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Voor de crisis zette de gemeente Amsterdam de eerste stap in de 
transformatie van een deel van het bedrijventerrein Buiksloterham 
met het uitgeven van grond om nieuwe woon-en werkruimten te 
ontwikkelen. Het grootste kavel bleek echter een maat te groot en 
sneuvelde in de crisis. Een snelle transformatie van Buiksloterham 
leek voorlopig van de baan.

Na een herverkaveling in zes kleinere plots namen architecten het 
voortouw in de ontwikkeling van de gebouwen met woningen en 
werkruimten. Ze richtten de vereniging ‘Beleef Buiksloterham’ op als 
vehikel voor de promotie van de projecten en van het gebied. Andere 
projecten sloten zich hierbij aan. De samenwerking ontwikkelde zich 
daarna organisch. Er werd kennis uitgewisseld over de gedeelde 
hoge duurzaamheidsambities. Er is een kavel overschrijdend systeem 
opgezet voor warmte/koude opslag in de bodem. De planning werd 
geharmoniseerd en in de uitvoering werkten aannemers met elkaar 
samen.

Voor de nieuwe bewoners betekende de coöperatieve 
gebiedsontwikkeling dat er een rijk palet was aan woonvormen, 
participatie en financieringsmogelijkheden. Die mix droeg er tegelijk 
aan bij dat het ontwikkeltraject ondanks de crisis niet langer duurde 
dan bij traditionele projectontwikkeling. Er was immers een goede 
matchmaking tussen het aanbod en de op dat moment beperkte 
vraag. De directe betrokkenheid van ontwerpers en bewoners heeft 
geresulteerd in een veel hogere kwaliteit dan standaard, zoals hogere 
plafonds, veel glas, ruime buitenruimte, indelingsvrijheid en een 
bereidheid van alle partijen om veel te investeren in duurzaamheid.

De coöperatieve ontwikkeling toont het succes aan van een tussenvorm 
tussen top-down georganiseerde grootschalige ontwikkeling en 
bottom-up georganiseerde kleinschalige ontwikkelingen. In deze 
vorm kan een grote schaal bereikt worden, met beperkte regie van 
bovenaf. Valt één schakel uit, dan loopt dankzij de vele ‘kleintjes’ de 
ontwikkeling als geheel geen gevaar. Verandert de markt, dan zijn de 
afzonderlijke onderdelen adaptiever.

Dankzij de beperkte schaal van de afzonderlijke projecten en de 
gelijktijdige onderlinge competitie was de bereidheid om te innoveren 
groot en de risico’s ervan beheersbaar. Met een palet van maatregelen 
voor energieneutrale gebouwen, duurzaam materiaalgebruik, 
flexibiliteit, groene daken, collectiviteit en gemeenschapsvorming is 
een nieuwe standaard gezet voor de ontwikkeling van Buiksloterham. 
Beleef Buiksloterham was medeondertekenaar van het Manifest 
Circulair Buiksloterham en is op dit moment de grootste uitdrager van 
die ambities.

De totstandkoming en het functioneren van de coöperatieve 
gebiedsontwikkeling werd onderzocht door The Hackable City, in 
samenwerking met Rebelgroup. The Hackable City is een gezamenlijk 
onderzoeksproject van One Architecture, UvA, Universiteit Utrecht en 
HvA om nieuwe coöperatieve werkwijzen in de stedelijke ontwikkeling 
te verkennen. Op 1 februari vindt in Pakhuis de Zwijger een bijeenkomst 
plaats onder de titel ‘collectief versus traditioneel’, waarin verslag 
wordt gedaan van dit onderzoek.
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Coöperatieve 
gebiedsontwikkeling levert 
succesvol 235 woningen op
In Buiksloterham, Amsterdam Noord, worden 
eind januari de laatste van 235 woningen 
opgeleverd die gerealiseerd zijn door 
samenwerkende kleine partijen en bewoners.
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