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> Inhoud 

Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemers die een bijdrage leveren aan 

de publieke taak. Een van de opgaven voor woningcorporaties heeft betrekking op de 

stedelijke vernieuwing. De praktijk leert dat corporaties bij het uitvoeren van 

stedelijke vernieuwingstaken te maken hebben met een netwerk van betrokken 

organisaties. Het functioneren van dit netwerk en de perceptie van gerealiseerde 

doelen door verschillende actoren vormen de kern van dit onderzoeksproject. Vanuit 

de bestuurskundige netwerkbenadering en vanuit de praktijk worden zij bestudeerd. 

Uit de casestudie van drie tuindorpen in Amsterdam-Noord waarover in dit rapport 

wordt gerapporteerd, is gebleken dat de bereidheid om opening te bieden voor 

elkaars standpunten de samenwerking in een netwerk bevordert, omdat vervolgens 

mogelijkheden tot doelvervlechting een kans krijgen. In het vervolgonderzoek wordt 

een casestudie in Rotterdam uitgevoerd. Dit is de laatste casestudie in de reeks na 

Den Haag en Amsterdam. 

 

 

> Colofon 

Dit onderzoek kwam tot stand in het kader van het onderzoeksprogramma 

Corpovenista, waarin wordt samengewerkt door negen grote woningcorporaties (de 

Alliantie, Haag Wonen, de Key, het Oosten, Staedion, Vestia, Woonbron, de 

Woonplaats en Ymere), Aedes (de vereniging van woningcorporaties), 

Onderzoeksinstituut OTB  

Technische Universiteit Delft en onderzoeksgroepen van de Universiteiten van 

Utrecht en Amsterdam (zie: www.corpovenista.nl). 

Corpovenista is onderdeel van het wetenschappelijk programma binnen het 

Habiforum-kennisontwikkelingsprogramma ’Vernieuwend Ruimtegebruik’.  

Deze publicatie kwam tevens tot stand in het kader van het onderzoeksspeerpunt 

Sustainable Urban Areas van de Technische Universiteit Delft. 

Dit rapport is digitaal verkrijgbaar via www.corpovenista.nl 

Foto’s: Axel Smits 

 

> Habiforum 

Dit is een publicatie van Habiforum in het kader van het programma Vernieuwend 

Ruimtegebruik. Habiforum is een kennisnetwerk dat ruim 2.000 experts verbindt, die 

samen nieuwe vormen van duurzaam ruimtegebruik ontwikkelen én in de praktijk 

brengen. Het programma omvat praktijkprojecten (proeftuinen) en wetenschappelijk 

onderzoek. Het wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het InnovatieNetwerk 

Groene Ruimte en Agrocluster en de universiteiten van Delft, Rotterdam, Amsterdam 

(VU en UvA), Utrecht en Wageningen. Door deze samenwerking ontstaat er synergie 

tussen wetenschap, praktijk en beleid. Habiforum wordt gefinancierd vanuit Bsik, het 

kenniseconomieprogramma van de Rijksoverheid, en uit bijdragen van publieke en 

private partijen. Zie ook: www.habiforum.nl 
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Voorwoord 
 

Het onderzoek waarvan dit rapport verslag uitbrengt, maakt deel uit van het 

Corpovenistaproject dat is getiteld ‘Het stedelijke vernieuwingsnetwerk. Verkenning 

in theorie en praktijk’. In dit onderzoek wordt de bruikbaarheid van een 

bestuurskundige netwerkbenadering in de praktijk van de stedelijke vernieuwing 

onderzocht. In de casestudie waarvan hier verslag wordt gedaan, de samenwerking 

in drie tuindorpen in Amsterdam-Noord, worden de vier kenmerken van complexe 

netwerken –pluriformiteit, geslotenheid, onderlinge afhankelijkheden en dynamiek– 

gebruikt om de wijze waarop de samenwerking is verlopen, te beschrijven en te 

interpreteren. Daarbij worden zo veel mogelijk de ‘verschillende waarheden’ 

beschreven die geïnterviewden aan de samenwerking toekennen. Daarnaast wordt 

het proces beschreven in termen van de door actoren aangegeven doelen die al dan 

niet zijn aangepast en bereikt. 

Om een beeld te krijgen over hoe de samenwerking is verlopen bij het 

transformatietraject van (delen van) de tuindorpen, is met 21 betrokkenen 

gesproken. Langs deze weg bedanken wij alle geïnterviewden nogmaals hartelijk 

voor hun bijdrage aan dit rapport! Deze bijdrage bestond niet alleen uit het vertellen 

van de ervaringen in de samenwerking, maar ook uit het ter beschikking stellen van 

documenten en uit het nalezen van dit rapport om de verslaglegging van de 

samenwerking zo volledig mogelijk te maken. Daarmee is geprobeerd de beschrijving 

van de samenwerking zo herkenbaar mogelijk weer te geven voor de geïnterviewden. 

 

De begeleidingscommissie van dit onderzoek bestond uit Anke Huntjens van Ymere, 

Leen Mosselman van Vestia, Peter Roelofs van Het Oosten (was van Woonstichting 

De Key), Wim Reedijk van Aedes vereniging van woningcorporaties en Monique 

Waarts van Woonstichting De Key. Wij danken hen voor hun kritische inbreng in dit 

onderzoek. 

 

Marietta Haffner, Marja Elsinga 

Delft, september 2006 
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1 Inleiding 
 

 

In dit rapport staat het samenwerkingstraject in drie tuindorpen in Amsterdan-Noord 

centraal. De woningen in de dorpen hebben een renovatie ondergaan die een 

levensduurverlenging van 25 jaar beoogt. Aan de renovatie werd ook op een gegeven 

moment de herinrichting van de openbare ruimte gekoppeld. Het renovatietraject 

beslaat een periode die eind jaren tachtig van de vorige eeuw begon en nog niet 

helemaal was afgerond ten tijde van de interviews.  

In de bestuurskundige analyse van dit rapport staat met name de laatste etappe van 

dit traject centraal. Dat is vanaf de fase van planvorming van de renovatie van 

Disteldorp en Vogeldorp. In Tuindorp Oostzaan gaat het om de renovatie van de 

woningen in de Mercuriusbuurt en in de Ring. 

1.1 Aanleiding 
Dit rapport is het derde rapport dat voortkomt uit het onderzoek Corpovenista 4.2 

dat is getiteld ‘Het stedelijke vernieuwingsnetwerk. Verkenning in theorie en 

praktijk’. In dit onderzoek wordt de stedelijke vernieuwing benaderd vanuit het 

bestuurskundige gedachtegoed. De overkoepelende vraagstelling van het onderzoek 

luidt: welke bijdrage kan de bestuurskundige netwerkbenadering leveren aan het 

vergroten van het inzicht in de werking van een netwerk van stedelijke vernieuwing 

en aan de sturing binnen het netwerk? (Haffner, Elsinga & Wolters, 2005). 

Uitgangspunt hierbij is dat sinds de financiële verzelfstandiging van de woning-

corporaties in het midden van de jaren negentig de stedelijke vernieuwing meer dan 

voorheen in handen ligt van een netwerk van betrokken actoren. De netwerk-

benadering baseert zich op de situatie waarin actoren functioneren binnen een groep 

van actoren en waarin besluitvorming plaatsvindt. De Bruijn & Ten Heuvelhof (1991: 

25) definiëren een netwerk als: 

 

een geheel van actoren die publiek, semi-publiek of privaat van 

karakter zijn. Ieder van deze actoren heeft zijn eigen waarden, doel-

stellingen en belangen, die hij tracht te realiseren door instrumenten 

in te zetten waarmee hij andere actoren tracht te sturen. 

 

Kenmerkend voor een netwerk is de situatie waarin de overheid niet de rol heeft als 

bovengeschikte actor die ‘alles’ bepaalt. Zo kent sturing binnen een netwerk andere 

mogelijkheden en kansen dan hiërarchische sturing via bijvoorbeeld wetten door de 

overheid. De wijze waarop actoren met elkaar omgaan wordt daarbij beïnvloed door 

de kenmerken van een (complex) netwerk, te weten van dynamiek, interdependen-

ties, geslotenheid en pluriformiteit. De netwerkbenadering is daarmee een 

benadering die een beschrijving kan leveren van de wijze waarop de actoren in een 

netwerk met elkaar omgaan: hoe men reageert op signalen, welke instrumenten men 

inzet om andere actoren te beïnvloeden, etc. 

De te gebruiken theoretische invalshoek van de netwerkbenadering is nader 

uitgewerkt in het hiervoor genoemde rapport uit 2005. De praktijk van het 

functioneren van een netwerk in de stedelijke vernieuwing wordt in dit onderzoek 

aan de hand van casestudies voor het voetlicht gebracht. Het doel van de casestudie 

in Den Haag, die in 2004 is uitgevoerd, was om de praktijk van corporaties in de 

stedelijke vernieuwing in beeld te brengen met behulp van de netwerkbenadering 

(Van Bortel & Elsinga, 2005). De onderzoeksvragen hadden betrekking op de 

samenstelling van het netwerk, de inhoud van de prestaties en de sturings-

instrumenten die mogelijk de prestaties in de stedelijke vernieuwing waarborgen. De 

meerwaarde van de casestudie Den Haag zou beschouwd kunnen worden als het 
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verschaffen van inzicht in de werking van instrumenten in de Haagse praktijk van het 

stedelijke vernieuwingsnetwerk. 

Gebleken is dat de netwerkbenadering relevant is om de stedelijke vernieuwing in 

Den Haag te beschrijven en te analyseren. De pluriformiteit in het Haagse stedelijke 

vernieuwingsnetwerk blijkt aanzienlijk te zijn, zowel beleidsmatig als organisatorisch. 

Verder heeft de samenstelling van het netwerk de prestaties beïnvloed. De formele 

instrumenten die de meeste invloed hebben gehad op de samenwerking in de 

stedelijke vernieuwing waren de prestatieafspraken en het CFV-toezicht. Tot slot 

bleken de persoonlijke contacten tussen betrokkenen cruciaal te zijn om tot 

samenwerking te komen. 

Met de in Den Haag opgedane kennis doet zich voor de casestudie in Amsterdam, 

waarover hier gerapporteerd wordt, de mogelijkheid voor om in te zoomen op een 

bepaald onderwerp of een bepaalde relatie in het netwerk. Een dergelijke keuze 

wordt mede ingegeven doordat er in Amsterdam meer actoren op de woningmarkt 

actief zijn (meer corporaties, stadsdelen) dan in Den Haag, en omdat het de 

bedoeling is om met een beperkt aantal interviews, circa 20, voor Amsterdam 

antwoord te vinden op de geformuleerde onderzoeksvragen. Alvorens deze 

onderzoeksvragen de revue passeren, wordt in de volgende paragraaf het theoretisch 

kader van de analyse gepresenteerd. 

1.2 Theoretisch kader 

1.2.1 Kenmerken van een netwerk1 
Een netwerk kan ook als volgt worden omschreven: “een dynamisch geheel van 

actoren, die wederzijds afhankelijk zijn, een onderlinge variëteit kennen en zich 

relatief gesloten ten opzichte van elkaar kunnen opstellen” (De Bruijn & Ten 

Heuvelhof, 1999: 32). De vier in deze definitie van (complexe) netwerken genoemde 

kenmerken hebben gevolgen voor de mogelijkheden die de actoren in het netwerk 

hebben om elkaar te sturen/beïnvloeden. De kenmerken worden nu nader 

uitgewerkt. 

 

Pluriformiteit 

Pluriformiteit in een netwerk kan zich op twee manieren uiten. Op de eerste plaats 

kan er verscheidenheid tussen organisaties bestaan. In de volkshuisvesting zijn 

bijvoorbeeld verschillende actoren te onderkennen: (deel)gemeenten, 

woningcorporaties en bewonersorganisaties. De belangen van deze actoren kunnen 

onderling grote verschillen vertonen, evenals hun waarden en organisatorische 

kenmerken. Ook binnen één ‘sector’ kan er sprake zijn van pluriformiteit. Zo zijn er 

bijvoorbeeld in de corporatiesector rijke en arme woningcorporaties, grote en kleine 

woningcorporaties, lokaal gebonden en landelijk toegelaten woningcorporaties, 

beherende en ondernemende woningcorporaties. 

Ook binnen een enkele organisatie kan pluriformiteit optreden, als actoren in een 

netwerk zijn samengesteld uit verschillende afdelingen of onderdelen 

(organisatorische pluriformiteit). Een gemeente is een goed voorbeeld van een 

organisatie waar intra-organisatorische pluriformiteit optreedt. Binnen het 

gemeentelijke beleidsterrein wonen spelen de wethouder verantwoordelijk voor 

wonen en andere wethouders bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de openbare ruimte 

een rol. Verder zijn er de gemeenteraad, de afdeling wonen, het grondbedrijf en 

andere onderdelen te onderkennen, zoals bijvoorbeeld de afdelingen van financiën, 

verkeer, welzijn en zorg. Als een organisatie meer afdelingen heeft, wordt de 

                                                 
1 Grotendeels overgenomen uit Haffner, Elsinga & Wolters (2005). Gebaseerd op De Bruijn & Ten 

Heuvelhof (1991 en 1999), tenzij een andere bron wordt genoemd. 



Dorpspolitiek. Samenwerking renovatie Disteldorp, Tuindorp Oostzaan en Vogeldorp 

13 

 

pluriformiteit naar verwachting groter. Soms hebben afdelingen immers niet dezelfde 

belangen. Dit geldt ook voor een willekeurige groep bewoners. 

Ook de manier van denken of de invalshoek, de zogenaamde beleidsmatige 

rationaliteit, kan verschillen tussen afdelingen (beleidsmatige pluriformiteit). De 

invalshoek kan een juridische, een economische, een technische of een ethische 

rationaliteit zijn. Soms ontstaan er verschillen in de waarden binnen een organisatie 

(concurrerende waarden) die de omgeving waarin de organisatie opereert mede 

genereert: moet een organisatie bijvoorbeeld meer omzet produceren of de hoogste 

prijs vragen; moet een (deel)gemeente bijvoorbeeld de openbare ruimte opknappen 

of het geld voor andere doeleinden gebruiken?  

Per saldo gaat het bij het begrip pluriformiteit om intra-organisatorische of 

interorganisatorische verschillen tussen actoren in termen van onder meer de 

organisatiegrootte, de gebruikte machtsmiddelen, de aangeboden producten en de 

omgeving van een organisatie. 

 
In pluriforme netwerken zijn drie barrières bij sturing te onderkennen. Op de eerste 

plaats kunnen verschillende actoren en/of onderdelen van een actor stuursignalen 

zeer verschillend oppakken, of zelfs negeren. De wijze waarop een actor een 

sturingssignaal oppakt hangt mede af van de machtspositie die deze actor heeft om 

andere actoren binnen het netwerk te beïnvloeden. Ook het dilemma van de 

concurrerende waarden kan de communicatie compliceren. 

Maatwerk kan een oplossing bieden voor de situatie waarin een (generieke) 

interventie niet aansluit op de kenmerken van een organisatie. In de praktijk van 

veel actoren en onderwerpen stuit maatwerk echter al snel op de grenzen van de 

beheersbaarheid van de sturing. Dit wordt beschouwd als tweede barrière bij de 

sturing van pluriforme netwerken.  

Als derde barrière wordt de vervorming en herinterpretatie van de sturing genoemd. 

Immers, als gevolg van onder andere de hiervoor genoemde concurrerende waarden 

of verschillende percepties kunnen bepaalde stuursignalen door verschillende actoren 

verschillend worden opgevat. 

 

Pluriformiteit hoeft niet alleen nadelig uit te pakken voor het sturen van netwerken, 

maar biedt ook kansen. Als eerste kan pluriformiteit betekenen dat de trefkans van 

sturing groter wordt. De kans dat een organisatie of een deel van een organisatie 

gevoelig is voor een specifiek sturingssignaal, blijkt groter te zijn in een pluriforme 

omgeving dan in een uniforme omgeving. Zo zal bijvoorbeeld niet iedere 

woningcorporatie openstaan voor de bouw van een woon-zorgcomplex, maar 

mogelijk wel in ieder geval één.  

Een versterkt effect kan worden bereikt als de te sturen actor de signalen zou 

kunnen focussen op de ‘marktleiders’ op een bepaald terrein. De hoop is dan dat 

andere organisaties volgen als de marktleiders hun gedrag aanpassen. Als een 

onderdeel van een organisatie een grotere machtspositie heeft dan een of meer 

andere onderdelen, kan het voldoende zijn voor een overheid om te proberen het 

gedrag van dit onderdeel proberen te sturen en daar eventueel meer aandacht aan te 

besteden dan in de situatie waar een groter aantal te sturen actoren (doelgroep) 

bereikt moet worden.  

Een pluriform of ‘verdeeld’ veld heeft overigens niet dezelfde mogelijkheden om 

interventies te blokkeren als een uniform veld. Voor een actief sturende actor kan 

een dergelijke situatie zelfs aanleiding zijn om een verdeel -en heersstrategie 

proberen toe te passen. 

Pluriformiteit biedt dus, naast barrières, ook kansen voor sturing. Daarnaast heeft 

pluriformiteit nog andere positieve connotaties. In een dynamische omgeving is het 

voorstelbaar dat pluriforme actoren en netwerken grotere overlevingskansen hebben 

dan uniforme tegenhangers. Als verschillende actoren in een netwerk elkaar 
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aanvullen, is de kans hiervoor groter. Door creatief te concurreren kunnen actoren 

daarnaast komen tot vernieuwende oplossingen.  

Geslotenheid van actoren 

Actoren in een netwerk zijn niet altijd vanzelf gevoelig voor stuursignalen van buiten. 

Deze geslotenheid kan voortkomen uit de behoefte om de onzekerheid en de 

complexiteit in de omgeving van de organisatie te verminderen (bounded rationality). 

Een organisatie kan immers niet volledig open staan voor signalen uit de omgeving. 

Van enige bestendigheid is dan geen sprake. 

Het gesloten karakter van een organisatie kan ook een gevolg zijn van het referentie-

kader of de zogenaamde managementfilter of perceptiefilter dat/die een organisatie 

heeft. Het referentiekader wordt mede gevormd door de kernwaarden van een 

organisatie. Dit zijn waarden die het handelen van een organisatie grotendeels 

bepalen. Stuursignalen die passen binnen dit referentiekader zal een organisatie 

eerder oppakken dan stuursignalen die er niet binnen passen.  

Stuursignalen die niet passen kunnen zich op twee wijzen manifesteren. Op de eerste 

plaats kan het stuursignaal niet te plaatsen zijn in het referentiekader van de 

betreffende actor. Negeren van het signaal is dan mogelijk. Op de tweede plaats kan 

het stuursignaal strijdig zijn met het referentiekader van de actor, waardoor de actor 

juist gestimuleerd kan worden om zich tegen het stuursignaal te verzetten. 

Als de interventie niet past binnen het referentiekader van een actor kan de actor op 

verschillende manieren reageren: het al dan niet waarnemen van de interventie, het 

al dan niet negeren van de interventie, het al dan niet conformeren aan de 

interventie en het al dan niet onttrekken aan of herinterpreteren/vervormen van de 

interventie. Het proberen te doorbreken van de geslotenheid van een organisatie op 

een hiërarchische manier werkt meestal niet productief. Deze manier kost energie en 

de actoren zullen iedere gelegenheid grijpen om zich te onttrekken aan de sturing. 

Een voorbeeld uit het woonbeleid van sturingssignalen die als strijdig beschouwd 

kunnen worden met het referentiekader van de woningcorporaties was het streven 

van toenmalig staatssecretaris Remkes naar de grootschalige verkoop van 

huurwoningen. De geformuleerde ambities kregen geen weerklank bij woning-

corporaties en werden grotendeels genegeerd. Feitelijk liep tijdens de periode 

Remkes de verkoop van sociale huurwoningen alleen maar terug, ondanks de grote 

vraag naar koopwoningen aan het einde van de jaren negentig. 

Als de interventie te veel afwijkt van het referentiekader van de te sturen actor, loopt 

de sturende actor dus de kans dat de sturing afketst op de geslotenheid van de te 

sturen actor. Anderzijds, als de interventie te veel aansluit bij het referentiekader 

van de sturen actor, dan vindt er geen sturing plaats. Actoren kunnen immers 

gewoon hun eigen weg gaan. 

 

Geslotenheid van te sturen actoren biedt ook kansen voor sturing. Als een krachtige 

autonome organisatie, die niet op willekeurig elk sturingssignaal ingaat, uiteindelijk 

steun verleent aan een bepaalde interventie, heeft de te sturen actor een 

bondgenoot verworven. 

Vervorming van de interventie werd eerder genoemd als barrière tot sturing, maar 

biedt ook kansen voor sturing. De sturende actor benut een kans als deze de 

interventie zodanig vervormt, dat de interventie past binnen het referentiekader van 

de te sturen actor. 

 

Interdependentie 

Een derde kenmerk van complexe netwerken is de interdependentie –de onderlinge 

afhankelijkheid– die bestaat tussen de verschillende actoren. Men heeft dan 

medewerking nodig om bepaalde doelen te realiseren. Dergelijke afhankelijkheden 

kunnen bestaan tussen hogere en lagere overheden. Op het gebied van wonen is de 

gemeente voor de uitvoering van bijvoorbeeld een stedelijke vernieuwingsplan vaak 
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afhankelijk van één of meer woningcorporaties. Zo hebben gemeenten vaak de grond 

in hun bezit, terwijl de woningcorporaties de planontwikkeling en de bouw van sociale 

huurwoningen voor hun rekening nemen. Het aanspreken van één afhankelijke partij 

binnen het netwerk is dan onvoldoende om de stedelijke vernieuwing van de grond te 

krijgen. 

Er zijn vijf belangrijke soorten afhankelijkheidsrelaties te onderscheiden. Deze 

relaties kunnen op de eerste plaats eenvoudig zijn (één grootheid), maar zijn in 

netwerken vaak meervoudig. Meervoudige relaties bestaan bijvoorbeeld als men 

zowel voor het geld, de grond als de goodwill van elkaar afhankelijk is. Complex 

wordt het ook als relaties tussen actoren niet bilateraal zijn maar multilateraal: meer 

dan twee actoren zijn onderling afhankelijk. Dit betekent dat bilaterale deals niet 

mogelijk zijn, maar dat twee actoren altijd van een derde of vierde, etc. actor 

afhankelijk zijn, alvorens te kunnen handelen. Als de afhankelijkheden op 

verschillende tijdstippen optreden is er sprake van asynchrone in plaats van 

synchrone relaties. Bij sequentiële in plaats van gelijktijdige afhankelijkheden is een 

handeling van de een pas mogelijk als de ander gehandeld heeft. Afhankelijkheden in 

een netwerk zullen, als laatste soort, eerder dynamisch zijn dan statisch. 

Veranderende omstandigheden kunnen bijvoorbeeld optreden na verkiezingen als er 

veranderende coalities gevormd worden.  

 

Een opeenstapeling van verschillende soorten wederzijdse afhankelijkheidsrelaties 

kan leiden tot een onoverzichtelijk netwerk waarin als gevolg van onbedoelde 

neveneffecten onduidelijk is hoe bepaalde effecten worden veroorzaakt. Als gevolg 

hiervan zou men zich terughoudend kunnen opstellen, waardoor de sturings-

mogelijkheden niet volledig benut worden.  

Ook kan een netwerk met veel onderlinge afhankelijkheden stroperige besluitvorming 

tot gevolg hebben. Bovendien kunnen complexe interdependenties en geslotenheid 

elkaar versterken. Resultaten worden dan alleen bereikt door een proces van 

besluitvorming dat een lange periode beslaat en ook chaotisch kan worden. 

Een derde bedreiging voor sturing die uitgaat van interdependenties is de mogelijk-

heid van het gebruik van een hit-and-run strategie. Actoren worden bij een dergelijke 

strategie door een actor uitgebuit op het moment dat zij afhankelijk zijn. Indien 

actoren dit gedrag ook daadwerkelijk als uitbuiten ervaren (en niet als slimme 

strategische set), kan men besluiten daarop te reageren door met gelijke munt terug 

te betalen, ook aangeduid als tit-for-tat gedrag. Dergelijk gedrag zal voor de 

samenwerking niet bevorderlijk zijn. 

 

Interdependenties hoeven niet alleen beïnvloedingspogingen te bemoeilijken, maar 

kunnen ook stuurkansen bieden. Als eerste betekent de onderlinge afhankelijkheid, 

dat actoren zich niet extreem gesloten kunnen opstellen. Extreme pluriformiteit is 

ook niet mogelijk. In dergelijke extreme situaties komt men immers niet tot zaken. 

Door de onderlinge complexe afhankelijkheden moeten actoren met elkaar blijven 

communiceren, waardoor extreme situaties doorbroken kunnen worden. Anders 

gezegd, men moet zich enigszins coöperatief gedragen, wil men vorderingen maken. 

In de toekomst heeft men een actor misschien ook weer nodig, een soort 

toekomstige afhankelijkheid. Daarnaast bieden afhankelijke relaties ook vaak 

ruilmogelijkheden, waardoor de kans op een patstelling kleiner wordt: er is altijd wel 

een ruil te vinden waar beide/meer actoren van profiteren. Kortom, het benutten van 

onderlinge afhankelijkheden leidt tot sturing. 

Of er tussen alle actoren op alle punten in het netwerk op een beleidsterrein 

interdependenties bestaan, mag worden betwijfeld. Er zullen altijd actoren zijn die op 

een bepaald moment in het besluitvormingsproces minder doorslaggevend zijn. Men 

kan zich voorstellen dat er voor elk besluitvormingsprobleem een ‘ander netwerk’ 

met (deels) andere interdependenties bestaat. Zo gaat Teisman (1998) ervan uit dat 
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de interactie tussen de relevante actoren met hun eigen doelen en strategieën in 

beleidsarena’s plaatsvindt.  

Klijn (1996) spreekt van verschillende spelen binnen een netwerk. Actoren 

participeren intensiever in een spel volgens deze invalshoek naarmate er een groter 

belang voor hen op het spel staat. Per spel kan een cluster van actoren worden 

onderscheiden naar bijvoorbeeld het aantal contacten onderling, maar ook naar 

vergelijkbare opvattingen of naar wederzijdse affiniteiten. Klijn (1996) maakt ook 

een onderscheid naar lokale en landelijke netwerken. Hier komt ook de gedachte 

terug dat er niet één netwerk bestaat, maar dat als er al uitgegaan wordt van één 

netwerk, het netwerk uit meerdere segmenten/subgroepen bestaat afhankelijk van 

het probleem, het besluit of het onderwerp dat op de agenda staat. Daarmee is niet 

per definitie de samenstelling van het ‘overkoepelende’ netwerk zelf aan grote 

veranderingen onderhevig, maar eerder de clusters van actoren die aan een spel 

meedoen. Daarmee is de dynamiek als kenmerk van netwerken aanwezig in de 

interacties. 

 

Dynamiek 

Netwerken zijn altijd in beweging volgens De Bruijn & Ten Heuvelhof (1999: 43). Dit 

betekent dat de positie van actoren in een netwerk, hun geslotenheid en hun 

referentiekader voortdurend kunnen veranderen. Daardoor zijn de wederzijdse 

afhankelijkheden aan veranderingen onderhevig, evenals de pluriformiteit van het 

netwerk. De samenstelling van het netwerk verandert door toe- en uittreding van 

actoren. Netwerken kunnen ook uiteenvallen. Een veranderende omgeving van het 

netwerk zal ook (delen van) het netwerk beïnvloeden. Kortom, kansen en 

bedreigingen voor het netwerk veranderen. 

1.2.2 Evaluatie besluitvorming 
Als het gaat om de evaluatie van het beleid formuleren Klijn & Koppenjan (2000) in 

navolging van Teisman (1992) criteria. Uitgangspunt is daarbij dat het in een 

netwerksetting volgens hen niet mogelijk is om van boven af (top-down) en ex ante 

doelstellingen op basis van het algemeen belang –volgens de democratisch gekozen 

overheid– op te leggen aan de actoren (zie ook Klijn, 1996). Immers, in beginsel is 

er geen boven het netwerk staande actor die dat voor elkaar kan boksen. Daarnaast 

heeft elke actor volgens hen eigen doelstellingen die ook nog eens kunnen 

veranderen in het netwerkspel als gevolg van de interactie met anderen. Inherent 

aan het hebben van eigen doelstellingen is een mogelijk verschil tussen organisaties 

in het eigen belang, waardoor er in een netwerk ex ante geen overeenstemming is 

over doelen en aanpak. Een eensluidende evaluatie van het beleid kan niet worden 

bereikt. Dat is vaak ook niet mogelijk om ex ante een door alle actoren gezamenlijk 

geformuleerd probleem of doelstelling te gebruiken als maatstaf om de prestaties van 

het netwerk (de actoren) vast te stellen, menen Klijn & Koppenjan (2000).  

Zo trekt Teisman (1998) de conclusie dat een ex ante begindoelstelling wel een 

functie kan hebben aan het begin van het proces in het bereiken van een gemeen-

schappelijk doel. Met een dergelijke a priori begindoelstelling worden actoren 

geholpen om hun eigen definitieve a posteriori doelstelling en indien mogelijk 

gemeenschappelijke belang op te stellen. Het geheel van oordelen over de bereikte 

doelen en besluitvorming vormt volgens Teisman (1998: 78) het gemeenschappelijke 

belang. 

 

Drie-stappen-model 

Om de kwaliteit van het gemeenschappelijke belang te kunnen toetsen, hanteert 

Teisman (1998) een drie-stappen-model. Doel van dit model is te kunnen vaststellen 

of het beleid dat door de interactie van de actoren in een netwerk tot stand is 

gekomen, een voor de actoren bevredigend resultaat heeft opgeleverd. Stap één 
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betreft het inventariseren van de oordelen die de betrokken actoren achteraf hebben 

over het beleid. In stap twee worden de oorspronkelijke doelen van de actoren 

gereconstrueerd om deze te vergelijken met het beleidsresultaat. Mocht zich de 

situatie voordoen dat de oorspronkelijke doelen niet zijn behaald, dan nog was het 

besluitvormingsproces “in zekere mate effectief”, meent Teisman (1998: 79), als “de 

resultaten van besluitvorming bevredigend zijn, ongeacht of deze verwacht en 

gewild, dan wel onverwacht en niet bewust nagestreefd zijn.”2  

In stap drie wordt de rol van het besluitvormingsproces in het traject van de ex ante 

doelen naar de bereikte beleidsdoelen bekeken. In stap drie onderscheidt Teisman 

(1998) drie dimensies.  

a) Inhoudelijke dimensie: het vervlechten van doelen; 

b) Management dimensie: het leggen van koppelingen tussen actoren;  

c) Structuurdimensie: het arrangeren van onderlinge interactie.  

 

In alle gevallen gaat het om het vermogen van de actoren om de genoemde 

dimensie in de praktijk om te zetten. Bij het vervlechten van doelen (ad 1) gaat het 

om “de vraag of de interactie meerwaarde heeft opgeleverd in de vorm van nieuwe 

doelen… [het gaat om] de inhoudelijke kwaliteit van de interactie [het 

onderhandelingsproces]” (p.80). De volgende vragen zijn van belang om een 

antwoord te formuleren op de vraag naar de meerwaarde: 

– Wie wilde(n) het project? 

– Wie beschikten over de benodigde middelen? 

– Hebben de actoren hun doelen aan anderen gepresenteerd? 

– Scoorden deze actoren met het project? 

– Welke andere actoren manifesteerden zich als supporters en met welk doel? 

– Hoe zijn de doelen veranderd en verzoend, zodanig dat de benodigdheden voor het 

beleidsproces bij elkaar zijn gebracht? Of anders gezegd, zijn er win-win situaties 

gecreëerd? 

 

Bij het leggen van koppelingen tussen actoren (ad 2) gaat het om het vermogen om 

contacten te leggen en te onderhouden. Uitgangspunt is dat als deze goed zijn, het 

management van de besluitvorming naar tevredenheid verloopt. Om doelen te 

kunnen vervlechten, moeten er relaties (koppelingen) gelegd zijn tussen actoren. 

Deze moeten worden onderhouden. “Als verschillende onmisbare actoren 

koppelingen leggen met elkaar, is er sprake van adequaat management van 

complexe besluitvorming. … Besluitvorming vereist koppeling tussen alle actoren op 

meer niveaus” (p.81). De personen die de relaties leggen en onderhouden, kunnen 

als koppelaars bestempeld worden. De koppelaars zijn de actoren die de geslotenheid 

van andere actoren weten te doorbreken en die interdependenties tussen actoren 

weten om te zetten in een constructieve voortgang van de samenwerking. In de 

termen van Teisman (1998: 83) moet de koppelaar een soort “superman” zijn: “de 

grote communicator en bestrijder van slechte zaken.” Koppelaars spelen volgens 

Teisman altijd een dubbele rol in de besluitvorming, omdat zij de belangen van de 

eigen organisatie moeten proberen in overeenstemming te brengen met de belangen 

van de andere actoren, zodat er een samenwerking kan groeien. Willen koppelaars 

succesvol zijn, dan is door hun optreden de interactie veranderd, stelt Teisman 

(1998). Daartoe moeten koppelaars in staat zijn om taalbarrières te kunnen 

doorbreken en moeten de koppelaar worden geaccepteerd door de actoren. Zij 

kunnen dan win-win situaties creëren, waardoor de interactie tussen actoren gunstig 

beïnvloed wordt. 

Volgens De Bruijn & Ten Heuvelhof (1999) leiden samenwerkingsverbanden als 

gevolg van interdependenties tussen actoren tot besluitvorming als er win-win 

                                                 
2 Men kan zich hierbij afvragen in hoeverre actoren beslissingen achteraf proberen te rechtvaardigen. 
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situaties gecreëerd worden. Dat gebeurt met package deals (p.61). Dat betekent dat 

het pakket van besluitvorming over het algemeen meerwaarde oplevert voor alle 

actoren. Echter, zij stellen dat er niet alleen win-win spelen gespeeld kunnen worden, 

omdat er altijd actoren zijn waarvoor geen positieve uitkomst gerealiseerd kan 

worden. Dit kan zowel gebeuren voor actoren in het netwerk, als ook voor actoren 

die om de een of andere reden niet (meer) deel uitmaken van het netwerk. De 

winnaars zullen dus ook altijd in win-lose spelen moeten participeren. Dit om te 

voorkomen dat de verliezers alsnog de win-win strategie gaan blokkeren. De 

strategie is dan om zo veel mogelijk een confrontatie tussen winnaars en verliezers 

te voorkomen en eventueel op andere onderwerpen of in andere beleidsarena’s 

compensatie te bieden. 

 

Als derde dimensie van de netwerkbesluitvorming volgens Teisman (1998) gaat het 

om de structuur (het arrangement; ad 3) van de interactie. Aangezien er niet altijd 

spelregels en overlegorganen zijn, worden keuzes voor bepaalde arrangementen van 

samenwerking dan wel tegenwerking gezien als indicatie voor de wil van actoren om 

structuur te geven aan de interactie. Succes van de interactie hoeft dat uiteraard niet 

tot gevolg te hebben, ook al is men bereid om dat succes een handje te helpen door 

zich positief op te stellen voor een bepaald arrangement, bijvoorbeeld zitting nemen 

in een stuurgroep. 

 

Effectieve besluitvorming 

Op basis van het voorgaande moet geconcludeerd worden dat er bezwaren te 

formuleren zijn tegen het gebruik van doelstellingen gebaseerd op het algemeen 

belang dan wel het eigen belang van actoren. Daarom hebben genoemde auteurs 

gekozen voor de evaluatie van een gemeenschappelijke doelstelling die tijdens het 

proces aangepast kan zijn als gevolg van onderhandelingen tussen actoren. Bij een 

beleidsevaluatie wordt er gecheckt of de actoren tevreden zijn met de bereikte 

gemeenschappelijke doelen. Als dat zo is en er is aan de procesvoorwaarden 

voldaan, concluderen genoemde auteurs dat het besluitvormingsproces in zekere 

mate effectief was. Het al dan niet effectief zijn wordt daarbij gebaseerd op de 

bereikte gemeenschappelijke doelen, die al dan niet in de loop van het proces zijn 

aangepast en ontstaan uit de doelstellingen gebaseerd op het eigen belang van de 

betrokken actoren. Uitgegaan word kennelijk van het maximaal haalbare onder 

bepaalde omstandigheden, zoals de gegeven onderlinge afhankelijkheden. Daarmee 

kan men zich afvragen of een dergelijk proces in alle gevallen leidt tot 

nutsmaximalisatie van de betrokken (hoe dan ook gemeten) of dat betrokkenen een 

minimaal niveau voor zichzelf vastleggen waarmee men tevreden is. Dit gedrag 

wordt aangeduid met satisficing behaviour (zie bijvoorbeeld Clarkson & LeRoy Miller, 

1983).  

1.3 Onderzoeksvragen 
De relatie tussen de lokale overheid en de corporaties bleek in de casestudie Den 

Haag cruciaal te zijn in de herstructurering. Deze relatie wordt dan ook in de 

casestudie van Amsterdam belicht in termen van de kenmerken van een (complex) 

netwerk volgens De Bruijn & Ten Heuvelhof (1999). Dit gebeurt ook voor de rol van 

de bewoners, omdat zij de samenwerking tussen actoren wisten te beïnvloeden. De 

eerste onderzoeksvraag wordt zo geformuleerd als: 

1) Hoe kan de samenwerking tussen woningcorporaties, stadsdeel, gemeente 

(centrale stad) en bewonersorganisaties met de kenmerken van een complex 

netwerk worden gekarakteriseerd? 
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Hier wordt bekeken in hoeverre het samenwerkingsproces aan de hand van de 

kenmerken van een complex netwerk te beschrijven valt. Alvorens de kenmerken 

aan de orde komen, worden eerst de relevante actoren beschreven en wordt 

ingezoomd op de beelden die actoren hebben van de andere actoren in het netwerk. 

Deze zullen immers de wijze waarop de samenwerking vorm krijgt, beïnvloeden. 

Deze invalshoeken worden in de volgende onderzoeksvragen verwoord: 

a) Welke actoren spelen een rol in het netwerk van de gekozen casestudie? 

b) Hoe uit zich pluriformiteit van het netwerk of van de actoren in de samenwerking? 

c) Hoe uit zich geslotenheid van actoren in de samenwerking? 

d) Hoe uiten zich onderlinge afhankelijkheden tussen actoren in de samenwerking? 

e) Welke rol speelt dynamiek in de samenwerking? 

 

Indien dit uit de interviews blijkt, wordt hier ook gerapporteerd over hoe de actoren 

de effecten van de onderlinge afhankelijkheden (interdependenties), de 

pluriformiteit, de geslotenheid en de dynamiek in de samenwerking ervoeren. 

 

De samenwerking tussen actoren wordt ook in beeld gebracht aan de hand van het 

drie-stappen-model van Teisman (1998).  

2) Hoe worden de bereikte doelen door de relevante actoren ervaren? 

 

Bij deze onderzoeksvraag gaat het erom om vast te stellen of de doelen die door de 

interactie in het netwerk bereikt worden een voor de actoren bevredigend resultaat 

opleveren. Dit wordt aan de hand van het drie-stappen-model van Teisman (1998) 

belicht: achteraf vragen naar de tevredenheid bij de actoren met de uitkomsten, 

vaststellen van de oorspronkelijke doelen en vaststellen van de rol van het 

besluitvormingsproces: 

a) Wat is er bereikt, zijn actoren tevreden met wat er bereikt is en waarom? 

b) Wat waren de oorspronkelijke doelen? 

c) Hoe heeft de netwerkbesluitvorming zich ontwikkeld?  

 

Gekozen casestudie 

Als casestudie zijn drie tuindorpen in het stadsdeel Amsterdam-Noord gekozen: 

Disteldorp, Vogeldorp en Tuindorp Oostzaan. Deze dorpen zijn in de vorm van semi-

permanente woningen na de Eerste Wereldoorlog gebouwd in de traditie van 

Ebenezer Howards tuinstad gedachtegoed. De woningen in de dorpen hadden een 

lage huur en waren bedoeld voor arbeidersgezinnen. Desondanks ging het om het 

eerste “eengezins-arbeidershuis uit steen gebouwd” in de hoofdstad, zoals ir. A. 

Keppler geciteerd wordt in het Slotdocument van het OTT (1998). Hij was als eerste 

directeur van de Gemeentelijke Woningdienst verantwoordelijk voor de bouw van de 

dorpen. De bebouwing van de dorpen was open en ruim met groen. Het dorps-

karakter betekende een verademing voor de arbeidersgezinnen die uit de benauwde 

binnenstad in de dorpen kwamen wonen (Van der Eem & Vooren, 1997). 

De drie dorpen zijn keer op keer met sloop bedreigd en staan nog steeds. Hoe de 

tegengestelde individuele belangen toch konden uitmonden in gemeenschappelijke 

belangen van meerdere actoren, vertelt de voorlopig laatste etappe in het renovatie-

traject dat een begin nam eind jaren tachtig van de vorige eeuw.  

1.4 Onderzoeksmethode / Opzet van het onderzoek 
De casestudie bestaat voornamelijk uit een verzameling van interviews bij personen 

die betrokken waren bij het renovatietraject vanaf eind jaren tachtig. Deze personen 

werkten toen bij de betrokken corporaties, het Woningbedrijf Amsterdam (WBA)3 en 

                                                 
3 Thans Ymere. 
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Woonstichting De Key (hierna aangeduid met De Key) en het stadsdeel Amsterdam-

Noord. Verder zijn bewoners gesproken van de bewonersorganisaties in de drie 

dorpen. Tevens zijn andere actoren gesproken, zoals de onafhankelijke voorzitters 

van het Onderhandelingsteam Tuindorpen (OTT) en het architectenbureau dat het 

OTT adviseerde. De namen van de geïnterviewde personen (respondenten) zijn in 

Bijlage A gegroepeerd volgens de organisatie of groep waartoe men behoorde ten 

tijde van het renovatietraject. 

Er is geprobeerd om ook meningen vanuit de centrale stad over het renovatietraject 

te inventariseren. Gesprekken met de contactpersonen die door verschillende 

geïnterviewden genoemd zijn, konden niet gevoerd worden. Men was er niet of alleen 

zijdeling bij betrokken geweest, waren de reacties. Volgens één van de 

geïnterviewden was er bij de centrale stad inderdaad niemand heel erg betrokken bij 

de toekomst van de drie tuindorpen: men was niet erg positief ingesteld.  

 

De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van een vragenlijst. De vragenlijst kent een 

aantal hoofdvragen met aandachtspunten. De aandachtpunten zijn te vinden in 

Bijlage B. Hier volgen de hoofdonderwerpen: 

 

– Opening 

– Doelvervlechting (Teisman, fase 3-1)  

 Hoe zijn de doelen veranderd en verzoend, zodanig dat de benodigdheden voor het 

beleidsproces bij elkaar zijn gebracht? 

– Koppelen van actoren en arena’s (Teisman, fase 3-2)  

 Zijn er trekkers opgetreden en is de samenwerking daardoor veranderd? 

– Afhankelijkheden  

 Hoe liggen de afhankelijkheden in de samenwerking voor dit project? 

– Samenwerking: mening (Teisman, fase 3-3)  

Hoe ervaart u de samenwerking?  

– Beïnvloeden 

 Wat doet u om andere actoren te beïnvloeden of te bewegen om zaken zo te zien of 

aan te pakken, zoals u dat graag zou zien?  

– Oordeel over bereikte doelen (Teisman, fase 1):  

 Wat is er tot nu toe bereikt in deze samenwerking / in dit besluitvormingsproces 

volgens u? Welke doelen, prestaties, beslissingen? 

– Reconstructie oorspronkelijke doelen (Teisman, fase 2)  

 Wat waren uw oorspronkelijke doelen toen u aan deze samenwerking begon? 

– Afsluiting 

 

Niet aan alle geïnterviewden zijn alle of dezelfde vragen gesteld. Dit was afhankelijk 

van de positie die de geïnterviewde in het renovatieproces had. 

 

Naast de interviews is gebruik gemaakt van stukken die geïnterviewden over het 

renovatieproces ter beschikking stelden, bijvoorbeeld een kopie van het zogenaamde 

OTT-akkoord. Dit houdt in een kopie van het Slotdocument van het OTT, de 

samenvatting ervan en de meeste side letters, inclusief een afsprakenlijst. Daarnaast 

heeft De Key een ordner uit het archief ter beschikking gesteld, waarin onder meer 

opgenomen brieven aan derden, interne notities over de voortgang van het project, 

begrotingen en de leveringsakte van Disteldorp en Vogeldorp. Verder zijn enkele 

nieuwsbrieven verkregen van de bewonersorganisaties. Enkele rapporten met 

toekomstscenario’s van de dorpen zijn ook ter beschikking gesteld door de 

geïnterviewden. Tot slot zijn diverse tijdschrift- en krantenartikelen gebruikt. Als er 

in dit rapport verwezen wordt naar rapporten en artikelen, zijn deze opgenomen in 

de literatuurlijst. Bij interne stukken blijft het bij een verwijzing in de tekst. 
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1.5 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 van dit rapport bevat een zo feitelijk mogelijke beschrijving van de 

etappes, beslispunten, etc. in de transformatie van de drie dorpen. Onderzoeksvraag 

1 staat in hoofdstuk 3 centraal. Hier worden de relaties tussen bewoners, lokale 

overheid en betrokken corporaties in beeld gebracht aan de hand van de kenmerken 

van complexe netwerken. Onderzoeksvraag 2 komt in hoofdstuk 4 aan de orde. Daar 

wordt verslag gedaan aan de hand van het drie-stappen-model van Teisman (1998) 

hoe de bereikte doelen en de besluitvorming volgens de verschillende actoren 

getypeerd zouden kunnen worden. Tenslotte bevat hoofdstuk 5 de conclusies van dit 

onderzoek. 

 

In hoofdstuk 2 wordt zo veel mogelijk aan de hand van verkregen teksten 

geprobeerd het traject (de historie) dat (die) de drie tuindorpen hebben doorlopen 

enigszins objectief te beschrijven. De nadruk ligt op de periode vanaf eind jaren 

tachtig. Waar stukken ontbreken in de schriftelijke informatie, worden de lacunes, zo 

mogelijk, aan de hand van de informatie uit de interviews aangevuld.  

In de hoofdstukken 3 en 4 wordt gefocust op de periode van de directe aanloop naar 

het OTT-traject (tot 1997/1998) en het traject erna. In deze hoofdstukken wordt met 

name op basis van de interviews geprobeerd een beeld te schetsen van de renovatie 

van Disteldorp, Vogeldorp en Tuindorp Oostzaan (de Mercuriusbuurt en de Ring) 

vanuit de genoemde bestuurskundige invalshoeken. Bij dit beeld gaat het om de 

interpretatie van de interviews, aangevuld met de interpretatie van eventuele 

verkregen teksten.  
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2 Schets van dorpen en proces 

2.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk doet verslag van het renovatietraject van Disteldorp, Vogeldorp en 

Tuindorp Oostzaan zo veel mogelijk op basis van feiten. Geput wordt uit de 

verkregen stukken, aangevuld met feiten die in de interviews zijn beschreven. 

Paragraaf 2.2 en 2.3 starten met Tuindorp Oostzaan, omdat de renovatieopgave die 

in dit rapport centraal staat, daar eerder is opgestart dan in Disteldorp en Vogeldorp 

(paragrafen 2.4 en 2.5). Deze laatste twee tuindorpen worden gezamenlijk 

behandeld, omdat de planvorming in de beschouwde periode gelijk opliep. In 

paragraaf 2.2 en 2.4 worden de dorpen, de woningen en de bewoners beschreven, 

qua aantallen en andere kenmerken. In paragraaf 2.3 en 2.5 wordt de levensloop 

van de dorpen tot 1998 toegelicht. In paragraaf 2.6 staan het Onderhandelingteam 

Tuindorpen (OTT) en het bereikte akkoord centraal. In paragraaf 2.7 en 2.8 komt de 

recente geschiedenis van de dorpen sinds 1998 aan de orde. 

 

 

Figuur 2.1 Ligging van de drie tuindorpen in Amsterdam-Noord. In Tuindorp Oostzaan zijn de 

Mercuriusbuurt (dubbel gearceerd, meest westelijke deel) en de Ring (enkel 

gearceerd) om het oude dorp (niet gearceerd) apart aangegeven. 
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2.2 Tuindorp Oostzaan in cijfers 
In de periode 1919 tot en met 1923 is Tuindorp Oostzaan (TOZ) in Amsterdam-Noord 

(zie figuur 2.1) ontwikkeld en gebouwd. De toenmalige Gemeentelijke Woningdienst, 

die in 1915 werd opgericht en in 1993 als Woningbedrijf Amsterdam (WBA; stichting) 

verzelfstandigd werd, bouwde ruim 1.340 semi-permanente woningen met een 

levensduur van maximaal 35 jaar (Van der Eem & Vooren, 1997; Slotdocument van 

het OTT, 1998). De woningen zijn gebouwd onder de Woningnoodwet die de 

toenmalige Bouwverordening buiten werking stelde (Bureau P/A, 1997). Deze 

noodgreep werd veroorzaakt door de sinds 1915 gestegen rente en bouwmaterialen-

kosten, waardoor de woningbouw praktisch tot stilstand was gekomen in een situatie 

van een woningtekort (Van der Eem & Vooren, 1997; Graaf, 1981).  

De ruim 1.340 woningen zijn gebouwd rond een buurtwinkelcentrum aan het Zonne-

plein (528 woningen), in een Ring daaromheen (499 woningen) en ten westen 

daarvan in de Mercuriusbuurt (ruim 315 woningen; interview).4 In Tuindorp Oostzaan 

hadden de woningen 55 en 62 vierkante meter gebruiksoppervlak (Slotdocument van 

het OTT, 1998). 

Twee hoofdtypen woningen zijn te vinden in Tuindorp Oostzaan (Bureau P/A, 1997). 

Bij de laagbouwwoning gaat het om een eengezinswoning met een verdieping in de 

mansardekap (Slotdocument van het OTT, 1998). De hoogbouwwoning is een 

eengezinswoning met een gemetselde zolderverdieping. De woningen in de Ring en 

in de Mercuriusbuurt zijn grotendeels van het laagbouwtype (Woningbedrijf Amster-

dam, 1996a).  

Het semi-permanente karakter van Tuindorp Oostzaan komt tot uiting in de bouw-

wijze (Bureau P/A, 1997; Samenvatting van het akkoord van het OTT, 1998; 

Slotdocument van het OTT, 1998). Zo zijn de woningblokken op betonplaten 

gebouwd en niet op palen.5 Om de woningen vervolgens zo licht mogelijk te houden, 

zijn de woningscheidende wanden dun en zijn de gevels niet geïsoleerd en gebouwd 

zonder spouw (zogenaamde halfsteensklamp-gevels).  

 

In Tuindorp Oostzaan woonden midden jaren negentig relatief veel ouderen: 29% 

was ouder dan 60 jaar tegen 17% voor heel Amsterdam (Bureau P/A, 1997). Dit 

komt mede omat de woningen in Tuindorp Oostzaan niet voor starters bedoeld 

waren, omdat ze naar verhouding groot waren (interview). Je kreeg alleen een 

woning toegewezen, als men woonduur in een andere woning had opgebouwd. Hier 

en daar woonde er nog een bewoner van het eerste uur, een hoogbejaarde 

(Slotdocument van het OTT, 1998). De gemiddelde leeftijd bedroeg 50 jaar (Bureau 

P/A, 1997). In Tuindorp Oostzaan zijn naar verhouding veel kinderen en 

kleinkinderen gaan wonen van de eerste bewoners (Slotdocument van het OTT, 

1998). Dit leidde tot een “hechte sociale structuur” (p.14). Tuindorp Oostzaan werd 

verder ook nog eens omschreven als “conservatief bolwerk” (Van der Tol, 2002) of 

“rode dorpen” (interview) of “arbeideristisch bolwerk” (interview). In de interviews 

werden de bewoners van Tuindorp Oostzaan gekarakteriseerd als: 

 

oude arbeidersbevolking … heel erg sociaal … lid arbeiderspartij … 

iedereen heel erg bij de vakbond … veel werfarbeiders (bijvoorbeeld 

ADM of NDSM) …. Het verenigingsleven was er voelbaar in alles, en 

ook de netwerken. 

 

                                                 
4 Daarnaast zijn er nog bedrijfsruimtes en/of winkelwoningen in de Ring (Slotdocument van het OTT, 

1998). 

5 Volgens een van de interviews zijn de woningen gefundeerd op een betonplaat, niet vanwege de 

tijdelijke bouwaard, maar vanwege de bouwtechniek. De grond is heel dicht, bijna cementachtig, 

waardoor het mogelijk werd te bouwen op platen die heel wat gewicht konden dragen. 
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Uit het woonwensenonderzoek dat het Onderzoeksinstituut OTB in maart/april 1997 

op verzoek van het OTT heeft uitgevoerd, bleek dat de bewoners sterk of zeer sterk 

aan hun buurt waren gehecht (zie ook van der Eem & Vooren, 1997). De percentages 

lagen bij 89 en 87 in respectievelijk de Ring en de Mercuriusbuurt.6 

Bijna de helft van de huishoudens (46%) had een bruto inkomen van maximaal 

46.000 gulden, terwijl 27% van de huishoudens een inkomen had van modaal (= 

50.000 gulden bruto) en hoger (Bureau P/A, 1997). Gemiddeld bedroeg de 

maandhuur 350 gulden (Woningbedrijf Amsterdam, 1996a). 

2.3 Levensloop Tuindorp Oostzaan 
Tabel 2.1 toont een overzicht van belangrijke gebeurtenissen en data voor Tuindorp 

Oostzaan (TOZ), beginnende met de bouw van de woningen die in de vorige 

paragraaf is beschreven. Volgens een interview hebben corporaties het toen laten 

afweten, waardoor de gemeente zelf de woningen ging bouwen. In een ander 

interview werd aangegeven dat de bouwopgave zodanig groot was, dat de 

corporaties deze niet konden bolwerken. De gemeente heeft met name de woningen 

aan de onderkant van de woningmarkt gerealiseerd. 

Tot aan de stadsvernieuwingsperiode in de jaren 80 is de exploitatietermijn van 

Tuindorp Oostzaan een aantal keren verlengd (Van der Eem & Vooren, 1997). 

Hoofdoorzaak voor de verlengingen was de nog steeds heersende woningnood. 

In 1983 was weer een verlenging van de exploitatietermijn aan de orde (interview). 

Toen is er door het Amsterdamse College van B&W aangegeven dat er nog één 

laatste instandhoudingsbeurt zou plaats hebben met een levensduurverlenging van 

10 à 15 jaar voor 10.000 gulden per woning. Met dat geld kon een minimale ingreep 

uitgevoerd worden: hout verven, houtrot en voegwerk herstellen, elektra repareren 

waar nodig en gevels schoon maken.  

Grootschalige renovaties zijn nooit uitgevoerd, omdat de woningen voor tijdelijk 

waren neergezet. Subsidies waren dan ook niet beschikbaar voor een uitgebreide 

renovatie. Tegen het einde van de exploitatieperiode is ook het onderhoud op een 

laag pitje gezet volgens de bewoners (verslag 10 september 1996 bewonersavond; 

interviews). 

 

In de interviews wordt verhaald dat de bewoners van Tuindorp Oostzaan eind jaren 

tachtig collectief de huurverhoging weigerden als gevolg van vochtproblemen 

(interviews; zie ook Stiban-wijkopbouworgaan, jaartal onbekend).7 Zij werden door 

de rechter in het gelijk gesteld, waardoor het WBA geen huurverhogingen meer kon 

doorvoeren. Het WBA werd volgens geïnterviewden dan ook gesterkt in haar sloop-

plannen.  

In 1989 presenteerde het WBA toekomstplannen voor Tuindorp Oostzaan 

(interviews). De sloopplannen hierin hadden betrekking op de Mercuriusbuurt. Een 

andere geïnterviewde meldde dat de sloopplannen meeromvattend zouden zijn. Deze 

toekomstplannen zijn echter niet doorgevoerd, toen de overheid subsidie voor 

renovatie beschikbaar bleek te kunnen stellen. Dit waren de laatste subsidies voor 

vooroorlogse woningen op grond van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS). 

Tussen 1995 en 1998 zijn de woningen rond het buurtwinkelcentrum aan het 

Zonneplein (528 woningen) met de subsidie verbeterd. In fase 1 ging het om een 

hoog niveau renovatie van 264 woningen en een huur voor terugkeerders van 60% 

van de maximaal redelijke huur. In fase 2 kwamen nog 264 woningen aan de beurt, 

ook met een huur voor terugkeerders van 60% van de maximaal redelijke huur.  

                                                 
6 In Disteldorp en Vogeldorp lag het percentage rond de 65%. 

7 Er werd overigens ook melding gemaakt dat de vochtproblemen sterk overtrokken waren en deels 

misbruikt werden door de bewoners om de huurverhoging te kunnen weigeren. 
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Tabel 2.1 Data Tuindorp Oostzaan (TOZ) 

1919-1923 bouw van ruim 1.340 woningen1 in TOZ door toenmalig Gemeentelijke Woningdienst als 
semi-permanente woningen met een levensduur van maximaal 35 jaar (gebouwd onder 
Woningnoodwet die toenmalige Bouwverordening buiten werking stelde). De woningen zijn 
gebouwd rond het buurtwinkelcentrum aan het Zonneplein (528 woningen), in een Ring 
daaromheen (499 woningen) en ten westen daarvan in de Mercuriusbuurt (ruim 315 
woningen) 

  

19832 instandhoudingsbeurt van de woningen voor 10 à 15 jaar 

1989 presentatie van sloopplannen TOZ door Woningbedrijf Amsterdam (WBA) onder meer 
vanwege het tijdelijke karakter van de dorpen en vanwege de technische staat van de 
woningen 

ondertussen onderhandelingen tussen WBA en bewoners over toekomst TOZ 

1995-1996 fase 1 renovatie: hoog niveau renovatie van 264 woningen; huur voor terugkeerders op 
60% van de maximaal redelijke huur 

1996 presentatie van toekomstscenario’s de Ring en Mercuriusbuurt, waaronder 1 scenario met 
sloop van de Mercuriusbuurt, renovatie van de Ring en nieuwbouw door WBA op basis van 
onderzoek van Bureau P/A (in opdracht van het WBA, Vestiging Noord; onderzoeken en 
deelrapporten zijn verschenen in 1995/1996; eindrapport is verschenen in 1997)   

1997-1998 fase 2 renovatie: hoog niveau renovatie van nog eens 264 woningen; huur voor 
terugkeerders op 60% van de maximaal redelijke huur; afschaffing van rijkssubsidie voor 
renovatie van vooroorlogse woningen. 

januari 1997 start zogenaamde doorstartoverleg, Onderhandelingsteam Tuindorpen (OTT), over toekomst 
van de Ring en de Mercuriusbuurt in TOZ (ruim 800 woningen), Disteldorp en Vogeldorp als 
pakket. 

12 februari 1998 ondertekening OTT-slotdocument en side letters. Het OTT-akkoord gaat in TOZ alleen over 
de Ring en de Mercuriusbuurt  

1998-2001 fase 3 + 4 renovatie: Mercuriusbuurt (ruim 315 woningen) en de Ring (499 woningen) 

december 1998 besluit Nr. 750 gemeenteraad Amsterdam Aanpak van 1.357 woningen1 in Tuindorp 
Oostzaan en Vogeldorp en Disteldorp in het stadsdeel Amsterdam-Noord; 15 miljoen gulden 
subsidie voor TOZ 

1999 Nationale Renovatieprijs voor fase 1 en 2 

2001 e.v. verkoop woningen in klein deel van de Ring Mercuriusbuurt 

???? opknapbeurt openbare ruimte3 

1) De aantallen genoemde woningen, ook per deel van Tuindorp Oostzaan, variëren per bron. 
2) In de interviews wordt de instandhoudingsbeurt geplaatst in de stadsvernieuwing van de 
jaren tachtig (1984). De kabels en leidingen zijn toen vervangen in Tuindorp Oostzaan, behalve 
in de Mercuriusbuurt. 
3) De interviews zijn niet eenduidig: van nog niet opgeknapt versus volgend op de renovatie. 

 

 

De renovatie kreeg de vorm van het zogenaamde bouwen van een doosje in een 

doosje (interviews). Dit betekent dat de woningen aan de binnenzijde van de buiten-

muren geïsoleerd werden, omdat de buitenmuren onaangetast moesten blijven. 

Daarnaast werden veel woningen naar achteren uitgebouwd. Dit alles met inacht-

neming van het zogenaamde ‘evenwichtige draagvermogen’. De gerenoveerde 

woningen mochten vanwege de ‘drijvende’ betonplaten niet zwaarder worden dan de 

woningen in niet-gerenoveerde staat. 

De renovatie van fase 1 en 2 is bekroond met de Nationale Renovatieprijs van 1999 

(interview). De prijs is verkregen voor de diversiteit van de aanpak (renoveren, 

nieuwe uitbouwen, samenvoegen, verkoop), maar ook voor het vernieuwende 

logistieke traject. Dat laatste hield in dat er enorm veel keuzepakketten aan de 

bewoners werden aangeboden. Dit betekende bijna een renovatie op maat van de 

woningen. Uitgangspunt waren de tientallen verschillende types woningen (als gevolg 

van de samenvoegingen en de verschillende uitbouwen) plus de spiegelbeelden. Er 

zijn boeken gemaakt met de woningplattegronden en de keuzepakketten in wc’s, 

keukens (bijvoorbeeld 14 frontjes en 8 bladen), tegels, etc. Door het maken van 

afspraken met alle actoren en ook door het ervoor zorgen dat de afspraken werden 



Dorpspolitiek. Samenwerking renovatie Disteldorp, Tuindorp Oostzaan en Vogeldorp 

28 

 

nagekomen, leidde deze aanpak tot een flexibel renovatieproces, waarvan de kosten 

niet hoger werden dan bij een ‘normaal’ proces.. Een andere geïnterviewde meldde 

dat de aanpak zelfs een kostenverlaging tot gevolg had. 

 

Nadat de fase 1 en 2 hoog niveau renovatie van Tuindorp Oostzaan gestart was, 

werd de vraag relevant welke toekomst weggelegd zou zijn voor de overige woningen 

in Tuindorp Oostzaan: in de Ring (499 woningen) en in de Mercuriusbuurt (315 

woningen). De huurdersvereniging van Tuindorp Oostzaan ging ervan uit dat de 

renovatie voortgezet zou worden (interview).  

Van de kwaliteitsgebreken van de woningen kon een lange lijst worden opgesteld. De 

oppervlakte van de woningen was gering en de woningen vertoonden tal van 

structurele gebreken. Er was geen warmte-isolatie, er was geluidsoverlast, er waren 

vochtproblemen en scheurvorming in betonplaat en gevels. Bovendien was een deel 

van de houten staanders (80%) van de houten draagconstructie van de woningen 

verrot (Woningbedrijf Amsterdam 1996a). De houtrot was een overblijfsel van de 

overstroming van 1960 toen de woningen drie weken onder water stonden 

(interviews). 

Woningbedrijf Amsterdam stelde zich de vraag of het nog mogelijk was na het 

wegvallen van de BWS-subsidies om de woningen te verbeteren (Bureau P/A, 1997; 

zie ook Woningbedrijf Amsterdam, 1996a). De haalbaarheid van vier scenario’s is in 

1995 en 1996 onderzocht door Bureau P/A in opdracht van het WBA (zie Bijlage C). 

Het eindrapport verscheen in 1997. Het WBA stelde in deze scenario’s per woning 

10.000 gulden onrendabel ter beschikking. De situatie na overleg met de bewoners 

(verslag van Bewonersavond van 10 september 1996) waar ook ambtenaren en 

politici van het stadsdeel aanwezig waren, kwam neer op een patstelling. Volgens de 

scenario’s was het bewonersscenario financieel niet haalbaar, terwijl de bewoners 

juist de overige scenario’s geen warm hart toedroegen. Men herinnerde het WBA 

eraan dat in 1991 toegezegd zou zijn dat Tuindorp Oostzaan niet gesloopt zou 

worden. Immers, de bewoners wilden het dorp niet verlaten: “De uitgewerkte 

scenario’s laten zien dat er voor 70 tot 80 procent van de huidige bewoners geen 

toekomst meer is in ons dorp.” (brief Huurdersvereniging Tuindorp Oostzaan aan 

bestuurders in Amsterdam d.d. 24 mei 1996), mede omdat de woonlasten flink 

zouden stijgen.  

 

De drie conclusies van de bewonersavond luidden: 

– De bewoners zijn tegen sloop en tegen verkoop. 

– Het stadsdeel gaat de scenario’s bestuderen en zoekt naar alternatieven. Voor 

oktober van 1996 wordt een voorlopig ambtelijk advies toegezegd. Daarna volgt het 

standpunt van het Dagelijks Bestuur. 

– Het WBA staat open voor nieuwe realistische voorstellen. 

 

Deze impasse is doorbroken met een voorstel van het Dagelijks Bestuur van het 

stadsdeel Amsterdam-Noord. Het voorstel kwam erop neer dat een Onderhandelings-

team Tuindorpen (OTT) aan de slag zou gaan. In de paragrafen 2.5 en 2.6 wordt op 

deze ontwikkeling verder ingegaan. 

2.4 Disteldorp en Vogeldorp in cijfers 
In 1918 en 1919 vond de bouw plaats van ruim 540 woningen in Vogeldorp en 

Disteldorp (figuur 2.1). De Gemeentelijke Woningdienst realiseerde deze woningen 

als semi-permanente woningen. De woningen hadden een bedoelde levensduur van 

10 jaar en waren gebouwd onder de Woningnoodwet die de toenmalige 

Bouwverordening buiten werking stelde. Ondanks de korte verwachte exploitatieduur 
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van de woningen, ging het in die tijd om aantrekkelijke en solide arbeiderswoningen 

(Slotdocument van het OTT, 1998). De levensduurverwachting van de woningen 

werd vrij snel verlengd naar 35 jaar. Vogeldorp telde 315 woningen en Disteldorp 

226 (Slotdocument van het OTT, 1998). Beide dorpen hadden ook enkele winkels en 

bedrijfsruimtes met voorzieningen, zoals een badhuis. Zo hadden de dorpen een 

relatief zelfstandige status, voor wat betreft de voorzieningen. De ruimtes waarin de 

voorzieningen waren gehuisvest, zijn in de loop van de tijd voor een deel omgezet in 

woningen (interviews).  

Het gebruiksoppervlak van de niet-gerenoveerde woningen bedroeg in Vogeldorp en 

Disteldorp 37, 39, respectievelijk 50 vierkante meter. Daarmee waren de woningen 

kleiner dan in Tuindorp Oostzaan. Evenals in Tuindorp Oostzaan, werden in Distel-

dorp en Vogeldorp een hoogbouw- en een laagbouw type woning onderscheiden. De 

laagbouw is een woning van één woonlaag, terwijl de hoogbouw een bruikbare 

verdieping in de kap kent. 

Evenals in Tuindorp Oostzaan, komt ook in Disteldorp en Vogeldorp het semi-

permanente karakter onder meer in de bouwwijze tot uiting (zie bijvoorbeeld Graaf, 

1981; Slotdocument van het OTT, 1998). De woonblokken van eengezinswoningen 

zijn niet geheid, maar staan op betonplaten. De huizen zijn mede daarom zo licht 

mogelijk gebouwd, bijvoorbeeld met halfsteens bakstenen wandjes. Verder zijn de 

dorpen op industrieterreinen gebouwd. Vogeldorp ligt direct naast een fabriek van 

Akzo. Bij sloop verhinderde dat in beginsel nieuwbouw, omdat er geen nieuwe 

woonbestemming toegestaan werd (interviews).  

Volgens het Slotdocument van het OTT (1998) zijn er in de jaren negentig veel jonge 

een- en tweepersoons huishoudens (starters) komen wonen in Disteldorp en 

Vogeldorp.8 Ongeveer 27% van de bewoners was tussen de 20 en 30 jaar oud, 

terwijl 29% tussen de 30 en 60 jaar oud was (Woningbedrijf Amsterdam, 1996b). 

Midden jaren negentig woonde 62% van de bewoners alleen. Ondanks de voorheen 

ontbrekende binding van de nieuwe huishoudens met de dorpen, was er ook in deze 

dorpen sprake van een “hechte sociale structuur. De leefbaarheid ligt hier [en in 

Tuindorp Oostzaan] als het ware op straat.” (Slotdocument van het OTT, 1998: 14). 

De inwoners van Vogeldorp werden over het algemeen als wat “artistiekeriger” en 

“iets anarchistischer” omschreven dan de bewoners van Disteldorp (interviews, 

interne stuk De Key). De bewoners van Disteldorp werden daarentegen als “iets 

burgerlijker” gekarakteriseerd. 

Ruim de helft van de bewoners (53%) had midden jaren negentig een minimum-

inkomen of een inkomen op bijstandsniveau tegen 14% van de bewoners die een 

bruto jaarinkomen van modaal (50.000 gulden) of meer hadden (Woningbedrijf 

Amsterdam, 1996b). Voor 14% van de bewoners waren geen inkomensgegevens 

bekend. De gemiddelde netto huur voor beide dorpen bedroeg 204 gulden per 

maand. De gemiddelde netto huur (zonder servicekosten) in Disteldorp bedroeg 

midden jaren negentig 220 gulden (verslag bewonersavond Disteldorp 19 september 

1996). Deze bedragen aan gemiddelde huur lagen onder de huursubsidiegrens 

(interviews). In vergelijking met Tuindorp Oostzaan waren de inkomens en de huren 

gemiddeld lager in Disteldorp en Vogeldorp. Dat ging gepaard met kleinere 

woningen. 

2.5 Levensloop Disteldorp en Vogeldorp 
Tabel 2.2 toont een overzicht van gebeurtenissen en data in Disteldorp en Vogeldorp 

beginnende met de bouw van de woningen in 1918 en 1919 die in de vorige  

                                                 
8 Volgens een interview waren er ook dwarsverbanden tussen Tuindorp Oostzaan en Disteldorp/ 

Vogeldorp. Kinderen en kleinkinderen van de bewoners van Tuindorp Oostzaan startten in Disteldorp/ 

Vogeldorp en gingen terug naar Tuindorp Oostzaan als men een grotere woning nodig had. 
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Tabel 2.2 Data Disteldorp en Vogeldorp 

1918-1919 bouw van ruim 5001 woningen in Vogeldorp (315) en Disteldorp (226) door Gemeentelijke 
Woningdienst als semi-permanente woningen met een levensduur van 10 jaar (gebouwd 
onder Woningnoodwet die toenmalige Bouwverordening buiten werking stelde) 

  

Rond 1983 instandhoudingsbeurt van de woningen 

1993 feest van 75-jarig bestaan Vogeldorp 

1996 presentatie van plannen tuindorpen door Woningbedrijf Amsterdam (WBA): 2 scenario’s per 
dorp, w.o. 1 sloopscenario voor Disteldorp o.b.v. onderzoek van Bureau P/A 

januari 1997 start Onderhandelingsteam Tuindorpen (OTT) 

12 februari 1998 ondertekening OTT-slotdocument en side letters 

december 1998 besluit Nr. 750 gemeenteraad Amsterdam Aanpak van 1357 woningen in Tuindorp Oostzaan 
en Vogeldorp en Disteldorp in het stadsdeel Amsterdam-Noord 

februari 1999 overdracht Vogeldorp en Disteldorp aan De Key 

2000 aanwijzing tot gemeentelijk monument 

mei 2000 uitstel van renovatie voor onbepaalde tijd 

oktober 2000 woonomgevingsplan, voorlopige ontwerpen 

2001-2002 renovatie 

2003 start verkoop 

2004 e.v. aanpak openbare ruimte door stadsdeel 

1) De aantallen genoemde woningen per tuindorp variëren per bron. 

 

 

paragraaf is beschreven. Sinds de bouw van de dorpen is de exploitatieperiode met 

instandhoudingsbeurten een aantal keren verlengd. De laatste beurt heeft in 1984 

plaats gehad, nadat er aanvankelijk in 1979 een rapport van de gemeentelijke 

diensten Herhuisvesting was verschenen waarin Disteldorp na 1983 en Vogeldorp 

rond 1993 gesloopt zouden moeten worden (Graaf, 1981).9 Dat plan is bijgesteld. Uit 

De Noord Amsterdammer van 3 juli 1991 blijkt verder dat “Tot onvrede van het 

dagelijkse bestuur (db) … een motie die Vogeldorp vrijwaart van herbestemming [tot 

bedrijfsterrein] met een krappe meerderheid [werd] aangenomen.” Dit in het kader 

van de vaststelling van de structuurvisie door de stadsdeelraad die voor de toekomst 

van de IJ-oevers werd vastgelegd. 

Volgens een interne notitie van het stadsdeel d.d. 31-5-1996 was het einde van de 

exploitatieduur van Disteldorp en Vogeldorp gepland. Vooruitlopend op de volgende 

ronde ‘sloop-verlenging levensduur’ hebben de bewoners van beide dorpen op 11 en 

12 september 1993 een groot feest ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan 

gevierd (interviews; uitnodiging). De bewoners nodigden de politiek expliciet uit. 

 

Het WBA heeft niet alleen een onderzoek naar de toekomstscenario’s voor Tuindorp 

Oostzaan laten uitvoeren door Bureau P/A, maar ook voor Disteldorp en Vogeldorp. 

Dat onderzoek is eind 1995 in opdracht gegeven (interne notitie van het stadsdeel 

d.d. 31-5-1996). In een brief van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel aan het 

WBA attendeert het Dagelijks Bestuur het WBA op het feit dat het WBA-beleid 

getoetst zal worden aan het stadsdeelbeleid, op aspecten als: 

– differentiatie van de woonmilieus; 

– omvang van de kernvoorraad; 

– realisatie van een substantieel aantal betaalbare huurwoningen; 

– handhaving (zo veel mogelijk) van sociale verbanden in de dorpen; 

– afwijzing van de verkoop van distributiewoningen (Beleidsovereenkomst 1994-1998); 

– aandacht voor de cultuurhistorische waarde van de dorpen. 

                                                 
9 In een van de interviews wordt gemeld dat Disteldorp en Vogeldorp in het kader van de 

stadsvernieuwing in 1983 een instandhoudingsbeurt hebben gehad voor een levensduurverlenging van 

15 jaar. Na 10 jaar zou bepaald worden wat de toekomst van de dorpen zou worden. 



Dorpspolitiek. Samenwerking renovatie Disteldorp, Tuindorp Oostzaan en Vogeldorp 

33 

 

 

Het stadsdeel werd in de zomer van 1996 uitgenodigd commentaar te geven op de 

ontwikkelde scenario’s. De bewoners van Vogeldorp zijn op 17 september 1996 

voorgelicht (Woningbedrijf Amsterdam, 1996b). Volgens de Informatiebrochure die 

voor het bewonersoverleg is gemaakt, woont men met veel plezier in hun dorp, maar 

klaagt men over het gebrek aan warmte-isolatie, over geluid en vocht. Daarnaast 

werd geconstateerd dat de funderingsplaten, evenals in Tuindorp Oostzaan, zouden 

moeten worden gerepareerd. Verder waren in Disteldorp en Vogeldorp meer dan de 

helft van de woningen voorzien van een uitbouw; deze uitbouwen met de keukens 

waren in zeer slechte staat (interview). 

Er zijn vier scenario’s doorgerekend door Bureau P/A (Woningbedrijf Amsterdam, 

1996b; zie Bijlage C). In alle gevallen neemt het WBA 10.000 gulden onrendabel per 

woning voor haar rekening. De bewonerscommissie De Vrije Vogels bleek zich in 

geen van de scenario’s te kunnen vinden, ook niet in het bewonersscenario, omdat 

de eigen uitgangspunten door een misverstand niet in het scenario waren 

opgenomen (Woningbedrijf Amsterdam, 1996b). Het bewonersscenario ging de 

bewonerscommissie niet ver genoeg (75% terugkeerders). Volgens WBA was het 

opgenomen ‘Bewonersscenario’ financieel niet haalbaar, de andere scenario’s wel. In 

de haalbare scenario’s kon maximaal 31% van de huidige bewoners terugkeren.  

Er ontstond een patstelling. De conclusies op de bewonersavond van 17 september 

1996 (p.9) luidden:  

 

De essentie voor de bewoners is dat zij in Vogeldorp willen blijven 

wonen en willen dat de klachten verholpen worden. Alle actoren, 

Woningbedrijf en Stadsdeel zijn bereid een vijfde scenario te 

bespreken. Verder wordt er door het stadsdeel gezocht naar extra 

subsidiemogelijkheden. 

 

Voor Disteldorp is een zelfde traject doorlopen als voor de Ring, de Mercuriusbuurt en 

Vogeldorp. De uitgewerkte scenario’s zijn vergelijkbaar met de scenario’s die voor 

Vogeldorp zijn doorgerekend (Bijlage C). Volgens het verslag van de bewonersavond 

d.d. 19 september 1996 wordt, evenals voor Vogeldorp, een beperkte renovatie als 

financieel onmogelijk geschetst. 

Uit het verslag van de bewonersavond d.d. 19 september 1996 blijkt ook in Distel-

dorp de weerstand van de bewoners tegen de voorstellen van het WBA. Het WBA 

stelt: “als iedereen terug moet kunnen keren naar een woning met een lage huur, 

ontstaat er een tekort voor alleen al de ruim 200 woningen van Disteldorp van zo’n 6 

miljoen gulden (30.000 gulden per woning).” (p.1). Dit komt neer op 20.000 gulden 

extra tekort per woning boven op de 10.000 gulden die het WBA al voor haar 

rekening zou nemen. Zonder extra subsidie was dit scenario volgens het WBA dus 

niet mogelijk. Een instandhoudingsbeurt zou de bestaande problemen bovendien 

onvoldoende verhelpen: “Sloop/nieuwbouw of een hoog niveau renovatie met 

samenvoegingen en verkoop van een deel van de woningen levert uiteindelijk een 

beter rendement en een betere kwaliteit” (p.2). 

 

In een brief die gedateerd is op 31 oktober 1996 maakt het Dagelijks Bestuurslid van 

het stadsdeel Amsterdam-Noord het standpunt van het Dagelijks Bestuur over de 

drie-dorpen-problematiek bekend: een gerichte aanpak is noodzakelijk. Het Dagelijks 

Bestuur constateert:  

 

Zonder een gemeenschappelijke aanpak hebben de dorpen volgens 

het stadsdeel geen toekomstwaarde en is sloop op den duur 

onvermijdelijk.  
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Het stadsdeel ziet echter mogelijkheden voor een gerichte aanpak 

van deze problemen binnen het huidige volkshuisvestingsbeleid. Dit 

beleid is erop gericht een voldoende aantal goedkope woningen te 

behouden en ook om binnen de verschillende buurten in Noord een 

gevarieerd woningbestand te scheppen. Dat wil zeggen dat er naast 

goedkope ook grote en dure woningen moeten zijn. Alleen als er aan 

deze twee voorwaarden is voldaan, kan het stadsdeel in aanmerking 

komen voor subsidies voor woningverbetering van de dorpen. … 

 

Naar een gezamenlijke oplossing 

Om tot een gezamenlijke oplossing te komen zullen alle partijen 

water bij de wijn moeten doen en wordt er de nodige inzet 

gevraagd. Zo zal het stadsdeel zich onder andere inzetten om 

subsidies te verwerven. Ook zal het stadsdeel zich in ieder geval 

inzetten Tuindorp Oostzaan te behouden. Voor Vogeldorp ziet het 

stadsdeel op dit moment geen aanleiding een ingrijpende aanpak te 

kiezen. Sloop/nieuwbouw is wat het stadsdeel betreft daar voorlopig 

niet aan de orde. 

Voor Disteldorp geldt dat de woonbestemming aanzienlijk zal 

verbeteren door de aanpak van het naastgelegen bedrijvengebied 

Buiksloterham. Het vervangen van Disteldorp door nieuwbouw zou 

daarom een van de opties moeten zijn. … 

Het stadsdeel vindt het belangrijk dat de sociale verbanden binnen 

de tuindorpen blijven bestaan. … 

Aan het Woningbedrijf wordt gevraagd realistische plannen op tafel 

te leggen. Daarnaast wil het stadsdeel dat de huurdersorganisaties 

van het begin af aan bij de aanpak worden betrokken en nadenken 

over oplossingen binnen de mogelijkheden. 

 

Als procedure voor de verdere aanpak stelde het Dagelijks Bestuur voor 

om een onderhandelingsteam bestaande uit de vertegenwoordigers van de 

drie betrokken actoren in te stellen dat binnen een half jaar de aanpak per 

dorp moest uitwerken. 

2.6 OTT-traject 1997/199810 
Het Onderhandelingsteam Tuindorpen (OTT) is in januari 1997 op initiatief van het 

stadsdeel Amsterdam-Noord samengesteld. De onderhandelingen werden in een 

strak schema gevoerd: elke drie weken waren er vergaderingen.  

Deelnemers van het OTT waren het stadsdeel zelf, het WBA en de bewoners van de 

drie tuindorpen. De onderhandelingen gebeurden onder leiding van twee 

onafhankelijke voorzitters van dezelfde organisatie. De bewonersorganisaties werden 

ondersteund door Stiban11 (Samenvatting van het akkoord van het Onderhandelings-

team Tuindorpen (OTT), 1998). 

In de eerste fase van de onderhandelingen zijn uitgangspunten geformuleerd 

(Samenvatting van het akkoord van het OTT). Deze hadden betrekking op 

– de differentiatie, de doelgroepen en de markt; 

– de financiële zaken, zoals de huur voor terugkeerders; 

– de uitkomsten van een woonwensenonderzoek van het Onderzoeksinstituut OTB; 

                                                 
10 Het OTT-akkoord gaat alleen over de woningen en niet over de niet-woongebouwen. 

11 Stiban komt voort uit STIBO (opbouwwerk) en BAN (technische ondersteuning). Tijdens het OTT (en 

tijdens de renovatiefases 1 en 2 van Tuindorp Oostzaan) bestond de ondersteuning van de bewoners uit 

zowel technische ondersteuning als opbouwwerk. 
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– de uitkomsten van een bouwkundig onderzoek van bureau van Haaren te Amsterdam 

en een second opinion over de bouwfysische aspecten van dat onderzoek van Bureau 

Bouwhulp uit Eindhoven. 

 

Belangrijk in deze onderhandelingsfase was de toezegging van het WBA dat de huur 

voor terug-keerders beperkt zou worden tot 70% van de maximaal redelijke huur. De 

huurdersorganisaties gingen daarmee akkoord. Dit betekende vooral voor de 

huurdersvereniging Tuindorp Oostzaan een concessie, want in fase 1 en 2 hoefden de 

terugkeerders maar 60% van de maximaal redelijke huur te betalen. Ook voor het 

WBA was dit een concessie, want bij dit huurniveau waren de tekorten groot. Ook 

zegde het WBA een onrendabele bijdrage van 10.000 gulden per op hoog niveau 

gerenoveerde huurwoning toe (voor een aanpak met voldoende toekomstwaarde). 

Voor de overige tekorten moest naar subsidie gezocht worden. 

 

In de volgende fase van het OTT werden per dorp twee toekomstvarianten 

uitgewerkt. Voor Tuindorp Oostzaan (alleen de Mercuriusbuurt en de Ring) en 

Vogeldorp ging het om de varianten, een renovatie op hoog niveau of een beperkte 

renovatie. Voor Disteldorp ging het om een variant met beperkte renovatie of 

vervangende nieuwbouw. 

 

De renovatievarianten zijn uitgewerkt in de vorm van ontwerpstudies gecompleteerd 

met een technische omschrijving door architectenbureau van Haaren. Bureau 

Moerkerken en Broekzitter raamden de bouwkosten bij deze varianten. 

Architectenbureau Casa heeft de nieuwbouwvariant uitgewerkt, inclusief de 

kostenraming. Bureau Moerkerken en Broekzitter berekende tot slot de financiële 

consequenties voor de huur van alle varianten, gegeven een huur van 70% voor de 

terugkeerders, een hogere huur bij nieuwe verhuringen en opbrengsten door de 

verkoop van tien procent van de woningen. Een overzicht van de gemiddelde 

berekende stichtingskosten per woning na de gekozen ingreep, het berekende tekort 

per woning en het berekende totale tekort geeft tabel 2.3. De geraamde tekorten 

ontstonden met name in Tuindorp Oostzaan (ongeveer 28,5 miljoen gulden), terwijl 

Vogeldorp en Disteldorp elkaar financieel redelijk in evenwicht hielden. 

 

De uitkomsten voor de varianten zijn getoetst aan de geformuleerde uitgangspunten 

en uiteindelijk is overeengekomen dat de exploitatieperiode van de dorpen met 25 

jaar verlengd zou worden. In alle dorpen worden woningen samengevoegd, behalve 

in de Mercuriusbuurt, waar al iets grotere woningen bestonden. Meer concreet luiden 

de afspraken die zijn opgenomen in het OTT-akkoord, als volgt: 

– De huur voor terugkeerders bedraagt 70% van de maximaal redelijke huur. 

– Disteldorp en Vogeldorp zullen een beperkte renovatie ondergaan. 

– Het WBA draagt Vogeldorp en Disteldorp over aan een andere eigenaar en legt de 

OTT-afspraken vast in het koopcontract. 

– De woningen in de Mercuriusbuurt zullen een beperkte renovatie ondergaan. 

– De woningen in de Ring zullen een hoog niveau renovatie ondergaan. 

– Het WBA krijgt ter compensatie van het afstoten van Vogeldorp en Disteldorp de 

mogelijkheid om 600 huurwoningen te bouwen. 

– Tien procent van de woningen zal verkocht worden om de differentiatie in de 

woningen te vergroten en de tekorten te verminderen. Dit percentage geldt ook voor 

de reeds uitgevoerde renovaties in fase 1 en fase 2 in Tuindorp Oostzaan.  

– Er komt geen extra subsidie voor Vogeldorp en Disteldorp na verrekening van een 

subsidie voor de samengevoegde woningen. Het tekort in Vogeldorp wordt 

gecompenseerd door het geschatte overschot in Disteldorp. 
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Tabel 2.3 Gemiddelde stichtingskosten na de gekozen ingreep en berekende tekorten per huurwoning 
en totaal tekort in de drie tuindorpen, gulden 

 Gemiddelde stichtingskosten 
per woning 

Berekend tekort per woning Berekend tekort totaal

Ring in Tuindorp Oostzaan  151.314 55.562 22.558.208

Mercuriusbuurt in TOZ*   62.930 20.856 5.902.239

Disteldorp   64.990 -4.426 -783.481

Vogeldorp   69.930 4.309 1.012.648

 *) meest voorkomende woningtype. TOZ staat voor Tuindorp Oostzaan. 
Bron: Slotdocument van het OTT (1998). 

 

 

– Er komt extra subsidie voor Tuindorp Oostzaan ter dekking van het tekort van 28,5 

miljoen gulden. Het tekort wordt als volgt, afgedekt: 

o 15 miljoen gulden subsidie van de gemeente Amsterdam;  

o 1 miljoen gulden subsidie van het stadsdeel Amsterdam-Noord; 

o tenminste 5 miljoen gulden verkoopopbrengst uit 500 door het WBA te 

bouwen koopwoningen in stadsdeel Amsterdam-Noord; 

o 4 miljoen gulden (10.000 gulden per op hoog niveau gerenoveerde 

woning) onrendabel ten laste van het WBA en 

o 3,5 miljoen gulden resterend tekort waarvoor het WBA en het stadsdeel 

een oplossing zoeken. 

– De verhuiskostenvergoeding bedraagt 8.000 gulden en komt voor rekening van het 

stadsdeel. 

– Het stadsdeel stelt met de verhuurder en de bewoners een verbeteringsplan op voor 

de woonomgeving en zorgt dat dit plan snel na de renovatie wordt uitgevoerd. 

 

Verder bevat het OTT-akkoord voor elk dorp nadere afspraken over bijvoorbeeld een 

sociaal plan en het aantal samen te voegen woningen. Voor Disteldorp en Vogeldorp 

bevat het OTT-akkoord nog wensen van de bewoners en het stadsdeel die met de 

nieuwe eigenaar besproken moeten worden. In het geval van Tuindorp Oostzaan zijn 

deze wensen als afspraken vastgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om zaken als het 

plaatsen van de wisselwoningen in de eigen buurt en een voorkeur voor de architect 

voor de renovatie. Verder is afgesproken in het akkoord dat wijzigingen van de 

gemaakte afspraken alleen met instemming van de betrokken actoren gerealiseerd 

kunnen worden. 

 

Een beperkte renovatie houdt volgens het OTT-akkoord in dat: 

– de funderingsplaten, de gevels, de daken en de dragende functie van de 

woningscheidende wanden (dit laatste alleen in Tuindorp Oostzaan) worden hersteld; 

– de nutsvoorzieningen op peil worden gebracht; 

– de geluidsisolatie tussen de woningen wordt verbeterd (alleen in Disteldorp en 

Vogeldorp); 

– de douche, de keuken en/of het toilet, waar nodig, worden vernieuwd; 

– de centrale verwarming (gesloten HR-systeem met warmwatervoorziening) en de 

mechanische ventilatie in álle woningen worden aangebracht. Met deze voorzieningen 

wordt het vocht- en koudeprobleem aangepakt, zodanig dat het nauwelijks effect 

heeft op de stookkosten. 

 

Een hoog niveau renovatie houdt bovendien in dat (aangevuld uit interviews): 

– de vloeren, de gevels en de daken aan de binnenkant volledig worden geïsoleerd;  

– de doorlopende balken worden ontkoppeld om geluidsoverlast te verminderen; 

– het binnenpakket volledig wordt vernieuwd. 
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Bij het OTT-akkoord (Slotdocument en Samenvatting) hoorden een aantal van 

zogenaamde side letters en stukken. Het gaat hier om nadere afspraken tussen het 

WBA en het stadsdeel Amsterdam-Noord die –als onderdeel van het akkoord– ook 

zijn ondertekend door de bewonersverenigingen van de drie dorpen (zie Bijlage D 

van dit rapport). Zo zijn als Bijlage 1 bij de akkoordverklaring opgenomen in de vorm 

van twee brieven van het stadsdeel Amsterdam-Noord aan het WBA uit de periode 

januari en februari 1998, een afsprakenlijst en een daarbij horend stappenplan van 

februari 1998. Deze afspraken tussen stadsdeel en het WBA zijn in bijlage 2 van de 

akkoordverklaring geëxpliciteerd. Deze afspraken zijn gemaakt, nadat in OTT-

verband de onderhandelingen waren afgerond.  

In deze bijlagen wordt onder meer afgesproken dat het WBA en het stadsdeel op 

zoek gaan naar een koper voor Disteldorp en Vogeldorp en dat als deze gevonden 

wordt een gezamenlijke bewonersavond georganiseerd zou worden. 

Met het OTT-akkoord is er voor Tuindorp Oostzaan een oplossing gevonden die de 

rust in het tuindorp deed weerkeren. De renovatie van de Ring en de Mercuriusbuurt 

kon opgestart worden. Voor Disteldorp en Vogeldorp moest een koper gevonden 

worden. 

2.7 Na OTT-akkoord: Mercuriusbuurt en Ring in Tuindorp 
Oostzaan 

In Tuindorp Oostzaan kon na het tekenen van het OTT-akkoord bijna geruisloos 

overgegaan worden van de uitvoering van de fase 2 renovatie naar de renovatie van 

de Ring en de Mercuriusbuurt (interviews). Zo kon het projectbureau op het 

Zonneplein opnieuw gebruikt worden, evenals een aantal wisselwoningen. Ook de 

projectleider kon verder. Daardoor kon in 1998 een vliegende start gemaakt worden.  

Drie jaar later, in mei 2001, was de renovatie van de 800 woningen in Tuindorp 

Oostzaan gereed. Circa 600 huishoudens keerden terug (75% terugkeer). Veruit de 

meeste huishoudens keerden via een wisselwoning terug in hun woning; een aantal 

kon direct doorschuiven naar een gerenoveerde woning elders in een complex of naar 

een samengevoegde woning. De bewoners konden ook verhuizen van de 

Mercuriusbuurt naar de Ring of andersom. De logistieke opgave hield in dat vaak 60 

wisselwoningen tegelijk in gebruik waren en drie jaar lang gemiddeld circa zes 

verhuizingen per week plaatsvonden.  

  

Volgens het Slotdocument van het OTT (1999) zouden in de Ring 49 woningen 

worden samengevoegd en 44 worden verkocht. In de Mercuriusbuurt stonden al iets 

grotere woningen dan in de andere buurten, zodat er geen woningen samengevoegd 

zouden worden. In de renovatieperiode vanaf 1994 zijn 1.350 woningen gerenoveerd 

(Van der Tol, 2002). Waar mogelijk, zijn de woningen uitgebouwd aan de achterkant 

of met een verhoging op het dak. Circa 100 woningen zijn samengevoegd, de meeste 

in de Ring (interview). 

Per saldo heeft vier procent van de in Tuindorp Oostzaan teruggekeerde bewoners 

een woning gekocht. Circa 300 voormalige huurwoningen zijn verkocht na de 

renovatie vanaf 2001. Het ging om 150 woningen uit de laatste renovatiefase 

(Mercuriusbuurt) en 150 woningen in het al eerder gerenoveerde deel van Tuindorp 

Oostzaan. In het OTT-akoord zouden 78 woningen in de Mercuriusbuurt worden 

verkocht. Deze zijn in 2001 in de verkoop gegaan.  

Op 28 mei 2002 heeft het WBA haar algemene verkoopvoornemens aan het 

stadsdeel gemeld. Bij deze voornemens hoorden de overige 224 woningen van de 

Mercuriusbuurt. Vanaf 2004 vond de verkoop plaats. Deze toename van het 

verkooppercentage werd mogelijk door het nieuwe beleid van de centrale stad en de 

stadsdelen. Woningen kunnen volgens dit beleid worden verkocht totdat een bepaald 
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maximum is bereikt. Dit maximum geldt wat Tuindorp Oostzaan betreft voor het 

gebied Tuindorp Oostzaan en Kadoelen-Oostzanerwerf gezamenlijk. 

Voor wat betreft de openbare ruimte zijn in fase 1 de kabels en leidingen en de 

wegen door de betreffende diensten vernieuwd (interviews). Voor de Ring en de 

Mercuriusbuurt moest echter na het OTT-akkoord ook budget worden verkregen om 

de openbare ruimte te kunnen aanpakken. Dit traject liep tegelijk op met de 

budgetaanvragen voor Disteldorp en Vogeldorp. Volgens een interview is aansluitend 

op de renovatiefases de woonomgeving van Tuindorp Oostzaan door het stadsdeel 

aangepakt. Daarbij lag het accent op vervanging van de verharding; de straten, de 

parkeerplaatsen, de stoepen en het straatmeubilair werden vernieuwd. In andere 

interviews werd gesteld dat er sinds het afronden van de renovatie niets meer 

gedaan is aan de openbare ruimte, de straten en trottoirs.12 Het opknappen van de 

collectieve tuinen is meegenomen door het WBA tijdens de renovatie. 

2.8 Na OTT-akkoord: Disteldorp en Vogeldorp 
Terwijl het OTT-akkoord voor de Mercuriusbuurt en de Ring van Tuindorp Oostzaan 

een oplossing bracht, was de onzekerheid over de toekomst van Disteldorp en 

Vogeldorp niet weggenomen met het akkoord. Er moest een koper voor de twee 

tuindorpen worden gevonden. Het WBA heeft ongeveer tien gegadigden binnen en 

buiten Amsterdam benaderd. Op grond van een globale verkenning, onder meer de 

toezending van het OTT-akkoord, heeft het WBA met een beperkt aantal corporaties 

achtereenvolgens verder onderhandeld. Uiteindelijk heeft De Key een bod 

uitgebracht, nadat overleg met de bewoners had plaats gevonden. Het 

leveringscontract is van februari 1999, één jaar na het OTT-akkoord.  

 

Voorbereiding renovatie 

De Key is begin 1999 gestart met de voorbereidingen voor de renovatie 

(planontwikkelingsfase; interne stukken De Key). Voor dit traject heeft De Key voor 

het eerst gewerkt met een projectgroep (status van pilotproject) die bestond uit een 

procesmanager die de medewerkers van de projectgroep inhoudelijk aanstuurde. De 

procesmanager werd ondersteund door onder meer een technisch projectleider die 

samen met een medewerker van de afdeling Wonen het kernteam vormde van het 

projectteam (interview). De technisch projectleider was met name verantwoordelijk 

voor de contacten naar de aannemer, de opzichters en de architect. De projectgroep 

werd door De Principaal getrokken, de toenmalige projectontwikkelingsafdeling van 

De Key. De Key bleef verantwoordelijk voor de risico’s. De projectgroep ging aan de 

slag met plannen voor de renovatie, de woonomgeving, de sociale kant van de 

renovatie en het beheer van de woningen. 

 

Het voorbereidingstraject voor de renovatie kende voor De Key een aantal financiële 

tegenvallers (stukken van De Key). Deze kwamen boven op het bedrag dat De Key 

onrendabel wilde investeren in de twee tuindorpen. Op de eerste plaats was er de 

erfpacht voor Vogeldorp. Ten tijde van de overdracht was bekend dat deze opnieuw 

moest worden afgekocht. De voorwaarden waartegen waren echter nog niet door het 

stadsdeel Amsterdam uitgewerkt. In het nieuwe erfpachtcontract verdubbelde 

uiteindelijk het bedrag per woning in vergelijking met het bedrag waarmee in het 

OTT-akkoord rekening was gehouden.  

Verder waren er tegenvallers bij de ingrepen die te laag waren geraamd, zoals de 

gevelreiniging, funderingsherstel en herstel dakkapellen. Vanwege woon- of beheer-

technische reden zijn daarnaast extra ingrepen uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de 

vervanging van alle badkamers en keukens. 

                                                 
12 Misschien dat er hier verschillende delen van Tuindorp Oostzaan bedoeld zijn. 
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Het feit dat de renovatie uiteindelijk bijna drie jaar na het tekenen van het OTT-

akkoord van start kon gaan, leidde tot een verhoging in de bouwkosten die versterkt 

werd door een flinke stijging van de bouwkosten in het algemeen in die periode 

(+20%). 

De asbestsanering leverde ook een financiële tegenvaller op. In het OTT-akkoord 

wordt gemeld dat er op sommige daken van de laagbouw in Vogeldorp asbest-

houdende platen zouden liggen. Er is niet onderzocht bij hoeveel woningen dat het 

geval zou zijn. Verder was aangeven dat men hoopte om bij de beperkte renovatie 

gebruik te kunnen maken van de bestaande dakdoorvoeren. Onzeker was echter of 

dit mogelijk zou zijn. Uiteindelijk bleken beide veronderstellingen niet te kloppen. De 

Key is als gevolg van deze tegenvaller in onderhandeling getreden met het WBA. 

 

Over de aanpak en de financiering van de woonomgeving maakten De Key en het 

stadsdeel weinig vorderingen in 1999 en begin 2000. Weliswaar hebben beide 

actoren vrij snel na de overdracht van de dorpen aan De Key gezamenlijk een bureau 

in de arm genomen om een woonomgevingsplan per dorp te ontwerpen. De 

voorlopige ontwerpen zijn gedateerd op 26 oktober 2000 en werden tijdens het 

traject om budgettaire redenen steeds verder uitgekleed (interviews).  

Over de start van de aanpak van de woonomgeving deed het stadsdeel lang geen 

formele toezeggingen (stukken De Key). Dit in tegenstelling tot de mondelinge 

toezegging die De Key had verkregen van het stadsdeel vóór de overname van de 

dorpen (interviews). Ook in het OTT-akkoord was al een rol weggelegd voor het 

stadsdeel. De Key heeft al vrij snel na de start van de planontwikkelingsfase aan het 

stadsdeel kenbaar gemaakt dat er geen besluit over de renovatie zou worden geno-

men, voordat er garanties lagen over de aanpak en de financiering van de woon-

omgeving (uitvoeringsbesluit). Het stadsdeel heeft begin 2000 laten weten dat het 

stadsdeel het projectmanagement voor de openbare ruimte van De Key overneemt 

na vaststelling van het voorlopig ontwerp door het stadsdeelbestuur. 

Ook ontstond er een discussie met sommige organisaties die verantwoordelijk waren 

voor de voorzieningen. Zo stelde het elektriciteitsbedrijf zich op het standpunt dat de 

vervanging van de leidingen van twee maal 110 Volt naar 220 Volt niet nodig zou 

zijn.13 Verder bleek een deel van de riolering in de binnenterreinen van Vogeldorp te 

liggen op erfpachtgrond, waardoor de vervanging van deze riolering voor rekening 

van De Key kwam.  

Niet op de laatste plaats ontstond er een discussie met het stadsdeel over de 

bijdrage van het stadsdeel in de proceskosten overeenkomstig het OTT-akkoord.14  

Een financiële meevaller bleek de verhoging van de samenvoegingssubsidie per 

samengevoegde woning te zijn. Dat bedrag was verhoogd met 10.000 gulden van 

25.000 gulden naar 35.000 gulden. 

 

Om de financiële tegenvallers het hoofd te kunnen bieden, heeft De Key verschillende 

paden bewandeld, sommige met meer, andere met minder succes (stukken van De 

Key). Voor de erfpachtkwestie is een oplossing gevonden. Het gekapitaliseerde 

verschil tussen het nieuwe en het veronderstelde regime kon ten laste worden 

gebracht van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting van Amsterdam. 

Er is gestart met een procedure om Disteldorp en Vogeldorp als gemeentelijk 

monument aangewezen te krijgen. De stadsdelen waren daartoe sinds kort bevoegd. 

In 2000 zijn Disteldorp en Vogeldorp met voorrang op de gemeentelijke 

monumentenlijst gekomen. Daarna is gewerkt aan het verkrijgen van Monumenten-

subsidie, een aangelegenheid van de centrale stad. Het stadsdeel heeft een aanvraag 

                                                 
13 Daardoor moest het stadsdeel het initiatief nemen bij de inrichting van de openbare ruimte en kon 

het elektriciteitsbedrijf later alsnog aansluiten met de eigen werkzaamheden (interview). 

14 De uitkomst van de discussie is onbekend. 
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ingediend bij het Bureau Monumentenzorg in het kader van de verdeling van het 

(I)SV-fonds 2001. 

Voor de inrichting van de openbare ruimte stelde het stadsdeel voor om voor de 

periode 2001 tot en met 2003 een aanvraag in te dienen bij de stedelijke 

Knelpuntenpot Stadsvernieuwingsfonds (ook voor de Mercuriusbuurt). Een derde deel 

van dit bedrag zou het stadsdeel voor eigen rekening nemen (in de Voorjaarsnota 

van het stadsdeel Amsterdam-Noord 2000). Besluitvorming hierover zou voor, 

respectievelijk na de zomer van 2000 plaats vinden. 

 

Begin mei 2000 heeft De Key het renovatietraject voor onbepaalde tijd stil gezet 

vanwege het voortbestaan van de onzekerheden over de financiële dekkings-

mogelijkheden (stukken De Key). De Key vond het op dat moment onverantwoord 

om een uitvoeringsbesluit te nemen voor de start van de renovatie per 1 september 

2000.  

In de rest van 2000 is er over enkele discussiepunten duidelijkheid gekomen. Zo is er 

bijvoorbeeld overeenstemming bereikt met het WBA over een tegemoetkoming in de 

extra kosten voor de asbestsanering. Verder is er een zogenaamde EPB+ subsidie 

beschikbaar gekomen voor de thermische isolatie. Ook heeft het Dagelijks Bestuur 

van het stadsdeel op basis van de voorliggende voorlopige ontwerpen van de 

woonomgeving in de dorpen een budget vastgesteld voor de aanpak van de woon-

omgeving.  

Ondanks de toegenomen (kans op) financiële dekking, bleek de onrendabele 

investering hoger uit te komen dan het bedrag dat De Key van begin af aan voor 

haar rekening wilde nemen. Zo heeft men zich in het najaar 2000 verdiept in de 

mogelijkheden die een verhoging van het aantal te verkopen woningen zou bieden.  

 

In het najaar van 2000 heeft De Key het uitvoeringsbesluit renovatie Vogeldorp en 

Disteldorp genomen. Daarin wordt voorgesteld om in ieder geval 25% van de 

woningen te verkopen. Op de eerste plaats zou de verkoopmogelijkheid aan de 

zittende bewoner geboden worden. Ook de woningen die na de renovatie leeg zouden 

komen, zouden de verkoop ingaan. Bij mutatie zou dan de rest worden verkocht, 

voor zover dit nodig zou zijn om de financiële dekking te genereren. In het begin van 

2001 is de discussie hierover afgesloten. In 2003 werd de discussie heropend (zie 

hierna). 

In 2001 is er een bedrag aan Monumentensubsidie toegewezen (interview en stukken 

De Key). Hierbij werd alleen de tegenvaller in de kosten in vergelijking met het OTT-

akkoord subsidiabel geacht. Immers, in het OTT-akkoord werd ervan uitgegaan dat 

de laag niveau renovatie in Disteldorp en Vogeldorp kostenneutraal zou kunnen 

worden uitgevoerd, waardoor geen subsidie nodig zou zijn. 

 

Renovatie 

In januari 2001 is de renovatie gestart in Vogeldorp; Disteldorp volgde in juni van 

2001. Uit stukken van De Key (ook uit interviews) blijkt dat het renovatieproces niet 

altijd even soepel is verlopen. Er bleken vertragingen te ontstaan onder andere 

vanwege personeelsgebrek bij de onderaannemer(s). Ook bij De Key trad capaciteits-

gebrek op bij de projectorganisatie en bij de afdeling verantwoordelijk voor het 

bedrijfsonroerend goed. Verder werd de bouwroute door de dorpen niet als efficiënt 

ervaren. Ook liepen de contacten niet naar wens, mede omdat er besluiten werden 

genomen die niet altijd werden teruggekoppeld. Naast het aanpassen van de werk-

afspraken, is er in de zomer van 2001 een nieuwe planning gemaakt die door alle 

actoren is geaccepteerd.  

Begin 2003 zijn de laatste woningen opgeleverd. In september 2003 werd de 

oplevering van de tuindorpen gevierd (persbericht De Key d.d. 2 september 2003; 

stukken De Key). Dit viel samen met de 85ste verjaardag van de dorpen. Er zijn 458 
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woningen gerenoveerd. Daarvan stonden er 265 in Vogeldorp en 193 in Disteldorp. 

Door samenvoeging zijn 80 woningen onttrokken, 52 in Vogeldorp en 27 in 

Disteldorp plus 1 bedrijfswoning.15  

 

Na de renovatie 

Bij de afronding van de renovatie in 2003 kwam De Key tot de conclusie dat het 

tekort wederom was opgelopen, onder andere door de ‘geluids’subsidie die niet werd 

verkregen, de niet meegerekende kosten voor de woonomgeving, de niet meegere-

kende kosten voor het bedrijfsonroerend goed (niet-woongebouwen) en de verhoging 

van de bouwkosten op het woningdeel (onder meer door de BTW verhoging per 1 

januari 2001). De Key heeft toen aan de desbetreffende wethouder van het stadsdeel 

gemeld dat zij ongeveer 40% van de woningen zal verkopen om het tekort te doen 

slinken. De bewoners hebben hun bezwaar ingesproken bij het stadsdeel; er is 

overleg geweest tussen de drie actoren. De verkoop vond uiteindelijk plaats vanaf 

2003, telkens in pakketten van 20 woningen. De dorpen stonden bij oplevering 

ongeveer voor de helft leeg. Dit leverde wederom een verhoging van de kosten op 

als gevolg van de diefstal van CV-ketels en vorstschade.  

De sprong van huur naar koop tegen marktconforme prijzen voor de zittende 

bewoners die een aanbod vrij op naam kregen, bleek over het algemeen onoverbrug-

baar te zijn. Er waren dan ook weinig zittende bewoners die de overstap naar koop 

konden maken. De Key streefde ernaar om 50% van de woningen te verkopen aan 

huishoudens met een inkomen onder de huursubsidiegrens. De verkoop aan nieuwe 

bewoners is grotendeels gelukt (interview). Het percentage verkoop lag ten tijde van 

het onderzoek op het maximum van 49% in Disteldorp en bij 42% in Vogeldorp. 

 

In een van de stukken van De Key staat te lezen: “Als alles volgens planning verloopt 

kan het stadsdeel in september 2002 met de herinrichting beginnen.” Uit het pers-

bericht van De Key bij het opleveringsfeest blijkt de startdatum te zijn verschoven 

naar 2004.  

Uit de interviews blijkt dat het stadsdeel in die jaren geprobeerd heeft om budget te 

verkrijgen bij de centrale stad en om zelf budget te reserveren, maar dat deze acties 

pas in 2003 tot succes hebben geleid. Dat betekent dat er over een reeks van jaren 

geld beschikbaar wordt gesteld voor de aanpak van de openbare ruimte nadat de 

beslissing was genomen. 

Volgens de bewoners heeft inspraak bij de stadsdeelraad door de bewoners en De 

Key er nog toe geleid dat werd voorkomen dat met de openbare ruimte pas in 2007 

werd gestart. In plaats daarvan werd in 2004 gestart (interview). Toen bleek dat de 

verantwoordelijke diensten eerst de kabels en leidingen wilden vervangen in tegen-

stelling tot eerdere berichten (interview). Door de niet-ingeplande proceduretijden en 

werkzaamheden is de uitvoering minimaal één jaar langer gaan duren dan gepland. 

De openbare ruimte zou in Disteldorp en Vogeldorp begin 2006 bijna klaar zijn. 

2.9 Tot slot 
De historie van de drie tuindorpen sinds de bouw na de Eerste Wereldoorlog 

kenmerkt zich vanuit de bewoners gezien als “strijd” om het behoud van de dorpen. 

De exploitatieperiode is diverse malen verlengd, voor het laatst 1983. Dit zou de 

laatste instandhoudingsbeurt zijn. 

Eind jaren tachtig begon de discussie over de toekomst van Tuindorp Oostzaan. Er 

werd besloten tot renovatie mede doordat er BWS-subsidie werd verkregen. Gestart 

werd met de renovatie van Tuindorp Oostzaan, fase 1 en 2. Begin tot midden jaren 

                                                 
15 Bij oorspronkelijk 226 woningen in Disteldorp en 28 onttrekkingen zouden 198 woningen 

gerenoveerd moeten zijn. 



Dorpspolitiek. Samenwerking renovatie Disteldorp, Tuindorp Oostzaan en Vogeldorp 

42 

 

negentig kwam de toekomst van de Mercuriusbuurt en de Ring in Tuindorp Oostzaan 

en van Disteldorp en Vogeldorp in het vizier. Het traject vanaf deze aanloopperiode 

naar het Onderhandelingsteam Tuindorpen, het OTT, dat in 1997 en 1998 in het 

leven was geroepen, is de periode die centraal staat in de bestuurskundige analyse in 

dit rapport. Hoe is het gekomen dat de dorpen, in casu Disteldorp en Vogeldorp en 

de Mercuriusbuurt en de Ring in Tuindorp Oostzaan, nog steeds staan; hoe is het 

samenwerkingsproces verlopen? Aan deze vragen besteedt de rest van dit rapport 

aandacht. Welke actoren maakten deel uit van het traject? Dit is een vraag die 

centraal staat in het volgende hoofdstuk. Daarin worden de actoren en de relaties 

tussen de actoren in het netwerk geïnterpreteerd in termen van de kenmerken van 

een complex netwerk: pluriformiteit, geslotenheid, interdependenties en dynamiek. 

Hoe de uitkomsten van het traject zich verhouden tot de doelen die de actoren 

inbrachten, is het onderwerp van hoofdstuk 4.  
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3 Actoren in het netwerk 
 

 

3.1 Inleiding 
Het traject vanaf ongeveer het begin/midden jaren negentig is de periode die 

centraal staat in de bestuurskundige analyse in dit rapport. Voor Tuindorp Oostzaan 

betekent dit dat de wijze waarop over de renovatie van de Ring en de Mercuriusbuurt 

is besloten en waarop de renovatie uitgevoerd, aan de orde komt. De focus ligt op de 

aanloop naar het OTT-akkoord, het OTT-akkoord en het traject erna. Dit is ook het 

traject dat voor Disteldorp en Vogeldorp in de rest van dit rapport in ogenschouw 

wordt genomen. De in dit hoofdstuk gebruikte informatie komt met name uit de 

interviews (en uit hoofdstuk 2), tenzij een andere bron is genoemd. 

 

In dit hoofdstuk staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 

1) Hoe kan de samenwerking tussen woningcorporaties, stadsdeel, gemeente (centrale 

stad) en bewonersorganisaties met de kenmerken van een complex netwerk 

worden gekarakteriseerd? 

 

Met deze onderzoeksvraag wordt het samenwerkingsproces aan de hand van de vier 

kenmerken van een complex netwerk beschreven en geïnterpreteerd. Alvorens de 

kenmerken aan de orde komen, worden eerst de relevante actoren beschreven en 

wordt ingezoomd op de beelden die actoren tijdens de interviews hebben aange-

geven te hebben van de andere actoren in het netwerk (paragraaf 3.2). Deze zullen 

immers de wijze waarop de samenwerking vorm kreeg, beïnvloed hebben. Deze 

invalshoeken worden in de volgende onderzoeksvragen verwoord: 

a) Welke actoren spelen een rol in het netwerk van de gekozen casestudie? 

b) Hoe uit zich pluriformiteit van het netwerk of van de actoren in de samenwerking? 

c) Hoe uit zich geslotenheid van actoren in de samenwerking? 

d) Hoe uiten zich onderlinge afhankelijkheden tussen actoren in de samenwerking? 

e) Welke rol speelt dynamiek in de samenwerking? 

 

Per saldo gaat het in de paragrafen 3.3 tot en met 3.6 om een beschrijving van de 

relaties die actoren met elkaar onderhielden als gevolg van de wijze waarop de 

kenmerken van een complex netwerk zich (achteraf gezien) manifesteerden in het 

samenwerkingstraject. De beschrijving van de samenwerking in termen van de 

kenmerken van een complex netwerk beoogt bij te dragen aan het begrip van de 

aard van de relaties tussen actoren en het gedrag van actoren. In paragraaf 3.7 

staan de conclusies.  

Hoewel in dit hoofdstuk zo veel mogelijk aan de hand van de uitspraken in de inter-

views de samenwerking in termen van de vier kenmerken van complexe netwerken 

wordt beschreven, kan niet uitgesloten worden dat de geïnterviewden de 

samenwerking in realiteit anders ervoeren.  

3.2 Samenstelling van het netwerk 
 

In deze paragraaf staan de partijen (actoren) centraal –en hun beelden van elkaar– 

die een rol speelden in het netwerk dat ontstond toen de toekomst van de drie 

tuindorpen op de agenda kwam. Daartoe staan we eerst stil bij het begrip netwerk. 

Wat is het netwerk in deze case? Uit de beschrijving van het vorige hoofdstuk kunnen 

we constateren dat het netwerk relatief groot is. De twee corporaties horen daar bij, 

evenals de gemeente Amsterdam, het stadsdeel Amsterdam-Noord en de drie 
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bewonersgroepen van de tuindorpen: de Werkgroep Disteldorp, de Vrije Vogels 

(Vogeldorp) en de Huurdersvereniging Tuindorp Oostzaan die onder meer 

ondersteund zijn door Stiban (met name in technische zaken) en later door het 

Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW).  

Verder zijn er onderzoeksbureaus ingeschakeld gedurende het traject om al dan niet 

technische of financiële zaken al dan niet voor één of meerdere actoren uit te 

zoeken. Zo zijn de maatschappelijke en historische betekenissen van de drie 

tuindorpen in beeld gebracht (Van der Eem & Vooren, 1997) of de woonwensen van 

de bewoners (in opdracht van de bewonerscommissies). Ook is er een onderzoeks-

bureau ingeschakeld als onafhankelijke voorzitter van het OTT en is er een 

onderzoeksbureau ingeschakeld om het projectleiderschap al dan niet tijdelijk te 

vervullen. De Key kampte bijvoorbeeld met capaciteitsproblemen bij de overname 

van Disteldorp en Vogeldorp. Ook het WBA huurde een projectmanager in om de 

renovatie van Tuindorp Oostzaan te trekken. Rondom de renovatietrajecten in de 

dorpen zijn nog andere actoren te onderkennen, bijvoorbeeld architectenbureaus, 

aannemers en onderaannemers. 

De verschillende actoren behoren allemaal tot het ene alomvattende netwerk van het 

renovatietraject van de drie tuindorpen waarin alle actoren die iets met dit traject te 

maken hadden, gevat kunnen worden. Binnen een dergelijk netwerk zijn er 

verschillende beleidsarena’s of spelen te onderscheiden (zie paragraaf 1.2). In een 

beleidsarena of een spel participeren niet alle hiervoor onderscheiden actoren 

tegelijkertijd, maar slechts enkelen. Een netwerk in een bepaalde beleidsarena zou 

omschreven kunnen worden als de op enig moment in de tijd in de interactie 

participerende (relevante) actoren.  

Een voorbeeld van verschillende beleidsarena’s zijn de trajecten van beleidsmatige 

voorbereiding en uitvoering van de renovatie. In de voorbereiding –het traject tot het 

uitvoeringsbesluit– kunnen andere actoren een rol spelen dan bij de uitvoering. De 

aannemers bijvoorbeeld zijn in de uitvoerende fase van de renovatie een nieuwe 

actor. Rondom de inrichting van de openbare ruimte kunnen er weer andere actoren 

een rol spelen. Zo is er bijvoorbeeld een bureau aangetrokken om het inrichtingsplan 

voor de openbare ruimte te maken. Voor de uitvoering van dat plan waren weer 

andere actoren verantwoordelijk, bijvoorbeeld verschillende diensten. 

Het doel van deze exercitie is om aan te geven dat er netwerken in verschillende 

beleidsarena’s te onderkennen zijn binnen het netwerk van alle actoren. De actoren 

die in deze casestudie gevolgd worden en geïnterviewd zijn, zijn: het Woningbedrijf 

Amsterdam (WBA), de bewonersorganisaties, het stadsdeel Amsterdam-Noord, De 

Key en de centrale stad.  

 

De corporaties 

Het Woningbedrijf Amsterdam (WBA) beheerde ten tijde van haar privatisering (in 

1993) één op de vijf sociale huurwoningen in Amsterdam (1990; Van der Eem & 

Vooren, 1997). In Amsterdam Noord lag dit aandeel iets hoger (maar ook iets later), 

bij één op de vier sociale huurwoningen (interviews). In vergelijking met andere 

woningcorporaties bezat het WBA relatief veel vooroorlogs bezit en werd in de 

exploitatie de nadruk gelegd op het verhuren van woningen aan instellingen voor 

‘begeleid en beschermd wonen’ (Van der Eem & Vooren, 1997). Het WBA werd in de 

interviews omschreven als “een ambitieus clubje” met een hele goede project-

ontwikkelingclub met potentie: het zijn “geen afwachters.”  

Bij een vergelijking met De Key werd gesteld dat De Key meer een beheerbenadering 

heeft als men een renovatie uitvoert, terwijl het WBA meer een investerings-

benadering hanteert. Maar ook van De Key werd gesteld dat men een “goede 

projectontwikkelingclub” heeft. De Key werd verder omschreven als een “sterk 

sociaal bolwerk.” In vergelijking met het WBA was De Key in Amsterdam-Noord een 

kleine speler op de markt, met weinig vooroorlogs woningbezit. In 2004 had het 
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voormalig WBA 9.650 woning in Amsterdam-Noord in bezit, terwijl het bij De Key 

ging om 2.565 woningen (Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, 2004). 

Als het ging om het benaderen van de bewoners in de renovatiefase en in de fase 

van het ontwerp van de inrichting van de openbare ruimte, werd door een 

geïnterviewde het onderscheid gemaakt tussen het vakbondmodel en het 

conflictmodel. Het vakbondmodel zou meer geschikt zijn om resultaten te bereiken 

bij de bewoners van de dorpen: meedenken, meepraten en mee vorm geven. De 

observatie van deze geïnterviewde was dat De Key tijdens de uitvoering van de 

renovatie en de invulling van het ontwerp voor de openbare ruimte eerder het 

conflictmodel hanteerde: meedelen, voorstel doen, weinig ruimte bieden voor 

inspraak. Deze observatie wordt door de bewoners grotendeels onderschreven. Ook 

andere geïnterviewden constateerden dat de bewoners van Tuindorp Oostzaan meer 

in te brengen hadden in de renovatie en aan hen meer keuze geboden werd tijdens 

de renovatie dan aan de bewoners van Disteldorp en Vogeldorp. 

 

De bewoners 

De bewoners waren verschillend georganiseerd in de drie dorpen. Van de Huurders-

vereniging Tuindorp Oostzaan werd gemeld dat deze bijzonder goed georganiseerd 

was en ook relatief grote steun onder de bewoners genoot. De grote steun kan 

gezien worden als een overblijfsel uit de periode dat het verenigingsleven bloeide in 

Tuindorp Oostzaan (Van der Eem & Vooren, 1997; interview).  

Het verenigingsleven in Disteldorp en Vogeldorp was stil komen te liggen in de jaren 

negentig (Van der Eem & Vooren, 1997). Dit kwam mede doordat er veel verloop was 

gekomen onder de bewoners (interview). De instandhoudingsbeurt, die werd 

aangekondigd als de laatste, heeft veel bewoners doen besluiten om te vertrekken. 

Bovendien werden de woningen alleen nog aangeboden aan ouderen.16  

Als verschil tussen Tuindorp Oostzaan en Disteldorp/Vogeldorp werd genoemd dat 

Tuindorp Oostzaan nog steeds veel arbeidersgezinnen huisvestte, terwijl de 

bevolkingssamenstelling in Disteldorp en Vogeldorp meer gemêleerd was en vanwege 

de kleine huizen minder gericht op gezinnen. 

Door verschillende geïnterviewden werden ook cultuur- en meningsverschillen 

gesignaleerd tussen Vogeldorp en Disteldorp, ondanks de veelgenoemde twee-

eenheid (Van der Eem & Vooren, 1997: 1), die misschien met name bouwkundig 

geldt. Vogeldorp werd als veel strijdbaarder en als kunstenaarsdorp omschreven. 

Disteldorp werd als serieuzer omschreven met actieve studenten.17 Een ander 

verschil dat genoemd werd in de interviews was: “Disteldorp was een veel hechtere 

gemeenschap, en Vogeldorp was anders, daar werd … ook gezegd: wat er achterin 

gebeurt, dat is niet goed. En daar zijn ook gekke dingen wel gebeurd.” Verklaard 

werd dit door het feit dat er in Vogeldorp vele verschillende groeperingen woonden. 

Er werd ook verteld dat de bewonerscommissie in Vogeldorp een bijzondere sociale 

rol voor de mensen vervulde in het renovatietraject, een signaleringsfunctie voor de 

mensen die het moeilijker hadden. De drempel naar de bewonerscommissie werd dan 

ook als lager ervaren dan naar de corporatie. De bewonerscommissie regelde zaken, 

zoals zaken rondom de opname in verzorgingstehuizen. De bewonerscommissie “was 

een goede club, sociale club, mensen die heel veel opvingen.” 

Vanwege de cultuurverschillen tussen Disteldorp en Vogeldorp koos De Key er 

bijvoorbeeld voor om tijdens het renovatietraject met beide bewonersgroepen apart 

overleg te voeren. Bij de Vrije Vogels ging het relatief gereguleerd toe. In Disteldorp 

hadden bewoners eerder de neiging om zelf het heft in handen te nemen. Dit zou het 

                                                 
16 De hoogbouwwoningen met een steile trap waren niet geschikt voor ouderen. Vandaar dat er op een 

gegeven moment verhuurproblemen ontstonden. 

17 Een andere geïnterviewde stelt dat er in de laatste tien jaar geen actieve student in de Werkgroep 

Disteldorp zitting had. 
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gevolg kunnen zijn van het feit dat de Werkgroep Disteldorp in tegenstelling tot de 

andere bewonersorganisaties niet formeel was (en is) georganiseerd.18 Zo was 

bijvoorbeeld een bewoner begonnen een enquête af te nemen onder de bewoners 

over de niet-gewenste beukenhaag in de voortuinen, omdat deze niet groen blijft in 

de winter. Toen de resultaten van de enquête aan De Key werden overhandigd, 

verzocht De Key de bewoners eerst de positie van deze actie in beeld te brengen. 

Nadat de Werkgroep Disteldorp was ingeschakeld, erkende De Key de actie als een 

formele bewonersactie. 

 

De lokale overheid 

De lokale overheid in Amsterdam kent twee verschijningsvormen: de centrale stad en 

het stadsdeel. Het stadsdeel heeft het initiatief genomen om het OTT op te richten, 

was betrokken bij het OTT, heeft de relaties met de centrale stad onderhouden 

tijdens het traject en was verantwoordelijk voor het regelen van de financiering en 

de inrichting van de openbare ruimte.  

De centrale stad had formeel geen rol in het renovatietraject dat hier centraal staat. 

Op de cruciale momenten is er geld gekomen van de centrale stad. Men kan deze 

gelden een smeeroliefunctie toedichten in de verschillende beleidsarena’s. Zo is er de 

subsidie voor de renovatie van de Mercuriusbuurt en de Ring van Tuindorp Oostzaan 

die in het OTT is uitonderhandeld. Vervolgens kwam er de Monumentensubsidie 

beschikbaar voor Disteldorp en Vogeldorp, waarvoor De Key en het stadsdeel zich 

sterk maakten en waardoor de renovatie van Disteldorp en Vogeldorp een stap 

dichter bij kwam. Tot slot stelde de centrale stad –na lang aandringen van het 

stadsdeel– ook een bijdrage voor de herinrichting van de openbare ruimte van de 

drie tuindorpen ter beschikking. Daardoor kon deze ter hand genomen worden. 

3.3 Pluriformiteit 
Pluriformiteit in een netwerk kan ontstaan als gevolg van het (grote) aantal 

verschillende actoren waarvan de belangen onderling variëren, evenals de waarden 

en de organisatorische kenmerken. Een voorbeeld hiervan is de tegenstelling in 

belangen tussen huurder en verhuurder vormde het startpunt van het bestudeerde 

traject (interviews; verslagen van Bewonersavonden, 1996; zie ook Haket, 2005). De 

huurders wilden niet meer dan dat er alsnog het achterstallig onderhoud uitgevoerd 

zou worden tegen een betaalbare huur. De corporatie was van mening dat deze 

combinatie niet meer haalbaar zou zijn, omdat de woningen technisch en qua 

wooncomfort niet meer aan de eisen van de tijd voldeden.  

Het WBA vond in tweede instantie –nadat men afzag van sloopplannen– dat met 

niets minder dan een hoog niveau renovatie –het zogenaamde doosje in een doosje 

bouwen– de kwaliteit van de woningen technisch en qua wooncomfort verbeterd 

moest worden om aan alle eisen van de moderne tijd te voldoen. De huur moest dan 

in vergelijkbare mate worden opgetrokken om de investeringen te kunnen 

financieren, waardoor de woningen voor een groot deel van de zittende huurders 

onbetaalbaar zouden worden.  

Dit soort verscheidenheid in belangen bestaat niet alleen tussen verschillende 

organisaties, maar kan ook voorkomen bij twee organisaties van een zelfde 

organisatietype, zoals bijvoorbeeld bij twee corporaties. Als gevolg van verschillende 

strategische inzichten en belangen (ontwikkelen versus beheren), voert de ene 

corporatie een zogenaamde laag niveau renovatie uit in Disteldorp en Vogeldorp; de 

andere corporatie doet dat niet. 

 

                                                 
18 De groep is opgericht als “meedenkgroepje”. Er vond en vindt geen ledenvergadering plaats. 
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Bij het WBA 

Pluriformiteit treedt versterkt op als actoren in meerdere organisatorische eenheden 

zijn verdeeld. Dit houdt een verdeling van taken en verantwoordelijkheden in over 

meerdere partijen in plaats van één partij. Zo was het de Vestiging Noord van het 

WBA die formeel in het OTT participeerde, terwijl de beslissingsbevoegdheid bij het 

bestuur lag. Andere deelnemers in het OTT signaleerden dat er te weinig mandaat 

namens het WBA aan tafel zat. Zo kon het gebeuren dat het WBA een persbericht 

deed uitgaan op 28 augustus 1997 getiteld ‘Gemeente Amsterdam laat huurders 

tuindorpen in de steek’. In dit persbericht stelde het WBA dat de subsidie van 15 

miljoen gulden van de centrale stad slechts eenderde bedraagt van het benodigde 

bedrag. Ook werd gesteld dat “Met het verschijnen van het eindrapport blijken die 

[de oplossingen] niet voorhanden te zijn.” 

De andere actoren in het OTT vonden dat het persbericht uitging tegen de gemaakte 

afspraak in dat men een radiostilte in acht zou nemen (zie ook Brief van de OTT-

voorzitters voor de bewoners van de tuindorpen Vogeldorp, Disteldorp en Tuindorp 

Oostzaan d.d. 29 augustus 1997). Verder spreekt het persbericht over het 

verschijnen van een eindrapport, terwijl in de Brief van de OTT-voorzitters aan de 

bewoners wordt aangeven dat op de vergadering een eerste conceptslotdocument is 

besproken met de compromisvoorstellen voor ieder dorp; dat er dus nog geen eind-

rapport was. Tijdens de vergadering bleek volgens de brief van de OTT-voorzitters 

dat het stadsdeel en de bewoners akkoord konden gaan met de uitgewerkte voor-

stellen, maar dat het WBA de voorstellen onevenwichtig vond. De rest van de 

vergadering werd besteed om in beeld te brengen hoe de voorstellen gewijzigd 

zouden moeten worden, zodat het WBA zou kunnen instemmen met het slot-

document. Afgesproken was dat de voorzitters in gesprekken met het WBA en het 

stadsdeel een volgende versie van het slotdocument met de bijgestelde voorstellen 

zouden maken en zouden voorleggen op de OTT-vergadering die voor september 

1997 gepland stond. 

 

Bij de lokale overheid 

De bestuurders van de lokale overheid hebben ook bijgedragen aan de pluriformiteit 

in het netwerk doordat men op enig moment het traject heeft beïnvloed. Men is 

gevraagd om het traject te proberen te beïnvloeden. Zo was er de mondelinge 

toezegging van bestuurders van het stadsdeel aan De Key dat de inrichting van de 

openbare ruimte aansluitend op de renovatie zou gebeuren (zie ook OTT-afspraak, 

paragraaf 2.6). Toen hier een kink in de kabel kwam en het overleg met de 

ambtenaren niet tot het gewenste resultaat leidde, heeft De Key een aantal keren de 

ontstane situatie toegelicht bij de bestuurders en ook bij de ambtenaren van het 

stadsdeel om te proberen het proces te versnellen.  

Een andere vergelijkbare situatie kan gevonden worden in het aanvragen van de 

Monumentensubsidie. Daar is de desbetreffende wethouder van de centrale stad 

uitgenodigd voor een bezoek in de tuindorpen om een toezegging voor Monumenten-

subsidie te verkrijgen. Als de ene ‘ingang’ (afdeling of persoon) tot een organisatie 

niet tot succes leidt, worden andere ‘ingangen’ benut om de trefkans te verhogen, 

blijkt uit de twee voorbeelden. Het bestaan van intra-organisatorische pluriformiteit 

maakt een dergelijke strategie mogelijk. 

 

Bij de bewoners 

Pluriformiteit in wensen en uitgangspunten was niet alleen bij een corporatie of een 

stadsdeel te constateren, maar speelde ook bij de bewoners een rol. Zo accepteerden 

de bewoners van Disteldorp bijvoorbeeld eerder dat er woningen verkocht zouden 

worden dan de bewoners van Vogeldorp en van Tuindorp Oostzaan. Een ander 

voorbeeld hier is dat de pluriforme bewoners van Tuindorp Oostzaan gretig gebruik 
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maakt van de keuzepakketten die bij de renovaties in Tuindorp Oostzaan werden 

geboden.  

De georganiseerde bewoners gaven aan dat de achterban ook als pluriform te 

kenschetsen was. Men kan nooit aan de wensen van alle bewoners tegemoetkomen, 

vertelde men.19 Een moeilijk punt was dat sommige bewoners op sommige punten 

het eigen belang lieten prevaleren. Vaak lieten bewoners bewonersvergaderingen 

echter aan zich voorbij gaan, als er geen belangrijke zaken op de agenda stonden. 

Soms werd ook als reden tegen de bewonersvertegenwoordigers gezegd: “jullie doen 

het wel goed.” 

In Tuindorp Oostzaan deed zich een splitsing voor tussen de bewoners. De bewoners 

van de Mercuriusbuurt20 waren op een gegeven moment van mening dat de koers 

die de Huurdersvereniging Tuindorp Oostzaan voer, voor hen niet de gunstige was. 

De omstandigheden ten opzichte van de renovatiefase 1 en 2 waren immers 

gewijzigd, vond men. De objectsubsidies waren weggevallen en een hoog niveau 

renovatie zoals gerealiseerd in de eerste twee renovatiefasen vonden de bewoners 

van de Mercuriusbuurt niet meer zo aantrekkelijk. Men woonde immers al in grotere 

woningen dan in andere delen van Tuindorp Oostzaan en men had ook een flink 

bedrag vertimmerd aan de woningen, waren de argumenten. Men vond ook dat de 

Huurdersvereniging Tuindorp Oostzaan te veel als team samenwerkte met het WBA 

en de renovatieploeg. Zo zaten er in het OTT uiteindelijk twee groepen bewoners uit 

Tuindorp Oostzaan. De weerstand van de bewoners in de Mercuriusbuurt heeft 

uiteindelijk geleid tot de laag niveau renovatie in plaats van een hoog niveau 

renovatie.21 Daardoor konden de zelf aangepaste voorzieningen worden behouden. 

 

Bij De Key 

De Key heeft bij de renovatie de lat hoger gelegd dan hetgeen in het OTT-akkoord 

was afgesproken. Dit gebeurde mede met het oog op de toekomstwaarde van de 

woningen, maar ook vanuit een beheersperspectief. Allerlei eventuele problemen die 

vanuit de renovatiefase worden doorgeschoven naar de beheerfase, leiden immers 

tot relatief hoge beheerskosten. Dat wilde De Key vermijden. Zo kwamen 

verschillende beleidsmatige standpunten, waaronder het standpunt dat woningen in 

de beheerfase niet tot beheerproblemen mochten leiden, tot uitwerking in het 

renovatieplan. 

 

Vergroten/verkleinen pluriformiteit 

Uit het voorgaande blijkt dat de samenwerking voor de renovatie een pluriform 

proces is geweest qua aantallen actoren en qua (beleids)uitgangspunten. Het OTT 

zelf kan als een nieuwe actor in het netwerk van actoren rondom de renovatie van de 

drie tuindorpen worden beschouwd. Deze nieuwe actor bestond uit een (deel)-

verzameling van de actoren in een nieuwe beleidsarena. Die actoren waren voorheen 

meest actief in de beleidsarena’s voorafgaande aan de oprichting van het OTT.  

Door het inhuren van expertbureaus, onafhankelijke voorzitters, onderhandelaars of 

procesmanagers, werd het netwerk in een beleidsarena vergroot. In de ogen van de 

bewoners ging het soms om een fictieve toename van het aantal actoren, met name 

in de situatie waarin men vond dat de ingehuurde actor zich te veel als een verleng-

stuk van de desbetreffende woningcorporatie gedroeg. 

                                                 
19 De contacten met de achterban werden in de drie tuindorpen georganiseerd met nieuwsbrieven 

(huurderskrant), met enquêtes en bewonersavonden, zo nodig. 

20 Aangezien niet gesproken is met deze bewoners, zijn dit de meningen van de geïnterviewden over 

de beweegredenen van de bewoners in de Mercuriusbuurt. 

21 Bij de ondertekening van het OTT-akkoord is politiebescherming georganiseerd. Dit is een voorbeeld 

van de grimmige verhoudingen die deze onderhandelingen kenmerkten.  
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Op sommige momenten in het proces is een bewuste keuze gemaakt om het aantal 

actoren te reduceren. Zo is met instemming van de bewoners na het verschijnen van 

het eerste OTT-conceptrapport waarin de compromissen stonden waar de bewoners 

in hoofdlijnen mee instemden, besloten dat er verder onderhandeld werd. De 

onderhandelende actoren waren de onafhankelijke voorzitters van het OTT, het WBA 

en het stadsdeel, met de centrale stad op de achtergrond. Op een gegeven moment 

zijn de laatste drie actoren verder gegaan om een definitief akkoord uit te onder-

handelen. Die periode van de onderhandelingen in kleinere kring werd door 

geïnterviewden aangeduid als de periode van het achterkamertjesoverleg. Deze 

periode heeft de laatste vier maanden van de OTT-fase in beslag genomen. De 

tussen het WBA en het stadsdeel in brieven vastgelegde uitkomsten van dit overleg 

zijn als side-letters toegevoegd aan het OTT-akkoord (paragraaf 2.6). 

3.4 Geslotenheid 
Actoren lijken zich op verschillende manieren af te sluiten voor signalen uit het 

netwerk. 

  

Bij het WBA 

Rondom de toekomstplannen van Vogeldorp kan een fase onderscheiden worden 

waar het WBA volgens de bewoners formeel nog niet in participeerde, dus formeel 

nog niet open stond voor het proces. De bewoners van Vogeldorp stapten met de 

uitkomsten van de enquête naar het WBA. Ook in Disteldorp was een bewoners-

enquête gehouden. Bij het WBA stonden de toekomstplannen van Vogeldorp en 

Disteldorp toen nog niet op de agenda. 

In feite probeerden de bewoners van Vogeldorp te anticiperen op het aflopen van de 

laatste exploitatieperiode en de verwachte sloop van hun dorp. Men probeerde het 

onderwerp op de agenda te krijgen. Men vierde in 1993 de 75ste verjaardag van het 

dorp mede om voor Vogeldorp mediabelangstelling te creëren. Ook hield men in 1993 

de eerder genoemde enquête onder de bewoners om de meningen van de bewoners 

te peilen. Het idee van de enquête werd geïnitieerd door de bewoners en de 

bewonersondersteuning als gevolg van de discussies die in Tuindorp Oostzaan 

plaatsvonden over de toekomst van de woningen. Meer dan 80% van de bewoners 

sprak zich uit voor het behoud van hun dorp (Van der Eem & Vooren, 1997). Als 

pluspunten voor Vogeldorp werden het eengezinshuis genoemd met de tuin, het 

groene karakter van het dorp, de ligging en het contact met de buren. Als nadelen 

werden genoemd de gevoeligheid voor inbraak, de geluidsoverlast, het gebrek aan 

warmte-isolatie en de kleine afmetingen van de woningen.  

 

In de aanloop naar het OTT leek het er volgens verschillende geïnterviewden op dat 

het WBA van tevoren min of meer het eigen standpunt bepaald had dat (in tweede 

instantie) niets minder dan een hoog niveau renovatie een acceptabele oplossing was 

voor Disteldorp, Vogeldorp, de Mercuriusbuurt en de Ring. Men had de indruk het 

WBA Disteldorp en Vogeldorp niet wilde of dacht te kunnen renoveren en tegelijker-

tijd de huren betaalbaar te houden. Het WBA gaf aan dat men “doelbewust 

geserreerd” was met de informatie, aangezien men beroepsmatig grote vraagtekens 

zette bij de financiële haalbaarheid van de renovatie en de toekomstwaarde van de 

gerenoveerde woningen. 

Het WBA stond niet open voor de signalen van de bewoners: “Dat was geen 

onderhandelen meer, dat was gewoon ‘Wij willen dit en je hebt het maar te pikken’ … 

En de andere kant van de tafel had zoiets van ‘Nou dat doen wij niet zo’.” Het WBA 

meldde dan ook dat de bewoners niet open stonden voor de argumenten van het 

WBA in de zin dat er wijken met toekomstperspectief zouden moeten ontstaan in het 

proces. Een van de geïnterviewden beschrijft de situatie als volgt:  
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Toen lag alles even plat, want het WB wilde wat met die woningen 

en vond dit [P/A-scenario’s 22] een goed plan en was niet gauw te 

bewegen tot een veel soberder plan. En in de combinatie tussen het 

WB en de huurders kwamen ze er eigenlijk niet uit.  

 

Zo raakte men in een soort welles-nietes spel verzeild. Een geïnterviewde stelde: 

“Het was echt de ene deskundige ten opzichte van de andere, en als je dan nog een 

bureau erbij had gehaald, dan had je nog steeds hetzelfde probleem gehad.” Dit 

illustreert treffend een klassieke impasse in een samenwerking waarin men volgens 

Koppenjan & Klijn (2004) terechtkomt, als men probeert puur op de inhoud ‘het’ 

probleem op te lossen. Het elkaar om de oren slaan met expertrapporten helpt dan 

alleen om de standpunten te bevestigen. In dit soort situaties zou de samenwerking 

volgens hen meer gericht moeten zijn op het nader bij elkaar brengen van de doelen 

die men zou willen bereiken. Uiteindelijk is een constructiever doel volgens hen in 

deze fase van de samenwerking dat men op zoek gaat naar hoe openingen gecreëerd 

kunnen worden in de onderhandelingen.  

Voorafgaande aan en ten tijde van het OTT leek het creëren van openingen –het 

rekening houden en het ingaan op elkaars standpunten– niet mogelijk. Volgens 

aanwezigen was de sfeer “grimmig” en heerste er wantrouwen tussen de actoren; 

het was “een keiharde strijd” en “heel emotioneel”; de verhoudingen waren op 

scherp gesteld, zodanig zelfs dat bewoners een huis gingen bekladden van een 

medewerker van het WBA. De strijd werd zo heel persoonlijk. Met een dergelijke 

actie waren het overigens veel andere bewoners niet mee eens, 23 werd in 

verschillende interviews gemeld. Deze harde wijze van met elkaar omgaan geeft een 

indruk van de sfeer waarin het OTT uitkomst moest bieden, tegen de verwachtingen 

van de meeste geïnterviewden in. Een term als “brandhaard” zegt veel. “Het was een 

vrij harde ouderwetse confrontatie tussen drie machten”, stelt een geïnterviewde. 

Emotioneel en ook vanwege het strak georganiseerde proces met een vergadering 

elke drie weken was het een zwaar proces: “Het was een heel slopend proces voor de 

mensen die meededen.” Een ander constateerde het verschil met de onder-

handelingen voor de fase 1 en 2 renovatie in Tuindorp Oostzaan:  

 

Wij konden prima door één deur met z’n allen. Dat was echt met z’n 

allen gezellig, dat plan maken, en er waren wel strubbelingen en 

meningsverschillen over hoe en wat. Maar in essentie was dat nog 

een heilige periode vergeleken met hoe het later is gebeurd. 

 

Toen eenmaal de beslissing was gevallen dat Disteldorp en Vogeldorp overgedragen 

zouden worden aan een andere eigenaar, benaderde het WBA circa tien corporaties. 

De vragen die gesteld werden door de potentiële koper over de risico’s beantwoordde 

het WBA open. Gemeld werd dat er bij de bewoners wantrouwen was gerezen over of 

het WBA wel de intentie had om de twee tuindorpen af te stoten. Uiteindelijk bracht 

De Key een bod uit (zie verder paragraaf 2.8). 

 

Over de mate waarin het WBA gesloten optrad naar De Key toe op het moment van 

de onderhandelingen en de overdracht van Disteldorp en Vogeldorp verschilden de 

meningen in de interviews. Vanuit het WBA werd gesteld dat de technische staf van 

De Key de aankoop heeft kunnen beoordelen, en dat dat vrij laat in het proces 

                                                 
22 Uit het midden van de jaren negentig. Zie paragraaf 2.3 en 2.5 en Bijlage C. 

23 De Vrije Vogels bijvoorbeeld prefereerden ludieke acties, zoals het inpakken van de Vestiging Noord 

of het plaatsen van vogelverschrikkers bij de Vestiging Noord. De Huurdersvereniging van Tuindorp 

Oostzaan heeft een actie uitgevoerd waarbij huurders hun huur contant bij de Vestiging Noord gingen 

betalen kort voor sluitingstijd.  
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gebeurde. De Key gaf aan dat jet WBA vrij snel een principebeslissing vroeg. Verder 

geldt dat naarmate een medewerker van De Key later bij het renovatietraject van 

Disteldorp en Vogeldorp betrokken raakte, men meer de mening is toegedaan dat het 

WBA redelijk gesloten was in het aandragen van de juiste informatie in de aanloop 

naar de overdracht.  

Maar, zoals een geïnterviewde zei: “Er zaten wat lijken in de kast. En dat is, denk ik, 

wat niet zo goed was aan het OTT-verhaal. Dat moest zo snel dat het niet gedegen 

was.” Men zou bepaalde tegenvallers volgens deze zienswijze ook eerder kunnen 

toeschrijven aan het proces en de dwang om tot een compromis te komen, dan aan 

de geslotenheid van een organisatie. Een andere geïnterviewde bevestigde deze gang 

van zaken:  

 

Toen de cijfers op tafel lagen, was duidelijk hoe groot de gaten 

waren. En iedereen wist ook wel dat de gaten groter zouden worden 

dan op dat moment op papier stonden. Nog niet alle kosten konden 

geraamd worden. … Het waren nog maar kostenramingen en geen 

begrotingscijfers. Er zijn dan in de praktijk altijd tegenvallers. 

 

Deze laatste uitspraak onderschreven ook andere geïnterviewden.  

 

Bij de bewoners 

Als voorbeeld van een vorm van geslotenheid kan ook de sociale samenhang in de 

dorpen beschouwd worden. Omdat deze samenhang in de meeste interviews wordt 

onderschreven (zie ook Van der Eem & Vooren, 1997) en omdat de bewoners over 

het algemeen in de dorpen wilden blijven wonen,24 ontstaat er als vanzelf een soort 

geslotenheid van de bewoners naar scenario’s toe waarin vele van de zittende 

bewoners niet terug kunnen keren, omdat de woningen onbetaalbaar worden. In de 

interviews werd verschillende keren verbazing geuit dat men in heel Nederland bezig 

zou zijn om de sociale leefbaarheid in de wijken te verbeteren, terwijl deze in de 

tuindorpen niet op waarde werd geschat.  

Als een voorbeeld van geslotenheid kan de veelgehoorde wens van de bewoners 

worden beschouwd om niet door de renovatie afhankelijk te worden van de huur-

subsidie. De geslotenheid zit hem in het mogelijk niet open staan voor scenario’s die 

huursubsidie bevatten. Immers, de bewoners waren niet gewend aan de (toen nog 

individuele) huursubsidie, omdat de huren zeker in Disteldorp en Vogeldorp ten tijde 

van het OTT te laag waren in verhouding tot het drempelbedrag om huursubsidie te 

kunnen krijgen. Door de lage huur ging men bij renovatie ook eigenlijk altijd meer 

betalen dan voorheen, zelfs met huursubsidie. Genoemd werd dat het de huur na 

renovatie vaak een verdubbeling of meer was dan voor de renovatie. 

 

Bij het stadsdeel 

Eén van de losse einden van het OTT-akkoord had betrekking op het niet noemen en 

het niet reserveren van een budget voor de inrichting van de openbare ruimte, terwijl 

dit budget het jaarlijkse budget van het stadsdeel ruim te boven zou gaan. Diverse 

actoren hebben aangegeven dat bij de realisatie hiervan het stroef samenwerken was 

met het stadsdeel. Het stadsdeel werd door de corporaties en door de bewoners 

beschouwd als gesloten actor op dit punt. De plannen kwamen langzaam op gang en 

de financiering nog langzamer. Voor De Key betekende de geslotenheid van het 

stadsdeel op dit punt, maar ook op andere punten rondom de voorbereiding van de 

renovatie, dat men klem kwam te zitten tussen de beloftes aan de bewoners en het 

“niet reageren” van het stadsdeel. De bewoners kregen daardoor te maken met een 

                                                 
24 Een vaker in de interviews aangehaalde uitspraak was: “Ik ga hier pas in zes plankjes weer weg”. 
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langlopende renovatie: “in feite duurt nu de renovatie van de straten nog langer dan 

de renovatie van de woningen.” 

De samenwerking met de meeste andere ‘loketten’ van het stadsdeel op andere 

onderwerpen dan de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld bij de erfpacht en bij 

vergunningen, verliep soepel. De minder coöperatieve houding werd toegeschreven 

aan bijzondere factoren, ook op het persoonlijk vlak, bijvoorbeeld dat men niet mee 

wilde werken of dat bestuurders niet altijd de leiding bleken te hebben. Dat de 

minder soepele samenwerking niet structureel was, bleek uit een voorbeeld van een 

project waar de aansluiting van de inrichting van de openbare ruimte op de 

transformatiefase goed is verlopen.  

Een verklaring die specifiek voor de tuindorpen genoemd werd, lag bij de focus van 

het OTT op het wonen, de huisjes. De overdracht van de ene afdeling naar de andere 

binnen het stadsdeel en het daarbij nodige commitment zou niet op tijd op gang zijn 

gekomen. Anderzijds werd de procedure aangehaald:  

 

Die [mondelinge] toezegging is op zich heel bijzonder, want de hele 

begroting van het stadsdeel, daar is openbare ruimte altijd een zwak 

punt geweest. En dat blijft ook een zwak punt. Er is altijd een 

schreeuwend tekort aan geld voor de openbare ruimte. Dat komt 

door de hele toewijzing van middelen bij de stadsdelen, die zijn … op 

basis van het aantal inwoners toebedeeld [en niet op basis van de 

openbare ruimte]. 

 

Dus de gebruikelijke gang van zaken werd als volgt omschreven: nadat een 

beslissing om budget toe te wijzen was genomen, duurde het nog drie à vier jaren 

voordat het geld daadwerkelijk beschikbaar kwam. Er werd gesteld: “Zolang dat 

budget niet fundamenteel wordt opgehoogd, is het met de kraan open dweilen.”  

 

Bij de centrale stad 

De meningen van de geïnterviewden verschilden over de rol van de centrale stad bij 

het verstrekken van subsidie voor de renovatie van de tuindorpen. Verschillende 

geïnterviewden gaven aan dat de centrale stad als verhoudingsgewijs gesloten actor 

beschouwd kon worden. Het WBA had liever meer subsidie gezien om het traject 

eerder weer vlot te trekken. Een geïnterviewde uitte het vermoeden dat de centrale 

stad genoeg geld in kas had, maar dat er door een controverse tussen de centrale 

stad en het stadsdeel, het stadsdeel haar goodwill had verspeeld. Een observatie 

was:  

 

want later overziend, dat hele proces van de stadsvernieuwing, daar 

is eigenlijk al het geld van de overheid naar de corporaties gegaan 

en veel en veel minder naar het bezit van het WB. Het WB zat bij 

hen in huis en werd als het ware krap gehouden. En toen dan 

uiteindelijk het plan kwam waar ze ook wel mee konden schitteren. 

Toen keken ze ook de andere kant uit. Ik vind het nog steeds heel 

erg dat ze dat zo hebben gedaan, en De Key en de bewoners ook 

daarmee hebben opgezadeld: ‘Jullie wilden toch zo graag, nou dan.’ 

 

Uit een ander interview blijkt daarentegen dat men signalen had ontvangen van de 

centrale stad dat er de wil was om subsidie te verstrekken: “je wist in ieder geval dat 

er geld zat en dat het bereikbaar was.”  
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Bij De Key 

Bewoners vonden De Key op verschillende manieren gesloten. Op de eerste plaats 

kwam het op den duur neer op het ontvangen van mededelingen in plaats van het 

echt iets kunnen inbrengen.  

Ten tweede kwamen er telkens andere medewerkers die de contacten onderhielden 

met de bewoners. Dit was niet bevorderlijk voor de openheid in het traject, vond 

men. Strategisch ingezet, zou het steeds veranderen van aanspreekpunten 

geïnterpreteerd kunnen worden als het (tijdelijk) sluiten van de organisatie voor 

prikkels van de bewoners. Elke keer moesten de nieuwe medewerkers bijgepraat 

worden, volgens de bewoners, en konden er dan geen vorderingen gemaakt worden, 

omdat er dan geen beslissingen genomen konden worden.25  

Verder waren de bewoners niet tevreden met de wijze waarop Disteldorp en 

Vogeldorp aan de beheerafdeling van De Key werden overgedragen. De klachten over 

de renovatie die er toen nog waren, werden in beginsel niet meer ontvankelijk 

verklaard. De beheersafdeling had niet als taak om allerlei losse eindjes van de 

renovatie op te lossen, werd volgens de bewoners als argumentatie gebruikt. 

 

Doorbreken van geslotenheid van actoren 

Op verschillende manieren blijkt de geslotenheid van actoren te zijn doorbroken. Een 

van die manieren was het instellen van het OTT onder leiding van onafhankelijke 

voorzitters. Hoewel ook al in de aanloop naar het OTT tripartiet overleg plaatsvond,26 

werd dit overleg in het OTT gestructureerd. Verder droeg een OTT-randvoorwaarde 

bij om uit de impasse te komen en de geslotenheid van de actoren naar elkaar toe te 

doorbreken (Slotdocument van het OTT, 1998). De actoren moesten bereid zijn om 

tot een compromis te komen.  

Als derde voorbeeld van het doorbreken van geslotenheid bij het OTT werd de rol van 

de onafhankelijke voorzitters genoemd: “Die hebben de kracht om ook die mensen te 

leren, te laten zien, dat het ook voor de corporatie niet meer haalbaar is om met 

zulke lage huren te zitten. Dus geven en nemen, dat verhaal hebben zij eigenlijk 

overgebracht [naar de bewoners].”  

Het maken van een package deal –dat volgens geïnterviewden aan het stadsdeel 

wordt toegeschreven– mag ten vierde als een klassieke manier gezien worden om 

geslotenheid te doorbreken. Geprobeerd wordt om aan de participerende actoren een 

bepaald voordeel te kunnen laten toekomen: het creëren van win-win situaties. 

 

Om het proces van de herinrichting van de openbare ruimte op gang te houden en de 

afwerende houding van het stadsdeel te doorbreken, heeft De Key geprobeerd om 

via de bestuurders van het stadsdeel een opening te creëren. De bewoners van 

Vogeldorp en Disteldorp hebben samen met De Key ook ingesproken bij 

vergaderingen van de stadsdeelraad, om het proces te bespoedigen. 

De uit nood geboren vasthoudendheid van het stadsdeel naar de centrale stad toe 

om een budget voor de inrichting van de openbare ruimte in de drie dorpen te 

verkrijgen –het budget van het stadsdeel was ontoereikend voor een dergelijke 

kostenpost– bleek uiteindelijk ook succes te hebben. 

 

Een manier die werd aangedragen in de interviews en die geïnterpreteerd kan 

worden als een methode om de geslotenheid bij de bewoners te doorbreken, is de 

wijze waarop de renovatietrajecten in Tuindorp Oostzaan zijn verlopen. Gesignaleerd 

werd dat het belangrijk is om op een vertrouwenwekkende manier te communiceren: 

                                                 
25 Dit bezwaar gold ook voor de politiek, vonden bewoners. 

26 In een ander interview wordt gesteld dat er geen informeel tripartiet overleg plaatsvond, omdat het 

stadsdeel officieel een nieuwe rol had sinds de verzelfstandiging van de corporaties en zich afzijdig 

heeft gehouden, totdat er een conflictsituatie ontstond. 
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open zijn, uitleggen wat de bedoeling is, maar wel openingen bieden voor inbreng 

van de bewoners en afspraken nakomen. Keer op keer uitleggen wat de bedoeling is, 

met de mogelijkheid tot echte inspraak, levert vertrouwen op van bewoners. Het 

gaat om het bouwen van bruggen. 

Een andere manier om de geslotenheid te doorbreken bij de bewoners blijkt veel te 

zijn toegepast in het renovatietraject in de tuindorpen: de proefwoningen. Door het 

open stellen van een proefwoning, kunnen bewoners met eigen ogen de beoogde 

resultaten aanschouwen van verschillende mogelijkheden of keuzepakketten. Met 

name in Tuindorp Oostzaan werkten de proefwoningen goed. In de eerste twee 

renovatiefases werd de bewoners duidelijk wat de uitbouw aan de achterkant aan 

ruimtewinst kon betekenen, zodat de meeste bewoners ineens graag een uitbouw 

wilden hebben.27  

In de Mercuriusbuurt werden zes proefwoningen in een weekend opengesteld om de 

bewoners de verschillende ingreepniveaus onder ogen te brengen. Dit waren allen 

ingrepen uitgevoerd in een lager kwaliteitsniveau dan het WBA zou hebben 

geprefereerd. Uiteindelijk kozen de meeste bewoners voor het hoogste niveau dat in 

de proefwoningen werd aangeboden.  

In Vogeldorp zijn de bewoners in de jaren negentig zelf gaan sparen om een proef-

woning te kunnen financieren. Een grote thermometer bij de ingang van het dorp gaf 

de stand van zaken weer. De Vrije Vogels wilden een proefwoning laten inrichten om 

te bewijzen dat de geraamde kosten voor de renovatie een stuk lager lagen op basis 

van offertes van aannemers dan het WBA presenteerde. Met deze proefwoning 

hadden de bewoners dus als doel om het WBA te overtuigen dat het technisch 

mogelijk zou zijn om de woningen op te knappen volgens de ideeën van de 

bewoners. Het daadwerkelijk inrichten van deze proefwoning was uiteindelijk niet 

nodig, omdat het WBA dat voor haar rekening nam. 

Een andere manier die geïnterpreteerd kan worden als het doorbreken van weerstand 

van de bewoners is de feitelijke verkoop van woningen. De realiteit heeft volgens een 

interview het schip gekeerd in Vogeldorp. Daar zag men kopers als wereldvreemde 

mensen die buiten de deur gehouden moesten worden. Maar toen de kopers ‘nette’ 

mensen bleken te zijn, die ook nog eens iets deden aan de tuin en de 

woonomgeving, veranderde het standpunt. Dit laat onverlet dat de terugkeerders 

vinden dat de sociale samenhang in de dorpen veranderd is door de komst van de 

nieuwe bewoners. 

3.5 Interdependenties 
In de stedelijke vernieuwing hebben actoren elkaar vaak nodig om tot actie over te 

kunnen gaan. Met name lokale overheden en corporaties zijn veelvuldig van elkaar 

afhankelijk.  

 

Van het WBA 

Eén corporatie had de woningen in bezit, terwijl het stadsdeel –om het zo te 

formuleren– de zorg voor de legitimiteit van de renovatieplannen, na aanvankelijke 

twijfels, op zich heeft genomen. Niet alleen de uitgebreide aandacht van de media 

voor de dorpen, maar ook het schrikbeeld van het moeten herhuisvesten van vele 

huishoudens heeft ertoe bijgedragen, volgens een geïnterviewde, dat het stadsdeel 

voor het behoud van de dorpen heeft gekozen. 

                                                 

27 Bij hoekwoningen was dat echter in verband met de stedenbouwkundig bedoelde doorkijk-

mogelijkheden in het dorp niet mogelijk. Verder was een eis van de welstandscommissie dat de 

uitbouwen niet te zien mochten zijn. 
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Een andere geïnterviewde meldt dat de argumenten in het begin veranderden van 

behoud van de monumentale waarde van de dorpen naar behoud van hun volkshuis-

vestelijke functie: de “dorpen [werden als] soort niche in de woningmarkt [gezien] 

waar bepaalde mensen met eigen levensstijl en professionaliteit voor kozen om te 

wonen in plaats van kleine woninkjes met armoedige bewoners die niet anders 

konden.” Zo konden de bestuurders van het stadsdeel overtuigd worden van het 

behoud van de dorpen. De corporatie kon niet verder gaan in de planvorming. 

Immers, omdat de plannen sloop behelsden, was de corporatie voor het verkrijgen 

van de toestemming en de sloopvergunning afhankelijk van de lokale overheid, in 

casu het stadsdeel. 

Volgens het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) zijn corporaties ook enigszins 

afhankelijk van huurders in de zin dat zij verplicht zijn om huurders tijdig in de 

gelegenheid te stellen om zich uit te spreken over onderwerpen die voor huurders 

van wezenlijk belang zijn. Zo moeten huurders of hun vertegenwoordigers bij de 

planvorming worden betrokken en mogen zij een gekwalificeerd advies uitbrengen. 

De corporatie moet een afwijkende beslissing motiveren. Een corporatie zou dus ook 

als er bezwaren zijn van bewoners, uiteindelijk plannen tegen de zin van de 

bewoners kunnen uitvoeren. Echter, dat is hier niet gebeurd; het netwerk liep vast.  

 

In het OTT 

Het netwerk kwam weer in beweging doordat in het OTT veranderde onderlinge 

afhankelijkheidsrelaties gecreëerd werden.28 Bij de start van het OTT hadden de 

onafhankelijke voorzitters twee randvoorwaarden opgesteld (Slotdocument van het 

OTT, 1998: 3). Op de eerste plaats moesten alle partijen toezeggen elkaars belangen 

en invalshoeken te zullen respecteren. Op de tweede plaats moesten alle actoren zich 

bereid verklaren om een compromis te sluiten. Daarmee was een multilaterale 

afhankelijkheid gecreëerd. Deze toezeggingen lijken mede als breekijzer te hebben 

gefungeerd om uit de patstelling te komen tegen de verwachting van vele actoren in. 

Het achterkamertjesoverleg –de druk om een compromis te bereiken– vloeit zo voort 

uit deze multilaterale afhankelijkheidsrelatie. 

Rond het OTT-akkoord ontstonden verdere afhankelijkheidsrelaties. Zo vonden de 

bewoners van Disteldorp en Vogeldorp dat zij gedwongen waren het akkoord te 

tekenen, omdat anders alsnog de sloop van de dorpen een optie werd, terwijl voor 

Disteldorp en Vogeldorp geen garanties bestonden dat er een koper gevonden zou 

worden. De feestvreugde die andere actoren ondervonden bij het tekenen van het 

OTT-akkoord, heerste dan ook niet bij de bewonersvertegenwoordigers van 

Disteldorp en Vogeldorp. 

Een ander uitvloeisel van het OTT-akkoord was de politieke en publieke druk om een 

koper voor Disteldorp en Vogeldorp te vinden. Aangezien de gemeente Amsterdam 

de verkoop van de tuindorpen aan geïnteresseerde corporaties van buiten 

Amsterdam ontmoedigde, waren er weinig geïnteresseerde actoren. Uiteindelijk was 

De Key de enige corporatie die een bod uitbracht. In deze hele constellatie was er 

voor het WBA een zodanige situatie gecreëerd dat men de overdracht niet als 

gewone zakelijke transactie kon behandelen: “… dat er … geen vrije prijsvorming 

was. … En … dat het creëren van concurrentie aan koperszijde … een niet-

begaanbare weg was.” 

  

Voor het stadsdeel bleek een zodanige situatie gecreëerd te zijn voor de overdracht 

(voordat De Key een bod uitbracht) dat er mondeling aan De Key werd toegezegd dat 

de inrichting van de openbare ruimte aansluitend op de renovatie zou gebeuren. In 

                                                 
28 In twee interviews wordt gemeld dat voor de voortgang van de renovatie in Tuindorp Oostzaan, in 

casu in de Mercuriusbuurt en de Ring, het OTT eigenlijk niet nodig was geweest. Er liep een parallel 

traject naast het OTT. Men kwam er wel uit, was de boodschap. 
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dit traject was het gebrek aan beleidscontinuïteit na de gemeenteraadsverkiezingen 

relevant, zeker als het gaat om ‘alleen’ mondelinge toezeggingen.29 Gezien het taaie 

proces, bleek de hierdoor gecreëerde afhankelijkheidsrelatie tussen stadsdeel en De 

Key niet bijzonder sterk. In de periode 1998-2002 lagen de prioriteiten van het 

stadsdeel niet bij de financiering van de inrichting van de openbare ruimte in de drie 

tuindorpen. Zo ontstond er bij de financiering van de inrichting van de openbare 

ruimte van Disteldorp en Vogeldorp de reeds eerder genoemde patstelling (paragraaf 

2.8), een soort sequentiële afhankelijkheidsrelatie, zolang de financiering niet was 

geregeld.  

Voor het stadsdeel bleken er per saldo multilaterale afhankelijkheidsrelaties te 

ontstaan bij de inrichting van de openbare ruimte. Omdat het om een groot bedrag 

ging dat het stadsdeel niet alleen kon financieren, en omdat er officieel geen 

(financiële) relatie (meer) bestond tussen de corporatie en de centrale stad, was de 

lagere overheid sterk financieel afhankelijk geworden van de hogere overheid bij de 

uitvoering van de toezegging die was gedaan voor de inrichting van de openbare 

ruimte. 

 

In het OTT-akkoord werden nog andere afspraken gemaakt, zoals dat het WBA 

locaties aangewezen zou krijgen voor 500 koopwoningen en 600 vervangende 

huurwoningen. Ook De Bongerd werd genoemd als mogelijke locatie voor de 

vervangende nieuwbouw, mits het WBA met de daar betrokken actoren een 

overeenkomst zou kunnen bereiken. Hier gaat het om op dat moment in de toekomst 

liggende asynchrone afhankelijkheidsrelaties. 

Genoemd is door één geïnterviewde dat er met De Key een soortgelijke mondelinge 

afspraak is gemaakt dat als er nieuwbouw zou komen in de Vogelbuurt, De Key als 

eerste zou worden uitgenodigd voor de realisatie daarvan. Andere geïnterviewden 

spraken dit tegen en vertelden dat er juist geen compensatie geboden werd en dat 

de rol van het stadsdeel “buitengewoon [is] tegengevallen”, zeker voor wat betreft 

de inrichting van de openbare ruimte. Een derde geïnterviewde geeft aan dat de 

periode rondom het OTT, van de aanloopfase naar de overdracht van Disteldorp en 

Vogeldorp, bijzonder is geweest qua bereikte oplossing, maar dat de uitvoerings-

perikelen heel gebruikelijk zouden zijn in Nederland. 

 

Van De Key 

Bepaalde afhankelijkheidsrelaties ontstaan, als men eenmaal de beslissing heeft 

genomen om iets te doen, bijvoorbeeld Disteldorp en Vogeldorp te renoveren volgens 

de voorwaarden die in het OTT-akkoord genoemd zijn. Als je eenmaal een bepaalde 

weg bent ingeslagen, kun je tot een bepaald moment zaken stop zetten, zoals De 

Key dat deed, toen de tekorten begonnen op te lopen (paragraaf 2.8). In zo een 

situatie kan men proberen gebruik te maken van de bestaande afhankelijkheids-

relaties om het een en ander voor elkaar te krijgen, zoals De Key ook deed:  

 

een harde opstelling ingenomen en de zaken stil gelegd. Dan ineens 

komt daar een heel snel traject. Dat was men niet gewend, men is 

gewend dat men doormoddert. Dat was heel belangrijk. 

 

Maar vanaf een bepaald moment lijkt er geen weg terug te zijn: “Je zit op een 

rijdende trein. “Elke weg van een project die je bewandelt, heb je knelpunten die je 

moet oplossen. Die los je niet altijd op op de manier zoals je wilt, want je moet toch 

een compromis sluiten.” Dus je dendert verder. Bepaalde zaken kun je gewoon niet 

                                                 
29 In het OTT-akkoord blijkt deze afspraak te zijn vastgelegd (p.68 Vogeldorp; p.70 Disteldorp en p.72 

De Ring). De bewoners van Disteldorp en Vogeldorp hebben deze afspraken nog gebruikt bij de 

inspraakreacties bij het stadsdeel. 
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meer terugkrijgen.” Als bijvoorbeeld een bewoner wel toestemming, maar geen 

medewerking verleent aan de uitplaatsing naar een wisselwoning, kun je niet meer 

de hele renovatie terugdraaien. Een soortgelijk punt van no return werd ook bereikt 

in het traject van de inrichting van de openbare ruimte. Op een gegeven moment 

waren de voorbereidingen voor de renovatie zo ver gevorderd, dat stoppen geen 

realistische optie meer was. 

Een soortgelijke ervaring maakten de bewoners in Disteldorp en Vogeldorp ook bij de 

verhoging van het percentage verkoop. In Disteldorp en Vogeldorp bleek extra 

verkoop van woningen noodzakelijk om de tekorten op de renovatie binnen de 

perken te houden volgens De Key. Een afhankelijkheidsrelatie ontstond door de 

afspraak in het OTT-akkoord om de deelnemers om tafel te roepen als de afspraken 

aangepast zouden moeten worden. In de onderhandelingen van de verhoging van de 

verkoop van 25% naar meer dan 25% (uiteindelijk 49%) heeft het stadsdeel een 

bijeenkomst georganiseerd met de bewoners en De Key. De bewoners vroegen een 

financiële onderbouwing van De Key, maar kregen deze niet. Uit een ander interview 

blijkt dat de bewoners nog hebben ingesproken bij het stadsdeel. Er kwam ook een 

motie van verschillende partijen gezamenlijk dat het stadsdeel, één van OTT-

partners, alles zou moeten doen om meer dan 25% verkoop te voorkomen. 

Aangezien dit geld zou kosten, kreeg uiteindelijk De Key geen “volmondige 

toestemming: we hebben het gehoord en we laten het maar zo.” Bewoners en stads-

deel moesten zich zo uiteindelijk neerleggen bij de argumentatie van De Key, vond 

men. Wat waarschijnlijk ook meespeelde was dat verkoop van woningen door 

woningcorporaties beleidsmatig meer geaccepteerd werd en zelfs verwacht in het 

begin van deze eeuw dan ten tijde van het OTT-akkoord (zie volgende paragraaf). 

 

Invloed van de pers 

Een bijzondere afhankelijkheidsrelatie kan in de relaties van de bewoners met de 

pers gezien worden of eerder met de effecten van deze relatie de bereikte publiciteit. 

Uit diverse interviews bleek dat de bewoners veelvuldig de pers wisten te vinden. 

Daarmee werden deuren geopend en ontstond er publieke druk op de samenwerking 

om vooral vorderingen te maken in het niet slopen van de tuindorpen, was de 

algehele teneur in de interviews. In een van de interviews werd gemeld:  

 

Dat waren gewoon hele slimme mensen en die wisten ook wel 

gewoon hoe ze de media konden bewerken. Dus ik denk dat de 

deelraad op een gegeven moment ook geen keuze meer had om te 

zeggen ‘Nou dit kan niet’. 

 

Tuindorp Oostzaan kwam ook in de aandacht te staan, omdat de Tweede Kamer 

vragen stelde. 

3.6 Dynamiek 
Netwerken (en beleidsarena’s) zijn altijd in beweging, evenals de omgeving waarin 

netwerken opereren. Naarmate een traject een langere periode beslaat, is de kans 

groter dat omgevingsinvloeden vat krijgen op de samenwerking. De “spelregels 

veranderen tijdens de rit.” Daardoor kunnen bijvoorbeeld de onderlinge afhankelijk-

heden en de pluriformiteit in het netwerk veranderen. De omgevingsinvloeden bleken 

een zeer belangrijke rol te spelen in het renovatietraject van de drie tuindorpen. 

 

Omgevingsinvloeden 

Een voorbeeld van de omgevingsinvloeden is de reeds groeiende beleidsmatige 

nadruk op de verkoop van sociale huurwoningen. Het beleid in Amsterdam paste zich 

daarop aan. Zo werd het voor De Key mogelijk om bij oplopende tekorten meer 
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woningen te gaan verkopen dan afgesproken in het OTT-akkoord. En dat terwijl De 

Key bij de overname van Disteldorp en Vogeldorp eigenlijk niet van plan was om 

woningen te gaan verkopen. Men vond het risico te groot, vanwege de “gespikkelde” 

verkoop, een paar koopwoningen en een paar huurwoningen in een rijtje. Vanwege 

het ingewikkelde beheer dat ontstaat, was De Key nooit een voorstander van 

gespikkelde verkoop. Zoals onder meer in de vorige paragraaf is aangegeven, is het 

voor De Key mogelijk geworden om uiteindelijk tot 49% van de woningen in 

Disteldorp en Vogeldorp te verkopen, toch gespikkeld, maar in een VvE-constructie. 

De mogelijkheid van meer verkoop van woningen bestond niet ten tijde van het OTT. 

Uit de interviews bleek dat het WBA bij een percentage van 25% “blind” getekend 

zou hebben voor de renovatie van Disteldorp en Vogeldorp. 

Zoals hiervoor bleek (paragraaf 2.7), zijn bij de verhoging van de verkoop-

percentages voor Tuindorp Oostzaan, de deelnemers van het OTT niet bijeen-

geroepen, maar heeft het WBA haar algemene verkoopplannen aan het stadsdeel 

gemeld. 

 

Een ander voorbeeld van de omgevingsinvloeden in deze casestudie is de verzelf-

standiging die de woningcorporaties doormaakten in de jaren negentig en het 

wegvallen van verbetersubsidies. Daardoor kreeg het WBA het een stuk moeilijker 

om de transformatieplannen voor de tuindorpen financieel te realiseren. De eerste 

twee renovatiefasen in Tuindorp Oostzaan hadden daar nog niet mee te maken. Bij 

de renovatie van de Ring en de Mercuriusbuurt, was het ‘subsidieloze’ tijdperk de 

realiteit geworden. Zoals een geïnterviewde het treffend formuleerde: “de renovatie 

van Tuindorp Oostzaan was een schakelproject in volkshuisvestingsland.” Alle 

actoren in het netwerk, met name het stadsdeel, de gemeente en de woning-

corporaties moesten wennen aan hun nieuwe positie en moesten creatief omgaan 

met de ontstane situatie. Dat corporaties grote onrendabele toppen voor hun 

rekening gingen nemen, was nog geen algemeen gebruik geworden. 

 

Verzelfstandiging had in de context van deze case nog een andere betekenis. Het 

WBA verzelfstandigde (1993) en De Key werd een stichting (begin deze eeuw). 

Volgens de bewoners was deze switch duidelijk te merken: de corporaties 

verzakelijkten. In de interviews werd aangeven dat men dacht dat het WBA weinig 

voelde voor alleen een renovatie van de woningen, omdat men niet met voornamelijk 

slechte en goedkope woningen een gezonde bedrijfsvoering zou kunnen realiseren 

(zie ook Slotdocument van het OTT, 1998). Bij De Key werden als gevolg van de 

verzakelijking volgens de bewoners de subsidies voor de bewonersondersteuning 

geschrapt: “Het is toen enorm verhard vonden wij…. Daarvoor deden ze wat meer 

met bewoners. Daarna moest echt heel erg op winst worden gelet.” 

 

De verkiezingen voor de gemeenteraad en van de stadsdeelraad in 1998 hebben tot 

gevolg gehad dat er spoed achter het tekenen van het OTT-akkoord gezet werd; het 

stadsdeel wilde het akkoord nog voor de verkiezingen naar buiten brengen. Zonder 

deze deadline hadden de OTT-onderhandelingen wellicht langer geduurd. 

 

Dynamiek in het netwerk 

Een soort eigen dynamiek ontstond in de dorpen in afwachting van de toekomst van 

de dorpen. Een geïnterviewde omschrijft deze dynamiek als “anarchie” en “landje 

pik.” In feite voerde de corporatie het beheer minimalistisch uit in afwachting van de 

nieuwe toekomstplannen (achterstallig onderhoud). Dat leidde tot een bepaalde mate 

van verwaarlozing van het bezit en eigenmachtigheid van de bewoners. Anderzijds 

werd ook aangegeven dat juist deze ontwikkelingen de bewoners aangezet hebben 

tot zelfwerkzaamheid: “door de zelfwerkzaamheid die de mensen erin gestopt 
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hebben, en de woonomgeving, wilden ze gewoon hier blijven wonen, en werd er 

geaccepteerd dat de kwaliteit van de woning wat minder was.” 

 

Een dynamiek in het netwerk die al eerder is genoemd, is de verandering van de 

positie van het stadsdeel. Het stadsdeel stond van begin af aan niet uitsluitend 

achter de bewoners van met name Disteldorp en Vogeldorp. Zoals in paragraaf 3.5 is 

beschreven, veranderde deze positie. Doordat het stadsdeel van positie veranderde, 

veranderden de interdependenties in het netwerk.  

Een ander voorbeeld van dynamiek in het netwerk was het nemen een strategische 

beslissing –de aankoop van Disteldorp en Vogeldorp om een positie te verwerven in 

Noord. Bij een strategische beslissing kan er nog ‘neen’ verkocht worden. Op een 

gegeven moment moest De Key de dorpen renoveren. Toen moesten alle zeilen 

bijgezet worden om oplossingen te bedenken voor allerlei tegenvallers in de finan-

ciële en beheerspraktijk: “[het] stond … voor ons wel vast dat het geen blanco 

cheque was waarmee we naar Noord waren gegaan.” 

 

De opeenvolging van beleidsarena’s met telkens deels andere actoren, heeft geleid 

tot wat als een technische doorbraak gezien wordt in het OTT: de oplossing bedacht 

door een bij het OTT gevraagde nieuwe actor om de vochtproblemen in de tuin-

dorpen te lijf te gaan.30 De oplossing combineerde een centrale verwarming met een 

mechanische ventilatie in een gesloten systeem. De mogelijkheid kwam zo in beeld 

om de woningen te laten staan zonder dat een ingrijpende en dure renovatie 

vergelijkbaar met de renovatie die in de eerste twee fasen in Tuindorp Oostzaan is 

doorgevoerd, noodzakelijk werd. 

 

De dynamiek in de tijd kan de pluriformiteit versterken in het netwerk. Dit gebeurde 

bij de reeds genoemde verkiezingen, als de ene stadsdeelbestuurder de andere 

opvolgde. Een vergelijkbaar effect komt tot stand als de ene corporatiemedewerker 

de andere opvolgt of als een betrokken ambtenaar vertrekt. Een nieuwe inbreng in 

de samenwerking wordt zo mogelijk. Als keerzijde, signaleerden de bewoners, dat er 

elke keer ook weer informatie en afspraken verloren gingen. De nieuwe actoren 

moesten worden bijgepraat. Soms konden actoren (lang) niet aan afspraken 

gehouden worden, zoals bijvoorbeeld het stadsdeel bij de inrichting van de openbare 

ruimte, waaraan een mondelinge toezegging ten grondslag lag. Ook daar zou je op 

moeten kunnen vertrouwen, “want als het zo erg wordt dat je alles moet gaan 

dichttimmeren, dan kom je sowieso natuurlijk nergens meer.” 

3.7 Tot slot 
Het laatste renovatietraject van de drie tuindorpen heeft gedurende een periode van 

15 jaar plaats gevonden (vanaf 1989). Tal van actoren waren in verschillende fasen 

van het traject (beleidsarena’s) betrokken. Pluriformiteit van actoren, organisatie-

eenheden en beleidsuitgangspunten, geslotenheid van actoren, interdependenties 

tussen actoren en dynamiek van het proces –de kenmerken van complexe 

netwerken– hebben het geschetste samenwerkingstraject beïnvloed. 

 

In termen van de hier toegepaste netwerkbenadering kan de patstelling in het 

renovatieproces van de drie tuindorpen (alleen de Mercuriusbuurt en de Ring van 

Tuindorp Oostzaan) die de basis vormde voor het instellen van het Onderhandelings-

                                                 
30 Voor de eerste twee renovatiefasen in Tuindorp Oostzaan hebben de bewoners een technisch 

onderzoek laten uitvoeren dat aantoonde dat een renovatie haalbaar was. De georganiseerde bewoners 

beschouwden dit als kentering in de discussie. 
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team Tuindorpen (OTT), op een bepaalde manier worden verklaard. De patstelling is 

opgeroepen door pluriforme wensen van alle actoren. Verder speelde de geslotenheid  

van de actoren een rol. Het WBA en de bewoners stonden naar elkaars mening niet 

open voor elkaars argumenten en waren niet bereid in elkaars richting te bewegen. 

Dit in combinatie met een hier geschetste belangrijke onderlinge afhankelijkheids-

relatie tussen het WBA en het stadsdeel. Het stadsdeel stond op een gegeven 

moment de bewoners en zou geen sloopvergunning verstrekken. Ook als gevolg van 

de vele publiciteit die de bewoners telkens zochten, werd sloop van de dorpen 

onmogelijk gemaakt. Het netwerk liep vast.  

De impasse werd versterkt door de grenzen die de beleidscontext aangaf. Zo waren 

er ten tijde van het OTT geen verbetersubsidies meer beschikbaar, waren forse 

onrendabele investeringen van corporaties nog geen gemeengoed geworden en werd 

het als onmogelijk gepercipieerd om meer woningen te kunnen verkopen dan de 

afgesproken en zwaar onderhandelde tien procent. Daardoor moesten er tekorten in 

de begrotingen worden gedekt, waaraan alle hier besproken actoren uiteindelijk 

hebben meebetaald: de bewoners, het stadsdeel, de centrale stad en de betrokken 

corporaties. Op termijn kwamen er veranderingen in de beleidskaders, waardoor 

bijvoorbeeld door de verkoop van woningen tekorten konden worden verminderd dan 

wel worden vermeden.  

 

Cruciaal bij het vinden van een oplossing voor de patstelling bleek de doorbraak te 

zijn om de vochtproblemen op te lossen (dynamiek). Ook was belangrijk dat de 

onafhankelijke voorzitters van het OTT de onderlinge afhankelijkheden hebben weten 

te herschikken. Actoren hebben moeten toezeggen een oplossing te vinden, rekening 

houdend met elkaars standpunten. Er is een oplossing gevonden waarin elk van de 

actoren zich kon vinden. Een win-win situatie is gecreëerd, zodat alle actoren het 

akkoord zouden ondertekenen. Voor het WBA betekende dit het afstoten van 

Disteldorp en Vogeldorp en een toezegging voor vervangende nieuwbouw in 

Amsterdam-Noord. 

 

De uitvoering van de renovatie van de Mercuriusbuurt en de Ring liep vervolgens 

soepel. Het WBA kon doorstomen vanuit de net afgeronde fase 2 van de renovatie in 

Tuindorp Oostzaan.  

In Disteldorp en Vogeldorp liep de voorbereiding van de renovatie minder soepel dan 

voor Tuindorp Oostzaan. Onder meer werd vanuit beheersoverwegingen de lat voor 

de kwaliteit van de woningen hoger gelegd dan de OTT-lat (pluriformiteit). Toen de 

tekorten voor De Key onaanvaardbaar bleken op te lopen, is De Key formeel gestopt 

met de voorbereiding van de renovatie. De Key maakte zo gebruik van de bestaande 

afhankelijkheidsrelaties met name met de lokale overheid om de geslotenheid te 

doorbreken en meer financiering te verkrijgen. Echter, vanaf een bepaald moment, 

wordt een point-of-no-return bereikt. Dan zijn de voorbereidingen voor de renovatie 

zo ver gevorderd, dat stoppen geen realistische optie meer is. Het netwerk krijgt een 

eigen dynamiek; je moet mee. Zo moesten de bewoners bijvoorbeeld ook akkoord 

gaan met de verkoop van meer dan tien procent van de woningen. 

 

Eén van de afhankelijkheidsrelaties die na de ondertekening van het OTT-akkoord 

niet zo sterk bleek te zijn, was de relatie tussen het stadsdeel en De Key bij de 

inrichting van de openbare ruimte in Disteldorp en Vogeldorp. Aangezien het 

benodigde budget het beschikbare budget van het stadsdeel te boven ging, moest 

het stadsdeel aankloppen bij de centrale stad (multilaterale afhankelijkheid) om de 

financiering van de openbare ruimte rond te krijgen. Daarnaast waren op een 

gegeven moment de betrokken bestuurders vertrokken. Het stadsdeel stelde zich 

volgens andere actoren dan ook vrij gesloten op in de samenwerking rondom de 

inrichting van de openbare ruimte. 
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4 Analyse van de samenwerking 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt gepoogd om op basis van de informatie uit de interviews te 

interpreteren hoe de samenwerking is gelopen. De onderzoeksvraag die in dit 

hoofdstuk centraal staat, luidt: 

2) Hoe worden de bereikte doelen door de relevante actoren ervaren? 

 

Bij deze onderzoeksvraag gaat het erom om vast te stellen of de doelen die door de 

interactie in het netwerk bereikt worden een voor de actoren bevredigend resultaat 

opleveren. Dit wordt aan de hand van het drie-stappen-model van Teisman (1998) 

geanalyseerd (zie paragraaf 1.2): achteraf vragen naar de tevredenheid bij de 

actoren met de uitkomsten, vaststellen van de oorspronkelijke doelen en vaststellen 

van de rol van het besluitvormingsproces: 

a) Wat is er bereikt, zijn actoren tevreden met wat er bereikt is en waarom? 

b) Wat waren de oorspronkelijke doelen? 

c) Hoe heeft de netwerkbesluitvorming zich ontwikkeld?  

 

Op deze vragen wordt in de volgende drie paragrafen ingegaan. Gestart wordt met 

vraag b) waarmee de a priori en a posteriori doelen van de actoren in beeld worden 

gebracht. Vervolgens komt a) hetgeen is bereikt aan de orde en tevens hoe tevreden 

men daarover is. In paragraaf 4.4 staat het geformuleerde gemeenschappelijke 

belang centraal. Dit formulering heeft tot stand kunnen komen op basis van de 

onderhandelingen waarin a priori doelstellingen van de individuele actoren zich 

omvormden tot hun a posteriori doelen. Het onderwerp van paragraaf 4.5 is c) de 

ontwikkeling van de netwerkbesluitvorming. 

4.2 Oorspronkelijke doelen 
In deze paragraaf worden de oorspronkelijke doelen beschreven die de verschillende 

actoren bij aanvang van de participatie in het netwerk voor zichzelf hadden gesteld 

(a priori doelen) en tevens hoe deze doelen in de onderhandeling zijn verschoven. 

Gestart wordt met de doelen van de bewoners, waarvoor mede geput wordt uit het 

Woonwensenonderzoek dat voor het Onderhandelingsteam Tuindorpen (OTT) is 

uitgevoerd.  

 

De bewoners 

Voor de bewoners in de drie tuindorpen gold als a priori hoofddoelstelling het behoud 

van de dorpen en het kunnen blijven wonen in de dorpen (interviews). Bewoners 

bleken over het algemeen zeer gehecht aan hun dorp. Volgens het Woonwensen-

onderzoek gaf in Disteldorp tweederde van de bewoners aan sterk of zeer sterk aan 

het dorp gehecht te zijn, terwijl ruim 7% zich helemaal niet gehecht voelde aan het 

dorp. Ruim 21% gaf aan binnen twee jaar te willen verhuizen. Als belangrijke 

pluspunten van het wonen in Disteldorp werden vooral genoemd de lage huur en de 

ligging. De minpunten waren het slechte onderhoud, de slechte isolatie voor kou en 

de kleine woningen. 

Van de bewoners in Vogeldorp zei ruim 64% sterk of zeer sterk aan het dorp 

gehecht te zijn, terwijl ruim 7% zich helemaal niet gehecht voelde aan het dorp. Een 

20% van de geënquêteerden gaf aan binnen twee jaar te willen verhuizen (waarvan 

de helft binnen het dorp). Als belangrijke pluspunten van het wonen in Vogeldorp 

werden vooral genoemd de lage huur, het woningtype, de ligging en het karakter van 

het dorp. De minpunten waren het slechte onderhoud, de slechte isolatie voor geluid 

en kou en de kleine woningen. 
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In de Mercuriusbuurt waren de meeste bewoners zeer gehecht aan het dorp. 

Twintig procent dacht erover te verhuizen binnen twee jaar. Als pluspunten werden 

gezien: het woningtype, de ligging, de rust en het karakter van het dorp. Als 

minpunten werden genoemd: het slechte onderhoud en het gebrek aan isolatie tegen 

de kou. 

In de Ring gaf, evenals in de Mercuriusbuurt, een groot deel van de bewoners aan 

zeer gehecht te zijn aan het dorp. Minder dan 25% gaf aan te denken aan een 

verhuizing binnen twee jaar. De pluspunten van het wonen in de Ring van Tuindorp 

Oostzaan hadden betrekking op het woningtype, de rust, de ligging en het karakter 

van het dorp. Als minpunten werden genoemd de beperkte grootte van de woning en 

het gebrek aan isolatie tegen de kou. 

 

Als het om het type ingreep gaat, was in alle dorpen de beperkte verbetering 

favoriet als rekening werd gehouden met het verkrijgen van huursubsidie na de 

ingreep. De meeste bewoners in de tuindorpen waren immers niet afhankelijk van 

huursubsidie ten tijde van het OTT (zie paragraaf 3.4). Tabel 4.1 geeft aan dat in de 

Mercuriusbuurt en Vogeldorp meer dan de helft van de geënquêteerden de voorkeur 

gaf aan een beperkte ingreep. In Disteldorp was er met 26% van de bewoners naar 

verhouding veel belangstelling voor nieuwbouw. 

Bij de vraag of er belangstelling zou zijn om de woning te kopen na een 

opknapbeurt als de koopprijs betaalbaar zou zijn, waren de bewoners van Disteldorp 

en Vogeldorp met ruim eenderde van alle geënquêteerden geïnteresseerd. In de Ring 

en de Mercuriusbuurt ging het om krap een kwart van de geënquêteerden. 

 

Zoals in paragraaf 3.5 in het kader van onderlinge afhankelijkheden (deels) al is 

weergegeven, geldt dat de georganiseerde bewoners in het onderhandelingsproces 

hebben moeten accepteren dat woningen werden verkocht en werden samen-

gevoegd. Dit in tegenstelling tot hun oorspronkelijke (a priori) wensen: “De bewoners 

hadden moeite met het streven naar meer differentiatie van de andere actoren voor 

zover dit niet aansloot bij de wensen van de zittende bewoners.” (Slotdocument van 

het OTT, 1998: 17). Uit de uitkomsten van het Woonwensenonderzoek bleek dat 

bewoners er verschillende voorkeuren op na hielden over de koop van een woning. 

 

Het WBA 

Het WBA reorganiseerde in 1995. Er ontstonden vier vestigingen en de Vestigingen 

Noordwest en Noordoost werden samengevoegd tot de Vestiging Noord. In een 

interview werd gemeld dat er tot aan de reorganisatie van het WBA directeuren en 

andere leidinggevenden zaten met een “sociale achtergrond … [en] sociale 

bedoelingen … [die] voorzichtig omgingen met de tuindorpen.” Na die reorganisatie 

zou de verzakelijking hebben doorgezet, in de hand gewerkt door de plannen van 

staatssecretaris Heerma. Volgens een andere geïnterviewde speelde bij het maken 

van de toekomstplannen ook mee dat er in Amsterdam onderhandeld werd over het 

convenant over woningdifferentiatie. Daarmee kwam de woningdifferentiatie op de 

agenda. 

 

 
Tabel 4.1 Aandeel van bewoners (%, afgerond) dat rekening houdend met het verkrijgen van 

huursubsidie na de ingreep voorkeur heeft voor een bepaalde ingreep 

 Beperkte verbetering Ingrijpende verbetering Nieuwbouw 

Disteldorp 35 25 26 

Vogeldorp 52 26 13 

Mercuriusbuurt 58 21   7 

Ring 43 32 10 

 Bron: Woonwensenonderzoek uitgevoerd voor het OTT door het Onderzoeksinstituut OTB 
(1997) 
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Voor het investeringsprogramma heeft het gereorganiseerde WBA beleid uitge-

stippeld in de nota ‘De veranderingsopgave, investeringsstrategie Woningbedrijf 

Amsterdam 1995-2005’ (Bureau P/A, 1997). De door Bureau P/A (1997) genoemde 

conclusies uit die nota luiden: 

1) Er bestaat ruimte om te investeren en differentiëren en er wordt voldoende 

kernvoorraad behouden. 

2) 75% van de voorraad van het Woningbedrijf Vestiging Noord bestaat uit kleine 

woningen (ruim overschot), terwijl er een tekort is aan grotere woningen. 

3) De doorstroming wordt belemmerd door een te gunstige prijs/kwaliteits-

verhouding. In het bezit van het WBA in Noord woont 37% van de huurders 

scheef. 

4) Er ligt een flinke herstructureringsklus. In de bestaande wijken moet gestreefd 

worden naar differentiatie van de woningvoorraad. 

5) De veranderingsopgave van het WBA heeft betrekking op meer dan de helft (5.740 

woningen) van de woningen in bezit in Noord (10.250 woningen) in de periode 

1996-2005. Tabel 4.2 toont dat de veranderingsopgave zowel absoluut als relatief 

flink becijferd werd voor Amsterdam-Noord in vergelijking met heel Amsterdam. 

 

Toen de objectsubsidiëring midden jaren negentig afgeschaft was, deed zich voor het 

WBA de vraag voor of men de woningen kon verbeteren zonder subsidie. Gezien de 

hiervoor uitgeschreven investeringsvisie van het WBA, vond het WBA dat bij een 

beperkte ingreep in de Mercuriusbuurt, de Ring, Disteldorp en Vogeldorp de hoogte 

van de investering niet in verhouding stond tot de levensduurverlenging van 15 jaar. 

Bij een beperkte ingreep bleven immers allerlei problemen onopgelost. Zo kon bij-

voorbeeld de geluidsisolatie niet op het vereiste niveau gebracht worden en konden 

allerlei gebouwdelen niet vernieuwd worden. Kortom, het WBA vond a priori dat een 

beperkte renovatie niet gelijk te stellen was aan vernieuwing en dat daarmee de 

toekomstwaarde van de woningen onvoldoende gewaarborgd werd (zie paragraaf 2.3 

voor de toen uitgewerkte scenario’s. 

 

In het Slotdocument van het OTT (1998: 15) wordt het doel van WBA als volgt, 

geformuleerd: “Het bedrijf kan zich geen toekomstige onderhoudsrisico’s permitteren 

en heeft een meer gedifferentieerd woningbezit nodig voor een gezonde 

bedrijfsvoering.” 

 

Toen zich in het OTT-overleg aftekende dat er in Tuindorp Oostzaan een compromis 

bereikt kon worden, te weten een hoog niveau renovatie (doosje in een doosje 

bouwen) voor 500 woningen in de Ring en een laag niveau renovatie voor 300 

woningen in de Mercuriusbuurt, kon het WBA met dit compromis akkoord gaan, mits 

er voldoende dekking kwam om het onrendabele deel voor het WBA te beperken tot 

10.000 gulden per woning die het WBA bereid was te accepteren. Zo zijn de 

afspraken over subsidies en vervangende locaties uitonderhandeld, waardoor het 

geraamde tekort teruggebracht kon worden tot het geaccepteerde geraamde tekort. 

 

 
Tabel 4.2 Veranderingsopgave van het WBA in de periode 1996-2005  

 Amsterdam-Noord Amsterdam 

1. Huur verhogen   1.270   2.290 

2. Upgraden   2.600   6.857 

3. Afstoten   1.830   2.730 

4. Consolideren   4.550 24.760 

5. Totaal 10.250 36.665 

(1+2+3)/5       56%       33% 

 Bron: Bureau P/A (1997: 20).  
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De OTT-scenario’s van de beperkte renovatie voor Disteldorp en Vogeldorp waar de 

bewoners en het stadsdeel mee akkoord gingen, bevatten voor het WBA geen 

acceptabel compromis (Slotdocument van het OTT, 1998: 36):  

 

Het Woningbedrijf heeft grote twijfels over de toekomstige 

verhuurbaarheid bij beperkte renovatie, bijvoorbeeld omdat de 

woningen klein blijven (met name in Vogeldorp en Disteldorp) en 

niet alle bouwdelen worden vervangen, terwijl de huur wel hoger 

wordt. Ook over het feit dat de woningen vochtkritisch blijven en 

over het ontbreken van gevel-isolatie heeft het Woningbedrijf grote 

twijfels. … Dat de sociale structuur van het dorp zal veranderen 

vindt het Woningbedrijf geen argument tegen nieuwbouw; op dit 

moment is de sociale structuur ook al aan het veranderen door de 

instroom van jongeren. 

 

Tijdens de OTT-onderhandelingen is de sloop van Disteldorp als één van de scenario’s 

uitgewerkt in combinatie met een nieuwbouwplan. Ambtelijk geloofde het stadsdeel 

wel in een dergelijk plan, wordt in een interview aangegeven, “maar uiteindelijk 

durfde de politiek het niet aan. De politiek durfde het niet aan om een tuindorp te 

slopen, ook al waren de woningen nog zo klein en slecht.” In het Slotdocument van 

het OTT (1998: 38) wordt over dit punt gemeld: “Het Woningbedrijf begrijpt niet 

waarom het stadsdeel nieuwbouw nu afwijst, terwijl dat aanvankelijk voor het 

stadsdeel een serieuze optie was.” 

Het nieuwbouwscenario voor Disteldorp was met het wegvallen van de steun van het 

stadsdeel niet meer haalbaar. “Als afstoten via sloop niet kan, dan ligt afstoten op 

een andere manier voor de hand, namelijk door de woningen over te doen aan een 

andere corporatie.” Het stadsdeel vond toen dat dan allebei de dorpen afgestoten 

moesten worden. Zo is het compromis voor Disteldorp en Vogeldorp “in de wandel-

gangen” tot stand gekomen, vertelde een geïnterviewde. Het commentaar van een 

geïnterviewde op deze gang van zaken luidde: “Dat kwam wel als een verassing. 

Eigenlijk omdat [het WBA] … het hele traject wel meegedaan had… en het niet eerder 

had… genoemd. Pas toen de uitkomst er was, zeiden ze dat ze meer winst wilden, zij 

wilden [Disteldorp en Vogeldorp] niet houden.” 

In het OTT zijn de verschillen in doelen die gehanteerd zijn, gegoten in de termen 

van de Bijenkorf- versus de Hemabenadering. De bewoners stonden voor een Hema-

benadering: goede en betaalbare woondiensten. Het WBA stond voor een ander 

product: goede woondiensten met een voor het WBA veelbelovende toekomstwaarde 

van woningen en woonomgeving. 

 

Het stadsdeel 

De situatie rondom de toekomst van de drie tuindorpen, in casu de Ring en de 

Mercuriusbuurt in Tuindorp Oostzaan, Disteldorp en Vogeldorp, spitste zich toe nog 

voordat het stadsdeel Amsterdam-Noord een toekomstvisie op de verstedelijkings-

opgave had ontwikkeld. Dit Plan Panorama Noord kwam pas na het OTT-akkoord 

gereed. Toen het WBA, Vestiging Noord de sloopplannen presenteerde, leefde er 

binnen het stadsdeel heel sterk dat de volkshuisvestelijke betekenis van de 

“woninkjes” vanwege de bouwtechnische kwaliteit toch wel erg gering was. Dat gold 

met name voor Disteldorp en Vogeldorp; over Tuindorp Oostzaan was er al eerder 

vanwege de discussie eind jaren tachtig/begin jaren negentig een formele uitspraak 

van de politiek tegen de sloop van het dorp gekomen.  

De aanvankelijke (a priori) instemming van het stadsdeel met de plannen van het 

WBA veranderde geleidelijk aan, toen men zich liet overtuigen dat er een volkshuis-

vestelijke bestemming voor de dorpen te creëren was (interview):  
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dat deze voorraad bij uitstek in de toekomstvisie over Amsterdam 

Noord gewoon een goed verhaal zou kunnen vertellen. Starters, 

jonge creatievellingen, kleine huisjes, …. En ook voor het perspectief 

van Amsterdam Noord … heel veel creatieve bedrijven … worden 

daar gevestigd, heel veel nieuwe economie, juist heel geschikt … 

zeker … Vogeldorp en Disteldorp. 

 

Voor het OTT-overleg had het stadsdeel de volgende punten als stadsdeelbeleid 

ingebracht (paragraaf 2.5): 

– differentiatie van de woonmilieus; 

– omvang van de kernvoorraad; 

– realisatie van een substantieel aantal betaalbare huurwoningen; 

– handhaving (zo veel mogelijk) van de sociale verbanden in de dorpen; 

– afwijzing van de verkoop van distributiewoningen (Beleidsovereenkomst 1994-1998); 

– aandacht voor de cultuurhistorische waarde van de dorpen. 

 

In het Slotdocument van het OTT (1998: 15) wordt over het doel van het stadsdeel 

gemeld:  

 

In het denken over het gewenste woon- en leefklimaat in de 

toekomst, zoekt het stadsdeel naar mogelijkheden om de specifieke 

kwaliteiten te versterken … Vogeldorp, Disteldorp en Tuindorp 

Oostzaan zijn bestaande buurten die de kwaliteiten ‘in hoge 

dichtheden wonen in het groen’ al hebben. Als dat financieel 

haalbaar is, wil het stadsdeel de tuindorpen met hun specifieke 

kwaliteiten graag zoveel mogelijk behouden voor de doelgroep van 

de volkshuisvesting. Ook omdat het hier eengezinswoningen betreft. 

Dit woningtype, in de stad en in het groen, is voor de primaire 

doelgroep nauwelijks meer bereikbaar. 

 

Over differentiatie van de woningvoorraad wordt in het Slotdocument van het OTT 

(1998: 17) aangegeven dat het stadsdeel weliswaar differentiatie wenselijk vindt, 

maar daarmee differentiatie bedoelt op een hoger schaalniveau dan dat van de drie 

dorpen. Uiteindelijk, na het doorrekenen van de scenario’s, sprak het stadsdeel haar 

voorkeur uit voor een beperkte renovatie van Disteldorp vanwege het maat-

schappelijke rendement en de cultuurhistorische waarde (p.38). Het stadsdeel 

steunde daarmee de bewoners die het nieuwbouwscenario afwezen vanwege de 

geringe terugkeermogelijkheden voor de zittende bewoners. 

 

De Key 

De overname van Disteldorp en Vogeldorp van het WBA in 1999 paste in de visie van 

De Key over haar positie in Amsterdam-Noord. Dat was de belangrijkste overweging 

om de overname van de dorpen in overweging te nemen. De Key wilde haar bezit 

concentreren rondom het eerste station van de Noord-Zuid verbinding aan de 

noordkant van het IJ: “zo zagen we onze positie in dat gebied, … die wilden we 

versterken en daarmee andere plekken in Noord prijsgeven.” De Key was zo al gauw 

de mening toegedaan dat de overname van de twee tuindorpen wel eens goed zou 

kunnen passen in haar strategische overwegingen voor Amsterdam-Noord. 

De Key had ook vrij veel affiniteit met bestaande bouw en had de indruk “dat het 

toch wel hele bijzondere stedenbouwkundige dorpen zijn”, die vanwege het behoud 

van het cultuurhistorische element de moeite waard zouden zijn. Daarnaast dacht 

men dat er markttechnisch in Amsterdam geen problemen zouden ontstaan; sterker 

nog, verschillende doelgroepmogelijkheden lagen open. Mooi meegenomen vond men 

bovendien de te verwachten effecten voor het eigen volkshuisvestelijke imago. 
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Bij de overname was De Key van plan om zich a priori te houden aan de afspraken 

van het OTT. De Key had daarbij een tekort per woning voor haar rekening 

ingecalculeerd: “Het is weliswaar geen blanco cheque, maar binnen grenzen moeten 

wij bereid zijn om als corporatie ons gezicht te laten zien; … dat volkshuisvestelijk je 

moet willen investeren, ook al is het niet rendabel.” 

Het niveau van de ingreep is in de loop van de tijd verhoogd ten opzichte van de 

OTT-afspraken, met name vanuit de beheersinvalshoek. De beheerskosten mochten 

naar verhouding niet te veel oplopen als gevolg van besparingen op de renovatie 

door een te beperkte ingreep. 

Over het verkooppercentage heeft De Key bij een bewonersoverleg dat georgani-

seerd was om kennis te maken met de mogelijk nieuwe eigenaar, de bewoners 

geïnformeerd dat men a priori streefde naar 100% verhuur.31 Uiteindelijk werd De 

Key, gedwongen door de oplopende financiële tekorten (zie paragraaf 2.8), aan de 

verkoop van woningen te beginnen. Belangrijk doel hier was “de bevordering van 

eigenwoningbezit voor groeperingen met een bescheiden beurs.” De Key heeft nog 

alternatieven overwogen om de woningen voor deze groep beter betaalbaar te 

krijgen, zoals bijvoorbeeld door gebruik te maken van de koopsubsidie. Het gebruik 

van de koopsubsidie is uiteindelijk niet gelukt. Wel hebben kopers gebruik kunnen 

maken van een constructie waar 75% van de woning gekocht kon worden. De andere 

25% wordt in deze constructie afgerekend als de bewoner de woning verkoopt.  

4.3 Bereikte doelen 
Met stap 1 in het drie-stappen-model van Teisman (1998) wordt geëvalueerd in 

hoeverre actoren menen dat de doelen zijn bereikt: hoe tevreden is men met de 

bereikte resultaten? Zoals deels al uit de vorige paragraaf blijkt, zijn de oorspronke-

lijke (a priori) doelen voor de meeste actoren verschoven (a posteriori doelen), maar 

zijn de meeste hoofddoelen gehandhaafd. De dorpen zijn behouden, zoals de 

bewoners en het stadsdeel daar de voorkeur aan gaven. Het WBA heeft in deze 

context de grootste bijstelling van de oorspronkelijke doelen moeten maken, maar 

was door ondertekening van het OTT-akkoord (het gemeenschappelijke belang) 

uiteindelijk ook voor het behoud van de dorpen. De Key heeft de renovatie van 

Disteldorp en Vogeldorp gerealiseerd. De bewoners zijn tevreden met de in het OTT-

akkoord gemaakte afspraak dat de bewoners terug konden keren, als men dat wilde, 

tegen huren van 70% van de maximaal redelijke huur. In het onderstaande worden 

de bereikte doelen genuanceerd. 

 

De bewoners 

De dorpen staan er nog en er is gerenoveerd zoals de bewoners daar uiteindelijk (a 

posteriori) mee akkoord gingen: op hoog niveau in de Ring, op laag niveau in de 

Mercuriusbuurt en op OTT-plus niveau in Disteldorp en Vogeldorp. Iedereen die terug 

wilde keren na de renovatie, kon dat doen. De huren voor de zittende bewoners zijn 

betaalbaar gebleven met 70% van de maximaal redelijke huur.  

 

Uit de interviews blijkt verder dat de geïnterviewden tevreden zijn met het woon-

comfort van de woningen. Ook via via worden dit soort ervaringen gedeeld, bijvoor-

beeld met de toen betrokken medewerkers van de corporaties, als deze de bewoners 

nog eens ontmoeten. In Tuindorp Oostzaan is men vooral tevreden met de uitbouw, 

maar ook met de verbeterde isolatie. “Bouwtechnisch” vindt men Tuindorp Oostzaan 

een “geslaagd project”: bouwtechnisch hebben we gehaald wat we wilden halen, het 

dorp staat, het is goed.” In Disteldorp worden de centrale verwarming en de 

                                                 
31 Verkoop van de woningen op de lange termijn sloot De Key overigens voor zich zelf niet uit. 
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badkamer als verbeteringen genoemd en dat de buitenruimte nu opgeruimd wordt 

gehouden.  

 

Jammer vindt men in de drie dorpen dat er woningen zijn samengevoegd en 

verkocht. Daar waren de meningen echter over verdeeld onder de bewoners, want er 

zijn er altijd een paar die toch hun eigen woning zouden willen kopen. In Tuindorp 

Oostzaan waren de georganiseerde bewoners wel tevreden met het feit dat 

uiteindelijk slechts een percentage van tien procent verkoop werd toegestaan, in 

plaats van 15%. Dat kon gerealiseerd worden, omdat de centrale stad de subsidie 

verhoogde van 11 naar 15 miljoen gulden, werd in een interview gemeld. Echter:  

 

voor de financiering is het logisch…. Maar we zitten woningen uit de 

sociale omgeving weg te halen, relatief kleine huisjes met een 

relatief lage huur. En dat betekent dus dat mensen met een laag 

inkomen moeilijk of met subsidie moeten gaan huren. En helaas zien 

we nu ook dat er steeds meer verkocht wordt, en dat de nieuwbouw 

ook steeds meer is voor kopen en duurder, en dat de mensen aan de 

onderkant van de samenleving met een laag inkomen 

 

het steeds moeilijker krijgen. “Alles bij elkaar opgeteld zijn we heel veel woningen 

kwijt [geraakt] voor de sociale sector!”  

Een andere respondent meldde over de verkoop van de woningen:  

 

dat je nu eigenlijk hebt zitten knokken voor dat de helft van zo’n 

dorp verkocht wordt. En uiteindelijk, voor wie heb je dat nu gedaan? 

… je hebt het juist gedaan voor mensen die weinig geld zouden 

hebben en die gewoon of terug konden [komen]…. Voor mensen met 

lage inkomens. Daar was die 70% ook voor. 

 

De georganiseerde bewoners waren tevreden over de toezegging dat iedereen die 

wilde terugkeren ook kon terugkeren na de renovatie. In Tuindorp Oostzaan is 75% 

van de huurders teruggekeerd, blijkt uit de interviews, terwijl het in Disteldorp en 

Vogeldorp om ongeveer de helft van de oorspronkelijke bewoners ging. Het verschil 

in gehechtheid aan het dorp kan hiervoor deels een verklaring leveren. In de 

interviews wordt de langere tijdelijke verhuur van woningen voorafgaand aan de 

uitvoering van de renovatie in Disteldorp en Vogeldorp ook als reden genoemd en de 

grotere mutatiegraad in die dorpen dan in Tuindorp Oostzaan. Ook werd gemeld dat 

er in Disteldorp en Vogeldorp meer jonge mensen woonden dan in Tuindorp Oostzaan 

en dat vooral de jongere bewoners hun kans hebben gegrepen om met hun urgentie-

status op de Amsterdamse woningmarkt een andere/grotere woning te bemachtigen. 

Dit geldt ook voor de oudere bewoners van Disteldorp en Vogeldorp waarvoor een 

plaats in het verzorgingstehuis werd bemiddeld. Verder heeft het renovatieproces in 

Disteldorp en Vogeldorp langer geduurd dan in de Ring en in de Mercuriusbuurt, 

waardoor er veel van het doorzettingsvermogen van huishoudens gevraagd werd. 

Tevens werd aangegeven dat de 75% terugkeerders in Tuindorp Oostzaan een 

uitzonderlijk hoog percentage is. Men moest er immers twee verhuizingen voor over 

hebben (via een wisselwoning). 

 

Vanuit het sociale gezichtspunt wordt vooral in Vogeldorp en Tuindorp Oostzaan 

aangegeven dat de nieuwe bewoners vaak overdag en in het weekend niet thuis zijn. 

De levensstijl van de nieuwe bewoners blijkt anders te zijn dan die van de 

terugkeerders. De gehechtheid aan het dorp en de samenhorigheid zijn daardoor 

minder geworden dan voor de renovatie. In Tuindorp Oostzaan ziet men ook meer 

doorstroming dan vroeger, met name bij jonge mensen waarvoor de woning op een 
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gegeven moment te klein wordt. Aangegeven wordt echter ook dat de toegenomen 

mobiliteit een beetje bij de tijd hoort: “Het is meer van deze tijd, het doorstromen, 

onpersoonlijker, en dat merk je en dat is jammer.” 

 

Ontevredenheid bestaat er over het feit dat de straten nog open liggen in Disteldorp 

en Vogeldorp. Men verheugt zich erop dat de inrichting van de openbare ruimte 

binnenkort afgerond zal zijn. In Tuindorp Oostzaan is men verbolgen dat het 

maaiveld niet opnieuw is heringericht in de Ring en de Mercuriusbuurt, zoals had 

moeten gebeuren volgens het OTT-akkoord. 

 

Hoewel over het algemeen de vochtproblemen in Disteldorp en Vogeldorp verholpen 

zijn als gevolg van het aanbrengen van de centrale verwarming en de mechanische 

ventilatie, bleken sommige woningen in Disteldorp en Vogeldorp toch nog niet van 

hun vochtprobleem verlost te zijn. Gemeld werd dat er water op de betonplaat blijft 

staan. Naar de vochtproblemen deed De Key ten tijde van de interviews onderzoek. 

De bewoners signaleren dat de scheuren in de betonplaten onder de woningen niet 

standaard zouden zijn gerepareerd. 

 

In Disteldorp is er nog een probleem met de huurberekening gesignaleerd, waar De 

Key naar alle waarschijnlijkheid een fout heeft gemaakt bij de puntentelling. Het 

Huurteam is ingeschakeld. Verder is er ook nog geen duidelijkheid over de heg in de 

voortuinen: makkelijk onderhoud versus groen in de winter. Tot slot is er in 

Disteldorp bij de herinrichting van de openbare ruimte bijna de helft van de parkeer-

plaatsen gesneuveld. Er bleef een halve parkeerplek per woning over. Inspraak bij 

het stadsdeel heeft 20 parkeerplaatsen gered. Het zijn er nu 118. Volgens een 

bewonersenquête komt de buurt nog 20 parkeerplaatsen tekort. 

 

Het WBA 

Enige sloopnieuwbouwplannen die in de periode tot en met het OTT bestonden (a 

priori doel), heeft het WBA moeten laten varen. Op een gegeven moment heeft het 

WBA voor de 1.350 woningen in Tuindorp Oostzaan en Disteldorp en Vogeldorp als a 

posteriori doelstellingen geformuleerd dat 

– er op hoog niveau gerenoveerd moest worden,  

– er tien procent van de woningen verkocht moest worden,  

– er woningen samengevoegd moesten worden vanwege het tekort aan grotere 

woningen en  

– er een nieuwe huur na de ingreep zou gaan gelden van 70% van de maximaal 

redelijke huur voor zittende huurders.  

 

De uitkomsten die uiteindelijk bereikt zijn, leveren een gemengd resultaat op voor 

het WBA.  

Voor Tuindorp Oostzaan zijn deze doelstellingen voor wat betreft fase 1 en 2 

renovatie (oude dorp) en de renovatie van de Ring volledig behaald. Met name de 

samengevoegde, dus grotere, maar betaalbare woningen zijn een succes geworden. 

In heel Tuindorp Oostzaan loopt de verhuur goed. Mensen wonen er goed en de wijk 

is geliefd. Allochtonen worden goed opgenomen. De meeste woningen komen in 

aanmerking voor huursubsidie. 

De woningen in de Mercuriusbuurt heeft het WBA weliswaar op een lager niveau 

moeten renoveren dan nodig werd geacht om de gewenste toekomstwaarde te 

realiseren. Echter, de woningen zijn op termijn allemaal verkocht, waardoor deze 

discrepantie tussen gewenst en beoogd ingreepniveau van de corporatie geen rol 

meer speelt. Verder wordt gesteld dat de kopers blij zijn met hun huis, ook al weten 

de kopers dat er een risico bestaat vanwege de betonplaten waarop de woningen zijn 

gebouwd. Als het gaat om het behoud van het tuindorp, is deze oplossing wat 
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rommelig, meent een geïnterviewde. Daarnaast had het WBA liever een gemengde 

wijk gezien in plaats van de Mercuriusbuurt in zijn geheel als wijk met alleen 

koopwoningen.  

Ook voor Disteldorp en Vogeldorp geldt dat het WBA, weliswaar niet op hoog niveau 

heeft kunnen renoveren, maar dat deze zijn verkocht aan De Key. De daarvoor in ruil 

te verkrijgen locatie voor 600 nieuw te bouwen huurwoningen met een hoge 

toekomstwaarde, had het WBA ten tijde van de interviews nog niet verkregen. Op 

dat punt is een doel dat in het OTT is uitonderhandeld, nog niet gerealiseerd, 

inmiddels acht jaar nadat het OTT was getekend: “Er zijn nu gewoon minder goede 

sociale huurwoningen dan het hadden kunnen zijn.” 

 

Als uitgegaan wordt van de a priori doelen die het WBA vóór het OTT-tijdperk had 

geformuleerd, worden de bereikte resultaten als onbevredigend ervaren: “als je het 

hebt over stedelijke vernieuwing: heb je hier nou echt bereikt wat je wilde bereiken?” 

Men vraagt zich af in hoeverre bij de woningen van Disteldorp en Vogeldorp niet 

alleen een opknapbeurt is gerealiseerd: “Hun woontechnische toestand is op hoog 

technisch niveau tegenover hoge kosten geconsolideerd … [terwijl je] als corporatie 

… wel een verantwoordelijkheid [hebt] om de woningvoorraad en de sociale woning-

voorraad te vernieuwen”, is het standpunt van een geïnterviewde. Het is helder dat 

het WBA onvoldoende toekomstwaarde zag en nog steeds ziet voor Disteldorp en 

Vogeldorp vanuit het perspectief van de stedelijke vernieuwing. In die zin heeft het 

WBA zijn doelen niet kunnen realiseren. 

 

Het stadsdeel  

Het stadsdeel heeft haar na aanvankelijke twijfels bijgestelde a posteriori doelen ten 

aanzien van de tuindorpen redelijk in vervulling zien gaan. Een substantieel aantal 

betaalbare huurwoningen is gerealiseerd. De differentiatie in de woonmilieus heeft 

doorgang gevonden door het vergroten en samenvoegen van woningen, evenals door 

de verkoop van woningen. Volgens een van de geïnterviewden is op verzoek van het 

stadsdeel in Disteldorp en Vogeldorp een keuze gemaakt voor differentiatie naar 

eigendomsvorm. Daardoor konden de woningen verkocht worden aan de primaire 

doelgroep uit het BBSH. Omdat bewoners konden terugkeren en van dat recht ook 

gebruik maakten –75% in Tuindorp Oostzaan en 50% in Disteldorp en Vogeldorp– 

zijn de sociale verbanden grotendeels in stand gebleven.  
In een van de interviews wordt gesteld dat het eindresultaat zo is dat veel mensen 

het een goede beslissing vonden, alles in beschouwing nemende. Disteldorp is een 

leuke buurt geworden met een aardig gemêleerde bevolking. Er zijn nog bewoners 

van het eerste uur en nieuwkomers, vaak jonge mensen, deels ook allochtonen. Over 

Tuindorp Oostzaan wordt aangegeven dat het een redelijk geleidelijke ontwikkeling 

doormaakt naar een gemêleerde buurt. Er wordt hier en daar wat verkocht. Er 

komen nieuwe mensen. Ook het aantal allochtonen neemt op geleidelijke manier toe.  

 

Ik denk dat je daar behoorlijk tevreden over kunt zijn. Het bijzondere in 

de tuindorpen is verder dat er woningen staan die voor jonge mensen en 

starters zijn, in sfeervolle buurten. De buurten kennen ook de nodige 

samenhorigheid tussen de bewoners. 

 

De Key 

Bij de overname van Disteldorp en Vogeldorp heeft De Key zich de OTT-doelen eigen 

gemaakt en zich daar in beginsel aan geconformeerd. Per saldo is het De Key gelukt 

om de dorpen voor de bewoners te behouden, zonder dat de onrendabele top ‘te 

hoog’ werd. De huurwoningen zijn ook betaalbaar gehouden en de koopwoningen zijn 

grotendeels aan de BBSH-doelgroep verkocht. Ook zijn woningen samengevoegd, 

omdat daarover met de lokale overheid afspraken waren gemaakt. Daarmee kunnen 
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de dorpen als succesvol project beschouwd worden. Men heeft de deels opgelegde a 

posteriori doelen op hoofdlijnen kunnen waar maken.  

Echter, uiteindelijk zijn de woningen op een lager kwaliteitsniveau gerenoveerd dan 

De Key normaalgesproken nastreeft, ook al heeft De Key de lat op een 

kwaliteitsniveau van OTT-plus gelegd. De Key heeft bij de overname ook geen goed 

technisch onderzoek uitgevoerd, waardoor een deel van de tegenvallers naar 

verwachting vermeden had kunnen worden. De vraag die in de interviews bleef 

hangen is, of De Key een volgende keer een zelfde beslissing zou nemen gezien het 

bereikte resultaat en gezien de obstakels die te overwinnen waren. De vraag blijft 

ook in hoeverre een aantal zaken dat met de renovatie niet is opgepakt, nu toch is 

doorgeschoven naar het beheer van de woningen. Een andere onopgeloste vraag 

blijft: hoe ontstaan de vochtproblemen die er nog zijn en hoe kunnen deze naar 

tevredenheid worden opgelost. 

4.4 Gemeenschappelijk belang gerealiseerd 
In het Slotdocument van het OTT (1998) werden de gezamenlijke doelen als volgt, 

verwoord:  

 

Er moet iets met de woningen gebeuren. Daar is iedereen het over 

eens. De vraag is wat er moet gebeuren en hoe dat financieel 

haalbaar te maken is, opdat het resultaat er ‘maatschappelijk 

gezien’ mag zijn. Daarbij gaat het zowel om de kwaliteit als de 

bereikbaarheid voor de huidige bewoners als om de toekomstwaarde 

van de woningen. 

 

De actoren die deelnamen aan het OTT zijn gekomen tot een meer concrete invulling 

van de gemeenschappelijke doelen (paragraaf 1.2). De belangrijkste zijn: 

– het behoud van de tuindorpen, 

– een beperkte ingreep voor de Mercuriusbuurt, Disteldorp en Vogeldorp,  

– een hoog niveau renovatie in de Ring,  

– een terugkeergarantie voor de bewoners, 

– een betaalbare huur voor terugkeerders (70% van de maximaal redelijke huur), 

– een verkoop van tien procent van de woningen en  

– een samenvoeging van woningen. 

 

Het hoofddoel dat de dorpen nog staan wordt door bijna alle geïnterviewden, behalve 

het WBA met name voor Disteldorp en Vogeldorp, onderschreven. Bijna alle actoren 

houden een bevredigend gevoel over aan dit bereikte resultaat. In sommige gevallen 

gaat het om een oordeel over het bereikt hebben van een a priori doel, zoals 

bijvoorbeeld bij de bewoners: behoud van de dorpen en betaalbaar kunnen blijven 

wonen (terugkeren). In andere gevallen gaat het om de a posteriori doelen die 

tijdens de interactie in het netwerk naar voren kwamen, zoals de bijgestelde doelen 

van het stadsdeel en de aan De Key door het OTT opgelegde doelen. Zo beschouwd, 

is het besluitvormingsproces (in casu het samenwerkingsproces) in navolging van 

Teisman (1998) zodanig geweest dat het resulterende beleid redelijk effectief te 

noemen is. 

Dat dit resultaat is bereikt, is te danken aan het OTT. Dit onderhandelingsteam is 

erin geslaagd om een voor alle actoren gemeenschappelijk belang te formuleren. Dit 

belang vloeide voort uit de (a priori en a posteriori) doelen van de individuele 

actoren.  

 

Desalniettemin heeft ook elke actor voor zijn gevoel moeten toegeven. Uiteraard is 

dat deels inherent aan een bijstelling van eigen doelen van a priori naar a posteriori 



Dorpspolitiek. Samenwerking renovatie Disteldorp, Tuindorp Oostzaan en Vogeldorp 

71 

 

in een onderhandelingssituatie waarin een compromis bereikt moet worden. Geen 

van de actoren heeft volledig de gestelde eigen doelen kunnen inbrengen in het OTT 

en daardoor kunnen handhaven.  

De meeste actoren, misschien op het stadsdeel na, hebben zo ook het gevoel dat niet 

het maximale is gerealiseerd. Het blijkt echter een lastig afwegingsproces om te 

bepalen of datgene dat wel is bereikt, datgene compenseert dat niet is bereikt. Per 

saldo blijft het lastig in een netwerksituatie om alle belangen tegen elkaar te wegen 

en dan te stellen dat de uitkomst die bereikt is de beste uitkomst is (voor wie?). De 

volgende uitspraak uit een van de interviews is hiervoor illustratief: “Voor minder kan 

je nieuwbouw opleveren. Voor hetzelfde geld zet je meer woningen neer. We hebben 

een stukje historie, geschiedenis bewaard. We hebben een stukje sociaal kunnen 

behouden.”  

Over het algemeen overheerst de tevredenheid dat de dorpen zijn gered. “Waar 

schiet je nou wat mee op qua woningvoorraad?” is een vraag die De Key, de 

bewoners en het stadsdeel voor de drie tuindorpen positief beantwoorden: het 

behoud van dorpen. Het WBA was daar kritischer over, zeker ten aanzien van 

Disteldorp en Vogeldorp. Men vond dat er onvoldoende toekomstwaarde voor de 

woningmarkt gecreëerd zou worden met de geplande (met name laag niveau) 

renovaties. Daarnaast had het WBA ook liever gezien dat koop en huur in Tuindorp 

Oostzaan meer gemengd hadden kunnen worden, en niet alleen volgens de grenzen 

van de buurten met uiteindelijk koopwoningen in de Mercuriusbuurt en huurwoningen 

in de rest van Tuindorp Oostzaan. Daarnaast heeft men de toegezegde vervangende 

nieuwbouw nog niet kunnen realiseren, waardoor er minder sociale huurwoningen 

worden aangeboden op de Amsterdamse woningmarkt dan er zouden kunnen worden 

aangeboden, is de stelling. 

 

Voor de toekomst resteert er voor de eigenaren van de desbetreffende woningen 

volgens de geïnterviewden een aantal onzekerheden, zoals de nog niet opgeloste 

vochtproblemen in Disteldorp en Vogeldorp, de vraag of de betonplaten veilig blijven, 

de vraag wat er gebeurt bij een stijgende grondwaterspiegel en de vraag wat er 

gebeurt met de positie van de woningen als de Amsterdamse woningmarkt toch een 

keer verruimt.  

4.5 Kenmerken netwerkbesluitvorming 
Met de derde stap in het drie-stappen-model van Teisman (1998) wordt het 

besluitvormingsproces geanalyseerd. Dit met als doel om te kunnen bepalen in  

hoeverre het proces een bijdrage heeft geleverd aan het bereiken van het 

eindresultaat, de realisatie van het gemeenschappelijke belang. Daartoe onderscheidt 

Teisman drie dimensies: 

– de inhoudelijke dimensie: in hoeverre het gelukt is om de doelen van de 

verschillende actoren te vervlechten (doelvervlechting); 

– de management dimensie: of er relaties (koppelingen) zijn gelegd tussen de actoren 

en 

– de structuurdimensie: in hoeverre de betrokken actoren in staat zijn hun onderlinge 

interacties te arrangeren.  

 

De samenwerking voor de drie tuindorpen wordt achtereenvolgens in termen van 

deze drie dimensies belicht. 

 

Doelvervlechting 

Bij de vraag naar het vermogen van actoren om doelen te vervlechten gaat het om 

de inhoudelijke kwaliteit van de interactie: heeft de interactie een meerwaarde 
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opgeleverd in de vorm van nieuwe doelen? Volgens Teisman (1998) zijn de volgende 

vragen van belang om een antwoord te formuleren op deze vraag: 

– Wie wilde(n) het project? 

– Wie beschikten over de benodigde middelen? 

– Scoorden deze actoren met het project? 

– Hebben de actoren hun doelen aan anderen gepresenteerd? 

– Welke andere actoren manifesteerden zich als supporters en met welk doel? 

– Hoe zijn de doelen veranderd en verzoend, zodanig dat de benodigdheden voor het 

beleidsproces bij elkaar zijn gebracht? Of anders gezegd, zijn er win-win situaties 

gecreëerd? 

 

De aanleiding voor het transformatietraject was niet zo zeer te vinden in de behoefte 

van een actor om te scoren, maar eerder in de noodzaak om actie te ondernemen. 

De woningen hadden een zodanig slechte kwaliteit dat er iets moest gebeuren. Daar 

was men het over eens. Omdat de verbetersubsidies midden jaren negentig waren 

afgeschaft, had het WBA onvoldoende middelen om de renovatie te kunnen voltooien 

zoals in Tuindorp Oostzaan (fase 1 en 2).  

De actoren van het eerste uur, het WBA en de bewoners, hebben elkaar op de 

hoogte gesteld van elkaars doelen. Daaruit bleek, zoals hiervoor al is aangegeven 

(paragraaf 3.4) dat deze niet te verenigen waren. Het stadsdeel ondersteunde, na 

aanvankelijke twijfels, de bewoners door aan te geven dat men wilde dat zittende 

bewoners zouden kunnen terugkeren na de renovatie. Men verwachtte dat de dorpen 

voldoende volkshuisvestelijke toekomstwaarde zouden hebben op de woningmarkt in 

Amsterdam-Noord. In deze situatie was het onmogelijk voor het WBA om over te 

gaan tot (gedeeltelijke) sloop en nieuwbouw. 

In deze impasse stelde het stadsdeel voor het OTT op te richten. Het OTT veranderde 

de bestaande patstelling door alle deelnemers te laten beloven om gezamenlijk een 

oplossing te vinden om een compromis te kunnen sluiten. De actoren die deelnamen 

aan het OTT zijn in beginsel gekomen tot een formulering van gemeenschappelijke 

doelen (zie vorige paragraaf). 

Met het formuleren van de gemeenschappelijke doelen, zijn de doelen van de 

betrokken actoren vervlochten. Voor de meeste actoren betekende dit een bijstelling 

van hun oorspronkelijke doelen. Toen een compromis gevonden moest worden, bleek 

het WBA op niets minder dan een hoog niveau renovatie te willen inzetten. Dat was 

een bijstelling van het oorspronkelijke doel (dat ook sloopnieuwbouw bevatte), maar 

het was een doel waar de andere actoren in het OTT zich niet in konden vinden.  

Uiteindelijk heeft het achterkamertjesoverleg in de laatste fase van het OTT een 

compromis gebracht. Dit bestond uit het overdragen van Disteldorp en Vogeldorp aan 

een andere corporatie. Deze oplossing plus de toezeggingen aan het WBA over het 

verkleinen van de onrendabele top, zorgden ervoor dat het ‘mandjesoverleg’ –voor 

iedereen zit er iets in de mand, ook voor het WBA– een win-win situatie opleverde. 

Echter, alle actoren moesten ook water bij de wijn doen. Voor De Key, die uiteindelijk 

Disteldorp en Vogeldorp overnam van het WBA, waren de OTT-doelen grotendeels 

gegeven en was het zaak om deze zo goed mogelijk invulling te geven, nadat men 

besloten had om de twee tuindorpen van het WBA over te nemen.  

Per saldo kan gesteld worden dat de samenwerking geleid heeft tot een vervelchting 

van de doelen. De dorpen staan nog en zijn gerenoveerd. In het OTT is zo een 

oplossing gevonden die de meeste actoren acceptabel achtten voor de slechte 

bouwtechnische staat van de dorpen in de jaren negentig. Het WBA ondertekende 

het akkoord, maar betwijfelde de toekomstwaarde van de tuindorpen. Daarmee 

kwam het netwerk weer in beweging. Thans maken alle actoren goede sier met de 

mooi opgeknapte dorpen. 
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Koppeling tussen actoren 

Om doelen te kunnen vervlechten, moeten er relaties (koppelingen) gelegd zijn 

tussen actoren die moeten worden onderhouden. Als dat naar tevredenheid gebeurt, 

wordt de complexe besluitvorming adequaat gemanaged, is de gedachte. De 

personen die de relaties leggen en onderhouden, worden koppelaars genoemd. De 

koppelaars kunnen in de terminologie van hoofdstuk 3 beschouwd worden als de 

actoren die onder andere de geslotenheid van andere actoren weten te doorbreken 

en de interdependenties tussen actoren weten om te zetten in een constructieve 

voortgang van de samenwerking. In de termen van Teisman (1998: 83) moet de 

koppelaar een soort “superman” zijn, mede omdat koppelaars een dubbele rol spelen 

in de besluitvorming, tenzij het gaat om onafhankelijke voorzitters of onafhankelijke 

procesmanagers. Zij moeten én de belangen van de eigen organisatie én de belangen 

van andere betrokken actoren zodanig bij elkaar te brengen, dat er samenwerking 

kan ontstaan. 

 

Op verschillende momenten in de samenwerking hebben koppelaars een belangrijke 

rol gespeeld. Zo heeft het WBA toen het overleg met de bewoners in Tuindorp 

Oostzaan vastliep over de eerste twee fases van de renovatie in Tuindorp Oostzaan, 

een projectleider aangetrokken die het overleg weer vlot trok. Aan deze actor worden 

eigenschappen toegedicht als het bouwen van bruggen (de “bruggenbouwer”; “spin 

in het web”) door het doorbreken van taalbarrières, het nakomen van afspraken en 

het bieden van openingen om mee te praten. Daardoor heeft deze actor het 

vertrouwen van de georganiseerde bewoners weten te winnen en te houden: “Die … 

is goud waard geweest in het hele proces.” Uiteindelijk werd de samenwerking tussen 

onder meer het WBA, de bewoners en de aannemer als samenwerking binnen een 

team ervaren.  

Deze teamsfeer was een van de redenen waarom de bewoners uit de Mercuriusbuurt 

in de aanloop naar de renovatie van hun woningen, vonden dat de georganiseerde 

bewoners in Tuindorp Oostzaan de belangen van de bewoners in de Mercuriusbuurt 

achterstelden ten opzichte van de belangen van het WBA. Daardoor is een conflict-

situatie ontstaan die formeel in het OTT is bijgelegd. Zoals een bewoner stelt: “Na 

een conflictueuze periode verliep de uiteindelijke ingreep opmerkelijk harmonieus.” 

(Van der Tol, 2002). 

 

In termen van het concept koppelen kunnen de onafhankelijke voorzitters van het 

OTT als een geïnstitutionaliseerde koppelaars beschouwd worden, die hebben 

bijgedragen aan de oplossing van de patstelling, zonder dat men een eigen belang in 

de onderhandelingen inbracht. Taalbarrières zijn doorbroken en actoren kregen iets 

meer vertrouwen, hoewel het overleg gekenmerkt bleef door wantrouwen en 

grimmigheid. Door de werkwijze van de OTT-voorzitters, zoals het erin houden van 

de snelheid, het goed voorbereiden van de overleggen, het aftasten van de posities, 

het maken van de afspraken, het houden van radiostilte en het niet terugkomen op 

gemaakte afspraken, leidde tot het welslagen van de onderhandelingen, werd 

gesteld. Ook het openstaan voor oplossingen maakte een compromis mogelijk. Men 

denke aan de oplossing van het probleem van het binnenklimaat van de woningen of 

de oplossing van het afstoten van Disteldorp en Vogeldorp. 

De rol van het achterkamertjesoverleg past niet helemaal in de gedachtegang van de 

OTT-voorzitters als koppelaar. Op dat moment was immers niet meer het OTT de 

plek waar de koppelingen gelegd werden, maar koppelden actoren bij het stadsdeel, 

het WBA en de centrale stad.32 Uiteindelijk is er echter een compromis bereikt dat als 

succesvolle koppeling in het kader van het OTT beschouwd wordt. 

                                                 
32 Uit een van de interviews bleek dat dit een praktische en gebruikelijke oplossing was om alleen met 

die actoren door te onderhandelen die op dat moment nodig waren om tot een akkoord te komen, ook 

vanwege de tijdsdruk. 
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De rol van de koppelaar vanuit het stadsdeel in OTT werd deels ook als positief 

ervaren. Men waardeerde zeer dat deze koppelaar “dingen [liet] ontstaan of 

gebeuren door daar zwaarder te gaan zitten dan [de] … positie feitelijk formeel 

mogelijk maakte.” Een andere geïnterviewde stelde dat deze koppelaar een enorm 

netwerk had en dat de koppelaar zeer bedreven was in het organiseren van zaken. 

 

Om de plannen van de openbare ruimte gerealiseerd te krijgen, heeft De Key een 

belangrijke rol gespeeld. In dit geval ging het om de koppeling met het stadsdeel, 

mede namens de bewoners.33 Het doorbreken van de taalbarrières ging niet altijd 

eenvoudig, maar door het telkens te zoeken naar een andere ingang bij het 

stadsdeel, met name via de bestuurders, is het proces uiteindelijk vlot getrokken. 

Het stadsdeel kan als koppelaar gezien worden richting de centrale stad als het ging 

om het verwerven van fondsen voor de inrichting van de openbare ruimte (en eerder 

ook voor het verkrijgen van subsidie voor Tuindorp Oostzaan). 

 

Dat koppelaars een belangrijke rol vervulden in de samenwerking bij de drie 

tuindorpen is keer op keer bevestigd in de interviews. Soms is bewust een koppelaar 

naar voren geschoven om de beslissingsbevoegdheid en de onderhandelingen te 

scheiden. Tijdens de interviews is vaker gemeld dat de voortgang in een bepaald 

overleg zeer afhankelijk was van de persoonlijke kenmerken van de betrokken 

koppelaar of de betrokken koppelaars, waardoor de deelnemers aan het overleg deze 

al dan niet vertrouwden. De sociale vaardigheden van de koppelaars werden 

regelmatig in de interviews (als afgezien wordt van de als succesvol opererend 

beschreven koppelaars) als te beperkt omschreven. Situaties waarin men geen of 

weinig inspraak had, zorgden tot slot voor negatieve gevoelens bij de bewoners als 

men terugkijkt op de samenwerking. Een dergelijke koppelaar werd gezien als te 

eenzijdig opererend, dan wel als verlengstuk van de betrokken corporatie. Uit de 

interviews bleek verder dat niet alleen de persoonlijke kenmerken van een koppelaar 

belangrijk zijn, maar ook of een koppelaar er voor gaat:  

 

Het is mensenwerk, dus als je binnen zo’n cultuur iemand tegenover 

je hebt die er ook voor gaat, die weet deuren open te krijgen en als 

ze niet open staan dan maakt hij ze zelf open bij wijze van spreken, 

die gaat er ook voor. 

 

Arrangeren van interacties 

De derde toetsteen voor de kwaliteit van het besluitvormingsproces is volgens 

Teisman (1998) de wijze waarop de interacties worden gearrangeerd (de structuur 

van de interactie). Aangezien er niet altijd spelregels en overlegorganen zijn, worden 

keuzes voor bepaalde arrangementen van samenwerking dan wel tegenwerking 

gezien als indicatie voor de wil van actoren om structuur te geven aan de interactie. 

Succes van de interactie hoeft dat uiteraard niet automatisch tot gevolg te hebben, 

ook al is men bereid om dat succes een handje te helpen door zich positief op te 

stellen voor een bepaald arrangement. 

Voor corporaties zijn structurele overlegmogelijkheden ingebouwd. Een voorbeeld is 

het bewonersoverleg volgens het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) dat 

corporaties verplicht om huurders tijdig in de gelegenheid te stellen zich uit te 

spreken over onderwerpen die voor huurders van wezenlijk belang zijn (zie ook 

paragraaf 3.5). De start van de transformatie in Tuindorp Oostzaan (fase 1 en 2) 

eind jaren tachtig is zo ook op gang gekomen. Ook de plannen van het WBA voor de 

transformatie in de Mercuriusbuurt en de Ring zijn via een bewonersoverleg aan de 

                                                 
33 De bewoners van Disteldorp en Vogeldorp zijn daarnaast de politieke aandacht blijven zoeken. Zie 

later in deze paragraaf. 
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bewoners voorgelegd. Voor het opstellen van de scenario’s de input van de 

georganiseerde bewoners meegenomen (Bureau P/A, 1997).  

De renovatieopgave voor Disteldorp en Vogeldorp wilde het WBA ook op deze wijze 

starten: rapport met scenario’s met bewonersinbreng presenteren op bewoners-

avond. Het WBA heeft dat ook gedaan, terwijl de bewoners zelf al eerder een overleg 

hadden willen opstarten naar aanleiding van de enquêteresultaten uit een onder de 

bewoners uitgezette enquête (paragraaf 3.4).  

 

Andere structurele overleggen tussen actoren zijn te vinden tijdens de renovatie-

voorbereidingen, waar de corporaties structureel met de georganiseerde bewoners-

organisaties overlegden. Zo nodig, koppelden deze organisaties de uitkomsten van 

dat overleg terug naar de achterban via bewonersvergaderingen, nieuwsbrieven, etc. 

Verder bestond er tijdens de renovatiefase ook een bouwoverleg. Naast de betrokken 

corporatie, namen de bewoners, de aannemer en soms de architect daaraan deel. 

Tot slot is er ook een beheeroverleg opgestart. Daarin hebben de corporaties 

(beheerafdeling) zitting en de bewoners. 

Tussen de centrale stad en het stadsdeel bestond er een regulier overleg over de 

volkshuisvesting in Amsterdam-Noord. Binnen dat overleg werd ook, zo nodig, de 

toekomst van de drie tuindorpen aan de orde gesteld. 

 

Voor zover is gebleken uit de interviews, bestond er geen structureel overleg tussen 

corporaties en stadsdeel. Overleg werd op ad hoc basis georganiseerd. Zo werd er 

overleg georganiseerd tussen bijvoorbeeld het WBA, het stadsdeel en de centrale 

stad over de bijdrage van de centrale stad voor de renovatie van de Ring en de 

Mercuriusbuurt.  

 

Het OTT-overleg kan als een ad hoc overleg worden gekarakteriseerd dat voor een 

bepaalde periode structureel is opgericht om uit een patstelling te komen. Aan een 

dergelijk commitment van de actoren valt een wil af te lezen om er gezamenlijk uit te 

komen. Deze wil is nog eens geëxpliciteerd door de eerder beschreven voorwaarden 

–de nieuwe spelregels– om tot een compromis te komen. Veel actoren vonden 

overigens dat het WBA weliswaar deelnam, maar eigenlijk niet wilde afwijken van de 

eigen a priori doelstellingen. Veel actoren vonden ook dat het OTT te vroeg is 

opgeheven, omdat er voor vele losse einden, die tijdens de renovatiefase in ieder 

geval in Disteldorp en Vogeldorp bleken34, oplossingen gezocht moesten worden. 

Achteraf gezien, had men er veel baat bij gehad, stelt men, als het OTT-overleg een 

meer structurele functie had gekregen, ook tijdens de renovatie. 

 

Als belangrijke factor in de organisatie van de interactie tussen de actoren kunnen de 

lijnen van de bewoners naar de pers (en naar de politiek) genoemd worden. Uit de 

interviews bleek dat een sterke kaart te zijn van de bewoners, waardoor de 

samenwerking is beïnvloed. Door de publieke druk wisten de bewoners in feite de 

spelregels van de interactie in hun voordeel te bepalen. Zo bleek bijvoorbeeld sloop 

van de tuindorpen vanwege de publieke druk op een gegeven moment geen optie 

meer te zijn en bleek het ook niet meer mogelijk om bij de overdracht een normaal 

zakelijke transactieprijs voor Disteldorp en Vogeldorp te bepalen. 

4.6 Water bij de wijn 
“Samenwerking en strijd zijn onmisbaar voor het vinden van gemeenschappelijk 

beleid” stelt Teisman (1998: 84). Beide zijn manieren om tot gemeenschappelijke 

doelen te komen. De bewoners van de drie tuindorpen hebben gestreden (met vele 

                                                 
34 Mag een terugkeerder bijvoorbeeld ook naar een andere woning verhuizen? 
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middelen) voor de renovatie en het behoud van de dorpen. Op de momenten dat er 

beslissingen zijn genomen om de dorpen te renoveren, kan er eerder van samen-

werking dan van strijd worden gesproken. Immers men heeft gemeenschappelijke 

doelen kunnen formuleren voor de toekomst van de tuindorpen. 

Een duidelijk teken van strijd was de oprichting van een bijzonder niet-structureel 

overleg, het OTT-overleg. De patstelling werd doorbroken met het uitonderhandelen 

en formuleren van een gemeenschappelijke belang voor Disteldorp, Vogeldorp, de 

Ring en de Mercuriusbuurt van Tuindorp Oostzaan. Daartoe hebben de betrokken 

actoren hun a priori doelstellingen aangepast, de een meer dan de ander. 

De ondertekening van het OTT-akkoord bleek de start te zijn van de samenwerking 

voor de renovatie. Het geformuleerde gemeenschappelijke belang hield in dat de 

dorpen behouden zouden worden door een laag niveau of een hoog niveau renovatie 

te realiseren zonder dat er woningen gesloopt zouden worden. Dit gemeen-

schappelijke doel werd door alle actoren onderschreven. Daarmee is het besluit-

vormingsproces in navolging van Teisman (1998) zodanig geweest dat het 

resulterende beleid effectief te noemen is.  

In termen van de kenmerken van het besluitvormingsproces heeft doelvervlechting 

plaats gevonden (win-win situaties zijn gecreëerd), hebben succesvolle koppelingen 

plaats gehad en zijn de spelregels (arrangement van interacties) zodanig geweest en 

zijn de spelregels zodanig veranderd dat uiteindelijk een oplossing is gevonden voor 

de aanpak van de tuindorpen. Er zijn gemeenschappelijke doelen geformuleerd en 

uitgevoerd.  

 

Ook al houden bijna alle actoren, op één na, een bevredigend gevoel over aan dit 

bereikte gemeenschappelijke resultaat, komt het resultaat niet in alle gevallen 100% 

overeen met de al dan niet gewijzigde doelstellingen die een actor in het traject 

inbracht. Elke actor heeft voor zijn gevoel moeten toegeven. Gezien de intentie van 

het OTT –het bereiken van een compromis– moet dit niet als een verassende 

uitkomst gezien worden.  

De meeste actoren, misschien op het stadsdeel na, hebben zo ook het gevoel dat niet 

het maximale is gerealiseerd in het proces. Het blijkt echter een lastig afwegings-

proces om te bepalen of datgene dat wel is bereikt, datgene compenseert dat niet is 

bereikt. Hoe is bijvoorbeeld te meten dat de lagere kwaliteit van de woningen in 

Disteldorp en Vogeldorp dan De Key normaal hanteert, gecompenseerd wordt door 

het feit dat de woningen nog staan en dat de bewoners konden terugkeren, als zij 

dat wilden? Hoe zijn doelstellingen als behoud van de historie, behoud van de sociale 

cohesie, realisatie van betaalbaar wonen, renovatie van de tuindorpen op een 

financieel efficiënte manier, etc. met elkaar in evenwicht te brengen? 

Het WBA was over dit soort afwegingen tijdens de interviews het meest kritisch. Men 

vond dat er onvoldoende toekomstwaarde voor de woningmarkt gecreëerd zou 

worden met de geplande (met name laag niveau) renovaties. Daarnaast heeft men 

de toegezegde vervangende nieuwbouw ten tijde van de interviews nog niet kunnen 

realiseren. 

 

Voor de toekomst resteert er voor de eigenaren van de desbetreffende woningen 

volgens de geïnterviewden een aantal onzekerheden, zoals de nog niet opgeloste 

vochtproblemen in Disteldorp en Vogeldorp, de vraag of de betonplaten veilig blijven, 

de vraag wat er gebeurt bij een stijgende grondwaterspiegel en de vraag wat er 

gebeurt met de positie van de woningen als de Amsterdamse woningmarkt toch een 

keer verruimt. Pas op de langere termijn zal de toekomstwaarde van de gekozen 

oplossing op deze punten duidelijk worden. 
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5 Samenvatting en conclusies 

5.1 Inleiding 
In deze casestudie van drie tuindorpen in Amsterdam-Noord –Disteldorp, Tuindorp 

Oostzaan en Vogeldorp– staat het transformatietraject centraal sinds het einde van 

de jaren tachtig toen men zich opmaakte om de toekomst van de dorpen te bepalen. 

De focus van deze studie ligt op de periode vanaf ongeveer het midden van de jaren 

negentig. Dat is de periode van de aanloop naar de instelling van het Onderhande-

lingsteam Tuindorpen, het OTT. Het ging om de toekomst van Disteldorp, Vogeldorp 

en van de Mercuriusbuurt en de Ring in Tuindorp Oostzaan. 

De twee hoofdvragen die hier onderzocht zijn, luiden: 

1) Hoe kan de samenwerking tussen woningcorporaties, stadsdeel, gemeente (centrale 

stad) en bewonersorganisaties met de kenmerken van een complex netwerk 

worden gekarakteriseerd? 

2) Hoe worden de bereikte doelen door de relevante actoren ervaren? 

 

Met de eerste onderzoeksvraag wordt het samenwerkingsproces aan de hand van de 

vier kenmerken van een complex netwerk beschreven. Alvorens de kenmerken aan 

de orde komen, worden eerst de relevante actoren beschreven en wordt ingezoomd 

op de beelden die actoren hebben van de andere actoren in het netwerk. Deze zullen 

immers de wijze waarop de samenwerking vorm krijgt, beïnvloeden. Deze invals-

hoeken worden in de volgende onderzoeksvragen verwoord: 

a) Welke actoren spelen een rol in het netwerk van de gekozen casestudie? 

b) Hoe uit zich pluriformiteit van het netwerk of van de actoren in de samenwerking? 

c) Hoe uit zich geslotenheid van actoren in de samenwerking? 

d) Hoe uiten zich onderlinge afhankelijkheden tussen actoren in de samenwerking? 

e) Welke rol speelt dynamiek in de samenwerking? 

 

Met de tweede onderzoeksvraag wordt de samenwerking tussen actoren in beeld 

wordt gebracht aan de hand van het drie-stappen-model van Teisman (1998). Bij 

deze onderzoeksvraag gaat het erom om vast te stellen of de doelen die door de 

interactie in het netwerk bereikt worden een voor de actoren bevredigend resultaat 

opleveren: achteraf vragen naar de tevredenheid bij de actoren met de uitkomsten, 

vaststellen van oorspronkelijke doelen en vaststellen van de rol van het 

besluitvormingsproces: 

a) Wat is er bereikt, zijn actoren tevreden met wat er bereikt is en waarom? 

b) Wat waren de oorspronkelijke doelen? 

c) Hoe heeft de netwerkbesluitvorming zich ontwikkeld? 

 

De eerste onderzoeksvraag wordt in de volgende paragraaf beantwoord. De tweede 

onderzoeksvraag staat centraal in paragraaf 5.3. Paragraaf 5.4 focust op de 

benodigde ingrediënten om de tuindorpen te kunnen aanpakken. In paragraaf 5.5 

wordt stilgestaan bij de vraag of de uitkomst als een goede uitkomst bestempeld kan 

worden. Paragraaf 5.6 somt tot slot mogelijke leermomenten uit deze casestudie op. 

 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zijn 20 betrokkenen geïnterviewd. 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de geschiedenis van de tuindorpen. Voor de 

analyse in de hoofdstukken 3 en 4 wordt met name gebruik gemaakt van de 

interviews. Er wordt geprobeerd de verschillende beelden –de eigen waarheden– die 

geïnterviewden hebben van de samenwerking te beschrijven. Het analyse- en 

interpretatiekader in hoofdstuk 3 (paragraaf 5.2) zijn de vier kenmerken van 

complexe netwerken, en in hoofdstuk 4 (paragraaf 5.3) het drie-stappen-model van 

Teisman (1998). 
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5.2 Netwerk 
Bij het tot nu toe laatste renovatietraject van de drie tuindorpen (alleen de 

Mercuriusbuurt en de Ring in Tuindorp Oostzaan) waren tal van actoren in 

verschillende fasen (beleidsarena’s) betrokken. De actoren die in deze analyse als 

relevant beschouwd worden zijn op de eerste plaats het WBA. Dat was de eigenaar 

van de drie tuindorpen op het moment dat over de toekomst beslist moest worden. 

Op de tweede plaats wordt de rol van de georganiseerde bewoners van de drie 

tuindorpen in de analyse betrokken. Ook het stadsdeel Amsterdam-Noord speelde 

een belangrijke rol in het samenwerkingstraject. De rol van de centrale stad wordt 

eveneens beschreven, zoals deze door andere actoren werd weergegeven. Tot slot 

was de Woonstichting De Key een nieuwe actor in het netwerk toen deze Disteldorp 

en Vogeldorp overnam van het WBA om de renovatie uit te voeren onder de voor-

waarden die in het OTT waren uitonderhandeld. 

 

De pluriformiteit van actoren, organisatie-eenheden en beleidsuitgangspunten, de 

geslotenheid van actoren, de interdependenties tussen actoren en de dynamiek van 

het proces –de vier kenmerken van complexe netwerken– hebben een rol gespeeld in 

de samenwerking voor de aanpak van de drie tuindorpen. De belangrijkste stop-and-

go invloeden in de samenwerking kunnen met deze kenmerken (achteraf gezien) 

worden verklaard.  

De patstelling in het transformatieproces die de basis vormde voor het instellen van 

het Onderhandelingsteam Tuindorpen (OTT) is volgens de hier gevolgde interpretatie 

opgeroepen door de pluriformiteit in meningen over de aanpak van de tuindorpen. 

Vervolgens was de geslotenheid van de actoren van cruciaal belang: het WBA en de 

bewoners waren niet bereid in elkaars richting te bewegen en elkaars oplossing te 

accepteren. De oplossingen die het WBA aandroeg, waren financieel gestuurd. De 

bewoners daarentegen stelden de sociale samenhang in de buurt en het betaalbaar 

kunnen blijven wonen voorop. Verder bestond er een belangrijke afhankelijkheids-

relatie tussen het WBA en het stadsdeel. Het stadsdeel steunde na aanvankelijke 

twijfels (dynamiek) de bewoners en zou geen sloopvergunning verstrekken.  

De impasse werd versterkt door de grenzen van de beleidscontext (dynamiek). Zo 

waren er ten tijde van het OTT geen verbetersubsidies meer beschikbaar, waren 

forse onrendabele investeringen nog geen gemeengoed geworden en werd het als 

onmogelijk gepercipieerd om meer woningen te kunnen verkopen dan de zwaar 

onderhandelde tien procent. Daardoor moesten er tekorten in de begrotingen worden 

gedekt, waaraan alle actoren uiteindelijk hebben meebetaald: de bewoners, het 

stadsdeel, de centrale stad en de betrokken corporaties. Op termijn bleek het 

beleidskader te veranderen, waardoor bijvoorbeeld de corporaties meer woningen 

konden verkopen, waardoor tekorten konden worden verminderd of worden weg-

gewerkt. 

Het OTT wordt in het hier gehanteerde analysekader geïnterpreteerd als een 

herschikking van de onderlinge afhankelijkheden tussen de actoren. De twee door 

de onafhankelijke voorzitters opgestelde randvoorwaarden droegen hier in 

belangrijke mate aan bij. De deelnemers moesten verklaren een compromis te willen 

sluiten, rekening houdend met de elkaars belangen en invalshoeken. De actoren 

hebben inderdaad tot een compromis kunnen komen, tegen alle verwachtingen in. 

Toen het OTT startte, zullen er maar weinigen zijn geweest die het welslagen hadden 

kunnen voorspellen. Een term als “brandhaard” zegt veel! 

Belangrijk om tot een compromis te komen, was de oplossing die gevonden werd om 

de vochtproblemen in de woningen te lijf te gaan (dynamiek): de installatie van een 

mechanische ventilatie in combinatie met een centrale verwarming om een goede 

vochtbalans te verkrijgen. Ook belangrijk voor het compromis was de flexibiliteit van 

de oplossing, niet voor alle dorpen dezelfde ingreep. De Ring zou op hoog niveau 

worden gerenoveerd, terwijl de Mercuriusbuurt, Disteldorp en Vogeldorp een laag 
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niveau renovatie zouden ondergaan. Ook belangrijk om een compromis te bereiken 

was de oplossing die gevonden werd voor de reserves van het WBA over de 

toekomstwaarde van de tuindorpen, met name na een laag niveau renovatie: het 

afstoten van Disteldorp en Vogeldorp in ruil voor een toezegging om nieuwe sociale 

huurwoningen te mogen bouwen. 

 

In Disteldorp en Vogeldorp liep de voorbereiding van de renovatie minder soepel dan 

voor Tuindorp Oostzaan. Onder meer werd vanuit beheersoverwegingen de lat voor 

de kwaliteit van de woningen hoger gelegd dan de OTT-lat (pluriformiteit). Toen de 

tekorten voor De Key onaanvaardbaar bleken op te lopen, is De Key gestopt met de 

voorbereiding van de renovatie. De Key maakte zo gebruik van de bestaande 

afhankelijkheidsrelaties met name met de lokale overheid om de geslotenheid te 

doorbreken en meer financiering te verkrijgen. Vanaf een bepaald moment, echter, 

wordt een punt van doorgaan bereikt. Dan zijn de voorbereidingen voor de renovatie 

zo ver gevorderd, dat stoppen geen realistische optie meer is (dynamiek). Het 

netwerk krijgt als het ware een eigen dynamiek; je moet met elkaar meegaan. Zo 

moesten de bewoners bijvoorbeeld ook akkoord gaan met de verkoop van meer dan 

tien procent van de woningen. 

Eén van de afhankelijkheidsrelaties die na de ondertekening van het OTT-akkoord 

niet zo sterk bleek te zijn, was de relatie tussen het stadsdeel en De Key bij de 

inrichting van de openbare ruimte in Disteldorp en Vogeldorp. Aangezien het 

benodigde budget het beschikbare budget van het stadsdeel te boven ging, moest 

het stadsdeel aankloppen bij de centrale stad (multilaterale afhankelijkheid) om de 

financiering van de openbare ruimte rond te krijgen. Daarnaast waren op een 

gegeven moment de betrokken bestuurders vertrokken. De samenwerking rondom 

de inrichting van de openbare ruimte verliep dan ook wat stroef. 

5.3 Bereikte doelen 
Het hoofddoel van het behoud van de dorpen wordt door bijna alle geïnterviewden, 

behalve het WBA met name voor Disteldorp en Vogeldorp, onderschreven. Bijna alle 

actoren houden een bevredigend gevoel over aan dit bereikte resultaat. In sommige 

gevallen gaat het om een oordeel over het bereikt hebben van de a priori doelen, 

zoals bijvoorbeeld bij de bewoners: behoud van de dorpen en enigszins betaalbaar 

kunnen blijven wonen (terugkeren). In andere gevallen gaat het om de a posteriori 

doelen die tijdens de interactie in het netwerk naar voren kwamen, zoals de 

bijgestelde positie van het stadsdeel. Zo beschouwd, is het besluitvormingsproces in 

navolging van Teisman (1998) zodanig geweest dat het resulterende beleid redelijk 

effectief te noemen is.  

In termen van de kenmerken van het besluitvormingsproces heeft doelvervlechting 

plaats gevonden; win-win situaties zijn gecreëerd. Verder hebben er succesvolle 

koppelingen plaats gehad en zijn de spelregels –het arrangement van interacties– 

zodanig veranderd, bijvoorbeeld het instellen van het OTT, dat uiteindelijk besluit-

vorming heeft plaats gevonden. In het OTT zijn gemeenschappelijke doelen 

‘gevonden’ –uitonderhandeld– voor de aanpak van de tuindorpen. 

 

Ook al houden bijna alle actoren, op één na, een bevredigend gevoel over aan dit 

bereikte gemeenschappelijke resultaat –niet noodzakelijkerwijs aan hoe het resultaat 

is bereikt– komt het resultaat niet in alle gevallen overeen met de oorspronkelijke 

doelstellingen die een actor in het traject inbracht. Elke actor heeft voor zijn gevoel 

moeten toegeven, water bij de wijn moeten doen. Geen van de actoren heeft 

volledig de gestelde a priori doelen kunnen handhaven. Gezien de intentie van het 

OTT –het bereiken van een compromis– mag dit niet als een verassende uitkomst 

gezien worden.  
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De meeste actoren, misschien op het stadsdeel na, hebben echter ook het gevoel dat 

niet alle doelen maximaal zijn gerealiseerd. Het blijkt een lastig afwegingsproces om 

te bepalen of datgene dat wel is bereikt, datgene compenseert dat niet is bereikt. Het 

WBA was over dit soort afwegingen tijdens de interviews het meest kritisch. Men 

vond dat er onvoldoende toekomstwaarde voor de woningmarkt gecreëerd zou 

worden met de geplande (met name laag niveau) renovaties. Daarnaast had het 

WBA de toegezegde vervangende nieuwbouw ten tijde van de interviews nog niet 

toegewezen gekregen. 

 

Voor de toekomst resteert er volgens de geïnterviewden voor de woningeigenaren 

een aantal onzekerheden, zoals de ten tijde van de interviews nog niet opgeloste 

vochtproblemen in Disteldorp en Vogeldorp, de vraag of de betonplaten veilig blijven, 

de vraag wat er gebeurt bij een stijgende grondwaterspiegel en de vraag wat er 

gebeurt met de positie van de woningen als de Amsterdamse woningmarkt toch een 

keer verruimt. Pas op de langere termijn zal op deze punten duidelijkheid komen. 

5.4 Waar een wil is, is een weg 
Deze case toont aan dat als in een netwerk de onderlinge afhankelijkheden sterk zijn 

en de doelen van de actoren (eigen belang) niet op een lijn liggen, het streven naar 

gemeenschappelijke doelen –geven en nemen– het maximaal haalbare lijkt te zijn. 

Om in het samenwerkings- en besluitvormingsproces voortgang te boeken, levert 

deze casestudie een aantal suggesties. 

 

Bij onderlinge afhankelijkheden en afwijkende doelen, lijkt het verstandig om 

draagvlak te proberen te creëren voor de plannen, zowel voor de problemen die 

men opgelost wil zien als voor de ingreep die toegepast gaat worden. Dat houdt in 

dat er openingen geboden moeten worden aan andere actoren. Verder gaan met de 

eigen doelen in bepaalde fases van de samenwerking leidt eerder tot een patstelling 

dan tot een oplossing, blijkt uit deze casestudie. Achteraf gezien, had het creëren 

van steun bij de bewoners voor de op te lossen problemen voorafgaande aan het OTT 

de gespannen situatie misschien kunnen voorkomen. Het gezamenlijk vinden van een 

oplossing, voorkomt dat actoren negatief in het proces komen te staan en gaan 

tegenwerken.  

In sommige gevallen kan het verzekeren van alleen een draagvlak bij de lokale 

overheid voldoende zijn, zeker als de bewoners eerder laconiek zijn dan actief een 

standpunt verdedigen en gehecht zijn aan de wijk. In deze casestudie waren de 

bewoners niet passief met alle gevolgen van dien. Bewoners bleken macht te 

hebben. Draagvlak creëren via de pers –het beïnvloeden van de publieke opinie– is 

voor de bewoners van de tuindorpen mede cruciaal gebleken. 

 

Achteraf gezien, was de toegepaste benadering die als topdown benadering ervaren 

werd in de tuindorpen, een minder geschikte keuze dan een benadering waarin 

rekening gehouden wordt met het aanwezige netwerk. Een aanpak van “We beslissen 

dit, en we beslissen dat. Dat keert zich zeker in Amsterdam tegen je”, zoals een 

geïnterviewde stelde. Een “blauwdruk” blijkt ook niet te werken. Een 

renovatieopgave blijft mensenwerk. Openheid bieden (“hoe kwetsbaar stel je je 

op?”), ingaan op wensen, goed uitleggen, keer op keer uitleggen en afspraken 

nakomen blijken ingrediënten om een vertrouwensrelatie op te bouwen. De ene 

koppelaar blijkt daarin meer succesvol te zijn dan de andere. Een goede chemie 

tussen een koppelaar en de actoren van het netwerk lijkt wenselijk. Dat is met 

sommige manieren van met elkaar omgaan beter te bereiken dan met andere 

manieren, maar lijkt niet af te dwingen.  
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Het kan strategisch zijn om een koppelaar een mandaat te geven, bijvoorbeeld bij 

een taak met een hoog afbreukrisico. Het kan ook strategisch zijn om een koppelaar 

geen mandaat te geven, bijvoorbeeld om niet gelijk een beslissing te hoeven nemen. 

Een koppelaar zonder mandaat werd overigens in deze casestudie in een aantal 

gevallen door andere actoren als procesbelemmerend ervaren.  

 

De dynamiek in de omgeving van een samenwerkingstraject en binnen een 

samenwerking blijken kansen en bedreigingen te bieden. Zo kunnen doelen 

veranderen in de tijd, bijvoorbeeld doordat de trein doorrijdt tot een point-of-no-

return wordt bereikt. De vertaling van een strategische beslissing naar een barre 

financiële werkelijkheid kan dan vasthoudendheid vereisen. Doelen kunnen ook 

veranderen doordat andere mensen met nieuwe inzichten bij het proces (creativiteit) 

betrokken worden of doordat externe factoren veranderen. Soms bieden bijvoorbeeld 

beleidsveranderingen kansen (meer verkoop van woningen); soms wordt daardoor 

de samenwerking of de besluitvorming teruggeworpen (geen verbetersubsidies 

meer).  

 

Uit de casestudie blijkt tot slot dat waar een wil is, een weg is. Met een breed 

draagvlak, bij voorkeur harmonische koppelingen en inspelend op de dynamiek in het 

proces en de omgeving werd het vervlechten van doelen mogelijk. Procesafspraken, 

zoals in het OTT, die redelijk strak vastliggen, blijken richting te kunnen geven aan 

het vinden van een oplossing. Een dergelijk arrangement gedurende het hele proces 

–continuïteit in de procesbegeleiding– werd door verschillende geïnterviewden 

aangedragen als oplossing voor patstellingen en voor vergeten en/of onduidelijke 

afspraken. Daarnaast bleek in deze casestudie dat het open blijven staan voor en het 

vinden van creatieve openingen (oplossing vochtproblemen, afstoten Disteldorp en 

Vogeldorp) een belangrijke factor was om te komen tot de formulering van gemeen-

schappelijke doelen, de renovatie van de tuindorpen. 

5.5 Is de uitkomst een goede uitkomst? 
Bij het vernieuwen van buurten is sprake van een netwerk. Iedere actor zit met zijn 

eigen invalshoek en zijn eigen beeld van de wereld (percepties) in dit netwerk. Voor 

bewoners met een lange historie in hun dorpen, hun leven, hun gezellige buurt is het 

voorbestaan van deze gemeenschap en van woningen die ook betaalbaar zijn zonder 

huursubsidie het vertrekpunt. De sociale cohesie was goed in de tuindorpen, dus 

waarom moest er gesloopt worden?  

Het WBA is een ontwikkelcorporatie met een actief portefeuillebeleid. De aanpak van 

de tuindorpen betekende voor het WBA een mogelijkheid om de portefeuille te 

optimaliseren en slechte woningen met weinig toekomstwaarde te vervangen door 

goede woningen met toekomstwaarde. Het WBA had daarbij volgens de OTT-

terminologie de zogenaamde Bijenkorfkwaliteit voor ogen, terwijl de bewoners eerder 

de Hemakwaliteit nastreefden. 

Het stadsdeel zag de tuindorpen als een gebied met potentie waar lang niets gebeurd 

was en waar corporatie en bewoners er samen niet uitkwamen. Een probleemgebied 

dus. Cruciaal was hier dat er iets moest gebeuren en dat het iets was waarvoor 

draagvlak zou bestaan. 

De Key zag de aankoop van de tuindorpen als een mogelijkheid om haar positie in 

Amsterdam-Noord te verstevigen en haar inzet te tonen op de woningmarkt. 

 

Woningcorporatie, bewoners en stadsdeel zijn van elkaar afhankelijk. De woning-

eigenaar is verantwoordelijk voor het beheer van het vastgoed, de bewoners hebben 

diverse vormen van zeggenschap en de gemeente is een belangrijke partner in de 

stedelijke vernieuwing en gaat bijvoorbeeld over het verstrekken van een 
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sloopvergunning. Deze afhankelijke partijen kennen allen vormen van geslotenheid. 

Zij zijn tot op zekere hoogte zelfstandig en kunnen zich afsluiten voor signalen van 

anderen. Ook zijn het pluriforme actoren. Er is sprake van deelwoningbedrijven en 

een bestuur, er is sprake van diverse ambtelijke afdelingen en een stads- en 

stadsdeelbestuur met individuele bestuurders, en er is sprake van een bewoners-

organisatie, maar er zijn ook subgroepen en individuele bewoners. Tenslotte is er 

sprake van dynamiek: de spelregels waarbinnen geopereerd moet worden, 

veranderen. In de beschreven periode waarin de drie tuindorpen werden aangepakt 

was dit zeker het geval. Corporaties werden verzelfstandigd, verbetersubsidies 

verdwenen, onrendabele toppen werden nodig, nieuwe renovatietechnieken werden 

ontwikkeld en de verkoop van sociale huurwoningen veranderde van taboe in 

gemeengoed. 

Al deze factoren tezamen verklaren hoe aanvankelijk het netwerk vastliep en hoe 

uiteindelijk het besluit werd genomen dat ervoor zorgde dat de semi-permanente 

woningen in de drie tuindorpen een nieuwe toekomst tegemoet konden zien. 

 

Maar hoe kan het eigenlijk dat deze semi-permanente woningen die in 1919 waren 

gebouwd, recentelijk werden gerenoveerd en konden rekenen op een levensduur-

verlenging van 25 jaar? Vastgoedportefeuille technisch is dit wellicht een verrassing; 

vanuit een financieel-economische benadering misschien ook (nieuwbouw was 

goedkoper geweest); en vanuit een tijd is geld invalshoek wellicht ook (lange 

looptijd, oplopende proceskosten).  

Ook hebben bijna alle actoren meer of minder kritiek op de uiteindelijke uitgevoerde 

oplossing. De teruggekeerde bewoners moeten zelfs met huursubsidie meer dan het 

dubbele aan huur betalen en hebben moeite met de hoge verkooppercentages. Voor 

De Key is het toekomstig beheer van de woningen in Vogeldorp en Disteldorp een 

punt van zorg (evenals voor de andere eigenaren): is de uitgevoerde oplossing 

toekomstbestendig? In de ogen van het WBA heeft er geen stedelijke vernieuwing 

plaatsgevonden.  

Toch hebben alle actoren het OTT-akkoord ondertekend. Vanuit een netwerk-

benadering valt een dergelijk besluit, een uiting van gemeenschappelijk belang, 

echter goed te verklaren en zelfs als succesvol te bestempelen. Het stadsdeel, de 

bewoners en De Key laten zich in positieve bewoordingen uit over het behaalde 

resultaat: betaalbare woonruimte in de huur- en koopsector is beschikbaar voor 

Amsterdam; bewoners konden terugkeren; woningdifferentiatie is bereikt, het woon-

comfort is toegenomen, een cultuurhistorisch erfgoed is behouden, de sociale cohesie 

in de tuindorpen is grotendeels behouden, etc.  

Natuurlijk is er geen 100% tevredenheid; iedere partij heeft water bij de wijn moeten 

doen. Duidelijk wordt echter dat samenwerking in een netwerk complex is en dat een 

eendimensionale aanpak waarbij één doel wordt nagestreefd voorbij gaat aan vele 

andere invalshoeken. Samenwerken in een netwerk vergt dus een ander opereren en 

dus ook een ander evalueren dan de situatie waarin een actor onafhankelijk tot actie 

over kan gaan en op deze actie kan worden aangesproken en afgerekend. 

5.6 Lessen 
Als een actor zich gedraagt alsof men geen deel uitmaakt van een netwerk, terwijl 

dat netwerk er wel is, kan de ‘samenwerking’ in het netwerk zeer snel vastlopen. Om 

een vroege patstelling in de samenwerking te voorkomen, is het belangrijk, ook voor 

corporaties, om de uitgangssituatie goed te beoordelen en dan ook zo te handelen: 

– Onder ogen zien dat er sprake is van een netwerk en dat men zich dus op enigerlei 

wijze van draagvlak moet verzekeren voor zowel de analyse van het probleem als de 

oplossing van het probleem. De vraag is dan waar men strategisch gezien het beste 

op kan inzetten. 
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– Onder ogen zien dat er sprake is van een netwerk, dus van onderlinge afhankelijk-

heden, en dat er dus op enigerlei wijze water bij de wijn moet. De vraag is dan waar 

strategisch gezien het beste kan worden toegegeven. 

– Onder ogen zien van de omstandigheden die de samenwerking kunnen beïnvloeden: 

de bewoners hebben in deze casestudie een sterke positie. Dit valt te verklaren uit de 

hechte gemeenschap en de goede banden met de pers en de politiek. De krapte op 

Amsterdamse woningmarkt en de behoefte aan betaalbare woningen gaven voor het 

stadsdeel de doorslag om te gaan voor het behoud van de tuindorpen. 

 

Elk project zal zijn eigen aanpak vergen, omdat elk netwerk gekenmerkt wordt door 

eigen interdependenties, geslotenheid, pluriformiteit en dynamiek; een blauwdruk 

van gedrag in een netwerk zal niet werken. 

 

Mocht men ondanks alle voorbereidingen toch in een patstelling geraken, hoe kun je 

dan, ook als corporatie, omgaan met vastgelopen onderhandelingen in het stedelijke 

vernieuwingsnetwerk, zoals bij Disteldorp/Vogeldorp en de Ring en de Mercuriusbuurt 

van Tuindorp Oostzaan het geval was?  

– Vergroten of verkleinen van de pluriformiteit, zodat bij vergroting van het aantal 

actoren nieuwe inzichten kunnen toetreden tot het netwerk (bijvoorbeeld de 

oplossing voor de vochtproblemen in deze casestudie) en bij de verkleining van de 

pluriformiteit actoren kunnen uittreden die de samenwerking blokkeren (maar 

waarvan andere actoren niet afhankelijk zijn). 

– Zelf besluiten dat verdere deelname aan het netwerk ongewenst is. In deze 

casestudie hadden de woningen in Disteldorp en Vogeldorp wellicht in een eerdere 

fase verkocht kunnen worden. 

– Zich heroriënteren op de strategische uitgangspunten voor het project: meer 

prioriteit geven aan sociale cohesie en minder aan de Bijenkorfkwaliteit in dit 

specifieke geval. 

– Uitruilen van een ongewenste situatie met iets wat de moeite waard is. Renovatie 

van de dorpen was wellicht ook niet de eerste keuze van De Key, maar de aankoop 

was een manier om de positie in Amsterdam-Noord te versterken. 

– Alert zijn op veranderingen in de omgeving van het netwerk en benutten van kansen 

die een veranderde omgeving biedt, zoals een nieuwe techniek om te renoveren. 

Andere voorbeelden zijn nieuw beleid voor het aanwijzen van monumenten of nieuw 

beleid over de verkoop van woningen, waardoor het financieel perspectief voor de 

renovaties gunstiger werd. 

– Wachten tot er niet meer gewacht kan worden en iedereen gebaat is bij een 

compromis. 

 

Kortom, het deelnemen aan een netwerk vergt een benadering van een actor waarin 

rekening wordt gehouden met andere actoren in het netwerk. Dit geldt in het 

bijzonder als de doelen van de actoren verschillend zijn en de afhankelijkheden 

groot. Als men zich van begin af aan instelt op het bestaan van en het opereren in 

een netwerk, wordt de kans op stagnatie in de stedelijke vernieuwing verminderd. 

Voorkomen blijft ook hier een beter alternatief dan genezen. 



Dorpspolitiek. Samenwerking renovatie Disteldorp, Tuindorp Oostzaan en Vogeldorp 

84 

 



Dorpspolitiek. Samenwerking renovatie Disteldorp, Tuindorp Oostzaan en Vogeldorp 

85 

 

6 Literatuur 
 

Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (2004) Jaarboek 2004. 

Bortel, Gerard, van & Marja Elsinga (2005) Prestaties van corporaties in de 

stedelijke vernieuwing. Casestudie Den Haag, Delft: Onderzoeksrapport OTB, 

Corpovenistaproject, http://www.kei-centrum.nl/files/kei2003/documentatie/ 

corpovenista_-_onderzoek/corpovenista-casestudiedenhaag-apr2005.pdf. 

Bruijn, J.A., de & E.F. ten Heuvelhof (1991) Sturingsinstrumenten voor de overheid; 

over complexe netwerken en een tweede generatie sturingsinstrumenten, Leiden: 

Stenfert Kroese. 

Bruijn, J.A., de & E.F. ten Heuvelhof (1999) Management in Netwerken, Utrecht: 

Uitgeverij LEMMA BV. 

Bureau P/A (1997) Toekomstscenario’s voor Tuindorp Oostzaan, Amsterdam, in 

opdracht van Het Woningbedrijf Amsterdam, Vestiging Noord. 

Clarkson, Kenneth W. & Roger LeRoy Miller (1983) Industrial Organization. Theory, 

Evidence, and Public Policy, Auckland: McGRAW-HILL INTERNATIONAL BOOK 

COMPANY. 

Eem, Maartje, van der & Clémentine Vooren (1997) ‘Grote Stadsmens en niettemin 

dorpeling’, Maatschappelijke en historische betekenissen van de tuindorpen 

Disteldorp, Vogeldorp en tuindorp Oostzaan, Vrije Universiteit Amsterdam. 

Graaf, Rob, de (1981) Amsterdam: onderzoek naar mogelijkheden behoud 

tuinwijkjes, Wonen-TA/BK, nr. 9, pp. 2-3. 

Haffner, Marietta, Marja Elsinga & Arjen Wolters (2005) Het stedelijke 

vernieuwingsnetwerk. Verkenning in theorie en praktijk, Gouda: Habiforum. 

Haket, Pim (2005) Corporaties en bewonerscommissies bij herstructurering. 

Valkuilen en vooroordelen, Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 11, nr. 3, pp. 18-21. 

Klijn, Erik-Hans (1996) Regels en sturing in netwerken. De invloed van 

netwerkregels op de herstructurering van naoorlogse wijken, Delft: Uitgeverij Eburon 

B.V., dissertatie. 

Klijn, Erik-Hans & Joop F.M. Koppenjan (2000) Public Management and Policy 

Networks: The Theoretical Foundation of the Network Approach to Governance, 

Public Management Review, 2, no. 2, pp. 135-158. 

Koppenjan, Joop & Erik-Hans Klijn (2004) Managing uncertainties in networks, 

London: Routlegde. 

Stiban-Wijkopbouworgaan (19??) Succes bij aanpak vochtproblemen. HV 

Tuindorp Oostzaan, Y-Opener, jrg. 5, nr. 1, p. 8. 

Teisman, G.R. (1992/1995) Complexe besluitvorming; een pluricentrisch perspectief 

op besluitvorming over ruimtelijke investeringen, ’s-Gravenhage: Elsevier 

bedrijfsinformatie bv, eerste/tweede druk. 

Teisman, Geert R. (1998) Complexe besluitvorming. Een pluricentrisch perspectief 

op besluitvorming over ruimtelijke investeringen, ’s-Gravenhage: Elsevier 

bedrijfsinformatie bv, derde druk. 

Tol, Johan, van der (2002) Op STAP NAAR … Tuindorp Oostzaan. Eindelijk een echte 

badkamer, NUL20. Tijdschrift voor Amsterdams woonbeleid, nr. 4, 

www.nul20.nl/nr4/osm.html. 

Woningbedrijf Amsterdam (1996a) Tuindorp Oostzaan. Informatiebrochure voor 

bewoners, Amsterdam. 

Woningbedrijf Amsterdam (1996b) Vogeldorp. Informatiebrochure voor bewoners, 

Amsterdam. 

 



Dorpspolitiek. Samenwerking renovatie Disteldorp, Tuindorp Oostzaan en Vogeldorp 

86 

 

 

 

 



Dorpspolitiek. Samenwerking renovatie Disteldorp, Tuindorp Oostzaan en Vogeldorp 

87 

 

Bijlage A Respondenten 

De geïnterviewde personen worden weergegeven bij de organisatie waarvoor zij bij 

de Tuindorpen betrokken waren. 

 

Woningbedrijf Amsterdam (WBA) 

• E. Spek 

• C. Stor 

• Y. Vehmeyer 

 

Bewonersverenigingen en/of werkgroepen en/of bewonersondersteuning 

• R. Keuken 

• N. Nelis 

• R. Smits 

• M. Spaan 

 

Stadsdeel 

• B. Alberts 

• K. Diepenveen 

• P. Hofstee 

• H. Oosterbaan 

• P. Witte 

• T. Zwietering 

 

Architect renovatie Disteldorp, Mercuriusbuurt, Vogeldorp 

• M. van Haaren 

 

Onafhankelijke voorzitters OTT 

• G. van Asseldonk 

• M. Linssen  

 

Woonstichting De Key 

• H. Draaisma  

• F. Engelberts 

• V. Paardekooper 

• G. van Rossum 

• R. Verhoef  
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Bijlage B Vragenlijst  

De vragenlijst is onderverdeeld in hoofdvragen per onderwerp en aandachtpunten. 

De aandachtspunten fungeren als checklist. 

 

Opening 

– Korte introductie onderzoek: bestuurskundige netwerkbenadering 

– Korte beschrijving doel interviews: samenwerking en bereikte doelen 

– Betrokkenheid respondent bij tuindorpen 

 

Doelvervlechting  

(inhoudelijke kwaliteit van de interactie: meerwaarde in de vorm van 

nieuwe doelen; Teisman, fase 3-1) 

1) Hoe zijn de doelen veranderd en verzoend, zodanig dat de benodigdheden voor het 

beleidsproces bij elkaar zijn gebracht? 

– Wie heeft er samenwerkt in dit project? 

– Wie wilde het beleidsproject? 

– Wie beschikten over middelen? 

– Scoorden deze actoren met het project? 

– Welke andere actoren manifesteerden zich als supporters en met welk doel? 

– Hebben de actoren hun doelen aan anderen gepresenteerd? 

– Gebeurde dat vroegtijdig in de samenwerking? 

– Zijn er conflicten geweest gedurende het besluitvormingsproces? 

– Zo ja, wat is daar een voorbeeld van en hoe is dat opgelost? Wie nam het initiatief, 

waarom heeft men een oplossing kunnen bereiken, welke actoren hebben zich 

daarvoor ingezet? 

 

Koppelen van actoren en arena’s  

(management: relaties leggen en onderhouden; Teisman, fase 3-2) 

2) Zijn er trekkers opgetreden en is de samenwerking daardoor veranderd? 

– Wat vond u van de rol van de trekkers? 

– Hebben de trekkers of heeft de trekker bijvoorbeeld geprobeerd win-win situaties te 

creëren? 

– Vindt u dat de samenwerking op vertrouwen is gestoeld? 

– Hoe bent u betrokken geraakt bij de samenwerking? 

– Hoe ziet u uw eigen rol als u kijkt naar de wijze van samenwerken? (actief, passief, 

bijvoorbeeld, als niet-trekker) Zijn er ook actoren geweest volgens u die juist niet als 

trekkers opereerden, maar het proces bemoeilijkten? 

 

Afhankelijkheden 

3) Hoe liggen de afhankelijkheden in de samenwerking voor dit project? 

– Van welke van de actoren in de samenwerking bent/was u afhankelijk om het project 

… te realiseren? 

– Wat zijn die afhankelijkheden per actor/afdeling van actor? 

– Welke actoren zijn/waren afhankelijk van uw organisatie om het project te 

realiseren? 

– Zijn er actoren bij dit project die vanwege de afhankelijkheidsrelaties die bestaan hun 

doelen/beleid eerder kunnen doorzetten dan andere actoren, denkt u? 

– Welke ontwikkelingen/veranderingen hebben de afgelopen jaren in de 

afhankelijkheden plaatsgevonden of gaan naar uw verwachting plaatsvinden? 
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Samenwerking: mening  

(structuur: arrangeren van interacties; Teisman, fase 3-3) 

4) Hoe ervaart u de samenwerking?  

– Wat vindt u sterke punten van de wijze waarop de samenwerking is/was 

georganiseerd? 

– Wat vindt u zwakke punten van de wijze waarop de samenwerking is/was 

georganiseerd? 

– Hoe zou de samenwerking volgens u verbeterd kunnen worden? 

 

Beïnvloeden 

5) Wat doet u om andere actoren te beïnvloeden of te bewegen om zaken zo te zien 

of aan te pakken, zoals u dat graag zou zien?  

– Zijn er bepaalde instrumenten die een actor gebruikt om andere actoren te 

beïnvloeden? 

– Heeft een andere actor invloed (gehad) op het beleid van uw organisatie bij dit 

project? 

 

Oordeel over bereikte doelen (Teisman, fase 1) 

6) Wat is er tot nu toe bereikt in deze samenwerking / in dit besluitvormingsproces 

volgens u? Welke doelen, prestaties, beslissingen? 

– Op welke punten bent u tevreden met de uitkomsten van de samenwerking / het 

besluitvormingsproces? 

– Op welke punten bent u ontevreden met de uitkomsten? 

– Wat verwacht u nog van de toekomstige samenwerking? Welke doelen/beslissingen 

staan nog op te agenda? 

 

Reconstructie oorspronkelijke doelen (Teisman, fase 2) 

7) Wat waren uw oorspronkelijke doelen toen u aan deze samenwerking begon? 

– Is er op punten meer bereikt dan u had gewild? 

– Wat was de reden dat u uw doelstellingen heeft bijgesteld? 

– Hoe is het proces van onderhandelingen met anderen verlopen dat geleid heeft tot 

het bijstellen van uw doelen? 

– Op welke punten heeft u minder bereikt dan u had gewild? 

– Waarom heeft u uw doelstellingen bijgesteld? 

– Hoe is het proces van onderhandelingen met andere verlopen dat geleid heeft tot het 

bijstellen van uw doelen? 

– Is er van uw oorspronkelijke doelen documentatie beschikbaar (nota, beleidsvisie, 

e.d.)? 

– Is er documentatie beschikbaar over de gewijzigde doelen dan wel over een andere 

fase in het besluitvormingsproces? 

– Zijn er nog zaken die in dit gesprek rondom het bereiken van de doelen voor dit 

project die niet aan de orde zijn geweest, maar die volgens u wel van belang zijn? 

 

Afsluiting 

– Zijn alle belangrijke zaken aan de orde geweest? 

– Belangrijke contactpersonen binnen samenwerking 

– Bedanken voor het gesprek 

– Evt. telefonische vervolgafspraak 

– Melden: van het interview ontvangt de respondent een kort verslag per email voor 

opmerkingen; zonder expliciete toestemming, worden geen citaten in het rapport 

opgenomen; het onderzoeksrapport zal in concept worden voorgelegd. 
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Bijlage C Scenario’s voor tuindorpen midden 
jaren 90 

Tuindorp Oostzaan: De Ring en de Mercuriusbuurt 

 

Vier scenario’s zijn in 1995 en 1996 onderzocht door Bureau P/A (eindrapport 

gepubliceerd in 1997; Woningbedrijf Amsterdam, 1996a) in opdracht van het WBA.  

a) Bewonersscenario: hoog niveau renovatie, eventueel woningvergroting, 

levensduurverlenging van 25 jaar, terugkeer van 90% van de bewoners; 

b) Behoud karakter dorp: hoog niveau renovatie, woningvergroting, 

levensduurverlenging van 25 jaar, verkoop van 257 woningen (30%), terugkeer 

van 35% van de bewoners (deels naar een koopwoning); 

c) Meer grote woningen: hoog niveau renovatie, woningvergroting, 

levensduurverlenging van 25 jaar, verkoop van 607 woningen (75%), terugkeer 

van 30% van de bewoners (deels naar een koopwoning); 

d) Gemengde aanpak: (gedeeltelijke) sloop/nieuwbouw Mercuriusbuurt, 

exploitatieduur van 50 jaar, in combinatie met renovatie-huur en renovatie-

verkoop, terugkeer van 31% van de bewoners (deels naar een koopwoning). 

 

Disteldorp/Vogeldorp 

 

Er zijn vier scenario’s doorgerekend door Bureau P/A (Woningbedrijf Amsterdam, 

1996b). Deze scenario’s dragen dezelfde namen als de scenario’s die voor Tuindorp 

Oostzaan zijn opgesteld, behalve het laatste scenario.  

a) Bewonersscenario: geen sloop, renovatie van alle woningen, samenvoeging van 

150 tot 75 woningen, terugkeer van 75% van de bewoners; 

b) Behoud karakter dorp: geen sloop, renovatie van alle woningen, samenvoeging van 

woningen zodanig dat er 227 gerenoveerde woningen (van 315 woningen) 

overblijven, verkoop van 143 woningen, terugkeer van 30% van de bewoners (10 

huishoudens naar een koopwoning); 

c) Meer grote woningen: geen sloop, uitbouwen van bestaande woningen, 163 

gerenoveerde woningen (was 315), waarvan 97 huur en 66 koop, terugkeer van 

31% van de bewoners; 

d) Sloop en nieuwbouw: sloop van alle woningen, nieuwbouw van 198 woningen 

waarvan 159 groot, 96 huurwoningen en 102 koopwoningen, terugkeer van 15% 

van de huidige bewoners. 
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Bijlage D Bijlagen OTT-akkoord 

Het OTT-akkoord bestond niet alleen uit het akkoord (Slotdocument en 

Samenvatting), maar ook uit een aantal van zogenaamde side letters en stukken. 

Het gaat hier om nadere afspraken tussen WBA en het stadsdeel Amsterdam-Noord 

(buiten het OTT om) die ook zijn ondertekend door de bewonersverenigingen van de 

drie dorpen. Zo horen bij Bijlage 1 van de akkoordverklaring twee brieven van het 

stadsdeel Amsterdam-Noord aan het WBA uit de periode januari en februari 1998, 

evenals een afsprakenlijst en een daarbij horend stappenplan van februari 1998. 

Deze afspraken tussen stadsdeel en WBA zijn nog eens in bijlage 2 van de 

akkoordverklaring geëxpliciteerd. 

 

De afspraken volgens bijlage 2 bij het akkoord luiden onder meer: 

– Het WBA en het stadsdeel Amsterdam-Noord verplichten zich om voor het nog 

resterende tekort van 3,5 miljoen gulden in onderling overleg, maar met behoud van 

ieders verantwoordelijkheid in deze, een acceptabele oplossing te vinden. Daarbij 

streven partijen ernaar om niet in te leveren op de door het OTT beoogde kwaliteit. 

– Het WBA en het stadsdeel Amsterdam-Noord gaan actief op zoek naar (een) nieuwe 

eigena(a)r(en) voor Disteldorp en Vogeldorp. 

– De voorwaarden waaronder Disteldorp en Vogeldorp worden verkocht, zullen 

onderwerp van overleg zijn tussen stadsdeel en WBA. 

– Het WBA zal de bewonersvertegenwoordigingen uit Vogeldorp en Disteldorp op de 

hoogte houden van de stand van zaken bij het zoeken naar een nieuwe eigenaar. 

– Zodra de nieuwe eigena(a)r(en) bekend zijn, zal in beide dorpen een 

bewonersvergadering worden georganiseerd met de nieuwe eigena(a)r(en). 

– De 1e en 2e fase renovaties in het middengebied van Tuindorp Oostzaan zullen 

(technisch en sociaal) worden geëvalueerd. De huurdersvereniging zal bij deze 

evaluatie worden betrokken. De conclusies zullen meegenomen worden in de 

voorbereiding van de renovatie van de andere delen van Tuindorp Oostzaan. 

– Het stadsdeel zal een onafhankelijk onderzoek instellen naar aanleiding van de 

geconstateerde scheurvorming in de 1e en 2e fase in Tuindorp Oostzaan. De 

resultaten van deze onderzoeken (ook die van het WBA) zullen van invloed zijn op de 

renovatieplannen voor de Ring en de Mercuriusbuurt. 

– De huurdersvereniging Tuindorp Oostzaan zal betrokken worden bij de voorbereiding, 

uitvoering en evaluatie van de proefwoning(en) in de Mercuriusbuurt. 

 

Uit de afsprakenlijst 3 Tuindorpen Amsterdam-Noord die ook bij het OTT-akkoord is 

gevoegd en die door het WBA en de Portefeuillehouder Wonen van het Dagelijks 

Bestuur Stadsdeel Amsterdam-Noord zijn getekend, blijken onder andere de 

volgende afspraken: 

– De wethouder VhV Amsterdam verbindt zich tot een bijdrage van 15 miljoen gulden 

voor de renovatie van Tuindorp Oostzaan. 

– De bijdrage van 15 miljoen gulden wordt verstrekt onder de voorwaarde dat het WBA 

de uiterste inspanningsverplichting heeft om Vogeldorp en Disteldorp te verkopen 

aan een andere eigenaar, bij voorkeur een corporatie. 

– De volgende eigenaar moet zich bij de aankoop verbinden om de door het OTT 

vastgestelde plan van aanpak voor deze dorpen uit te voeren zonder aanvullende 

subsidie van de centrale stad. 

– Het WBA verplicht zich bij de verkoop, het OTT-plan van aanpak voor Vogeldorp en 

Disteldorp als uitvoeringsverplichting voor de koper vast te leggen in de akte van 

eigendomsoverdracht. 

– Het Stadsdeel Amsterdam-Noord stelt aan het WBA een bijdrage ter beschikking van 

1 miljoen gulden voor de renovatie van Tuindorp Oostzaan. Deze bijdrage wordt 

verstrekt uit het versleutelde deel van het Stadsvernieuwingsfonds. 
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– Het stadsdeel accepteert het WBA op korte termijn als opdrachtgever voor 500 

woningen in de marktsector en garandeert dat uiterlijk 1 juni 1998 zowel de locatie 

als het realiseringsjaar ten genoegen van partijen is vastgesteld. 

– Het WBA en het stadsdeel maken op korte termijn afspraken waarin het aandeel van 

het WBA in de huurwoningmarkt van Amsterdam-Noord nader wordt uitgewerkt en 

zeker gesteld. 

– Partijen zullen daartoe een Raamovereenkomst opstellen die in ieder geval uiterlijk 1 

juni 1998 zal zijn vastgesteld. Partijen zijn het er over eens dat deze 

Raamovereenkomst in ieder geval 600 woningen zal opleveren waarmee de 

doelstelling, dat de positie van het WBA op de woningmarkt Noord wordt zeker 

gesteld, al ten gevolge van de overdracht van Vogeldorp en Disteldorp, zo veel 

mogelijk wordt gerealiseerd. 

 

In de side letters uit Bijlage 1 bij het Slotakkoord worden nog andere afspraken 

genoemd, zoals: 

– Het stadsdeel verplicht zich om zodra het OTT slotdocument is ondertekend, in die 

maand de subsidie van 15 miljoen bij de centrale stad aan te vragen en zeker te 

stellen voor de renovatie van Tuindorp Oostzaan. 

– Het WBA is bereid om zodra het OTT slotdocument door alle partijen is ondertekend, 

met de voorbereidingen van de renovatie van de betreffende delen van Tuindorp 

Oostzaan te starten. WBA stelt de aanvangsdatum vast voor de renovatie Tuindorp 

Oostzaan per 1 juni 1998. 

– Het stadsdeel zal een verplichting vastleggen voor de toegezegde 1 miljoen gulden 

subsidie. 

– Er zal een gezamenlijk persbericht door de centrale stad, het stadsdeel en het WBA 

worden opgesteld. 

– Een positie van 300 woningen in De Bongerd voor het WBA is onder specifieke 

condities bespreekbaar. 

 





Inhoud
Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemers die een bijdrage leveren aan 
de publieke taak. Een van de opgaven voor woningcorporaties heeft betrekking op de
stedelijke vernieuwing. De praktijk leert dat corporaties bij het uitvoeren van stedelijke
vernieuwingstaken te maken hebben met een netwerk van betrokken organisaties. Het
functioneren van dit netwerk en de perceptie van gerealiseerde doelen door verschillende
actoren vormen de kern van dit onderzoeksproject. Vanuit de bestuurskundige netwerk-
benadering en vanuit de praktijk worden zij bestudeerd. Uit de casestudie van drie tuin-
dorpen in Amsterdam-Noord waarover in dit rapport wordt gerapporteerd, is gebleken dat
de bereidheid om opening te bieden voor elkaars standpunten de samenwerking in een
netwerk bevordert, omdat vervolgens mogelijkheden tot doelvervlechting een kans krijgen.
In het vervolgonderzoek wordt een casestudie in Rotterdam uitgevoerd. Dit is de laatste
casestudie in de reeks na Den Haag en Amsterdam.

Colofon
Dit onderzoek kwam tot stand in het kader van het onderzoeksprogramma Corpovenista,
waarin wordt samengewerkt door negen grote woningcorporaties (de Alliantie, Haag
Wonen, de Key, het Oosten, Staedion, Vestia, Woonbron, de Woonplaats en Ymere), Aedes
(de vereniging van woningcorporaties), Onderzoeksinstituut OTB Technische Universiteit
Delft en onderzoeksgroepen van de Universiteiten van Utrecht en Amsterdam (zie:
www.corpovenista.nl). Corpovenista is onderdeel van het wetenschappelijk programma
binnen het Habiforum-kennisontwikkelingsprogramma ’Vernieuwend Ruimtegebruik’. 
Dit rapport is digitaal verkrijgbaar via www.corpovenista.nl 

Habiforum
Dit is een publicatie van Habiforum in het kader van het programma Vernieuwend
Ruimtegebruik. Habiforum is een kennisnetwerk dat ruim 2.000 experts verbindt, die samen
nieuwe vormen van duurzaam ruimtegebruik ontwikkelen én in de praktijk brengen. Het
programma omvat praktijkprojecten (proeftuinen) en wetenschappelijk onderzoek. Het
wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het InnovatieNetwerk Groene Ruimte en
Agrocluster en de universiteiten van Delft, Rotterdam, Amsterdam (VU en UvA), Utrecht en
Wageningen. Door deze samenwerking ontstaat er synergie tussen wetenschap, praktijk en
beleid. Habiforum wordt gefinancierd vanuit Bsik, het kenniseconomieprogramma van de
Rijksoverheid, en uit bijdragen van publieke en private partijen. Zie ook: www.habiforum.nl
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