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 Herinrichting Elandsgracht: uitdaging  

      voor nieuwe bestuurscommissie 
 
Als bewoonster van de Amsterdamse binnenstad mocht ik 19 maart maar liefst 

drie keer mijn stem uitbrengen: voor de gemeenteraad, voor de 
bestuurscommissie en voor het referendum over de Elandsgracht. Bij het 

referendum over de Elandsgracht, het eerste stadsdeelreferendum in de 
geschiedenis van stadsdeel Centrum, kon ik kiezen tussen twee varianten: die 
van stadsdeel Centrum en die van de Initiatiefgroep Elandsgracht. Zo was ik 

ineens onderdeel van een controverse tussen bewoners en overheid. 
Interessante bijkomstigheid is dat de nieuwe bestuurscommissie, waarvoor ik 

dus ook een stem mocht uitbrengen, juist de opdracht heeft om de relatie met 
de burger te verbeteren.  
Tijdens een bijeenkomst over de buurtwet in wording hoorde ik Hetty Politiek 

(proeftuin Vertrouwen in de Stad) roepen: “Hoe nu verder met de Buurtwet? In 
ieder geval níet zoals bij de Elandsgracht!” Voor mij een reden om me nader in 

deze kwestie te verdiepen. Hoe kan de net aangetreden bestuurscommissie in 
het licht van de nieuwe maatschappelijke en politieke verhoudingen het beste 
omgaan met de uitslag van het referendum? 

 
Voorgeschiedenis  

Jarenlang is overleg gevoerd over een opknapbeurt voor de Elandsgracht, een in 
economisch en sociaal opzicht florerend stukje Amsterdamse binnenstad. De 
gracht kent een groot aantal buurtwinkels, een aantal gerenommeerde 

speciaalzaken en typisch Amsterdamse horeca. De aanwezigheid van deze zaken 
vertegenwoordigt voor buurtbewoners en –ondernemers een belangrijke waarde.  

De buurt kent naast veel oorspronkelijke bewoners ook veel huishoudens van 
buiten. Maar ondanks de komst van „nieuwe stedelingen‟1 heeft het haar typisch 
Jordanese karakter weten te behouden. Dat betekent onder meer dat de sociale 

cohesie er groot is: mensen kennen elkaar en zijn betrokken op elkaar.  
In fysiek opzicht gaat het met de gracht aanzienlijk minder goed. Door het grote 

aantal auto‟s langs de trottoirs en in de middenberm is de uitstraling 
bedroevend. Het straatbeeld oogt verder ook rommelig en verwaarloosd. Hoog 
tijd voor een opknapbeurt; daar was iedereen het over eens. Maar hoe ingrijpend 

dat moest gebeuren, daarover verschilden partijen van mening. “Het gaat goed 
met de Elandsgracht. Onderhoud plegen, niet voor veel geld de boel overhoop 

halen!”, aldus buurtbewoners. 
   
Plan voor herinrichting 

Toen het stadsdeel besloot een plan voor herinrichting op te stellen, kwamen 
bezorgde buurtbewoners al snel in het verweer. Langdurig overleg leidde 

uiteindelijk tot een compromis tussen het dagelijks bestuur en de bewoners, Plan 
2 genaamd. In feite was er tot dat moment sprake van coproductie van beleid. 

Kenmerkend voor coproductie is dat „afhankelijke partijen in een netwerk op 
grond van een proces van wederzijdse beeldvorming komen tot een 

                                                           
1
 Nieuwe stedelingen zijn volgens de definitie van de Dienst Onderzoek + Statistiek ‘mensen van Nederlandse 

en westerse herkomst, exclusief Oost-Europeanen, tussen de 18-54 jaar, die zich na hun zeventiende in 
Amsterdam hebben gevestigd’ 



gemeenschappelijke definitie van het probleem en daarop voortbouwende 

aanpakken, waardoor een gezamenlijke beleidspraktijk ontstaat‟ (Bekkers 2012, 
p.169).  

 
Politieke interventie 
Wanneer het plan in de Commissie Openbare Ruimte van het stadsdeel wordt 

besproken, komt coalitiepartij Groen Links, gesteund door coalitiegenoten D66 
en PvdA, plotseling met aanvullende eisen op het gebied van de parkeerdruk. In 

de deelraad wordt hierover een motie ingediend en aangenomen: Plan 2+ is een 
feit. De aanscherping is voor een deel van de bewoners niet acceptabel. Je zou 
kunnen zeggen dat de legitimiteit van het stadsdeelbestuur door deze politieke 

interventie een enorm deuk opliep. Volgens Bekkers wordt de legitimiteit van het 
openbaar bestuur en het beleid dat wordt gevoerd beïnvloed door de mate 

waarin er tussen overheid en samenleving betekenisvolle interacties tot stand 
kunnen worden gebracht. „Is dit niet het geval, dan spreken we van verbroken 
verbindingen‟ (Bekkers 2012, p.331).  

 
Burgerinitiatief 

De bewoners besluiten tot een Burgerinitiatief, met als inzet Plan NUL.2 Volgens 
Geul is het burgerinitiatief de derde in een rij van vier vormen van directe 

burgerparticipatie sinds 1968; na inspraak, interactieve beleidsvorming en vóór 
de doe-democratie. De kans op zinvolle en succesvolle burgerparticipatie doet 
zich volgens Geul met name voor bij onderwerpen „die dichtbij liggen, in de 

directe leefwereld, waar burgers dagelijks mee te maken hebben en hun 
ervaringskennis voor in kunnen zetten‟ (Geul 2013, p.116). Daarvan is in deze 

casus zeker sprake. 
 

 
Variant NUL was het voorstel van de Initiatiefgroep Elandsgracht: 

De bestaande inrichting en karakter blijven zoveel mogelijk behouden. Het 

transformatorhuisje op het Johnny Jordaanpleintje blijft en krijgt een 

publieksfunctie. De parkeerplaatsen op de Elandsgracht worden gehandhaafd 

met twee doorsteken voor voetgangers. 

Variant 2+ was het voorstel van stadsdeel Centrum: 

Herinrichting met brede stoepen en ruimte op de middenberm. Het 

transformatorhuisje verdwijnt; de beeldentuin op het Johnny Jordaanpleintje 

blijft behouden. Parkeerplaatsen voor vergunninghouders worden verplaatst 

naar de Q-parkgarage. 

 
 

In de deelraadvergadering van 26 februari 2013 wordt over beide varianten 
gestemd. De deelraad stemt in met Plan 2+; Plan NUL van de Initiatiefgroep 

wordt afgewezen. “Naar de mensen die hier al decennia wonen en werken wordt 
niet geluisterd”, aldus een teleurgestelde initiatiefnemer (Parool, 27 februari 
2013). 

 
Hieruit blijkt dat representatieve democratie niet altijd leidt tot beslissingen waar 

direct betrokken burgers zich in kunnen vinden. Fung stelt in zijn artikel de 
vraag: „Should public decision-making in modern democracies be organized in 

                                                           
2
 Het Burgerinitiatief geeft burgers het recht om een eigen voorstel op de agenda van de (deel)raad te plaatsen. 

Hiervoor zijn 200 handtekeningen nodig van kiesgerechtigde Amsterdammers cq. binnenstadbewoners. De 
(deel)raad neemt over het voorstel een besluit. Daarmee eindigt de procedure. 



participatory and delibarative ways, or though political representatives selected 

through periodic elections?‟ (Fung 2004, p.14). Hij wijst op de tekortkomingen 
die het representatieve model van democratie vertoont: „The chains between 

principles (citizens‟ interests, preference and signals), agents (politicians and 
administrations) and outcomes in contemporary are long indeed‟ (Fung 2004, 
p.5). Participatieve en deliberatieve democratie kunnen volgens hem op 

verschillende manieren bijdragen aan een beter functioneren van de 
representatieve democratie. In beide modellen hebben burgers meer directe 

invloed. Ook In ‟t Veld en Kruiter hebben het erover dat representatieve 
democratie ruimte moet maken voor directe democratie. „Bestuurders vinden dat 
moeilijk. Het vraagt ook om een andere rol van de overheid in een 

netwerksamenleving met veel meer spelers en minder sturing en 
doorzettingsmacht‟ (In ‟t Veld e.a., 2014). 

 
Het referendum 
De Initiatiefgroep geeft zich niet gewonnen en vraagt een referendum aan. De 

Gemeentelijke referendumverordening verschaft het Amsterdamse electoraat 
vetomacht: blijkt de helft van het aantal kiezers tegen het Raadsbesluit, dan 

geldt het als verworpen, ongeacht het aantal voorstemmers. Vetomacht en 
hindermacht zijn twee vormen van blokkademacht. „Hiervan is sprake als een 

beleidsvoerder voor het effectief doorvoeren van zijn plannen de instemming 
en/of medewerking nodig heeft van andere actoren‟ (Geul, p.129, 130). 
De voor het referendum benodigde vierduizend handtekeningen zijn snel binnen. 

De deelraad stemt in met een referendum over de varianten NUL en 2+, en wel 
op 19 maart 2014. Maar opnieuw redt het voorstel van de Initiatiefgroep het 

niet. Bij een opkomst van 44,5% stemt 45,2% van de binnenstadbewoners voor 
Variant NUL en 54,8% voor Variant 2+. De Initiatiefgroep opteert in haar eerste 
reactie op de uitslag voor een nieuw referendum, maar dan op buurtniveau.  

 
De relatie tussen stadsdeel en bewoners is er door de gang van zaken niet beter 

op geworden. Pogingen om bij het stadsdeel een interview te krijgen met een 
verantwoordelijke bestuurder of ambtenaar maken duidelijk dat het hier „een 
gevoelig dossier‟ betreft. Dit kan gezien worden als een bevestiging van Kruiters 

stelling dat „betrokkenheid en zeggenschap van burgers zich slechts moeizaam 
een weg banen in de beleidskaders van het publieke domein‟ (Kruiter 2014, 

p.29). 
 
Verschillende invalshoeken 

Wanneer de plannen van de Initiatiefgroep en het stadsdeel naast elkaar worden 
gelegd, lijken het aantal parkeerplaatsen en het Johnny Jordaanpleintje de twee 

grootste pijnpunten. In het eerste geval gaat het om de bereikbaarheid en 
betaalbaarheid voor autoverkeer, in het tweede geval om de nostalgische waarde 
van de beelden en het transformatorhuisje op de kop van de Elandsgracht. Maar 

achter deze twee pijnpunten gaat de angst schuil dat de buurt haar huidige 
karakter verliest en ten prooi valt aan commerciële projectontwikkelaars.  

 
Het stadsdeel denkt dat door de herinrichting in één keer goed aan te pakken, de 
Elandsgracht kan worden toegevoegd aan de lijst van leuke en mooie plekken in 

de stad; plekken waar bewoners én bezoekers graag komen om te winkelen en 
elkaar te ontmoeten (www.centrum.amsterdam/elandsgracht). Daarbij maakt 

het stadsdeel een vergelijking met de Haarlemmerdijk en Utrechtsestraat; twee 
winkelstraten die recent zijn opgeknapt. Een dergelijke vergelijking gaat voorbij 

http://www.centrum.amsterdam/elandsgracht


aan het voorgenomen streven naar maatwerk, waarbij het beleid wordt 

toegesneden op de specifieke situatie. De verontruste buurtbewoners hebben 
bovendien van nabij kunnen meemaken wat er de afgelopen jaren met De 9 

Straatjes is gebeurd.  
 
Tordoir noemt De 9 Straatjes expliciet als voorbeeld van een 

samenwerkingsverband dat actief inspeelt op een bepaald type externe effecten: 
districteffecten. „Districtseffecten spelen overal waar mensen zich laten 

inspireren door of anderszins waarde halen uit activiteiten en kenmerken in de 
naaste omgeving zonder daarvoor te betalen‟ (Tordoir 2012, p.15). Het 
winkelgebied won na het instellen van het samenwerkingsverband in rap tempo 

aan populariteit. Door de „veryupping‟ die vervolgens plaatsvond, konden 
buurtwinkels de enorm gestegen huurprijzen niet langer betalen en moesten zij 

plaatsmaken voor hippe kledingboetiekjes en flagshipstores. De 9 Straatjes 
worden nu overspoeld door bezoekers en toeristen. De marktwaarde van de 
buurt is gestegen (hogere vastgoedprijzen), ten koste van de maatschappelijke 

waarde (het authentieke karakter). Je zou misschien zelfs kunnen zeggen dat 
hier sprake is van een bijzondere vorm van „tragedy of the commons‟: het gratis 

gebruik zorgt voor overconsumptie en uiteindelijke verlies van de betreffende 
waarde (Tordoir 2012, p.12). 

 
Nieuwe rol voor stadsdeelbestuur 
Het referendum vindt plaats op het moment dat het bestuurlijk stelsel in 

Amsterdam een ingrijpende wijziging ondergaat. Op stadsdeelniveau wordt het 
(dualistische) stelsel, met een dagelijks bestuur en een stadsdeelraad, 

vervangen door één gekozen (monistische) bestuurscommissie. De 
bestuurscommissie voert plannen en regels van de centrale stad uit en zijn 
tegelijkertijd de „ogen en oren‟ van de buurt. Beide uitgangspunten moeten ertoe 

leiden dat de overheid dichter bij de burger komt te staan en dat er meer 
maatwerk kan worden geleverd. De laatste tijd is er om die reden bij stadsdelen 

veel aandacht voor „gebiedsgericht werken‟. Het gaat daarbij om een integrale 
aanpak op buurtniveau van economische, sociale en fysieke aspecten. 
Gebiedsgericht werken in optima forma zou gelijkenissen moeten vertonen met 

social innovation. Cells e.a. gaan hier in hun boek Agents of Change uitgebreid 
op in: „Talking about change involves opening up the ideas and concerns of 

others, talking in their views and suggestions, and modifying or even reimagining 
the innovation in terms of what is valuable or feasible. After all, social innovators 
can move forward only if they obtain legitimacy and support. Their innovations 

may be the most obvious and intelligent solutions to them, but they have to 
persuade others that it is meaningful‟ (Cells e.a., 2012). 

De uitgangspunten van de bestuurscommissie en change management staan 
vooralsnog in schril contrast met de situatie die op de Elandsgracht is ontstaan. 
Daar voelen bewoners en ondernemers zich nu eerder in de steek gelaten dan 

gesteund door het stadsdeel. 
 

Ander frame in nieuwe fase 
Plan 2+ van het stadsdeel heeft bij het referendum een meerderheid behaald. 
Dat neemt niet weg dat het stadsdeel bij de uitvoering van dat plan weer volop 

kan inzetten op coproductie, zoals zij dat vóór de politieke interventie in feite ook 
al probeerde. Volgens Bekkers is wederzijds voordeel een kritische factor voor 

coproductie: „In coproductie van beleid is het de kunst om aanvankelijk als zero 
sum gedefinieerde situaties om te buigen naar situaties waarin wederzijds 



voordeel kan worden behaald of de geleden schade zoveel mogelijk kan worden 

verzacht, bijvoorbeeld door reframing‟ (Bekkers, p.175). In het nieuwe frame zal 
de nadruk wellicht meer moeten komen te liggen op de belangen van de buurt in 

plaats van op de aantrekkingskracht op bezoekers. Ook in het hoofdstuk 
Managing Meanings wordt het belang van (re)framing aangegeven: „Choosing a 
frame that profounds common ground enables agents of change to built 

partnerships and a shared sense of purpose‟ (Cells, e.a., 2012, p.45).  
 

Het vertrouwen terugwinnen 
De geschiedenis van de plannen voor de Elandsgracht overziend, zou je kunnen 
stellen dat het stadsdeelbestuur aanvankelijk heeft geprobeerd om via 

coproductie tot een gedragen plan voor de Elandsgracht te komen. De politieke 
interventie van de raad heeft ervoor gezorgd dat de partijen tegenover elkaar 

zijn komen te staan. De uitkomst van het referendum betekent dat het stadsdeel 
aan het eind van de besluitvormingsfase heeft „gewonnen‟ van de bewoners en 
ondernemers van de Elandsgracht. In de uitvoeringsfase zal het stadsdeel het 

vertrouwen moeten zien te herstellen. Zonder steun van de buurtbewoners en –

ondernemers kan er immers nooit een goede uitvoering aan het 

herinrichtingsplan voor de Elandsgracht worden gegeven.  
In ‟t Veld en Kruiter beschrijven de tegenstelling tussen de rationaliteit van 

beleidssystemen en –denkers (vaak star en gesloten) en de uitvoering (vraagt 
altijd openheid en flexibiliteit). „In beleidsontwikkeling domineert lineair-causale 
oriëntatie. In uitvoering domineert reflexiviteit, veel complexer en 

onvoorspelbaarder. Door dat proces heen dansen de rationaliteiten‟ (In „Veld 
e.a., 2014).  

 
Het eerste dat de bestuurscommissie moet doen is een brede overleggroep in het 
leven roepen, waarin bewoners, ondernemers, andere stakeholders en 

ambtenaren zijn vertegenwoordigd. Bij voorkeur zijn dat andere 
vertegenwoordigers dan in de besluitvormingsfase. In de overleggroep wordt 

besproken wanneer en op welke manier de onderdelen van het herinrichtingsplan 
worden uitgevoerd. De overleggroep verzorgt de communicatie met betrokkenen. 

Zo wordt de uitvoering minder gezien als door het stadsdeel geregisseerd en zal 
de weerstand kunnen afnemen. Daar hoort bij dat het stadsdeel zich openstelt 
voor de ideeën en gevoelens die er in de buurt leven, en bereid is daar rekening 

mee te houden. Om dat te stimuleren zou de bestuurscommissie een change 
manager kunnen aanstellen die het vertrouwen van de buurtbewoners en –

ondernemers geniet. Iemand die begrijpt dat de buurt niet wil dat de 
vastgoedprijzen stijgen en buurtwinkels noodgedwongen moeten verdwijnen. En 
die meedenkt hoe de samenstelling van het winkelbestand zoveel mogelijk 

behouden kan blijven en „veryupping‟ van de Elandsgracht kan worden 
tegengegaan.   

 
Tot slot 
Dat Hetty Politiek de Elandsgracht niet als lichtend voorbeeld ziet voor de 

Buurtwet, kan ik mij goed voorstellen. De Buurtwet is erop gericht dat 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en publieke middelen meer bij burgers 

komen te liggen. Bewonersgestuurde wijkontwikkeling en wijkondernemingen 
moeten ruim baan krijgen, met de overheid in een faciliterende rol. Een 
referendum past niet in dat beeld, en al helemaal niet een referendum waarbij de 

bewoners aan het kortste eind trekken.  
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