar ze worden door beleidsmakers veel gebruikt en
daardoor zijn ze populair in de systeemwereld.
Op basis van enorme hoeveelheden data speuren deze
commerciële bureaus naar patronen in het gedrag van burgers. ‘Daardoor hoeven we niet te segmenteren, maar kunnen
we recht doen aan de uniciteit van ieder mens,’ claimt bijvoorbeeld SpringCo. Maar de ‘uniciteit van ieder mens’ is natuurlijk nou net niet de bedoeling: met clusteranalyses worden
mensen juist ingedeeld in een overzichtelijk aantal ‘soorten’,
meestal vier tot acht.

41
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In de simpelste variant wordt gewerkt met twee assen,

Deze cijfers en etiketten sluiten goed aan bij de constate-

hetgeen een vierdeling oplevert. In het BSR-model, dat

ring van verkenner Nordin Lasfar dat de sociale cohesie in

SpringCo gebruikt, staat op de horizontale as individueel ver-

Poort te wensen overlaat en dat zelfbouw niet heeft geleid tot

sus collectief en op de verticale as introvert versus extrovert.

de beoogde sociaaldemocratische solidariteit en gemeen-

Op deze manier ontstaan vier leefstijlen, elk voorzien van een

schapszin, maar juist tot neoliberale zelfzucht. Het zelfge-

eigen kleur: blauwe burgers bij wie de controle voorop staat,

bouwde huis is niet zozeer een plek om te wonen als wel een

vrijheidslievende roden, harmonieuze gelen en zekerheidsmin-

geldmachine.

nende groenen.

Snijdt het model dus hout? Ja, mits spaarzaam en met

Motivaction gebruikt iets andere assen: horizontaal staat

omzichtigheid gebruikt. Want 38 procent structuurzoekers is

het waardenpatroon, dat loopt van traditioneel via modern

fors meer dan gemiddeld, maar het betekent net zo goed dat

naar postmodern, verticaal de maatschappelijke status, die

62 procent niet aan dit profiel voldoet. Ruim de helft daarvan

loopt van laag via middel naar hoog. Zo ontstaan negen

zijn verantwoordelijken, vlak hen vooral niet uit bij de pogingen

vakjes, waar vervolgens burgerschapsstijlen op worden ge-

om in Almere ‘gemeenschap in de stenen te krijgen’.

projecteerd. Ook Motivaction werkt met kleurtjes: blauwe
structuurzoekers, grijze plichtsgetrouwen, lichtgroene verant-

Ook in Purmerend bleek de clustering in levensstijlen zinnig bij

woordelijken en oranje pragmatici.

het nadenken over de toekomst van de stad, constateerde

De archetypes en de kleuren zijn even plat als onweer-

Nio een beetje tot zijn verbazing, want een groot fan van deze

staanbaar: als je ze op jezelf betrekt, dan pas je in geen enkel

modellen is hij niet bepaald. Hij ziet dat de leefstijlenkaart van

hokje, maar je buurman of een collega weet je moeiteloos in

Purmerend, die veel geel en groen toont, de kleuren dus van

een van de hokjes te plaatsen. Deze versimpelingen maken

de gemeenschapsgerichte leefstijlen, goed aansluit bij het

het mogelijk om het grillige gedrag van mensen beter te voorspellen, en vooral om je al die levenswijzes beter voor te stellen. Maar kloppen ze ook?
Neem Almere Poort, waar structuurzoekers – die materialistisch en weinig maatschappelijk betrokken zijn en voor wie gemak en status voorop staan – volgens Motivaction de grootste groep zijn: in deze wijk voldoet 38 procent aan dit profiel,
terwijl dat in Almere als geheel maar 34 procent is, en in heel
Nederland slechts 32. Daar staat tegenover dat de plichtsgetrouwen – voor wie gemeenschapszin, traditie en zekerheid
centraal staan – hier geheel ontbreken: nul procent, tegenover
11 procent in Almere als geheel en 13 procent landelijk.

DE ARCHETYPES
ZIJN EVEN PLAT ALS
ONWEERSTAANBAAR:
ALS JE ZE OP JEZELF
BETREKT, DAN PASSEN
ZE NIET, MAAR JE
BUURMAN OF EEN
COLLEGA WEET JE
MOEITELOOS IN EEN
VAN DE HOKJES TE
PLAATSEN.

sterke Purmerendse gevoel ‘onder elkaar te zijn’.
Maar hoe moet dat dan, vraagt hij zich af, met de verdichtingsplannen waarmee de gemeente lijkt in te zetten op de
‘energieke’ rode leefstijlen. Stedelijke woonmilieus met appartementen zijn inderdaad aantrekkelijk voor jongeren, nieuwe
groepen en senioren, maar matchen ze ook met de woonvoorkeuren van de ‘groene en gele’ Purmerenders?
In Uithoorn legde woningmarktconsultant Chris van Zantwijk
me uit dat mensen die voor Uithoorn kiezen consciëntieus
zijn: ‘Ze hebben hun centjes geteld en willen waar voor hun
geld. Als je naar de leefstijlen kijkt, zijn dit de blauwen, bij wie
controle vooropstaat.’ En inderdaad, de voormalige Amster-
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dammers die ik in Uithoorn aantrof – en dat waren er veel,

scene tegenkomt. Deze parochiale plekken hebben dus per

want een kwart van de Uithoornaren is in Amsterdam geboren,

definitie een exclusieve kant: ‘de ander’ is er minder welkom

net zoveel als in Almere en niet veel minder dan Purmerend –

dan ‘de eigene’.

waren dat bijna zonder uitzondering kalme, rationele mensen,

Waar sociologen en sociaal geografen mensen in de eerste

die goed weten wat ze doen.

plaats beschouwen als buurtbewoners, kijken stadssociologen
– what’s in a name – naar de stadsbewoner, die tegenwoordig

Neem Rob Stemmerik, die eind jaren zestig met vrouw en
twee kinderen in een huurflat in Slotervaart woonde en een

meestal een polycentrische netwerkstedeling is. In een van de

woning wilde kopen. Belangrijk criterium: eigen grond onder

onderzoeken die Stad-Forum in de aanloop naar het project

zijn huis. ‘Ik wilde absoluut geen erfpacht, ik ben daar gek.’

Groot-Amsterdam liet doen, kwam deze moderne grootstede-

Amstelveen was te duur en zo kwam hij in Uithoorn.

ling tot leven. Fotograaf Rufus de Vries bracht het dagelijkse
leven van Dick en Rietje in beeld, twee ras-Amsterdammers

De stadssociologische benadering

die in Slotervaart wonen en in het Jordanese Zwanenkoor

Waar Duyvendak zich concentreert op het buurtniveau en

zingen.19

Musterd weliswaar naar de regionale schaal kijkt, maar die

Hoe Amsterdams ze ook zijn, de binnenstad waar ze alle-

vooral ziet als een verzameling buurttypen en woonmilieus,

bei zijn geboren en getogen, speelt nog maar een bescheiden

daar breken stadssociologen als Arnold Reijndorp nadrukke-

rol in hun leven. Op de man en vrouw af gevraagd komt de

lijk uit het beknellende kader van de buurt. In de benadering

Jordaan op dezelfde plaats als Krommenie. Minstens een

van Reijndorp – waartoe Ivan Nio zichzelf trouwens ook rekent

derde van hun leven speelt zich af in de regio – welkom in

– staan sociaal-ruimtelijke praktijken voorop: hoe knutselen

Groot-Amsterdam.

mensen met hun ‘routes, routines en rituelen’ zelf een stad
bij elkaar waar ze zich thuisvoelen. Daarbij speelt niet alleen

Parochiale plekken zijn een lastig fenomeen, ze zijn complex,

de buurt een rol, maar ook scholen, sportclubs, werkplekken,

gelaagd en flexibel, hun karakter kan verschillen naar gelang

stations, kerken, verenigingen, parkeerplekken, cafés, biblio-

het tijdstip, de dag van de week of het seizoen. Sommige zijn

theken en de restaurants van de Hema waar je voor twee euro

exclusief, andere worden gedeeld door meerdere groepen.

kunt ontbijten.

Ze kunnen klein en zeer lokaal zijn, zoals het Turkse theehuis,

Het grootste verschil met de benadering van Duyvendak

maar ook groot en internationaal – de zuipvakantie in Alanya.

is de introductie van het begrip parochiale plekken. Net als

Dat parochiale plekken sterk in schaalniveau verschillen is

familiariteit voorbij de familie wijst, verwijst parochiaal niet zo

goed te zien in Beverwijk. De Bazaar is een landelijke voorzie-

zeer naar een kerkelijke gemeente, maar naar een gemeen-

ning, die heel verschillende groepen trekt, die vervolgens hun

schap in wijdere zin – zoals in de uitdrukking voor eigen paro-

eigen deelplek opzoeken – waar de Goudsouk niet-westers is,

chie preken. Naast de neutrale publieke plekken, waar je ‘de

19

ander’ ontmoet, hebben mensen volgens Reijndorp plekken

Groot-Amsterdam, Rufus de Vries en

nodig waar je juist je eigen groep, je eigen soort, je eigen

(stadssociologische benadering)

Dick en Rietje. Dagelijks leven in

Stad-Forum, 2020.

is de rommelmarkt juist weer heel wit – om uiteindelijk in de
eethallen weer schouder aan schouder te zitten.
Met Beverwijk heeft De Bazaar niet veel te maken, maar
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omgekeerd beïnvloedt hij de stad wel. Verkenner Lotje van den

slechts over één troef: het langgerekte strand dat intensief

Dungen, van huis uit antropoloog en journalist, constateerde

wordt gebruikt voor sport en evenementen. Is dat erg? Volgens

dat er ondanks de grote Turkse gemeenschap – ruim een op

de benadering van Reijndorp niet per se: de bewoners van de

de twintig Beverwijkers heeft Turkse wortels, dat is een hoger

suburbs zijn verstokte automobilisten – niet toevallig is het

aandeel dan in Amsterdam en veel meer dan in de andere

Almeerderstrand royaal voorzien van gratis parkeergelegen-

proefboringen – bijna geen Turkse supermarkt of groenteboer

heid – en dus hebben ze een grote actieradius.

te vinden is: de zuigkracht van De Bazaar is simpelweg

De hele regio als je thuis past misschien niet in het duur-

te groot.

zame ideaal van alles te voet, op de fiets, met het ov en af

Landelijk bekend is het strand van Wijk aan Zee, behalve

en toe een auto delen, maar het is wel een realiteit van veel

bij surfers en kyters, niet, maar een regionale parochiale plek

Groot-Amsterdammers.20 Een realiteit die bovendien door

is het wel. Het rauwe randje maakt het in Amsterdamse cul-

Amsterdamse stadsmakers en -denkers flink wordt onder-

turele kringen tot een welkom alternatief voor het ordinaire

schat omdat het lastig is voorbij je eigen bubbel te kijken.

Zandvoort en de Ibiza-chic van Bloemendaal aan Zee. De weg

Om de hand maar in eigen boezem te steken: ik was hoge-

langs de rook- en vuurspuwende hoogovens voert naar de

lijk verbaasd toen ik in Uithoorn een hoogopgeleid stel van

duurzame strandtent Timboektoe – overigens ben je dan offi-

begin twintig interviewde, dat een kwartier fietsen van hun

cieel al in Velsen-Noord, maar dat weten alleen de locals.

werk woont en twee auto’s voor de deur van hun jongerenwo-

Goeddeels voor zichzelf hebben alternatieve Beverwijkers

ning had staan. Zij begrepen op hun beurt mijn verbazing niet:

voorlopig nog De Broedmachine aan de Parallelweg. Deze

‘Ie-dereen in onze vriendenkring heeft een auto, als je achttien

broedplaats in een voormalige meubelzaak komt voort uit het

bent is een goedkoop tweedehands autootje het eerste wat je

Young Art Festival, dat is opgezet door ‘plaatselijke jongeren

aanschaft.’ Waarvan akte.

die zich verveelden’. Alles lokaal, bottom-up, circulair, en bovendien niet alleen gericht op kunst, goedkope atelierruimte
en, binnenkort, een restaurant, maar ook op ‘kruisbestuiving
met technische bedrijven en de maakindustrie in de regio’.
En dat alles onder het Beverwijkse motto: ‘Niet lullen, maar
poetsen.’
Hoe verschillend deze plekken en hun bezoekers ook zijn, ze

20

Christiaan Kwantes van verkeers-

kundig bureau Goudappel Coffeng
deed op verzoek van Stad-Forum
onderzoek doen naar de mobiliteit in

delen eenzelfde ongedwongen rauwheid – het doet verkenner

Groot-Amsterdam. Zijn conclusies zijn

Van den Dungen denken aan ‘een kleine versie van Rotterdam,

onder de titel Missing link te vinden op

of een nog kleinere versie van Berlijn’.

de website (bit.ly/3tq9FS0).
21

De alledaagse en de geplande

stad. Over identiteit, plek en thuis,

Veel minder gezegend met parochiale plekken is Almere Poort.

Arnold Reijndorp en Leeke Reinders

Eigenlijk beschikt de ‘grootste zelfbouwlocatie van Nederland’

(red.), 2010.

WAAR JE WOONT
MAAKT ONDERDEEL
UIT VAN JE IDENTITEIT,
STELT REINDERS,
EN DUS KUN JE JE
WOONPLEK GEBRUIKEN
OM JE IDENTITEIT
VORM TE GEVEN EN
TE ONDERSTREPEN.
(antropologische benadering)

De antropologische benadering
Tot slot de antropologen als Leeke Reinders, die dicht aanschurken tegen de stadssociologische benadering van Reijndorp. De verwantschap is zelfs zo groot dat beide wetenschappers, wier namen ook nog op elkaar lijken, samen de
redactie voor het boek De alledaagse en de geplande stad
voerden.21 Maar door de nadruk op identiteit en betekenisgeving hebben Reinders en de zijnen toch een duidelijk eigen
plaats in het discours over thuisvoelen.
Waar je woont maakt onderdeel uit van je identiteit, stelt
Reinders, en dus kun je je woonplek gebruiken om je identiteit
vorm te geven en tegelijk te onderstrepen. Vrij vertaald: je bent

47

48

waar je woont. Daarbij draait het volgens Reinders niet alleen

gaan wonen, en omgekeerd voor provincialen die naar de

om fysieke en sociale aspecten: thuisvoelen is ook een symbo-

hoofdstad trekken.23 We zien en ervaren namelijk niet alleen de

lisch en mentaal proces. Mensen leggen claims op een gebied,

lokale fysieke plek zelf, maar tegelijk ook andere plekken, met

ze identificeren zich met andere bewoners, of distantiëren zich

alle culturele en historische referenties van dien.

juist van hen. Logisch dat veranderingen in een buurt, bijvoorbeeld door stadsvernieuwing of gentrificatie, de gevoelens

Identiteit proberen te vangen in stenen leidt al snel tot post-

van binding en thuisvoelen kunnen bedreigen.

moderne knipogen en opgelegd pandoer.24 Neem een medi-

Opvallend is het verschil daarbij tussen mensen uit de economische en de culturele middenklasse.22 De eerste geven de
voorkeur aan een functionele, comfortabele woonwijk, ze voel-

22

terraan wijkje als Le Medi in Rotterdam, de groenehuisjesstijl

Het onderscheid tussen econo-

van het vernieuwde Zaanse centrum of, inmiddels al dertig

mische en culturele middenklasse
is gebaseerd op het verschil dat de

jaar oud, de jarendertigwijk Dierdonk in Helmond. Maar wat

en zich al snel thuis in een omgeving waar iedereen min of

Franse socioloog Bourdieu maakt

als het omgekeerde het geval is, als de inwoners zelf zeggen

meer diezelfde keuze heeft gemaakt. Pas als de stabiliteit van

tussen economisch en cultureel

dat hun plaats geen identiteit heeft, en dat je daarvoor bij

de wijk dreigt af te brokkelen, komt dat thuisvoelen onder druk

kapitaal en wordt ook gebruikt door

de buurgemeente moet zijn, of in Amsterdam?

te staan.
De culturele middenklasse is niet alleen kieskeuriger, maar

sociologen en geografen. In het essay

wijst Ivan Nio op de verschillende ves-

gineel zijn, authentiek liefst. Het kan een landelijk dorpje zijn,

tigingsvoorkeuren van beide groepen.

een jarendertigbuurt, een multiculturele stadswijk of een

Het essay is te downloaden op de site

en burgerlijk zijn. Dat zo’n redenering onvermijdelijk in haar
eigen staart bijt omdat er nu juist niets burgerlijkers is dan niet
burgerlijk willen zijn, daarvoor sluit deze klasse liever de ogen.
Uiteraard gaat het bij deze benadering niet alleen om de
fysieke omgeving, maar ook, en misschien wel juist, om herinneringen, sferen en verlangens, en die zijn op hun beurt weer
verbonden met andere plekken dan de eigen straat en buurt.
Heel expliciet wordt dat verwoord door antropoloog Linda van

van Stad-Forum (bit.ly/3xRtVzD).
23

Van de Kamp borduurt daarmee

voort op het onderzoek van de Engelse
antropologen Suzanne Hall en Ayona
Datta naar Londense winkelstraten. In
het genoemde boek over Dick en Rietje
(noot 19) schreef Van de Kamp een
essay onder de titel ‘Translokaliteit:
dagelijks leven door sociologische
ogen’.
24

Let wel: het gaat hier sec om

de Kamp, die benadrukt dat plekken geen duidelijke grenzen

identiteit. Dat laat onverlet dat archi-

hebben en niet statisch zijn.

tecten en stedenbouwers proberen

Centraal in haar werk staat het begrip translokaliteit, dat
oorspronkelijk stamt uit onderzoek naar migranten die hun
herkomstland meenemen in hun hoofd en hart, maar dat net
zo bruikbaar blijkt te zijn voor Amsterdammers die in de regio

woonplaats geen eigen identiteit heeft. Oké, De Kwakel wel,

zinnen over hun vertrek uit Amsterdam

ook uitgesprokener. Een woonplek moet cachet hebben, ori-

hoogstedelijk centrum, maar onder geen beding mag het saai

Uithoornaars zijn vrij eensluidend over het feit dat hun

Is er leven buiten de stad? Jonge ge-

om thuisvoelen en geborgenheid te
waarborgen door de structuur en organisatie van wijken, denk bijvoorbeeld
aan de bloemkoolwijken in de jaren
zeventig.

BEIGE ZIT BIJ
DE CULTURELE
MIDDENKLASSE IN
HET VERDOMHOEKJE.
BIJ HUN ECONOMISCHE
EVENKNIE LIGT DAT
ANDERS, AL BLIJFT
HET GEBREK AAN
RESPECT SOMS
KNAGEN – HET
VERLEIDDE ME TOT
DE UITROEP:
UITHOORN, SAY IT
LOUD, I’M BEIGE AND
I’M PROUD.

het kleine dorp dat een zelfstandige positie heeft weten te
behouden binnen de gemeente, maar Uithoorn zelf? Al in
1957 constateerden onderzoekers dat de oude ‘Uithoornse
Gemeenschap’ feitelijk niet meer bestond en dat het raadzaam was uit te gaan van de duizenden nieuwkomers en hun
grootstedelijke levensstijl.
Dat verhindert Uithoornaars niet om bijzonder tevreden te
zijn over hun woonplaats, het is er kalm, netjes en bedaard.
Beige, was mijn associatie toen ik Uithoorn verkende, die onbestemde kleur die gemaakt is om te harmoniëren, niet om te
contrasteren – een kleur die ik associeer met mijn oma, met
muurverf die vooral rustig moet zijn, met de fotoserie Grief van
Erwin Olaf.
Beige zit, even afgezien van Erwin Olaf, bij de culturele middenklasse in het verdomhoekje. Bij hun economische evenknie
ligt dat anders, al blijft het gebrek aan waardering en respect
van de buitenwereld soms knagen – het verleidde me tot de
uitroep: Uithoorn, say it loud, I’m beige and I’m proud.
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stad en de daaruit voortvloeiende can do-mentaliteit.

In een lastig parket zitten de Hilversummers, die graag onderstrepen dat ze een dorp zijn en dat vooral willen blijven. Dat

In de jaren zestig van de vorige eeuw wilde Beverwijk fuse-

merkte verkenner Marissa Klaver al toen ze Hilversum tijdens

ren met de omliggende dorpen, de naam voor de nieuwe stad

een van haar eerste gesprekken een stad noemde en meteen

was er al: Staalstad. Voortvarend werd een gemeentehuis

gecorrigeerd werd: ‘Sorry, het is misschien een beetje chauvi-

gebouwd op de grens met Heemskerk. Begin jaren tachtig had

nistisch, maar dit is dé manier om de import eruit te pikken.’

Beverwijk als eerste Nederlandse stad een meubelboulevard,

Vanuit haar tienerjaren in Veenendaal weet Klaver dat van

in diezelfde tijd startte ook de Zwarte Markt, die onder de

het woord dorp een soort eed uitgaat, de belofte dat sommi-

naam De Beverwijkse Bazaar uitgroeide tot een landelijke

ge dingen nooit zullen verdwijnen. Maar het probleem van

attractie met jaarlijks twee tot drie miljoen bezoekers.

Hilversum is nu juist dat het, ook, een stad is, of in ieder geval

Niet alle plannen pakten goed uit: de fusie ketste af en het

een regionaal centrum met bijna honderdduizend inwoners en

gemeentehuis werd in 2013 gesloopt. De meubelboulevard

een groot tekort aan woningen voor de eigen bevolking.

kreeg last van de wet op de remmende voorsprong en staat

Niet vreemd dus dat het gemeenbestuur in zijn nopjes was

inmiddels goeddeels leeg, ook De Bazaar lijkt op zijn retour.

toen de MRA Hilversum eind 2019 steun toezegde om zes- tot

Maar bang om fouten te maken zijn de Beverwijkers, anders

tienduizend woningen bij te bouwen. Niet vreemd ook dat de

dan Hilversummers, niet. Integendeel, ze stormen voorwaarts.

bewonersverenigingen in het geweer kwamen: ze voelden zich
overvallen. Hilversum moet van hen een groen dorp blijven, en

Epiloog

vooral geen tweede Amsterdam worden.

Het denken over de toekomst van de stad is aan modes

Het plan werd medio 2020 ingetrokken, maar daarmee is

onderhevig. Tot voor kort was netwerkstad het sleutelbe-

het probleem nog niet uit de wereld. Ondernemer Jerry de

grip, het ging om bereikbaarheid en daily urban systems, om

Vries, een geboren Hilversummer, ziet jongeren wegtrekken

polycentrische fragmentatie en ijle zones. Je hoort het woord

omdat ze geen huis kunnen vinden: ’Veel oudere mensen den-

steeds minder, nu zijn thuis en buurt dominant en gaat het om

ken: het moet blijven zoals het vroeger was, want dat was zo

nabijheid, de vijftienminutenstad en de menselijke maat, om

leuk. Maar ik denk dan: natuurlijk moeten we het wél doen. De

bottom-up, lokaal en circulair. Almere doopte zijn woonvisie

nood is te hoog.’

2020-2030 bijvoorbeeld Thuis in Almere en Amsterdam voorzag de Ontwerp-Omgevingsvisie 2050 van de ondertitel De

In Beverwijk leidt het plan om tienduizend woningen bij te
bouwen – wat relatief gezien ruim tweemaal zoveel is als in
Hilversum – juist tot bijval. Dat heeft met de plek te maken
waar die woningen moeten komen, namelijk op een verpauperd bedrijventerrein, maar ook met de identiteit van de stad.
En dan gaat het niet om de stadsrechten uit 1298, dus acht
jaar voor Amsterdam, maar om het industriële verleden van de

VAN HET WOORD
DORP GAAT BIJNA EEN
SOORT EED UIT, DE
BELOFTE DAT SOMMIGE
DINGEN NOOIT ZULLEN
VERDWIJNEN.

menselijke metropool.
Maar woorden maken de werkelijkheid natuurlijk niet
kleinschaliger, we leven nog steeds op de schaal van GrootAmsterdam en ver daaroverheen. Praten over thuisvoelen is
alleen zinvol als tegelijk de netwerkstad niet uit het oog wordt
verloren.
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De opgaven van Groot-Amsterdam zijn groot. De komende

substantiële groei kan het evenwicht verstoren. Wanneer is

tien jaar moeten er in de MRA minstens 175 duizend woningen

daarvan sprake en wat zijn de grenzen? En wordt het geen

bij komen. Maar woningen staan niet op zichzelf: meer wo-

tijd dat bij inspraak niet alleen zittende bewoners mee mogen

ningen betekent meer scholen, parken en bibliotheken, meer

praten, maar ook toekomstige?

mensen, auto’s en fietsen, meer bedrijven, winkels en mark-

Rijke nieuwkomers - De intocht van expats en van

ten. En dat moet allemaal voor een groot deel binnenstedelijk

Amsterdammers die hun woning met overwaarde hebben ge-

worden gerealiseerd, om zo leefbare buurten te creëren waar

kocht, zorgt niet alleen voor prijsopdrijving, maar ook voor an-

lopen en fietsen leidend zijn, om natuur en landschap te spa-

dere sociale verhoudingen. Hoe kun je integratie bevorderen?

ren en de bestaande infrastructuur beter te benutten.

Is een inburgeringscursus daarvoor een hulpmiddel?25

Allemaal prachtige vergezichten, maar inwoners vrezen

Arme nieuwkomers - Mensen met lage inkomens kunnen in

drukte en massaliteit, hoge torens, verlies van groen en de

Amsterdam nauwelijks meer terecht, ze wijken daarom nood-

sloop van huizen, hoekjes en straten waar ze aan gehecht zijn.

gedwongen uit naar gemeentes in de regio. Wat betekent dit

Mensen zijn bang voor veranderingen, en wie zal het hun kwa-

voor de ontvangende gemeentes?

lijk nemen: je weet wat je te verliezen hebt – of er ook wat bij te

Eigen kinderen - Een grote frustratie van veel mensen is

winnen is, zal moeten blijken.

dat hun kinderen geen huis kunnen vinden in de eigen woon-

Kan het glibberige begrip thuisvoelen helpen om de discus-

plaats. Moet de eigen bevolking met regelingen of subsidies

sie op gang te brengen tussen top en bodem, tussen bestuur-

worden beschermd? En hoe ver ga je daarin?

der en bewoner, tussen tekentafel en straat? In ieder geval

De geldmachine - Woningen worden steeds meer een vehi-

zal het gesprek lokaal moeten worden gevoerd. Want ook al

kel om geld te verdienen. Kleine beleggers kopen woningen

speelt Groot-Amsterdam – onder meer door de verspreide

op om die, al dan niet gesplitst, te verhuren. Grote beleggers

parochiale plekken – beslist een rol bij het thuisvoelen, een ge-

investeren in steeds kleinere woningen, die ongeschikt zijn

sprek over thuisvoelen op metropolitaan niveau zou vrijblijvend
en diffuus blijven. En, minstens zo belangrijk, in democratische
zin volstrekt onbevredigend omdat elke legitimatie ontbreekt.
Zie het Hilversumse echec.
Uit de vijf proefboringen doemen, door je oogharen kijkend,
een vijftiental thema’s op die een rol zouden kunnen spelen
bij het gesprek over thuisvoelen. Met nadruk op ‘zouden’ en
‘kunnen’, want een lokaal gesprek is in de eerste plaats precies
dat: lokaal.
Groei - Een paar woningen erbij veranderen de balans
van een buurt of stad niet, een paar procent evenmin. Maar

KAN HET GLIBBERIGE
BEGRIP THUISVOELEN
HELPEN OM DE
DISCUSSIE OP GANG
TE BRENGEN TUSSEN
TOP EN BODEM,
TUSSEN BESTUURDER
EN BEWONER, TUSSEN
TEKENTAFEL EN
STRAAT?

voor gezinnen. Moeten er grenzen aan dit ‘uitnutten’ worden
gesteld? En wat zijn de lokale machtsmiddelen?
Verdichting - Bouwen in het weiland is uit, binnenstedelijke
verdichting luidt nu het parool. Al snel gaat het dan over
hoogbouw, maar is dat wel de slimste manier om te verdichten? Bieden andere stedenbouwkundige modellen kansen?
25

Massih Hutak pleit voor een,

liefst verplichte, inburgeringscursus
voor nieuwkomers in Amsterdam
Noord, zowel voor welgestelde
huizenkopers als voor statushouders.

Mobiliteit - Mensen leven niet alleen in hun buurt, maar ook
op de schaal van Groot-Amsterdam. Vooral in de regio zijn
veel mensen op de auto aangewezen om werk en parochiale
plekken te bereiken. Hoe verminder je de auto-afhankelijk-

‘Inburgeringscursus voor nieuwe

heid? En waar en wanneer kun je die maar beter accepteren

Noorderlingen’, Het Parool, 16 juli 2020.

en faciliteren?
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Aandacht voor het bestaande - Nieuw, nieuwer, nieuwst: de

Groen – Een groene omgeving is om een veelheid van re-

bouw van nieuwe buurten en wijken trekt veel tijd en geld naar

denen belangrijk, de coronacrisis heeft dat nog eens onder-

zich toe. Maar is het niet belangrijker om te blijven focussen op

streept. Hoe garandeer je dat groen – van postzegelparken

bestaande buurten?

tot natuurgebieden – ook ook letterlijk om de hoek beschik-

Karakter - Branding is in, maar waarom zoeken naar een

baar blijft?

gelikt imago? Is het niet minstens zo belangrijk om, samen met

Publieke ruimte – Een zekere vertrouwdheid met vreem-

bewoners, te kijken naar het bestaande karakter buurt of stad

den – familiariteit en amicaliteit – is essentieel om je thuis te

en dat tot uitgangspunt te maken, ook al is het in marketing-

voelen. Hoeveel publieke ruimte heb je daarvoor nodig? En hoe

termen misschien niet alleen positief?

moeten pleinen, parken en andere publieke plekken eruitzien?

Krachten van buitenaf - Een stad of buurt is nooit autonoom en soeverein, maar in sommige gevallen is de invloed

Een gesprek over thuisvoelen is lastig. Wie is welkom aan tafel,

van buiten wel heel manifest – denk aan Schiphol en Tata

wie niet? Hoe zorg je dat consensus bereikt wordt, hoe leg je

Steel. Is thuisvoelen wel mogelijk als invloed op externe krach-

die vast en hoe hóúd je die vervolgens vast? En misschien wel

ten ontbreekt? En wat kunnen oudgedienden en nieuwkomers

de lastigste opgave: op welke schaal kijk je?

op dat vlak van elkaar leren?

De vragen en problemen zijn legio, maar toch zou het

Woon-werk – De menging van wonen en werken wint aan

groot verschil maken om niet langer te vertrekken vanuit de

populariteit, tenminste bij ontwerpers en beleidsmakers. Bij

systeemwereld met haar aantallen woningen en arbeidsplaat-

bewoners ligt dat vaak anders: met thuiswerkende zzp’ers

sen, met haar dichtheden en verkeersstromen, maar vanuit de

hebben weinigen moeite, maar de tolerantie voor overlast is

lokale leefwereld, van de straat tot de regio.

laag. Welke menging van woningen en bedrijven is acceptabel? En hoe zorg je dat ook nieuwe bewoners zich daarnaar
voegen?
Basisvoorzieningen – Buurten worden sociaal steeds diverser, al is het alleen al door individualisering. Hoe zorg je dat
basisvoorzieningen als winkels, scholen en sportplekken ondanks dit, deels autonome, proces van versplintering op orde
komen en blijven?
Maatschappelijk vastgoed – Zonder plek van samenkomst
geen samenkomst, commons zijn dus te belangrijk om aan de
tijdelijkheid over te laten. Hoe zorg je structureel voor plekken en hulpbronnen die gemeenschappelijk kunnen worden
gebruikt?

De sociaal geografen van Sako Musterd beschouwen de

VAT DE REGIO OP ALS
EEN ECOSYSTEEM,
WAARIN DE
VERSCHILLENDE DELEN
SAMENHANGEN IN
EEN GROOT, COMPLEX
VERBAND.
WEES GUL MET
AANDACHT EN
BEHOEDZAAM MET
INGRIJPEN.

regio als een garderobe, waarin zoveel mogelijk verschillende
jassen moeten hangen, voor elk wat wils. Hun pleidooi voor
differentiatie is leerzaam, maar gaat ten diepste nog steeds
uit van een mechanisch wereldbeeld. Mensen denken en handelen niet vanuit vakjes, ook thuisvoelen laat zich niet op die
manier begrenzen.
Beter is het de regio op te vatten als een ecosysteem,
waarin de verschillende delen samenhangen in een groot,
complex verband en waarin ook het onooglijkste en kleinste
een wezenlijke functie heeft. Dat wil niet zeggen dat alles bewaard kan en moet blijven, maar het is wel een waarschuwing
om gul te zijn met aandacht en behoedzaam met ingrijpen.
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In Almere Poort begon in 2006 de
revolutie, hier verrees de ‘grootste
zelfbouwwijk van Nederland’. Geef
bewoners de ruimte om hun eigen
woning te bouwen en er ontstaat
vanzelf een actieve gemeenschap,
was het idee van Adri Duivesteijn.
Nordin Lasfar ging naar Almere Poort
en zag tot zijn verbazing dat veel
mensen hun zelfgebouwde woning
eerder zien als een geldmachine dan
als plek om zich thuis te voelen.

Particuliere beleggers nemen in
Poort steeds meer de plaats in
van de oorspronkelijke bewoners.
Gevolg: veel onderverhuur en weinig
sociale cohesie. Ondertussen kijkt
de gemeente Almere alweer vooruit,
naar de volgende generatie nieuwe
wijken zoals Duin en Oosterwold.
Voor de bestaande stad is nauwelijks
aandacht. Een pleidooi om alsnog
‘gemeenschap in de stenen
te krijgen’.
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De beelden bij dit essay zijn stills uit de begeleidende film
Almere Poort. De droomwijk ontwaakt, te zien op de site van Stad-Forum.
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Neem op de A6 afslag Almere Poort en het
eerste dat je ziet is een groot billboard. Een

En eerlijk is eerlijk, de allereerste keer dat

Ik wilde weten wat er terecht is geko-

Als je wilde bellen deed je dat in de achter-

ik erdoorheen rijd, voelt het als een kruising

men van deze idealen. Is hier inderdaad de

tuin, want er waren nog niet zoveel zendmas-

atletisch gebouwde man kijkt je aan met

tussen Center Parcs en een Spaans kust-

middenklasse neergestreken voor wie de wijk

ten. Het was net een kibboets.’

een optimistische, zelfverzekerde blik. Hij is

plaatsje. Het enige dat ontbreekt zijn strand-

bedoeld was? En hoe vergaat het hun achter

gekleed in een zwart strakgesneden pak, het

handdoeken die gedrapeerd over de balkons

de voordeur?

witte overhemd is aan de bovenkant los-

liggen te drogen in de zon.

Suzan laat me eerst Europakwartier zien,
de oudste buurt van Poort. Hier nog geen

Tijdreis

spoor van Duivesteijns zelfbouw: het is een

opgestroopt. Onder zijn arm draagt hij een

Niet alleen Duin profileert zich als vakantie-

Er zijn weinig Poorters die de wijk zo goed

standaardwijk, die wel wat weg heeft van de

surfboard. Het billboard ernaast toont rustiek

park, de hele wijk Almere Poort pronkt met

kennen als Suzan (50), ze behoorde in 2010

Amsterdamse wijk Nieuw Sloten, de apparte-

gelegen bungalowwoningen met de slogan:

het strand aan het IJsselmeer. ‘Almere Poort,

tot de eerste generatie bewoners. Met haar

mentenblokken zijn opgesierd met erkers en

‘Duin, leven aan het strand’.

speksteenbanden.

geknoopt en zijn pantalon tot onder de knieën

Strandstad van de Randstad’ luidt de slogan.

zoontje betrok ze een fonkelnieuwe sociale

Duin is de wijk Duin in Almere Poort, pal

Almere Poort als het ideale suburbia voor de

huurwoning in het Columbuskwartier. Een jaar

aan het IJmeer. Een blik in de reclamefolder:

middenklasse, voor wie steeds minder plek is

later startte ze PoortNieuws, het wijkblad van

zou moeten indelen, dan hebben de be-

’Ontwaak tussen het wuivende duingras. Voel

in Amsterdam.

Almere Poort dat drie à vier keer per jaar ver-

woners van het Europakwartier gemiddeld

de zonnestralen tussen de bomen door prik-

Almere Poort was bedoeld als een gewone,

Suzan: ‘Als je Poort toch in sociale lagen

schijnt in de vorm van een kleurrijk magazine.

gezien de kleinste portemonnee.’ Ruim een

ken. In Duin stap je zo de natuur in, maar is

dertien-in-een-dozijnnieuwbouwwijk, maar

Doel van het blad is om bewoners, instellin-

op de drie huishoudens heeft hier een laag

de stad altijd dichtbij.’ De naam Almere wordt

PvdA-coryfee Adri Duivesteijn verzette de ba-

gen en ondernemers te informeren en dichter

inkomen, hiermee is het de armste wijk van

zorgvuldig vermeden.

kens toen hij in 2006 aantrad als wethouder

bij elkaar te brengen.

heel Poort.3 Het aandeel corporatiewoningen

Ruimtelijke Ordening en Wonen. De bestaan-

IS HIER INDERDAAD
DE MIDDENKLASSE
NEERGESTREKEN
VOOR WIE DE WIJK
BEDOELD WAS? EN
HOE VERGAAT HET
HUN ACHTER DE
VOORDEUR?

Als ik tijdens de tweede lockdown op een

is met 29 procent juist het hoogst. De sfeer

de bouwplannen voor het Homeruskwartier

stralende, maar gure dag met haar door

is er wat grimmiger dan in de rest van Poort:

liet hij stopzetten en onder het motto ‘Ik bouw

Poort wandel, weet ze over elke straathoek,

Suzan vertelt dat er onlangs verschillende

mijn huis in Almere’ introduceerde hij een pro-

elk winkelpand of huis wel een verhaal te

schietpartijen en een liquidatie waren. Maar

gramma dat particulier opdrachtgeverschap

vertellen. ‘In de begintijd had Poort een sur-

vooralsnog zijn dat incidenten.

op grote schaal mogelijk maakte.

realistische aanblik. We hadden toen koude

Duivesteijn wilde laten zien ‘dat het moge-

winters met sneeuw. En als mijn moeder op

1

adriduivesteijn.nl.

2

Interview met Duivesteijn in

lijk is dat we niet op een institutionele wijze

bezoek kwam met de bus, moest ze nog een

de stad maken, maar dat mensen de motor

heel stuk over een besneeuwde zandvlakte

het boek Democratie van het zand,

kunnen zijn’.1 Door mensen de ruimte te geven

lopen.

Corine Koole, 2014.

hun eigen woning te bouwen zou je ook socia-

“Het lijkt hier Nova Zembla wel,” zei ze als

le samenhang creëren: ‘Als je een samenle-

ze in haar sneeuwlaarzen voor de deur stond.

ving wilt vormgeven dan moet je zorgen

We zaten vaak op een krukje in de achtertuin.

dat mensen actief zijn.’2

Schuttingen waren er nog niet en daardoor
had je wel heel gezellig contact met je buren.

3

Het percentage huishoudens

met een laag inkomen in de overige
wijken in Poort ziet er als volgt uit:
Columbuskwartier 30%,
Homeruskwartier 25%, en Duin 15%.
Bron: CBS.
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De breed opgezette Europalaan, de enige

steeds zijn het standaardhuizen, maar ze zijn

wat aanpassingen. ‘In ons oude huis zaten

basis’ om te spelevaren op het IJsselmeer.

winkelstraat in de wijk, oogt vooral rustig.

al wat gevarieerder en kleinschaliger dan in

we boven op elkaars lip, maar voor twee ton

De gemeente ziet Duin dan ook als het visite-

Behalve een bakker en een lunchroom zie ik

het Europakwartier. Door de wijk slingert een

kon je in Bussum niks kopen. Overdag werk

kaartje voor heel Almere Poort.

meerdere Surinaamse afhaaleethuisjes. Die

kindvriendelijk pad met speeltoestellen.

ik als monteur in een garage en mijn vriendin
in een drogisterij, en ’s avonds stappen we

Sociale stijgers

Poort is de meest gemengde wijk van Almere.

Via de Achillesstraat steken we dwars door

onze droom binnen. Toen we hier kwamen

Almere Poort kun je misschien het best type-

Vooral het aandeel Surinaamse Nederlanders

het Cascadepark en lopen richting het hart

wonen konden we eindelijk verder met ons

ren als een stadsdeel waar burgers hun

is opvallend: in 2020 is 19 procent van de

van het Homeruskwartier, volgens de site van

leven, want waar laat je een baby op veertig

‘Hollandse droom’ kunnen realiseren: een

Poorters van Surinaamse afkomst, in Almere

de gemeente ‘de grootste zelfbouwwijk van

vierkante meter.’

mooi, ruim nieuwbouwhuis in een net en veilig

als geheel is dat 12 procent.4 Wat daarnaast

Nederland’. Hier kreeg de zelfbouwvisie van

in het oog springt zijn de vele makelaarskan-

Duivesteijn uit 2006 gestalte. De veelvormig-

Het is te ver om nog naar Duin te lopen, de

toren op de Europalaan: ik tel er zeker drie.

heid bant elke twijfel uit: dit is zelfbouwland.

jongste van de vier wijken, die door een cen-

voorzieningen zijn niet toevallig hier geland:

We lopen naar het Columbuskwartier, dat

De vele vrije kavels zijn inmiddels allemaal

trale verkeersader fysiek is afgesneden van

meer op gezinnen is gericht. Dat zie je terug

bebouwd. Ja, het merendeel van de nieuwe

de rest van Poort. Maar ook mentaal is de

in de bouw: ook hier appartementen, maar

bewoners koos voor cataloguswoningen, met

afstand groot, vertelt Suzan: ‘Veel bewoners

de INWONERS
eengezinswoningen
overheersen. Nog
MET SURINAAMSE

de notariswoning als onbetwiste winnaar.

zeggen niet: “Ik woon in Almere Poort.” Nee,

Maar er zijn ook plukjes met bijzondere pro-

die zeggen: “Ik woon in Duin.” Alsof Almere

jecten: buurtjes met grachtenhuizen, met

Poort toch, zeg maar, een beetje onder hun

tuinwoningen, met woonwerkvilla’s, en kavels

stand is.’

ACHTERGROND IN 2020:
INWONERS ME T SURINA AMSE
ACHTERGROND IN 2020:

voor woningen onder architectuur. Ook is er

20
18
16

19%

12
10

12%

8
6
4
2

Poortdreef binnen. Hier is geen spoor van

den gebouwd.

zelfbouw te zien. Van de woontorens van 22

Wouter (38) en zijn vriendin hebben hier in

14

ALMERE

verdiepingen tot de vrijstaande huizen, en

2014 hun eigen duurzame houten huis

van de kleur van de bakstenen tot de tuin-

gebouwd, met tuin, balkon en twee logeer-

hekken: alles is hier op de tekentafel vast-

kamers, voor 190 duizend euro inclusief grond.

gelegd. Duin is nog volop in aanbouw, de

‘Hiervoor woonden we samen op een zolder-

eerste woningen werden pas medio 2014

appartement van veertig vierkante meter

opgeleverd. Bij de haven worden er aan de

boven een winkel in Bussum. Nu is alleen onze

negen torens met luxe appartementen nog

woonkamer al groter.’

twaalf toegevoegd.

Het is alsof je een Zweedse blokhut binnenPOORT

Een paar dagen later rijd ik Duin via de

een buurtje waar enkel met hout mocht wor-

Veel meer dan de rest van Poort wordt Duin

stapt. Het ontwerp is simpel, gewoon houts-

in de markt gezet als een high-end locatie,

keletbouw uit een catalogus met hier en daar

met jachthaven Marina als ‘perfecte uitvals-

4

In 2020 heeft 43% van de

bewoners van Poort een nietwesterse migratieachtergrond, in
Almere als geheel is dat slechts 33%.
Bron: Almere in cijfers (online).
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stadsdeel nabij Amsterdam. Een wijk die
ruimte biedt aan het middenklasse-ideaal
dat je met hard werken van een dubbeltje
een kwartje kunt worden.
De meeste Poorters hebben een lange,
hobbelige weg langs de sociale ladder afgelegd om hier uit te komen. Het is een stadsdeel van sociale stijgers, opvallend veel bewoners zijn in een arbeidersgezin geboren. Neem
Erwin en Christine, die sinds 2018 in een ruim
semi-zelfbouw rijtjeshuis aan de rand van
het Homeruskwartier wonen. Ze hebben een

EEN VAN DE IDEALEN
ACHTER ALMERE
POORT IS DAT
ZELFBOUW NIET
VOORBEHOUDEN
MAG ZIJN AAN
DE HOGERE
INKOMENSKLASSE.

een soort gemeentelijke starterslening voor

ouderlijk huis in Stedenwijk. Het was een

mensen met een beneden-modaal inkomen.

moeilijke en zware periode. ‘Daar zit je dan

Nadine (44), een energieke, sportieve alleen-

met je kinderen bij je ouders. En urgentie,

staande moeder van twee tieners, maakte

daarvoor kwam ik niet in aanmerking, dat is

gebruik van deze IBBA-lening.

alleen als je in een levensbedreigende situa-

Net als Erwin komt Nadine uit een Amster-

tie zit. Ik was heel hard op zoek, maar kopen

dams arbeidersgezin. Haar vader was schil-

lukte niet omdat ik parttime werkte. Toen ik

der en is geboren in de Pijp, haar moeder

die IBBA-woning kon kopen had ik twee kin-

werkte jarenlang als badjuffrouw en is ge-

deren, ze waren twee en vier jaar oud. Ik was

boren nabij het Amstelstation. Begin jaren

heel blij, want ik zat klem.’

zeventig verhuisden haar ouders naar de
Bijlmer waar ze een ruime sociale huurwoning

Poort moest een inclusieve wijk worden, sleu-

diepe tuin, die grenst aan de bosrand, waar

betrokken in een van de galerijflats van de

telbegrippen waren emancipatie en sociale

plaats is voor de grote volière van hun ransuil.

K-Buurt. Nadine: ‘Mijn ouders zeiden dat de

diversiteit. En dat is gelukt: er zijn onder de

een tijd in Muziekwijk gewoond, maar dat vol-

Bijlmer in het begin nog wel een nette buurt

eerste generatie bewoners tal van voorbeel-

komt oorspronkelijk uit een dorp in Overijssel,

Christine (38) is de import van het stel, ze

deed in hun ogen niet meer: te verloederd. Hij

was, maar op een gegeven moment kwamen

den van mensen die van ver zijn gekomen

Erwin (52) is een typische Almeerder. Hij

voelde zich achtervolgd door de overlast, cri-

er meer junkies en zwervers. Toen mijn moe-

om hun Hollandse droom te realiseren. Zoals

groeide op in Amsterdam, in wat toen nog

minaliteit en vervuiling die hij in de Westelijke

der zwanger was van mij, is ze een paar keer

de Iraaks-Nederlandse Marwa Ahmad (35). In

de Westelijke Tuinsteden heette. Die wijk

Tuinsteden juist ontvlucht was.

in de lift overvallen met een mes.’

1990 vluchtten haar ouders voor het regime

ging in de jaren tachtig en negentig achter-

Christine en hij hebben nog een woning

Nadine was vijf toen haar ouders naar een

van Saddam Hoessein. Het doel was Canada,

uit, er kwamen ook steeds meer bewoners

in Lelystad overwogen, daar konden ze voor

sociale huurwoning in Almere Stedenwijk ver-

waar ze al familie hadden wonen, maar tij-

met een migratieachtergrond wonen. In die

hetzelfde geld een vrijstaand huis met zwem-

huisden, samen met een aantal andere fami-

dens een tussenstop op Schiphol werden ze

tijd besloot hij, net als veel andere autoch-

bad kopen. Maar uiteindelijk gaf de nabijheid

lies uit dezelfde Bijlmerflat. Maar tien, vijftien

aangehouden omdat ze niet over de juiste

tone bewoners, te vertrekken. Ik kan me dat

van Amsterdam en Schiphol, waar Erwin bij

jaar later vertrokken veel mensen weer omdat

papieren beschikten. En zo kwamen ze te-

persoonlijk nog goed herinneren: wij waren

KLM werkt, de doorslag. Zijn huis in Muziekwijk

Stedenwijk achteruitging, op een gegeven

recht in het Friese dorpje Buitenpost.

een van die gastarbeidersgezinnen die begin

verkocht hij aan een Surinaams-Nederlands

moment stond het volgens Nadine bekend

jaren tachtig een portiekflat in de Westelijke

gezin uit Amsterdam Zuidoost.

als de ‘slechtste’ wijk van Almere.

Tuinsteden betrokken.
Erwin kocht begin jaren negentig zijn

Toen Nadine een relatie kreeg met haar

Marwa studeerde mondzorgkunde in Groningen en toen ze in Amsterdam een baan
vond als mondhygiëniste verhuisde ze naar

Een van de idealen achter Almere Poort en

eveneens uit Amsterdam afkomstige vriend,

Almere Muziekwijk. In Almere leerde ze ook

eerste woning in Almere Muziekwijk, een zo-

met name achter het Homeruskwartier is dat

konden ze een woning krijgen in Filmwijk.

haar echtgenoot kennen, eveneens van

geheten Premie A-woning. Hij trouwde, kreeg

zelfbouw niet voorbehouden mag zijn aan

Daar hebben ze zeven jaar gewoond totdat

Iraakse afkomst. Eerst woonden ze een

kinderen, maar scheidde in 2008. Toen hij een

de hogere inkomensklasse. Daarom werd ‘Ik

de relatie strandde. Noodgedwongen keerde

tijd samen in een huurappartement in de

relatie kreeg met Christine hebben ze nog

Bouw Betaalbaar in Almere’ geïntroduceerd,

ze met twee jonge kinderen terug naar haar

vrije sector in het Europakwartier. In 2014
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kochten ze een van de ruime kavels in het

geen tijd hebben voor onderhoud. Symbolisch

Homeruskwartier en bouwden er hun ge-

zijn misschien wel de vele hangstoelen die ik

droomde gezinswoning, waar ze nu met hun

op balkons en in tuinen eenzaam zie bunge-

twee jonge kinderen wonen.

len, wachtend tot de vrouw of heer des huizes

Haar man werkt als vermogensadviseur
bij een grote bank in het centrum van

erin ploft.
De middenklasse heeft het, ook in Poort,

POORT OOGT
MISSCHIEN NIET
ALS EEN VINEXWIJK,
MAAR OVERDAG
ADEMT HET WEL
DEZELFDE SFEER.

een drillrapper die een rapper uit een andere
wijk dist, er werd over en weer gedreigd tussen twee groepen jongeren en hij had escalatie maar net kunnen voorkomen. Ook Charly
krijgt veel signalen van gedragsproblemen
bij basisschoolkinderen, en bijna altijd zijn die

Amsterdam. Poort is voor hem qua ligging

moeilijk. Met slechts één inkomen redt ze het

ideaal, met de trein staat hij in twintig mi-

vaak niet meer, daarbij komt de onzeker-

nuten op Amsterdam Centraal. Marwa werkt

heid op de arbeidsmarkt. ‘Anders dan in de

momenteel nog vier dagen in de week in

naoorlogse periode moeten zij – in wieler-

adviseur bij welzijnsorganisatie Schoor en

loondienst als mondhygiëniste, een dag per

termen – hard blijven trappen om niet om te

wijst op een combinatie van een relatief hoog

week werkt ze als zelfstandige. Als ik haar

vallen of achterop te raken.’ Zo typeert de

bezoek is de bouw van haar praktijk aan huis

WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het

Het beeld dat Van der Kooi schetst wordt be-

ren en een zwak sociaal vangnet in de wijk.

net klaar. Hij staat achter hun huis, geschei-

Regeringsbeleid, de positie van veel midden-

vestigd door Silvia Morren, die sinds 2017 bij

Dit laatste komt niet alleen doordat Poort

den door een smalle tuin.

klassers. En getrapt wordt er door de bewo-

het wijkteam van Almere Poort werkt: ‘Mensen

een nieuwbouwwijk is en bewoners er dus

ners van Almere Poort, maar dat merk je pas

komen bij ons omdat ze hun rekeningen niet

geen familie of vrienden hebben, maar ook

stemmingsplan van Poort is opgenomen dat

als je dieper doordringt in de wijk en het leven

kunnen betalen. Het zijn vaak alleenstaande

door het tekort aan sociale voorzieningen. De

alle woningen voor de helft mogen worden

van de bewoners.

moeders, maar ook steeds meer gezinnen,

kredietcrisis heeft namelijk een streep gezet

waarbij het werk van een van de ouders is

door veel geplande voorzieningen.

Marwa is bepaald niet de enige: in het be-

5

terug te voeren op de gezinssituatie.
‘Almeerder stress’ noemt Alex Boonstra de
problemen die hij tegenkomt. Hij is beleids-

percentage tweeverdieners met jonge kinde-

ingezet als bedrijfsruimte. Als je rondloopt zijn

Volgens Harald van der Kooi, gebieds-

de borden in de tuin niet te missen: een kap-

manager Almere Poort, getroosten Poorters

weggevallen.’ Ook huiselijk geweld komt re-

ster, een personal trainer, een nagelstudio,

zich veel moeite de façade op te houden. ‘Je

gelmatig voor. ‘Mensen blijven te lang in één

En daar kwam corona nog eens overheen

een schoonheidsspecialiste, nog een nagel-

koopt of bouwt nu eenmaal in Poort om het

huis wonen omdat je bij een scheiding geen

De kwetsbare, worstelende middenklassers

studio en zo gaat het maar door.

“beter” te krijgen en dan ga je natuurlijk niet

recht hebt op urgentie.’ Hoe serieus dit pro-

blijven onzichtbaar omdat ze buiten alle

zeggen dat het tegenvalt.’ Dat er wel dege-

bleem is, blijkt uit het feit dat er momenteel

regelingen vallen en hun problemen over het

De onzichtbare worsteling

lijk forse problemen spelen, leidt hij onder

in het hart van het Europakwartier een ap-

algemeen liever voor zich houden. Gelukkig

Almere Poort oogt misschien niet als een

andere af uit de gedragsproblemen op de

partementencomplex wordt gebouwd, waar

waren veel bewoners wel bereid hun worste-

typische vinexwijk, maar overdag ademt

basisscholen in Poort. ‘Laatst sloeg een kind

‘mensen die uit een relatie komen’ voor maxi-

lingen met mij te delen.

het wel degelijk dezelfde sfeer. Het is vrijwel

een leraar in zijn gezicht. Regelmatig moet

maal twee jaar een woning kunnen huren.

uitgestorven in de straten. Hier en daar wat

de politie eraan te pas komen op een van de

spelende kinderen, een enkeling die zijn hond

zeven basisscholen.’ Tijdens mijn verkenning

veertiger van Surinaamse afkomst, vertelt

uitlaat, af en toe een moeder met een kinder-

hoor ik van ouders dat ze hun kinderen in

dat ook de overlast op straat toeneemt, nu

wagen. Tuinen zijn bestraat of bedekt met

een andere wijk op school doen, zelfs buiten

de kleine jongens tieners zijn geworden. Hij

kunstgras, waarschijnlijk omdat de bewoners

Almere Poort.

laat me op zijn telefoon een filmpje zien van

Jongerenwerker Charly Olf, een energieke
5

De val van de middenklasse?

Het stabiele en kwetsbare midden,
Godfried Engbersen, Erik Snel
en Monique Kremer (red.), WRRverkenning, 2017.
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Neem Suzan van PoortNieuws, die de oplage
van haar blad moest verhogen door de snelle
groei van de wijk en zo schulden opbouwde
bij de drukker. Ook de zorg voor haar, inmiddels 17-jarige, zoon drukte zwaar op haar.
Door zijn ADD kreeg hij problemen op school.
Het groeide haar allemaal boven haar hoofd
en ze kreeg een burn-out.
Jarenlang leefde ze op een minimum om
de schuld aan de drukker af te lossen en
tegelijkertijd PoortNieuws in leven te houden.

JEFFREY IS
EEN ZORGZAME
FAMILIEMAN,
MAAR WEL IEMAND
MET EEN KORT LONTJE
EN EEN
IK-MENTALITEIT.

gericht op vrouwen. Vlak voor de coronacrisis

bij drie meter, kwam bijna niemand opdagen.

stond ze op het punt een extra personeelslid

Iedereen verbergt zich een beetje achter zijn

aan te nemen en toen viel alles stil. Nu teert

schutting.’

ze in op haar reserves die eigenlijk bedoeld

Ik moet aan de 43- jarige Jeffrey denken,

zijn voor een eventueel pensioen. ‘Moet ik

een zorgzame familieman, maar wel iemand

maar geld in mijn bedrijf blijven pompen tot

met een kort lontje en een ik-mentaliteit. Hij

het allemaal op is? Of moet ik zeggen, nou

is materialistisch, zijn huis is picobello op

stop, want dat scheelt me duizenden euro’s

orde, om zijn keurig betegelde tuin staat een

per maand? Het nog een half jaar aankijken

hoge schutting. Over de gemeente klaagt hij

gaat me niet meer lukken. Ik zou het nog tot

veel: er gaat te veel geld naar allochtonen,

juni kunnen uithouden, dan is het echt op.’

statushouders krijgen meer kansen dan de

Niemand had enig benul van wat ze door-

Echtgenoot Bert had tot voor kort een

‘gewone Almeerders’, het groen wordt slecht

maakte. ‘Ik kan me herinneren dat ik op het

goede baan op de IT-afdeling van een inter-

onderhouden en er zijn te weinig betaalbare

dieptepunt, toen ik er helemaal doorheen zat,

nationale hotelketen, de coronacrisis bete-

huur- en koopwoningen.

op een zomerdag in mijn korte broek en slip-

kende in januari zijn ontslag. Niet voor een

Jeffrey bestaat alleen op papier: hij is

pers bij de kassa van de Albert Heijn stond.

kleintje vervaard begon Bert een catering-

door bureau Motivaction verzonnen om ‘de

Ik zag er kennelijk behoorlijk afgepeigerd en

bedrijfje vanuit huis. De eerste resultaten zijn

structuurzoeker’ te verbeelden, een van de

verwaarloosd uit, want enkele mensen in de

gesproken zijn er direct of indirect door ge-

bemoedigend. Maar of het tot een winst-

vier burgerschapsstijlen die het bureau on-

rij, die ik niet kende, boden me spontaan hun

troffen. Suzan was begin 2020 eindelijk schul-

gevende onderneming kan uitgroeien?

derscheidt.7 Opvallend is dat Jeffrey overver-

kortingscoupons aan.’

denvrij en toen kwam corona. ‘Mijn omzet

tegenwoordigd is in Poort: 38 procent van de

kelderde drastisch omdat de meeste adver-

Jeffrey versus Jannie

Poorters voldoet aan dit profiel, terwijl dat in

haal niet uniek is in Poort. ‘Voor de adver-

teerders in de knel kwamen. Ik voelde vanaf

Op het gebied van sociale cohesie scoort

Almere als geheel maar 34 procent is, en in

torials in mijn blad interview ik mensen over

dag één de pijn van de ondernemers en de

Almere lager dan het gemiddelde van de

heel Nederland slechts 32. De Jeffreys van

hun bedrijfje, bijvoorbeeld een webshop of

mensen die thuis zitten en niet weg kunnen.’

gemeentes met meer dan 100 duizend inwo-

Uit eigen ervaring weet ze dat haar ver-

bezorgdienst. Heel vaak zit ik uren later nog

Via Suzan kom ik in contact met Annelies

ners, maar bepaalde buurten in Poort zoals

steeds met die mensen aan tafel en delen

en Bert, een kosmopolitisch stel dat aan de

Europakwartier scoren nóg lager.6 Ook uit

6

ze hun leed met mij. Dat ze in een scheiding

rand van Poort in een groot vrijstaand zelf-

mijn gesprekken met bewoners rijst het beeld

Almere 2017 (online) en De Poort open

zitten of in een burn-out, maar dat ze als

bouwhuis met zwembad woont. Annelies (51)

op van een geringe betrokkenheid bij de leef-

voor een gezonde wijk. Een startfoto

zzp’er door moeten. Die verhalen grijpen me

is opgegroeid in Zuid-Afrika, Bert (55) in de

omgeving. Wouter van het houten huis: ‘De

van eenoudergezinnen in Almere

enorm aan.’

voormalige DDR. Jarenlang werkte Annelies

buren ken ik wel, maar het blijft bij zwaaien

in de bankensector, in 2016 besloot ze de

als we de deur uitstappen. Op de buurt-

De coronacrisis heeft er in Almere Poort

sprong naar het ondernemerschap te wa-

avond, waar bewoners konden beslissen over

en wensen over de relatie tussen

hard ingehakt, bijna alle bewoners die ik heb

gen en opende ze in Poort een sportschool

de bestemming van een veldje van twintig

Almeerders en overheid.

Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling

Poort, onderzoeksinstituut IVO, 2016.
7

Bron: Inspiratiesessie Burger-

schapsstijlen. Inzicht in de drijfveren
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deze wereld lopen niet over van maatschappelijke betrokkenheid, maar vervelender voor
Poort is dat de plichtsgetrouwe ‘Jannies’ –
voor wie gemeenschapszin, traditie en zekerheid centraal staan – hier geheel ontbreken:
nul procent, tegenover 11 procent in Almere
als geheel en 13 procent landelijk.
Het zijn platitudes, maar in Poort zijn veel
huizen behangen met camera’s en naast

ALS JE EROP GAAT
LETTEN ZIE JE ZE
VEELVULDIG IN POORT:
PANDEN MET VIER
BELLEN AAN ÉÉN
VOORDEUR.

de voordeuren zie ik opvallend veel plakka-

andere buurt of stad verhuisde, dan staan de

letten zie je ze veelvuldig in Poort: panden

buurten van Poort alle vier in de top tien van

met vier bellen aan één voordeur, voor de

Almere.. Het Homeruskwartier, de zelfbouw-

deur auto’s met Oost-Europese kentekens.11

buurt van Poort, staat op de zesde plaats

Ook worden veel zogenaamde woonwerk-

van de in totaal 47 Almeerse buurten.10 En dat

kavels, bedoeld om een praktijk aan huis

is opvallend, want waarom zou je je op maat

mogelijk te maken, niet als zodanig gebruikt.

gebouwde huis dat aan al je wensen voldoet,

Veel mensen hebben gewoon een apparte-

en vaak ook levensloopbestendig is ontworp-

ment in de achtertuin gebouwd en verhuren

en, na een paar jaar verlaten?

dat voor duizend tot twaalfhonderd euro. Ook

Ronduit verontrustend vond ik de opmer-

goedkopere IBBA-woningen, die bedoeld wa-

ten van leveranciers van alarmsystemen.

king die een bewoonster langs haar neus weg

ren als instapwoningen, worden veel gebruikt

Illustratief is het verhaal van Peter, die aan

maakte: ‘De meeste bewoners zien Poort niet

als geldmachine door ze te verbouwen tot

de rand van het Homeruskwartier woont in

als een eindbestemming.’

kleinere woonunits.

een straat met veel ruime vrijstaande villa’s.8

of bezoekers nog steeds wordt gezien als een

In de appgroep van zijn buurt ziet hij tot zijn

indicatie voor verloedering. Tegelijkertijd laten

Geldmachine

irritatie regelmatig berichten langskomen

de bewoners met een migratieachtergrond in

Duivesteijn ging ervan uit dat mensen die

als: ‘Daar loopt een man met donker uiterlijk

Poort ook steeds meer hun stem gelden: Bij1

zelf hun woning bouwen vervolgens spon-

8

Peter is een pseudoniem.

door de straat, wees voorzichtig.’ Of: ‘Er rijdt

kwam in Poort als vierde partij uit de bus en

taan aan de slag zouden gaan met hun wijk.

9

Architect en stedenbouwkundige

een onbekende met Noord-Afrikaans uiterlijk

zit daarmee de PVV op de hielen.

langzaam door de straat in een Mercedes.’
Het is niet verrassend dat de PVV bij de

Maar ik zie het omgekeerde: de zelfgebouwde
woningen blijken eerder een springplank om

Francesca Ranalli (UvA) doet op dit
moment in Almere Poort promotieonderzoek naar bewonersparticipatie en

Zeker, Almere Poort is een nieuwbouwwijk en

naar elders te verhuizen. De meesten trekken

afgelopen Tweede Kamerverkiezingen de

daar moet de sociale samenhang groeien.9

naar een andere plek in Almere, zoals Almere

de relatie tussen gemeenschapszin

derde partij werd in Poort. Ze weet zich sinds

Maar de huidige ontwikkelingen wijzen eerder

Buiten of Oosterwold, waar ze een groter huis

en de fysieke bouw van de wijk. De

geruime tijd verzekerd van een stabiele

op het tegenovergestelde. Een voor de hand

voor hun geld kunnen krijgen.

gemeente Almere ondersteunt dit

aanhang in Almere. Als zoon van een gast-

liggende verklaring is dat de meeste bewo-

arbeider kijk ik daar met gemengde gevoe-

ners gewoonweg hard moeten werken om

Almere Poort in zijn greep. Nadine, die haar

lens naar. Ik snap best dat de autochtone

hun Hollandse droom ‘op schelpworp afstand

IBBA-woning in 2014 voor 185 duizend euro

arbeidersgezinnen uit mijn jeugd vertrokken,

van Amsterdam’ in stand te houden, en vaak

kon kopen, ziet dat haar buren een soortgelijk

van de gemeente Almere.

omdat ze een stap op de sociale ladder

te moe zijn om te investeren in sociale struc-

huis voor 425 duizend hebben verkocht aan

11

De oververhitte woningmarkt heeft ook

wilden maken door een huis in Almere of

turen. Maar er speelt nog iets: steeds meer

een Indiaas expat-stel. Maar steeds vaker zijn

Purmerend te kopen. Maar het geeft te den-

bewoners van het eerste uur zijn inmiddels

de nieuwe eigenaren particuliere beleggers

ken dat, zoveel jaren en een eigen huis later,

vertrokken uit Poort. Als je kijkt naar het per-

die eengezinswoningen verbouwen tot

de aanwezigheid van niet-westerse bewoners

centage bewoners dat in 2020 naar een

appartementen voor verhuur. Als je erop gaat

sense of community. Ze richt zich op

onderzoek financieel, de resultaten
worden begin 2022 verwacht.
10

Met dank aan Mathijs Tuynman

van Bureau Onderzoek en Statistiek
Dit zou kunnen verklaren dat het

autobezit per huishouden in Almere
zo hoog is: met een gemiddelde
van 3,05 auto per huishouden stond
Almere in 2020 op de tweede plaats in
Nederland. Bron: CBS.
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Om meer inzicht te krijgen in deze ontwik-

Ook zij ziet hoe steeds meer particuliere

kredietcrisis gooide roet in het eten, maar hoe

kelingen ga ik op bezoek bij Almerekenner

beleggers hun oog laten vallen op Poort,

kan het dat een stadsdeel met bijna 17 dui-

Jorien van Santen (60), een ervaren makelaar

zoals bij de vijftien verdiepingen tellende

zend inwoners nog steeds maar drie super-

in Poort. Zij beaamt: ‘Zelfbouw is een indivi-

flat op de rand van het Europa- en het

markten heeft en geen enkele drogist?

dualistische aangelegenheid en zorgt niet

Homeruskwartier. ‘Veruit de meeste vrijko-

Deels is dat te verklaren door het wens-

automatisch voor gemeenschapsopbouw.

mende appartementen in die flat worden

denken van de gemeente: Almere zette aan-

Eerder het omgekeerde, het creëert een focus

verkocht aan particuliere beleggers. Kijk, de

vankelijk in op lokale winkeltjes. Een tijdje zat

op de eigen woondroom in plaats van op het

appartementen en woningen in Poort zijn

er een kleine lokale drogist in Poort, maar

grotere geheel.

nieuw, dus je hebt er nul onderhoud aan, en

die ging failliet: de meeste inwoners in Poort

mensen wonen graag in zo’n nieuwe omge-

geven nou eenmaal de voorkeur aan grote

maximalisatie bij de bouwers. ‘Er zijn hier

ving. En de koopprijzen zijn laag ten opzichte

ketens. Reikhalzend kijken ze nu uit naar het

bijvoorbeeld kavelpaspoorten waar vrijstaand

van de huur die je kan vragen.’

moment dat de eerste Kruidvat, die nu in

pen zelfbouwhuis is inmiddels verkocht: al die

aanbouw is, eindelijk opengaat.

persoonlijke keukens, tuinen en woon-

Ze vertelt hoe zelfbouw leidt tot winst-

kon worden gewoond. De bouwvlakken waren

Wat ook niet bepaald helpt, is dat Almere

Menig eigenhandig en zorgvuldig ontwor-

behoorlijk groot, het idee was dat je kon kie-

De stijging van het aantal bewoners per

zen waar je je huis op de kavel wilde bouwen.

pand en de afnemende buurtbinding zorgen

Poort geen kloppend wijkhart heeft, geen

andere keukens, tuinen en woonkamers, die

Maar wat gingen mensen doen? Ze bouwden

voor overlast, zoals vuil dat zich ophoopt bij

plek waar bewoners elkaar toevallig kunnen

weer aan nieuwe persoonlijke wensen vol-

gewoon het hele bouwvlak vol! Je ziet echt

de afvalcontainers. Maar er zijn ook grotere

ontmoeten. Met de Homerusmarkt, een kleine

doen. Of opgesplitst in compacte woonunits

bakken van huizen, in feite zijn het twee, drie

problemen. Manon, een bewoonster die een

markthal tegenover de Plus, is een poging ge-

voor de verhuur.

huizen onder één kap.’

driegeneratiehuis heeft gebouwd: ‘We heb-

daan, op zaterdag wordt hier een weekmarkt

Zelfbouw lijkt van kopers die een kavel

ben twee schietpartijen gehad. Verderop in

gehouden. Maar het is te klein en de meeste

weten te bemachtigen eerder kleine project-

de straat had iemand onder zijn huis gewoon

bewoners bestempelen het als ‘net niet’.

ontwikkelaars te maken dan betrokken bur-

een kelder uitgegraven en was daar een wiet-

kamers zijn gesloopt en vervangen door

gers, met dank aan de overspannen woning-

plantage begonnen. Die is opgerold, maar

In de oorspronkelijke zelfbouwideeën voor het

markt. Het roept de vraag op welke lessen

het is zijn eigen huis, dus hij woont er gewoon

Homeruskwartier klonk het sociaaldemocra-

eruit moeten worden getrokken voor de wijk

nog.’ Ze vindt dat het steeds crimineler wordt:

tische verheffingsideaal door. Maar ondanks

die nu aan de zuidoostkant van Almere wordt

‘In het begin liep ik ’s avonds nog wel over

dit nobele streven groeide de wijk eerder uit

ontwikkeld, Oosterwold. Hier wordt, volgens

straat. Dat doe ik nu een stuk minder, ik vind

tot de belichaming van het neoliberale tijds-

de website van de gemeente, ‘de volgende

die avondklok totaal geen ramp.’

gewricht. De flexibiliserende arbeidsmarkt

stap gezet in de zoektocht naar spontane,

Ook op het gebied van infrastructuur en

zorgt dat een grote groep zich een slag in de

organische groei “van onderop”.’ Niet alleen

voorzieningen hoor ik veel klachten. Vooral de

rondte moet werken voor een fatsoenlijk be-

de huizen zijn zelfbouw, ook de straten en

bewoners van het eerste uur klagen over het

staan, en voor steeds meer kleine beleggers

nutsvoorzieningen moeten door de bewoners

feit dat ze naar Poort zijn gelokt met winkels

die zich toeleggen op de vastgoedmarkt om

zelf ter hand worden genomen. Zal dit wel

die er uiteindelijk niet kwamen. Zeker, de

als zzp’er in een pensioen te voorzien.

leiden tot meer gemeenschapszin?
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drie buurten. Voor New Brooklyn, de eerste

Almere zit in een spagaat. Van de ene kant

citaat van een bewoner: ‘We moeten de ge-

meenschappelijkheid gaat verder dan wat in

De eerste resultaten zijn gemengd. ‘De ge-

van de drie, is de eerste paal inmiddels gesla-

is er de enorme bouwopgave van 60 dui-

meenschap in de stenen krijgen.’

een gewone wijk gebruikelijk is,’ concludeert

gen. De 1.400 woningen waren in een mum

zend woningen die is overeengekomen met

een recent onderzoek in opdracht van de

van tijd verkocht. Ze zijn geïnspireerd op de

Rijk, provincie en regio.15 Aan de andere kant

essentieel dat niet alleen moeite en geld

gemeente Almere.12 Dat is echter niet dankzij

New Yorkse wijk, ook de prijzen zijn ernaar:

streeft Almere nadrukkelijk naar een ‘gezon-

wordt gestoken in de branding van nieuwe

de plicht om gemeenschappelijke voorzienin-

een eengezinswoning kost gemiddeld ruim

de groei’.16 Er moet dus aandacht zijn voor de

wijken als Duin en New Brooklyn, maar dat er

gen te creëren – dat leidt namelijk eerder tot

vijf ton. Voor de bewoners met een midden-

bouw van nieuwe wijken én voor de door-

met minstens zo veel energie wordt gewerkt

spanningen en stress –, maar doordat er zo-

inkomen zal hier dus minder plek zijn.

ontwikkeling van bestaande wijken. Maar dat

aan het creëren van cohesie en betrokken-

laatste komt er steeds bekaaid af.

heid in de bestaande wijken.

veel progressieve gelijkgezinden wonen: dit is

14

De IBBA-starterslening, die het mensen

Voor een gezonde groei van Almere is het

een van de meest ‘witte’ wijken van Almere.13

met een kleinere portemonnee mogelijk

Makelaar Jorien van Santen: ‘Een van de

Er zijn niet alleen zorgen over de inclusiviteit

maakte een woning te kopen, is vanwege de

grootste ergernissen van Almeerders is dat

en toegankelijkheid van de wijk, maar ook

gestegen huizenprijzen in de ijskast gestopt.

de aandacht altijd maar uitgaat naar die

over het ontbreken van enig publiek domein.

Dat is een zorgelijke ontwikkeling want het zit

nieuwe wijken. Ik bedoel, jij komt nog met mij

in het DNA van Almere om een toevluchts-

over Almere Poort praten en over de zelfbouw,

Spagaat

oord te zijn voor de Amsterdamse midden-

nou ik kan je zeggen, niemand heeft het

Ondertussen is Poort zelf ook nog niet klaar,

inkomens. Kan Almere die rol wel blijven

meer over die zelfbouw. De mensen hebben

overal zie je hijskranen boven de woningen

vervullen?

het nu over Oosterwold, dat is the next big

12

uitsteken. Tussen de laagbouw verrijzen

thing. En niemand kijkt terug naar wat er van

Community-vorming in Oosterwold,

appartementencomplexen, zoals de

bijvoorbeeld Poort terecht is gekomen. Wat

Homerustoren die circa 90 luxe huurapparte-

hebben we er nou eigenlijk van geleerd? Nee,

menten moet gaan bevatten. Deze verdich-

de machine gaat verder, óp naar het nieuwe

ting is tegen het zere been van de zittende

experiment, daar gaat heel veel ambtelijke

bewoners: zij raken hun groene uitzicht kwijt.

capaciteit naar uit, en heel veel geld. En de

Ook aan de bosrand gaat, tot onvrede van

bestaande stad, die het restant is van de

bewoners, gebouwd worden. Zelfs van het

vorige ideeën? Daar is geen aandacht voor,

Cascadepark, dat het Homerus- en het

daar is geen politieke eer mee te behalen.’

Columbuskwartier van elkaar scheidt, worden

Ook cultuurhistorica Marinke Steenhuis

Wonen tussen gelijkgestemden.

Ivan Nio, november 2020.
13

In Oosterwold is 81% van de

bewoners ‘van Nederlandse afkomst’,
in Almere als geheel is dat 56% en in
Poort 44%.
14

New Brooklyn heet officieel

Europakwartier Oost 1, de andere twee
buurten zijn Olympiakwartier Oost en
Europakwartier Oost 2. Samen vormen
de drie buurten Stadstuinen Poort
Oost, de afronding van Almere Poort.

de randen afgesnoept voor nieuwbouw: ‘Het

wees onlangs tijdens een lezing op uitnodi-

15

mag geen park meer heten, het is een gras-

ging van Almere op de ‘snelle doorlooptijd

Almere-Markermeer (RRAAM), Ministerie

veldje geworden.’

van plannen’ en ‘de aversie tegen de vorige

De wijk Duin wordt uitgebreid en aan de

Rijksstructuurvisie Amsterdam-

van Infrastructuur en Milieu, 2013.
16

Programma Almere 2.0 (online).

plannen en planmakers en onwil om vast te

17

andere kant van het spoor komen in totaal

houden aan eerdere visies’.17 Veelzeggend

schappen van Almere', lezing van

4 duizend nieuwe woningen, verdeeld over

vond ik het door Steenhuis aangehaalde

Marinke Steenhuis op 11 maart 2021.

'De geleefde stad: de eigen-
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Beverwijk is bekend van De Bazaar,
een landelijke trekpleister, maar wat
is het verhaal van de stad zelf?
Lotje van den Dungen ontdekt hoe
een eeuw industrialisering de stad en
de mentaliteit van de inwoners heeft
gevormd - niet lullen, maar poetsen.
Tegelijk is het ook een lieve stad, met
dorpse trekjes.

Beverwijk kan zijn eigenheid mede
koesteren doordat Amsterdamse
woningzoekers de stad tot nu toe
links laten liggen: het is onbekend,
lastig bereikbaar met het ov, maar
vooral is er de associatie met de
vervuiling van Tata Steel.
Beverwijk maakt zich op voor een
stedenbouwkundige sprong: de stad
wil anderhalf maal groter worden.
Maar voor wie zijn al die nieuwe
woningen bestemd? En wat zal die
groei betekenen voor de eigenheid?

DE STAAT VAN BEVERWIJK
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De beelden bij dit essay zijn stills uit de begeleidende film
Beverwijk. Rauwe charme van de staalstad, te zien op de site van Stad-Forum.
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‘Als we straks het hoekje om slaan kun je

ooit een lelijk eendje,’ zegt José met haar die-

goed zien wat er nog over is van de middel-

pe caféstem. ‘Maar dan moet ze beter kijken,

eeuwse binnenstad.’ Ik zit naast cafébaas

het is de mentaliteit die deze plek zo mooi

José Schuyt, we rijden door het centrum

maakt.’

van Beverwijk. Ze scheurt de hoek om en
wijst sarcastisch naar een parkeerplaats.
‘Helemaal niks meer dus.’
Midden in de stad heeft José haar culture-

Autostad
Ik kende Beverwijk alleen van de grote overdekte Zwarte Markt en van het Brandwonden-

DEZE STAD
DOET ME SOMS
DENKEN AAN
EEN KLEINE VERSIE
VAN ROTTERDAM,
OF EEN NOG
KLEINERE VERSIE
VAN BERLIJN.

en aan de zuidkant het rauwe stuk van
Beverwijk: het havengebied, het bedrijventerrein, de oude meubelboulevard en de
markthallen van De Bazaar, vroeger de
Zwarte Markt. Het gebied van De Bazaar zelf
bestaat voor een groot deel uit parkeerplaatsen. Doordeweeks, wanneer er geen markt is,
doen de betonnen vlaktes denken aan een

le café Camille, al meer dan dertig jaar. Het

centrum, dat in 2001 plots alle kranten haal-

zit in een van de weinige historische gebou-

de toen heel het land meeleefde met de

wen in Beverwijk die er nog staan, een prach-

slachtoffers van de Volendamse cafébrand.

tig vrijstaand pand met groene luifels en een

Tegenwoordig lees ik vooral berichten over

trapgevel boven een dakkapel, pal naast

de vervuiling van Tata Steel, de staalfabriek

zin. Er zijn wel mooie plekken zoals land-

de grote kerk en de even grote Wijkertoren.

die Beverwijk en de buurdorpen in zijn greep

goed Akerendam, dat direct tegenover het

Vroeger was het een stadsboerderij, al zie je

heeft. Maar Beverwijk zelf, de stad?

stationsplein ligt, of de oude villawijk ten

dat er niet meer aan af. Boven de piano in

Ik moet bekennen dat ik er nauwelijks een

uitgestorven festivalterrein.
Ik moet Astrid Joosten nageven: echt mooi
is de stad niet, in ieder geval niet in klassieke

westen van de stad, maar dat zijn losse ele-

het café hangt een enorme prent van Camille

beeld van had toen ik met deze verkenning

menten in een rommelige stedelijke zone. Als

Claudel, de Franse beeldhouwster naar wie

begon. Het is geen plek die veel aandacht

ik door de stad loop, lijkt het wel of op elke

het café genoemd is. Aan de muur hand-

trekt, je komt er ook niet zomaar terecht.

gemaakte posters van de evenementen die

Beverwijk ligt ‘boven het kanaal’, zoals de

uur met de auto, maar met het openbaar

grijs bedrijfspand staat, zo’n pand van golf-

het café door de jaren heen heeft georgani-

‘Wijkers’ zelf zeggen. Je moet ‘de tunnel door’

vervoer duurt het bijna drie kwartier. In 2016

plaat met een plat dak dat je meestal alleen

seerd, zoals het Young Art festival dat sinds

om er te komen en dat isolement lijken ze

verloor Beverwijk de rechtstreekse intercity

op bedrijventerreinen ziet.

2004 jaarlijks veel creatieve jongeren trekt.

stiekem te koesteren, alsof het een geheim-

die elk kwartier in Amsterdam stopte. Nu rijdt

tip is die niet voor iedereen is weggelegd. Het

er nog maar twee keer per uur een sprinter,

aan een kleine versie van Rotterdam, of een

idyllisch: het wordt gedomineerd door licht-

maakt me alleen maar nieuwsgieriger naar

die acht tussenstops maakt. Beverwijk ligt

nog kleinere versie van Berlijn, staat aan de

bruine jarenzeventigappartementen, een gro-

wat voor plek het is, welke mentaliteit José

daardoor verder weg dan de andere buur-

vooravond van een ingrijpende vernieuwing.

te grijze blokkendoos herbergt het theater en

bedoelt, en wat de industrie voor de stad

steden van Amsterdam, tenminste als je geen

De gemeente wil de zuidzijde van het spoor,

de bibliotheek. Voor de coronacrisis gaven de

betekent.

auto hebt.

de rauwe rand van Beverwijk, transformeren

Het Kerkplein voor het café is iets minder

terrasstoelen en -tafels van Josés café het

willekeurige hoek van de straat een donker-

Beverwijk is een echte autostad. Vlak

Deze stad, die me soms doet denken

tot een ‘leefbaar en modern woon- en werk

plein nog wat kleur, nu houdt een wit bestel

Kijk je op de kaart, dan zie je dat de stad

achter het treinstation loopt een vierbaans-

gebied’, waar 20 duizend mensen komen

busje twee parkeerplekken bezet.

zich circa twintig kilometer ten westen van

snelweg dwars door de stad, de A22. Ten

wonen. Beverwijk heeft op dit moment

‘Presentatrice Astrid Joosten, met haar

Amsterdam bevindt, even ver als Hilversum

noorden ervan liggen de woonwijken en de

41 duizend inwoners, de stad wordt dus de

zat ik vroeger in de klas, noemde Beverwijk

naar het oosten. Dat is minder dan een half

binnenstad met een centrale winkelstraat

helft groter.
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De woningbouw is onderdeel van de zoge-

in een hoog tempo uit de grond gestampt.

Aan de voet van de nieuwbouwflats die

noemde Verkenning Spoorzone, die begin

de westkant van de stad, waren tuinderijen

Eerst, aan de westkant, de Oranjebuurt, de

het oude gemeentehuis vervingen, ligt het

april met een ruime meerderheid werd goed-

gevestigd. De drooglegging van de nabij-

Indische buurt en de Plantage, later aan

gerenoveerde winkelcentrum Wijkerbaan.

gekeurd door de gemeenteraad.1 De VVD

gelegen polder had voor veel vruchtbare

de oostkant Oosterwijk en Meerestein, dat

Nick Hoogewerff (bijna 50) leunt ontspannen

plaatste na de beslissing een enthousiast

grond gezorgd. De komst van de veilingen

grenst aan het dorp Heemskerk.

tegen een grote bloembak voor biljartcafé

persbericht. ‘Wij zeggen zo snel mogelijk

rond 1880 gaf de Beverwijkse tuinbouw

bouwen, bouwen, bouwen!’

een boost. Aan één zeer populaire vrucht

wilde met de omliggende plaatsen fuseren

zit. Als Mandy, zijn 17-jarige dochter, oud ge-

verleende Beverwijk in die tijd zijn bijnaam:

tot één grote industriestad: de Staalstad. In

noeg is, zal zij de bruine kroeg overnemen.

over blijven de plannen vaag. Wie worden die

Aardbei. Hoewel oude en nieuwe tuinderijen

1965 werd een nieuw gemeentehuis gebouwd

nieuwe inwoners van Beverwijk, vraag ik me

nog altijd in bedrijf zijn, denkt bijna niemand

op de grens van Heemskerk en Beverwijk,

middag na de vergadering rechtstreeks hier

af, en wat betekent hun komst voor de stad?

meer aan aardbeien bij Beverwijk. Nu is dat

hier zou het stadscentrum komen. Op de

naar binnen,’ vertelt hij. ‘De vaste gasten za-

staal.

dertiende verdieping van de naastgelegen

ten aan de bar en de raadsleden en wethou-

torenflat aan de Plesmanweg werd een

ders aan de tafels. Als de gasten in discussie

2

Voor wie die woningen bestemd zijn, daar-

Staalstad

Rond de Beverwijkse Binnenduinrand, aan

3

In 1918 vestigden de Koninklijke Nederland-

En nog was het niet genoeg. Beverwijk

Carillon, dat al drie generaties in de familie

‘Vroeger liepen de raadsleden op vrijdag-

Rijke Amsterdamse kooplieden ontdekten

se Hoogovens zich ten noorden van het

‘kajuit’ gebouwd, een vergaderzaal van waar-

gingen over beslissingen in de raadsvergade-

Beverwijk in de zeventiende eeuw, ze sticht-

Noordzeekanaal op het grondgebied van

uit de toenmalige burgemeester Bruinsma als

ring, greep mijn vader in. Dan zei hij: voor de

ten grote landgoederen als het genoemde

de gemeente Velsen, vlak bij de grens met

een kapitein kon uitkijken op ‘zijn’ Staalstad.4

raadsleden is het ook weekend en vergade-

Huize Akerendam. Beverwijk was toen al een

Beverwijk. Als vestigingsplaats van de fabriek

kleine stad met een mooi centrum, het had

werd het internationaal bekendere IJmuiden

van Heemskerk bereikten, trapte dat dorp

zelfs al acht jaar eerder stadsrechten dan

gekozen, aan de zuidkant van

op de rem. Zulke stedelijkheid wilden de

Amsterdam.

het kanaal.

Heemskerkers, vooral tuinderfamilies, niet. De

De komst van de Hoogovens verander-

BEVERWIJK
WILDE MET DE
OMLIGGENDE
PLAATSEN FUSEREN
TOT ÉÉN GROTE
INDUSTRIESTAD:
DE STAALSTAD.

Toen de flatwijken van Beverwijk de grens

ren doe je maar in de raadszaal.’

fusie ketste af, in 2012 keerde het gemeente

1

de de stad ingrijpend. Aan de kant van de

bestuur van Beverwijk terug naar het oude

(INT-21-59201) werd op 8 april 2021 met

fabriek werden arbeidersbuurten gebouwd

centrum, waar aan het Stationsplein een

20 van de 26 stemmen vastgesteld als

zoals het, inmiddels zorgvuldig gerenoveer-

nieuw gemeentehuis was gebouwd. Het ge-

basis voor verdere planvorming van

de, Sint Aagtendorp. Ook de villabuurt voor

meentehuis op de grens werd gesloopt en

leidinggevenden kwam aan de westkant

de kajuit werd van het dak gehaald.

van de stad te liggen, net als het Rode Kruis

De woonwijken eromheen bleven natuurlijk

De Verkenning Spoorzone

het Gebiedsprogramma Spoorzone.
Tevens werd een voorbereidingskrediet
van 1,1 miljoen euro vrijgemaakt.
2

De bijdrage van de VVD over

Ziekenhuis dat voor het gevaarlijke werk in

staan, waardoor het voor de buitenstaander

project Spoorzone, persbericht VVD

de staalfabrieken altijd heel belangrijk is

nog altijd lijkt of Heemskerk gewoon een

Beverwijk, 19 april 2021.

geweest.

buitenwijk van Beverwijk is. Alleen blauwe
plaatsnaambordjes halverwege de straat

3

Geschiedenis van de Beverwijkse

veilingen, Noord-Hollands archief.
4

Van Raadhuis tot gemeen-

Na de Tweede Wereldoorlog trok de groei van

verraden dat je echt een andere plaats

tehuis, Archeologische Werkgroep

Beverwijk pas goed aan. Woonwijken werden

betreedt.

Beverwijk-Heemskerk.
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weinig gehad,’ vertelt oud-gemeentesecre-

De eerste gastarbeiders voor de Hoogovens

voor de staalfabriek werken. In de jaren zes-

aan de bewoners van de nieuwbouwflats.

Klandizie heeft de cafébaas nauwelijks

taris Jan de Wildt (79). Hij is een geboren en

kwamen uit eigen land: Friesland. ‘Personeels-

tig en zeventig verhuisden veel Turken naar

Veelbetekenend: ’Dat zijn woningen met hu-

getogen Beverwijker en moest in 1953 naar

werkers van de fabriek gingen voor de oorlog

Beverwijk en ook een bescheiden aantal

ren boven de duizend euro.’ Hij moet het voor-

Haarlem om de Hogere Burgerschool te kun-

met een dokter langs de huizen om te contro-

Marokkaanse families.6 Tot grote problemen

al van ‘gewone mensen’ hebben. Door corona

nen doen. ‘Met een beperkte groep moesten

leren of het wel nette mensen waren,’ vertelt

leidde dat niet, alle Wijkers die ik spreek

is hij al een paar maanden dicht, maar zijn

we de kar hier altijd trekken, maar’ – bij échte

Jan. ‘De werkers werden gehuisvest in Bever-

verzekeren dat de verschillende culturen van

humeur lijdt er niet onder. ‘Ik ben wat meer

Beverwijkers komt na een punt van kritiek ook

wijkse kosthuizen en pensions en mochten

Beverwijk netjes naast en met elkaar wonen.

eten gaan verkopen dan normaal, gewoon

altijd een ‘maar’ – ‘omdat Beverwijk een ech-

hun familie niet over hun werk schrijven.

tegen eerlijke prijzen. Een frietje was altijd

te arbeidersstad begon te worden, gebeurde

Omdat het er zo smerig was, natuurlijk. Later

Migrantenstad

2,50, daar heb ik nou twee euro van gemaakt,

er juist ook weer heel veel.’

kwamen er ook Groningers. Die namen hun

Hoewel de meeste arbeiders met de grote

gezinnen mee, want alleen maar mannen

stromen meekwamen, waren er natuurlijk ook

zorgde voor overlast.’

altijd enkelingen die bij de Hoogovens

het is toch afhaal.’
Nick wijst naar de wat oudere, lage flats

Jan is een ‘Wijker in hart en nieren’, vertelt
hij met een grote grijns in een videogesprek.

op de grens van Heemskerk: ‘Daar in de

Ik kwam met hem in contact toen ik op zoek

Na de oorlog bloeide de Nederlandse in-

Pilotenbuurt zat een poosje terug een groep

belandden. Magdi Elzakalai kwam in 1976

was naar de tentoonstelling ‘100 Jaar staal in

dustrie op, de fabrieken – Hoogovens, maar

vanuit Libië de Rotterdamse havens bin-

Marokkaanse jongeren die de omgeving

de IJmond’ van Museum Kennemerland. Jan

ook Akzo, Phillips en Shell – zaten te springen

nenvaren maar vond, anders dan hij hoop-

terroriseerde.’ Zelf was hij niet bang: ’Ik kreeg

bleek die in 2018 te hebben samengesteld als

om gastarbeiders. Italiaanse mannen waren

te, geen baan in de Nederlandse scheep-

een keer een duw, maar ik ken die lui, die

vrijwilliger van het museum. Bij ieder verhaal

in Beverwijk de eersten. Jan gaf in die tijd

vaart. ‘Ik begon als algemeen werker bij de

zitten bij mijn dochter op school, én ik ken

weet hij een proefschrift, nota of boek te cite-

maatschappijleer op een school voor meis-

Hoogovens, zoals iedereen daar. Op een

hun ouders. Ik heb ze gezegd: ik weet waar je

ren, dat hij vervolgens ook uit de boekenkast

jes. ‘Die vonden die Italianen maar engerds.

woont, je bent niet anoniem hier. Dat dreige-

vist. Hij schetst hoe Beverwijk een arbeiders-

Onder ouders ging de waarschuwing rond:

ment was genoeg, nu zijn ze stil.’

stad is geworden.

“Houd je dochters binnen.”’ Om de stigmatisering te doorbreken organiseerde Jan een

5

Arbeidersstad

avond in het buurthuis zodat de Italianen en

Beverwijk qua opleidingsniveau

Beverwijk is laaggeschoold: slechts 24 procent

Nederlanders elkaar konden leren kennen.

langzaam naar het Nederlands gemid-

van de bevolking is hoogopgeleid, tegen-

‘Het werd een kostelijke avond. Er zijn zelfs

over 30 procent in geheel Nederland. Ook het

huwelijken uit ontstaan.’

inkomen blijft achter bij het gemiddelde: het

Een paar jaar later trokken de personeels-

Volgens de gemeente groeit

delde. Bron: Visie bedrijventerrein

Beverwijk, gemeente Beverwijk,
maart 2019.
6

Van de Beverwijkse bevolking

ligt 37 procent onder modaal. Deze erfenis

werkers van de Hoogovens naar de mijn

heeft 5,6% een Turkse achtergrond,

van het industriële verleden wordt slechts

gebieden in Noord-Spanje om arbeiders te

daarmee staat de gemeente landelijk

langzaam uitgewist.5

rekruteren. De Spaanse migranten namen,

‘Iedere gemeenschap heeft een leidende

net als de Groningers eerder, meteen hun

groep nodig als maatschappelijk kader. Maar

familie mee, waardoor de integratie soepeler

zulke sleutelfiguren heeft Beverwijk altijd

verliep. Ook veel van hun familieleden gingen

op de 12e plaats. Amsterdam komt
op 5,1%, de andere vier proefboringen
zitten daar ver onder: Hilversum 2,8%,
Almere 2,0%, Purmerend 1,5% en
Uithoorn 0,6%. Bron: CBS, 2020.
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gegeven moment bleek ik in de smaak te vallen. Het ging van de ene functie naar de andere, training hier, cursus daar. Ik was er altijd
gelukkig onder de mensen. De Hoogovens
hebben ook geïnvesteerd in mij.’ Hij werkte er
veertig jaar.
Magdi (73) integreerde snel, na tien jaar
begon hij midden in Beverwijk een jeu de
boulesclub, Elza Boules. ‘Ik wilde met mijn

DE LAATSTE
JAREN KAMPT
DE BAZAAR
MET DALENDE
BEZOEKERSAANTALLEN.

Beverwijk, maar er was nog geen restaurant.9

buursteden als Zaandam hun kans schoon –

Haar man Lukasz is slager en levert het vlees.

voor hen was zondag immers geen rustdag.

Zestien jaar geleden kwam hij als tiener al

Zo ontstonden de foodhallen van de Ooster-

naar Nederland om in de tuinderijen te wer-

se Markt en later ook de Booghallen en de

ken, maar de arbeidsomstandigheden waren

Mihrab, waar vooral kleding, buitenlandse

daar zo slecht – ‘We werden behandeld als

producten en vers eten wordt verkocht, en de

slaven’ – dat hij zich liet omscholen tot slager.

Goudsouk, een hal voor sieraden van zilver

In Beverwijk zijn meer winkels en restaurants te vinden die de multiculturele samen-

en goud.
De laatste jaren kampt De Bazaar met

zoontje jeu-de-boulen en de dichtstbijzijnde

stelling van de bevolking zichtbaar maken.

dalende bezoekersaantallen, dus het is niet

club in Uitgeest had een ledenstop, dus raap-

Maar ondanks de bijna 2.500 Turkse Bever-

vreemd dat de gemeente haar oog heeft

te ik mensen bij elkaar die enthousiast waren.

wijkers zie ik vreemd genoeg bijna nergens

laten vallen op een deel van het terrein: hier

De gemeente gaf ons een stukje gras. We

een Turkse supermarkt of groenteboer, zoals

moet grofweg een derde van de geplande

begonnen met niets meer dan een caravan

je die in Amsterdam-West wel op iedere

10 duizend nieuwe woningen van de Spoorzone komen.

en goede wil. Er zijn nog altijd acht leden van

op zijn plaats.’ Hij vindt Beverwijk nog altijd

straathoek ziet. Ze zitten er wel, alleen niet in

het eerste uur,’ vertelt hij trots.

meer een dorp dan een stad. ‘Daar ligt ook

de stad, maar allemaal bij elkaar op het

de kracht ervan: in het klein eenvoudig zijn.’

terrein van De Bazaar aan de andere kant

De club telt nu 76 leden van uiteenlopende achtergronden en culturen, en van alle

van het spoor.
7

leeftijden. ‘Het is mengelmoes van van alles

Nog steeds trekt de industrie in de IJmond

en nog wat.’ De zoon van Magdi heeft er ook

buitenlandse werkers naar Beverwijk. Zo

Bazaarstad

even gespeeld, maar hij woont al jaren met

schreven zich tussen 2015 en 2019 ruim twee-

De tien hectare grote bazaar is de grote toe-

zijn gezin in Hoofddorp, waar hij lang wet-

honderd Poolse immigranten in, een relatief

ristische trekpleister van Beverwijk, jaarlijks

houder was. ‘Onze club is van de stad,’ zegt

nieuwe groep. De Poolse Urszula Hajdas is

komen er twee tot drie miljoen bezoekers en

7

8

Op 9 februari 2021 werd hij

geïnstalleerd als wethouder in
Lelystad, zijn portefeuille omvat onder
andere Economische Zaken en de
Metropoolregio Amsterdam.
8

Poolse en Syrische immigranten

per gemeente, CBS Statline,

Magdi, ‘er zijn vele vriendschappen en liefdes

een van hen. Ze staat met haar man Lukasz

daarmee is het naar eigen zeggen de groot-

opgebloeid.’

Wolski in de deuropening van hun restaurant

ste overdekte markt van Europa. In 1980 werd

Poleczka in de Breestraat waar het koppel

de markt voor het eerst gehouden in de hal

in het winkelcentrum aan het einde

zijn vooroorlogse prijzen natuurlijk, maar het

bestellingen aanneemt. De coronamaatrege-

van de groente- en bloemenveiling, de vijf-

van de Breestraat, maar die werd,

gaat om de lol die we hebben.’ Voor het club-

len maken nu al langer wél dan niet deel uit

honderd marktkramen trokken meteen al

net als andere filialen van de keten

huis staan kliko’s waar de buurt oud papier

van de gang van zaken in het restaurant.

15 duizend bezoekers. De veiling fuseerde

Biedronka, slachtoffer van een aanslag

De leden betalen vijf euro per maand. ‘Dat

in verzamelt, dat levert wat extra inkomsten

Samen met een compagnon opende

later met die van Alkmaar en vertrok, de

op. ‘Zo helpen we elkaar hier. Dat “niet lullen

Urszula in januari 2020 de deuren van

overdekte markt had het rijk alleen.10

maar poetsen” vind ik zo fijn aan hier. We zijn

Poleczka, meteen was het een succes. Er is

Toen de markt in 1984 ook op zondag

gewoon begonnen en uiteindelijk kwam alles

namelijk een flinke Poolse gemeenschap in

openging, zagen islamitische kooplieden uit

30 oktober 2019.
9

Er zat wel een Poolse supermarkt

en vervolgens door de gemeente
gesloten.
10

Markt en veiling in Beverwijk,

Archeologische Werkgroep
Beverwijk-Heemskerk.
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Ik bezoek De Bazaar tijdens het eerste week-

Bij de renovatie van De Bazaar in 2015

verval van de Beverwijkse boulevard in.

werd Mahmut gevraagd originele Turkse

mogen. De drukte is niet te vergelijken met de

lampen te maken voor de foodcourt. ‘Ik

Parallelweg betreed, zie ik wat typische

van Amsterdam. Twintig jaar zat hij met

weekenden voor corona, benadrukt Mahmut

had eigenlijk plannen om terug naar Turkije

woonboulevardwinkels, zoals de Keuken-

Atelier Stam op een toplocatie aan de

Sahin, die een winkel heeft met lampen uit

te gaan, maar ik heb toch de gelegenheid

kampioen en de BCC, en – inderdaad – veel

Prinsengracht., maar door de coronacrisis

Istanboel en verschillende soorten baklava en

maar gepakt om een stukje Istanboel naar

leegstaande panden. Eén pand springt in het

had hij geen inkomsten meer en werd die plek

ander Turks gebak. Hij is een echte zaken-

Nederland te brengen.’ Als de corona-

oog: een bijna geheel gesloten doos, die be-

te duur. ‘Toen dacht ik: dit is het moment voor

man, hij weet dat het voor de uitstraling van

maatregelen versoepelen, opent Mahmut

schilderd is met gele, witte en zwarte vlakken.

een frisse start.’

de winkel goed is als hij zijn fez opzet, een

een tweede, grotere zaak in De Beverwijkse

Twee jonge vrouwen zijn bezig een zijingang

Turks rood hoofddeksel met een kwast.

Bazaar: ‘Een goede zakenman investeert in

in een vrolijke kleur blauw te schilderen. Dit is

Een van de grondleggers van De Broed-

slechtere tijden.’

De Broedmachine, vertellen ze trots, vroeger

machine is José van cultureel café Camille

was dit een woonwinkel, nu zitten er werk-

in het centrum van de stad. Zij gebruikte het

ruimtes voor creatieve ondernemers in.

pand al langer als opslag en atelier voor het

Mahmut is een Turkse Nederlander van de
tweede generatie: ‘Nederland is eigenlijk het

Als ik onder het spoor door loop en de

Schuin boven het restaurant schildert

end dat de winkels weer mondjesmaat open

kunstenaar Matthijs Stam de grachten

beste land op aarde: hier zitten alle landen

Ondernemersstad

samen,’ lacht hij. Vroeger werkte hij bij Fokker

De Bazaar is een ondernemersinitiatief dat

als engineer. Toen de vliegtuigbouwer in 1996

min of meer per ongeluk uitgroeide tot een

zijn gesloopt en ik kom binnen in een hoge,

naar te overtuigen er een broedplaats voor

failliet ging, begon hij voor zichzelf met een

landelijk fenomeen. Is het toeval dat dat juist

ruime hal. Tess van den Brink (eind 20) bouwt

jonge creatievelingen van te maken. ‘Zo gaat

handel in lampen, die hij onder andere aan

hier in Beverwijk gebeurde? Niet helemaal,

er haar eigen restaurant. ‘Hier komt een podi-

dat in Beverwijk,’ zegt ze, ‘lokale ondernemers

Van der Valk hotels verkocht.

de stad heeft een can do-mentaliteit en het

um, hier de bar en achter die deur is de keu-

gunnen elkaar wat.’ Ook de gemeente stelde

gemeentebestuur luistert van oudsher goed

ken,’ vertelt ze met opgestroopte mouwen.

een kleine subsidie ter beschikking, want

naar de wensen van ondernemers.11

‘Daar zit Mike,’ ze wijst naar de ateliers die

zo’n broedplaats is een mooie place maker

De Bazaar is niet het enige nieuwe feno-

verder in het pand gevestigd zijn. ‘Hij is staal-

voor de plannen die de gemeente met de

meen waarmee Beverwijk Nederland kennis

kunstenaar en had hier als eerste een atelier.

Spoorzone heeft.

liet maken. In 1981 vestigden zich een tiental

Hij werkte lang in de industrie, maar op een

grote meubelzaken aan de brede Parallelweg

dag zei hij “Fuck Tata” en nam ontslag.’

DE BAZAAR IS
NIET HET ENIGE
NIEUWE FENOMEEN
WAARMEE BEVERWIJK
NEDERLAND KENNIS
LIET MAKEN.

en zo ontstond, zonder veel omhaal en grote

De lage plafonds in het oude bedrijfspand

De restauranteigenaresse in spe is een

jaarlijkse Young Arts Festival en wist de eige-

11

Volgens economie-wethouder

woorden, de eerste meubelboulevard van

‘import-Beverwijker’, zoals ze dat zelf noemt.

Serge Ferraro (VVD stond de gemeente

Nederland. De lokale krant schreef destijds:

‘Ik vind het hier heerlijk. Niet lullen, maar

vroeger altijd welwillend tegenover

‘Meubels kijken en vergelijken en aanschaffen

poetsen.’ Zelfs deze nieuwe generatie Wijkers

inwoners die een eigen winkel wilden

is aantrekkelijk in Beverwijk, niet in de laatste

praat met geen slecht woord over de staal-

openen: ‘Iedereen mocht zijn gang

plaats omdat aan deze woonboulevard het

fabriek. ‘Ik vind echt wel dat ze moeten ver-

parkeerprobleem onbekend is.’12 Maar toen

duurzamen, maar mijn opa heeft altijd bij de

meer Nederlandse steden een woonbou-

Koninklijke Hoogovens gewerkt, dus ik weet

levard net buiten de stad kregen, zette het

ook dat het veel rijkdom heeft gebracht.

gaan.’ In: ‘Alles uit de kast voor een
levendig centrum’, NRC Handelsblad,
15 maart 2019.
12

‘Beverwijk’, Wikipedia, geraad-

pleegd 26 april 2021.

103

104

De meubelboulevard, De Bazaar en de be-

in een klein arbeidershuisje in de Oranjebuurt.

Ik blijf het koppel een antwoord schuldig,

drijventerreinen daaromheen vormen nu

Zijn ouders komen uit Amsterdam, de hare uit

maar op de terugweg spookt de vraag nog

125

nog de rauwe rand van de stad. Hier moeten

Krommenie en ze hebben dit huisje gekocht

een tijdje door mijn hoofd: zou ik hier willen

de komende 25 jaar niet alleen 10 duizend

omdat Beverwijk zo lekker dichtbij ligt. ‘Het

wonen? Met de trein is het een beetje te ver,

100

nieuwe woningen verrijzen voor in totaal

is hier een gezellige buurt hoor. We hebben

overweeg ik, en ik zou de reuring van de stad

20 duizend nieuwe inwoners, ook komen

de buren al ontmoet, het zijn oudere men-

missen, de musea, de cafés. Daarmee zou uit-

50

er vijfduizend nieuwe arbeidsplaatsen. De

sen, heel aardig.’ Ik knik instemmend en krijg

eindelijk best te leven zijn, bedenk ik, maar de

25

ambitieuze plannen getuigen van de han-

prompt de vraag: ‘Zit jij er soms ook over te

vervuiling van Tata Steel, die houdt me tegen.

den-uit-de-mouwenmentaliteit die ook eer-

denken om hier te komen wonen?’

dere grote Beverwijkse veranderingen in gang

Ik val even stil. Mikt Beverwijk met al die

127
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GEMIDDELDE

BLOEMENDAAL

WIJK
AAN ZEE

De stad van Tata

zette, zoals de bouw van een centrum op de

nieuwe woningen en werkplekken op mij,

‘Meer mensen met longkanker in Beverwijk,

grens met Heemskerk, de meubelboulevard

een startende Amsterdammer? En zou ik

mogelijk door luchtvervuiling’, kopte RTL

en De Bazaar.

LONGKANKER

13

‘Beverwijk groeit door naar 60.000

inwoners', Noordhollands Dagblad,

dat willen? In ieder geval kijken nog niet veel

Nieuws vorige zomer.15 De nieuwszender

Amsterdammers naar Beverwijk als mogelij-

baseert zich op onderzoek van de GGD, dat

raadsvergadering waarin deze grote sprong

ke woonplek, de druk op de woningmarkt is

aantoont dat er in Beverwijk 27 procent meer

makelaarsorganisatie Huizenzoeker

voorwaarts werd bekrachtigd, vergeleek Kelly

hier veel minder groot dan in de andere vier

gevallen van longkanker zijn dan gemiddeld

kostte een huis in Beverwijk in 2020

Uiterwijk van de lokale politieke partij Vrij de

plaatsen in Groot-Amsterdam waar Stad-

in Nederland. ‘Dit zijn omgerekend ongeveer

gemiddeld 330.000 euro. Ter vergelij-

plannen met het tv-programma ’Help mijn

Forum verkenningen deed. Betaalbaar is het

zeven nieuwe patiënten met longkanker per

king: in Amsterdam lag de gemiddelde

man is klusser’. ‘De wethouder blijft zich maar

hier dus wel, nou ja, relatief dan.

jaar meer in Beverwijk dan in de rest van het

Niet iedereen is daar gelukkig mee. In de

14

9 april 2021.
14

Volgens onafhankelijke

huizenprijs 79% hoger, in Hilversum
56%, in Uithoorn 27%, in Almere 12%

blindstaren op het hele huis en zou veel beter

land’, aldus het nieuwsbericht. Ook het RIVM

kunnen beginnen met eerst eens de woon-

heeft onderzoek gedaan: de inwoners van

15

kamer af te maken. Kleinere projectdelen

Wijk aan Zee, het dorp naast de staalfabriek,

Beverwijk, mogelijk door luchtvervui-

zoals Meerplein verzanden in die grotere

blijken niet alleen vaker last te hebben van

ling’, RTL Nieuws, 16 juni 2020.

samenhang terwijl de ontwikkelaars ervoor

hoofdpijn, misselijkheid en andere gezond-

16

in de rij staan,’ zei Uiterwijk.13
Maar wat mij vooral bezighoudt: wie zou
daar eigenlijk willen gaan wonen? Want die
20 duizend nieuwe inwoners zullen voor een
flink deel van buiten Beverwijk moeten komen.
Op een zonnige dag loop ik bij toeval een
jong koppel tegen het lijf. Ze zijn begin twintig, vertellen ze, en wonen sinds vier maanden

ONDER LEIDING
VAN ADVOCAAT
BÉNÉDICTE FICQ
GAAN OMWONENDEN
TATA STEEL IJMUIDEN
AANKLAGEN.

heidsklachten, ook hartklachten, diabetes en
longkanker komen vaker voor dan in andere
gebieden in Nederland.16
Onder leiding van advocaat Bénédicte
Ficq, die in 2016 bekend werd met haar zaak
tegen de tabaksindustrie, gaan omwonenden Tata Steel IJmuiden aanklagen omdat

en in Purmerend 9%
‘Meer mensen met longkanker in

Het Rijksinstituut voor

Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
monitort sinds 2008 de gezondheid in
de IJmond. Over de periode 2018-2020
deed het RIVM aanvullend onderzoek
naar de zogenoemde grafietregens en
naar de luchtkwaliteit en gezondheid
in de regio. Daaruit bleek dat bewoners
rond Tata Steel IJmuiden vaker ziek
worden. Bron: Tussentijdse resultaten

de fabriek bewust ‘stoffen in de bodem, lucht

Gezondheidsonderzoek in de IJmond,

of oppervlaktewater zou brengen’ die een

RIVM, 14 april 2021.
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gevaar zijn voor de volksgezondheid.17 Dat

uit het stripverhaal op gezette tijden door

is een strafbaar feit waar twaalf jaar cel

Rome werden aangevallen, zo worden de

op staat.

dorpelingen van Wijk aan Zee belaagd door

De staalfabriek, ooit een geliefd bedrijf,
lijkt nu meer een vloek dan een zegen.
De 30-jarige Jordy Sanger uit Wijk aan Zee is
een van de mensen die zich achter de massa-

17

Namens omwonenden van Tata

Steel zal advocaat Bénédicte Ficq in

de naburige Hoogovens: grafietdeeltjes uit

mei niet alleen aangifte doen tegen de

de ovens waaien soms letterlijk over het dorp

rechtspersonen en de (ex-)leidingge-

en laten een zwarte stoflaag achter op de

venden van de staalfabriek zelf, maar

huizen en auto’s.

ook tegen slakverwerker Harsco op
hetzelfde industrieterrein. Dat is een

‘Soms kan ik zó...,’ Jordy maakt een zwie-

historische stap, want tot nu toe heeft

claim van Bénédicte Ficq heeft geschaard.

pende beweging met zijn wijsvinger, ‘een dik-

Vanaf de top van een duin kijken we uit over

ke laag grafiet van het kozijn afvegen.18

het fabriekscomplex. ‘Een soort Isengard van

Ik kan Tata Steel dan persoonlijk bellen en

18

Lord of the Rings,’ grijnst Jordy, ‘het heeft wel

dan komen ze mijn huis schoonmaken. Ja

die in de lucht terechtkomen op het

iets indrukwekkends, vind je niet?’

echt, dezelfde dag nog. Of ik krijg een was-

moment dat een restproduct van

De jonge muzikant woont met zijn hoog-

nog nooit iemand de fabriek voor de
rechter gesleept.
De grafietregens zijn stofwolken

de staalproductie, slak, vloeibaar

kaartje voor mijn auto.’ Hij doet wat lacherig

uit ketels wordt gekiept. Naast de

zwangere vriendin Kim Schulte (33) in een so-

over, maar als hij aan zijn nog ongeboren eer-

ciale huurwoning in Wijk aan Zee, een gezellig

ste kind denkt, wordt hij serieus: ‘Als Tata niet

rijtjeshuis met een kleine tuin aan de voet van

stopt, kunnen we hier niet blijven. Ik ga nog

Beverwijk gebracht, dat maakt het onmoge-

kwiklozing. Bronnen: ‘Ongezonde

de dijk. Ook Jordy is een import-Wijker, lang

liever terug naar de Achterhoek, dan hier blij-

lijk om de stad los te zien van de industrie. Zo

hoeveelheid metalen in grafietregen

woonde hij in Amsterdam-Noord. Maar de

ven en kanker krijgen van de luchtvervuiling.’

ontstond het wereldberoemde Hoogovens

hoofdstad moest hij vanwege de huurprijzen

grafietregens ligt Tata Steel ook onder
vuur door ‘zwarte sneeuw’ en illegale

Schaaktoernooi – nu: Tata Steel Chess Tour-

Tata Steel’, NOS, 4 juni 2019; ‘Waarom
staalreus Tata Steel geliefd en omstreden is’, NOS, 10 april 2021.

‘gedwongen’ verlaten. ‘Ik heb in Beverwijk al-

In april stuurden de provincie en de omliggen-

nament – vanuit de schaakclub voor de

tijd dat nostalgische gevoel van Amsterdam-

de gemeentes een brandbrief naar Den Haag:

fabriekswerkers en omwonenden.

Noord,’ zegt hij. ‘Mensen praten lekker tegen

de regelgeving voor Tata Steel moet zo snel

‘We eten ervan,’ zegt hij stellig. ‘Nog

Staten van Noord-Holland en het

elkaar op straat, zijn een beetje bot, maar wel

mogelijk worden aangescherpt. Het lijkt een

steeds.’ Al heeft hij zelf nooit bij de fabriek

college van burgemeester en wet-

eerlijk. Ik moet daar altijd wel om lachen, het

kwestie waar iedereen het over eens is: je

gewerkt, toch noemt Jan zich net als zijn

is allemaal niet zo gelikt.’

krijgt er kanker van, dus de toko moet sluiten.

vader een ‘Hoogovenman’: ‘Dat is een soort

Maar Wijker Jan de Wildt wordt nijdig als ik de

gen, dat heb je of dat heb je niet.’ Hij is er dan

de IJmond over hun gezondheid en

kwestie aanroer.

ook diep van overtuigd dat Tata Steel nog

zien deze bevestigd in de resultaten

altijd heel serieus met zijn omgeving omgaat

van dit onderzoek. […] Wij willen samen

Wijk aan Zee ligt vijf kilometer van Beverwijk, er loopt slechts één weg naartoe, die
dwars door het terrein van de Hoogovens

19

Als zoon van een Hoogovenwerker raakt

voert. Het dorp is een soort eilandje op het

het hem pijnlijk dat de discussie weinig

en zich nog altijd maatschappelijk opstelt. ‘Ik

land, een Asterix en Obelixdorp omringd door

ruimte laat voor de positieve kanten van

zal je eens vertellen: ik weet dat er hier men-

het industriële gebied dat zich uitstrekt van

het bedrijf. De staalfabriek heeft volgens

sen zijn die hun huis en auto elke maand la-

IJmuiden tot Heemskerk. En zoals de Galliërs

hem veel welvaart, rijkdom en cultuur naar

ten schoonmaken op kosten van Hoogovens.’

19

In een brandbrief, gedateerd 14

april 2021, schrijven de Gedeputeerde

houders van de gemeentes Beverwijk,
Heemskerk en Velsen: ‘Onze colleges
delen de zorgen van de bewoners van

met het Rijk – als gezamenlijke overheden – en met Tata Steel onderzoeken
welke concrete maatregelen bij Tata
Steel nodig zijn voor een gezondere
leefomgeving.’
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Stad van de toekomst

en veel hoogbouw. Beverwijkers zijn over het

De discussie rondom Tata Steel hangt als een

algemeen weinig kapitaalkrachtig en daarbij

verleiden heeft ook voordelen. Juist door

sluier over Beverwijk, zeker voor potentiële

zijn ze ook erg gesteld op hun ruimte: ze willen

zich te richten op de Beverwijkers kunnen

nieuwe inwoners als ik, die het Hoogoven-

een huisje met een stukje tuin. Dus voor de

beleidsmakers en ontwerpers voorkomen

gen niet hebben. Gaat het nieuwe woon- en

Beverwijker zelf zal het volgens mij niet echt

dat de Spoorzone een slappe kopie wordt

werkgebied ten zuiden van de A22 het imago

aantrekkelijk worden.’

van Haven-Stad in Amsterdam of het

van Beverwijk veranderen? Hoe komt dat eruit

De noodzaak om de eigen bevolking te

Mensen van buiten Beverwijk zien te win-

Hembrugterrein in Zaanstad. Beverwijk zou

te zien en hoe betaalbaar wordt dat gebied

nen dan maar? ‘Beverwijk heeft zeker poten-

wel eens de ideale plek kunnen zijn om te

eigenlijk? Minimaal twintig procent zal uit

tie,’ zegt De Joode. ‘Maar er is fikse concur-

onderzoeken hoe thuisvoelen er eigenlijk

sociale huur bestaan, absoluut niet minder,

rentie van steden die door Amsterdammers al

uitziet in een woonwerkgebied. Hoe voorkom

legde de gemeenteraad vast. Of er ook

langer als leefbaar worden gezien. En ook van

je dat de nieuwe bewoners zich alsnog tegen

25 procent goedkope en 35 procent middel-

Amsterdam zelf: Haven-Stad bijvoorbeeld,

dure koopwoningen komen, zoals de Verken-

het plan voor het westelijk havengebied.’

Staalstad ging tegen de vlakte, de meubel-

regio voldoende plek over voor de maak-

ning Spoorzone stelt, is de vraag: die percen-

Beverwijk heeft volgens De Joode nog altijd

boulevard raakte in verval.

industrie, wat door alle transformatieplannen

tages zijn slechts intenties.

weinig aantrekkingskracht, zeker voor stede-

20

de bedrijvigheid keren? En hoe houd je in de

Het ambitieuze plan voor de Spoorzone

van Amsterdam en Zaanstad allerminst is

Ik leg mijn vragen voor aan iemand die

lingen met een dikke portemonnee. ‘Beverwijk

lijkt voortgekomen uit eenzelfde doeners-

verstand heeft van de woningmarkt in de

zal dit soort keuzes echt voor zichzelf moeten

mentaliteit: een grootschalige binnenstede-

IJmondregio. Robert de Joode is woning

maken, voor zijn eigen woningmarkt en voor

lijke verdichtingsoperatie die de stad de helft

Groot-Amsterdam in de luwte en dat is een

marktconsultant en makelaar en kent Be-

zijn eigen inwoners. Pas als dat eenmaal

groter moet maken en die de rauwe rand van

gunstige uitgangspositie: er is voldoende tijd

verwijk en omgeving goed. Hij vindt het lo-

loopt, kan het over een aantal jaar misschien

Beverwijk om moet toveren in een modern

om stadsbreed na te denken over de vraag of

gisch dat Beverwijk inspringt op de vraag

ook interessant worden voor de woningzoe-

woonwerkgebied.

het een zwaan wil worden, en zo ja: wat voor

naar meer woningen in de metropool

kende Amsterdammer.’

regio, toch noemt hij de plannen ambitieus.

De stad speelt daarmee in op de woning-

gewaarborgd?
Vooralsnog zit ‘lelijk eendje’ Beverwijk in

soort. De zeldzame zwarte zwaan misschien?

behoefte in Groot-Amsterdam, maar stuit

‘Allereerst is het een groot niet-woongebied

Beverwijk groeide na de oorlog in rap tempo:

wel op een dilemma: zeker in de eerste fase

en duurt zo’n transformatie lang. Kijk maar

als eerste Nederlandse stad kreeg het een

zullen de Beverwijkers zelf de belangrijkste

naar Amsterdam-Noord, waar het zeker twin-

meubelboulevard en ook de grootse overdek-

doelgroep voor de nieuwe woningen vormen,

tig jaar heeft geduurd om de scheepsbouw

te markt, zo niet van Europa, dan toch wel

maar juist zij houden niet van appartementen

te vervangen.’

van de Benelux, landde hier. De can do-

in hoge dichtheid. Daarbij komt dat Wijkers

mentaliteit heeft Beverwijk rijkdom, banen,

het gebied, ondanks De Bazaar, nogal slecht

ject is ambitieus, legt hij uit. ‘De gemeente

verenigingen en cultuur gebracht. Maar die

kennen: ze doen hoogstens even snel bood-

moet bedrijven uitkopen, want die gaan de

houding heeft ook haar keerzijde gehad: te

schappen bij de foodhallen en de Aziatische

grond niet gratis inleveren. Dat zorgt voor

hard van stapel lopen – ‘Help mijn stad is

supermarkt, verder is dit het domein van wer-

20

een hoge grondprijs en dus voor dure huizen

klusser’. Het gemeentehuis voor de geplande

kers en toeristen.

meente Beverwijk, december 2020.

Maar niet alleen de realisatie van het pro-

De Verkenning Spoorzone, ge-
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Een charmant dorp met stadse
faciliteiten, fraaie Dudok-wijken en
natuurgebieden in welke richting
je ook loopt of fietst: op het eerste
gezicht is de tevredenheid in
Hilversum groot. Waarom kan alles
niet gewoon bij het oude blijven,
hoort Marissa Klaver dan ook als
ze op verkenning gaat.
Maar ook het Gooise dorp ontkomt
niet aan de problemen van deze
tijd. Terwijl er al een tekort aan
woningen is, drijft stadse import
de huizenprijzen nog verder op.

Ondertussen staan in veel buurten
de ‘sociale haarvaten’ onder druk.
Ook de positie als mediastad is al
jaren verre van stabiel, en van de
breed uitgedragen identiteit die
daarbij hoort is in het centrum weinig
te merken.
Het plan van het gemeentebestuur
om met steun van Amsterdam
duizenden woningen te bouwen werd
afgeschoten door de bevolking. Maar
wat dan? De dialoog tussen inwoners
en bestuur komt langzaam op gang.
De inzet: hoe behoud je het goede
zonder een reservaat te worden?
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De beelden bij dit essay zijn stills uit de begeleidende film
Hilversum. Een dorpse belofte, te zien op de site van Stad-Forum.

INWONERS VAN HILVERSUM
OOKWEL 'CENTRUM VAN HET GOOI'
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Als ik van Amsterdam naar Hilversum rijd, valt

heiden en bossen. Vandaag niet langer een

Net als de forensen die in een wereld zonder

bescheiden brinkdorp, maar een mediastad.

pandemie elke dag op en neer pendelen,

Tenminste, dat vertellen het verkeersinfarct

laat ik bescheiden wolkenkrabbers en wild

en de billboards die je aan de bosrand ver-

getoeter achter me verdwijnen. Blijf ik weg

welkomen. Met bijna 91 duizend inwoners is

van de snelweg, dan zie ik links lange velden

Hilversum al jaren met recht het centrum

met mistbanken en rechts een rij Hollandse

van Het Gooi te noemen, maar in de smalle

huisjes.

straten van het centrum kun je nog steeds de

Aan de oevers van de Vecht verraden zwierige hekken met gouden knoppen, theehuizen
en meterslange voortuinen dat rijke Amster-

Hulluvusums

Hilversum ligt ingesloten tussen plassen,

er elke kilometer een stukje stad van me af.

Hilversum is geen plek waar je ‘zomaar’
terechtkomt, ontdek ik al snel tijdens mijn
100.000

00
100.

eerste gesprekken. Hilversummers weten

0

duidelijk te verwoorden waarom ze hier –

80.000

91 . 0 0 0

8 2 .0 0 0

iemand van begin twintig liggen Amsterdam
en Utrecht misschien meer voor de hand,
maar Boker verhuisde naar Hilversum Oost

40.000

Ooit was het nog drukker, in 1958 woonden

dammers al in de zeventiende eeuw wisten

hier meer dan 100 duizend mensen. Nadat

waar ze moesten zijn. De zandgronden van

de textielindustrie vertrok, daalde het aantal

Het Gooi boden ook toen al droge voeten en

inwoners tot een dieptepunt van iets meer

bovenal: groene ruimte.

dan 82 duizend in 2000. Maar sindsdien we-

(24) verhuisde naar Hilversum vanwege haar
werk, maar dat was niet de enige reden. Voor

60.000

paden herkennen waar herders hun kuddes
schapen ooit doorheen stuurden.

nog steeds – wonen. Journalist Sona Boker

vanuit een dorp in Limburg. ‘Ik heb wel aan
Amsterdam gedacht, maar ik vond het uit20.000

eindelijk toch te druk en te toeristisch. In Hilversum heb je alle faciliteiten maar toch nog
1958

2000

2020

ten jonge mensen uit de stad Hilversum weer

VERTREK VAN DE
TEXTIELINDUSTRIE

te vinden – net als die Amsterdamse elite van
vroeger. En wie zou ze ongelijk geven?

het gevoel van een dorp. Het is vrij rustig en
zit er precies tussenin.’
Jisca Visser (28) denkt er hetzelfde over,
maar groeide juist op in de ‘toen nog gezelli-

voelen voor invloed van buitenaf. Alsof hun

ge’ drukte van Amsterdam Oud-West, op de

Een dorp dat een stad wordt, blijft altijd een

grote dorp altijd het risico loopt om opgeslokt

hoek van de Overtoom. Bijna niemand is zo

beetje van beiden. Als ik Hilversum tijdens

te worden door een grotere stad.

enthousiast over Hilversum als Visser, team-

een van mijn eerste gesprekken een stad

Voor een jonge stedeling zoals ik is

manager bij een webwinkel. ‘Ik dacht altijd, ik

noem, krijg ik een strenge blik. ‘Sorry, het is

het leven duur en krap. De charme van

ga nooit weg uit Amsterdam. Maar het was

misschien een beetje chauvinistisch, maar

Hilversum weet mij dan ook al snel te ver-

veel te duur.’ In het ‘knusse’ Hilversum herkent

dit is dé manier om de import eruit te pikken.’

leiden. Je hebt hier inderdaad alles, knik ik

ze het Amsterdam dat ze als kind kende. ‘En

Vanuit mijn tienerjaren in Veenendaal – met

mee in de gesprekken. En wanneer ik door

door de snelle treinverbinding is het net alsof

bijna 70 duizend inwoners ook zo’n dorp –

de Bloemenbuurt wandel, zie ik dat Willem

ik nog steeds om de hoek woon. Inmiddels

weet ik dat van het woord dorp bijna een

Dudok wist hoe hij een wijk in elkaar moest

ben ik er helemaal aan verknocht. Ik zie me-

soort eed uitgaat. De belofte dat sommige

zetten. Maar waar de tevredenheid groot is,

zelf hier niet meer weggaan.’

dingen nooit zullen verdwijnen. Want met

blijkt verandering soms het moeilijkst. Vooral

Amsterdam en Utrecht om de hoek lijken

als Hilversummers het gevoel krijgen dat iets

door Hilversum begin, komen de lockdowns

Hilversummers zich nooit helemaal veilig te

achter hun rug om gebeurt.

weer terug. Ik voer dus veel gesprekken via

Wanneer ik half oktober aan mijn tocht
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beeldschermen en telefoons. Visser woont in

vrijwel alle wijken een toename in belang-

gek: het dorp zit er vol mee. ‘Ik kom constant

een ‘klein huurappartement’ in het centrum.

stelling.’ Waar jonge gezinnen uit de stad

mezelf tegen,’ zegt Scholing. ‘Je zit hier wel

Een paar dagen na ons gesprek loop ik over

vooral op ‘authentieke arbeidershuisjes’ azen,

echt in een elitaire, witte bubbel. Ik vind het

de Groest – de hoofdstraat – om te zien of ik

kiezen expats juist voor nieuwbouwwonin-

wel jammer dat er zo weinig variatie in men-

het ‘knusse dorp’ zie wat zij beschrijft.

gen. Hilversum Oost was drie jaar geleden

sen is. Je ziet bijvoorbeeld weinig jongeren.’

En inderdaad, ik loop tegen winkels aan

dan ook een goede keuze voor Buesink.

Dat gevoel van herkenning is ook prettig,

die volgens de jaartallen op de gevels al lang

‘Wat dat betreft mag ik blij zijn met al die

zegt projectmanager Yonina Deckers (39).

in Hilversum zitten. Zo zie ik bijvoorbeeld de

Amsterdammers, want mijn woning blijft in

Ze woont in een vrijstaand huis in het West-

Stofzuigercentrale, een zaak die al negentig

waarde stijgen.’

Indiëkwartier, ten oosten van het spoor. ‘Ie-

jaar bestaat. In de etalage liggen hand-

dereen komt hier uit Amsterdam – echt

geschreven prijskaartjes, op het raam staat

Perfect gelegen tussen Amsterdam en

in grote blokletters Stofzuigerzakken van alle

Utrecht trekt het grote dorp woningzoeken-

ongelofelijk. Dat schept meteen een band.’
Dat moet voor scheven ogen zorgen,

merken!. Maar even verderop kom ik ook de

den uit beide steden. Zo ook Sanne Scholing

dacht ik terwijl ik hun woorden neerpende.

grote ketens tegen, zoals de hippe woon-

(32) en Pieter Vermeulen (37). Hij – baardje en

Maar dat blijkt mee te vallen. Waar import

winkel Dille & Kamille uit Utrecht. Overal lijken

een flinke kop haar – werkt in de groene ener-

en Hilversummers eerder langs elkaar heen

het oude dorp en de nieuwe stad vreedzaam

gie, zij – lange, rossige golven en een aan-

leefden, is dat door de jaren heen veranderd,

naast elkaar te bestaan.

stekelijke glimlach – bij Stichting Nederlands

merkt geboren Hilversummer Buesink. ‘Dertig

Debat Instituut. Het is het soort stel dat ik

jaar geleden was het heel erg gesloten. Je

‘Ik voel me heel erg thuis hier, maar ik kom

jaren veel kleinere winkels zijn ingewisseld

vooraf al had verwacht: jong, hoogopgeleid

kon als nieuwkomer niet zomaar een café

hier dan ook vandaan,’ zegt Bastiaan Buesink

‘voor de McDonalds’ van deze wereld’. Jam-

en met opgetogen, stadse flair.

binnenlopen zonder dat iedereen je aan-

(55), momenteel werkzoekend.1 Vanachter zijn

mer, maar hij is praktisch ingesteld: ‘Dat heb

Vermeulen komt uit Blaricum – ‘niet uit

bril kijkt hij me welwillend aan, maar ook alsof

je overal.’ Buesink woont ‘over het spoor’, bij

zo’n kast, gewoon een rijtjeshuis’ – en was als

verdwijnen omdat ze zich ‘bijna weggepest'

ik hem een non-vraag stel: natuurlijk voelt

het station. ‘De verkeerde kant, als je het aan

tiener veel in Hilversum. Ze verhuisden vanuit

voelden. ‘Maar nu blijven ze langer plakken

hij zich thuis op de plek waar hij geboren is.

Hilversummers vraagt. Maar ik vind het hier

Utrecht naar een jarendertigwoning in Het

en zie je dat de Hilversummer langzaam

In zijn stemgeluid valt nog het zogeheten

geweldig.’

Rode Dorp aan de westkant, ooit een arbei-

verandert.’

‘Hulluvusums’ te herkennen – de lokale tong-

De meest felbegeerde wijken liggen van

staarde.’ Hij zag velen dan ook snel weer

derswijk. Maar dat is het allang niet meer,

val waarin het Utrechtse en Amsterdamse

oudsher aan de westkant: villawijken die

ze wijzen op de grote, glimmende auto’s die

1

niet geheel toevallig samenvallen. ‘Alles wat

bijna op bossen lijken zoals Trompenberg en

strak door de straat geparkeerd staan. ‘Niet

baan bij de Amsterdamse GGD.

je maar wilt, is hier direct om je heen,’ zegt

Nimrodpark, maar ook meer stadse arbei-

meteen wat je zou verwachten bij dit formaat

2

2

Buesink, ‘er is werk, er is natuur, je loopt zo

dersbuurten zoals de Bloemenbuurt. Vooral

huis,’ lacht Scholing. ‘Het is hier behoorlijk

vanuit je voordeur het bos binnen.’

stedelingen realiseren zich dat er ook leuke

veryupt.’

Waar het een nieuweling vooral opvalt wat
er wel is, ziet Buesink dat er de afgelopen

woningen in Oost staan, zegt Dennis Pel van
Gooiland Makelaardij. ‘Maar eigenlijk is er in

Import voelt zich over het algemeen meteen thuis in Hilversum. En dat is ook niet zo

Inmiddels heeft Buesink een
Het Goois is een verzamelterm.

Van oudsher had ieder dorp in het
Gooi een eigen dialect, tegenwoordig is daarvan hoogstens een (licht)
accent over, dat slechts een enkeling
nog herkent.
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Amsterdamse bemoeizucht

De traditie gaat zelfs verder terug. On-

wacht een soortgelijk plan hetzelfde lot.

Maar als dit plan aan de gemeenteraad

Maar helemaal lieve vrede is het natuurlijk

danks hevig lokaal verzet werd Hilversum

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) wijst

wordt voorgelegd, blijken veel Hilversummers

ook niet. Bijna iedereen die ik spreek maakt

eind zeventiende eeuw door de aanleg van

Hilversum eind 2019 aan als sleutelgebied,

die mening niet te delen. Niet alleen raads-

zich zorgen over de huizenprijzen en schaar-

de Gooische Vaart goed bereikbaar voor

wat onder andere inhoudt dat er 6 tot 10

leden zijn tegen, ook bewonersverenigingen

ste. Stedelingen met een dikke portemonnee

Amsterdammers. Hierdoor kwam de handel

duizend woningen worden bijgebouwd en dat

zijn in rep en roer. Hilversum moet een groen

stuwen de prijzen in Hilversum flink op. De

in textiel op gang, de eerste aanzet tot de

Hilversum daarvoor geld en hulp zal krijgen

dorp blijven, wordt gezegd, en vooral: geen

gemiddelde koopsom van een huis is eind

industrialisatie van Hilversum. Tegelijkertijd

van Amsterdam en het Rijk. Het college van

tweede Amsterdam. Daarnaast overheerst

2020 431.527 euro, bijna een ton boven het

ontdekten welgestelde Amsterdammers Het

B en W is in z’n nopjes met de plannen: met

het gevoel van handjeklap. Het plan wordt in

Nederlandse gemiddelde.3 En waar in het

Gooi als de perfecte plek om zomerhuizen

extra woningen hoopt Hilversum jongeren te

juli 2020 van tafel geveegd.

derde kwartaal van 2014 nog ruim 3.500 wo-

te bouwen. Zo sloop het grote geld het van

behouden, en samenwerking met Amsterdam

ningen in Het Gooi aangeboden werden, zijn

origine arme Gooi binnen. Na de komst van

kan de gemeente bovendien helpen de

ces, blijkt als ik een woordvoerder van de ge-

dat er in het derde kwartaal van 2020 maar

de spoorlijn in 1874 veranderde Hilversum

mediahub te worden die haar al jaren voor

meente vraag om een achtergrondgesprek.

904.4 Is Hilversum het nieuwe Haarlem aan

van boerendorp met rijke zomergasten in

ogen staat.

Ze overleggen momenteel met inwoners over

het worden? vraag ik makelaar Pel. ‘Dat is

een populaire woonplaats voor forensen en

een Omgevingsvisie, en daar pas ik, als ver-

het allang. Twintig jaar geleden was een op

arbeiders in de inmiddels volwassen textiel

kenner van een denktank gelieerd aan de

de vier kopers in Hilversum al afkomstig uit

industrie. Het begin van Het Gooi zoals we

gemeente Amsterdam, even niet bij.6

Amsterdam.’

het nu kennen.
Maar in 1926 wordt Amsterdam te over-

PRIJS KOOPHUIS
3

moedig. Als wethouder Monne de Miranda
duizend hectare hei tussen Bussum en
Hilversum wil opofferen voor 20 duizend

Research BV.

500.000

4

27,€ 431.5

arbeiderswoningen, wordt hem de deur gewezen. Het gebeurde dan ook niet bepaald

5

300.000

keling van het Gooi beïnvloedde’ – laat

0,-

eens en altijd te beschermen tegen woningbouw is toen het Goois Natuurreservaat

In een achtergrondartikel in Het

Parool – ‘Hoe Amsterdam de ontwik-

.00
65

Eemlander lezen.5 Om de Gooise natuur voor

Aanbodcijfers Regio Het Gooi,

NVM Makelaars, derde kwartaal 2020.

400.000

op een nette manier: de gemeentes moesten het plan van De Miranda in De Gooi- en

Gegevens over koopsommen per

provincie, Kadaster, bewerking ABF

€3

NIET ALLEEN
RAADSLEDEN
ZIJN TEGEN, OOK
BEWONERSVERENIGINGEN ZIJN
IN REP EN ROER.
HILVERSUM MOET
VOORAL GEEN TWEEDE
AMSTERDAM WORDEN.

Dat dit de uitkomst is van een pittig pro-

lokaal historicus Pieter Hoogenraad
zien dat de ‘Amsterdamse arrogantie’
in relatie tot Het Gooi van alle tijden is.
6

200.000

Vanaf 1 januari 2022 gaat de

Omgevingswet in, waarin alle regel-

(GNR) in het leven geroepen.

geving voor de fysieke leefomgeving

Amsterdam, blijf bij je leest, was de boodschap, maar of de stad ook geluisterd heeft?
Misschien niet, want bijna een eeuw later

samenkomt. Gemeentes moeten een

100.000
HILVERSUM

LANDELIJK
GEMIDDELDE

omgevingsvisie opstellen, een strategische visie voor de lange termijn.
Hilversum werkt hier nu aan.
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in een grotere stad. Eigenaar en geboren

genoemd. Als ik Nimrodpark in rijd ontwaar

sum nu toe doet, is dat tussen gemeente

Duidelijk: het gesprek dat er voor Hilver-

dorpse gevoel’ niet verloren mag gaan. Dat

Hilversummer Jerry de Vries (32) ziet jonge-

ik grote huizen verstopt achter wilde heggen

en inwoners. Burgemeester Pieter Broertjes

gaat niet alleen over de gezelligheid, maar

ren wegtrekken omdat ze geen huis kunnen

die aan een bos doen denken. Het ‘ge-oehoe’

sprak in zijn nieuwjaarstoespraak begin 2020

ook over een gevoel van invloed op je eigen

vinden. Duizenden nieuwe woningen klinken

van uilen zou hier ’s avonds door de bomen

over het ‘nieuwe denken’, waarin de inwoners

omgeving. ‘We willen de lijntjes hier graag

voor hem zo gek nog niet: ’Veel oudere men-

klinken. Het is meteen duidelijk: hier zijn we in

een grotere rol krijgen in het tot stand komen

kort houden,’ zegt ondernemer Lot Vermeer

sen denken: het moet blijven zoals het vroe-

het westen, de goede kant van het spoor.

van plannen: ‘Zij aan zij aan een nieuwe stad

(57). De ‘internationale topregio’ waar de

ger was, want dat was zo leuk. Maar ik denk

‘We vielen meteen voor het groen,’ zegt Jan-

bouwen.’ 7

Metropoolregio Amsterdam zo graag over

dan: natuurlijk moeten we het wél doen. De

Willem Dekkers (48), werkzaam in die vlieg-

spreekt, past daar niet bij.

nood is te hoog.’ Hij denkt dat jonge import

tuigindustrie. Met een tweede kindje op

Vermeer komt uit Amsterdam en woont

een ‘enorme boost’ kan geven: ’Mensen die

komst verlieten hij en zijn vrouw zeventien

nadering langzaam tot stand lijkt te komen.

in de Hilversumse Meent, een jarenzeventig-

nieuwe dingen gaan doen en met creatieve

jaar geleden het krappe Amsterdam voor

Maar terwijl Broertjes over ‘een nieuwe stad’

wijk aan de noordkant, die bijna een soort

oplossingen komen. Ik geloof daar wel in,

deze vrijstaande villa.

spreekt, willen zij vooral hun groene dorp niet

enclave is. Het Spanderswoud sluit de buurt

dus waarom niet?’

verliezen. Toegegeven, ook in beleidsdocu-

af van de rest van het dorp, waardoor het

menten is het behoud van de dorpse identi-

nabijgelegen Bussum de vaste uitvalsbasis

Groen verzet

het groen voor woningbouw moet wijken. ‘Ze

teit al jaren een speerpunt, maar uiteindelijk

van bewoners is. In Vermeers culturele broed-

Of Amsterdam zich er nu mee bemoeit of

zullen niet snel wolkenkrabbers van driehon-

lijkt de kosmopolitische droom toch steeds

plaats De Meentwerf leren buurtkinderen

niet, al snel wordt duidelijk dat woningbouw

derd meter in het centrum zetten. En de ruim-

weer voorrang te krijgen.

wat een spruitjesplant is en kunnen zzp’ers

hier nooit eenvoudig is. Inwoners en experts

te moet ergens vandaan komen.’ Hij wijst op

Ik merk dat veel inwoners al met de gereedschapskist klaarzitten en dat de toe-

Veel Hilversummers benadrukken dat ‘het

Via een videoverbinding vertelt Dekkers
vanuit zijn keuken dat hij ‘zeker’ bang is dat

hun laptop meenemen. Voor haar is dit de

vertellen hetzelfde: in Hilversum gaat dat

de nieuwbouwwijk Anna’s Hoeve, vlak langs

Het plan om duizenden woningen te bouwen

manier om uitdrukking te geven aan haar

traag. En dat is ook niet zo gek. Wanneer

de oostelijke bosrand. ‘Je ziet toch dat daar

houdt de gewone Hilversummer ondertussen

streven: ‘samen werken aan een betere wijk’.

ik langs de randen van het dorp rijd, sche-

stukjes groen verdwijnen. Ik denk niet dat we

nog steeds bezig. Want voor wie waren die

Van massatoerisme, multinationals tot huis-

mert overal het bos tussen de huizen door.

natuur moeten inruilen voor stenen.’

huizen bedoeld? ‘Er heerst hier het gevoel dat

jesmelkers, ze raakt niet uitgepraat over de

Flat- of villabewoner, bijna iedereen heeft

ze willen gaan bouwen voor Amsterdammers,’

problemen van de hoofdstad. ‘Je wilt voor-

een natuurwandeling op loopafstand. Maar

zegt Jacqueline van Oostveen (52), een

komen dat Amsterdam die problemen ook

veel uitwijkmogelijkheden voor woningbouw

kunstenares die met vrolijk vuur spreekt. Van

naar Hilversum toe brengt. Het zou goed zijn

buiten de dorpsgrenzen zijn er daardoor niet.

Oostveen kwam in haar tienertijd in Hilversum

als Amsterdam zijn eigen woningbeleid eerst

Vooral jongere inwoners zien in dat er meer

wonen en keerde ‘na wat omzwervingen’ te-

eens onder de loep neemt.’

woningen bij moeten komen. Maar waar deze

rug. ‘Je ziet nu al dat Amsterdammers alle

Niet iedereen denkt er hetzelfde over. Wan-

neergezet moeten worden, weten ook zij niet.

huizen opkopen, waardoor gewone Hilver-

neer ik inwoners vraag naar het ‘nieuwe Hilver-

Want voor binnenstedelijk bouwen moet er

summers het niet meer kunnen betalen. En

sum’ komt Foodhall Mout bijna altijd ter spra-

altijd iets wijken.

nu moeten wij de problemen van Amsterdam

ke. Gevestigd in een prachtig oud theater

Vanwege het grote aantal villawijken

oplossen? Dat is wel de omgekeerde wereld.’

op het Marktplein, zou Mout niet misstaan

werd Hilversum vroeger ook wel ‘villadorp’

7

‘Broertjes: ‘Nog meer werk maken

van het “nieuwe denken” in 2020’’,

Gooi- en Eembode, 9 januari 2020.
De centrale boodschap: burgers
moeten meer betrokken worden bij
beslissingen over de leefomgeving.
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Buurtbrink

waarvan iedereen gebruik kon maken voor

vereniging De Parken opgericht om de ver-

Het dorpse, open karakter van hun buurt en

samenkomsten als markten en vergade-

stening tegen te gaan. ‘De gemeente wilde

straat, inwoners hameren er tegen mij op

ringen. Misschien vraagt het dichtbevolkte,

toen grotere huizen slopen en het ook hier

dat dát niet mag verdwijnen. De manier van

krappe Hilversum wel om de terugkeer van

bebouwing is belangrijk voor ze – Dudok wist

een ‘buurtbrink’ in iedere wijk. Gezamenlijk

heel goed hoe hij dat moest aanpakken –

groen kan een sociaal belang dienen, bena-

en ook voldoende voorzieningen in de wijk.

drukt onder andere Van Oostveen. ‘Mensen

Wanneer ik over de levendige Gijsbrecht van

zien elkaar hier vooral onderweg naar de

werden volgebouwd.’ Volgens Dekkers is in

Amstelstraat in de Bloemenbuurt wandel,

supermarkt, andere opties zijn er niet.’

die tijd ook bij de gemeente de overtuiging

struikel ik zelfs in coronatijd nog net niet over

helemaal dicht bouwen. Uiteindelijk heeft
de vereniging het voor elkaar gekregen dat
veel monumentale en karakteristieke panden
zijn gebleven en dat percelen niet volledig

ontstaan dat Hilversum vooral groen en weids
moet blijven. ‘En we blijven ons best doen om

AR

Ver voor zijn tijd, zo rond 1980, is wijk-

10,4 J A
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GEMIDDELDE
WACHT TIJD
SOCIALE HUURWONING

dat zo te houden.’

de kletsende buurtbewoners.
Van die momenten op straat moeten

nen. En laten deze net belangrijk zijn voor
mensen die minder te besteden hebben.

Hoeve wordt in 2021 de laatste hand aan in

duizend dingen, ik bemoei me overal tegen-

totaal zo’n 180 sociale huurwoningen gelegd.

aan’. Terwijl ik haar via Teams spreek, krijgt

belangrijk vindt. Maar woningzoekenden

‘De komende tien jaar willen we nog duizend

ze een bak popcorn voor haar neus gezet

– huur of koop – moeten ondertussen wel

woningen bijbouwen en dat kunnen we finan-

door een van haar dochters. Ze wonen in een

geduld hebben. Voor een sociale huurwoning

cieren,’ zegt Prinsen Geerligs. ‘Maar de vraag

portiekflat in Hilversum Zuid, pal naast de hei.

in de Gooi- en Vechtstreek is de gemiddelde

is of we dat mogen gaan doen.’

‘Maar in de buurt is geen speeltuintje waar

Om een indruk te krijgen van de omvang

deze regio ‘van oudsher’ geen makkelijke

lijke en culturele voorzieningen zien verdwij-

Jacqueline van Oostveen. Ze is vrijwilliger ’bij
eigenlijk geen Hilversummer die groen niét

Prinsen Geerligs wijst erop dat bouwen in

nen, heeft Van Oostveen veel maatschappe-

veel mensen het hebben, zegt kunstenares

Dekkers is zeker niet de enige; ik spreek

wachttijd 10,4 jaar.8

Net als anderen die lang in Hilversum wo-

mijn dochters kunnen spelen, of bankjes waar
ouderen kunnen zitten.’
Waar het met het groen rondom het dorp

8

De huisvestingsverordening is

regionaal geregeld, Hilversum valt
onder de Gooi- en Vechtstreek. Bijna
de helft van de sociale huurwoningen
in de regio staat in Hilversum, deze
huizen krijgen de meeste reacties.
Wanneer je in de Gooi- en Vechtstreek

van het probleem, spreek ik Pietjan Prinsen

opgave is. ‘Dat komt door de ligging met alle

Geerligs, manager Wonen bij woningcorpora-

natuurgebieden eromheen, maar ook door

wel goed zit, spreken mensen in de eigen

tie Het Gooi en Omstreken en Harro Zanting,

het dorpse karakter.’ Wanneer ik vraag of

buurt van verstening. Ik herken dat wel. Rond

directeur-bestuurder van collega-corporatie

buurtbewoners vaak van zich laten horen,

twaalf uur ’s middags zoek ik geregeld met

Dudok Wonen. Beiden concluderen dat wo-

blijft hij diplomatiek. ‘Tsja, een flatgebouw

een boterham in de hand naar een zitplek.

te bemachtigen. Er zijn zo’n 40.000

ningen bijbouwen de enige oplossing is. ‘Om

staat altijd wel voor iemands uitzicht.’ Ik

Vaak kruip ik uiteindelijk maar weer achter

woningzoekenden in de regio, daarvan

een gemeente te blijven moeten er meer

zeg tegen Zanting dat ik de indruk heb dat

het stuur. Door de vele natuur rondom het

reageren er 12.000 ook echt op het

betaalbare woningen komen,’ zegt Zanting.

Hilversum relatief veel mondige burgers heeft:

dorp, valt het gebrek aan groen in de wijken

Van de 1.550 woningen die er tussen 2016 en

‘Ik denk dat je dat goed ziet. Het is daarom

extra op.

2020 bij kwamen, vallen bijna 800 wonin-

extra belangrijk om ruimtelijke kwaliteit

gen in het lagere segment.9 In de wijk Anna’s

serieus te nemen.’

Ooit had Hilversum als brinkdorp een
open plek in het midden, de zogeheten brink,

een woning hebt bemachtigd, mag je
75 procent wachttijd meenemen. Dit
betekent dat het voor starters in deze
regio extra lastig is om een huurwoning

aanbod. Daar staan slechts 1.600
verhuringen per jaar tegenover.
9

Cijfers Woonvisie Hilversum 2016-

2020. De visie voor 2021-2025 is op dit
moment nog niet gepubliceerd.
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Sinds haar scheiding leeft ze zelf tegen de

In de oude Sint Jozefschool aan de

armoedegrens aan en maakt ze gebruik van

Koninginneweg zat vroeger De Tagrijn.

de Voedselbank. ‘Als je in het centrum ergens

Een poppodium en jongerencentrum met

koffie wilt drinken, moet je gelijk op een ter-

’een belangrijke sociale functie’, waar je een

rasje gaan zitten. Daardoor sluit je mensen

goedkope daghap kon krijgen, vertelt Van

uit die dat niet kunnen betalen.’

Oostveen. Pieter Vermeulen uit Het Rode

Dit klinkt al snel als een probleem dat

Dorp kwam er als Blaricumse tiener graag en

vooral ouderen raakt, maar tijdens de lock-

vaak. ‘Een plek voor jongens die anders al-

downs kom ik in de doelloze winkelstraten

leen op hun zolderkamer muziek maakten.’

niets dan verveelde tieners tegen. Ze han-

In 2009 is het poppodium De Vorstin ge-

ARM EN RIJK KIJKEN
ELKAAR IN HILVERSUM
NIET ZELDEN RECHT IN
HET GEZICHT.
OF DAT NOU EEN
BEETJE MENGT, VRAAG
IK OPBOUWWERKER
ZAMIR.

ik opbouwwerker Zamir. Vooral in coronatijd
merkt ze dat ‘kapitaalkrachtige bewoners’
helpen met maatschappelijke projecten, zoals koken voor de buurt. ‘Bewoners bepalen
wat de buurt is, maar dan moet je wel een
plek hebben waar die verbindingen kunnen
ontstaan.’
Door heel Hilversum heen kom ik mensen
tegen die deze verbindingen zelf proberen te
leggen. Het dorpse zit ’m voor velen niet al-

gen, luisteren muziek, en hangen nog wat

worden en is de sociale functie grotendeels

meer. Dolende tieners met hun ziel onder

komen te vervallen. ‘We hebben op onze ach-

hun arm zie je tijdens de coronacrisis door

terste poten gestaan om het als jongeren-

eronder zetten. Zo ook Marileen Fabels (59),

heel Nederland. Maar Hilversumse jongeren

centrum te behouden, maar de gemeente

die Hilversum Oost een stukje groener wil ma-

kunnen altijd al op weinig plekken terecht,

wilde wat nieuws en het moest commerciëler.’

vertellen inwoners. Een van hen vindt het dan

Een soortgelijke plek is er voor de alternatieve

ook ‘niet zo gek’ dat haar stiefzoon op straat

jongere niet meer.

buren, maar ook in het samen de schouders

ken. Daarnaast zoekt ze, onder andere vanWanneer ik het winkelcentrum binnenloop,

wege de grote druk op de huizenmarkt, naar

valt de leegstand direct op – het verschil

een andere manier om wonen te benaderen.

met de Gijsbrecht van Amstelstraat is groot.

‘We willen verkennen hoe je samen dingen

Hoe kom je in een versteende wijk zonder

Vroeger was er ook een bakker, een groente-

anders kunt doen en de wijk leefbaarder kunt

‘buurtbrink’ buurtgenoten tegen die je nog

winkel en een bloemenzaak, vertelt slager Isa

maken. Dan heb ik het over verstening tegen-

niet kent? Dat vragen ze zich ook af in het

Karaman. ‘Als er niet meer winkels bijkomen,

gaan, maar ook over de sociale leefbaarheid

Van Riebeeckkwartier, een jarenvijftigbuurtje

kunnen we ook niet meer mensen trekken.’

vergroten.’ Ze is kwartiermaker van Vonk in de

in Oost met veel sociale huur en weinig voor-

Dat gaat niet alleen over gemak, zegt Zamir:

Wijk, een broedplaats op het terrein van de

zieningen op loopafstand. ‘Nu met corona

‘Met meer voorzieningen heb je het gevoel

oude Philipswinkel aan de Larenseweg.10 Hier

merk je nog meer hoe belangrijk een ontmoe-

dat je in een levendige wijk woont, dan kom je

verrijst onder andere het eerste minidorp voor

tingsplek hier is,’ vertelt Sandra Zamir, op-

elkaar vaker tegen.’

tiny houses van Hilversum. Tijdelijk, dat dan

hangt: ‘Hij kan nergens anders naartoe, er is
niets voor hem.’

leen in gezellige pandjes en zwaaien naar de

bouwwerker bij VersaWelzijn. Nadat het wijk-

weer wel.

centrum verdween, is de ‘buurtkamer’ tijdelijk

Naast het winkelcentrum staat een enigszins

in een oude lingeriezaak in het winkelcentrum

vergeelde galerijflat, nog geen honderd meter

gevestigd. Zamir en haar team koppelen daar

van de gewilde jarendertigwoningen van de

buurtbewoners met dezelfde passies – bij-

Oude Amersfoortseweg – arm en rijk kijken

10

voorbeeld sporten of tuinieren – aan elkaar.

elkaar in Hilversum niet zelden recht in het

opdracht van Dudok Wonen door Lola

gezicht. Of dat nou een beetje mengt, vraag

(Leegstand Oplossers Amsterdam).

De broedplaats is ontwikkeld in
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Mediastad?

je er hard aan moet blijven trekken – de

het raam gedrukt naar uitzendingen en op-

Wanneer ik vanuit het centrum naar het

altijd veranderende media kunnen zo weer

names zitten te kijken. Dat gaan we hier ook

noorden rijd, spettert het rood, geel en blauw

wegglippen.

krijgen.’

14

van het gebouw van Beeld en Geluid me te-

Tijdens mijn verkenning vraag ik me vooral

gemoet. Maar afgezien van de drukte op de

af wat de mediastad voor de rest van dit gro-

toch echt uitdragen? Usman zegt dat het in

Hilversum 2.830 banen in de creatieve

turborotonde is er bij het Mediapark meestal

te dorp betekent. Tijdens mijn eerste bezoek

ieder geval ‘steeds meer’ bruist. De laatste vijf

industrie en ICT, daarvan vielen er 2.180

weinig te beleven. Vraag ik naar de identiteit

liep ik om de hoek van het Mediapark al te-

tot tien jaar is de gemeente ‘ondernemender’

onder de media- en entertainmentin-

van Hilversum, dan krijg ik bijna altijd dezelf-

gen een zuil met een lichtblauwe radio. Geen

en innovatiever. Maar het mag méér. Zo ziet

de reactie: tuinstad én mediastad. Maar als ik

idee wat dat voorstelde, pas later hoorde ik

hij een toeristentreintje tussen het Mediapark

doorvraag blijkt dat laatste meer een gevoel

dat dit onderdeel is van de Media Mile, een

en het centrum voor zich. Jerry de Vries van

dan iets tastbaars. Want het Mediapark staat

informatieve looproute richting het centrum.

Foodhall Mout mijmert ondertussen over een

te koop. Begin 2020 waren, na jaren-

letterlijk en figuurlijk ver van de inwoners af.

Het project moest de twee locaties met el-

Walk of Fame van BN’ers op hoofdstraat de

lange leegstand, alle bedrijfsruimtes

Het is een bedrijventerrein waar je alleen

kaar verbinden, maar onder de inwoners is

Groest. Zijn zaak is het meest genoemde

verhuurd. Op de Hilversumse HvA-

komt als je er moet zijn, luidt de reactie

het vooral een favoriet onderwerp van spot.

voorbeeld van het hippere Hilversum. Dat

meestal.

Onzin, zegt ondernemer Allard Bentvelsen

mensen nog niet aan ‘een dagje Hilversum’

13

(37) van @AllArt, een evenementenlocatie

denken, komt volgens De Vries omdat het

uitvoeringsplan Versterking positie

grote mediabedrijven te verliezen aan Am-

voor kunstzinnige en zakelijke ontmoetingen.

centrum identiteit mist. En het merk media-

Hilversum Mediastad vast. Ook in de

sterdam.11 Maar het tij lijkt nu weer te keren:

‘Voor mij telt de poging om het Mediapark

stad ligt voor het oprapen.

structuurvisie van 2010-2030 vormt

begin 2020 werd bekend dat reuzen als RTL

meer te betrekken bij het centrum, dat lijkt

Nederland en Talpa de komende jaren nog

me een hele goede ontwikkeling.’

Het park dreigde de afgelopen tien jaar

op het park blijven en dat de Hogeschool

Een duidelijke profilering als mediastad

Gaat het centrum de media-identiteit dan

Tussen 2008 en 2018 verloor

dustrie (LISA, 2019).
12

Voordat het Mediapark in 2019

werd verkocht aan nieuwe eigenaar
Pinnacle BV stond het terrein twee jaar

campus kunnen professionals zich
laten om- en bijscholen op ICT-gebied.
In 2010 stelde Hilversum het

de multimediasector speerpunt van

Als ik door de winkelstraten wandel, kan ik
de dichtgeplakte ramen niet negeren. De

van Amsterdam haar ‘Make It Work’-campus

zien ondernemers wel zitten, maar dan wel

leegstand in Hilversum zit al jaren stabiel op

uitbreidt. En begin april kondigden NPO-

door het hele dorp heen. ‘In het centrum zie je

acht procent. Het gaat om meer dan de

12

11

15

het economisch beleid. Van de 46.880
Hilversumse banen in 2018 kwam ruim
een kwart voor rekening voor de creatieve industrie en ICT samen.
14

Gerard Kuipers, wethouder Media

en Economie, zegt eind 2020 op

talkshows als De Vooravond en Op1 aan dat

nergens dat dit de mediastad van Nederland

smoel, zegt Usman. Hij vindt dat het centrum

ze het Amsterdamse Westergasterrein eind

is,’ zegt ondernemer Amin Usman (52). Het

compacter moet: winkels en horeca concen-

2021 verlaten en dat ze hoogstwaarschijnlijk

stof zit hem nog aan de schoenen als hij

treren in een kleine ring, met daar bovenop

terugkeren naar het Mediapark.

zijn Boekhandel Voorhoeve binnenloopt. Hij

woningen voor starters. ‘Anders krijg je een

veranderingen binnen de industrie

zit midden in de verbouwing van het oude

gatenkaas.’ Hij verwacht ‘een kaalslag’ na de

blijft voor het gemeentebestuur essen-

sumse werkgelegenheid, van 46.880 banen

C&A-gebouw aan de overkant, waar zijn zaak

coronacrisis: ‘We zullen het echt met z’n allen

tieel, dat vereist het creëren van voor-

in 2018 naar 49 duizend banen begin 2020.

straks meer wordt dan alleen een boekhan-

moeten oppakken – de lokale overheid, vast-

Hilversums toewijding aan de multimedia-

del. Usman laat een filmpje van een strakke

goedeigenaren en ondernemers – om het hier

15

sector lijkt zo beloond te worden.13 Tegelijk-

opnamestudio zien. ‘Mijn voorbeeld is Times

gezond en levendig te houden.’ Usman mist

Cijfers, 2019. De Hilversumse leegstand

ertijd blijft het credo van de gemeente dat

Square, waar mensen met hun neus tegen

een proactievere opstelling van de gemeente.

ligt op het landelijk gemiddelde.

Ondertussen groeit ook de totale Hilver-

spreekbuis.nl dat het geen gegeven is
dat de toekomst van de mediasector
in Hilversum ligt. Inspelen op grote

waarden ‘waardoor de mediasector
Hilversum blijft zien als zijn basis’.

Metropoolregio Amsterdam in
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HUISHOUDENS
ME T EEN L AGER INKOMEN
HUISHOUDENS MET EEN LAGER INKOMEN
IN 2018
IN 2018
20
18

supergaaf zijn als het marketingbureau van

Hilversummers willen de identiteit en de soci-

voor dit natuurgebied. Tot verrassing van de

de hoofdstad zou zeggen: voor een groot

ale haarvaten van het dorp behouden. Bijna

andere deelnemers kondigde Amsterdam

evenement kun je naar de RAI, maar we heb-

iedereen die ik spreek benadrukt het belang

negen jaar geleden echter aan zich terug te

ben ook Hilversum als je kleinere venues in

van een open dialoog over de toekomst. ‘In-

willen trekken uit het GNR, omdat het liever

het groen wilt.’

woners moeten worden meegenomen in be-

investeert in natuur dichter bij huis.

slissingen over waar Hilversum naartoe

De hoogste rechters moesten eraan te

Het reservaat voorbij

gaat,’ zegt Jacqueline van Oostveen uit

pas komen, maar na lang onderhandelen is

Toen ik in Hilversum op verkenning ging,

Zuid. ‘Of dat nu gaat over woningbouw of

de GNR-deal in maart 2021 zo goed als rond:

kreeg ik vaak te horen dat dit grote dorp

voorzieningen.’

Amsterdam koopt voor ruim 5,2 miljoen euro

16
14
12
10

14,1%
13,7%

8
6
4
2

HILVERSUM

LANDELIJK
GEMIDDELDE

bevroren is in de tijd. Daar is al twintig jaar

Hetzelfde zegt Jan-Willem Dekkers uit

zijn verantwoordelijkheid af. Deze deal lijkt

niets vernieuwends gebeurd, klonk het dan.

Nimrodpark: ‘Het hele inspraakproces gaat

beide partijen tevreden te stemmen, maar

Ruim zes maanden later weet ik dat veel

niet heel soepel, dat begint nu pas op gang

toch, de hoofdstad maakt de scheiding met

Hilversummers juist actief aan de slag zijn om

te komen. Je wilt niet het gevoel hebben dat

Het Gooi en dus met een belangrijk deel van

wonen, samenleven en ondernemen anders

dingen achter je rug om gebeuren.’ Ook Harro

Groot-Amsterdam hiermee definitief. En dat

aan te pakken.

Zanting van Dudok Wonen gunt Hilversum

is een duidelijke keuze: Amsterdam had de

Voor arbeiderswoningen staan nu mis-

‘bovenal’ een open dialoog over de toekomst.

regio hier ook kunnen omarmen door wel

schien glimmende Volvo’s, maar toch vind

‘Zodat er samen een bewuste, geïnformeerde

structureel betrokken te blijven.

je in Hilversum nog steeds alle lagen van de

keuze gemaakt wordt.’

samenleving. In 2018 behoorde 13,7 procent

Kan Amsterdam iets voor Hilversum bete-

In MRA-verband presenteert Amsterdam
zich als ‘internationale economische topregio

‘Ondernemers voelen de urgentie direct, juist

van de Hilversumse huishoudens tot de

kenen, vraag ik steeds. Velen hebben geen

met hoge leefkwaliteit’ en het zijn de natuur-

nú zou er tempo gemaakt moeten worden

lagere inkomens, slechts 0,4 procent onder

idee, sommige suggereren het delen van ken-

en recreatiegebieden die voor een goed deel

met de gemeente voorop.’

het landelijk gemiddelde.16 Maar om de stad

nis en kapitaal op het gebied van city marke-

bepalend zijn voor de kwaliteit van leven.

toegankelijk te houden voor iedereen, zullen

ting of sociale voorzieningen. Vaker bena-

Stelt Amsterdam zich voortaan formeel op

Hilversum betekenen, zegt Bentvelsen. Als

er meer betaalbare woningen beschikbaar

drukken inwoners en experts dat Amsterdam

door eenmalig alimentatie te betalen? Of is

eigenaar van evenementenlocatie @AllArt

moeten komen. ‘Het probleem dat bakkers

zijn problemen zelf moet aanpakken én moet

het zich van zijn verantwoordelijkheid bewust

zou hij graag zien dat Amsterdam zijn be-

en verplegers straks allemaal naar Almere

erkennen dat die zich niet aan de gemeente-

en blijft het zich, scheiding of geen schei-

kendheid deelt. ‘Als we dan toch onderdeel

verhuizen, stond al in de Woonvisie van 2008.

grenzen houden.

ding, om de toekomst van de extended family

van de regio zijn, kondig dan ook Het Gooi

Maar dat probleem is nog steeds actueel,’

aan als evenementenlocatie.’ Hij wijst erop

zegt Pietjan Prinsen Geerligs van Het Gooi

stedeling bijvoorbeeld maar al te graag in

dat Hilversum Marketing is gestart met Gooi

en Omstreken dan ook. ‘Ze noemen het hier

het Goois Natuurreservaat (GNR). Logisch

Meetings, waarmee ze volgens Bentvelsen de

weleens gekscherend het reservaat, omdat

dus dat Amsterdam vanaf de oprichting

concurrentie aangaan met Amsterdam. ‘Als je

er straks alleen nog oudere mensen met

samen met de zes Gooise gemeentes en de

16

samenwerkt, hoeft dat helemaal niet. Het zou

geld wonen.’

provincie Noord-Holland verantwoordelijk was

Statistiek, 2018.

Amsterdam kan ook best iets voor

Bij gebrek aan eigen natuur wandelt de

bekommeren?

Centraal Bureau voor de

139

P
M
14,7 K

AM

ND

AM

ST E RD

E
URM RE

Decennium na decennium plakte
Purmerend ruim opgezette wijken
aan het oude stadshart vast.
Met die traditie wordt gebroken
bij de tienduizend woningen
die de komende twintig jaar
verrijzen. Binnenstedelijk bouwen
luidt het nieuwe parool van de
voormalige groeikern die nooit zo’n
vooruitstrevend imago had.
Hoe denken de bewoners daarover?
Ivan Nio ging op verkenning en sprak
met tweedegeneratie-Purmerenders
over hun dagelijks leven.

Wat betekent thuisvoelen voor de
Purmerenders? Hoe belangrijk is
het ons-kent-onsgevoel? En hoe
verhouden ze zich tot Amsterdam en
tot de vooroordelen van de stedelijke
elite: ‘Purmerend is gewoon not done.
Je bent half white trash als je hier
gaat wonen.’
Purmerenders zijn kinderen van
de moderne stad, tegelijk zijn ze
bevreesd voor de gevolgen van
verdere verstedelijking. De stad mag
van hen alleen verder groeien als de
suburbaniteit niet wordt aangetast.
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De beelden bij dit essay zijn stills uit de begeleidende film
Purmerend. Thuisvoelen in het Stadje, te zien op de site van Stad-Forum.
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Purmerend is voor mij de grote onbekende

Purmerend, die bij zijn zoektocht naar wat

en vernieuwing? Leidraad bij mijn zoektocht

er zijn ook zorgen, vooral over de oprukkende

van de Amsterdamse groeikernen. In

thuis is, ontdekte dat het vaak zo vertrouwd

is het onderscheid dat de socioloog Richard

verstedelijking die de suburbane woonmilieus

Hoofddorp en Almere ben ik vaak geweest,

is dat het onzichtbaar is geworden: ‘Thuis is

Sennett maakt tussen ville (de gebouwde

en groene randen van Purmerend bedreigt.

maar de keren dat ik Purmerend bezocht,

misschien vooral een kwestie van doen.’1

omgeving) en cité (de manier waarop mensen
met elkaar samenleven). Het gaat om een

Het Stadje

Misschien komt het omdat Purmerend na de

dit thuisvoelen zich verhoudt tot de opgave

evenwicht tussen habitat en habitus, tussen

Met de huidige 80 duizend inwoners is

bouw van de vinexwijk Weidevenne afgerond

waar Purmerend voor staat, namelijk om tot

wáár men is en wíe men is. Ontstaat er een

Purmerend groot genoeg voor een eigen

leek en je er, anders dan in Hoofddorp en

2040 minstens 10 duizend nieuwe woningen

spanningsveld tussen deze begrippen of kun-

ziekenhuis, theater, bioscoop, bowlingbaan

Almere, geen nieuwe uitbreidingen en opzien-

te bouwen. Dat is niet alleen een flink aantal,

nen die in Purmerend blijvend samenvallen?

en een paar cafés, en tegelijk klein genoeg

barende plannen vindt.

ze moeten ook nog eens vooral binnen de

zijn te tellen op de vingers van één hand.

Ik dacht Purmerend ook wel te kennen: er

De tweede vraag die me bezighield is hoe

om een zekere gemoedelijkheid te behouden

gemeentegrenzen worden gebouwd om-

Om antwoord te vinden op deze vragen heb

en om binnen twintig minuten op de fiets in

wonen veel oud-Amsterdammers, hier kun

dat Purmerend nauwelijks kan uitbreiden.2

ik twaalf Purmerenders uitvoerig geïnter-

De Beemster, Waterland of het Twiske te zijn.

je het Amsterdamse accent nog horen. En ik

Purmerend bevindt zich daarmee in de

viewd.3 Een paar van deze bewoners zijn

ken de verhalen dat hoogopgeleide nieuwe

frontlinie van de verdichtingsopgave waar

rechtstreeks van Amsterdam naar Purmerend

stedelingen Purmerend mijden als ze beslui-

de voormalige groeikernen voor staan.

verhuisd, maar de meesten behoren tot de

ten Amsterdam te verlaten: liever verhuizen

De hamvraag is hoe het thuisvoelen zich

tweede generatie: mensen als volkszanger

ze naar een eengezinswoning in Haarlem,

verhoudt tot deze schaalsprong: hoe vindt

Danny de Munck, die op zijn twaalfde met

Hilversum of Castricum. Aan Purmerend

Purmerend een balans tussen continuïteit

zijn ouders uit de Amsterdamse Staatslieden-

kleeft nog steeds een suf imago, het is te

buurt naar Purmerend verhuisde en er bleef.

volks, te plat. Misschien heeft het ook met het

De kinderen van de tweede generatie zoeken

stemgedrag van de Purmerender te maken:

op hun beurt zelf weer een woning.

bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021
kreeg radicaal-rechts hier een kwart van de
stemmen.
En juist dat maakte me nieuwsgierig naar
Purmerend. Wat betekent thuis zijn, je thuisvoelen, in Purmerend? Wat is dat voor binding
of emotie? Wat zegt dat over het karakter
van deze stad? Waarom voelt de een zich
heel erg thuis in Purmerend en een ander helemaal niet? En ik ging onder andere te rade
bij filosoof Pieter Hoexum, zelf inwoner van

MENSEN ALS
VOLKSZANGER DANNY
DE MUNCK, DIE OP
ZIJN TWAALFDE MET
ZIJN OUDERS UIT DE
STAATSLIEDENBUURT
NAAR PURMEREND
VERHUISDE EN ER BLEEF.

De bewoners die ik sprak wonen verspreid
over de zeven wijken van Purmerend. Van
oud naar nieuw zijn dat Centrum, Overwhere,
Wheermolen, De Gors, Purmer Noord, Purmer
Zuid en Weidevenne. De gesprekken gingen

1

Pieter Hoexum, Thuis. Filosofische

verkenningen van het alledaagse, 2019.
Een eerder boek van Hoexum gaat
over thuis zijn in een rijtjeshuis in een
nieuwbouwwijk van Purmerend:

Kleine filosofie van het rijtjeshuis, 2014.
2

Van deze 10.000 woningen

zijn er 5.000 bedoeld voor de eigen
groei en 5.000 voor de regionale
woningbehoefte (Woonvisie gemeente

over hun dagelijks leven en over wat het be-

Purmerend, 2017). Op 1 januari 2022 zal

tekent om thuis te zijn in Purmerend.

Purmerend fuseren met de gemeente

Alle geïnterviewden geven hun buurt een
hoog cijfer. Ze voelen zich betrokken bij de
buurt en bij hun buren en ze hebben nog
altijd het gevoel dat ze controle kunnen uitoefenen op hun eigen woonomgeving. Maar

Beemster waar nog eens 1.500 woningen gepland zijn.
3

Met dank aan Nick Johansson,

sociaal geograaf en inwoner van
Purmerend, die een aantal interviews
heeft afgenomen.
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het centrum. ‘Het is niet het stadse waarom

huismeester werkt. Maar daar wonen wil hij

vanzelfsprekende volgende stap. Velen heb-

trum met smalle winkelstraatjes, een belang-

Purmerend heeft bovendien een oud cen-

ik hier woon, maar wel dat er een centrum

niet meer: ‘Purmerend heeft een gevoel van

ben er moeite mee, omdat het niet past bij

rijk onderscheid met groeikern Almere. ‘Almere

is,’ benadrukt Anja. De huizen in haar blokje

ons kent ons, een Nederlandse bakker, slager

het beeld van hun Purmerend. Voor Anja,

was net of je op de maan landde, het kneu-

hebben keurig onderhouden voortuintjes,

en groenteboer. Precies wat we in onze oude

die zowel van rust als reuring houdt, is het

terige van Purmerend sprak ons wel aan,’

afgebiesd met allemaal dezelfde lage houten

buurt in Amsterdam-West misten.’

behoud van kleinschaligheid belangrijk:

vertelt de 56-jarige Anja die in Amsterdam als

tuinhekjes.

baliemedewerkster bij het VU medisch cen-

‘Purmerend wil een grote stad zijn, maar dat
In het Stadje, zo noemen Purmerenders het

moet je niet willen. Dat plattelandse zou je

trum werkt.4 Twintig jaar geleden is ze met

Purmerend heeft een eigen tempo en bewo-

centrum, daar komen ze elkaar tegen, daar

moet bewaren als stad zijnde.’ En Peter be-

haar toenmalige partner vanuit Amsterdam

ners vinden het relaxter dan Amsterdam.

zwaaien ze groetend naar elkaar. Toch is

schouwt Purmerend nog altijd als een dorp:

naar het destijds nieuwe Weidevenne ver-

Ook voor Tamara (44), die van vaderskant

dat centrum aan veranderingen onderhevig.

‘De kerk is hoog genoeg. Hoogbouw past niet

huisd.

Italiaanse roots heeft en die op haar vijf-

Het belangrijkste plein, de Koemarkt, is tien

bij Purmerend, anders verliest het zijn identi-

tiende van Holendrecht naar Purmerend

jaar geleden heringericht. Ooit was dit de

teit als marktstad.’

werkte, leerde ze haar huidige partner ken-

is verhuisd, is het centrum heel belangrijk:

plek waar het vee werd verhandeld, nu is het

nen, Ruud, die nog steeds plat Amsterdams

‘Purmerend is een stadje, maar het heeft ook

een horecaplein met cafés en terrassen. De

Alles op loop- of fietsafstand

praat – ‘Zelfs in Spanje kunnen ze horen dat

iets dorps omdat iedereen wel iemand kent.

Koemarkt als consumptieruimte staat voor

Het is vreemd dat over Purmerend vaak wordt

ik uit Amsterdam kom.’ Ze huren een rijtjes-

Het is gemoedelijk. Als je ergens loopt zal je

het nieuwe Purmerend, en de bewoners zien

gesproken in termen van stad of dorp, maar

woning uit de jaren vijftig aan de rand van

niet zo gauw gek doen, want er is altijd wel

dat als een welkome vernieuwing: nu hoeven

zelden in termen van suburb. Terwijl de kwali-

iemand die jou kent.’

ze niet meer per se naar Amsterdam om uit

teit van Purmerend voor bewoners juist gele-

te gaan. Slechts een enkeling denkt nog met

gen is in het suburbane karakter: 66 procent

enige nostalgie terug aan het oude plein.

van de woningen bestaat uit eengezinswo-

Bij poppodium P3, waar ze als vrijwilligster

Met haar partner van Surinaamse afkomst en twee kinderen woont ze in een
twee-onder-eenkapwoning met garage in de

Aan de rand van het centrum doemde

ningen. Die eengezinswoning was het klassie-

jarenzestigwijk Overwhere. Het is een ruime

de afgelopen tien jaar een nieuw metropo-

buurt met veel plantsoenen. Op drie minuten

litaan Purmerend op, in de vorm van

lopen van hun huis ligt het Wormerplein, dat

Heel Europa, de hoogste woontoren van

heeft, als die een gezin sticht, een eenge-

met zijn Turkse, Marokkaanse en Surinaamse

de stad, en de iconische Melkwegbrug

zinswoning voor ogen. Remco (43) werkt als

winkels het meest gemengde buurtwinkel

over het Noordhollandsch Kanaal – bei-

onderhoudsmonteur en heeft in de bloem-

centrum van Purmerend is.

de ontworpen door hippe Amsterdamse

koolwijk De Gors, waar ook zijn ouders wonen,

architectenbureaus.

een eengezinswoning uit de vroege jaren

Anderen zeggen iets in Purmerend te
hebben gevonden wat ze in Amsterdam

ke motief om naar Purmerend te verhuizen.
Ook de tweede generatie Purmerenders

Rond het centrum en de treinstations

zijn kwijtgeraakt. Zoals Peter (55) die twin-

staat nog veel meer op stapel: de gemeen-

tig jaar geleden vanuit de Mercatorbuurt

te is ambitieus en wil Purmerend opnieuw

4

naar Purmer Noord is verhuisd. Hij komt

uitvinden als stad. Toch is de verdere

de geldt voor de namen Ruud, Remco

nog dagelijks in Amsterdam waar hij als

verstedelijking voor veel inwoners geen

en Sandra.

Anja is een pseudoniem, hetzelf-

149

REC
00:09:12

152

tachtig opgeknapt: ‘Ik vond De Gors-Zuid

hogelijk gewaardeerd. Het draait om rust,

altijd een mooie plek met veel groen. Het

ruimte, groen, netheid en alledaagse voorzie-

is een rustige buurt. Je kiest toch voor een

ningen op loop- of fietsafstand.

eengezinswoning met tuin in plaats van een

Het is vijf minuten lopen naar de super-

appartement. En als ik verhuis zou ik graag

markt, vierhonderd meter naar het park en

een slagje groter willen en ook een grotere

het zwembad. De school is vlakbij. Het is

tuin.’ Hij moet vaak om zes uur ’s ochtends

dicht bij het centrum en met de bus naar

naar zijn werk, ook in het weekend, en ergert

Amsterdam is twintig minuten,’ aldus de

zich af en toe aan geluidsoverlast van café

29-jarige Terence, die als starter een tussen-

Alonso aan de overkant, in buurtwinkelcen-

woning in Purmer Zuid heeft gekocht. Hij

trum Zwanebloem.

werkt in Alkmaar als projectbegeleider in

Het café is een van de ontmoetingsplek-

DE DROOMPLEK
IS EEN VRIJSTAANDE
WONING IN HET
LANDELIJKE
ZUIDOOSTBEEMSTER,
HET BLOEMENDAAL
VAN PURMEREND.

Overwhere was de eerste grote naoorlogse uitbreiding en is gebouwd nog voordat
Purmerend officieel werd aangewezen als
groeikern. Wheermolen is van iets latere datum, maar is op basis van dezelfde modernistische principes ontworpen en bestaat uit
doorzonwoningen aan brede straten en galerijflats aan de randen. Beide buurten hebben
veel sociale huurwoningen.
Volgens sociaal geografen is Wheermolen

de installatietechniek en is opgegroeid in

een van de zogenaamde vluchtheuvel-

ken in Purmerend waar Amsterdamse ge-

Weidevenne, waar zijn ouders nog altijd

milieus in Groot-Amsterdam: toegankelijke

zelligheid te vinden is. Er wordt op een groot

wonen. Zijn vriendin is apothekersassistente.

en betaalbare plekken waar mensen die hun

scherm naar wedstrijden van Ajax gekeken,

In de toekomst willen ze een groter huis

er zijn pooltoernooien en karaoke-avonden

in Purmerend, met een grotere tuin en

tere wijken. Purmer Zuid is gebouwd vanaf

verhuizen.6 Gevolg is dat de verhuisdynamiek

de playlist bestaat vooral uit Andre Hazes en

een garage.

het eind van de jaren tachtig en heeft een

in zulke buurten hoog is. Ook is de concen-

rechthoekige opzet met kaarsrechte, brede

tratie aan huishoudens met een zwakke soci-

Willy Alberti. Maar eens per maand is er ook

Ze zijn daarin bepaald niet de enigen, de

Purmer Zuid en Weidevenne zijn de be-

baan hebben verloren nog naartoe kunnen

een open avond voor lhbtiq+’ers. Alonso is

droomplek van de meeste geïnterviewden

woonstraten. Er is hier kwistig omgesprongen

aal-economische positie er groter dan elders

voor transgenders zelfs het enige openbare

is een vrijstaande woning in het landelijke

met ruimte. Weidevenne is vanaf eind jaren

in Purmerend.

café waar ze uit kunnen gaan ten noorden

Zuidoostbeemster, het Bloemendaal van

negentig gebouwd, is veel dichter bebouwd

van Amsterdam.5

Purmerend.

en heeft minder groen. Weidevenne trekt

5

J. Koning, ‘Hier kunnen we

veel import uit Amsterdam. Purmer Zuid is,

gewoon onszelf zijn’, Noordhollands

Purmerend is een geplande stad, elke uit-

Van volks tot vinex

net als woonervenwijk De Gors, vooral bij

Dagblad, 22 januari 2020.

breidingswijk heeft een eigen wijkwinkelcen-

Voor een buitenstaander lijken de verschil-

Purmerenders zelf geliefd.

trum en eigen basisscholen en buurt- en

lende wijken misschien op elkaar, toch zijn

Aan de andere kant zijn er de oudere

sportvoorzieningen. Vijf van de zeven wijken

er duidelijke verschillen. Elke wijk heeft een

en ruim opgezette wijken Overwhere en

metropool, 2018. Uit gegevens van

hebben zelfs een eigen marktdag. De wijken

eigen status, identiteit en burgerlijke woon-

Wheermolen, waar starters nog voor minder

CBS en OIS Amsterdam blijkt dat

zijn ruim en groen van opzet, het zijn pretti-

cultuur. Purmerenders verhuizen veel binnen

dan drie ton een op te knappen eengezins-

de ‘suburbanisatie van de armoede’

ge plekken om kinderen op te laten groeien.

de gemeente, niet alleen om vooruit te komen

woning uit de jaren zestig of zeventig kunnen

Ook al is de openbare ruimte hier en daar wat

als starters en stijgers, maar ook om kleiner

kopen. Het aanbod van betaalbare eenge-

schraal en versleten, het suburbane karak-

te wonen na een scheiding – Weidevenne

zinswoningen is de afgelopen jaren overigens

ter van deze wijken wordt door de bewoners

heet in de volksmond Scheidevenne.

sterk geslonken.

6

S. Musterd et al., De regio als

garderobe: huishoudens, levensfasen
en woonmilieus in de Nederlandse

ook Purmerend raakt. In 2017/2018
vestigden zich 190 Amsterdamse
huishoudens met een lager inkomen
in Purmerend, waarvan ongeveer 40 in
Overwhere.
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Sandra (48) is verkoopster in een sportwin-

Hoe Amsterdam vroeger was, dat heeft zich

kel in het centrum en woont al sinds 1995 in

een beetje hiernaartoe verplaatst.’ In de

Wheermolen. Ze heeft haar wijk zien veran-

wijk zijn veel bewonersinitiatieven, Peter en

deren en wil verhuizen: ‘Vroeger waren er veel

Bianca leveren daar als leden van de wijk-

andere mensen als ik die nog opruimden.

kerngroep en als vrijwilligers bij het kinder- en

Nu zijn het allemaal nieuwe mensen. Tokkie-

jeugdcentrum Riekstraat zelf een belangrijke

achtig. Ze schreeuwen, er is ruzie en er is

bijdrage aan.

vaak politie. Vroeger was het zo leuk, nu is het
allemaal anders.’
Wheermolen-Oost moet volgens de hui-

In Purmer Noord zijn er vriendelijke groene
singels en grachtjes, maar ook schrale, stenige straten zonder bomen. In de straat van

IN PURMER NOORD
ZIJN ER
VRIENDELIJKE
GROENE SINGELS
EN GRACHTJES,
MAAR OOK SCHRALE,
STENIGE STRATEN
ZONDER BOMEN.

Over de busverbindingen en de Noord/
Zuidlijn zijn de meesten goed te spreken: het
centrum van Amsterdam en de Zuidas zijn
daarmee snel te bereiken. Maar voor andere
plekken pakt de Purmerender vaak de auto.
Zo is Tamara uit Overwhere, die als administratief medewerker bij een loodgietersbedrijf in Amsterdam-Noord werkt, met de
auto van deur tot deur maar twintig minuten
onderweg. Richting Alkmaar is de bereik-

dige plannen transformeren van een suburb

Peter en Bianca zijn alle voortuinen bestraat

naar een stedelijke woonwijk. Sandra’s gale-

en in gebruik als parkeerplaats. Een paar

rijflat is aangewezen om te worden gesloopt.

straten verderop woont Petra (50) met haar

Purmerend eigenlijk aan de verkeerde kant

Rouwig is ze daar niet om, ze wil sowieso

vriendin in een sociale huurwoning. In het

van Groot-Amsterdam.

intrekken bij haar vriend die in de beveiliging

kleine, netjes onderhouden voortuintje van

werkt en in een tweekamerflat in Overwhere

haar rijtjeswoning staat een rood geschilderd

maar dat wil niet zeggen dat de wijk slechter

drukkere uitvalswegen. Remco uit De Gors is

woont. Ze wacht tot haar 22-jarige zoon uit

Amsterdammertje.

is. Het is juist de wijk waar het meeste wordt

onderhoudsmedewerker bij de drinkwater-

georganiseerd. De sociale omgang is goed,

voorziening en moet voor zijn werk veel met

buren kennen elkaar.’

de auto op pad: ‘Tussen ’s morgens zeven en

huis gaat. Als die tenminste een woning
kan vinden.

Petra is slecht ter been en arbeidsongeschikt, maar ze zit niet bepaald stil. In haar

baarheid met het ov sowieso lastig en voor
wie richting Leiden of Den Haag moet, ligt

Er wordt veel geklaagd over de steeds

woning is een hobbyhoek met een plotter-

negen kom je Purmerend amper uit en tussen

Purmer Noord is de meest Amsterdamse,

machine voor het bedrukken van textiel. Ze

Dubbele binding

drie en zeven ’s middags kom je er amper in.

de meest volkse wijk. Het is ook de thuis-

doet aan glasgraveren en diamont painting.

Purmerenders hechten veel belang aan een

Het is belachelijk dat er niet meerdere wegen

basis van de Stadspartij, met zes zetels de

Ze draait bardienst bij een jeugdvereniging in

goede woonomgeving met prettige buren,

naar Purmerend gaan.’

grootste partij van Purmerend. Ook al scoort

Landsmeer, waar ze is opgegroeid. Om te kla-

maar het zijn tegelijk ook netwerkstedelin-

deze wijk uit het begin van de jaren tachtig

verjassen gaat ze eens in de week naar het

gen die zich kriskras door de regio bewegen,

Over Amsterdam spreken de geïnterviewden

relatief laag op leefbaarheidsindicatoren, de

wijkcentrum in Purmer Zuid en bingo speelt ze

zowel voor hun werk als in hun vrije tijd. Meer

in ambivalente termen. Alhoewel de mees-

saamhorigheid is er groot en de wijk is geliefd

in Volendam. Ze is ook nog eens heel actief

dan de helft is voor werk georiënteerd op de

ten hun wortels in Amsterdam hebben, zijn

bij inwoners.

in de wijk. Zo kookt ze eens per week in een

Amsterdamse regio. Maar Purmerenders zijn

er grote verschillen in functionele, sociale

buurtkamer. Ze benadrukt de positieve kant

zeker niet meer alleen maar afhankelijk van

en emotionele banden die ze nog hebben

deren van vijftien en kochten er twintig jaar

van haar buurt: ‘Purmer Noord wordt wegge-

Amsterdam. Bezoek aan familie en vrienden,

geleden een rijtjeswoning: ‘Er wonen hier in

zet als de wijk waar de meeste criminaliteit

hobby’s, sport, cultuur, winkelen en dergelijke

7

de straat bijna alleen maar Amsterdammers.

is. Alsof het nog net geen Schilderswijk is.

doen ze, behalve in eigen stad, vooral in de

De ruimtelijke omgevingsagenda van

Purmerend voelde voor ons als thuiskomen.

Misschien dat hier minder mensen werken,

omliggende gemeentes.7

Purmerend richting 2040, januari 2017.

Peter (55) en Bianca (47) hebben twee kin-

Ruimte voor Purmerend.
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met Amsterdam. Sommigen presenteren

juriste – vertelt dat een collega Purmerend

Het zoontje van Terence uit Purmer Zuid kon

zich als echte Amsterdammers, terwijl ze in

Amsterdam en is met haar ouders op haar

Sandra uit Wheermolen is opgegroeid in

eens typeerde als ‘dom maar niet arm’. En

niet geboren worden in Purmerend: ‘Mijn kind

Purmerend geboren zijn. Anderen gaan er

dertiende naar Purmerend verhuisd. Haar ou-

dat klopt: Purmerend is lager opgeleid dan

is geboren in Hoorn. Met pijn in het hart. Ik

nog af en toe naartoe, bijvoorbeeld voor een

ders wonen in De Gors. Op haar arm heeft ze

gemiddeld in Groot-Amsterdam, terwijl het

wilde gewoon een Purmerendse jongen.’

wedstrijd van Ajax of om uit te gaan met

een tattoo met het wapen van Amsterdam:

inkomen juist boven het gemiddelde ligt.

vrienden. Anderen hebben niks meer met

‘Ik ben er trots op dat ik Amsterdammer ben.

Amsterdam.

Er is overigens wel een lichte verschuiving

Niet toevallig zijn in Purmer Zuid en Weidevenne, de twee nieuwste wijken van Pur-

Ik vind het heel lekker als ik weer in Am-

zichtbaar: de geïnterviewden van de eerste

merend, plukjes blauw te zien, de kleur die de

Vaak ontstaat een hybride identiteit: ze

sterdam ben. Maar ik heb hier mijn familie en

generatie horen meer bij de lager opgeleide

meer individualistische en statusgevoelige

voelen zich zowel verbonden met Purmerend

vrienden. Hoe lekker is het om op de fiets bij

middenklasse met praktische en administra-

leefstijlen aanduidt. Met de verdichtings-

als met Amsterdam en door te werken in de

ze langs te gaan. Je hebt hier de rust, het is

tieve beroepen, de tweede en derde genera-

plannen zet de gemeente in op de ‘energie-

hoofdstad kan die dubbele binding in stand

ruim: Purmerend is geweldig. De Koemarkt is

tie zijn wat hoger opgeleid.

ke’ rode leefstijlen. Stedelijke woonmilieus

blijven. Zo gaat Anja dagelijks met de bus

gezellig. Maar je houdt iets van waar je van-

naar haar werk in Amsterdam: ‘Ik vind het fijn

daan komt, waar je roots liggen.’

dat ik in Amsterdam werk. Dan ben ik thuis.

met appartementen zijn aantrekkelijk voor
De voorkeuren van bewoners zijn niet alleen

jongeren, nieuwe groepen en senioren, maar

te verklaren aan de hand van factoren als

matchen ze ook met de woonvoorkeuren van
de ‘groene en gele’ Purmerenders?

Ik voel me wel Amsterdammer. Tegelijkertijd

‘Ik wilde gewoon een Purmerendse jongen’

leeftijd, inkomen en huishoudenssamenstel-

vind ik het ook weer fijn als ik in de bus op de

Behalve door de fysieke kenmerken – in het

ling. Leefstijlonderzoeken als BSR proberen

terugweg ben en de koeien zie. Dat is anders

geval van Purmerend: suburbane kwalitei-

de eigenheid van de bevolking en hun waar-

Je niet thuisvoelen

thuiskomen. Je hebt aan de ene kant de hec-

ten, een levendige binnenstad, de nabijheid

den en voorkeuren te achterhalen.9 Een leef-

Wat betekent thuisvoelen in Purmerend,

tiek en aan de andere kant de rust.’

van Amsterdam – wordt thuisvoelen ook

stijlenkaart van Purmerend toont veel geel

vroeg ik me bij de start van de verkenning af,

bepaald door sociale en culturele factoren.

en groen, dat zijn de kleuren van de gemeen-

en uit de interviews is me duidelijk gewor-

De socioloog Jan Willem Duyvendak beklem-

schapsgerichte leefstijlen, waar verbonden-

den dat Purmerenders meer geworteld zijn

toont dat thuisvoelen een gelaagde emotie

heid, zekerheid en geborgenheid dominant

dan Almeerders. Velen bevestigen het ver-

is: ‘Willen we ons ergens thuisvoelen dan is

zijn.

haal over saamhorigheid en geborgenheid.

OOK DE GEBOORTE
VAN EEN KIND ZORGT
VOOR WORTELING,
AL STAAT ER GEEN
PURMEREND MEER IN
HET PASPOORT VAN
NIEUWGEBORENEN.

het een noodzakelijke voorwaarde dat we

Het gevoel onder elkaar te zijn is in Pur-

Maar toch is de band met Purmerend voor

ons daar vertrouwd voelen.’8 De sensatie van

merend sterk, er heerst een sterk ons-kent-

thuisvoelen kan zowel bestaan uit de hech-

onsgevoel. Veel mensen hebben familie in

ting aan een plek, als uit de hechting aan

Purmerend. ‘Ik wilde graag bij mijn moeder

andere mensen. En dat laatste is cruciaal in

in de buurt blijven,’ is een opmerking die ik

8

vaker heb genoteerd. Ook de geboorte van

Het drama van een sentimentele

Purmerend.
Purmerenders zijn op verschillende ma-

een kind zorgt voor worteling, al staat er geen

nieren te karakteriseren. Zo is Purmerend een

Purmerend meer in het paspoort van nieuw-

mbo-stad met veel tweeverdieners. Marjolein

geborenen. Het ziekenhuis in Purmerend

(39) uit Weidevenne – zelf een hoogopgeleide

heeft namelijk geen kraamafdeling meer.

Jan Willem Duyvendak, Thuis.

samenleving, 2017.
9

Het Brand Strategy-Research-

Model zet vier leefstijlgroepen uit op
twee assen (extravert versus introvert
en individueel versus collectief).
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daarvan is het lastig de vinger te leggen.

Scheve ogen

tioneel: een comfortabele plek om kinderen

Amsterdam-Noord: hoe mensen op straat

Sociologen als Merijn Oudenampsen en Paul

Ook Purmerend ontkomt niet aan de over-

te laten opgroeien, nabij dagelijkse voorzie-

met elkaar praten, het uitbundige aanmoe-

Mepschen stellen dat de onvrede van de

spannen woningmarkt. De oorzaak is niet

ningen en dicht bij Amsterdam. Zo ervaart

digen als Oranje voetbalt, mannen die in

lagere middenklasse te maken heeft met de

alleen de instroom van nieuwkomers, ook

bijvoorbeeld filosoof Pieter Hoexum zijn wijk

de zomer in hun blote bast buiten zitten. ‘Ik

constructie van een symbolisch front tussen

de interne demografische veranderingen

Weidevenne: ‘Niks aan het handje, dat is

vind dat wel leuk. Daar voel ik me bij thuis,

de gewone, ‘hardwerkende’ Nederlander ver-

spelen een grote rol. De eerste generatie

Purmerend. Het is een machine die loopt als

meer dan bij die nieuwe Amsterdammers

sus een culturele elite die is vervreemd van

vergrijst en houdt, door zo lang mogelijk

een klok.’ Toch heeft hij een haat-liefdever-

met hun hipsterleven. Niemand zal hier tegen

de alledaagse werkelijkheid van (autochtone)

thuis te blijven wonen, eengezinswoningen

houding met deze stad. ‘Het is een beetje

mij zeggen: wat praat je plat of je hebt een

laagopgeleiden.

‘bezet’. Aan de andere kant komen er steeds

alsof je er niet echt bij hoort. Het is een mbo-

tatoeage. Ik kan hier mezelf zijn.’ Maar als ze

Stadssocioloog Arnold Reijndorp zoekt de

stad. Politiek en cultureel is het niet altijd

aan haar collega’s in Amsterdam vertelt dat

verklaring voor de onvrede en kwetsbaarheid

eenvoudig om hier te wonen.’

ze naar Purmerend is verhuisd, kijken ze haar

meer in de angst van de lagere middenklas-

sommige inwoners op de eerste plaats func-

De keerzijde van thuisvoelen is volgens

Voor haar is Purmerend een beetje

meer Purmerenders van de tweede en derde
generatie die er graag blijven wonen en die

met een meewarige blik aan. ‘Iedereen gaat

se in de groeikernen om te verliezen wat men

Duyvendak dat het een selectieve emotie is:

er iets van vinden. Wat, Purmerend? Dat is

heeft verworven.11 De grip op de woonomge-

het kan mensen namelijk ook uitsluiten.

heel erg de bubbel waar zij in zitten. NRC, lite-

ving neemt af, en daarmee het welvaarts-

Uitzonderingen daargelaten is er in Pur-

rair. Purmerend is gewoon not done. Je bent

gevoel van suburbaan wonen in een rustige,

10

merend geen sprake van uitsluiting in letter-

half white trash als je hier gaat wonen.’

groene en vertrouwde buurt, onder gelijk-

massaal in verzet tegen de komst van

gestemden. De grote stad moet daarom op

asielzoekerslocaties in Purmer Zuid

lijke, fysieke zin.10 Maar het kan ook in culturele, symbolische zin.

Ondanks alle positieve verhalen over het

veilige afstand blijven.

12

wonen in Purmerend is er ook onvrede en
De progressieve stedelijke elite kijkt een

verongelijktheid. Op de precieze oorzaak

beetje neer op Purmerend, en Purmerenders
voelen zich daardoor beoordeeld. En veroordeeld. Anna, een 34-jarige journalist, zit
tussen twee werelden in: ze maakt deel uit
van de hoofdstedelijke elite en ze hoort bij
Purmerend waar haar moeder woont en waar
ze opgroeide. Sinds kort woont ze er zelf ook
weer: ze verhuisde naar een eengezinswoning
aan de noordkant van Purmer Zuid omdat ze
in Amsterdam-Noord geen betaalbare woning kon vinden.

HET
WELVAARTSGEVOEL
VAN SUBURBAAN
WONEN NEEMT AF.
DE GROTE STAD MOET
DAAROM OP VEILIGE
AFSTAND BLIJVEN.

Purmerenders zijn echt kinderen van de

In 2015 kwamen bewoners

en Purmer Noord. De gemeenteraad
stemde vervolgens tegen het plan.
Het leidde tot een sterke polarisatie
in Purmerend. ‘Neem ze lekker zelf in

moderne stad, maar ze zijn tegelijk bevreesd

huis’, De Groene Amsterdammer,

voor de gevolgen van de verdere sociale en

21 oktober 2015.

ruimtelijke verstedelijking van hun stad. Ze

11

maken zich zorgen over meer drukte in de

Arnold Reijndorp, De nieuwe

stad. Een gebruiksaanwijzing, 2019.
12

Burgemeester Don Bijl noemt

stad, meer files op de weg, meer criminaliteit

nog een reden: ‘Die verkleuring van

in woonbuurten. ‘De criminaliteit is toegeno-

Amsterdam, daar hebben sommige

men. En dat komt omdat er meer mensen uit

mensen zich heel ongemakkelijk bij

Amsterdam en Zaandam naar Purmerend

gevoeld. Dat gevoel van ongemak is

zijn gekomen,’ aldus een van de geïnterviewden. De verstedelijking als bedreiging. En

ook aan hun kinderen doorgegeven.’
Irene van der Linde, ‘Liever niet.
De boze burgers van Purmerend’,

dan is er nog de uitzichtloze situatie op de

De Groene Amsterdammer, 16 decem-

woningmarkt.

ber 2015.
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oplopen tegen de lange wachttijden voor een

eengezinswoningen achterlaat. Toch zit de

vindt ook plaats langs ‘de stedelijke rug’, de

sociale huurwoning, stijgende huizenprijzen

Purmerender er met zijn duiding niet hele-

oost-westroute vanaf de PostNL-locatie tot

en een groot tekort aan starterswoningen.13

maal naast.

aan het Leeghwaterpark.17

Volgens de Purmerendse makelaar Arthur

Volgens Milou van Putten, strategisch

de Bock, al dertig jaar in het vak, zijn alleen-

adviseur wonen bij de gemeente, is de netto-

Purmerenders bekijken de groei van hun stad

verdieners inmiddels kansloos. Het betaalba-

instroom in 2019 meer dan verdubbeld. Er

met argwaan. In hun ogen leidt die tot het

re middenhuursegment ontbreekt vrijwel vol-

verhuisden dat jaar 1.485 Amsterdammers

verder dichtslibben van de uitvalswegen en

ledig en particuliere beleggers kopen nu ook

naar Purmerend. Andersom verhuisden er

tot meer druk op de schaarse recreatieve

hier appartementen op. De sociale huurwo-

533 Purmerenders naar Amsterdam. Een

groene ruimte. Verdichting staat volgens hen

ningen in Purmerend vallen onder WoningNet,

groot deel van de Amsterdamse kopers

bovendien gelijk met hoogbouw, iets wat de

waardoor ook Amsterdammers ervoor in

komt uit Amsterdam-Noord en vestigt zich

gemeente zelf een beetje in de hand heeft

aanmerking komen – wat tot scheve ogen bij

in Weidevenne, aldus makelaar De Bock. Dat

gewerkt met het opstellen van een hoog-

Purmerenders leidt.

AMSTERDAMMERS
NA AR
PURMEREND:

zijn vooral mbo-opgeleiden, onder wie ook

bouwvisie.18 Met name de eerste generatie

mensen met een migratieachtergrond.

Purmerenders voelt weinig voor hoogbouw,

Tamara uit Overwhere heeft een zoon van

dat zou niet passen bij het dorpse karakter,

1.485

PURMERENDERS
NA AR AMSTERDAM:
533

VERHUIZINGEN IN 2019

13

Naast zorgen om de leefbaarheid

is de woningmarkt hét grote politieke
thema in Purmerend. Het zijn niet meer
alleen lokale partijen die zich er sterk
voor maken, de gemeente heeft zelf

twintig jaar: ‘Er komen nu veel mensen van

Barsten in het defensieve front

buiten Purmerend die een sociale huurwo-

Purmerend gaat bij het opstellen van de ver-

ning krijgen. Daar hebben ze recht op. Maar

stedelijkingsagenda uit van de ‘ladder voor

daardoor maak je het mijn zoon moeilijker

duurzame verstedelijking’. Voor de 10 dui-

Ook meer behoudende Purmerenders zien

om in Purmerend tussen zijn eigen familie en

zend nieuwe woningen wordt eerst gekeken

in dat de tweede en derde generatie – vaak

vrienden te wonen. Die moet dan weer uitwij-

naar intensivering van de bestaande stad

de eigen kinderen – er belang bij hebben dat

randen zijn Purmer Zuid/Zuid, Vurige

ken naar Hoorn.’

en het verstedelijken van de randen.15 Pas op

de stad groeit en dat die er een betaalbare

Staart en het Golfterrein.

de langere termijn wordt gedacht aan een

woning kunnen vinden. Door de toename van

De bouw van steeds meer koopapparte-

14

zeker niet bij het centrum.
In het defensieve front zitten echter barsten: er is ook begrip voor de bouwopgave.

menten helpt volgens haar niet: ‘Wie kopen

nieuwe uitbreidingslocatie. Veel sterker dan

het aantal kleine huishoudens is er ook een

die? Dat zijn niet de Purmerenders zelf. Toch

voorheen ligt de nadruk dus op verdichting

groeiende vraag naar appartementen.

vaak mensen uit Amsterdam die daar voor

en appartementen in plaats van op uitbrei-

een mooie prijs hun huis kunnen verkopen en

ding en eengezinswoningen.16

die dan hier komen.’ En daarmee verwoordt

van tweehonderd tijdelijke woningen.
14

Ruimte voor Purmerend. De

ruimtelijke omgevingsagenda van
Purmerend richting 2040, januari 2017.
15

16

Bouwlocaties aan de stads-

Van de 10.000 woningen zal

ongeveer 70 procent bestaan uit
appartementen en 30 procent uit
eengezinswoningen.
17

De Amsterdamse architect Ton

Verdere verstedelijking betekent per definitie

Venhoeven heeft voor de gemeente

dat het thuisgevoel op de proef zal worden

Purmerend een gebiedsvisie opge-

bestaat uit een combinatie van de verbe-

gesteld. Professionals streven naar intensi-

steld. Hij wil de 10.000 woningen in

tering van de wijkcentrumgebieden als hart

vering, voor hen staat hoogbouw symbool

vooral Purmerenders zelf zijn die in de

van hun wijk, de transformatie van verou-

voor een moderne stad. Bewoners hebben

nieuwe duurdere koopappartementen ko-

derde bedrijventerreinen en de intensive-

juist een voorkeur voor suburbaniteit en

men wonen, met name de grijze golf die

ring van de stationsgebieden. Verdichting

dorpsheid.

ze de mening van velen.
Makelaars wijzen er echter op dat het

De verstedelijking van de bestaande stad

het initiatief genomen voor de bouw

hoge dichtheid in het stationsgebied
en langs de Waterlandlaan realiseren:
‘Niemand heeft er behoefte aan om
nieuwe buitenwijken te realiseren.’
ARCAM winterlezing, 17 februari 2021.
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Als de gemeente een schaalsprong wil

ook een tegenspits ontstaan waardoor

Ten tweede zou de opgave van 10 duizend

maken, dan zal ze duidelijk moeten maken

de vervoerssystemen beter gaan functio-

woningen vooral ten goede moeten komen

hoe die Purmerend kan verrijken, zowel

neren. Bewoners benadrukken vooral dat

aan de Purmerenders zelf. Bijvoorbeeld door

ruimtelijk als sociaal en symbolisch. Er is

Amsterdam geen grootstedelijke problemen

de bouw van meer betaalbare startersappar-

een breed verhaal nodig over het nieuwe

over de schutting moet gooien.

tementen met een zelfbewoningsplicht.

Purmerend en hoe je Purmerend verstede-

Het dorpse karakter van Purmerend en de

lijkt op een wijze die past bij deze stad.

Uit de gesprekken met bewoners is op te

suburbaniteit mogen daarbij niet worden

Hoogbouw is niet de enige oplossing, mis-

maken dat Amsterdam of de regio op drie

aangetast.

schien is buiten het stationsgebied middel-

vlakken iets zou kunnen betekenen voor

hoogbouw of laagbouw in hoge dichtheden

Purmerend. Ten eerste moet de woonruimte-

De goede busverbindingen met Amsterdam

geschikter.

verdeling lokaler, moet er meer ruimte komen

worden nu als vanzelfsprekend ervaren, maar

voor maatwerk. Er is een ander verdelings-

als daarop wordt bezuinigd, valt de basis on-

wonen in enge zin, maar ook over verblijven

systeem nodig, dat een hoger percentage

der het systeem weg.

en ontmoeten, recreëren, voorzieningen in de

van de sociale huurwoningen beschikbaar

wijken en over openbaar vervoer. Stad en sa-

laat komen voor de eigen bewoners.

Het moet bovendien niet alleen gaan over

Ten derde: behoud het openbaar vervoer.

kritiek geleverd op de geplande, nieuwe ste-

nu nog gelijk op, maar door de opgave van

den. De groeikernen met hun top-downplan-

10 duizend woningen kan de verstedelijking

ning zouden onvoldoende tegemoetkomen

wel gaan schuren.

aan de eisen van deze tijd. Purmerend bewijst

En wat heeft Purmerend nodig van Amsterdam? Dat vinden de meeste Purmerenders
een moeilijke vraag. Laat ons maar met rust,
is de teneur. Het is de zelfbewuste reactie
van een geëmancipeerde stad. Ondanks dat
velen hun roots in Amsterdam hebben, vinden
ze dat Amsterdam op afstand moet worden
gehouden.
Ambtenaren vinden vooral dat Amsterdam
Purmerend iets zou moeten gunnen op het
gebied van werkgelegenheid en hoger onderwijs, liefst een hbo-instelling. Dan kan er

ER IS EEN BREED
VERHAAL NODIG.
HOOGBOUW IS NIET
DE ENIGE OPLOSSING,
MISSCHIEN IS BUITEN
HET STATIONSGEBIED
MIDDELHOOGBOUW
OF LAAGBOUW IN
HOGE DICHTHEDEN
GESCHIKTER.

MAAK DE
WOONRUIMTEVERDELING
LOKALER

1

Professionals hebben de afgelopen jaren veel

menleving – ville en cité – gaan in Purmerend

Suburbane emancipatie

WAT KUNNEN AMSTERDAM
EN DE MRA BE TEKENEN
VOOR PURMEREND?

1 0 .0 0 0

W O N IN G

2

EN
BOUW
VOOR
INWONERS

het tegendeel. Deze stad laat zien dat de

EN
HUN
KINDEREN

gebouwde omgeving en de manier waarop
mensen met elkaar samenleven er voor velen
samenvallen.
Maar Purmerend staat voor een grote

BEHOUD
DE GOEDE
BUSVERBINDINGEN

bouwopgave en zal niet alleen woningen
moeten toevoegen, maar ook functies en betekenissen. De grote uitdaging is om verdich-

3

B

ting niet ten koste te laten van de suburbane
kwaliteiten, zodat de bewoners zich er thuis
kunnen blijven voelen.
A
18

Hoogbouwvisie Purmerend, juli

2017. Een stadsgesprek over hoogbouw
vond plaats op 10 juli 2017.
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Uithoorn oogt op het eerste gezicht
beige, en dat is het ook. Maar let op:
beige is wat anders dan grijs, het is
een geschakeerde kleur, vol nuances.
Tijs van den Boomen ging op
verkenning en vond Bijlmerachtige
flats, een lieflijke rivier, een bosin-aanleg, drive-inwoningen en
waterrijke achtertuinen. En tevreden
bewoners, onder wie opvallend
veel expats die anticiperen op de
komst van de directe sneltram naar
Amsterdam.

Van den Boomen huurde een
marktkraam om Uithoornaars te
enquêteren. Ze ergeren zich meer
aan wielrenners die de kade onveilig
maken dan aan het vliegverkeer.
‘Schiphol was hier eerder dan ik, dus
dan moet je niet klagen, daar ben ik
heel ouderwets in.’
De grootste verrassing? De wijk
Thamerdal, die ooit wereldberoemd
was en waar Golda Meir nog op
werkbezoek is geweest, maar
die inmiddels snakt naar stadsvernieuwing.
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De beelden bij dit essay zijn stills uit de begeleidende film
Uithoorn. Hoe landelijk kan het blijven?, te zien op de site van Stad-Forum.
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In het hoekhuis van de Admiraal de Ruyterlaan is op ooghoogte een gevelsteen ingemetseld, je ziet een hoorn waaruit een kind
tevoorschijn komt, dat op een hoorn blaast,
waar weer een kind uitkomt. De voorstelling is
een niet mis te verstane verwijzing naar het
officiële gemeentewapen: een kind dat uit
een hoorn komt. Uit-hoorn, juist ja.
Historicus Chris Woerden, die in het tegenovergelegen nieuwbouwcomplex woont, wees
me op de gevelsteen, een geschenk van KLM
en Fokker voor de wijk Thamerdal, die hier

UITHOORN
OOGT WELVAREND,
NETJES EN DOORSNEE:
HET IS HET
SOORT GEMEENTE
DAT JE IN HEEL
NEDERLAND
TEGENKOMT.

vlak na de oorlog verrees. Daar werden maar

Bedrieglijke beelden

de schijn bedriegt, want Uithoorn is een dorp,

dammers weten het op de kaart nauwelijks

je wordt hier meteen gecorrigeerd als je stad

aan te wijzen. En anders dan buurdorpen

zegt. Twee beelden bovendien die de tijd

Ouderkerk en Nes heeft het niet de behulp-

inmiddels heeft verzacht. De middelste drie

zame toevoeging ‘aan de Amstel’. Het is een

van de negen flats zijn een paar jaar gele-

beetje een uithoek, zoals de etymologie ook

den gesloopt, waardoor er ineens losse flats

al aangeeft. Want Uithoorn verwijst, anders

staan, die met hun twaalf verdiepingen nog

dan het gemeentewapen suggereert, niet

altijd fors zijn, maar die niet langer een wand

naar een muziekinstrument, maar naar het

vormen. Ook de kraakinstallaties van de

oud-Nederlandse woord hoek, een uithoek in

Cindu, dat steenkoolteer verwerkte tot onder

dit geval.3

andere pek, zijn inmiddels afgebroken, alleen

Ook ik had maar weinig beelden bij Uit-

liefst 51 huizen speciaal voor hun werkne-

hoorn toen ik aan de verkenning voor Stad-

mers gebouwd, dankzij de bereidheid van de

Forum begon, twee om precies te zijn. Als

gemeente Amsterdam om een deel van haar

Twee grootstedelijke beelden dus, maar

Uithoorn is onbekend, veel Groot-Amster-

het hoofdkantoor staat er nog, met ingegooide ruiten.

je op de racefiets de Amstel volgt, stuit je

1

contingent woningen voor Fokker- en KLM-

je voorstellen waarom Thamerdal ooit wereld-

eerst op een industriegebied met walmen-

Uithoorn/De Kwakel

personeel over te doen aan Uithoorn. 1

beroemd was.2 In het tijdschrift Bouw schreef

de schoorstenen en glimmende pijpleidin-

2

Maar interessanter nog vond Woerden

In 1990 wijdde stichting Oud
Het structuurplan van Uithoorn en

de stedenbouwkundige uitwerking van

de directeur-generaal Volkshuisvesting en

gen, alsof er in de groene scheggen van

het grasveldje waar de gevelsteen op uitkijkt:

Bouwnijverheid in 1960: ‘Geregeld zend ik

Amsterdam ineens een stukje Botlek is

‘Vroeger hadden de huizen van Thamerdal

buitenlandse belangstellenden naar Uithoorn

geland, dan moet je onder een heel laag

geen voortuinen. Het openbaar groen liep

om te zien hoe wij in Nederland voortreffelijke

viaductje door waar je je kop lijkt te stoten,

Alkmaar, Doetinchem, Hoofddorp,

door tot aan de gevel en werd door de ge-

uitbreidingen kunnen maken. Uit alle hoeken

vervolgens langs de terrassen van een niet

Den Helder, Hoorn, Oldenzaal,

meente piekfijn onderhouden, met veel bloe-

van de wereld zijn nu al architecten, stede-

onaardig oud dorpscentrum in de bocht van

men en sierplanten. Bijna overal hebben be-

bouwers en bestuurders naar het hun nog

de rivier, een winkelcentrum met parkeerdek-

woners nu tuintjes aangelegd, maar hier zie

onbekende dorp getrokken om te zien wat

ken erbovenop, een lint van appartementen-

je de originele situatie nog. Let even niet op

kunde en samenwerking zelfs met beschei-

gebouwen uit de jaren tachtig en dan is het

Marc Kruyswijk: ‘Links liggen de akkers

de verwaarlozing.’

den middelen vermogen.’

ineens weer groen en landelijk. Het tweede

er verzopen bij, rechts verhinderen

beeld, vanuit Amstelveen komend, is hoog-

enorme kassen het vrije zicht. Terwijl in

Het advies van Woerden is geen rituele

De hoogste gast was ongetwijfeld Golda

plichtpleging: de gevelsteen is deels zwart

Meïr, die als Israëls minister van Buitenlandse

bouw die aan de Bijlmer doet denken: een

van het fijnstof, het grasveldje is sleets, de

Zaken in 1964 tijdens een bliksembezoek

muur van hoge flats die in strenge slagorde

stoepen zijn verzakt en de tegels bemost.

kennismaakte met de ‘recreatieve woonsfeer

staan opgesteld.

Maar toch, als je door je oogharen kijkt, kun je

voor huurders met een kleine beurs’.

Thamerdal is van de hand van Wieger
Bruin. Hij was ook verantwoordelijk
voor de wederopbouwplannen van

Purmerend, Winschoten en Wieringen.
3

In een reportage over de

nieuwe remise aan de zuidkant van
Amstelveen schreef Parool-journalist

de verte Uithoorn ligt te liggen, eindigt
achter ons de buitenste schil van wat
je met een beetje fantasie nog nét de
bewoonde wereld kunt noemen.’

Het Parool, 22 november 2019.
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Het is verleidelijk om een plaats per fiets te

Middelmatig zou je Uithoorn kunnen

Al werd Uithoorn niet, zoals Purmerend en

versus collectief. Uithoorn zit in het blauwe

verkennen, maar om een beter beeld van

noemen, maar dat is me te laatdunkend.

Almere, aangewezen als officiële groeikern

vakje, dat individueel en introvert combineert.

Uithoorn te krijgen kies ik bewust voor de

Verkiezingsgeograaf Josse de Voogd verzon

van Amsterdam, toch maakte het een ver-

Kernwoorden die daarbij horen zijn rationali-

auto, want die speelt buiten de stadsgren-

een betere term voor dit soort gemeen-

gelijkbare ontwikkeling door: vanaf 1950 ver-

teit, efficiëntie en perfectie. Van Zantwijk: ‘In

zen een veel grotere rol dan in Amsterdam.

tes: middelland. Hier woont de helft van de

vijfvoudigde de bevolking. De nieuwkomers

Amsterdam zelf vind je die mensen in Nieuw-

Afname van het autobezit? Niet hier.4

Nederlanders en hier worden de verkiezingen

stroomden toe op het ritme van de hei-

Sloten: niet spannend, wel comfortabel.’

beslist, waarschuwt hij keer op keer, maar

machines: eerst de rijtjeshuizen van

Grappig dat hij Nieuw-Sloten als voorbeeld

flats blijken net als de appartementengebou-

Op goed geluk doorkruis ik Uithoorn en de

toch zien we middelland stelselmatig over

Thamerdal I, II en III, toen de flats en de

noemt, voor mij samen met De Aker een van

wen aan de Amstel de uitzonderingen te zijn

het hoofd. Mensen zijn geprogrammeerd om

laagbouw van Zijdelwaard, vervolgens de

de meest beige buurten van Amsterdam.

in een zee van laagbouwwijken, die geschei-

uitzonderingen en extremen op te merken,

drive-inwoningen van Legmeer, de woningen

den worden door brede wegen. Uithoorn

daarom is het lastig oog te hebben voor het

met waterrijke achtertuinen van Meerwijk

het verdomhoekje van saai en burgerlijk

oogt welvarend, netjes en doorsnee: het is

gangbare en het gemiddelde.

en op dit moment de vinex-woningen in de

zit. Want beige is helemaal niet saai: het is

westelijke uitbreiding van Legmeer, bijna pal

een tertiaire kleur, je moet dus drie primaire

Beige is een kleur die ten onrechte in

het soort gemeente dat je in heel Nederland

Uithoorn maakt het de bezoeker nog eens

tegenkomt. Beige, is mijn associatie, die on-

extra lastig door zijn best te doen om zelfs in

bestemde kleur die gemaakt is om te harmo-

middelland niet op te vallen. Uit de kaart-

niëren, niet om te contrasteren.

jes die De Voogd maakte van de vijf Groot-

is geboren en getogen in Amsterdam, dat is

4

Amsterdamse locaties, blijkt het stemgedrag

eenzelfde aandeel als in Almere (26 procent)

Amsterdamse aantal auto’s per huis-

van Uithoorn het minst af te wijken van het

en slechts iets minder dan in Purmerend

houden volgens het CBS van 0,56 naar

gemiddelde. Bij de provinciale verkiezin-

(36 procent). Maar de ene Amsterdammer is

gen van 2019 kwamen Denk en de SP er

de andere niet, waarschuwt de Uithoornse

hier nauwelijks aan te pas. Alleen in de wijk

makelaar en woningmarktconsultant Chris

Thamerdal vormde radicaal-rechts (PVV/FvD)

van Zantwijk, zelf geboren in Diemen uit Am-

5

het grootste blok, in de rest van Uithoorn was

sterdamse ouders en opgegroeid in Amstel-

grootste blok in vijf van de negen

dat de combinatie CDA/VVD.5

veen. ‘Mensen die voor Uithoorn kiezen zijn

Beverwijkse wijken, in heel Purmerend

GEBOREN AMSTERDAMMERS
GEBOREN AMSTERDAMMERS
40%

36%

20%
25%

PURMEREND

Tussen 2000 en 2020 daalde het

0,50. In diezelfde periode steeg het
autobezit in Uithoorn van 1,04 naar 1,17.
Spectaculair was de groei in Almere:
van 1,01 naar 3,05.
Radicaal-rechts vormde het

en in Almere Poort. Hilversum bevindt
zich op het andere uiterste van het

Waar voor je geld

en willen waar voor hun geld. Als je naar de

Cornelis Koot, de krachtdadige katholieke

veelgebruikte BSR-indeling kijkt, die vier leef-

wijken vormde de combinatie van

burgemeester die Uithoorn na de oorlog op-

stijlen onderscheidt, zijn dit de blauwen, bij

GroenLinks, PvdD en D66 het grootste

stootte in de vaart der volkeren, benadrukte

wie controle voorop staat.’

blok. Data van de Kiesraad, bewerking

dat zijn gemeente ‘een plekje grond is waar

ALMERE

Precies een kwart van de huidige inwoners

consciëntieus: ze hebben hun centjes geteld

26%

10%

UITHOORN

onder de startbaan van Schiphol.

Het Brand Strategy Research-model,

politieke spectrum: in tien van de elf

Josse de Voogd voor Stad-Forum,
25 september 2020.

mensen wonen en komen wonen, die zich –

waarnaar Van Zantwijk verwijst, zet leefstijlen

6

voor zover zulks op deze wereld mogelijk is –

uit op twee assen: verticaal vind je extrovert

denis. Thamen – de Uithoorn –

gelukkig moeten voelen.’6

versus introvert, horizontaal staat individueel

De Kwakel. P. van Wees, 2004.

Uithoorn zeven eeuwen geschie-
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kleuren mengen om die te krijgen. Dat zorgt

Veel maatgevender was de negentigjarige

Zo kwamen ze in 1969 in Zijdelwaard te-

stedelijk georiënteerd? Deels klopt dat, maar

per definitie voor een levende kleur, die een

Rob Stemmerik, die zich nog wel Amster-

recht, pal tegenover de flats die de grens

met name ICT’ers en andere bèta’s hebben,

waaier aan variaties kan vertonen. En bur-

dammer noemt, maar vooral omdat Uithoorn

van Uithoorn markeren. ‘Vroeger woonde half

zeker als ze een gezin hebben, een rationele

gerlijk? Ja, dat klopt, maar wat is er mis met

geen eigen identiteit heeft.7 Vond hij het,

Amsterdam daar, die woningen waren zeer

‘blauwe leefstijl’.10

burgerlijkheid? En wie is er eigenlijk niet bur-

ruim een halve eeuw geleden, raar om weg te

begeerd.’ Later kwamen er grote migranten-

gerlijk in een land dat zo middenklasse is als

gaan uit Amsterdam? ‘Waarom zou dat raar

gezinnen wonen, sommige kinderen zorgen

Nederland, waar ook hipsters en kunstenaars

zijn? Amsterdam is toch vlakbij, met de bus of

voor problemen: hangen, schreeuwen, dealen.

hun lifestyle met zorg stileren? Het is hoog tijd
voor een rehabilitatie: Uithoorn, say it loud,

I’m beige and I’m proud.

de auto ben je er zo.’
Later sprak ik nog een keer thuis met hem
en zijn 86-jarige Ilse af. Toen vertelde hij dat
hij Uithoorn al uit de oorlog kende toen hij

Toch peinzen ze er niet over om te verhuizen:
ze zijn beiden natuurvrienden en Uithoorn is
nog steeds vooral rustig en groen.
Samen doen ze vrijwilligerswerk bij de

7

Deze uitspraak is niet ingegeven

door hoofdstedelijke arrogantie, ook
geboren en getogen Uithoornaars
zeggen: ‘Voor identiteit moet je niet
hier zijn, maar in Aalsmeer.’ Of in
De Kwakel, het dorp dat bestuurlijk

Het zijn natuurlijk allemaal vergrovingen en

hier met zijn vader kwam om te vissen en om

heemtuin, zij geeft bovendien taalles aan

weliswaar al eeuwen bij Uithoorn

versimpelingen, maar de meeste Amster-

bonen te plukken. Maar dat was niet de reden

vrouwen uit de buurt. En ze sporten nog

hoort, maar dat altijd een sterk eigen

damse Uithoornaars die ik sprak voldoen

om hiernaartoe te verhuizen toen de flat in

volop. Rob gaat elke week naar Amsterdam

behoorlijk goed aan Van Zantwijks beeld

Slotervaart met twee kinderen te klein werd:

om jodo te doen, een oosterse vechtsport.8

8

van mensen die een weloverwogen beslis-

in Amsterdam kon je alleen woningen op

Zij tennist bij De Kegel, een club die door hun

van het stokvechten.

sing hebben genomen. Neem de geheel

erfpachtgrond kopen, wat hij niet zag zitten,

Uithoornse buurman in 1977 is opgericht.

9

onwetenschappelijke steekproef die ik deed

Amstelveen was te duur en toen kreeg hij een

Ilse: ‘Via tennissen maak je veel kennissen.

tionals, die als expats te boek staan,

door een dag lang Uithoornaars te enquê-

tip van een collega van de school waar hij

Er waren altijd veel Japanse leden, ik herinner

teren vanuit een marktkraam. ’s Ochtends

sportleraar was.

me dat die vrouwen zo blij waren dat ze in

had ik die kraam neergezet in winkelcentrum

Nederland zo vrij konden zijn. De meesten zijn

Zijdelwaard in de gelijknamige wijk,

alweer weg, nu krijgen we veel Indiërs.’

’s middags in winkelcentrum Amstelplein in
het centrum.
Van de negen geboren en getogen

Ook makelaar Van Zantwijk ziet steeds
meer Indiërs. ‘Amstelveen wordt steeds duurder en ze anticiperen op de Amstellijn die in

karakter heeft behouden, compleet
met kerk, kermis en verenigingsleven.
Shintō Musō ryū jōdō is de kunst
Behalve hoogopgeleide interna-

huisvest Uithoorn ook laagopgeleide
internationals die in de kassen en
op de bloemenveiling werken, de
zogenaamde arbeidsmigranten.
In principe gaat het bij deze groep
om tijdelijke huisvesting, buiten de
reguliere woningmarkt om. De meesten
wonen in pensions en bedrijfswoningen
in het buitengebied (vaak binnen de

Amsterdammers die ik sprak, waren er wel-

2024 een hoogwaardige ov-verbinding met

geteld twee die, als ze zouden kunnen, liever

Amsterdam gaat bieden. Driekwart van mijn

door heel Uithoorn zijn ook gewone

vandaag dan morgen teruggingen. De ene

gesprekken is al in het Engels.’9

huizen illegaal als pension in gebruik.

geluidscontouren van Schiphol), maar

10

was een klassieke kankerpit uit Legmeer

In de Brainport Regio, het gebied

rond Eindhoven, blijken expats zich

voor wie niets deugde, de andere een man

De internationale grens

die in Thamerdal terecht was gekomen na-

Dat expats neerstrijken in een beige gemeen-

dat hij naar eigen zeggen Amsterdam was

te als Uithoorn lijkt op het eerste gezicht

in Veldhoven, Tijs van den Boomen,

‘uitgeknikkerd’.

vreemd: zijn zij niet bij uitstek dynamisch en

2019.

bij voorkeur te vestigen in suburbane
wijken. Slim zand. Hoe ASML verscheen
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een woning, alles ten noorden daarvan komt

daarvan gebruik zouden mogen maken, dan

toch was de Thamerkerk, waar de inschrijving

massaal huizen opkopen, op straat merk je

Ook al klagen Uithoornaars dat Indiërs

niet in aanmerking. De Bijlmer kan bijvoor-

is dat al genoeg, aldus Potdar. Als ik zijn idee

begon, afgeladen vol.12

daar niet zoveel van. Dus als ik op een och-

beeld wel, maar Sloterdijk niet. Almere is

voorleg aan wethouder Jan Hazen, begint

tend in de wijk Legmeer-West de bestelbus

prima, Purmerend in geen geval. Waarom?

die te lachen: ‘Om te integreren zou ik ze

ondervindt de Uithoornse jeugd concur-

Huren dan maar? In de sociale sector

van Suneetha Indian Groceries – free delivery

‘Het gaat om een internationale sfeer. Er

beter het lidmaatschap van een voetbal-

rentie van Amsterdamse jongeren, die een

– zie staan, bel ik meteen het nummer dat

hoeven niet per se Indiërs te wonen, maar wel

club cadeau kunnen doen, dat helpt meer

woning in Uithoorn zien als een tussenstap.

op de zijkant staat. Ruim een jaar geleden

voldoende expats en internationaal georiën-

dan zo’n rare Engelse sport.’ En dan serieu-

Bovendien komt de doorstroom naar koop-

verhuisde hij met zijn vrouw en zoon van

teerde Nederlanders.’

zer: ‘Waarom zou ik nog meer Indiërs naar

woningen niet op gang, waardoor het cor-

Uithoorn willen halen? Ze zijn welkom, daar

poratiebezit steeds verder verstopt raakt en

niet van, maar ze drijven de prijzen nu al op.’

scheefwonen toeneemt.13

Amstelveen naar Uithoorn, vertelt Gurava
Reddy Allu, ze hebben juist een bedrijfspand

De harde scheidslijn tussen internationaal en

gehuurd om verder te kunnen groeien, ik mag

provinciaal Groot-Amsterdam kwam toeval-

wel langskomen.

lig ter sprake, ik had Potdar eigenlijk gebeld

‘Pokkenherrie’

lijke Ontwikkeling in zijn portefeuille heeft,

Tussen de tuindersbedrijven aan de Noord-

Jan Hazen, die naast Sport ook Ruimte-

omdat hij voorzitter is van cricketclub Qui

In bijna heel Groot-Amsterdam is de woning-

probeert nu grond vrij te spelen voor woning-

dammerweg wordt de laatste hand gelegd

Vive, ooit voortgekomen uit de gelijknamige

nood vanwege de stijgende huizenprijzen een

bouw in De Kwakel, het zelfbewuste dorp

aan een complex van 26 bedrijfsunits, Allu

Uithoornse hockeyclub, maar na omzwervin-

hoofdpijndossier, in Uithoorn komt daar nog

aan de westkant van Uithoorn dat zijn eigen

is de eerste die erin is getrokken. Zoals veel

gen nu spelend in Amsterdam Nieuw-West.

bij dat meer bouwen, de enig echte uitweg,

karakter heeft weten te behouden –

Indiase expats is hij ICT’er van zijn vak, maar

We ontmoetten elkaar in de eetzaal van Best

lastig is doordat grote delen van de gemeen-

de overwegend katholieke Kwakelaars staan

drie maanden eerder heeft hij ontslag geno-

Western Hotels aan de rand van Thamerdal,

te aan de noord- en westzijde op slot zitten

erop dat Uithoorn voluit wordt aangeduid

men om naast de retail – zijn vrouw bezorgt

een van de weinige publieke gelegenheden

door de geluidscontouren van Schiphol en

als Uithoorn én De Kwakel. En ze weten dat

al vier jaar aan huis – een groothandel te

die tussen de coronalockdowns nog open

aan de zuidzijde door bestuurlijke grenzen:

meestal nog af te dwingen ook.

beginnen, die heel het land moet gaan be-

was. ‘Toen ik in 2000 lid werd, was negentig

aan de overkant van de Amstel liggen de pro-

strijken. Zijn voorbeeld? ‘Picnic, of eigenlijk

procent van de leden Nederlands en tien pro-

vincies Utrecht en Zuid-Holland.11 Dat vooral

11

Het drieprovinciënpunt ligt ter

Amazon.’ In Amstelveen wonen zo’n duizend

cent Indiaas. Nu zijn de verhoudingen omge-

jongeren hiervan de dupe zijn, bleek begin

hoogte van Ruigekade 20.

Indiase gezinnen, vertelt hij, in Uithoorn zijn

draaid.’ Dat is geen kwestie van verdringing

vorig jaar bijvoorbeeld bij de inschrijving voor

12

het er inmiddels al honderdvijftig, waarvan

van de Nederlanders, maar van een enorme

starterswoningen in Allure aan de Amstel,

tachtig tot zijn klantenkring behoren.

groeispurt van het aantal Indiase leden.

een nieuwbouwproject vlak bij het dorpshart,

Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Hilver-

Liefst zou hij met zijn club terugkeren naar

op het terrein van het voormalige slachthuis.

die als starterswoning waren aangemerkt. In totaal 275 mensen schreven
zich in.

sum, Almere, dat zijn de plaatsen waar ze

Uithoorn, niet alleen om dichter bij ‘de com-

nu bezorgen. Is het toeval dat ze zich op de

munity’ te zitten, maar ook om makkelijker

boven- of benedenwoning van vijftig vier-

zuidkant van Groot-Amsterdam richten?

Nederlandse kinderen uit de buurt te trekken.

kante meter moest je minstens twee jaar in

Volgens Nitin Potdar, hoofd IT bij Vattenfall en

‘Zo zouden we de club gemengder kunnen

Uithoorn wonen, een antispeculatiebeding

woonachtig in Aalsmeer, is station Lelylaan

maken, dat zou goed zijn voor de integratie.’

van drie jaar ondertekenen en ruim twee ton

Uithoorn, Rigo Research en Advies,

op tafel leggen. Serieuze eisen en dito prijzen,

september 2016.

voor Indiërs de grens bij de zoektocht naar

Twee voetbalvelden in de breedte, als ze

Om in aanmerking te komen voor een

Van de 55 woningen uit fase 1

waren er 24 beneden-/bovenwoningen

13

Van de sociale huurders valt

29% in de categorie ‘goedkope
scheefwoners’, tegen gemiddeld
18% in de Stadsregio Amsterdam.
Bron: Doelgroepen en huisvesting in
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Aanvankelijk was het de bedoeling sport-

Uithoorn heeft een dubbelhartige relatie

Bijna exact datzelfde percentage kwam

eigen zeggen het liefst direct onder de start-

park De Kwakel in zijn geheel te verplaat-

met Schiphol. Nergens in Groot-Amsterdam

uit mijn kleine enquête in beide winkelcentra

baan had willen wonen, liet zich ontvallen:

sen naar een oud kassengebied onder de

is de overlast zo groot, zowel absoluut als

van Uithoorn. Maar wat me vooral opviel was

‘Bij de eerste lockdown in maart merkte ik wel

Aalsmeerbaan, maar de grond bleek te duur

relatief: er wonen 13.700 mensen binnen de

dat meer respondenten zich kwaad maakten

ineens wat voor pokkenherrie die vliegtuigen

en het verzet te groot. Nu wil Hazen alleen

contour van 55 decibel, dat is maar liefst

over wielrenners dan over vliegtuigen: twee

normaal maken.’ Marga Moeijes constateert

nog maar de honkbalclub verplaatsen, die

47 procent van de bevolking.16 Tegelijk is

derde (65 procent) wil maatregelen tegen

tevreden dat Schiphol eindelijk onderwerp

zich sowieso al meer Uithoorns dan Kwakels

nergens in de regio de afhankelijkheid van

de wielrenners die dwars door het dorpshart

van gesprek is in de gemeenteraad: ‘Het

voelt, om zo grond vrij te spelen voor 150 tot

Schiphol als werkgever zo groot: bijna

scheuren. Als wielrenner moet ik enigszins be-

staat nu iedere maand vast op de agenda

300 woningen.

10 procent van de Uithoornse beroeps-

schaamd toegeven dat te veel fietsvrienden

van de commissie Wonen en Werken.’

bevolking werkt direct of indirect op de

meer oog hebben voor hun gemiddelde snel-

luchthaven.17

heid dan voor de bezoekers van de terrassen

Voor wie denkt dat besturen in een kleine
gemeente makkelijk is: ook daarmee stuit
Hazen op verzet. Op de beoogde honkbal-

Fred Veerdonk, een geboren en getogen

aan de Amstel.
Alhoewel nog steeds veel Uithoornaars

14

Ook de provincie en de MRA,

locatie proberen buurtbewoners van de wijk

Uithoornaar die ik sprak toen ik met een

Legmeer namelijk al jaren een groenzone

kraam op het Amstelplein stond te enquê-

geen kwaad woord over Schiphol willen horen

voor elkaar te boksen, ter compensatie van

teren, vertolkte treffend de houding van veel

– ‘die lui van PUSH zijn allemaal nieuwkomers’

de overlast van Schiphol. Ze schakelden een

Uithoornaars: ‘Schiphol was hier eerder dan

– zorgt de coronacrisis en de bijbehorende af-

groene verbinding met Amsterdam.

landschapsarchitect in om een Legmeerbos

ik, dus dan moet je niet klagen, daar ben ik

name van de herrie voor een langzame kante-

15

te ontwerpen en peuterden voor de aanleg

heel ouderwets in.’ Dat klinkt redelijk, maar

ling van de opinie. Zelfs historicus Chris

gemeenteraad te laten onderzoeken

al 325 duizend euro subsidie los bij het Schip-

toch wringt er iets. Dat Schiphol er eerder

Woerden, een modelvliegtuigbouwer die naar

holfonds.14

was dan zo goed als alle inwoners van Uit-

Tussen 2007 en 2019 steeg het gebruik

genover zich, initiatiefneemster van het bos,

van de Aalsmeerbaan met 45 procent, terwijl

‘semi-pensionado’, burgerraadslid van de

Schiphol als geheel maar 12 procent groeide.

PvdA en voorzitter van Buurtbeheer Legmeer,

En juist de startende vliegtuigen vanaf de

de actiefste bewonersclub van Uithoorn.15

Aalsmeerbaan raken Uithoorn, en dan met

En ze is een van de weinige Uithoornaars

name Moeijes’ wijk Legmeer, midscheeps. Niet

die zich al langer expliciet uitspreekt tegen

verwonderlijk dat PUSH, het Platform Uithoorn

Schiphol. Kom haar niet aan met ‘genoeg is

Schiphol Hinderbeperking, hier is ontstaan.

genoeg’, ze vindt dat Schiphol van ruim 500

Een paar feiten van hun website: 85 procent

duizend vluchten per jaar terug moet naar

van de inwoners heeft last van Schiphol,

400 duizend: ‘te veel is te veel’.

43 procent vindt dat Schiphol moet krimpen.

Westeinderscheg wordt versterkt, de
Op 28 januari 2021 besloot de

of een combinatie van beide plannen
mogelijk is. De onderzoeksresultaten
verwacht.

tamelijk recent.

bos en sport, maar vindt Marga Moeijes te-

nen het plan, omdat daarmee de

worden voor het zomerreces 2021

hoorn klopt, maar de groei van de overlast is
Jan Hazen mikt nu op een combinatie van

de Metropoolregio Amsterdam, steu-

16

SCHIPHOL

In Haarlemmermeer wonen 13.600

mensen (9%) binnen de 55 dB-contour, in Amstelveen 10.300 (12%), in

10%

Aalsmeer 4.400 (14%) en in Amsterdam
2.200 (0,3%). Het beeld is anders als

47%

je naar ernstige overlast kijkt (meer
dan 60 dB), dan is Aalsmeer koploper,
zowel absoluut (1.900) als relatief (6%).

55 DECIBEL

WERK

Bron: Actieplan Schiphol 2018-2023,
Ministerie IenM, 29 augustus 2018.
17

Actualisatie economische

betekenis Schiphol, Decisio, 2019. De

13.700 MENSEN

1.200 MENSEN

arbeidsplaatsen zijn omgerekend naar
de complete beroepsbevolking.
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Geuzenveld in Uithoorn

Van Zantwijk, maar ook niet met de andere

ze weten dat dat niet gaat lukken, kijken

Veel gaat goed in Uithoorn, een gemeente

drie leefstijlen: rood (vitaal), geel (harmonieus)

ze verder de polder in, naar Nieuwkoop en

langste straat van Thamerdal, is een blokje

die haar beige karakter koestert. Toch zijn er

en groen (zekerheid). Het gaat om mensen

Nieuw-Vennep. En als ook dat niet lukt? Nee,

van acht duplexwoningen dichtgetimmerd. In

ook hardnekkige problemen. Sommige komen

die in het positieve marketingjargon niet

niet naar de Bijlmer, al kunnen ze daar met

afwachting van hun sloop wordt hier nu een

van buiten, zoals de herrie van Schiphol en de

voorkomen: de noodgedwongenen.19 Vaak

korting een woning van Eigen Haard kopen.

praktijktest gedaan om te kijken of aardgas-

provinciale grens, soms gaat het om water-

weten ze niet eens waar Uithoorn ligt als ze

Het voelt er onveilig, dan gaan ze liever in

leidingen ook bruikbaar zijn voor waterstof –

bedeffecten van ontwikkelingen elders in de

via WoningNet reageren op een aangeboden

Almere kijken.

een wereldwijde primeur. Ook het blok verder-

regio, zoals de komst van expats en proble-

woning.

matische huurders, en ook zijn er interne

Hoewel de helft van de sociale huurwonin-

20

Aan het begin van de Christinalaan, de

op staat al bijna helemaal leeg in afwachting
Bankstellen zie ik niet in de voortuinen, als ik

van sloop, het doet een beetje denken aan

kwesties, zoals de barrière van de oude pro-

gen naar Uithoornaars gaat, komen jongeren

met wijkbeheerder Lonneke van Lammeren

de Amsterdamse volksbuurten in de jaren

vinciale weg en achterstallig onderhoud.

er nauwelijks tussen, volgens Eigen Haard is

een wandeling door de buurt maak, maar dat

zeventig en tachtig.

hun slaagkans maar twee procent. Daisy (23)

de sleet erop zit, is onmiskenbaar. Veel voor-

Thamerdal, de langgerekte wijk die ik tot mijn

en Martijn (25) hadden vijf jaar geleden dus

tuinen zijn verwaarloosd, tegels liggen schots

bezoek aan Chris Woerden over het hoofd

geluk toen ze een woning kregen toegewezen

en scheef, bosschages woekeren, sommige

had gezien, geïsoleerd als ze ligt ingeklemd

op de grens van Thamerdal II en III.

gangetjes achter de huizen zijn illegaal

naar de dochter van toenmalig burge-

Veel van die problemen komen samen in

tussen de busbaan en de N196 die het dorp

De speeltuin heette Jacqueline,

dichtgezet met schuttingen. Maar er zijn ook

meester Koot.

ze is een kilometer verderop in Legmeer ge-

keurig verzorgde tuinen, en stukjes openbaar

19

boren en getogen: ‘In mijn jeugd woonden

groen die duidelijk in liefdevol particulier be-

zijn vluchtheuvelbuurten, zoals het

dal na de oorlog tegen het dorpshart geplakt:

hier al veel buitenlanders, in onze buurt zag je

heer zijn genomen.

krap duizend woningen, de meeste sociale

alleen Nederlanders. Thamerdal is nog steeds

huur. Tranendal werd de wijk in de volksmond

niet onveilig of zo, maar het is wel armoedig,

Osdorp naar Uithoorn verhuisde en inmiddels

al snel genoemd, toch was ze populair. De

je ziet vaak oude bankstellen in de voortui-

in elke buurt heeft gewoond: ‘Niemand weet

de meeste vluchtheuvelbuurten in

onderlinge verbondenheid was groot, Fokker

nen.’ Haar vriend Martijn, oorspronkelijk uit

wie waarvoor verantwoordelijk is, het is een

Amsterdam, pas in de periode 2013-

en KLM bouwden de speeltoestellen voor de

Aalsmeer: ‘Het blokje waar wij wonen is echt

chaos. Per blok zijn er andere afspraken over

2015 verschuiven die naar de regio,

kinderspeeltuin.18

helemaal versleten, er wonen best veel gek-

eigendom en beheer, ik moet er vaak oude

ken. Een vrouw die altijd dronken was en met

kaarten en contracten bij pakken.’ Ze spreekt

Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel zie staan,

lege flessen gooide is gelukkig uit haar huis

huurders aan op hun plicht hun eigen tuin

niet de enigen die hun woonplaats

oogt nog steeds spectaculair. Nu staat er een

gezet. Maar we hebben nog wel een Jehova-

te onderhouden; voor mensen die het zelf

verlaten. Volgens OIS is Amstelland-

JOP, een prefab Jongeren Ontmoetingsplek,

getuige die op het balkon staat te preken.’

niet meer kunnen, is er hulp van een sociaal

Meerlanden in de MRA de enige regio

die vooral een onverwoestbare indruk maakt.

Ze hebben allebei een baan op fietsaf-

bedrijf. Maar het is een moeizaam proces:

stand, ze hebben allebei een auto en ze willen

‘De samenhang verdwijnt doordat er veel

een groep nieuwkomers die niet correspon-

liefst in Aalsmeer of Amstelveen een huis

jongeren en mensen met een rugzakje komen

deren met de ‘blauwe leefstijl’ van makelaar

kopen, of anders in Uithoorn, maar omdat

wonen.’

als een dijk doorsnijdt.
In de geest van de tuinsteden is Thamer-

De glijbaan die ik in een boekje van

Ruim een halve eeuw later trekt de buurt

Daisy wist precies waar ze terechtkwamen,

18

Van Lammeren, die als 14-jarige van

Zowel Thamerdal als Zijdelwaard

onderzoek De Regio als Garderobe
buurten noemt waar mensen naartoe
verhuizen als ze hun baan verliezen.
In de periode 2005-2008 vind je

onder andere naar beide Uithoornse
wijken.
20

Daisy en Martijn zijn bepaald

die meer jonge huishoudens naar een
andere MRA-regio ziet vertrekken dan
er binnen de eigen regio verhuizen. Wel
kent de regio een hoge instroom van
jonge huishoudens uit het buitenland.
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Op nummer 64 houdt Eigen Haard kantoor en

Opmerkelijk is dat Thamerdal ook door

sociale huurwoningen bijbouwen in wijken

daar spreek ik Elja den Uijl, regisseur wijkont-

wethouder Jan Hazen wordt genoemd als

die nu nog vooral uit koopwoningen bestaan,

wikkeling en leefbaarheid. Ze bevestigt het

voorbeeld waar hulp van Amsterdam welkom

en ze juist afbreken en liberaliseren in wijken

beeld van haar wijkbeheerder: ‘Er zijn hier veel

zou zijn: ‘Eigen Haard is nu bezig hun bezit

waar er te veel zijn, met name in Thamerdal.23

onderlinge spanningen, veel ggz-problema-

straatje voor straatje te vernieuwen, maar ze

tiek, veel tijdelijke bewoners die van plek naar

hebben geen oog voor de wijk als geheel.’21

plek gaan. En opvallend: het gaat vooral om
witten.’

Als voorbeeld noemt hij de buurtscan die

Terug naar Thamerdal
Met het beeld van stadsvernieuwing in

hij liet maken voor het sportakkoord: een

mijn achterhoofd, ga ik nog een keer naar

extern bureau constateerde dat er weliswaar

Thamerdal. Deze keer begin ik aan de kant

polder en Duivendrecht onder haar hoede

heel veel groen is in Thamerdal, maar dat er

van het busstation, waar ik bijna een jaar ge-

heeft, maakt zich zorgen: ‘De meeste aan-

bijna nergens bankjes staan. ‘Een integrale

leden mijn eerste Uithoornaar sprak, de eige-

dacht, ook in de media, gaat uit naar de flats

aanpak van de armoede, een combinatie

naar van snackbar Family. Ik vroeg hem toen

van Zijdelwaard, maar daar gaat het om een

van fysieke en sociale vernieuwing: op dat

wat hij vond van de komst van de Amstellijn,

aantal rotte plekken waar we bovenop zitten,

gebied zouden we van Amsterdam kunnen

de sneltram die Uithoorn gaat verbinden met

terwijl in Thamerdal over de hele linie proble-

leren, bijvoorbeeld hoe de stadsvernieuwing

station Amsterdam-Zuid. ‘Dat maakt me niks

men opduiken.’ Ze is blij met de korte lijnen

in Geuzenveld is aangepakt.’

uit,’ antwoordde hij, ‘als er maar geen zwer-

Den Uijl, die behalve Uithoorn ook Venser-

in Uithoorn, maar nadelen ziet ze ook: ‘Vaak
wordt er voor dorpse oplossingen gekozen,

Geuzenveld? In Uithoorn? Even ben ik verbaasd, maar Hazen heeft een punt. Uithoorn

vers in zitten die hier rond gaan hangen.’ Niet
veel later hing hij, nadat een groep jongeren

er wordt niet doorgepakt. Uithoorn is geen

is een dorp, maar wel een dorp met stadse

een buschauffeur ernstig had mishandeld,

eiland, we zouden van Amsterdam kunnen

problemen, zoals veel betrokkenen het noe-

drie bewakingscamera’s op, in septem-

leren, bijvoorbeeld over procedures bij

men. Echt nieuw is dat overigens niet: al in

ber werden die door het gemeentebestuur

ernstige overlast.’

1957 constateerde het Bureau voor Sociaal-

gelegaliseerd.

Economisch en Stedebouwkundig Onderzoek

VAAK WETEN ZE NIET
EENS WAAR UITHOORN
LIGT ALS ZE VIA
WONINGNET REAGEREN
OP EEN AANGEBODEN
WONING.

Het busstation ligt in Thamerdal IV, het

21

Eigen Haard renoveert in

Thamerdal 167 woningen (periode
2019-2021), er staan 118 nieuwe huurwoningen op het programma
(tot 2023).
22

De sociaal-economische ontwik-

keling van Uithoorn in verband met
de te ontwerpen stedebouwkundige

dat de oude ‘Uithoornse Gemeenschap’ fei-

stukje van de wijk dat in de jaren negentig

telijk niet meer bestond en dat het daarom

aan de eerste drie delen werd toegevoegd. Ik

raadzaam was uit te gaan van de duizen-

loop langs het hotel, waar ik de Indiase voor-

2020-2022, 9 december 2019.

den nieuwkomers en hun grootstedelijke

zitter van de cricketclub interviewde, naar de

Voor de gemeente als geheel is een

levensstijl.22

kleine winkelstrip in Thamerdal II, die moedig

ondergrens vastgesteld van 3.640

De stadsvernieuwingsaanpak zou goed

standhoudt. Op de ene hoek een Italiaanse

sociale huurwoningen. Op dat moment

aansluiten bij de afspraken die gemeente,

delicatessenzaak, op de andere een Poolse

Eigen Haard en huurdersvereniging Uithoorn

supermarkt, daartussenin een snackbar,

& De Kwakel in 2019 maakten om het sociale

een kapper, een verzekeringskantoor en een

woningbezit meer te spreiden. Kort gezegd:

tandtechnisch laboratorium. Twee zaken

plannen, J. Kwantes, Hilversum, 1957.
23

Prestatieafspraken Uithoorn

telde Uithoorn er, inclusief de particuliere sector, 4.114. Het risico bestaat
dus dat er voorlopig alleen sociale
huurwoningen verdwijnen, en niet
worden bijgebouwd.
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staan al lang leeg, dat maakt een deplora-

Langzaam krijgt Thamerdal iets van een

bele indruk, maar van makelaar Van Zantwijk

eigen centrum, denk ik, en loop richting Am-

weet ik dat dat vooral komt omdat de eige-

stel. Nog geen tweehonderd meter verder

naar de hoofdprijs wil.

stuit ik opnieuw op een spandoek: ‘Maak jouw

Tegenover de winkelstrip staat de frisse,

droomwoning in de Bovenboog.’ Van Daisy en

met dakpannen beklede nieuwbouw van

Martijn weet ik dat in dit voormalige jaren-

basisschool annex kinderopvang Het Duet,

vijftigschoolgebouw volgend jaar zestien

daarachter een groot, licht complex in aan-

kluswoningen komen, voor zichzelf vonden zij

bouw. ‘MFA Thamerdal’ staat op een span-

het te veel gedoe.

doek. Dit is het nieuwe buurthuis waarover

Als ik ontwikkelaar Steenvlinder bel, blijkt

Marga Moeijes me vertelde dat mensen daar

die niet ontevreden: na twee maanden waar-

hun verhaal kwijt kunnen: ‘Dan krijgen we

in uitsluitend lokaal is geadverteerd, zijn er

meer zicht op wat er speelt.’ Het Schiphol-

nog vier lokalen vrij. Mila Kluen: ‘Het gaat om

fonds droeg er 1,4 miljoen euro aan bij, ver-

de duurdere ruimtes, binnenkort zetten we

meldde wethouder Hazen al met ingehouden

die op Funda, dan komt het wel.’ De duur-

trots.

ste woning gaat overigens naar expats uit
Amsterdam, die hadden zelf al lucht van het
project gekregen.
Ik kijk nog eens om me heen, bottom-up
is de stadsvernieuwing van Thamerdal al

DE DUURSTE
WONING GAAT
OVERIGENS NAAR
EXPATS UIT
AMSTERDAM,
DIE HADDEN ZELF
AL LUCHT VAN
HET PROJECT
GEKREGEN.

begonnen.
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Groot-Amsterdam, dat zijn we samen

MET DANK AAN

Amsterdam kan niet zonder zijn buren, en

Almere Poort

Purmerend

FILMS

omgekeerd. In een vierjarig programma

Alex Boonstra, Annelies en Bert, Charly

Anna, Ans en Don Biervliet, Arthur

Tekst: Tijs van den Boomen (openings-

Nordin Lasfar is filmmaker en journalist.

Naast een essay is over elke locatie een

(2019-2022) onderzoekt Stad-Forum

Olf, Francesca Ranalli, Hanifi Gokce, Hans

de Bock, George Bruynesteijn, Harm

essay en Uithoorn), Lotje van den Dungen

Centraal in zijn documentaires staat het

film gemaakt door regisseur Roland

de langetermijnopgaven van Groot-

Jutte, Harald van der Kooi, Jan Kees

Jan Stalman, Hester Booi, Joktan

(Beverwijk), Marissa Klaver (Hilversum),

spanningsveld tussen het individu en de

Duong. Deze films zijn te zien op de site

Amsterdam en legt die langs de meetlat

Gijsbers, Jorien van Santen, Lisa en Vernon,

Cohen, Julius Betist, Leanda en Ronald

Nordin Lasfar (Almere Poort), Ivan Nio

maatschappelijke ontwikkelingen. De

van Stad-Forum.

van de menselijke maat.

Manon en Marian, Marwa, Mathijs Tuynman,

Johansson, Mario Hegger, Mark en

(Purmerend)

vraag die hem drijft: hoe houden mensen

Almere Poort. De droomwijk ontwaakt

De verkenningen van de vijf locaties

Mira Ticheler, Nadine, Nathalie, Peter*,

Annelies, Michael Smit, Milou van

Sociologische analyse: Ivan Nio

zich staande in een snel veranderende

Beverwijk. Rauwe charme van de

begonnen in de zomer 2020 en liepen

Richard, Silvia Morren, Suzan Breedveld

Putten, Nick Johansson, Peter en Bianca

Fotografie: Bibi Veth (portretten pagina

wereld? Hij werkt onder andere voor het

staalstad

door tot half april 2021.

12 t/m 27), de overige beelden zijn stills uit

programma VPRO Tegenlicht.

Hilversum. Een dorpse belofte

de films over de vijf locaties

Kerpentier, Petra, Pieter Hoexum, Remco*,

Beverwijk

Ruud en Anja*, Sandra*, Steven en

Purmerend. Thuis in Purmerend?

Eerdere publicaties van Stad-Forum over

Astrid Scholvinck, Ceren Sezer, De

Marjolein, Tamara Tarantino, Terence,

Uithoorn. Hoe landelijk kan het blijven?

Groot-Amsterdam

Broedmachine Beverwijk, Jan de Wildt,

Thijs Kroese

•D
 ick en Rietje. Dagelijks leven in Groot-

Jordy Sanger, José Schuyt, Kim Schulte,

Redactie: Tijs van den Boomen

Ivan Nio is zelfstandig onderzoeker en

Eindredactie: Pauline de Bok

adviseur op het snijvlak van stedenbouw

Coördinatie: Linda Vlassenrood

en sociaalwetenschappelijke disciplines.

Roland Duong maakt documentaires en

Ontwerp: Walkie Talkie

In zijn onderzoek en publicaties richt

tv-series voor onder meer VPRO

Druk: Drukkerij van Deventer

hij zich op de wisselwerking tussen de

Tegenlicht. Zijn werk draait om emanci-

geplande stad en de geleefde stad. Hij

patie: ingewikkelde, maatschappelijke

Tijs van den Boomen is journalist en

schreef zijn proefschrift over moderniteit

kwesties inzichtelijk maken voor een breed

stadsonderzoeker. Centraal in zijn werk

en suburbaniteit in de nieuwe steden

publiek, zodat iedereen kan meepraten

regio en stad vlot te trekken, Christiaan

staan de straat en de menselijke maat:

Almere, Cergy-Pontoise en Milton Keynes.

over de urgente thema’s van deze tijd.

Kwantes van verkeerskundig bureau

wat betekenen alle woorden en goede

Amsterdam, Rufus de Vries, 2020 (boek).

Lukasz Wolski, Maarten ter Horst,

Uithoorn

Magdi Elzakalai, Mahmut Sahin, Mandy

Albert Blommestijn, Amarjeet Jha, Angela

nen over hun vertrek uit Amsterdam, Ivan

Hoogewerff, Marijke Hoencamp, Nick

Rooijmans, Anke van der Veen, Arjan

Nio, 2019 (online essay, bit.ly/3xRtVzD).

Hoogewerff, Robert de Joode, Ronald

Stolk, Chris Woerden, Chris van Zantwijk,

Kramer, Siem Weterings, Tess van den

E. van de Noll, Elja den Uijl, Etienne

Brink, Urszula Hajdas, Yvonne Gras

Walpot, Fred Veerdonk, G. Jagerman,

• Is er leven buiten de stad? Jonge gezin-

• Missing link. Hoe het vervoer tussen

Gurava Reddy Allu, Hans Bouma, Hans

Goudappel Coffeng, 2019

Hilversum

Krijger, Ingrid Reijers, Jan Hazen, Jeroen

(online essay, bit.ly/3tq9FS0).

Allard Bentvelsen, Amin Usman,

Heuffelare, Joep Szejnoga, Josette

Annemieke Bakker, Bastiaan Buesink,

de Graauw, Joyce Udema, Kitty van

voornemens op ooghoogte? Hij schrijft

COVER

STAD-FORUM

onder andere voor NRC Handelsblad, De

De ondertitel ‘Zo vertrouwd dat het

Stad-Forum is een onafhankelijke

Groene Amsterdammer en Het Parool en

onzichtbaar is’ komt van filosoof Pieter

denktank die de gemeente Amsterdam

Groot-Amsterdam, Fred Feddes, 2019

Chitra Natarajan, Denise Lambour, Dennis

der Knaap, Loek Leclaire, Lonneke van

publiceerde een aantal boeken.

Hoexum, auteur van het boek Thuis.

adviseert over stedelijke ontwikkeling,

(online essay, bit.ly/3tySApj).

Pel, Dorinde Witsel, Geeke Remmelts,

Lammeren, Marga Moeijes, Margriet

Filosofische verkenningen van het

zowel op eigen initiatief als op verzoek

Hans Stoop, Harro Zanting, Isa Karaman,

Hesseling, Marit Dekkers, Mehtap Özaltun,

Lotje van den Dungen is onderzoeks-

alledaagse en tot voorjaar 2021 inwoner

van het college van burgemeester en

recreëren in Groot-Amsterdam, Onno

Jacqueline van Oostveen, Jan-Willem

Mila Kluen, Monique Sintenie, Nasséra

journalist en antropoloog en publiceerde

van Purmerend.

wethouders. Het houdt Groot-Amsterdam

Aerden, JaapJan Berg en Matthijs ten

Dekkers, Jerry de Vries, Jisca Visser,

Achahboun, Nitin Potdar, Peter Visser,

een spiegel voor, biedt bewoners en

Berge, 2020 (boek).

Joy Adamson, Judit Kovacs, Kelsea

Peter van Reenen, Ria Tammer, Rob en

Massolt, Kristel Klomp, Laura Vitale

Ilse Stemmerik, Samuel de Buck, WenQing

© Stad-Forum 2021

Lollo, Lot Vermeer, Marie José van Os,

Liao, Wil Lias-Sikkink, Xun Xia

www.stad-forum.nl

Marileen Fabels, Marina van Dongen,

in De Groene Amsterdammer, Trouw
en OneWorld. Voor platform Investico

DATA

deskundigen een platform en verbindt

onderzocht ze de decentralisatie van de

De data zijn afkomstig van het CBS: de

hen met ambtenaren en politici.

zorg en schreef ze over stalbranden.

gegevens over de inwoners dateren van

Het kernteam van Stad-Forum

• Vier uur gaans. De menselijke maat van

• Woest & dwars. Een nieuwe blik op

2020, de woningaantallen van 2019 en de

bestaat uit Sascha Glasl (sinds 2021),

Overname van (delen van) deze publicatie

Pieter Vermeulen, Pieter-Jan Hoogendijk,

Marissa Klaver is journalist en historicus,

inkomensgegevens van 2017. De wijken

Wouter Veldhuis (tot 2021), Linda

is toegestaan, op voorwaarde van

Pietjan Prinsen Geerligs, Poul Hulzink,

duidelijke bronvermelding.

Rochelle Smith, Ronald Kleijn, Sammy-

ze publiceerde onder andere in Trouw en

met minder dan 250 huizen zijn

Vlassenrood en Guido Wallagh, en wordt

op LINDA.nl. Ze onderzoekt hoe mensen

wegge-laten. Cijfers over het aandeel in

ondersteund door Christa van Vlodrop.

met de plekken waar ze leven verbonden

Amsterdam geborenen zijn afkomstig van

Stad-Forum wordt financieel mogelijk

ISBN: 978-90-9034769-1

Scholing, Sona Boker, Thirsa Dijkstra, Thyn

zijn of juist helemaal niet.

de Amsterdamse dienst OIS.

gemaakt door de gemeente Amsterdam.

NUR: 904

Vogel, Yonina Deckers

* pseudoniem

Rose Brouwer Cohn, Sandra Zamir, Sanne
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Wanneer voelt iemand zich ergens thuis?
En wanneer niet? Kun je het thuisgevoel versterken?
En moet je dat wíllen, aangezien het ook tot uitsluiting
kan leiden? Maar vooral: helpt thuisvoelen de discussie
over de toekomst van Groot-Amsterdam vooruit?
Stad-Forum stuurde verkenners op pad in Almere Poort,
Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn.
Soms bleken bewoners en professionals het expliciet
over thuisvoelen te hebben, maar vaker indirect: dan
ging het over grip op de omgeving, toe-eigening,
vertrouwdheid, identiteit. En hoe die onder druk staan.
Reden voor Stad-Forum om thuisvoelen langs de
meetlat van vijf sociologische benaderingen te leggen.
Dat mondt uit in een appèl: maak thuisvoelen het
uitgangspunt voor de omvangrijke veranderingen
die in Groot-Amsterdam op stapel staan.

