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De economische crisis heeft een nieuwe ontwikkeling opgeleverd. Je 
hoeft niet bij alles meer te wachten op wat de gemeente voor je bedenkt, 
de bewoners maken zelf plannen. En ze vinden ook het geld om ze uit te
voeren. tekst tracy MetZ 

H
et is een teer punt van de ‘oude’
stadsontwikkeling. Vooral kanto-
ren werden voor de balans ge-
bouwd, niet voor de behoefte. En
dus zit Nederland met het grootste
aantal vierkante meters – acht mil-
joen – aan leegstaande kantoren.
Een horecapaviljoen, zoals het

vrijdag officieel te openen Bret bij
Sloterdijk, gemaakt van rode zee-
containers met (moes)tuinen er-
naast, een kas in de tuin en een ei-

gen koffiebranderij en paddenstoelenkwekerij – padden-
stoelen groeien goed op koffiedik – is stadsontwikkeling
nieuwe stijl en heel wat anders dan de zoveelste toren
van 120 meter hoog, zoals eerst de bedoeling was. Maar
was er vraag naar die toren? In de ogen van de andere to-
renbewoners is het tijdelijk, goedkope, informele pavil-
joen misschien een vreemde eend in de bijt, maar het
voegt vast iets toe aan de omgeving van Sloterdijk. Om
geld te ‘vinden’ – en grondstoffen te besparen – worden
voor Bret zo veel mogelijk onderdelen gehuurd of ge-
leased: de zeecontainers, de kas, de meubels.

De economische crisis heeft de traditionele wijze van
stadsontwikkeling een harde klap toegebracht. Jaren is er
geen geld geweest om te bouwen, om hypotheken te ver-
strekken, om te beleggen – het geld van veel beleggers zat
vast in leegstaande winkels en kantoren. Bovendien ont-
stond er een crisis van vertrouwen: opvallend genoeg viel
juist in Nederland, een land met een eeuwenlange tradi-
tie van planning en ruimtelijke ordening van overheids-
wege, de bodem uit dat topdown bepalen wat er in de
stad mag gebeuren. Stadsbewoners hebben het initiatief
naar zich toegetrokken en zijn zelf plannen gaan maken
en alternatieve wegen gaan zoeken om die voor elkaar te
krijgen, ook financieel.

Een van de mensen achter Bret is architect Wouter
Valkenier. Hij had al ervaring met geld zoeken voor een
bouwproject: zeven jaar geleden was hij medeoprichter
van café-restaurant Hannekes Boom, aan het water te-
genover wetenschapsmuseum Nemo. “Crowdfunding is
nu je van het, maar het bestond toen amper. We hebben
daarom een systeem van aandelen bedacht. Als je een
aandeel van duizend euro kocht, kon je, als het project
klaar was, je geld terugkrijgen in de vorm van een tegoed
van 1200 euro aan eten.” Geld is niet eens het punt, zegt
hij, maar vooral de tijd en de energie die het kost om dat
geld bij elkaar te sprokkelen. “Het voordeel is dat je daar-
door al van tevoren een community aan je bindt. Je weet
dat er vraag is naar wat je gaat maken.” 

amsterdam Boiling
Sterker nog, zegt Jesse Jorg van We the City: “Geld bij el-
kaar krijgen is een creatief en sociaal proces. Daardoor
voelen veel mensen zich eigenaar van een ontwerp als
het wordt gerealiseerd.” 

Jorg, sinds kort lid van de Young on Board, het onstui-
mige petekind van de Amsterdam Economic Board, lan-
ceerde vorig jaar een innovatieve manier van geld opha-
len: Amsterdam Boiling, ‘munitiekamer voor ongeduldi-
ge stadmakers’. Iedereen doneert tien euro bij binnen-
komst, daarvoor krijg je soep en stemrecht. Vier mensen
presenteren hun plan en de winnaar krijgt – zonder pro-
jectplan of begroting – al het opgehaalde geld, verdub-
beld door een externe partij. De winnaar moet een pre-
sentatie geven op de volgende Boiling. 

“Ik wil een plek maken waar mensen constant met
ideeën kunnen aankloppen, nieuwe coalities vormen en
morgen aan de slag gaan,” zegt Jorg. “De energie van een
idee zit in de beginfase. Als je maanden op de uitslag van
een fonds of de gemeente moet wachten en dan een kou-
de ‘nee’ te horen krijgt, is het al voorbij. Ik ben een groot
voorstander van de kracht van een goed idee.”

Op de volgende Amsterdam Boiling, 4 juni in een op-
blaasbare sculptuur van transparant pvc in de Wibaut -
straat, worden vier ideeën gepresenteerd voor de ‘Know-
ledge Mile’. Dat is een initiatief van onder meer de Hoge-
school van Amsterdam om van de strook Wibautstraat-
Weesper straat, voorheen bekend als de lelijkste straat
van de stad, dé kennisstraat van Nederland te maken. De
opbrengst van deze Boiling wordt verdubbeld door het
Amsterdam Creative Industries Network.
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Een van de bekendste initiatieven van particulieren om
hun stad anders te ontwikkelen, en daarvoor zelf geld te
genereren, is de Luchtsingel van het Rotterdamse bureau
ZUS. Oprichters zijn Elma van Boxel en Kristian Koreman.
Ze wisten eerst een knoepert van een naoorlogs kantoor-
gebouw van de sloop te redden, vervolgens hebben ze het
met de omliggende stad verbonden door middel van een
‘luchtsingel’: een grote, geelgeschilderde houten brug
over het spoor, waarvan de planken de namen dragen
van hun ‘sponsors’. Met planken van 25 euro per stuk
haalden ze één miljoen euro op, naast de vier miljoen die
de gemeente fourneerde. Het project bevat nu ook een
park, het dak van het naastgelegen spoorviaduct en een
Dak-akker op het kantoor.

Zulke projecten vergen een gigantische inspanning
van de betrokken stadsbewoners, maar laten ook zien dat
je als individu wel invloed op de stad kunt hebben. Je
hoeft niet te zitten wachten wat de gemeente voor je be-
denkt. Maar zal het ook beklijven? Met een reeks relatief
kleine particuliere initiatieven kun je geen hele wijken of
regionale projecten aanpakken. “Het is fijn voor burgers
om de stad naar hun hand te kunnen zetten,” zegt Elma
van Boxel. “Maar grote zaken als de waterhuishouding of
de leegstand zijn een kwestie voor de overheid. Daar kun
je als burger niks mee, dat moet een nationaal program-
ma zijn. Met moestuinen maak je nog geen stad.”

Groot winstpunt van deze kleinschalige stadsontwik-
keling door stedelingen die eigen ideeën moeten finan-
cieren, is dat er weer een duidelijke relatie is tussen bei-
de. “Ik word angstig als ik van ontwikkelaars hoor dat er
weer geld vrijkomt,” zegt Van Boxel. “Ik ben bang voor
een tweede golf van speculatie. De laatste jaren ging alles
traag en kregen dingen een kans om organisch te groeien.
De nieuwe stadsontwikkeling is spannend, maar nog
steeds kwetsbaar.”

StaDSleven
Journalist Tracy Metz leidt in
samenwerking met Het Parool en
filminstituut Eye de maandelijkse live
talkshow Stadsleven,
www.stadslevenamsterdam.nl. 
Dinsdag 28 april is het thema Show 
Me the Money. 
De gasten:
n Filosoof Bas Haring geeft een
voorproefje uit z’n komende boek
Waarom is cola duurder dan melk?

n Hoe staat het met Amsterdam als
financieel centrum in de wereld?
Daarover praten Amsterdams
wethouder Financiën Udo Kock (D66)
en econoom Mathijs Bouman, bekend
van De wereld draait door en columnist
van Het Financieele Dagblad.

n Rommy Albers van Eye toont bijzondere
fragmenten uit de film Komedie om
geld (1936)

nWerken lokale valuta? Onderzoeker
Lotte Boonstra en Feye van Olden van
De Makkie delen hun ervaringen.

n De stadsontwikkeling nieuwe stijl boort
allerlei alternatieve vormen van
financiering aan. Elma van Boxel van
ZUS Architecten vertelt hoe zij de
Luchtsingel in Rotterdam realiseerden.

locatie: De Balie, leidseplein, amsterdam,
20.00 uur, toegang €7,50,
via http://tickets.debalie.nl

Doe-Het-ZelfStaD
Binnenkort laat een aantal projecten 
zien hoe steden nu op een andere 
manier worden bedacht, ingericht 
en gefinancierd:
24 april Opening van Bret, een
horecapaviljoen van rode zeecontainers
met kas en (toekomstige) tuin voor NS-
station Sloterdijk.
www.facebook.com/bret.amsterdam
5 mei Met het 4 en 5 Mei Comité
organiseert Kitchen Roulette een speciale
5 mei-editie. Je verzorgt een gang, je eet
bij anderen de andere gangen en aan het
eind komen alle ‘gastvrijheidsstrijders’ bij
elkaar. 
www.kitchenroulette.nl
4 juni De vierde editie van Amsterdam
Boiling is gewijd aan ideeën voor de
‘Knowledge Mile’, de Weesperstraat/
Wibautstraat.
www.facebook.com/AmsterdamBoiling
20 juni Officiële opening op de Dag van 
de Architectuur van de Luchtsingel in
Rotterdam, die onder andere met
crowdfunding is gerealiseerd.
dagvandearchitectuur-rotterdam.nl 
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