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Samenvatting 

 

Aanleiding voor dit onderzoek is de vraag vanuit de Dienst Noord/Zuidlijn specifiek het contract 

Diepe Stations om een document te genereren waar het gevoerde omgevingsmanagement in uiteen 

gezet wordt. De lessen die hieruit getrokken kunnen worden zijn mogelijk interessant voor 

toekomstige binnenstedelijke ontwikkelingen. Daarnaast zorgt dit onderzoek dat de verkregen kennis 

en inzichten over omgevingsmanagement gedocumenteerd worden.  

 

In dit onderzoek wordt het gehanteerde omgevingsmanagement vanaf start uitvoering bij station 

Vijzelgracht in kaart gebracht. Tevens is het effect van het gehanteerde omgevingsmanagement op 

het project onderzocht. De volgende hoofdvraag staat centraal: “Hoe wordt het 

omgevingsmanagement ten aanzien van de uitvoering van de Noord/Zuidlijn station Vijzelgracht 

vormgegeven en wat waren de effecten van het gehanteerde management op het verloop van het 

project?” 

 

Uit de casusbeschrijving en de analyse blijkt dat de projectorganisatie na de verzakkingen (in de 

zomer van 2008) op een andere manier naar de omgeving is toegetreden. Van belang hierbij is dat de 

organisatie intern ook een verandering heeft doorgemaakt. Vanaf start uitvoering tot aan de 

verzakkingen opereerde het projectbureau op een overwegend autopoietische manier naar de 

omgeving toe en hanteerde hierbij smalle boundary judgements. Waardoor de omgeving weinig 

gelegenheid kreeg tot vergaande participatie. Het effect was dat er weinig mogelijkheid was voor de 

omgeving om het project inhoudelijk te verrijken. De omgeving heeft gebruik gemaakt van haar 

hindermacht en vertrouwen van de omgeving richting het projectbureau kwam niet tot stand. Na de 

verzakkingen besefte het projectbureau dat er iets moest veranderen in de omgevingsmanagement-

stijl. De omgeving werd in de gelegenheid gesteld, middels een financiële bijdrage, om zichzelf te 

organiseren. De georganiseerde omgeving kreeg meer mogelijkheden om te participeren dan voor de 

verzakkingen. Waar eerst sprake was van informeren is momenteel ook sprake van adviseren en 

soms van coproduceren. Van belang is wel te melden dat deze participatie zich niet uitstrekt tot het 

feitelijke bouwproces. Participatie van de omgeving is mogelijk als het gaat om randvoorwaarden van 

het bouwproces. Elementen die hierbij van belang zijn onder andere geluidhinder, transporten, 

werktijden, luchtkwaliteit en locaties van installaties. Respondenten geven aan dat een verandering 

is waar te nemen in de wijze waarop de projectorganisatie naar de omgeving toe optreedt. De 

boundary judgements zijn breder en de managementstijl is overwegend dissipatief. Het effect van de 

gehanteerde managementstijl na de verzakking in 2008 is dat er meer mogelijkheden zijn tot 

inhoudelijke verrijking en er langzaam aan meer vertrouwen ontstaat vanuit de omgeving.  

 

De aanbevelingen gaan onder andere in op het organiseren van de omgeving. Daarnaast is de 

aanbeveling gedaan om de verantwoordelijkheid voor de omgeving niet te verdelen over meerdere 

organisaties. Tevens is communicatie naar de omgeving toe vanaf een vroeg stadium van belang. Het 

gaat dan onder andere over de communicatie betreffende risico’s en bijvoorbeeld kaders 

waarbinnen de omgeving invloed kan uitoefenen. 
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Samengevat is in dit onderzoek aangetoond dat de omgevingsmanagementstijl invloed heeft op het 

project. Kanttekening hierbij is wel dat een causale relatie in een complex project lastig te duiden is 

doordat er ook andere factoren zijn die kunnen bijdrage aan een effect. Bijvoorbeeld dat er de 

afgelopen maanden geen vergelijkbare problemen zijn opgetreden als in de zomer van 2008 toen de 

verzakkingen hebben plaatsgevonden.  
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

 

1.1 Onderwerp van het onderzoek 

In april 2003 is gestart met de aanleg van de metrolijn tussen Amsterdam Noord en Amsterdam  

Zuid, ook wel de Noord/Zuidlijn genaamd. Veel werkzaamheden aan de lijn zijn uitgevoerd, maar het 

project heeft ook te maken gehad met tegenslagen. Zo is de oorspronkelijke ingebruikname van 2011 

gewijzigd naar eind 2017. De kostenbegrotingen zijn meerdere malen bijgesteld en in het station 

Vijzelgracht, één van de stations op het tracé van de Noord/Zuidlijn, is meerdere malen sprake 

geweest van lekkages, waardoor woningen verzakten (Commissie Veerman, 2009:5). Dit onderzoek 

gaat in op het gehanteerde omgevingsmanagement bij de Noord/Zuidlijn en dan specifiek bij station 

Vijzelgracht. De analyse start vanaf het moment dat met de uitvoering is begonnen. 

 

1.2 De Noord/Zuidlijn 

De gemeente Amsterdam heeft op basis van de 

verwachte toename van reizigers besloten een 

metrolijn van Noord naar Zuid aan te leggen. Het 

doel van de aanleg van deze lijn is de 

bereikbaarheid van de Amsterdamse binnenstad te 

vergroten. De 9,7 km lange metrolijn tussen 

Amsterdam Noord en Zuid kan voor ontlasting van 

het bovengrondse openbaar vervoernetwerk zorgen 

en zal onder andere moeten leiden tot verbetering 

van de regionale bereikbaarheid. Op de lijn komen 

acht stations te liggen waarvan vijf ondergronds. 

Wanneer de Noord/Zuidlijn gereed is, kunnen 

reizigers binnen 16 minuten van Noord naar Zuid (of 

van Zuid naar Noord) vervoerd worden. Momenteel 

is de reistijd met het openbaar vervoer 31 minuten 

(Noord/Zuidlijn, 2010a). De metro zal overdag elke 

vijf minuten rijden, in de spits om de vier minuten. 

Het tracé van de Noord/Zuidlijn is hiernaast 

weergegeven (figuur 1). Station Vijzelgracht, 

onderwerp van het onderzoek is onderdeel van het contract Diepe Stations. In dit contract zitten de 

stations Rokin, Ceintuurbaan en Vijzelgracht. 

   

1.3 Aanleiding 

Het omgevingsmanagement dat tot nu toe gehanteerd is bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn heeft 

volgens geluiden uit de organisatie een zekere verandering doorgemaakt, onder andere na de 

verzakkingen van een aantal woningen (waaronder Wevershuisjes) rondom station Vijzelgracht heeft 

de Noord/Zuidlijn een andere koers ingezet. Meer omgevingsbewust bouwen lijkt de kern van deze 

nieuwe strategie te zijn. De directe aanleiding voor dit onderzoek is de vraag vanuit het contract 

Diepe Stations om een document te genereren waar het gevoerde omgevingsmanagement in uiteen 

gezet wordt. De lessen die hieruit getrokken kunnen worden zijn mogelijk interessant voor 

Figuur 1: tracé Noord/Zuidlijn 
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toekomstige binnenstedelijke ontwikkelingen. Daarnaast zorgt dit onderzoek dat de gegenereerde 

kennis en inzichten over omgevingsmanagement gedocumenteerd worden.  

 

1.4 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 

Omgevingsmanagement is een relatief nieuw kennisgebied. Onderzoek naar de Noord/Zuidlijn biedt 

kansen ten aanzien van kennisvergaring, voornamelijk doordat het project zich in de uitvoerende 

fase bevindt. Veel onderzoek naar burgerparticipatie is gericht op de beleidsvorming dan wel 

planvormingfase. De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek komt voort uit het gegeven dat 

participatie gedurende de uitvoerende fase centraal staat. 

De maatschappelijke relevantie komt voort uit de invloed die de werkzaamheden hebben op het 

dagelijks leven van de Amsterdamse burgers en ondernemers. Daarnaast is vanuit de Stichting 

Gijzelgracht (georganiseerde belangenvertegenwoordiging van bewoners en ondernemers) de 

behoefte geuit om een kennisdocument betreffende het gevoerde omgevingsmanagement te 

genereren. De lessen die getrokken kunnen worden uit het gehanteerde omgevingsmanagement zijn 

voor zowel de dienst Noord/Zuidlijn als voor de ondernemers en bewoners interessant. 

 

1.5 Probleemstelling 

Dit onderzoek betreft een fundamenteel onderzoek. Door middel van onderzoek naar de 

ontwikkeling van het omgevingsmanagement vanaf start uivoering kunnen leerpunten geformuleerd 

worden voor toekomstige ontwikkelingen. Dit onderzoek kan gezien worden als een moment van 

bezinning op het verleden en het heden.  

Doelstelling 

De doelstelling van dit onderzoek is om een document te genereren waar het gevoerde 

omgevingsmanagement gehanteerd bij station Vijzelgracht in uiteen gezet wordt. De lessen die 

hieruit getrokken kunnen worden zijn mogelijk interessant voor de afbouw van de Noord/Zuidlijn en 

toekomstige binnenstedelijke ontwikkelingen. 

 

Hoofdvraag 

Onderstaande hoofdvraag is opgesteld om bovenstaand doel te bereiken. 

 

Hoe wordt het omgevingsmanagement ten aanzien van de uitvoering van de Noord/Zuidlijn station 

Vijzelgracht vormgegeven en wat waren de effecten van het gehanteerde management op het 

verloop van het project? 

 

Deelvragen 

1. Wat is omgevingsmanagement? 

2. Op welke wijze heeft de organisatie van station Vijzelgracht in de uitvoeringsfase de 

omgeving gemanaged in termen van projectdemarcaties, en hoe kan deze verklaard worden?  

3. Hoe waarderen managers het gevoerde omgevingsmanagement bij station Vijzelgracht?  

4. Wat is de waardering van de omgeving bij station Vijzelgracht ten aanzien van het gevoerde 

omgevingsmanagement?  

5. Welke lessen kunnen geleerd worden van de wijze waarop bij station Vijzelgracht het 

omgevingsmanagement gevoerd is?  
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1.6 Leeswijzer  

De aanleiding van het onderzoek naar omgevingsmanagement bij station Vijzelgracht en de 

probleemstelling zijn in dit hoofdstuk beschreven. Het hierop volgende hoofdstuk twee zorgt voor de 

theoretische focus om het onderzoek uit te voeren. Verschillende begrippen worden in relatie tot 

elkaar beschreven. Hoofdstuk drie gaat in op het meetbaar maken van de kernvariabelen uit de 

hoofdvraag. Daarnaast worden indicatoren weergegeven die gehanteerd zijn gedurende het 

onderzoek. Het vierde hoofdstuk schetst de manier waarop dit onderzoek is opgezet en functioneert 

als methodologische verantwoording. Vanaf hoofdstuk vijf gaat meer aandacht naar de casus, station 

Vijzelgracht, uit. Eerst volgt een casusbeschrijving waarna in hoofdstuk zes de analyse volgt. 

Hoofdstuk zeven vormt het afsluitende hoofdstuk waarin conclusies worden weergegeven en 

aanbevelingen worden gedaan. 
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Hoofdstuk 2. Theoretisch kader 

 

Dit hoofdstuk zorgt voor theoretische focus om dit onderzoek op juiste wijze te voltooien. Theorie 

wordt hier gebruikt als raamwerk om de casus te analyseren. Diverse theoretische begrippen worden 

in dit hoofdstuk in relatie tot elkaar weergegeven.  

 

2.1 Omgevingsmanagement 

Volgens Koppenjan kan een “turbulente omgeving resulteren in late scopewijzigingen, oplopende 

kosten, voortgaande discussies over nut en noodzaak zelfs tijdens de uitvoering, vertragingen en 

uitstel, soms zelfs afstel”. De verwachting van omgevingsmanagement (als oplossing) is dan ook 

hooggespannen (KING, 2010:9). De verwachting is dat door de omgeving bij het project te betrekken 

en met belangen van de omgeving rekening te houden steun en vertrouwen opgebouwd kunnen 

worden, wat op zijn beurt weer een positieve uitwerking heeft op de realisatie van het project.  

 

Dit onderzoek richt zich op het omgevingsmanagement bij station Vijzelgracht. Van belang is te 

duiden wat in dit onderzoek onder ‘omgevingsmanagement’ wordt verstaan. In de praktijk worden 

diverse begrippen naast elkaar gebruikt die verwijzen naar een relatie met de ‘buitenwereld’. Zo 

wordt onder andere gesproken over stakeholdersmanagement, publieksgericht 

netwerkmanagement, interactieve beleidsvorming, publieksparticipatie, burgerparticipatie en 

bewonersparticipatie. Deze begrippen verschillen in focus, soms staat het contact met de burgers 

centraal terwijl een andere keer het contact met marktpartijen, andere overheden of 

belangengroepen centraal staat.  

Volgens een onderzoek van Mazars Managament Consultants (2003:4) bestaat de omgeving van de 

organisatie Noord/Zuidlijn uit de volgende segmenten: 

• De externe, maatschappelijke omgeving: deze worden gevormd door de deelnemers aan het 

maatschappelijke proces, dan wel hun vertegenwoordigers. Daartoe zijn te rekenen: 

bewoners, bedrijven en ‘overigen’ (toeristen, media, etc.) 

• De binnengemeentelijke, bestuurlijke omgeving: stadsbesturen en stadsdelen 

• De binnengemeentelijke, ambtelijke omgeving: politie, brandweer, milieu en bouwtoezicht, 

diverse overige centraal stedelijke diensten met specifieke taken/bevoegdheden of gezag 

(van GVB en dienst Binnenwaterbeheer, tot bestuurs- en beleidsdiensten). 

 

Het begrip ‘omgeving’ verwijst in dit onderzoek naar alle al dan niet georganiseerde bewoners en 

ondernemers rondom station Vijzelgracht oftewel de externe, maatschappelijke omgeving. Welke 

actoren wel en niet als omgeving aangemerkt worden hangt af van de door het management van de 

projectorganisatie gehanteerde boundary judgements. Paragraaf 2.1.1 gaat hier nader op in. 

 

In de praktijk worden verschillende definities voor het begrip omgevingsmanagement gebruikt. 

Zo hanteert Rijkswaterstaat in het Werkboek Omgevingsmanagement de definitie:  

“Het geheel van activiteiten, gericht op verkennen en betrekken van alle omgevingspartijen, 

met als doel de eigen en gezamenlijke doelen te onderkennen en te realiseren en de regie te 

houden op de uitvoering van het eigen stakeholdersmanagement” (Rijkswaterstaat, 2009:15). 
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De Projectorganisatie Betuweroute hanteert in het document Strategie, Techniek & 

Omgevingsmanagement de definitie:  

“Het coördineren en afstemmen van de contacten met belanghebbenden buiten de 

projectorganisatie met als doel de projectopdracht te realiseren en de vrijgave door en 

overdracht naar de aangewezen instanties te waarborgen” (Projectorganisatie Betuweroute, 

2003:16). 

 

Beide weergegeven definities vertonen verschillen, zo is de definitie die de Betuweroute hanteert 

meer gericht op het realiseren van eigen doelen. In het kader van dit onderzoek zal 

omgevingsmanagement gedefinieerd worden als:  

“Het geheel van activiteiten, gericht op het verkennen en betrekken van belanghebbenden 

buiten de projectorganisatie, met als doel de eigen en gezamenlijke doelen te onderkennen en 

uit te voeren”  

 

Is de eerder beschreven verwachting dat omgevingsmanagement voor een betere omgang met de 

omgeving zorgt, wel reëel? Volgens Edelenbos en Monnikhof (2001) kan betrokkenheid van 

stakeholders juist leiden tot grotere ontevredenheid (2001). Door betrokkenheid in een vroeg 

stadium stijgen de verwachtingen over de invloed die de actoren kunnen uitoefenen op de inhoud 

van het project. Vaak valt deze invloed tegen, met als gevolg minder vertrouwen in het project en 

meer weerstand (Edelenbos et al., 2001). De vraag is in welke mate in het geval van station 

Vijzelgracht gesproken kan worden van vroegtijdige betrokkenheid aangezien het project zich in de 

uitvoerende fase bevindt.  

 

2.1.1 Boundary judgements 

Een belangrijk onderdeel van het omgevingsmanagement is de mate waarin de omgeving betrokken 

is gedurende de uitvoering. Interessant is te bezien welke demarcaties tussen project en omgeving 

bij station Vijzelgracht gedurende de uitvoerende fase gehanteerd zijn. Boundary judgements 

(grensbepalingen) gaan over keuzes in de relatie tussen het project en de context. Complexe 

omgevingsprojecten zijn in publieke, private en sociale sferen ingebed (Edelenbos, Klijn, Van Buuren, 

2010) de context is dus van belang voor het project. Boundary judgements creëren een systeem dat 

zowel tijdelijk als gedeeltelijk is (Flood, 1999). Doordat uiteenlopende meningen over de gestelde 

grenzen bestaan zijn de boundary judgements nooit volledig. Immers kan elke manager een andere 

mening hebben over de wijze waarop de omgeving wel of niet verbonden dient te worden aan het 

project en of de grenzen tussen omgeving en project open of gesloten zijn. Door de verschillende 

meningen zijn boundary judgements onderwerp van discussie en zijn de grenzen tijdelijk (Flood, 

1999). De managementkeuze en de daarmee samenhangende grensbepalingen in complexe 

projecten hebben invloed op de scope van het project en dus op de actoren die betrokken worden 

(Flood, 1999:92). De gehanteerde demarcaties werken in dit onderzoek als indicator voor de 

gehanteerde omgevingsmanagementstijl. Wanneer een projectorganisatie duidelijke grenzen stelt, 

bijvoorbeeld ‘tot aan het bouwhek dragen wij de verantwoordelijkheid’, dan zal de betrokkenheid 

van ondernemers en bewoners niet groot zijn.  

Station Vijzelgracht kan gezien worden als een systeem zoals gedefinieerd door Meadows “een 

systeem is een onderling verbonden set van elementen die zo zijn georganiseerd dat ze iets kan 
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bereiken” (Meadows, 2011:11). Een systeem bestaat dus uit drie onderdelen “elementen, 

verbindingen en een functie of een doel” (Meadows, 2011:11). De elementen in de casus zijn 

bijvoorbeeld de projectorganisatie, de aannemer en de omgeving. De verbindingen zijn de interacties 

tussen de aannemer, projectorganisatie en omgeving met als doel het aanleggen van de 

Noord/Zuidlijn. 

Grenzen rondom een systeem staan niet vast. Vaak worden in een organisatie grenzen getrokken om 

intern duidelijkheid te creëren. Het streven naar simpliciteit, zelfs in een onbekende wereld, is een 

manier om de organisatie “begrijpbaar, veilig, herkenbaar en organiseerbaar te maken” (Ashmos, 

Duchon, McDaniel Jr., 2000: 591). De gestelde grenzen kunnen voor problemen zorgen wanneer 

wordt vergeten dat de grenzen (door de organisatie) ontworpen zijn ter verduidelijking van eigen 

beeldvorming.  

De boundary judgements die een manager hanteert kunnen beschouwd worden als indicator voor de 

managementstijl die een organisatie hanteert richting de omgeving. De volgende paragraaf gaat 

dieper in op managementstijlen richting de omgeving.  

 

2.1.2 Management 

Ten aanzien van management en managementactiviteiten wordt in de literatuur onderscheid 

gemaakt tussen een complexiteitsreducerende en complexiteits(h)erkennende benadering (Teisman, 

2005). Deze tweedeling correspondeert met een autopoietische en een dissipatieve managementstijl 

(Edelenbos et al., 2010). De tweedeling in managementstijlen kan in dit onderzoek naar 

omgevingsmanagement zijn dienst bewijzen doordat er een vorm van management is die zich meer 

afsluit van de omgeving om de complexiteit aan te kunnen. Daarnaast bestaat er een 

managementstijl die juist gericht is op de verbindingen met de omgeving, om zo meerwaarde te 

behalen in samenwerking met de omgeving. 

 

Autopoietisch 

De autopoietische managementstijl is gericht op het aanbrengen van grenzen en het beheersen dan 

wel controleren van externe dynamiek. Binnen deze managementstijl is het voor nieuwe ideeën en 

actoren lastig toegang te krijgen tot het management van de projectorganisatie. Hierdoor vindt 

weinig interactie tussen de organisatie en de context plaats. De autopoietische stijl van 

omgevingsmanagement “focust op het schetsen van heldere, stabiele en relatief gesloten grenzen 

tussen het project en de context. De geslotenheid tussen project en context geeft de manager de 

gelegenheid om de complexe situatie te versimpelen” (Morcol, 2003; Luhmann, 1990 in Edelenbos et 

al, 2010: 6).  Dit neemt niet weg dat bij een autopoietische managementstijl verbindingen met de 

omgeving bestaan, deze verbindingen zijn afhankelijk van de gehanteerde boundary judgements. 

 

Dissipatief 

De dissipatieve managementstijl omarmt de complexiteit (van de context van het project) meer dan 

de autopoietische managementstijl. Nieuwe ideeën en actoren krijgen eerder toegang dan bij een 

autopoietische managementstijl doordat de “grenzen tussen het project en de context dynamisch, 

fluïde en doorlaatbaar zijn” (Edelenbos et al., 2010: 6). Vanuit de dissipatieve stijl van 

omgevingsmanagement zal de manager van de projectorganisatie focussen op het gebruik van 
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ontwikkelingen en dynamiek in de context om het project te beïnvloeden (Teisman, 2005). Kortom; 

er wordt een verbinding met de omgeving aangegaan. 

 

Edelenbos et al. (2010) geven aan dat dissipatief management en autopoietisch management twee 

uitersten zijn op een continuüm. Tussen deze twee uitersten zijn tussenvormen van beide 

managementstijlen mogelijk (Edelenbos et al., 2010). Beide managementstijlen kunnen door een 

manager worden gehanteerd door het combineren van managementactiviteiten die op het ene 

moment de complexiteit absorbeert en op het andere moment de externe complexiteit reduceert, 

hier is sprake van een alternerende stijl. Wanneer een manager beide stijlen combineert bestaan er 

verschillende oordeelsfactoren over de boundary judgements (Teisman et al., 2009).  

Op basis van de overeenkomsten tussen de weergegeven begrippen volgt hieronder een weergave 

van het continuüm.  

 

 

 

Het continuüm hierboven moet niet gezien worden als een continuüm waarop twee  

managementstijlen zijn geprojecteerd die als een ‘product’ kunnen worden toegepast in een 

organisatie. De stijlen komen in interactie met in dit geval de omgeving tot stand.  

 

2.1.3 Manager 

Deelvraag drie gaat in op de waardering van de managers op het gevoerde omgevingsmanagement 

bij station Vijzelgracht. In het belang van een heldere analyse moet het begrip ‘manager’ nader 

beschreven worden. Vanuit de netwerkbenadering bekeken is de rol van een manager er een van 

een facilitator, een mediator en een procesmanager (Koppenjan en Klijn, 2004). De manager kan 

mensen bij elkaar brengen en focust op de mogelijkheden om interacties te initiëren en faciliteren 

om zo tot overeenkomst over een gemeenschappelijke inhoud, of in dit geval uitvoering te komen. 

Managementactiviteiten in een netwerk gaan over de organisatiegrenzen heen (Hanf and Scharpf, 

1978) aangezien de grenzen in een netwerkbenadering doorgaans fluïde zijn en meerwaarde behaald 

kan worden in samenwerking met anderen. In dit onderzoek zullen vooral de netwerkmanagers 

centraal staan, omdat zij zorgen voor de verbinding met de omgeving (Edelenbos et al., 2010).  

 

2.1.4 Participatie 

Rondom maatschappelijke kwesties is een netwerk van (wederzijds) afhankelijke actoren te 

herkennen. Deze actoren hebben ieder belangen, percepties, middelen en posities binnen het 

project. Deze actoren trachten ieder op geheel eigen wijze het te ontwikkelen beleid te beïnvloeden 

in de, vanuit eigen standpunt, gewenste richting (Bekkers, 2007). Aangezien het project de 

Noord/Zuidlijn, en daarmee station Vijzelgracht, inmiddels in de uitvoerende fase is, is participatie in 

het beleidvormingsproces voor actoren minder interessant. Wel interessant is de wijze waarop 

diverse actoren in de uitvoerende fase tot een gedeelde visie kunnen komen over uitvoerende en 

bijkomende zaken. 

Ten aanzien van participatie van burgers (in dit geval bewoners en ondernemers) is het interessant te 

analyseren wanneer en bij welke zaken burgers mogen participeren.  
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Volgens Otto (2007:1) betekent “burgerparticipatie dat overheden inwoners een rol geven in het 

besluit- of beleidsvormingsproces”. Wanneer over burgerparticipatie geschreven wordt is dit veelal 

participatie in de beleidsvoorbereidende fase. Dit onderzoek gaat in op het omgevingsmanagement 

bij station Vijzelgracht gedurende de uitvoering. Interessant is te bezien of voorbereidende 

participatievormen ook gelden voor een project in uitvoerende fase. 

 

Wanneer burgers de gelegenheid krijgen om te participeren blijkt dat onderwerpen die de burgers 

direct raken in hun belangen leiden tot meer interesse om te participeren (Bovens, ’t Hart, Twist, 

Rosenthal, 2001). Wanneer een onderwerp vaag gedefinieerd is of niet tot de verbeelding spreekt zal 

een burger minder snel tijd vrij maken om deel te nemen aan een participatieproces (Edelenbos & 

Monnikhof, 2001).  

Volgens Edelenbos, Domingo, Klok en Tatenhove (2006) kan het initiatief tot interactieve 

beleidsvorming zowel bij de overheden, burgers of andere private actoren vandaan komen. Zowel 

overheden als burgers hebben de mogelijkheid de inhoudelijke agenda te bepalen. De manier 

waarop dit gebeurt is van invloed op de interactiviteit. De mate van interactiviteit kan op een 

continuüm geplaatst worden waarbij aan de ene zijde indirecte participatie geplaatst is en aan de 

andere zijde reflexieve participatie. Diverse auteurs hebben verschillende vormen van participatie en 

interactie uitgewerkt in zogenaamde ‘participatieladders’. Edelenbos maakt onderscheid tussen vijf 

fasen van interactiviteit: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren en meebeslissen (2000). 

Deze vormen komen overeen met de gradaties op de participatieladder van Arnstein (1969). Pröpper 

en Steenbeek (1998) combineren de stadia van de participatieladder met verschillende 

bestuursstijlen om aan te geven wat wel en wat niet onder interactieve beleidsvorming moet worden 

verstaan. 

Onderstaande tabel is een kopie van de tabel die Edelenbos et al. hanteren en combineert de 

participatieladders van Edelenbos en Pröpper &  Steenbeek (Edelenbos et al., 2006: 21). 

Participatieladder 

Edelenbos (2000) 

Bestuursstijlen Pröpper 

en Steenbeek (1999) 

Rol van burger Rol van bestuur 

Participant wordt 

niet betrokken 

1. gesloten autoritaire 

stijl 

Geen Voert zelfstandig beleid en verschaft 

geen informatie 

1. informeren 2. open autoritaire stijl Doelgroep van 

onderzoek/voorlichting, 

levert geen input 

Voert zelfstandig beleid en verschaft 

hierover informatie 

2. raadplegen 3. consultatieve stijl Geconsulteerde 

gesprekspartner 

Bepaalt beleid en geeft de mogelijkheid 

tot commentaar, maar hoeft daaraan 

geen consequenties te verbinden 

3. adviseren 4. participatieve stijl Adviseur Bepaalt beleid, maar staat open voor 

andere ideeën en oplossingen 

4. coproduceren 5. delegerende stijl 

 

 

 

6. samenwerkende stijl 

Medebeslisser: binnen 

randvoorwaarden 

 

 

Samenwerkingspartner 

op basis van 

gelijkwaardigheid 

Bestuur besluit over het beleid met 

inachtneming van de voorafgestelde 

randvoorwaarden 

 

Bestuur werkt en besluit op basis van 

gelijkwaardigheid met participant 

samen 

5. meebeslissen 7. faciliterende stijl initiatiefnemer Biedt ondersteuning en laat 

beleidsvorming aan participanten over. 

Tabel 1: Mate van participatie en stijlen van bestuur (Edelenbos et al., 2006: 21) 
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Tabel 1 gaat in op de participatievormen in de beleidsvoorbereidende fase. De vijfdeling van 

Edelenbos dient in dit onderzoek als middel om naar het gehanteerde omgevingsmanagement bij de 

uitvoering van station Vijzelgracht te kijken. De invulling van de verschillende stadia van participatie 

verschilt doordat dit onderzoek zich richt op de uitvoerende fase. De vijf fasen zoals die in dit 

onderzoek gehanteerd zijn hierna weergegeven. 

 

Geen participatie 

Voorafgaand aan de vijf fasen op de participatieladder is er ook een fase waar te nemen waarin 

burgers niet betrokken worden. Hierbij verstrekt een organisatie geen informatie aan de burgers en 

voert zelf beleid. In de fase is er wat participatie betreft geen rol voor burgers weggelegd. 

 

Informeren  

Edelenbos en Monnikhof (2001: 242) spreken over “informeren in een situatie waar politiek en 

bestuur in hoge mate zelf de agenda voor besluitvorming maken. Betrokkenen worden enkel op de 

hoogte gehouden van de besluitvorming”. Er zijn geen mogelijkheden voor burgers om input te 

leveren of te reageren op de besluitvorming. Wanneer de burgerparticipatie enkel bestaat uit 

informeren dan is er sprake van een autopoietische managementstijl, de smalle boundary 

judgements zijn een indicator van het omgevingsmanagement. De organisatie is vooral intern gericht 

en brengt een duidelijke scheiding aan tussen project en omgeving. De organisatie informeert de 

burgers. Burgers krijgen niet de gelegenheid mee te denken over de beleidsvorming. 

 

Raadplegen 

“Betrokkenen worden gezien als gesprekspartner bij de ontwikkeling van beleid, echter bepalen 

politiek en bestuur in hoge mate zelf de agenda en verbinden zich niet aan de resultaten die uit de 

gesprekken voortkomen” (Edelenbos et al., 2001:242). Er is hier sprake van een overwegend 

autopoietische managementstijl; burgers worden wel betrokken maar een verbintenis van de 

organisatie aan de betrokkenheid is er niet. Eigenlijk lijkt dit vooral het ‘horen’ van de burgers om 

vervolgens eigen plannen realiseren. Dit uit zich in redelijk smalle boundary judgements, wanneer 

burgers enkel commentaar kunnen leveren is er niet direct sprake van een interactief proces. 

Aangezien interactie onderlinge samenwerking veronderstelt. 

 

Adviseren 

Bij adviseren kunnen betrokkenen aanvullingen doen op de opgestelde agenda van politiek en 

bestuur. Daarnaast kunnen oplossingen aangedragen worden. “De politiek kan zich verbinden aan de 

ideeën uit de omgeving maar kan bij uiteindelijke besluitvorming hier toch van afwijken (Edelenbos et 

al., 2001: 242). Hier is sprake van een alternerende managementstijl, deze stijl zit tussen een 

dissipatieve en een autopoietische stijl van omgevingsmanagement in. Dit uit zich in bredere 

boundary judgements, echter bestaat er nog steeds een verschil tussen omgeving en project, maar 

de burgers worden wel meer betrokken dan bij enkel informeren of raadplegen. Aangezien burgers 

hier wel zelf ideeën en oplossingen voor besluitvorming op de agenda kunnen plaatsen. Bij 

raadplegen kunnen burgers enkel achteraf hun mening geven. 
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Coproduceren 

“Politiek, bestuur en betrokken komen gezamenlijk een probleemagenda overeen, waarna 

gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht” (Edelenbos et al., 2002: 243). Wanneer op 

coproductieve wijze wordt samengewerkt is er sprake van een (overwegend) dissipatieve 

managementstijl. Dit uit zich onder andere in de bredere boundary judgements die eraan bijdragen 

dat burgers in het proces worden betrokken. Kenmerkend voor coproductie is dat burgers in een 

vroegtijdig stadium worden betrokken (Edelenbos en Monnikhof, 2000). Gelijkwaardigheid en 

samenwerking tussen participanten en bestuur zijn van belang. 

 

Meebeslissen 

“Politiek en bestuur laten de ontwikkeling van besluitvorming en beleid over aan de betrokkenen, de 

burgers functioneren hier als initiatiefnemer. De organisatie kan de resultaten overnemen na toetsing 

aan de gestelde randvoorwaarden“ (Edelenbos et al., 2001:243). Hier is sprake van een dissipatieve 

managementstijl met brede boundary judgements. De omgeving neemt hier een grote rol op zich, ze 

beslist mee over het beleid binnen de vooraf gestelde randvoorwaarden. Door de gestelde 

randvoorwaarden bestaat voor de omgeving geen volledige autoriteit op het gebied van beleid 

maken. 

 

Tabel 2 toont een aangepaste versie van de participatieladders van Edelenbos en Pröpper en 

Steenbeek aan de hand van bovenstaande beschreven stappen op de ladder (Edelenbos et al., 2006: 

21). In deze tabel worden de beschreven theorieën gecombineerd. 

 

Participatieladder 

Edelenbos (2000) 

Managementstijlen Boundary 

judgements 

Rol van burger 

gedurende de 

uitvoering 

Rol van management NZL 

(Vijzelgracht) 

participant wordt 

niet betrokken 

1. autopoietische stijl Smal Geen Zelfstandige uitvoering, 

verschaft geen informatie 

1. informeren 2. autopoietische stijl Smal Burger levert geen 

input voor proces van 

uitvoering 

Voert zelfstandig de 

uitvoeringsfase, verschaft 

hierover wel informatie 

2. raadplegen 3. overwegend 

autopoietische stijl 

Overwegend 

smal 

Geconsulteerde 

gesprekspartner  

Bepaalt de wijze van uitvoering 

en geeft de mogelijkheid tot 

commentaar, maar hoeft 

daaraan geen consequenties te 

verbinden. Burgers kunnen 

enkel achteraf hun mening 

geven. 

3. adviseren 4. alternerende stijl Tussen smal 

en breed in. 

 

Adviseur Bepaalt de wijze van uitvoering, 

maar staat open voor andere 

manieren, ideeën en 

oplossingen. In tegenstelling tot 

raadplegen, kunnen burgers hier 

vooraf ideeën op de agenda 

plaatsen. 
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4. coproduceren 5. overwegend 

dissipatieve stijl 

 

 

 

6. dissipatieve stijl 

Overwegend 

Breed 

 

 

 

Breed  

-Medebeslisser: binnen 

randvoorwaarden  

 

 

 

-Samenwerkings-

partner op basis van 

gelijkwaardigheid 

Management besluit over de 

uitvoering, met inachtneming 

van de voorafgestelde 

randvoorwaarden 

 

Management werkt en besluit 

op basis van gelijkwaardigheid 

met participanten samen 

5. meebeslissen 7. dissipatieve stijl Breed  Initiatiefnemer bij 

gebeurtenissen 

gedurende de 

uitvoering 

Biedt ondersteuning en laat 

beleidsvorming voor de 

uitvoering  aan participanten 

over 

Tabel 2: Mate van participatie en managementstijlen 

 

2.2 Effect op project 

De onafhankelijke variabele omgevingsmanagement is in voorgaande subparagrafen aan de hand van 

theorie uitgewerkt. In dit onderzoek vormt het effect op het project de afhankelijke variabele.  

Er kunnen verschillende effecten optreden in het project door het gehanteerde 

omgevingsmanagement. In dit onderzoek zijn drie effecten benoemd. Deze worden hier uitgewerkt. 

De driedeling functioneert als kapstok waaronder de opgetreden effecten geplaatst worden.  

Doordat de term ‘effect’ multi-interpretabel is, is een duidelijke afbakening van belang. Hier zal in 

hoofdstuk 3 meer aandacht naar uitgaan.  

 

In dit onderzoek wordt een ‘effect’ gezien als: een uitwerking van het omgevingsmanagement op de 

bestaande situatie in de omgeving rondom station Vijzelgracht. Drie soorten effecten zijn in dit 

onderzoek door de onderzoeker onderscheiden, te weten: proceseffecten, inhoudelijke effecten en 

effecten op vertrouwen (schematisch weergegeven in figuur 2). 

 

 
Figuur 2: schematische weergave effecten 

 

2.2.1 Proceseffecten 

Proceseffecten zijn effecten die zich uiten door wijzigingen in het procesverloop. Onder proces wordt 

het verloop, de ontwikkeling in de uitvoering van station Vijzelgracht beschouwd. Belangrijk hierbij is 

te bezien of er sprake is van een doorgaande interactie tussen de omgeving en de projectorganisatie, 

of er draagvlak voor de inhoud bestaat vanuit de omgeving, of er conflicten bestaan en of er 

stagnatie in het proces is ontstaan. Bij de proceseffecten staat centraal of de 
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omgevingsmanagementstijl invloed heeft gehad op de kwaliteit van het proces (Klijn, Edelenbos, 

Steijn, 2010: 8). 

In dit onderzoek worden twee processen onderscheiden, te weten het feitelijke bouwproces aan 

station Vijzelgracht en het proces rondom compenserende maatregelen in de omgeving. Deze 

processen lopen mogelijk door elkaar maar van belang is te duiden dat er twee takken bestaan in het 

project.  

Processen op zich zijn bijzonder kwetsbaar, gebeurtenissen uit het verleden kunnen grote invloed 

hebben op de mogelijkheden van actoren om hun acties te coördineren (Koppenjan en Klijn, 2004: 

39-65). Vertrouwen speelt hierbij een belangrijke rol. Paragraaf 2.2.3 gaat hier nader op in. 

 

2.2.2 Inhoudelijke effecten 

Bij complexe problemen is er vaak onduidelijkheid over de inhoud (informatie). Dit komt mede 

doordat een duidelijk causaal verband lastig is vast te stellen bij een probleem waar meerdere 

factoren op van invloed zijn (Koppenjan en Klijn, 2004: 19-24). In dit onderzoek is het interessant te 

bezien of omgevingsmanagement van invloed is op de inhoud. 

Inhoudelijke effecten komen voort uit het gehanteerde omgevingsmanagement en tonen de 

inhoudelijke resultaten die uit het proces komen (Klijn et al., 2010:8). Dit kunnen inhoudelijke 

resultaten in het bouwproces zijn maar ook inhoudelijke resultaten over bijvoorbeeld leefbaarheid 

en veiligheid in de omgeving. Interessant is te bezien of de omgevingsmanagementstijl van invloed is 

op de inhoudelijke verrijking van het project vanuit de omgeving. 

Inhoudelijke effecten gaan in op inhoudelijke koerswijzigingen. De mate van burgerparticipatie kan 

van invloed zijn op de inhoudelijke koers. Wanneer de omgeving in een ruime mate betrokken wordt 

(coproduceren, meebeslissen) kan zij het inhoudelijke proces beïnvloeden. Wanneer de omgeving 

niet betrokken wordt bij de inhoud kan zij niet op voorhand invloed uitoefening op de vorming van 

de inhoud. 

In de netwerkbenadering is het delen van informatie belangrijk om een gedeelde werkelijkheid 

tussen partijen te creëren (Koppenjan en Klijn, 2004). Wanneer de omgeving en de projectorganisatie 

informatie uitwisselen dan kan dit effect hebben op de inhoudelijke verrijking. 

Door middel van interactie kunnen partijen tot een gedeelde inhoud over de uitvoering komen. Hier 

komt de participatieladder weer van pas. De veronderstelling bestaat dat wanneer er een 

autopoietische managementstijl gehanteerd wordt met smalle boundary judgements het voor de 

omgeving lastig is om betrokken te worden bij de inhoud.  

 

2.2.3 Effect op vertrouwen  

Bij de aanleg van station Vijzelgracht en de Noord/Zuidlijn als geheel, zijn verschillende partijen 

betrokken die diverse belangen hebben en voor de realisatie van eigen doelen van elkaar afhankelijk 

zijn. Wanneer partijen afhankelijk van elkaar zijn en samenwerken, is vertrouwen van belang om qua 

proces en inhoud het project bevredigend af te ronden (Klijn, Edelenbos, Steijn, 2010:14). 

Vertrouwen impliceert dat partijen geloven en verwachten dat de andere partij de belangen van 

beide zal meenemen in de interactie (Rousseau, Sitkin, Burt, Camerer, 1998). Vertrouwen is 

gedefinieerd als: “een situatie waarin een actor gelooft dat een andere actor geen opportunistisch 

gedrag zal vertonen” (Nooteboom, 2000 in Koppenjan en Klijn, 2004:83). 
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In het geval van station Vijzelgracht (en de Noord/Zuidlijn als geheel) is sprake van een governance 

netwerk, verschillende partijen zowel publiek als privaat werken samen om een werkend 

vervoerssysteem op te leveren in 2017. Daarbij proberen zij de omgeving zo min mogelijk te 

belasten. Door de omgeving in een bepaalde mate bij het proces te betrekken kan vertrouwen in 

elkaar en in de realisatie van de Noord/Zuidlijn ontstaan of versterkt worden. 

Factoren die invloed kunnen hebben op de mate van vertrouwen zijn onder andere; interacties uit 

het verleden, reputaties van de actoren en verwachte voordelen in de toekomst. Wanneer weinig 

vertrouwen tussen actoren bestaat zullen conflicten kenmerkend zijn in het proces (Koppenjan en 

Klijn, 2004:80-89). Wanneer actoren wel vertrouwen in elkaar hebben heeft dit een positieve invloed 

op het procesverloop. Daarnaast wordt volgens Klijn et al. (2010) vertrouwen in elkaar belangrijker 

wanneer complexiteit in een governance netwerk groter is. 

De verwachting is dat de omgeving bij een dissipatieve managementstijl met brede boundary 

judgements meer vertrouwen heeft in de organisatie, doordat zij meer betrokken is in het proces en 

een relatie heeft kunnen opbouwen met de projectorganisatie.  

 

2.3 Samenvatting en beantwoording theoretische deelvraag 

2.3.1 Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn de twee kernvariabelen uit de hoofdvraag aan de hand van theorie uitgewerkt. 

Zo wordt de omgevingsmanagementstijl door de gehanteerde boundary judgements en de mate van 

betrokkenheid beïnvloed. Bij een dissipatieve omgevingsmanagementstijl krijgen actoren eerder de 

kans om te participeren doordat de boundary judgements breder zijn dan bij een autopoietische 

omgevingsmanagementstijl. De invloed van het omgevingsmanagement kan drie effecten op het 

project veroorzaken, te weten een proces effect, een inhoudelijk effect en een effect op het 

vertrouwen tussen actoren. 

 

2.3.2 Omgevingsmanagement deelvraag 1 

Vanuit de theorie kan de eerste deelvraag van dit onderzoek beantwoord worden. De deelvraag 

luidt: Wat is omgevingsmanagement?  

Omgevingsmanagement wordt in dit onderzoek gedefinieerd als: “Het geheel van activiteiten, gericht 

op het verkennen en betrekken van belanghebbenden buiten de projectorganisatie, met als doel de 

eigen en gezamenlijke doelen te onderkennen en uit te voeren”  

Het begrip ‘omgeving’ verwijst in dit onderzoek naar al dan niet georganiseerde bewoners en 

ondernemers rondom station Vijzelgracht oftewel de externe, maatschappelijke omgeving. Welke 

actoren wel en niet tot de omgeving aangemerkt worden hangt af van de door het management van 

de projectorganisatie gehanteerde boundary judgements. 

 

2.4 Conceptueel model 

Op basis van de beschreven theorieën in dit hoofdstuk kan een conceptueel model samengesteld 

worden. Een conceptueel model toont verschillende theorieën in relatie tot elkaar. Het conceptueel 

model is op de volgende pagina weergegeven. 
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Figuur 3: Conceptueel model 

       

Het conceptueel model toont de onafhankelijke variabele omgevingsmanagement en de afhankelijke 

variabele, effect op proces. 

Voor analyse naar het gehanteerde omgevingsmanagement is de linkerzijde van het conceptueel 

model van belang, hier wordt de relatie tussen de managementstijl, de gehanteerde boundary 

judgements en de mate van betrokkenheid van de omgeving getoond. De boundary judgements en 

de mate van betrokkenheid van de omgeving functioneren als indicator voor het gehanteerde 

omgevingsmanagement (managementstijl). Waar de grensbepalingen smal zijn, een duidelijke 

afbakening tussen project en omgeving bestaat en weinig actoren (en ideeën) toegang krijgen tot het 

proces kan gesproken worden over een autopoietische stijl van omgevingsmanagement. De mate 

van interactiviteit zal zich hier voornamelijk richten op informeren dan wel raadplegen. 

Waar de grensbepalingen breder en meer fluïde zijn, een duidelijke afbakening tussen project en 

omgeving niet bestaat en actoren (en ideeën) eerder toegang krijgen tot het proces kan gesproken 

worden over een dissipatieve stijl van omgevingsmanagement. De mate van interactiviteit zal zich 

hier voornamelijk richten op coproduceren dan wel meebeslissen. 

 

De rechterzijde van het conceptueel model toont de effecten die in dit onderzoek geanalyseerd 

worden. Verondersteld wordt dat wanneer er sprake is van een autopoietische stijl van 

omgevingsmanagement het vertrouwen van de omgeving in het project kleiner zal zijn dan bij een 

dissipatieve stijl van omgevingsmanagement. Daarnaast is de verwachting dat actoren bij een 

autopoietische omgevingsmanagementstijl minder gelegenheid krijgen om de inhoud en het proces 

te beïnvloeden dan bij een dissipatieve managementstijl.  
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Hoofdstuk 3. Operationalisatie 

 

Voor een gedegen analyse is operationaliseren van belang. Het operationaliseren van kernconcepten 

zorgt dat theoretische begrippen waarneembaar of meetbaar gemaakt worden (Swanborn, 1981:92 

in Van Thiel, 2007:50). In dit onderzoek worden de operationalisaties (als handleiding) gebruikt bij de 

semigestructureerde interviews. 

 

De concepten die geoperationaliseerd zijn komen voort uit het theoretisch kader en onderstaande 

hoofdvraag: 

“Hoe wordt het omgevingsmanagement ten aanzien van de uitvoering van de Noord/Zuidlijn 

station Vijzelgracht vormgegeven en wat waren de effecten van het gehanteerde 

management op het verloop van het project?” 

 

Twee kernvariabelen staan in dit hoofdstuk centraal. Eerst wordt de onafhankelijke variabele 

omgevingsmanagement geoperationaliseerd, vervolgens wordt de afhankelijke variabele ‘effecten op 

project’ ontrafeld. Per variabele volgt een definitie, een indicator en een indicatie van de wijze 

waarop bij interviews naar de variabele gevraagd is. 

 

3.1 Omgevingsmanagement 

Om een duidelijk beeld van het omgevingsmanagement bij station Vijzelgracht te vormen is het van 

belang te duiden wat onder de term omgeving wordt verstaan.  

Zoals eerder gesteld bestaat de omgeving van de Noord/Zuidlijn volgens een onderzoek van Mazars 

(2003) uit de volgende segmenten: 

• De externe, maatschappelijke omgeving  

• De binnengemeentelijke, bestuurlijke omgeving 

• De binnengemeentelijke, ambtelijke omgeving 

 

Het begrip omgeving verwijst in dit onderzoek naar alle al dan niet georganiseerde bewoners en 

ondernemers rondom station Vijzelgracht oftewel de externe, maatschappelijke omgeving. Een 

fysieke demarcatie voor dit gebied is het monitoringsgebied. Het monitoringsgebied is het gebied 

waar de Noord/Zuidlijn qua grondzetting invloed op heeft en waar zij een systeem heeft aangelegd 

om deze grondzetting bij te houden. In bepaalde gevallen zal deze demarcatie overschreden worden. 

Zo zijn er respondenten die buiten het monitoringsgebied wonen maar zich inzetten voor degene die 

binnen het gebied wonen. De fysieke demarcatie is een startpunt in de analyse, mogelijk zal deze 

demarcatie gedurende het onderzoek breder dan wel smaller worden. 

 

De onderzoeker erkent dat onder ‘omgeving’ naast bewoners en ondernemers ook de 

binnengemeentelijke ambtelijke en bestuurlijke omgeving geschaard kan worden. Voor de analyse 

heeft de onderzoeker er echter voor gekozen om zich enkel te focussen op de externe, 

maatschappelijke omgeving. Hierbij wil de onderzoeker duiden dat zij zelf duidelijke boundary 

judgements hanteert om de casus analyseerbaar te maken in het tijdsbestek van zes maanden. 
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De indicator voor het begrip omgeving in dit onderzoek is de vestiging van een onderneming of het 

woonadres rondom het station Vijzelgracht. In de semigestructureerde interviews zijn vragen gesteld 

aan de hand van een topiclijst. Onderstaande vragen vormen enkel een indicatie van de wijze waarop 

de vragen gesteld kunnen worden. 

• Waar woont u? (Bent u woonachting in de omgeving van station Vijzelgracht? Zo ja, waar 

woont u? Hoe lang woont u daar? Monitoringsgebied?) 

• Bent u ondernemer? Zo ja, waar is uw onderneming gevestigd? (Heeft u een onderneming in 

de omgeving van station Vijzelgracht?) 

• Als u geen bewoner of ondernemer bent, op welke wijze bent u verbonden met de bouw van 

station Vijzelgracht?  

• Vanaf wanneer bent u betrokken bij de bouw van station Vijzelgracht?  

 

Nu het begrip omgeving geoperationaliseerd is, is het mogelijk het totaalconcept 

omgevingsmanagement te ontrafelen. 

Zoals eerder gesteld worden in de praktijk verschillende werkdefinities gehanteerd voor het begrip 

omgevingsmanagement. In het kader van dit onderzoek zal omgevingsmanagement gedefinieerd 

worden als: “Het geheel van activiteiten, gericht op het verkennen en betrekken van 

belanghebbenden buiten de projectorganisatie, met als doel de eigen en gezamenlijke doelen te 

onderkennen en uit te voeren”. 

 

Omgevingsmanagement gaat om het al dan niet betrekken van de omgeving rondom de bouwput 

station Vijzelgracht bij de uitvoering. Van belang bij dit omgevingsmanagement is de wijze waarop 

het management omgaat met de omgeving. De twee uitersten dissipatief en autopoietisch 

management vormen de basis voor analyse naar omgevingsmanagement. 

• Dissipatief omgevingsmanagement: het verbinden van actoren over organisatiegrenzen heen, 

fluïde grenzen tussen omgeving en project, betrekken van de omgeving gedurende de 

uitvoering, samenwerken. 

• Autopoietisch omgevingsmanagement: taken en verantwoordelijkheden toedelen, eigen 

doelen benoemen en nastreven, stabiele en gesloten grenzen tussen omgeving en project. 

 

De gehanteerde boundary judgements functioneren in de analyse naar omgevingsmanagement als 

indicator voor de (gehanteerde) omgevingsmanagementstijl. De boundary judgements kunnen als 

indicator aangemerkt worden omdat de boundary judgements en managementstijl zoals in het 

conceptueel model weergegeven, samenhang vertonen. Smalle boundary judgements gaan samen 

met een autopoietische managementstijl en brede boundary judgements gaan samen met een 

dissipatieve managementstijl. 

De mate waarin burgers betrokken zijn geweest bij het uitvoeringsproces kan daarnaast worden 

geanalyseerd door middel van de participatieladder waarbij de stappen op deze ladder als indicator 

voor de diepte van het gehanteerde omgevingsmanagement dienen. Waar een autopoietische 

managementstijl en smalle boundary judgements gehanteerd worden zullen burgers slechts in 

beperkte mate kunnen interacteren met de projectorganisatie. Het andere uiterste is een 

dissipatieve managementstijl waarbij brede boundary judgements gehanteerd worden en burgers in 

bredere zin worden betrokken bij de projectorganisatie. 
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In dit onderzoek wordt onder een ‘beperkte mate’ van interacteren verstaan: het informeren dan wel 

raadplegen van de omgeving gedurende de uitvoering. Informeren is als puur autopoietisch aan te 

merken, raadplegen is overwegend autopoietisch. Onder een ruime mate van interacteren wordt 

verstaan: het coproduceren dan wel meebeslissen van de omgeving bij de uitvoering. Coproduceren is 

overwegend dissipatief, meebeslissen is puur dissipatief. Adviseren is een alternerende vorm van 

participatie die geschaard is tussen autopoietisch en dissipatief management. 

De verschillende fasen op de participatieladder geven aan wat de diepte van participatie is. Per fase 

wordt in tabel 3 weergegeven wat de indicatoren zijn. 

 

Participatieladder 

Edelenbos (2000) 

Indicatoren 

1. informeren Zenden van informatie, geen interactie, geen (gelijkwaardige) samenwerking, projectorganisatie 

neemt besluit. 

2. raadplegen Zenden van informatie, ontvangen van commentaar, commentaar hoeft geen consequenties te 

hebben, geen samenwerking, projectorganisatie besluit. 

3. adviseren Vooraf zenden en ontvangen van informatie tussen omgeving en projectorganisatie, 

projectorganisatie besluit. 

4. coproduceren Zenden en ontvangen van informatie, samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, over 

organisatiegrenzen heen besluiten nemen. 

5. meebeslissen Zenden en ontvangen van informatie, samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, 

projectorganisatie ondersteunt de beleidsvorming van participanten, faciliteren van middelen. 

Tabel 3: Indicatoren stappen participatieladder 

 

Naast de verschillende gradaties van participatie die de ‘diepte van de participatie’ duiden is het 

interessant te bezien wat de breedte van participatie is om onder andere de openheid van de 

managementstijl te duiden. Belangrijke vragen zijn onder andere: 

• Welke participanten worden betrokken bij de uitvoering? 

• Worden dezelfde participanten betrokken of telkens andere? 

 

Het is binnen een onderzoek naar omgevingsmanagement interessant te bezien welke momenten 

bestaan voor de omgeving om het project te bepalen. Onderstaande vragen worden gehanteerd 

gedurende de interviews: 

• Voor omgeving: Welke mogelijkheden bestaan voor u om te participeren binnen het project? 

• Voor management: welke mogelijkheden bestaan volgens u voor de omgeving om te 

participeren?  

• Zijn volgens u alle mogelijkheden voor de omgeving om te participeren duidelijk 

gecommuniceerd? 

 

In de semigestructureerde interviews kan de onafhankelijke variabele ‘omgevingsmanagement’ 

onder andere door onderstaande vragen worden geanalyseerd. 

• Hoe zou u binnen de NZL station Vijzelgracht de term ‘omgeving’ definiëren?  

• Hoe zou u binnen de NZL station Vijzelgracht de term ‘project’ definiëren? 

• Waar stopt het project en begint de omgeving volgens u? 

• In welke mate is de ‘omgeving’ vanaf start uitvoering betrokken bij het project? Hoe zou u 

deze betrokkenheid willen omschrijven? (denk aan participatieladder bij doorvragen). 
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• Wordt u op dit moment meer betrokken bij besluiten dan in 2003 (start uitvoering)? Waaruit 

blijkt dit volgens u? 

• In welke mate is de projectorganisatie bewuster met de omgeving van station Vijzelgracht 

omgegaan in vergelijking met de start uitvoering? Kunt u aangeven of hier een bepaalde 

aanleiding toe was?  

• In welke mate wordt de omgeving meer betrokken bij het project na de verzakkingen van de 

wevershuisjes dan voor de verzakkingen? Waaruit blijkt dit volgens u?  

• Welke invloed heeft de betrokkenheid van de omgeving volgens u gehad op het project? 

 

Omgevingsmanagement is nu geoperationaliseerd. Van belang voor het onderzoek is op welke wijze 

het omgevingsmanagement geanalyseerd is. In het inleidende hoofdstuk is kort weergegeven dat er 

geluiden zijn dat het omgevingsmanagement gewijzigd is. In het onderzoek is de onderzoeker dan 

ook opzoek geweest naar kantelingen in het proces. Verschillende periodes zijn in interviews 

benoemd om zo een eventuele kanteling waar te kunnen nemen. In de interviews heeft de 

onderzoeker bewust gevraagd naar verschillende perioden. De verzakkingen spelen een belangrijke 

rol voor de onderzoeker als het gaat om een mogelijke kanteling. In de vragenlijst is te zien op welke 

wijze de perioden bevraagd zijn. De onderzoeker heeft de volgende periodes onderscheiden: 

• Bouwrijp maken tot start uitvoering (2001/2002) 

• Start uitvoering tot aan de eerste verzakking (19 mei 2003 tot juni 2008) 

• Verzakkingen (juni t/m september 2008) 

• Na de verzakkingen tot nu (vanaf oktober 2008 tot juni 2011) 

De bovengenoemde periodes vormen een chronologische leidraad in de analyse. 

 

3.2 Effecten op project 

In dit onderzoek gaat aandacht uit naar de effecten van het gehanteerde omgevingsmanagement op 

het verloop van het project. Het begrip ‘project’ kan op verschillende manieren gehanteerd worden. 

Voor een gedegen analyse is het van belang te duiden wat in dit onderzoek onder ‘project’ wordt 

verstaan. In dit onderzoek betreft de term ‘project’ de uitvoering van de Noord/Zuidlijn, specifiek 

station Vijzelgracht. Nog specifieker betreft de term ‘project’ de bouw (start werkzaamheden) van 

het station Vijzelgracht.  

 

Ten aanzien van een juiste operationalisatie is de volgende zinsnede van belang: “het verloop van het 

project”. Het begrip ‘project’ is reeds geoperationaliseerd maar ‘het verloop’ verdient nog enige 

aandacht. Onder verloop wordt onder andere verstaan of er dynamiek is opgetreden door de 

effecten van het gehanteerde omgevingsmanagement in het proces. 

 

In dit onderzoek gaat aandacht uit naar de effecten van het gehanteerde omgevingsmanagement op 

de omgeving van station Vijzelgracht. Het begrip ‘effect’ is multi-interpretabel en breed inzetbaar, 

van belang is op welke wijze het begrip in dit onderzoek gedefinieerd wordt.  

In dit onderzoek wordt een ‘effect’ gezien als: een uitwerking van het management op de bestaande 

situatie in de omgeving rondom station Vijzelgracht.  
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Drie soorten effecten zijn in dit onderzoek onderscheiden, te weten: 

• proceseffecten: dit zijn effecten die zich uiten door wijzigingen in het procesverloop (van de 

bouw of compenserende maatregelen). Indicatoren zijn: draagvlak, obstructie van de bouw, 

tegenstand e.d. hierdoor kan  bijvoorbeeld stagnatie of versnelling ontstaan. 

• inhoudelijke effecten: dit zijn de effecten op de inhoud van het project oftewel 

koerswijzigingen. Indicatoren zijn: (geen)overeenstemming over inhoud, inhoudelijke 

verrijking. Er kan gekeken worden of er ten opzichte van 2003 momenteel een verandering is 

waar te nemen als het gaat om leefbaarheid en gepercipieerde veiligheid. 

• effect op vertrouwen: dit zijn de effecten op het vertrouwen van de bewoners/ondernemers 

in de realisatie van de Noord/Zuidlijn. Indicatoren zijn: afnemend, gelijk gebleven, 

toegenomen vertrouwen in vergelijking van de start bouw. 

 

Vragen die gesteld zijn gedurende de interviews om het effect van het gevoerde 

omgevingsmanagement te onderzoeken zijn: 

• Heeft de betrokkenheid van de omgeving volgens u effect gehad op het verloop het 

bouwproces bij station Vijzelgracht? Zo ja, welk effect? (Is het proces versneld, vertraagd, 

meer draagvlak etc. Inhoudelijk? Vertrouwen?) 

• Welke wijzigingen in de inhoud zijn ontstaan door participatie van de omgeving? Is het 

management tevreden met de inhoudelijke koers van het project? Is de omgeving tevreden 

met de inhoudelijke koers van het project? Is het bouwproces gewijzigd onder invloed van  

inhoudelijke inbreng van de omgeving? Zo ja, in welk opzicht? In welke mate was de 

omgeving toen betrokken? Inhoudelijke verrijking? 

• In hoeverre is draagvlak  in het project veranderd ten opzichte van 2003 (start bouw). En ten 

opzichte van 2008 (verzakkingen)?  

o Gelijk gebleven, gedaald, toegenomen? Waar komt dit door?(verandering 

management of andere oorzaken?)  

• In hoeverre is het niveau van vertrouwen in het project veranderd ten opzichte van 2003 

(start bouw). En ten opzichte van 2008 (verzakkingen)?  

o Gelijk gebleven, gedaald, toegenomen? Waar komt dit door?(verandering 

management of andere oorzaken?) Als u het niveau van vertrouwen op dit moment 

zou moeten beoordelen, welk cijfer geeft u dan hiervoor? (1 is laag, 10 is hoog).hoe 

was dit in 2003? En in 2008? 

• In hoeverre is het gevoel van veiligheid in de omgeving veranderd ten opzichte van 2003 (start 

bouw). En ten opzichte van 2008 (verzakkingen)?  

o Gelijk gebleven, gedaald, toegenomen? Waar komt dit door?(verandering 

management of andere oorzaken?) Als u het gevoel van veiligheid op dit moment zou 

moeten beoordelen, welk cijfer geeft u dan hiervoor? (1 is laag, 10 is hoog).hoe was 

dit in 2003? En in 2008? 

• In hoeverre is het gevoel van leefbaarheid in de omgeving veranderd ten opzichte van 2003 

(start bouw). En ten opzichte van 2008 (verzakkingen)?  

o Gelijk gebleven, gedaald, toegenomen? Waar komt dit door?(verandering 

management of andere oorzaken?) Als u het gevoel van leefbaarheid op dit moment 
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zou moeten beoordelen, welk cijfer geeft u dan hiervoor? (1 is laag, 10 is hoog).hoe 

was dit in 2003? En in 2008? 

• Wat is uw mening over de participatie van de omgeving binnen het project? In hoeverre is de 

mate van participatie volgens u veranderd ten opzichte van 2003(start bouw). En ten opzichte 

van 2008 (verzakkingen)? 

 

Voor het onderzoek is het van belang te duiden welke observaties leiden tot bepaalde conclusies.  

In Bijlage 1 is een voorbeeld van een vragenlijst weergeven. Ook is per topic een voorbeeld 

weergegeven van een reactie van een respondent, hier volgt een code uit. Deze code is gehanteerd 

(middels post-its) bij de analyse van de interviewverslagen.  



28 

 

Hoofdstuk 4. Onderzoekskader 

 

Dit onderzoek bestaat uit verschillende elementen. Deels kan dit onderzoek door middel van een 

documentstudie beschreven worden, niet gedocumenteerde informatie wordt middels 

veldonderzoek gegeneerd. Het uitvoeren van een veldonderzoek draagt eraan bij dat feiten die niet 

uit het bestaande materiaal gegenereerd kunnen worden, wel in de analyse worden verwerkt. Dit 

hoofdstuk gaat voornamelijk in op het veldonderzoek. Alvorens hierop in te gaan volgt een korte 

beschrijving van het bureauonderzoek. 

 

4.1 Bureauonderzoek 

Meerdere documenten beschrijven de gang van zaken bij de Noord/Zuidlijn. Het rapport van de 

Commissie Veerman dat in juni 2009 is verschenen gaat in op de vraag ‘hoe verder te gaan met de 

Noord/Zuidlijn’. In december 2009 presenteerde de enquêtecommissie de Raadsenquête waarin 

ingezoomd werd op ‘hoe één en ander in het verleden is gelopen’. Deze documenten zullen als 

startdocument dienen voor dit onderzoek; andere relevante documenten zoals rapporten van de 

gemeentelijke Ombudsman zullen ook geanalyseerd worden. 

Enkele deelvragen zijn deels door middel van bureauonderzoek te beantwoorden en behoeven 

minder aandacht in het veldonderzoek. Waar feiten gecontroleerd worden zijn gegevens uit het 

bureauonderzoek in het veldonderzoek opgenomen, op deze wijze kan triangulatie plaats vinden. 

Triangulatie wordt gedefinieerd als “het verzamelen en/of verwerken van informatie op meer dan één 

manier”(Van Thiel, 2007:105). 

 

4.2 Veldonderzoek 

Onder andere de onderzoeksmethode interview wordt gebruikt om de empirische onderzoeksvragen 

te beantwoorden. Deze strategie wordt beschouwd als de meest passende bij een gevalsstudie (Van 

Thiel, 2007). De interviews zijn semigestructureerd van aard. Hieronder wordt in dit onderzoek een 

interview met open vragen aan de hand van een topiclijst onder verstaan. Deze topiclijst biedt de 

onderzoeker handvatten maar laat voldoende ruimte voor de respondent om ongestuurd te 

antwoorden op vragen. De respondent is gevraagd of hij/zij toestemming geeft om het interview op 

te nemen ten behoeve van de uitwerking van het interview. Als de respondent toestemming heeft 

gegeven voor het opnemen van het interview zal een geluidsbestand worden bewaard. Daarnaast 

wordt gevraagd of de onderzoeker anoniem wil blijven. In bijlage 1 is een voorbeeld van een 

vragenlijst weergegeven.  

Naast interviews is de onderzoeker tevens observerend participant door haar stagewerkzaamheden 

binnen het contract Diepe Stations. “Observatie is een onderzoeksmethode waarbij de onderzoeker 

eigen waarneming gebruikt om tot onderzoeksconclusies te komen” (Van Thiel, 2007:79). De 

observatie kan gestructureerd verlopen middels schema’s of minder gestructureerd. In dit onderzoek 

vormt de ongestructureerde observatie een manier om aan gedetailleerde informatie te komen die 

gebruikt kan worden bij analyse van de casus. Voordelen van participerende observatie zijn dat 

“observatie andere aspecten aan het licht brengt dan bijvoorbeeld een interview, zoals non-verbale 

gedragsaspecten” (Van Thiel, 2007:81). Een groot risico bij participerende observatie is dat de 

onderzoeker zich vereenzelvigd met het onderzoeksobject waardoor de objectiviteit van de 
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onderzoeker in het geding kan komen (Van Thiel, 2007). Door met veel verschillende mensen te 

praten en verschillende meningen aan te horen poogt de onderzoeker dit te voorkomen. 

 

4.2.1 Steekproefkader 

Respondenten voor de interviews worden geselecteerd op basis van kennis dan wel eerder 

gecommuniceerde beleving van het omgevingsmanagement bij station Vijzelgracht. De 

respondenten kunnen variëren van ondernemers tot omgevingsmanagers. De respondenten worden 

op een meervoudige manier geselecteerd. Enerzijds worden respondenten geselecteerd op basis van 

theoretische gronden, anderzijds kan selectie van respondenten voortkomen uit een voorstel van 

eerdere respondenten. In dat geval wordt gesproken van een snowball sample (Van Thiel, 2007). De 

respondenten zijn in bijlage 2 weergegeven. In totaal hebben 21 respondenten deelgenomen aan het 

onderzoek. De respondenten vertonen variëteit in bijvoorbeeld de duur van vestiging rondom het 

station, kennis over de werkzaamheden en hebben ieder andere belangen. Een interview aan de 

hand van een topiclijst functioneert mogelijk natuurlijker dan een interview op basis van een 

gestructureerde vragenlijst om alle interviews prettig te laten verlopen. Immers hebben 

respondenten andere belangen en andere kennis in huis en kunnen niet alle respondenten antwoord 

geven op alle vragen. Een nadeel van de gevarieerde groep en de semigestructureerde interviews is 

dat niet alle vragen aan alle respondenten worden gesteld en er dus niet bijvoorbeeld aan de hand 

van getallen geanalyseerd kan worden. Dit is overigens iets wat geen probleem hoeft te vormen bij 

een gevalsstudie binnen de sociale wetenschappen. De onderzoeker heeft met oog op de 

betrouwbaarheid er zorg voor gedragen dat verschillende respondenten dezelfde vraag hebben 

beantwoord. Mogelijk geven respondenten tegenstrijdige antwoorden op vragen, in dat geval zullen 

beide percepties worden weergegeven. 

 

4.2.2 Onderzoeksstrategie, methoden en technieken 

Zoals eerder gesteld betreft het onderzoek een gevalsstudie, waarbij het onderzoeksonderwerp 

hoofdzakelijk station Vijzelgracht is. Het omgevingsmanagement rondom dit station zal in de 

natuurlijke situatie worden onderzocht (Van Thiel, 2007).  

 

De onderzoekseenheden betrokken bij station Vijzelgracht zijn door middel van een 

semigestructureerd interview onderzocht. Door op diverse manieren informatie te verzamelen 

(observatie, documenten en interviews) en gegevens te toetsen in interviews kan triangulatie 

plaatsvinden. Interviews dragen bij aan de verzameling van niet feitelijke informatie. Van de 

interviews is na afloop een verslag gemaakt aan de hand van een geluidsopname. Het verslag van het 

interview is aan de respondent ter controle  voorgelegd, Van Thiel (2007) spreekt over een ‘member 

check’. Enkele respondenten hadden opmerkingen, veelal was het een aanvulling op het verslag. De 

goedgekeurde verslagen zijn in dit onderzoek geanalyseerd. 

Bij de interviews is de onderzoeker voornamelijk geïnteresseerd in een open gesprek waarbij de 

belangrijkste onderwerpen de revue passeren. Een kruisverhoor waarbij strikt alle vragen 

afgehandeld worden is niet gewenst. 
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4.2.3 Betrouwbaarheid en validiteit 

“De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt bepaald door de nauwkeurigheid en consistentie 

(herhaalbaarheid) waarmee variabelen worden gemeten”. Met betrekking tot de validiteit van het 

onderzoek is het van belang of “de onderzoeker gemeten heeft wat hij wilde meten” (Van Thiel, 

2007:55-56). De externe validiteit van casestudy’s is geringer dan de interne validiteit, door de 

gebondenheid aan de context. Volgens Van Thiel (2007:57) betreft externe validiteit “de 

generaliseerbaarheid van het onderzoek”: oftewel gelden onderzoeksresultaten ook voor andere 

organisaties, stations, infrastructurele projecten, tijden en plaatsen? De interne validiteit is bij 

casestudies juist vaak hoog door de rijke informatie (Van Thiel, 2007:98). Van belang is dat de 

onderzoeker de juiste elementen bevraagt, een topiclijst kan hiertoe bijdragen. Daarnaast is het voor 

de betrouwbaarheid en validiteit van belang dat triangulatie toegepast wordt aangezien een 

casestudy een gering aantal onderzoekseenheden bevat en hypotheses niet getoetst kunnen 

worden. Triangulatie kan gezien worden als een manier om aantasting van de validiteit en 

betrouwbaarheid van het onderzoek tegen te gaan. Door de wijze waarop het onderzoek is opgezet, 

is het herhaalbaar in de toekomst. Wel moet de onderzoeker consistent zijn en de respondent zo min 

mogelijk beïnvloeden. De nauwkeurigheid van dit onderzoek is gewaarborgd door met name 

nauwkeurige documentatie (verslag en geluidsbestand).  

 

4.3 Wijze van rapporteren 

De resultaten van dit onderzoek kunnen voor verschillende instanties en groepen (fora) interessant 

zijn (Van Thiel, 2007). Dit onderzoek zal in de eerste plaats aan Dienst Noord/Zuidlijn contract Diepe 

Stations gepresenteerd worden in de vorm van een onderzoeksrapport met advies. Daarnaast zal dit 

onderzoek het sluitstuk vormen van de master Governance en Management van Complexe Systemen, 

in dit kader zal een afstudeerpresentatie aan de wetenschappelijke gemeenschap (Universiteiten en 

onderzoekers) gegeven worden. Tevens kan het onderzoek de basis vormen voor een vakpublicatie. 

Nader overleg hierover volgt.  

 

4.4 Implicatie 

De onderzoeker is zich bewust van het gegeven dat zij niet volledig onbevangen het onderzoek start. 

Door de aanwezigheid in de organisatie van het contract Diepe Stations zijn bepaalde 

veronderstellingen gevormd. De participatie in het team contract Diepe Stations draagt eraan bij dat 

de onderzoeker op sommige vlakken tevens participant is. Waar het gaat om het feitelijk beschreven 

onderzoek zal de onderzoeker voornamelijk optreden als observerende participant. Door deze 

observatie kunnen verhoudingen en relaties mogelijk duidelijker worden en makkelijker te bevragen 

in interviews doordat respondenten reeds kennis hebben gemaakt met de onderzoeker. 
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Hoofdstuk 5. Casusbeschrijving 

 

Dit hoofdstuk gaat dieper in op het object van onderzoek, station Vijzelgracht. De geschiedenis van 

het project de Noord/Zuidlijn wordt geschetst. Tevens worden enkele bouwkundige aspecten 

uitgewerkt zodat een beter begrip van de lekkages mogelijk is. Daarnaast worden de 

projectorganisatie Noord/Zuidlijn en de omgevingspartijen van station Vijzelgracht beschreven. 

 

5.1 Geschiedenis Noord/Zuidlijn 

Vanaf 1955 werd nagedacht over de aanleg van een metrolijn van Amsterdam Noord naar 

Amsterdam Zuid. In de toentertijd verschenen nota werd de vraag geopperd of Amsterdam tot 

aanleg van een ondergrondse spoorweg moest overgaan. Voordelen die beschreven werden, waren 

dat het sneller zou zijn dan het huidige openbaar vervoersnetwerk en voor ontlasting van het 

Amsterdamse wegennet kon zorgen. Zes jaar later, in 1961, verscheen een interim-nota Het stedelijk 

vervoer in de agglomeratie Amsterdam. In deze 

nota werd gesteld dat begonnen moest worden met 

de aanleg van een metrolijn waar de 

vervoersstromen het meest intensief waren. En dat 

was de verbinding van Noord naar Zuid. In 1968 

stemde de Amsterdamse gemeenteraad in met de 

voordracht ‘Aanleg stadsspoorweg’. In verband met 

de ontwikkeling van de Bijlmermeer werd 

voorgesteld om te beginnen met de aanleg van de 

Oostlijn, en daarna pas met de Noord/Zuidlijn. De 

aanleg van de Oostlijn (start 1971) ging gepaard 

met veel opstand onder de Amsterdammers (Noord/Zuidlijn, 2009a). De Nieuwmarktrellen in het 

voorjaar van 1975 zijn hier een voorbeeld van (figuur 4). Door de tegenstand van de Amsterdammers 

bij de aanleg van de Oostlijn werd in 1978 door de gemeente besloten om het metronet niet verder 

uit te breiden. Hiermee leek de Noord/Zuidlijn een tijd van de baan, totdat de kamer van Koophandel 

in 1988 andere mogelijkheden (dan gehanteerd bij de Oostlijn) van boortechnieken onder de 

aandacht bracht middels een symposium. Dit zorgde voor de mogelijkheid om een nieuwe discussie 

over verdere uitbreiding van het metronet te starten (Noord/Zuidlijn, 2009a). 

 

5.2 Belangrijke besluiten en gebeurtenissen 

De aanloop naar de planvorming van de Noord/Zuidlijn is geschetst. Deze paragraaf geeft een tijdslijn 

met daarin belangrijke besluiten en gebeurtenissen tot de uitvoering in 2003. Het rapport van de 

enquêtecommissie Noord/Zuidlijn heeft als basis gediend voor de tijdslijn op de volgende pagina 

(Enquêtecommissie, 2010:15-20). Duidelijk wordt dat de projectkosten telkens bijgesteld werden, de 

Amsterdamse burgers niet voor de aanleg waren en dat de aanbesteding van het werk een lastige 

klus was, waardoor veel verschillende deelcontracten zijn afgesloten. 

 

 

 

 

Figuur  4: Nieuwmarktrellen 1975 (Bron: politiemuseum). 
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Figuur 5: Tijdslijn bewerkt naar Rapport Enquêtecommissie 

 

5.3 Start uitvoering Noord/Zuidlijn 

De officiële start uitvoering van de Noord/Zuidlijn was op 22 april 2003. Dit vormt een belangrijk 

moment in dit onderzoek aangezien de analyse ingaat op het gehanteerde omgevingsmanagement 

bij station Vijzelgracht gedurende de uitvoerende fase. De feitelijke bouwwerkzaamheden bij station 

Vijzelgracht zijn op 19 mei 2003 gestart (Noord/Zuidlijn, 2003). Uit interviews blijkt dat ook de fase 

van bouwrijp maken voor ergernis in de omgeving heeft gezorgd. De fase van bouwrijp maken is, 

waar interessant, ook in het onderzoek meegenomen. 

Ten aanzien van de uitvoering is het van belang te erkennen dat er verschillende processen bestaan. 

Naast het feitelijke bouwproces bestaat er een proces waar de compenserende maatregelen voor 

bewoners en ondernemers worden genomen om onder andere de leefbaarheid en het 

ondernemersklimaat in de omgeving te borgen. Mogelijk bestaat er tussen beide processen een 

verschil wat betreft de openheid van de managementstijl en de mate van participatie.  

 

5.4 Station Vijzelgracht 

Station Vijzelgracht ligt tussen de Weteringschans 

en de Prinsengracht. Reizigers zullen in de 

toekomst via drie ingangen het station kunnen 

betreden. Een ingang is gepland aan de 

Vijzelgracht op de hoek met de Prinsengracht. De 

andere twee ingangen zijn gepland aan de 

Weteringschans, op de hoek van de Nieuwe 

Vijzelstraat. Naar verwachting zullen dagelijks 

40.000 passagiers gebruik maken van het station 

(Noord/Zuidlijn,2011a). Momenteel is nog geen 

duidelijkheid te geven over de onbestemde 

ruimte in de bouwput, plannen voor een 

parkeergarage bestaan wel. Hiernaast is een 

luchtfoto weergegeven waarop het bouwterrein 

middels een rode lijn is uitgelicht. Het station zelf 

is 250 meter lang en tussen de 18 en 25 meter 

breed. Het perron zal op -26 NAP komen te liggen 

(Noord/Zuidlijn, 2011a). Momenteel zijn de 

Figuur 6: bouwterrein station Vijzelgracht. (Bron: 

Horusfotografie) 
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werkzaamheden in volle gang. Eind juni is gestart met het werken onder verhoogde luchtdruk om de 

laatste meters af te graven.  

 

5.4.1 Technische aspecten station Vijzelgracht  

Station Vijzelgracht is gebouwd volgens de wanden-dak-methode. De methode wordt voornamelijk 

toegepast wanneer hinder op het maaiveld beperkt moet blijven (Enquêtecommissie, 2010:236). 

Daarnaast wordt in tegenstelling tot bij het gebruik van stalen damwanden niet geheid. De wanden 

van de stations worden gemaakt door diepe sleuven (tot 45 meter diep) te graven en deze te vullen 

met beton. Gedurende het ontgraven worden de (120 cm dikke) sleuven gevuld met bentoniet, dit is 

een mengsel van water en klei dat voor druk zorgt zodat de gegraven sleuven niet instorten. In de 

met bentoniet gevulde sleuven laat men de wapening zakken. Hierna wordt de sleuf van onderaf 

gevuld met beton, doordat beton zwaarder is dan bentoniet, komt het bentoniet naar boven waarna 

het weggepompt kan worden. De met beton en wapening gevulde sleuven vormen de 

diepwandpanelen van het station. Onderstaande afbeelding toont dit proces. 

 
Figuur 7: Diepwanden maken (Bron: Dienst Noord/Zuidlijn) 

 

De diepwandpanelen worden gekoppeld door aan de kopse kant een voegplank te plaatsen. Deze 

(metalen) plank heeft van boven tot beneden een goot waarin een rubber profiel zit. Nadat het 

beton is gestort wordt de voegplank verwijderd, het rubberen profiel blijft achter en vormt de 

koppeling tussen twee diepwandpanelen (Gemeentelijke Ombudsman, 2008:9). Bij het vervaardigen 

van de diepwanden van station Vijzelgracht konden een aantal voegplanken niet worden verwijderd. 

Volgens de Gemeentelijke ombudsman is dit van invloed op de waterdichtheid van de betreffende 

voegen. Daarom is besloten om de voegen waar de voegplank niet verwijderd kon worden 

compenserende maatregelen te treffen (Gemeentelijke ombudsman, 2009a:15). Volgens 
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respondenten uit de omgeving werd gemeld dat een aantal voegplanken niet verwijderd konden 

worden maar dat dit geen risico met zich mee bracht. 

Het dak kan geplaatst worden wanneer horizontaal groutstempels (cementmengsel) gemaakt zijn die 

de stationsmuren op hun plaats houden. Zo ontstaat een ondergrondse doos, gevuld met grond. 

Doordat de bouwplaats zich ondergronds bevindt kan de situatie bovengronds zoveel mogelijk intact 

blijven (afgezien van de bouwplaats zelf). Diepwanden hebben als voordeel dat heien niet nodig is en 

schade aan huizen als gevolg van trillingen wordt voorkomen (Noord/Zuidlijn, 2009b). Schade aan 

woningen als gevolg van trillingen is voorkomen. Dat neemt niet weg dat er andere oorzaken zijn aan 

te wijzen die voor schade aan woningen hebben gezorgd. Paragraaf 6.3 gaat hier dieper op in. 

 

5.5 Omgeving station Vijzelgracht 

Aangezien dit onderzoek ingaat op de omgeving (ondernemers, bewoners) van station Vijzelgracht 

kan een beschrijving van de buurt rondom het station niet ontbreken. Het merendeel van de 

woningen aan de Vijzelgracht is in bezit van particuliere eigenaren. De koop- en huurprijzen van de 

woningen bevinden zich in het hogere segment. Het merendeel van de ondernemers in het gebied 

maakt geen deel uit van een grote keten (ledenlijst ondernemersvereniging De Vijzel). Hierdoor is het 

een uniek gebied qua ondernemers. De ondernemers in het gebied zijn allen lid van 

ondernemersvereniging De Vijzel. Naast de ondernemersvereniging bestaan er een stichting en 

andere verenigingen die zich bezig houden met de omgeving in relatie tot station Vijzelgracht. Hierna 

worden de verschillende verenigingen en de stichting kort beschreven. 

 

5.5.1 Ondernemersvereniging De Vijzel 

De ondernemersvereniging de Vijzel is op 8 mei 2007 opgericht. Doelstellingen van de vereniging zijn 

onder andere het bevorderen van het ondernemersklimaat, het behartigen van belangen van de 

leden van de vereniging, bemiddelen als gesprekpartner met overheden, informatie inwinnen over 

plannen van overheden en organisaties die verband houden met het ondernemerschap aan de 

Vijzelgracht en -straat, het organiseren van bijeenkomsten en verstrekken van 

documentatie(www.vvvvv.nl). Alle ondernemers van de Vijzelgracht zijn lid van de 

ondernemersvereniging. De voorzitter van de ondernemersvereniging De Vijzel is tevens voorzitter 

van de Vereniging Vrienden Van de Vijzelgracht Vijzelstraat. Daarnaast heeft de voorzitter veel 

contact met de Stichting Gijzelgracht door werkzaamheden in de werkgroep Overlast Vijzelgracht. 

 

5.5.2 Stichting Gijzelgracht 

Op de website van de Stichting Gijzelgracht wordt vermeld dat de stichting is opgericht in maart 2009 

(www.gijzelgracht.nl). De stichting is een overkoepeling van de werkgroep Overlast Vijzelgracht. Deze 

werkgroep bestaat vanaf het begin van de aanleg. De werkgroep is voornamelijk in actie gekomen 

rondom het project de Rode Loper. De werkgroep Overlast Vijzelgracht, zo geeft de Stichting 

Gijzelgracht aan in een brief aan de commissie Veerman,“heeft vanaf het begin zeer genuanceerd 

over de aanleg van de Noord/Zuidlijn gedacht. Wel heeft de werkgroep in toenemende mate 

kanttekeningen geplaatst bij de wijze waarop de gemeente Amsterdam en het Projectbureau in 

gezamenlijkheid met de uitvoerend aannemer invulling aan de uitvoering hebben gegeven.” De 

werkgroep geeft daarbij aan dat de opgedane ervaringen met de uitvoering het draagvlak voor het 

project niet hebben bevorderd (De Weerd, 2009). 
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De stichting Gijzelgracht is het juridische voertuig voor de werkgroep en adviseert bewoners en 

ondernemers met betrekking tot de bouw van de Noord/Zuidlijn. Daarnaast kunnen bewoners en 

ondernemers anticiperen op de ontwikkelingen in de omgeving. De Stichting Gijzelgracht ontvangt 

jaarlijks een bijdrage van de gemeente Amsterdam. De bijdrage kan gezien worden als een toelage 

richting de omgeving om zich te organiseren zodat zij een gesprekspartner voor de Dienst 

Noord/Zuidlijn kunnen vormen (vergelijkbaar met een stadsvernieuwingsconsulent). De Stichting 

Gijzelgracht is een gesprekspartner van de Dienst Noord/Zuidlijn. Doordat de leden van de stichting 

zelf in de omgeving wonen of werken kunnen zij klachten snel melden en constructief nadenken over 

oplossingen. Daarnaast heeft de woordvoerder van de stichting een goed ambtelijk/bestuurlijk 

netwerk. 

 

5.5.3 Vereniging Vrienden Van de Vijzelgracht Vijzelstraat 

De vereniging Vrienden Van de Vijzelgracht Vijzelstraat  is op 12 juni 2007 opgericht, en zorgt ervoor 

dat ondernemers mee kunnen praten over de toekomst van de Vijzelgracht en Vijzelstraat. De 

vereniging zet zich volgens haar eigen website in voor het bevorderen van de woon- en 

werkomgeving, het verbeteren van het leefklimaat in de Vijzelgracht en –straat, het behartigen van 

belangen van leden, informatie inwinnen over plannen van overheden en organisaties die van belang 

zijn voor leden van de vereniging, het organiseren van bijeenkomsten en verstrekken van 

documentatie (www.vvvvv.nl). Zoals eerder vermeld heeft deze vereniging dezelfde voorzitter als de 

ondernemersvereniging De Vijzel, welke weer contact heeft met de Stichting Gijzelgracht. 

 

5.5.4 Wetering Verbetering 

De buurtvereniging Wetering Verbetering zet zich in om de buurt een fijne woon- en werkomgeving 

te laten blijven. De buurtvereniging houdt zich bezig met alles wat invloed kan hebben op de buurt, 

zoals onderhoud, veranderingen in de openbare ruimte, bouwplannen en de Noord/Zuidlijn. Elke 

twee jaar organiseert de buurtvereniging een feest en elk kwartaal verschijnt een buurtkrant 

(www.weteringbuurt.nl). Enkele bestuursleden van de vereniging maken deel uit van het bestuur van 

de Stichting Gijzelgracht. Uit interviews met respondenten blijkt dat de Noord/Zuidlijn een zijspoor is 

voor Wetering Verbetering. Zij laten de belangenbehartiging betreffende de Noord/Zuidlijn over aan 

de Stichting Gijzelgracht.  

 

5.6 Projectorganisatie Noord/Zuidlijn 

De gemeenteraad besluit op 27 november 1996 tot aanleg van de Noord/Zuidlijn, de gemeente 

Amsterdam is dan ook opdrachtgever. Binnen het college van B&W is de wethouder Verkeer en 

Vervoer verantwoordelijk voor de Noord/Zuidlijn (Noord/Zuidlijn, 2009a). 

Op 1 juli 1994 werd het Projectbureau Noord/Zuidlijn opgericht (Enquêtecommissie, 2010:16), de 

organisatie was voornamelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit en de kosten van het project 

Noord/Zuidlijn. De projectorganisatie was een kleine opdrachtgevende organisatie die zoveel 

mogelijk werk uitbesteedde aan de markt. Het projectbureau huurde een 

ingenieursbureauconsortium in onder de naam Adviesbureau Noord/Zuidlijn. Het adviesbureau was 

belast met het ontwerp en de uitvoering van het project. Het adviesbureau mocht namens het 

projectbureau het werk aanbesteden. Daarnaast was het adviesbureau verantwoordelijk voor de 

begeleiding tijdens de bouw (respondent).  
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Op 1 september 2007 werd het adviesbureau Noord/Zuidlijn, aan het projectbureau toegevoegd. Dit 

was naar aanleiding van aanbevelingen in een vertrouwelijk rapport van Buck en Buis 

(Enquêtecommissie, 2010:19). De taken van het Adviesbureau Noord/Zuidlijn kwamen onder de 

verantwoordelijkheid van Projectbureau Noord/Zuidlijn te vallen. De organisatie ging verder onder 

de naam Projectbureau Noord/Zuidlijn.  

 

Het college van B&W besluit op 12 februari 2010 om de organisatie belast met de Noord/Zuidlijn om 

te vormen tot een afzonderlijke gemeentelijke Dienst. Het Projectbureau Noord/Zuidlijn veranderde 

hierdoor in de tijdelijke Dienst Noord/Zuidlijn. Het besluit werd met terugwerkende kracht vanaf 1 

januari 2010 genomen (Noord/Zuidlijn, 2010b). Aanleiding voor de verandering naar een dienst was 

onderdeel van het advies van de Commissie Veerman. Het omvormen van het Projectbureau naar de 

Dienst Noord/Zuidlijn symboliseert een andere koers. In 2009 al is de organisatie versterkt en zijn 

veel werknemers van de ‘oude organisatie’ vertrokken. Nieuwe professionals met een open blik zijn 

aangesteld om de verbinding met de omgeving te herstellen. Zo is er een directeur financiën bij 

gekomen, ook hebben directieleden duidelijker afgebakende portefeuilles gekregen. De 

contractmanager die verantwoordelijk was voor de Vijzelgracht, is ook vervangen (NRC-handelsblad, 

2009). 

De Dienst Noord/Zuidlijn heeft als opdracht het opleveren van een werkend vervoerssysteem 

Noord/Zuidlijn. 

 

De Dienst Noord/Zuidlijn geeft in een artikel aan dat in 2009 de organisatie:  

“al is versterkt en verschillende onderdelen verder geprofessionaliseerd zijn. De contractteams zijn 

slagvaardiger en hebben meer oog gekregen voor de omgeving. De kernbegrippen zijn: transparantie, 

omgevingssensitiviteit, alertheid en veiligheid. Ons motto: ‘verstand van bouwen, gevoel voor 

mensen’ drukt uit dat we met ervaren vakmensen de Noord/Zuidlijn bouwen en dat we dat doen met 

aandacht voor mensen. Mensen die bouwen, mensen die wonen of werken in de omgeving van die 

bouw, mensen die de Noord/Zuidlijn straks gaan gebruiken”(Noord/Zuidlijn, 2010b). 

 

Dit citaat levert inzichten ten aanzien van de reflectie van de projectorganisatie op eerder handelen. 

Uit dit bericht kan opgemaakt worden dat de projectorganisatie meer dan in het verleden met oog 

voor de omgeving zal handelen. 

 

Op 12 april 2011 heeft het college van B&W een besluit genomen tot aanpassing van de organisatie 

van de Amsterdamse Metro. Om de nieuwe metrolijn in gebruik te kunnen nemen is het van belang 

dat de Dienst Noord/Zuidlijn de systemen die daarvoor cruciaal zijn, integreert in haar organisatie. 

Deze systemen vallen nu onder het project AMSYS en hebben betrekking op het hele Amsterdamse 

metronetwerk. De komende periode zal onderzocht worden op welke termijn de activiteiten 

samengevoegd kunnen worden. Daarnaast heeft het college een besluit genomen om een start te 

maken met de voorbereidingen voor de vorming van één ‘Uitvoeringsdienst Metro’. Deze organisatie 

zal dan verantwoordelijk zijn voor zowel de realisatie van nieuwbouw- en renovatieprojecten als de 

aansturing van het beheer en onderhoud van het bestaande metronetwerk. De nieuwe dienst moet 

rond de zomer van 2012 definitief vorm gekregen hebben (Noord/Zuidlijn, 2011b).  
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Naast de Dienst Noord/Zuidlijn bestaat een gemeentelijke onafhankelijk Schadebureau 

Noord/Zuidlijn. Het schadebureau doet onder andere bouwkundige opnames (op verzoek) bij panden 

aan het tracé, keert schades uit aan bewoners en ondernemers. Voor de omgeving valt het 

Schadebureau en de dienst samen, het gaat tenslotte beide om de Noord/Zuidlijn. Dit onderzoek 

focust zich op de Dienst Noord/Zuidlijn enkel wanneer het relevant is in het kader van dit onderzoek 

wordt het schadebureau beschreven. 
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Hoofdstuk 6. Analyse van de resultaten van het onderzoek 

 

Dit hoofdstuk vormt de feitelijke analyse in dit onderzoek. Aan de hand van een chronologische lijn 

wordt beschreven op welke wijze de projectorganisatie op verschillende momenten met de 

omgeving om ging, welke boundary judgements er waren en in welke mate de omgeving kon 

participeren. Dit hoofdstuk geeft antwoord op de deelvragen twee tot en met vijf. 

 

Zoals eerder gesteld is de onderzoeker in het onderzoek op zoek gegaan naar kantelingen in het 

proces. Uit de literatuur en interviews zijn belangrijke momenten naar voren gekomen die dienen als 

aanduiding van een bepaalde periode, deze periodes zijn hieronder weergegeven. 

• Bouwrijp maken tot start uitvoering (2001/2002) 

• Start uitvoering tot aan de eerste verzakking (19 mei 2003 tot juni 2008) 

• Verzakkingen (juni t/m september 2008) 

• Na de verzakkingen tot nu (vanaf oktober 2008 tot juni 2011) 

 

Per periode zijn een viertal vaste elementen beschreven: boundary judgements, participatie, 

omgevingsmanagement en effecten. Naast deze vaste elementen kunnen per periode verschillende 

andere elementen naar voren komen. Deze elementen komen niet in elke periode terug doordat ze 

niet in elke periode even aanwezig waren. 

 

6.1 Bouwrijp maken tot start uitvoering 

6.1.1 Boundary judgements 

Onderstaand fragment uit een nieuwsbrief uit 2001 geeft aan op welke wijze de projectorganisatie 

Noord/Zuidlijn op dat moment met de omgeving omging. 

 

Omgevingsmanagement 

De werkzaamheden voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn hebben uiteraard invloed op de openbare 

orde en de bebouwde omgeving. De Noord/Zuidlijn is daarbij verantwoordelijk voor de zaken die 

´binnen de bouwhekken´ gebeuren (de bouwwerkzaamheden). De Dienst Binnenstad Amsterdam en 

de stadsdelen zijn verantwoordelijk voor alles wat ´buiten de bouwhekken´ gebeurt (zaken als 

bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid etc.)(Noord/Zuidlijn,2001).  

 

De projectorganisatie geeft aan verantwoordelijk te zijn voor de zaken die ‘binnen de bouwhekken’ 

gebeuren. De Dienst Binnenstad Amsterdam en de stadsdelen dragen de verantwoordelijkheid voor 

alles wat ‘buiten de bouwhekken’ gebeurt. De fysieke demarcatie van een bouwhek werd in 2001 

aangemerkt als een demarcatie tussen het project en de omgeving. De projectorganisatie hanteert 

hier smalle boundary judgements; er zijn duidelijk onderscheiden taken en verantwoordelijkheden. 

De stijl van omgevingsmanagement is aan te merken als autopoietisch. Uit gesprekken met 

respondenten uit de omgeving van station Vijzelgracht wordt duidelijk dat de informatievoorziening 

op dat moment gericht was op het zenden van informatie naar de bewoners en ondernemers. 
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6.1.2 Participatie  

Ruim voor de start bouw waren er inspraakavonden. Deze inspraakavonden werden volgens een 

respondent in de omgeving van het station zo druk bezocht dat ze chaotisch verliepen, hierdoor was 

er weinig gelegenheid tot discussie aangezien de groep die tegen de aanleg van de Noord/Zuidlijn 

was de discussie overschreeuwde. Een respondent die gedurende deze periode werkzaam was 

binnen de projectorganisatie gaf aan dat vanaf 1994 is begonnen met het organiseren van platforms. 

In het begin was iedereen hiervoor uitgenodigd. De projectorganisatie vertelde ongeveer een half 

uur over de stand van zaken en daarna was er gelegenheid tot discussie. Volgens de respondent was 

dit het begin van het organiseren van verzet tegen je eigen project. Doordat in de platforms iedereen 

zat, kregen negatieve geluiden snel de overhand. Zo was een bepaalde ondernemer voor de aanleg 

van de Noord/Zuidlijn, maar nadat deze tot twee keer toe gekleineerd was, kwam de ondernemer 

een derde keer niet meer. Een respondent vertelde dat “doordat we iedereen uitnodigden creëerden 

we eigen verzet. Alleen de mensen die tegen waren bleven komen. Bij een dergelijk platform zou veel 

selectiever een doelgroep uitgenodigd moeten worden.” 

 

Volgens een respondent in de omgeving van het station was de start van het bouwrijp maken een 

moment waarop de omgeving van het station zich realiseerde wat de werkzaamheden voor de 

omgeving betekenden. Het verwijderen van de dubbele rij Platanen op de Vijzelgracht is hier een 

goed voorbeeld van. Daarnaast werd de straat opengebroken, leidingen werden verlegd en 

ondernemers waren gedurende een aantal maanden slecht bereikbaar.  

 

Op het moment dat gestart werd met het bouwrijp maken werd gecommuniceerd naar de omgeving 

door middel van bewonersbrieven en de Begeleidingscommissie Voorbereiding Uitvoering (BCVU). De 

BVCU bijeenkomsten werden voornamelijk gebruikt om informatie 

te zenden over de bouw, de omgeving kon wel reageren maar er 

was nog weinig werk in uitvoering. Volgens een respondent van de 

projectorganisatie is deze fase van het project onderschat. “ We 

zijn vrij snel begonnen met het omleggen van leidingen en kabels. 

En dat is ook meteen een leermoment. Ik heb dat voor mezelf 

onderschat als ik eerlijk ben. Eigenlijk geeft dat de meeste rotzooi. 

Leidingen en kabels liggen in de stoep voor de winkels. Het was 

allemaal rond 2001/2002 dat alle stoepen open lagen bij de 

stations. Dat gaf minstens zoveel rotzooi als met het grote werk. 

Iedereen werd daarmee geconfronteerd, dat was onderschat. 

Daarmee maak je een verkeerde start.” De reden dat dit werk 

onderschat was is te wijten aan focus op de bouw van de 

Noord/Zuidlijn zelf. De focus lag lange tijd op het boren in de 

Amsterdamse grond, de stations leken in de voorbereiding 

technisch beter haalbaar zo geeft een respondent aan. 

 

6.1.3 Omgevingsmanagement 

Het omgevingmanagement van de organisatie is aan te merken als overwegend autopoietisch. De 

boundary judgements zijn smal en de participatie van de omgeving strekt zich uit tot informeren. De 

Figuur 8: verleggen leidingen en kabels 

(Bron: Dienst Noord/Zuidlijn) 
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focus van deze informatie lag voornamelijk op het boorproces en minder op de bouw van de 

stations. Volgens een respondent zou selectiever een doelgroep uitgenodigd moeten worden bij een 

dergelijk platform als dat voor de uitvoering werd georganiseerd. Hierbij kan de kanttekening 

geplaatst worden dat een discussie mogelijk minder chaotisch verloopt wanneer op voorhand kaders 

worden gecommuniceerd. Zo staan nut en noodzaak van een project niet ter discussie bij een project 

in uitvoering, de wijze van uitvoering bijvoorbeeld wel. Wanneer de kaders worden 

gecommuniceerd, is voor de participanten duidelijk waarover gediscussieerd kan worden. 

 

6.1.4 De projectorganisatie 

Het is voor de analyse van belang hier nader op de projectorganisatie in te gaan. Zoals in paragraaf 

5.6 is weergegeven was er tot september 2007 een scheiding tussen het projectbureau en het 

adviesbureau waar te nemen. Deze scheiding komt in diverse interviews naar voren en vormt een 

mogelijke verklaring voor de manier waarop de projectorganisatie met de omgeving omging. Vanaf 1 

juli 1994 was de gemeente Amsterdam een kleine opdrachtgevende organisatie die zoveel mogelijk 

werk uitbesteedde aan de markt. Het projectbureau huurde een ingenieursbureauconsortium in 

onder de naam adviesbureau Noord/Zuidlijn. Het adviesbureau was belast met het ontwerp en de 

uitvoering van het project. Het adviesbureau mocht namens het projectbureau het werk 

aanbesteden en was verantwoordelijk voor de begeleiding tijdens de bouw. Vanuit deze 

taakomschrijving moest het adviesbureau het eigen contract verdedigen. Als er meerwerk zou 

ontstaan dan is of het contract niet goed, of de aannemer werkt niet juist. Het adviesbureau was 

verantwoordelijk voor beide. Twee elementen zijn hierbij volgens een respondent van belang. In de 

eerste plaats draagt het adviesbureau het risico voor de uitvoering binnen de afgesproken kaders. 

Het eerder weergegeven citaat “verantwoordelijk voor alles binnen de bouwhekken” past hier goed 

bij. In de tweede plaats ontstaat volgens een respondent “een technische definitie van de 

werkelijkheid wanneer je een consortium van ingenieurs aanstelt “. Dit citaat laat zien dat omgeving 

ondergeschikt is aan techniek wanneer een ingenieursconsortium verantwoordelijk is voor de 

uitvoering. Immers waren de ingenieurs niet besteld om het omgevingsbelang te waarborgen. Dit 

behoorde niet tot hun verantwoordelijkheid.  

De taken tussen de opdrachtgevende projectorganisatie en het adviesbureau waren strikt verdeeld. 

Het projectbureau was belast met het onderhouden van contacten met omgevingspartijen en het 

adviesbureau was belast met de feitelijke realisatie van het project. Het adviesbureau had op dat 

moment de meeste macht aangezien het adviesbureau de feitelijke sturing van het project deed. Het 

projectbureau had de sturing hierdoor uit handen gegeven. Het is volgens een respondent niet 

vreemd dat een technische organisatie die verantwoordelijk is voor de planning en financiën, zich 

niet snel zal bezighouden met elementen die niet binnen de verantwoordelijkheid vallen. Zoals de 

omgeving. 

 

6.1.5 Effecten  

Proces effecten 

Het draagvlak voor aanleg van de Noord/Zuidlijn is een discutabel punt. Het referendum in 1997 

waarbij de meerderheid van de stemmers tegen was kan gezien worden als een uiting van weinig 

draagvlak voor het project. Een respondent plaatst daarbij een kanttekening dat enkel de mensen 

gingen stemmen die tegen waren. Daarnaast plaatst de onderzoeker de kanttekening dat het NIMBY-
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syndroom mogelijk ook een rol speelt. Tevens kan de vraag worden gesteld of de opkomst op het 

referendum representatief is voor de Amsterdamse bevolking. Een aantal respondenten uit de 

omgeving geeft aan dat ze het gevoel had dat het besluit ‘er door werd geduwd’. Wat wel duidelijk is 

geworden is dat het draagvlak na de tweede verzakkingen een laag punt had bereikt. Er was 

onzekerheid over de veiligheid en de eerlijkheid. Nut en noodzaak van de lijn werden in twijfel 

getrokken. Na het rapport van de commissie Veerman is besloten om de lijn toch af te bouwen. 

Paragraaf 6.3 gaat nader in op de verzakkingen. 

 

Een aantal respondenten in de omgeving geeft aan dat ze vanaf het begin niet tegen de aanleg van 

de Noord/Zuidlijn was maar dat draagvlak wel afnam als gevolg van de wijze waarop het project zich 

door de stad bewoog. De communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Respondenten geven aan 

dat de communicatie niet altijd juist was, bijvoorbeeld over de duur van de werkzaamheden op 

maaiveld. Al voor de feitelijke start uitvoering ondervond de omgeving hinder van het bouwrijp 

maken van het gebied. 

 

Inhoudelijke effecten 

De informatievoorziening was voornamelijk gericht op het zenden van informatie. De informatie 

werd middels brieven, folders en de BVCU naar de omgeving gezonden. Het proces rondom het 

tunnelboren stond centraal. De managementstijl was overwegend autopoietisch en de boundary 

judgements waren smal. Het effect hiervan was dat er weinig mogelijkheden waren voor de 

omgeving om daadwerkelijk de inhoud te beïnvloeden en te komen tot een inhoudelijke verrijking 

van het project. Inspraakavonden die werden georganiseerd voor het bouwrijp maken, werden door 

de omgeving niet ervaren als inspraakavond door de chaos.  

 

Effecten op vertrouwen 

Nog voor de feitelijke werkzaamheden aan het station waren gestart was het project, zoals een 

respondent aangeeft, al op achterstand gezet. Werkzaamheden veroorzaakten meer overlast dan de 

projectorganisatie op voorhand had verwacht en had gecommuniceerd. Veel respondenten in de 

omgeving geven aan dat ze in afwachting waren van de feitelijke werkzaamheden aan het station. En 

dat ze zich realiseerde wat de aanleg van de Noord/Zuidlijn zou betekenen voor de omgeving toen de 

bomen werden gekapt. In de periode van bouwrijp maken zijn nog geen duidelijke effecten merkbaar 

als het gaat om vertrouwen aangezien er nog geen vertrouwensband was opgebouwd tussen de 

omgeving en de projectorganisatie. 

Figuur 9 toont de omgevingsmanagementstijl in relatie tot het effect op project voor de periode van 

bouwrijp maken  
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Figuur 9: Conceptueel model in praktijk, periode bouwrijp maken 

 

6.2 Start Uitvoering tot aan de eerste verzakking (mei 2003 tot juni 2008) 

De feitelijke start van de bouwwerkzaamheden aan station Vijzelgracht vond op 19 mei 2003 plaats. 

In de periode tussen de start bouw en de eerste verzakkingen (in de zomer van 2008) is een beeld 

ontstaan van miscommunicatie en verkeerd gemanagede verwachtingen. Deze paragraaf gaat daar 

dieper op in. Het is overigens bijzonder dat de organisatie 19 mei 2003 aanmerkte als feitelijke start 

van de bouwwerkzaamheden. Het proces van bouwrijp maken werd dus niet aangemerkt als 

onderdeel van het proces. 

 

6.2.1 Boundary judgements  

Tot 2007 had het adviesbureau de meeste macht en hanteerde een technisch beeld van de 

werkelijkheid. Hierdoor was het voor projectbegeleiders lastig om het omgevingsbelang in de 

uitvoering in te brengen. Immers was de projectbegeleider onderdeel van het projectbureau en zou 

de scope van het adviesbureau groter worden wanneer deze zich ook met de bouwwerkzaamheden 

ging bemoeien. Het adviesbureau stuurde op tijd en geld, dat liet weinig ruimte over om ook nog te 

sturen op omgevingsbewustzijn. In het kader van kosten- en tijdbewaking is het denkbaar dat het 

adviesbureau zich niet structureel met de omgeving bezig hield. Enkel wanneer een onhoudbare 

situatie was ontstaan kon een projectbegeleider ‘pleisters’ plakken. Een projectbegeleider uit die 

periode gaf aan zich geplaatst te zien tussen het adviesbureau en het projectbureau. Het 

adviesbureau vormde de schakel naar de aannemer en het projectbureau de schakel naar de 

omgeving. De aannemer werd volgens deze respondent uit de wind gehouden door het 

adviesbureau. Doordat het adviesbureau groot was en alle contacten met de aannemer onderhield 

had zij een machtige positie. Een projectbegeleider gaf aan dat zij intern niet tot de juiste kennis 

kwam over werkzaamheden. Doordat zij niet goed wist wat de werkzaamheden inhielden en wat de 

overlast hiervan was voor de omgeving, was communicatie over de werkzaamheden en overlast naar 

de omgeving toe lastig. 
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Doordat de kennis van de aannemer en het adviesbureau niet naadloos aansloot op de kennis van 

het projectbureau was communicatie naar de omgeving lastig. Zo communiceerde een 

projectbegeleider over bepaalde werkzaamheden, niet wetende dat dit maanden zou duren en voor 

veel overlast zou zorgen. Als gevolg neemt het vertrouwen van de omgeving af. Dat werd ook 

duidelijk in de Begeleidingscommissie uitvoering (BCU). 

Doordat er tussen het adviesbureau en het projectbureau een duidelijke demarcatie was, was de 

communicatie en het handelen naar de omgeving toe autopoietisch. Wanneer er intern geen 

samenwerking is, is het lastig open en transparant met de omgeving te communiceren en te 

interacteren. De verbindende rol van een projectbegeleider is dan lastig uit te voeren.  

 

Een respondent van het projectbureau gaf aan dat de verbindende rol tussen de omgeving en het 

project werd vervuld door een omgevingsmanager van het stadsdeel. “De omgevingsmanager van 

het stadsdeel centrum deed dat heel goed, hij kende alle ondernemers en bewoners. Was streng naar 

de aannemer toe”. Op de vraag waarom het projectbureau deze functie niet vervulde gaf de 

respondent aan:” We vonden het wel goed dat het stadsdeel die rol had, de verantwoordelijkheid lag 

daar voor een deel en hij pakte het goed op. Het was project en aannemer en dan de buurt en hij was 

daar een soort mediator in.”  

Een respondent uit de omgeving geeft aan dat het onduidelijk was wie verantwoordelijk was voor 

het gebied buiten de bouwhekken. Wel duidelijk was dat “de projectorganisatie de Noord/Zuidlijn 

bouwde, en alles buiten de bouwput voor een ander was. Voor wie, was voor de omgeving niet 

duidelijk. Je werd van het kastje naar de muur gestuurd”. Bovenstaande percepties leveren inzichten 

ten aanzien van de gestelde demarcaties. De onder 6.1 geplaatste tekst uit een bericht van 2001 lijkt 

tot aan de verzakkingen grotendeels van toepassing. 

 

Zoals eerder vermeld werd op advies van Buck & Buis in september 2007 het adviesbureau aan het 

projectbureau toegevoegd. Patrick Buck en Jan Buis adviseerde onder andere om de sturing als 

opdrachtgever zijnde meer ter hand te nemen en de rol van het adviesbureau terug te brengen. Het 

adviesbureau zou zich moeten bezig houden met zaken waar het goed in is: ontwerpen maken, 

tekeningen produceren en technisch advies uitbrengen (Gemeente Amsterdam, 2007).  Door meer 

sturing bij het projectbureau neer te leggen ontstond intern geleidelijk een evenwichtigere situatie 

tussen het adviesbureau en het projectbureau. De kennisuitwisseling tussen het projectbureau en de 

aannemer bleef volgens respondenten stroef verlopen. Deze uitspraak van een respondent levert 

mogelijk een inzicht in de verandering van de projectorganisatie. Het samenvoegen van het 

adviesbureau en het projectbureau schept mogelijk wel de condities voor een structuurverandering 

maar niet direct een voor een cultuurverandering. 

 

6.2.2 Participatie 

Vanaf de start uitvoering in mei 2003 was er een vast moment (maandelijks) waarop de bewoners, 

ondernemers, het stadsdeel en de projectorganisatie bij elkaar kwamen in de Begeleidingscommissie 

Uitvoering (BCU). De BCU functioneerde volgens respondenten in het begin voornamelijk als een 

mogelijkheid voor het projectbureau om informatie te zenden. Op de participatieladder zat de BCU 

vanaf start bouw op informeren en soms op raadplegen. Een respondent van het projectbureau geeft 

aan dat de omgeving wel om toelichting kon vragen maar het was niet zo dat ze suggesties konden 
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doen om het werk op een andere manier uit te voeren. Als er commentaar kwam vanuit de 

omgeving, dan werd dat ter kennisgeving aangenomen maar daar werd volgens de respondent 

zelden iets mee gedaan. Het verkeer in de BCU was volgens respondenten een één dimensionaal 

samenzijn. “Het projectbureau vertelde haar plannen, de bewoners konden reageren en kregen 

vervolgens op hun vragen geen, dan wel met moeite of sterk vertraagd antwoord” (De Weerd, 

2009:2). Ook werden bepaalde zaken volgens respondenten niet in de BCU besproken, zoals de 

aanvraag van vergunningen en de rechtens toegekende bezwaarmogelijkheden voor de omgeving. 

Volgens een respondent “vonden de medewerkers van het projectbureau dat ze met iets bijzonders 

bezig waren. Dit wilden ze best uitleggen aan de omgeving. Maar ze namen de omgeving niet mee in 

de twijfels of wanneer zaken minder goed gingen. Het was veel eenrichtingsverkeer”. 

Een andere respondent gaf aan dat de berichtgeving in de bewonersbrieven bijvoorbeeld niet altijd 

duidelijk was. Technisch lastige zaken werden niet verteld of werden vereenvoudigd weergegeven. 

“Dan zorg je voor wantrouwen, aangezien volwassen mensen ook zelf kunnen nadenken”. 

 

Een respondent uit de omgeving gaf aan dat de situatie op een gegeven moment zo was dat de 

projectorganisatie de omgeving misleidde. Zo zei een respondent het volgende: “Je gunt iedereen 

een goede start met een rooskleurige voorstelling. Maar wanneer duidelijk is dat dingen minder 

rooskleurig zijn, dan moet je openheid van zaken geven, en dat werd niet gedaan tot 2006. Het was 

moedwillige verdraaiing van feiten en voorlichting, ik zou het misleiding willen noemen.”  

De BCU bijeenkomsten hebben door de jaren heen meerdere malen onder druk gestaan. “De BCU 

kreeg een grimmig gezicht. Grimmig in de zin dat wij steeds wantrouwender werden. Worden wij niet 

voor de gek gehouden?” Een respondent noemde dat in 2006, toen bleek dat het casco nog niet 

opgeleverd zou worden: “Jullie moeten de schijn voorkomen dat voorlichting in oplichting gaat 

verkeren.” 

Ook twijfelde de omgeving aan de eerlijkheid van de notulen. De omgeving had weinig 

mogelijkheden om iets in te brengen. Tijdens de BCU was het voornamelijk het zenden van 

informatie. Zowel het projectbureau als de aannemer namen in die tijd deel aan de BCU’s.  

In 2007 is een onafhankelijk voorzitter voor de BCU aangesteld. De onafhankelijke voorzitter geeft 

aan dat de sfeer in de BCU wisselend was, soms erg emotioneel. 

 

6.2.3 Omgevingsmanagement 

De projectorganisatie opereerde vanaf start uitvoering tot aan de eerste verzakkingen op een 

overwegend autopoietische manier. De organisatie hanteerde smalle boundary judgements en de 

omgeving participeerde op een laag niveau op de participatieladder. Er zijn meerdere demarcaties te 

duiden. Onder andere de verantwoordelijkheid tot aan het bouwhek. Maar ook de demarcatie in de 

organisatie zelf. Opvallend is dat de wijziging in de projectorganisatie die al voor de verzakkingen 

plaatsvond niet als een kantelpunt is aangemerkt in dit onderzoek. De onderzoeker zelf heeft dit 

gegeven pas in een laat stadium geconstateerd waardoor er in interviews niet actief naar is gevraagd. 

Respondenten hebben dit zelf in interviews niet als kantelpunt aangemerkt. De reden hiervan is niet 

duidelijk. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de structuurverandering niet direct een 

cultuurverandering teweeg heeft gebracht.  
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6.2.4 Communicatie 

Vanaf het begin werden de plannen voor de aanleg van de metro volgens respondenten zo 

gepresenteerd dat je eigenlijk niet tegen kon zijn. De plannen zagen er ‘glossy’ uit en de metro zou al 

in 2011 rijden, op maaiveld zou er weinig overlast zijn want alles werd via de wanden-dak-methode 

gebouwd. Het projectbureau communiceerde in een nieuwsbrief in 2002 dat “De tijd dat de bouw de 

grootste overlast geeft beperkt is tot een periode van ongeveer twee jaar” (Noord/Zuidlijn 2002 in 

Monasso 2007). 

Een respondent binnen het projectbureau geeft aan dat “we ons zelf op zo’n achterstand hebben 

gezet door in het begin al een beeld te schetsen dat niet kon”.  

 

Mogelijk speelt hier de kennisuitwisseling tussen het projectbureau en het adviesbureau en de 

aannemer een rol. Duidelijk is dat het management van verwachtingen te wensen overliet. Volgens 

een respondent binnen de projectorganisatie zijn hier meerdere verklaringen voor. Allereerst lag de 

focus tussen 1993 en 2000 voornamelijk op het boren van de tunnelbuis in de zachte Amsterdamse 

grond. Daarvan werd gezegd “daar heeft u geen last, tot op de dag van vandaag hebben we daar 

gelijk in. Ten aanzien van de stations was de overlast veel groter dan van te voren was bedacht. Het 

startte met het verleggen van de leidingen en kabels”. Qua bereikbaarheid van de gebieden is het 

volgens de respondent goed verlopen (eerst de ene helft van de straat open en dan de andere helft). 

Maar doordat de bouwtijd veel langer is dan aanvankelijk werd gedacht is de acceptatie steeds 

geringer.  

De communicatie over de werkzaamheden verliep voornamelijk via de BCU maar er werden ook 

bewonersbrieven gestuurd en folders gemaakt over de werkzaamheden. Communicatief lag de focus 

op het boren. Wanneer over de stations werd gecommuniceerd speelde de bereikbaarheid van het 

gebied een grote rol (Noord/Zuidlijn 2002 in Monasso 2007). Volgens respondenten ontbrak het in 

de communicatie aan informatie over bijvoorbeeld: werktijden, de hoeveelheid decibellen die er 

geproduceerd werden, luchtvervuiling e.d. Een respondent van de projectorganisatie geeft aan dat 

“wat voor de omgeving belangrijk was werd onvoldoende gecommuniceerd. Eigenlijk loop je dan 

achter de feiten aan”. Een respondent van het projectbureau geeft aan dat ze onvoldoende 

doordacht waren van deze communicatie, zeker in relatie tot de bouwtijd. 

  

6.2.5 Compenserende maatregelen 

In de periode vanaf 2003 tot aan de eerste verzakkingen in de zomer van 2008 opereerde de 

projectorganisatie qua omgevingsmanagement op een overwegend autopoietische manier. Dat 

neemt niet weg dat er al voor de verzakkingen ‘compenserende maatregelen’ werden genomen 

richting de omgeving van het station. Zo worden onder andere ramen gelapt, was er de mogelijkheid 

om dubbelglas aan te laten brengen, de mogelijkheid tot verhuizen werd geboden, vergoeding van 

het schadebureau en de omgeving kon voor onder andere feesten, versiering van de bouwhekken en 

dergelijk aanspraak maken op het ‘leefbaarheidfonds’. Volgens een respondent is dit fonds al in 

2004/2005 ontwikkeld. Binnen de organisatie ontstond het besef dat telkens pleistertjes plakken 

teveel geld kostte. “Het moest structureler, toen is het leefbaarheidfonds ontwikkeld. We gebruiken 

dat nog steeds”. De respondent geeft aan dat hij het gevoel heeft dat daar toen wel al een slag is 

geslagen maar dat het projectbureau de andere lessen nog niet geleerd had. “Namelijk dat je 

organisatiestructuur zo moet zijn dat hij bestand is tegen tegenslag of onvoorziene gebeurtenissen. 
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En dat je informatievoorziening anders moet zijn. Het optimistische van ‘we gaan een lijn aanleggen 

en u merkt er weinig van’ dat kon niet. Maar leidde niet tot een andere manier van communiceren. 

Dat is pas na de verzakkingen gekomen. Deels door de nieuwe directie maar deels ook door de 

ombudsman”. Voor de verzakkingen was er volgens een respondent “weinig interactie tussen de 

‘omgevingsgevoeligere mensen’  en de teams. De hele teamgedachte (multidisciplinaire teams) die 

samen op de keet het werk doen. Dat was er niet. Men zat wel eens bij elkaar en wisselde informatie 

uit. Nu werken we sinds 1,5 jaar vanuit het besef dat we het project gezamenlijk moeten doen. De 

omgeving wordt nu ook meer betrokken”. 

 

6.2.6 Effecten 

Proces effecten 

In de periode vanaf start bouw tot aan de eerste verzakkingen is de projectorganisatie aan te merken 

als een overwegend autopoietische organisatie. De omgeving kreeg weinig gelegenheid om invloed 

op het proces dan wel de inhoud uit te oefenen. De omgeving in de vorm van de werkgroep Overlast 

Vijzelgracht heeft gebruik gemaakt van haar hindermacht door een rechtszaak te starten in verband 

met de werktijden. Vlak na de uitspraak van de Raad van State zijn de eerste verzakkingen ontstaan. 

Een projectbegeleider gaf aan dat zij niet het gevoel had dat de rechtszaak voor vertraging dan wel 

versnelling heeft gezorgd. Ze gaf aan dat juristen zich hier voornamelijk mee bezig hielden. De 

rechtszaak laat wel zien dat de omgeving de mogelijkheid aangreep om ongenoegen jegens de 

Noord/Zuidlijn te uiten. (Na de verzakkingen zijn de werktijden overigens aangepast, na 19:00 uur 

vinden er in principe geen werkzaamheden plaats tenzij anders gecommuniceerd).  

 

Inhoudelijke effecten 

De informatievoorziening was voornamelijk gericht op het zenden van informatie. De informatie 

werd middels brieven, folders en de BCU naar de omgeving gezonden. De managementstijl was 

overwegend autopoietisch en de boundary judgements waren smal. Het effect hiervan was dat er 

weinig mogelijkheden waren voor de omgeving om daadwerkelijk de inhoud te beïnvloeden.  

Respondenten geven aan dat ze niet het gevoel hadden serieus te worden genomen door het 

projectbureau. Wanneer er klachten geuit werden duurde de afhandeling hiervan lang. Actiepunten 

geformuleerd in de BCU kwamen meerdere malen achtereenvolgens terug. Als het gaat om 

inhoudelijke effecten dan geven respondenten aan dat ze zich niet kunnen herinneren dat ze voor 

een inhoudelijk effect hebben gezorgd omdat zij hier de gelegenheid niet voor kregen. 

 

Effecten op vertrouwen 

In de periode vanaf de start bouw tot aan de verzakkingen ontstond al een gespannen situatie tussen 

het projectbureau en de omgeving. De BCU stond meerdere keren op springen en het vertrouwen in 

de organisatie is niet goed opgebouwd. Doordat de opleverdatum keer op keer toenam en de kosten 

stegen werd het vooruitzicht voor de omgeving er niet beter op. Immers bleef de bouwtijd telkens 

toenemen in plaats van afnemen. Respondenten gaven aan dat met name de werktijden een 

belangrijk punt vormde in het wonen rondom een bouwput. Zoals eerder weergegeven ontstond het 

gevoel in de omgeving dat ze werd opgelicht en niet de juiste informatie verkreeg. De informatie 

over de werkzaamheden op maaiveld was vanaf het begin af aan te rooskleurig, hier was het 

management van verwachtingen achteraf gezien niet juist. Doordat de communicatie in de ogen van 
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de omgeving niet juist was, in termen van eerlijk zijn over de overlast voor de omgeving en de duur 

van de overlast, ontstond wantrouwen. De omgeving kreeg het gevoel voor de gek te worden 

gehouden. Ook twijfelde de omgeving aan de juistheid van notulen van de BCU, een respondent gaf 

aan dat op sommige momenten de notulen werden gewantrouwd.  

 

Figuur 10 geeft het effect van de omgevingsmanagementstijl schematisch weer. 

 
Figuur 10: Conceptueel model in praktijk, periode mei 2003 tot juni 2008 

 

6.3 Verzakkingen (juni t/m september 2008) 

Bij de bouw van het station Vijzelgracht zijn meerdere 

lekkages ontstaan met als gevolg verzakking van panden. De 

verzakkingen van de woningen aan de Vijzelgracht zijn 

ontstaan gedurende de afgravingen van de bouwput 

onderdaks.  

Op 17 juni 2008 deed de eerste lekkage op de Vijzelgracht 

zich voor. De waterstroming tussen de diepwandpanelen 24 

en 25 is gestopt in de nacht van 23 op 24 juni 2008 door 

schotten tegen de wand te plaatsen en te injecteren. 

Inmiddels was ook op 19 juni 2008 een lekkage ontstaan ter 

hoogte van de voeg tussen diepwandpanelen 89 en 90. Bij 

deze voeg was een voegplank achtergebleven. Ondanks 

maatregelen (platen, grondwal, injecteren van buitenaf) 

verergerde de situatie. De lekkage werd rond 13:00 uur 

geconstateerd, de eerste schade aan panden werd rond 

16:30 uur gemeld (Gemeentelijke ombudsman, 2009a:15). Deze lekkage veroorzaakte verzakkingen 

aan de Wevershuizen op Vijzelgracht 24/26 (in de volksmond wordt hier gesproken over de eerste 

verzakking). De ontgravingwerkzaamheden werden als gevolg van de verzakkingen door de dienst 

Milieu en Bouwtoezicht stilgelegd. Bijna drie maanden later op 9 september 2008 werden de 

ontgravingwerkzaamheden in station Vijzelgracht hervat. Deze werkzaamheden veroorzaakten na 

één dag op 10 september 2008 een derde lekkage (in de volksmond vaak de tweede lekkage 

Figuur 11: Verzakte panden. (Bron: G. van Eck) 
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genoemd) tussen de diepwandpanelen 69/70. Ook door deze lekkage zijn woningen verzakt, ditmaal 

de panden aan de Vijzelgracht 4/8 en de Eerste Weteringdwarsstraat 70. De dienst Milieu en 

Bouwtoezicht legde wederom de werkzaamheden aan het station stil. Tevens werden de 

werkzaamheden in station Rokin stilgelegd, dit station is op een gelijksoortige manier als station 

Vijzelgracht gebouwd. Uit vrees voor verzakkingen konden de werkzaamheden ook hier niet door 

gaan (enquêtecommissie, 2010:238). Dit onderzoek gaat afgezien van bovenstaande niet dieper in op 

de technische verklaring voor de lekkages. Voor degene die hier meer van wil weten adviseer ik de 

rapporten 1 en 2 van de Gemeentelijke ombudsman te lezen, zie hiervoor de literatuurlijst van dit 

onderzoek. Wel zal hier aandacht uitgaan naar de communicatie ten tijde van de calamiteit. 

Bewoners van de verzakte panden geven aan dat de informatie voorziening op het moment van de 

verzakkingen slecht was. De bejegening van de hulpdiensten en dan met name van de politie noemt 

een respondent slecht, er ontstonden op straat ruzies tussen de hulpdiensten en de bewoners. Deze 

wilden spullen uit hun panden halen maar toegang werd ontzegd. Een respondent geeft aan dat hij 

het slecht vindt dat er na de eerste verzakkingen niet een duidelijk draaiboek was bij de 

projectorganisatie om te handelen bij een calamiteit. Bij de tweede verzakkingen was er een even 

grote chaos, onduidelijk was voor een respondent waar bewoners opgevangen konden worden. 

 

6.3.1 Boundary judgements 

De lekkages in de bouwput en de verzakkingen aan panden laten op treffende wijze zien dat er een 

demarcatie was tussen het projectbureau en de omgeving. Zo meldde een bewoner van een pand 

dat aan het verzakken was zich bij de toezichthouder, deze toezichthouder gaf aan dat er niets aan 

de hand was. Terwijl in de bouwput op dat moment al duidelijk was dat er een lekkage was. Hier is 

merkbaar dat eerlijke communicatie naar de omgeving lastig is als de kennisuitwisseling tussen 

partijen belast met de uitvoering niet naadloos verloopt. Immers werd er niet tot nauwelijks over 

risico’s gecommuniceerd met de omgeving. De gedachte achter het niet communiceren is dat de 

projectorganisatie de omgeving niet onnodig wilde verontrusten. Bepaalde zaken zorgen mogelijk bij 

de omgeving voor onrust terwijl dit volgens technische experts niet nodig is en behoort tot het 

reguliere bouwproces. Wanneer er zich een ernstig risico voordoet is het denkbaar dat dit lastig is te 

communiceren naar de omgeving aangezien hier voorheen niet over gecommuniceerd werd. De 

contacten tussen de projectbegeleider en de omgeving waren goed, maar de projectbegeleider had 

te kampen met een kennis te kort en had soms het gevoel op te moeten boksen tegen de aannemer. 

Door een interne afscheiding van taken en verantwoordelijkheden ontstond extern ook een 

duidelijke afscheiding. De omgeving is voor het projectbureau en de werkzaamheden doet de 

aannemer. Het projectbureau wilde mogelijk wel op gepaste wijze communiceren over 

werkzaamheden en risico’s. Maar als de technische organisatie die op de hoogte is van de 

werkzaamheden en de risico’s dit niet duidelijk communiceert naar bijvoorbeeld een 

projectbegeleider, dan lijkt het voor de projectbegeleider niet mogelijk om juist over 

werkzaamheden en risico’s te communiceren met de omgeving.  

 

6.3.2 Participatie 

Het is een vreemde gewaarwording maar een groot aantal respondenten heeft aangegeven dat de 

verzakkingen nodig waren. Nodig, in de zin dat door de verzakkingen het besef binnen de 

projectorganisatie ontstond dat ze niet onschendbaar was en dat de omgeving daadwerkelijk 
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overlast had van de bouw. Voor de verzakkingen was de omgeving al kritisch naar de uitvoering van 

het station. De BCU stond zoals eerder gesteld onder druk. Onder deze druk is al voor de 

verzakkingen een onafhankelijk voorzitter aangesteld. De verzakkingen hebben volgens 

respondenten in de omgeving als een katalysator gewerkt. Ze versnelden bij het projectbureau het 

besef dat de wijze waarop werd gewerkt niet meer kon. Een respondent geeft aan dat hij zich pas 

serieus genomen voelde toen de commissie Veerman zich over de kwestie boog “eindelijk iemand die 

naar ons wil luisteren”. Volgens de respondent konden bewoners en ondernemers voor de 

verzakkingen wel al commentaar geven (bijvoorbeeld in de BCU) maar argumenten werden door het 

projectbureau snel van tafel geveegd met de mededeling dat er bijvoorbeeld een vergunning voor de 

werkzaamheden was en dat de werkzaamheden gewoon uitgevoerd moesten worden. Na de 

verzakkingen heeft de organisatie volgens respondenten een verandering doorgemaakt. Mensen die 

niet functioneerden werden vervangen door omgevingssensitievere medewerkers en de organisatie 

werd flexibeler naar de omgeving toe. Na de verzakkingen lijkt een cultuurverandering ingezet. Zo 

werd de omgeving in de vorm van de Stichting Gijzelgracht uitgenodigd op kantoor, werden er 

volgens een respondent “vriendelijke dingen” gedaan naar de omgeving toe (bijvoorbeeld een bosje 

bloemen). En vonden er in principe na 19:00 uur geen werkzaamheden meer plaats op maaiveld. 

 

6.3.3 Omgevingsmanagement  

In het kader van de verzakkingen is het interessant om te vermelden op welke wijze het 

projectbureau communiceerde over risico’s voorafgaand aan de verzakkingen. Het wel of niet 

communiceren over risico’s is een uiting van de wijze waarop de projectorganisatie naar de 

omgeving toe treedt en of de organisatie smalle of brede boundary judgements hanteert. Een 

organisatie die overwegend autopoietisch is en smalle boundary judgements hanteert zal minder 

open zijn in de communicatie over risico’s dan een dissipatieve organisatie. 

Ten aanzien van de tweede verzakkingen, waar een voegplank was achtergebleven werd eerder naar 

de bewoners gecommuniceerd dat compenserende maatregelen waren genomen en het geen risico 

met zich meebracht wanneer een voegplank niet verwijderd kon worden. Wanneer er toch een 

lekkage ontstaat bij een voeg waar de voegplank niet verwijderd kon worden dan heeft dit effect op 

het vertrouwen van de omgeving.  

Aan de respondenten van het projectbureau is gevraagd of de risico’s bekend waren en of deze 

gecommuniceerd werden? 

Respondenten van het projectbureau geven verschillende verklaringen voor de wijze waarop tot aan 

de verzakkingen over risico’s is gecommuniceerd. Hieronder volgen enkele verklaringen. 

• “De gedachte achter het niet communiceren over risico’s was dat mensen zich juist onveilig 

zouden gaan voelen als je dit wel deed. We constateerden dat dit niet juist was.” 

• “De risico’s werden in de organisatie wel bestudeerd maar niet naar buiten 

gecommuniceerd”. 

• “Ik had het gevoel dat risico’s misschien wel bekend waren bij het adviesbureau maar niet bij 

het projectbureau. Omdat het niet naadloos op elkaar aansloot.” 

• “De risico’s werden intern wel besproken en bedacht maar niet met de omgeving 

gecommuniceerd”. 
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• “De klassieke fout is het management van verwachtingen geweest. Ze hebben het mooier 

gebracht zodat je minder weerstand kreeg op de korte termijn, waarna het alleen maar kon 

tegen vallen. Ik denk dat het verkeerd is ingeschat”. 

• “Ik denk wel eens dat ze het geen risico’s noemen maar een uitdaging, ze zijn technisch. Als er 

iets mis ging was het onderdeel van het spel”. 

• “Er was erg veel geloof in eigen kunnen”. 

Verschillende percepties over de communicatie van risico’s bestaan. Voor een omgeving is het lastig 

om de projectorganisatie te vertrouwen wanneer de communicatie in hun ogen niet transparant is. 

Respondenten uit de omgeving hebben aangegeven het gevoel te hebben dat het projectbureau de 

omgeving niet serieus nam. Dit kwam mede doordat in de BCU de participatie voornamelijk op 

informeren en soms raadplegen zat. Wanneer blijkt dat de informatie niet juist is, heeft dit invloed op 

het vertrouwen van de omgeving. Zoals eerder gesteld gaf een respondent aan “Het was moedwillige 

verdraaiing van feiten en voorlichting, ik zou het misleiding willen noemen”. Of er moedwillig 

informatie is achtergehouden blijft een vraag. Wel duidelijk is dat de wijze waarop de communicatie 

over risico’s is verlopen niet de juiste was. In het tweede rapport van de Gemeentelijke Ombudsman 

is gesteld dat de communicatie naar de omgeving niet altijd juist was, bijvoorbeeld ten aanzien van 

de verwachtingen van het monitoringsysteem. Na de verzakkingen heeft zich op het gebied van 

communicatie over risico’s een koerswijziging voorgedaan. Daar gaat paragraaf 6.4.2 nader op in.  

 

6.3.4 Effecten  

Proces effecten 

De werkzaamheden aan station Vijzelgracht zijn na de tweede verzakkingen een langere tijd 

stilgelegd. Een respondent binnen de projectorganisatie gaf aan dat “de werkzaamheden technisch 

gezien veel korter stilgelegd konden worden. Door een omgevingslobby richting de politiek heeft het 

uiteindelijk veel langer stil gelegen dan wat technisch nodig was geweest”. Hier heeft de omgeving 

het proces beïnvloed. Of er sprake is van vertraging is lastig te duiden, aangezien een te snelle start 

mogelijk voor nog meer vertraging had kunnen zorgen. Een andere respondent geeft aan het niet 

eens te zijn met bovenstaande citaat. Duidelijk is wel dat de projectorganisatie niet zou startten met 

de vervolgwerkzaamheden voordat er een veilige manier was gevonden om dit te doen. 

Daarnaast is duidelijk geworden dat er na de verzakkingen weinig tot geen draagvlak meer was voor 

de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Respondenten hebben aangegeven dat er momenten zijn geweest 

dat ze met gewelddadige ideeën rondliepen. Toen de werkzaamheden na de tweede verzakkingen 

voor een lange tijd hebben stil gelegen ontstonden wilde ideeën voor de inrichting van de stations 

(bijvoorbeeld een zwembad of een rolschaatsbaan).  

 

Inhoudelijke effecten 

Inhoudelijke effecten ten tijde van de verzakkingen zijn lastig te duiden. In de periode na de 

verzakkingen heeft de omgeving wel invloed op inhoud kunnen uitoefenen. Hier zult u verderop in 

het onderzoek  meer over lezen. De verzakkingen hebben ervoor gezorgd dat er in de periode na de 

verzakkingen meer mogelijkheden waren voor de omgeving om hun mening te uiten. 
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Effecten op vertrouwen 

Ten tijde van de verzakkingen was er vanuit de omgeving veel ongeloof. De verzakkingen zelf zorgden 

voor veel wantrouwen naar het projectbureau toe. Immers had het projectbureau eerder gemeld dat 

het achterblijven van een voegplank niet zorgde voor meer risico’s. De communicatie over risico’s 

was tot aan de verzakkingen minimaal. Toen de omgeving met eigen ogen zag dat de gevolgen van 

de risico’s groot waren kon de projectorganisatie deze strategie niet meer hanteren. De omgeving 

kreeg ten tijde en direct na de verzakkingen het gevoel voor de gek te zijn gehouden de afgelopen 

jaren. Eerder was dit gevoel er ook al maar de verzakkingen vormden voor de omgeving een 

bevestiging van dit gevoel. De wijze waarop het projectbureau jarenlang met de omgeving is 

omgegaan heeft ervoor gezorgd dat het minimale vertrouwen dat er was, vervaagde. Doordat de 

omgeving enkel geïnformeerd dan wel geraadpleegd werd had de omgeving volgens een respondent 

“het gevoel dat de omgeving voor de projectorganisatie een bijzaak was gedurende de periode dat de 

Noord/Zuidlijn door de stad ‘bulldozerde’”. De verzakkingen markeerden voor veel respondenten een 

bevestiging van hun gevoel dat ze voor de gek werden gehouden en dat de omgeving slechts bijzaak 

was voor het project. Elke vorm van vertrouwen die er toen was, nam af. Er was weinig vertrouwen 

meer in het project. Zoals bij proceseffecten al beschreven werden er alternatieve ideeën bedacht 

voor de ruimte in de bouwput. 

 

Figuur 12 geeft het effect van de omgevingsmanagementstijl schematisch weer. 

 

Figuur 12: Conceptueel model in praktijk, periode juni t/m september 2008 

 

6.4 Na de verzakkingen tot nu (oktober 2008 tot juni 2011) 

Na de verzakkingen in de zomer van 2008 is de organisatie van het projectbureau gewijzigd. In deze 

paragraaf zijn verschillende elementen beschreven die de verandering tonen. Waaronder de vaste 

elementen in dit onderzoek; boundary judgements, participatie, omgevingsmanagement en effecten. 

Daaraan voorafgaand gaat aandacht uit naar de wijziging in de projectorganisatie en communicatie.  

 



53 

 

6.4.1 Wijziging in het projectbureau 

De periode vanaf start uitvoering tot aan de eerste verzakkingen is aan te merken als een periode 

waarin taakafbakening in de interne organisatie van het projectbureau in samenhang met de 

aannemer een grote rol speelde. De omgeving kon op de BCU’s participeren hoewel het niveau van 

participatie doorgaans op informeren dan wel raadplegen zat. Naast de BCU werden 

informatiebrieven verzonden met geplande werkzaamheden. Ondernemers en bewoners konden 

ook telefonisch of per e-mail contact opnemen met de projectbegeleiders. In de periode tot aan de 

eerste verzakkingen werd niet of niet zuiver over risico’s gecommuniceerd. De organisatie van de 

Noord/Zuidlijn is vanaf de start uitvoering aan te merken als een overwegend autopoietische, 

technische organisatie waarbij de ‘omgevingssensitievere medewerkers’ een strijd voelen tussen hun 

rol en de aannemer dan wel het adviesbureau. Door de duidelijke taakverdeling was een demarcatie 

tussen het feitelijke bouwproces en de omgeving merkbaar. De projectorganisatie is vanaf start 

uitvoering te omschrijven als een overwegend autopoietische organisatie. 

Zoals eerder gesteld gaven respondenten in de omgeving aan dat de verzakkingen nodig waren. 

Nodig in de zin dat het ervoor zorgde dat de technische organisatie het besef had dat er dingen fout 

gingen. Na de verzakkingen is de organisatie van het projectbureau gewijzigd. Mensen die symbool 

stonden voor het ‘oude beleid’ vertrokken. Nieuwe professionals met een open blik zijn aangesteld 

om de verbinding met de omgeving te herstellen. Onder andere de contractmanager die 

verantwoordelijk was voor de Vijzelgracht, is vervangen (NRC-handelsblad, 2009). 

De nieuwe contractmanager van het contract Diepe Stations geeft aan dat in de bouw een traditie 

heerst van hard en zakelijk onderhandelen “ik heb mijn belang, jij hebt jouw belang”. Dit was ook het 

geval in de projectorganisatie van voor de verzakkingen. De respondent geeft aan zelf meer te 

werken vanuit een samenwerkingsstrategie. “Ik redeneer vanuit het idee dat er aan de andere kant 

van de tafel ook een heleboel deskundigheid zit. Op het moment dat je die deskundigheid kan 

synchroniseren kan je veel meer bereiken dan door het proberen te trekken van een kunstmatige 

scheidslijn dwars door het project heen. Op het domein waar we de kennis van elkaar kunnen 

verbinden zoeken we de samenwerking”. De contractmanager Diepe Stations hanteert een 

overwegend dissipatieve managementstrategie. Hij zoekt de samenwerking op binnen de gestelde 

kaders. Dit betreft dan zowel samenwerking met de aannemer als samenwerking met de omgeving 

paragraaf 6.4.4 gaat hier nader op in. 

 

Na de verzakkingen is er in de organisatie meer aandacht uitgegaan naar communicatie. Zo is de 

afdeling communicatie in die periode versterkt omdat er onder andere meer budget voor werd 

vrijgemaakt. De projectbegeleiders zaten voor de verzakkingen allemaal bij elkaar op een afdeling. 

Om de verbinding met het contract meer aan te gaan zijn projectbegeleiders bij het contract zelf 

ondergebracht.  

Volgens de Noord/Zuidlijn zijn de nieuwe kernbegrippen: transparantie, omgevingssensitiviteit, 

alertheid en veiligheid. Het motto van de dienst is: ‘verstand van bouwen, gevoel voor mensen’ 

(Noord/Zuidlijn, 2010b). 

 

6.4.2 Communicatie 

Na de verzakkingen is de interne organisatie zoals hierboven weergegeven gewijzigd. Een respondent 

geeft aan dat “er vers bloed moest komen, het heeft dan niet zozeer met persoonlijke capaciteiten te 
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maken maar dan kleeft er te veel aan je”. Na de verzakkingen werd er meer waarde gehecht 

communicatie.  Bij een andere omgang met de omgeving past een andere communicatiestrategie. 

Communicatie naar de omgeving en omgevingsmanagement zijn twee verbonden elementen in de 

omgang met de omgeving. Dit is ook duidelijk terug te zien in de functieprofielen van de 

projectbegeleiders, ze functioneren binnen een contractteam maar vallen officieel onder de 

communicatieafdeling. Omdat communicatie een grote rol speelt in het omgevingsmanagement zal 

de corporate communicatiestrategie (Sheerazi, 2010) die na de verzakkingen is ontwikkeld hier 

worden geschetst. 

 

In de beginjaren vanaf start uitvoering (2003) werd zoals eerder weergegeven een rooskleurig beeld 

geschetst van de werkzaamheden. De omgeving zou weinig last hebben van de werkzaamheden op 

maaiveld en over risico’s werd nauwelijks gecommuniceerd. Onderstaande afbeeldingen laten zien 

dat de omgeving wel degelijk geconfronteerd werd met de bouw van de Noord/Zuidlijn en dat er 

risico’s bestonden waar de omgeving zich niet van bewust was. 

 

          

 

Na de verzakkingen is gekozen voor een communicatiestrategie waarbij ingezet werd op het terug 

winnen van het vertrouwen van de omgeving en de stad. 

 

In de communicatiestrategie staan de volgende kernwaarden centraal:  

• Sensitiviteit. Bouwen met aandacht voor de omgeving. 

• Realisme. Een helse klus. 

• Betovering. De magie van de Bouw. 

 

De Dienst Noord/Zuidlijn wil van ‘pispaal’ naar vertrouwen en van vertrouwen naar trots. Figuur 13 

laat zien hoe ze dat wil bereiken. 
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Figuur 13: Herpositionering communicatie. (Bron: Dienst Noord/Zuidlijn) 

 

De communicatiestrategie is complex en bevat meerdere elementen. Deze paragraaf geeft slechts 

een korte beschrijving van de communicatiestrategie. Zo is de toon van berichten richting de 

omgeving opener geworden. Voorheen was de toon afstandelijker dan nu. In januari 2007 

communiceerde het projectbureau in een informatiebrief op de volgende manier “Het projectbureau 

Noord/Zuidlijn realiseert zich dat er….” (Noord/Zuidlijn, 2007).  Momenteel is de toon minder 

formeel, zo schrijft de dienst in december 2010 “Op dinsdag 14 december storten we een van de 

laatste delen van het perrondak” (Noord/Zuidlijn, 2010c) .De toon van schrijven is gewijzigd 

waardoor de dienst mogelijk minder afstandelijk overkomt op de omgeving en de demarcatie tussen 

omgeving en projectorganisatie afneemt. Een ander belangrijk element binnen de 

communicatiestrategie is het brengen van risico’s. Zoals eerder beschreven werden risico’s voor de 

verzakkingen niet of onvoldoende gecommuniceerd. Nu worden risico’s open en transparant aan de 

omgeving getoond. Wanneer er ´slecht nieuws berichten´ zijn wil de dienst deze open en proactief 

naar buiten brengen. Doordat de communicatie over risico’s opener is dan voor de verzakkingen is 

dit ook mogelijk voor de organisatie. U kunt zich voorstellen dat het voor een organisatie die niet 

over risico’s communiceert lastig is om zelf met slecht nieuws te komen. 

Voor de verzakkingen werd het projectbureau Noord/Zuidlijn volgens respondenten gezien als een 

technische organisatie. Na de verzakkingen is in de communicatie een slag geslagen. “Van evangelie 

van de techniek naar een helse klus, risico’s en transparantie”.  

Respondenten geven aan dat in de bewonersbrieven meer aandacht uitgaat naar de overlast voor de 

omgeving. “De informatie is uitgebreider geworden, gedetailleerder. Voorheen kreeg je enkel mooi 
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weer verhalen”. In tegenstelling tot de periode voor de verzakkingen wordt nu beschreven welke 

overlast de omgeving kan ondervinden van de werkzaamheden. Eerder werd slechts beschreven 

welke werkzaamheden plaats zouden vinden en wat dit betekende voor de bereikbaarheid. Nu staat 

er beschreven, wat de werkzaamheden inhouden voor de omgeving (bijvoorbeeld meer transporten, 

geluidsoverlast, stankoverlast, werken na 19:00 uur). 

De communicatie over risico’s is aanzienlijk veranderd na de verzakkingen. Voor de verzakkingen was 

er volgens respondenten nauwelijks communicatie over risico’s. De totale projectorganisatie is 

opener in de communicatie over risico’s. Op de website staan de risico’s van het tunnelboren 

overzichtelijk vermeld (Figuur 14). 

 

 
Figuur 14: Communicatie over risico’s (www.noordzuidlijn.amsterdam.nl geraadpleegd op 7 mei 2011.) 

 

Eerder is al vermeld dat de focus vanaf het begin van het project Noord/Zuidlijn op het boren lag en 

daarmee ook de communicatie. De risico’s betreffende de bouw van de stations worden nu per 

station weergegeven (figuur 15).  

 

 
Figuur 15: Risicocommunicatie per station. (www.noordzuidlijn.amsterdam.nl geraadpleegd op 7 mei 2011.) 

 

Ook ontvangt de omgeving informatie over nieuwe risico’s in de BCU. Eind juni 2011 is gestart met 

het werken onder verhoogde luchtdruk. Toen voor de dienst duidelijk werd dat deze maatregel nodig 

was om veilig te kunnen bouwen is dit in een vroeg stadium in de BCU gemeld. Het werken onder 

verhoogde luchtdruk beperkt het risico van opbarsten van de bodem. Over de risico’s wordt open 

gecommuniceerd. Zo is er een informatiebijeenkomst georganiseerd over de nieuwe bouwfase 

waarin de risico’s en omgevingshinder een belangrijk punt vormen. Bijlage 3 toont het paneel met 

risico’s.  
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6.4.3 Boundary Judgements 

Momenteel wordt gewerkt met de gedachte dat samenwerking voor meerwaarde kan zorgen. 

Tussen de aannemer en de dienst vindt veelvuldig kennisuitwisseling plaats. Een respondent geeft 

aan dat waar mogelijk wordt gezocht naar een gemeenschappelijk gebied. Ook de kennisuitwisseling 

met de omgeving is veranderd met de wijziging in de projectorganisatie. “Op het domein waar we de 

kennis van elkaar kunnen verbinden, daarin zoeken we de samenwerking”. Een respondent uit de 

omgeving geeft aan “dat de projectorganisatie nu meer het besef heeft dat het samen met de 

omgeving moet, het gaat nu meer om samenwerken”. Een andere respondent geeft aan dat “Er de 

eerste jaren veel afstand was, de lijnen waren langer. Nu zijn ze korter, het is laagdrempelig. Eerder 

werd er ook minder snel gereageerd dan nu.” Momenteel is de dienst tevens bezig met het inzetten 

van Facebook als extra informatiekanaal naast de bestaande kanalen. Mogelijk worden zo nieuwe 

bewoners en ondernemers aangesproken. De niet-georganiseerde omgeving is namelijk lastig te 

vangen voor de dienst. Hierdoor is een demarcatie in de omgeving waar te nemen. Zo bestaat er de 

georganiseerde omgeving waar de verschillende belangenvertegenwoordigers nauw contact met 

elkaar hebben. De georganiseerde omgeving werkt samen met de dienst. De niet-georganiseerde 

bewoners geven aan dat zij de ‘georganiseerde omgeving’ als gesloten beschouwd door de felheid. 

“Doordat de Gijzelgracht er heel fel op in gaat maakt ze zich gesloten van de omgeving. Er zit zo’n 

verschil in de stijl waarop de mening geventileerd wordt. Daar loopt het vast om mensen bij elkaar te 

brengen.“ 

 Ten aanzien van boundary judgements is het misschien nog belangrijker om te duiden op welke wijze 

naar het totale project gekeken wordt. Toen de onderzoeker de respondenten binnen de 

projectorganisatie vroeg het begrip ‘project’ op dit moment te definiëren viel op dat ze het lastig 

vonden om een grens te trekken. In het fragment uit 2001 werd deze grens nog bij het bouwhek 

gelegd. Het volgende citaat uit een interview is treffend voor de wijze waarop een respondent 

binnen de dienst naar het project kijkt en handelt richting de omgeving. 

 

“Als ik een fysieke demarcatie moet aanbrengen dan zou ik die 1mm contour nemen. In generieke zin, 

het gebied waarop wij invloed hebben. En dan is zelfs het monitoringsgebied een arbitraire grens 

want het kan zo zijn dat wij een wachtplaats hebben voor betonmixers elders in de stad. En die 

veroorzaken daar overlast dan heeft dat ook met Vijzelgracht te maken. Daar voel ik mij daar ook 

verantwoordelijk voor…..Ik check niet van te voren bij een issue of dat fysiek gezien past binnen mijn 

invloedssfeer, maar ik beschouw dat veel meer vanuit mijn rol. Als ik integraal verantwoordelijk ben 

en er doet zich een vraagstuk voor, dan valt het ook onder mijn verantwoordelijkheidsgebied. Je krijgt 

automatisch dat er geen harde grenzen zijn. Maar vervagende grenzen die ook multidisciplinair zijn 

gedefinieerd…..Het is een complex project, ik hoef je niet uit te leggen dat de definitie van 

complexiteit is dat je niet kunt reduceren tot een aantal afscheidbare elementen die autonoom van 

elkaar functioneren. Per definitie zit er interactie tussen. Daar past per definitie niet een 

eendimensionaal gedefinieerde scherpe grens bij”. 

 

6.4.4 Participatie 

De BCU was gedurende de uitvoering het formele kanaal waar de omgeving en het projectbureau 

samen kwamen. Voor de verzakkingen was de aannemer vrijwel standaard aanwezig bij de BCU, 

hierna enkel op verzoek. De BCU’s werden voornamelijk benut om informatie te zenden. Er was wel 
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gelegenheid om commentaar te leveren maar daar werd volgens respondenten niet in alle gevallen 

even snel iets mee gedaan. Na de verzakkingen lijkt hierin een verandering te zijn ontstaan. Volgens 

een respondent was er al snel een verandering merkbaar “we werden veel vaker uitgenodigd voor 

een gesprek dan wij eigenlijk zelf nodig vonden”. Ingewikkelde zaken worden geregeld voor een BCU 

besproken met leden van de Stichting Gijzelgracht. De informatiebereidheid is volgens een 

respondent uit de omgeving vele malen groter geworden.  

Nadat de organisatie van het projectbureau is gewijzigd vind participatie vaker plaats op het niveau 

van adviseren en soms op het niveau van coproduceren. Er vindt samenwerking tussen de 

georganiseerde omgeving en de dienst plaats, hier ervaart de georganiseerde omgeving een gevoel 

van gelijkwaardigheid. Mogelijk is dit gevoel van gelijkwaardigheid een resultaat van de toelage die 

aan de Stichting Gijzelgracht gegeven wordt door de gemeente Amsterdam. Op deze wijze heeft de 

omgeving de capaciteit om zich te organiseren.  

 

Een goed voorbeeld van samenwerken tussen de dienst 

en de omgeving is locatie van de vriesinstallatie 

(installatie rondom de voegen in de diepwanden om 

lekkage te minimaliseren, figuur 16). Het projectbureau 

was zich ervan bewust dat je geen ruimte moet 

suggereren waar die niet is “je moet afbakenen binnen 

welk gebied er variatie is”. Op basis van bepaalde 

veronderstellingen waren er twee varianten haalbaar 

betreffende het plaatsen van de vriesinstallatie. Toen 

deze varianten aan de omgeving getoond werden, bleek 

uit vragen en ideeën van de omgeving dat de projectorganisatie een redeneerfout had gemaakt. Het 

projectbureau heeft toen aangegeven alles nogmaals te onderzoeken met de nieuwe redenering. 

Gedurende het proces bleek dat een wet op arbodienst niveau bestond die in zijn algemeenheid 

voorschrijft dat als je op arbo-technisch gebied een risico kunt vermijden je dat dan moet doen. Met 

andere woorden, je gaat geen gevaarlijke installaties in een gesloten ruimte plaatsen als het niet per 

se noodzakelijk is. De contractmanager geeft aan dat hij niet met de wet in zijn hand aan de 

omgeving wilde uitleggen dat het niet kon. De contractmanager is in overleg gegaan met de 

arbeidsinspectie. De inspecteur begreep de afweging maar gaf aan dat hij daar niets aan kon 

veranderen en dat de projectorganisatie het hogerop konden proberen. De contractmanager geeft 

aan dat hij “de bewoners en ondernemers deelgenoot heeft gemaakt. Ik ben er achter gekomen dat 

het tegen de wet is, ik kan op korte termijn geen uitsluitsel geven want ik moet deze discussie eerst 

nog voeren”. Uit interviews blijkt dat dit een symbool vormde van ander beleid. 

 

Een ander voorbeeld is de afspraak betreffende het verzenden van bewonersbrieven. Voordat een 

bewonersbrief de deur uitgaat vindt overleg plaats tussen de Dienst Noord/Zuidlijn en de 

woordvoerder van de Stichting Gijzelgracht. Hierdoor heeft de omgeving in een vroeg stadium 

invloed in plaats van dat ze achteraf op een brief kan reageren. De omgeving (in de vorm van de 

stichting) krijgt de gelegenheid om dit op voorhand te doen. Soms wordt besloten om bepaalde 

geplande werkzaamheden, bijvoorbeeld na 19:00 uur, op een ander tijdstip uit te voeren zodat de 

werktijd niet overschreden hoeft te worden. De participatie op niveau van adviseren en 

Figuur 16: Deel vriesinstallatie. Bron: G. van Eck  
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coproduceren tussen de omgeving en de dienst blijft beperkt tot randvoorwaarden. Voorbeelden zijn 

de locatie van de vriesinstallatie, werktijden en geluidsoverlast. De omgeving is door middel van 

participatie niet in staat besluiten te nemen als het gaat om het feitelijke bouwproces. In paragraaf 

2.2.1 werd al gesteld dat er mogelijk twee processen zijn te onderscheiden. Het feitelijke bouwproces 

aan station Vijzelgracht en het proces rondom compenserende maatregelen in de omgeving. Als het 

gaat om compenserende maatregelen heeft de omgeving meer invloed op de besluiten dan als het 

gaat om het feitelijke bouwproces (of de randvoorwaarden voor het feitelijke bouwproces).  Zo is er 

sprake van meebeslissen als het gaat om bijvoorbeeld het organiseren van een buurtfeest, waar de 

Dienst Noord/Zuidlijn financieel aan bijdraagt. Het initiatief komt vanuit de omgeving en de Dienst 

Noord/Zuidlijn maakt het mede mogelijk door middel een financiële bijdrage. 

 

De niet-georganiseerde bewoners geven aan dat zij van zaken op de hoogte worden gehouden door 

middel van nieuwsbrieven. Het gaat hier dan voornamelijk om informatie zenden. Een respondent 

geeft aan dat wanneer hij vragen heeft hij “de projectbegeleider belt om de vraag te stellen, ze neemt 

ook na zeven uur haar telefoon op. In die zin zijn de lijnen korter geworden”.  

In het theoretisch kader is aangeven dat naast de verschillende gradaties van participatie die de 

‘diepte van de participatie’ duiden, het interessant is te bezien wat de ‘breedte van participatie’ is. 

Oftewel, worden alle partijen betrokken of slechts een klein deel van de omgeving? 

Uit de interviews met respondenten die zich niet vertegenwoordigd zien in bijvoorbeeld de Stichting 

Gijzelgracht, blijkt dat ze zich niet thuis voelen bij de manier waarop de stichting zich inzet. 

Onderstaande citaten geven dit weer.  

• “Iedereen voert een strijd op zijn eigen manier. Bij de Gijzelgracht zit er een soort 

gedrevenheid in waarvan ik denk dat is niet de manier waarop ik het zou doen. Zelfs 

buurtbewoners hier geven aan dat ze snappen dat mensen boos zijn, maar vinden de manier 

waarop niet zo gepast. Wij zijn misschien ook niet blij met de Noord/Zuidlijn maar ventileren 

dat op een andere manier. Doordat de Gijzelgracht er heel fel op in gaat maken ze zich 

gesloten van de omgeving. Er zit zo’n verschil in de stijl waarop de mening geventileerd 

wordt. Daar loopt het vast om mensen bij elkaar te brengen. “ 

• “De paar fanatiekelingen die zich inzetten zijn in verschillende organisaties terug te vinden. 

Naar de omgeving toe is het weinig uitnodigend om zich te verenigen in een groep die heel 

hecht is.” 

• “Ik wil er eigenlijk niet bij wil horen, zo hard wil ik het niet spelen.”  

• “Als je zelf niet zo radicaal bent als de mensen in de groep dan lijkt het in hun ogen alsof je 

niet genoeg doet voor de buurt. Door de nuancering voelt het alsof de middenmoot te weinig 

doet, en wij vinden dat ze het te radicaal uiten.” 

 

Bovenstaande neemt niet weg dat de Stichting Gijzelgracht een functie heeft. De stichting wordt 

door ondernemers en kritische bewoners als bemiddelaar gezien richting de Dienst Noord/Zuidlijn en 

het Schadebureau Noord/Zuidlijn. De Dienst Noord/Zuidlijn ziet de Stichting Gijzelgracht als een 

serieuze gesprekspartner. De georganiseerde belangenvertegenwoordigers participeren hoger op de 

participatieladder dan de niet-georganiseerde bewoners en ondernemers. Zo is er bij de Stichting 

Gijzelgracht op bepaalde momenten sprake van adviseren en coproduceren. Een voorbeeld hiervan is 
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dat bepaalde onderwerpen voorafgaand aan een BCU worden voor besproken met leden van de 

Stichting Gijzelgracht.  

 

In de BCU vergaderingen komen rond de tien ondernemers en bewoners. Toen ik de ondernemers en 

bewoners die niet naar de BCU gaan vroeg waarom ze hier niet aan deelnamen gaven ze aan dat het: 

• “Lastig toegankelijk is doordat er verhalen van jaren achter zitten en er veel ‘technische’ 

termen gebruikt worden”.  

• “Ik ben niet zo’n vergadering type. Ik ben meer van de kleinere groepen. De nuancering die 

hier juist zo belangrijk is, komt in een grotere setting niet tot zijn recht. Voor mij is die 

nuancering juist de essentie.” 

• “Ik zei van het overschreeuwt elkaar en dan wordt het heel snel wie heeft de grootste mond. 

Dat is een reden waarom in niet ga. Ik hoor ook van mijn buurman dat het erg technisch is. Ik 

wil graag vertellen dat het ook wel goed is zo’n Noord/Zuidlijn. Maar voor ons gevoel heb je 

daar geen ruimte om te zeggen dat je wel blij bent met de aanleg.” 

• “Ik ga niet naar de BCU, aangezien ik het veel gepraat vind over kleine belangen. Nu het 

besluit is genomen ben ik van mening dat je de lijn zo snel mogelijk moet afbouwen, dan 

maar 24/7 werken.” 

 

De niet-georganiseerde bewoners en ondernemers hebben minder behoefte om deel te nemen aan 

bijvoorbeeld de BCU vergaderingen. Hierdoor ontstaat fragmentatie in de participatie van de 

omgeving. In paragraaf 7.2 volgt een aanbeveling in een poging om ook de niet-georganiseerde 

omgeving te bewegen tot een dialoog. 

Een BCU-lid gaf zelf aan dat er misschien nagedacht moet worden over een andere vorm om als 

omgeving met de Dienst Noord/Zuidlijn te communiceren. “Er komen zoveel dingen telkens terug. 

Mensen sparen hun klachten op en vertellen het dan. Bel gewoon direct de projectbegeleider als je 

ergens mee zit.”  

 

6.4.5 Omgevingsmanagement 

De onderzoeker heeft de omgeving gevraagd of zij een verandering heeft waargenomen in de wijze 

waarop de projectorganisatie met de omgeving omgaat. De respondenten geven aan dat er een 

verandering is waar te nemen. Een respondent binnen het projectbureau zei “de verzakkingen bij 

Vijzelgracht hebben actief aan de verandering bijgedragen. We werden gedwongen om de 

organisatie aan te passen, de communicatie aan te passen en beseften dat we samen met de 

omgeving moeten samen werken. Welke marges zijn er voor de omgeving om na te denken”. Veel 

respondenten duiden de verandering in de projectorganisatie aan met de komst van de nieuwe 

contractmanager Diepe Stations. De eerste BCU waaraan de contractmanager deelnam was voor de 

georganiseerde omgeving een teken dat hij het anders zou doen. Toen vragen vanuit de omgeving 

gesteld werden inzake de werking van de vriesinstallatie gaf de pas aangestelde contractmanager 

aan dat hij het niet wist, maar dat hij niet zou beginnen voordat er enige mate van zekerheid was. Uit 

gesprekken met de omgeving wordt duidelijk dat dit een belangrijk moment was. Nog niet eerder 

waren twijfels zo duidelijk geuit in een BCU. Een respondent vanuit de omgeving geeft aan dat de 

contractmanager de werkgroep Overlast Vijzelgracht en de overkoepelende Stichting Gijzelgracht 

uitnodigde om te praten. Op die manier kwam er een gesprek opgang buiten het bekende BCU-
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kanaal. Ervaringen werden uitgewisseld. De respondenten ervaren de verhoudingen in deze 

gesprekken als zijnde gelijkwaardig. “Gelijkwaardig in termen van we vragen iets en we krijgen eerlijk 

antwoord.” Na de verzakkingen heeft de projectorganisatie een meer dissipatieve stijl van 

omgevingsmanagement ingezet. 

 

Het is relevant te vermelden dat ondernemers aangeven dat het schadebureau ook een verandering 

heeft doorgemaakt in de manier waarop ze met de omgeving omgaat. Deze verandering is de laatste 

paar maanden ingezet, later dan de verandering in de projectorganisatie. Respondenten geven aan 

dat ze zich in het verleden onheus bejegend voelden door het schadebureau, lang op geld moesten 

wachten en niet goed op de hoogte waren van regelingen doordat de regelingen niet duidelijk 

gecommuniceerd werden. Het schadebureau heeft een slechte naam bij respondenten. Eerder 

voelden respondenten een drempel om contact met het schadebureau op te nemen. Respondenten 

voelen die drempel nu minder en de medewerkers gedragen zich volgens de respondenten 

sensitiever en de vergoedingen zijn ruimhartiger. De termijn van betalen laten volgens respondenten 

te wensen over. Onderzoek naar het functioneren van het schadebureau vanaf de start uitvoering is 

mogelijk een juiste aanvulling op dit onderzoek. 

 

6.4.8 Effecten  

Proces effecten 

Het draagvlak voor aanleg van de Noord/Zuidlijn is een discutabel punt. Als je de opkomst van het 

referendum moet geloven was de meerderheid van de Amsterdamse burgers tegen de aanleg van de 

lijn. Een respondent plaatst daarbij een kanttekening dat enkel de mensen gingen stemmen die 

tegen waren. Daarnaast plaatst de onderzoeker de kanttekening dat het NIMBY-syndroom 

ongetwijfeld ook een rol speelt. Respondenten uit de omgeving geven aan dat ze het gevoel hadden 

dat het besluit ‘er door werd geduwd’. Wat wel duidelijk is geworden is dat het draagvlak na de 

tweede verzakkingen een dieptepunt had bereikt. Er was onzekerheid over de veiligheid, de 

eerlijkheid. Nut en noodzaak van de lijn werden in twijfel getrokken. Na het rapport van de 

commissie Veerman is besloten om de lijn toch af te bouwen.  

Een respondent binnen de projectorganisatie geeft aan dat “doordat niet tijdig was geïnvesteerd in 

goede samenwerking met de omgeving een knelpunt ontstond. Er was gewoon weinig draagvlak voor 

dit project. Als dan ook gezegd wordt dat de uitvoering wel meevalt en bij aanvang blijkt dat het een 

grote puinhoop is dan heb je een probleem. Dat was niet goed georganiseerd. Wat je toen zag was 

dat de projectorganisatie met lapwerk dan maar wat kleine dingetjes probeerde op te lossen”. 

Volgens gegevens van de communicatieafdeling lijkt het draagvlak momenteel toe te nemen. Al gaat 

dit niet met grote sprongen. Een respondent geeft als verklaring voor het gestaag toenemende 

draagvlak dat de omgeving ziet dat er voortgang is in de werkzaamheden.  

Doordat kennis uit de omgeving meer wordt benut dan voor de verzakkingen is de locatie van de 

vriesinstallatie uiteindelijk gewijzigd. Een respondent geeft aan dat “doordat de mening van de 

bewoners en ondernemers in acht werd genomen ontstond er ook draagvlak. Vroeger had men dat 

absoluut in eigen kring achter het bureau besloten. De reden kan dan wel goed zijn maar het is beter 

om over de grenzen heen te kijken en samen te werken over organisatiegrenzen heen”. 
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De omgeving bezit in een project veel hindermacht, zo is er voor de verzakkingen al een juridische 

procedure gestart inzake de werktijden.  Na de verzakkingen is er veel meer een samenwerkende 

strategie gekomen. Of deze nieuwe manier van omgevingsmanagement voor versnelling in het 

proces gezorgd heeft is lastig vast te stellen. Een respondent geeft dit treffend weer. “Bewoners 

hebben veel hindermacht, op het moment dat ik de kans reduceer dat ze van hun hindermacht 

gebruik maken is dat dan versnelling? Of is dat het voorkomen van vertraging? Dat is een kwestie van 

kijken. Dat is één ding. Er zijn geen voorbeelden waarbij een voorstel van een bewoner heeft gezorgd 

voor versnelling van het bouwproces. Het is meer het creëren van ruimte en mogelijkheden”. 

Een andere respondent binnen de projectorganisatie vertelt dat hij zich kan voorstellen dat wanneer 

de omgeving niet betrokken wordt bij besluiten ze eerder een juridische procedure starten. “Het 

afgelopen kwartaal is er voor het eerst in de looptijd van het project geen gerechtelijke procedures 

gestart.” 

 

Inhoudelijke effecten 

Het duidelijkste voorbeeld van inhoudelijke verrijking is hierboven al beschreven. Namelijk de 

wijziging van de locatie van de vriesinstallatie. Door verder gaande (dan voor de verzakkingen) 

participatie van de omgeving is een inhoudelijke wijziging ontstaan. Respondenten uit de omgeving 

gaven aan dat voor de verzakkingen weinig mogelijkheden waren om ideeën in te brengen. 

Commentaar kon geleverd worden maar daar werd niet in alle gevallen iets mee gedaan. Na de 

verzakkingen en na verschillende rapporten van onder andere de commissie Veerman, de 

enquêtecommissie en de gemeentelijke Ombudsman, is de projectorganisatie intern gewijzigd. Het 

resultaat is dat de Dienst Noord/Zuidlijn op een andere manier naar de omgeving toe kan opereren. 

De omgeving heeft nu meer mogelijkheden om mee te denken over de inhoud.  

Een ander voorbeeld is het gezamenlijk laten uitvoeren van een onderzoek naar de luchtkwaliteit in 

de omgeving van het toekomstige station. Een respondent binnen de dienst geeft aan dat “Je kijkt 

eerder naar maatregelen die je kunt nemen. Er zijn ongetwijfeld maatregelen genomen die we anders 

niet genomen zouden hebben. In die zin een inhoudelijke verrijking, maar dat zijn, ik wil geen illusies 

scheppen, marginale dingen. Qua daadwerkelijke bouw van de NZL niet”. Een andere respondent 

binnen de dienst zei iets vergelijkbaars: “Een van de dingen die ik door de jaren heen heb geleerd is 

dat je geen ruimte suggereert waar die niet is… Ik ben besteld om het project uit te voeren, dus ik ga 

niet over nut en noodzaak. Met mij kan je praten over de manier waarop het project wordt 

uitgevoerd”. De participatie van de omgeving gaat dan voornamelijk om veiligheid, werktijden, 

logistiek, luchtvervuiling en geluidshinder. Een respondent uit de omgeving gaf dit treffend weer: “ 

De bewoners en ondernemers hebben geen invloed op het bouwproces gehad denk ik. Wel op het 

proces rondom randvoorwaarden. Ook hebben we moeten vechten om de werktijden te normaliseren. 

Dat is uiteindelijk gelukt naar van zeven tot zeven”.  

 

Effecten op vertrouwen 

Zoals eerder vermeld wantrouwde de omgeving op een bepaald moment de organisatie, de notulen 

van de BCU werden gewantrouwd. Daarnaast werd de gegeven informatie als misleidend 

beschouwd. Vanaf de start uitvoering hanteerde het projectbureau een overwegend autopoietische 

houding naar de omgeving toe. Ze was weinig transparant en er waren weinig mogelijkheden tot 

participatie. Momenteel zijn de notulen van de BCU weer juist geeft een respondent uit de omgeving 
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aan. Zowel de dienst als de omgeving geven aan dat er vanuit de omgeving meer vertrouwen is in het 

project en de organisatie van het project na de verzakkingen. Voor de verzakkingen was er weinig 

vertrouwen in de organisatie door de overwegend autopoietische manier waarop gewerkt werd. Na 

de verzakkingen is een verandering merkbaar in de manier waarop het projectbureau met de 

omgeving omgaat. Dit heeft voor een toename van het vertrouwen gezorgd. De omgeving voelt zich 

serieus genomen en heeft het gevoel dat geluisterd wordt naar bezwaren en ideeën. Dat blijkt uit de 

open houding van de omgeving naar de dienst toe maar ook uit het feit dat de dienst twijfels durft te 

uiten richting de omgeving. Een bepaalde mate van vertrouwen wordt verondersteld wanneer 

partijen elkaar meenemen in hun twijfels. Immers is vertrouwen gedefinieerd als: “een situatie 

waarin een actor gelooft dat een andere actor geen opportunistisch gedrag zal vertonen” 

(Nooteboom, 2000 in Koppenjan en Klijn, 2004:83). Daarnaast is de informatie bereidheid van de 

dienst groter geworden waardoor de omgeving meer vertrouwen heeft gekregen dan voor de 

verzakkingen. 

Het is hier belangrijk te vermelden dat vertrouwen een kwetsbaar goed is. ‘Vertrouwen komt te voet 

en gaat te paard.’ De omgeving geeft aan dat het lang duurt voor er weer vertrouwen opgebouwd 

kon worden na de verzakkingen en dat het snel kan afnemen wanneer er kleine 

‘communicatiefoutjes’ achter elkaar gemaakt worden. Als voorbeelden gaf de respondent: het niet 

melden van 24 uur per dag werken in de BCU, gebouwresponsie en het niet consequent lager zetten 

van de ventilator om 19:00. Hier gaat het om vertrouwen van de omgeving in de dienst. Aan de 

andere kant zit het vertrouwen van de dienst in de omgeving, dat zij bijvoorbeeld geen 

opportunistisch gedrag zal vertonen als de dienst openen communiceert over bijvoorbeeld twijfels. 

De onderzoeker heeft in de organisatie waargenomen dat de dienst vertrouwen heeft in de 

georganiseerde omgeving. Zo uit ze twijfels naar de omgeving in de veronderstelling dat de omgeving 

geen opportunistisch gedrag zal vertonen.  

 

Figuur 17 geeft het effect van de omgevingsmanagementstijl schematisch weer. 

 

 
Figuur 17: Conceptueel model in praktijk, periode oktober 2008 tot juni 2011 
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Hoofdstuk 7. Conclusie en aanbevelingen 

Dit hoofdstuk geeft antwoord op de deelvragen 2, 3, 4 en 5. En daarmee antwoord op de hoofdvraag 

van dit onderzoek. Tevens worden aanbevelingen gedaan. Enkele aanbevelingen hebben betrekking 

op het toekomstige verloop van de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Andere aanbevelingen gaan in op 

toekomstige grootschalige binnenstedelijke projecten. 

 

7.1 Conclusie 

De conclusie van dit onderzoek is systematisch weergegeven per deelvraag. Het antwoord op 

deelvraag 5 komt in paragraaf 7.2 aan bod.  

 

7.1.1 Omgevingsmanagement 

Op welke wijze heeft de organisatie van station Vijzelgracht in de uitvoeringsfase de omgeving 

gemanaged in termen van projectdemarcaties, en hoe kan deze verklaard worden? 

 

De projectorganisatie is nog voor de start bouw op een overwegend autopoietische wijze naar de 

omgeving toe getreden. Een fysieke demarcatie als een bouwhek werd in 2001 gezien als een grens 

van verantwoordelijkheid voor de omgeving. Tot aan de eerste verzakkingen heeft de 

projectorganisatie zich overwegend autopoietisch opgesteld jegens de omgeving. De omgeving werd 

voornamelijk geïnformeerd over zaken en had weinig mogelijkheden tot samenwerking. Een 

mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat intern een scheiding was waar te nemen tussen het 

adviesbureau en het projectbureau. De verantwoordelijkheid voor de omgeving lag bij het 

projectbureau terwijl het adviesbureau de meeste macht had. Het projectbureau was niet altijd op 

de hoogte van de mogelijke overlast voor de omgeving waardoor communicatie richting de omgeving 

lastig was.  

Al voor de verzakkingen is het adviesbureau aan het projectbureau toegevoegd, waardoor het 

projectbureau zelf meer de sturing ter hand nam. Het samenvoegen van het adviesbureau en het 

projectbureau heeft mogelijk voor de verzakkingen wel al condities geschept voor een 

structuurverandering maar niet direct voor een cultuurverandering. 

Na de verzakkingen is de projectorganisatie met meer begrip naar de omgeving toe getreden. De 

omgeving voelde zich serieus genomen en in sommige gevallen was er sprake van samenwerking. 

Samenwerking met de aannemer, maar ook samenwerking met de omgeving. Na de verzakkingen is 

de organisatie op een overwegend dissipatieve manier naar de omgeving toe getreden. De omgeving 

geeft aan dat de lijnen korter zijn geworden, de communicatie opener is en dat ze gelegenheid krijgt 

om haar mening en ideeën kenbaar te maken aan de dienst. Participatie vindt plaats op adviseren en 

soms op coproduceren. De omgeving kan zelf ook initiatieven te nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om het organiseren van buurtfeesten en het versieren van bouwhekken. De omgeving kan het plan 

aan de Dienst Noord/Zuidlijn voorleggen en vragen om een financiële bijdrage. Hier is sprake van 

meebeslissen. 

 

7.1.2 Waardering gewijzigd omgevingsmanagement van de projectorganisatie 

Hoe waarderen managers het gevoerde omgevingsmanagement bij station Vijzelgracht? 

Om antwoord te geven op deze deelvraag zijn de verschillende effecten weergegeven. 
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Managers binnen het projectbureau geven aan dat zij van de omgeving horen dat er meer 

vertrouwen is gekomen na de verzakkingen dan dat er voor de verzakkingen was. Een reden van het 

toegenomen vertrouwen kan de manier waarop de projectorganisatie naar de omgeving is toe 

getreden, zijn. Door duidelijk over risico’s te communiceren, de omgeving te betrekken in overleg en 

een hogere mate van participatie, is het vertrouwen in de organisatie toegenomen. Managers zelf 

geven aan dat de projectorganisatie na de verzakkingen op een meer open manier naar de omgeving 

is toe getreden. Door open op te treden kan de dienst ook twijfels delen met de omgeving, hierdoor 

voelt de omgeving zich een serieuze gesprekspartner. Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst 

worden dat zich de afgelopen periode geen calamiteiten hebben voorgedaan als in de zomer van 

2008.  

 

Inhoudelijk gezien krijgt de omgeving na de verzakkingen meer mogelijkheden om mee te denken 

binnen gestelde kaders dan voor de verzakkingen. Zo worden bepaalde zaken voorgesproken met de 

Stichting Gijzelgracht. Daarnaast is er veelvuldig contact tussen de woordvoerder van de Stichting 

Gijzelgracht en het contract Diepe stations. Van belang is wel dat de invloed op inhoud betrekking 

heeft op randvoorwaarden van het bouwproces.  

 

Een respondent binnen de dienst geeft aan dat er voor het eerst een kwartaal is geweest waarin 

geen juridische procedure is gestart. Het is lastig te duiden of de gewijzigde 

omgevingsmanagementstijl heeft gezorgd voor versnelling of (minder) vertraging in het project. 

“Bewoners hebben veel hindermacht, op het moment dat ik de kans reduceer dat ze van hun 

hindermacht gebruik maken is dat dan versnelling? Of is dat het voorkomen van vertraging? Dat is 

een kwestie van kijken. Dat is één ding. Er zijn geen voorbeelden waarbij een voorstel van een 

bewoner heeft gezorgd voor versnelling van het bouwproces. Het is meer het creëren van ruimte en 

mogelijkheden”. 

 

7.1.3 Waardering gewijzigd omgevingsmanagement van de omgeving 

Wat is de waardering van de omgeving bij station Vijzelgracht ten aanzien van het gevoerde 

omgevingsmanagement? 

 

Voor de verzakkingen was het vertrouwen van de omgeving in het project laag, op het moment van 

de verzakkingen was het vertrouwen tot een dieptepunt gedaald en na de verzakkingen is het 

vertrouwen gestaag toegenomen. Respondenten geven aan dat vertrouwen langzaam groeit maar 

snel weer kan afnemen. Wanneer er kleine dingen gebeuren kan dit al zorgen voor afname van 

vertrouwen. In de BCU (juni 2011) werd duidelijk dat bijvoorbeeld gebouwresponsie en de ventilator 

zorgen voor ergernis in de omgeving.  

Het vertrouwen in de organisatie is na de verzakkingen met name toegenomen doordat de omgeving 

zich serieus genomen voelde. Serieus in termen van dat de omgeving invloed heeft op de inhoud, dat 

argumenten niet direct van tafel worden geveegd in bijvoorbeeld een BCU, dat er interactie is tussen 

de omgeving en de dienst en dat klachten serieus worden opgepakt. Er vindt ook overleg plaats 

buiten het bekende BCU-kanaal, de communicatie is transparant, risico’s worden benoemd en in 

informatiebrieven wordt duidelijk vermeld wat de werkzaamheden voor invloed hebben op de 
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omgeving qua geluidsoverlast, verkeershinder, transporten, werken na 19:00 uur, ventilator en 

dergelijke. De omgeving hecht waarde aan de open communicatie. 

 

De omgeving heeft aangegeven voor de verzakkingen weinig invloed uit te hebben kunnen oefenen 

op de inhoud. Na de verzakkingen, toen de projectorganisatie op een meer dissipatieve manier met 

de omgeving omging kreeg de omgeving wel de mogelijkheid tot inhoudelijke verrijking. Zo heeft de 

omgeving bijvoorbeeld de locatie van de vriesinstallatie bedacht en een onderzoek naar 

luchtkwaliteit met de projectorganisatie uitgevoerd. Van belang is te vermelden dat de invloed zich 

voornamelijk uitstrekt tot randvoorwaarden. Doordat de omgeving meer mogelijkheden krijgt tot 

participatie dan voor de verzakkingen is ze meer betrokken bij de inhoud en ontstaat er meer 

draagvlak voor besluiten. Mogelijk speelt hier ook mee dat de omgeving meer kennis heeft 

betreffende de werkzaamheden waardoor ze de manier waarop gewerkt wordt eerder vertrouwt. De 

Stichting Gijzelgracht heeft nauw contact met de dienst. Wanneer bijvoorbeeld bewonersbrieven 

verstuurd worden zal de stichting voorafgaand aan het versturen naar de brief kijken. Hierdoor heeft 

de stichting al in een vroeg stadium de mogelijkheid om commentaar te geven op de inhoud. Naast 

het geven van commentaar, wordt de stichting in bepaalde gevallen uitgenodigd voor advies, 

bijvoorbeeld wanneer bepaalde zaken worden besproken voor een BCU. De omgeving geeft 

daarnaast aan dat de lijnen na de verzakkingen korter zijn geworden, er is een duidelijk 

aanspreekpunt in de vorm van een projectbegeleider. 

 

Voor de verzakkingen heeft de omgeving middels een juridische procedure gebruik gemaakt van haar 

hindermacht. Na de verzakkingen is hier geen sprake van geweest. Het is lastig te duiden of de 

gewijzigde omgevingsmanagementstijl heeft gezorgd voor versnelling of vertraging in het project.  

Enkele bewoners hebben de indruk dat zij door overleg en samenwerken voor versnelling hebben 

gezorgd. Immers maken zij geen gebruik van hun hindermacht. Andere bewoners hebben de indruk 

dat de BCU vertragend werkt. “Ik ga niet naar de BCU, aangezien ik het veel gepraat vind over kleine 

belangen. Nu het besluit is genomen ben ik van mening dat je de lijn zo snel mogelijk moet afbouwen, 

dan maar 24/7 werken.” De aanleg van de Noord/Zuidlijn en de bouw van de stations is complex. 

Hier wordt duidelijk dat belangen van de omgeving verschillen. Zo heeft een ondernemer een ander 

belang dan een bewoner. En een woningeigenaar heeft weer een ander belang dan een huurder. 

Door de verschillende belangen is het soms lastig een middenweg te vinden waar iedereen tevreden 

mee is. 

 

7.1.4 Beantwoording hoofdvraag 

De voorgaande hoofdstukken hebben antwoord gegeven op de deelvragen. Deze paragraaf geeft 

concluderend antwoord op de geformuleerde hoofdvraag die als volgt luidt: 

Hoe wordt het omgevingsmanagement ten aanzien van de uitvoering van de Noord/Zuidlijn station 

Vijzelgracht vormgegeven en wat waren de effecten van het gehanteerde management op het 

verloop van het project? 

 

Nog voorafgaand aan de start uitvoering is de projectorganisatie op een autopoietische manier naar 

de omgeving toe getreden. In 2001 voor de officiële start uitvoering werd een duidelijke demarcatie 

gesteld, “de projectorganisatie is verantwoordelijk voor alles binnen de bouwhekken”. Deze 



67 

 

demarcatie is tot aan de verzakkingen in stand gehouden. De omgeving kreeg de mogelijkheid om te 

participeren door middel van participatie in de BCVU en de BCU. De participatie ging echter niet veel 

verder dan informeren en soms raadplegen. Respondenten uit de omgeving geven aan dat ze 

voornamelijk informatie kregen en weinig mogelijkheden hadden om hier vooraf commentaar op te 

leveren, commentaar achteraf werd niet altijd snel opgepakt door het projectbureau. De informatie 

die gegeven werd was niet altijd juist, en soms te rooskleurig. Immers zou er slechts 2 jaar overlast 

op maaiveld zijn. Over risico’s communiceerde het projectbureau niet naar de omgeving, mede 

hierdoor voelde de omgeving zich niet serieus genomen. Waardoor vertrouwen en draagvlak niet 

ontstond of zelfs afnam. De omgeving probeerde het proces te beïnvloeden door een juridische 

procedure te starten. Daarnaast zag de omgeving weinig gelegenheid om het project inhoudelijk te 

beïnvloeden, participatie was slechts mogelijk op het niveau van informeren dan wel raadplegen.  

 

Na de verzakkingen heeft de projectorganisatie een verandering doorgemaakt. De projectorganisatie 

is een dienst geworden en veel nieuwe medewerkers zijn aangesteld. Na de verzakkingen ontstond 

binnen de projectorganisatie het besef dat de werkzaamheden daadwerkelijk veel overlast in de 

omgeving veroorzaakten en dat de projectorganisatie met de omgeving moest samenwerken om het 

project af te ronden. Na de verschillende rapporten van de commissie Veerman, de raadsenquête en 

de gemeentelijke ombudsman opereerde de projectorganisatie op een meer dissipatieve manier 

naar de omgeving toe, er lijkt een cultuurverandering te hebben plaatsgevonden. Er is overleg tussen 

de georganiseerde omgeving en de projectorganisatie. Dit overleg gaat verder dan enkel informeren. 

Wanneer over de omgeving gesproken wordt is een duidelijke demarcatie lastig vast te duiden. De 

projectorganisatie geeft aan dat de grens verder reikt dan het monitoringsgebied. Qua invloed op het 

bouwproces is wel een duidelijke grens te herkennen. De omgeving heeft invloed op 

randvoorwaarden, zoals transporten, veiligheid, geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Als het om 

het feitelijke bouwproces gaat dan heeft de omgeving minder invloed, de lijn zal immers aangelegd 

worden daartoe is het besluit in het verleden al genomen door de gemeenteraad. Gedurende de 

uitvoering staat nut en noodzaak van de aanleg niet ter discussie. Enkel de wijze waarop het station 

en de lijn gebouwd wordt. De omgeving zou in theorie mee kunnen denken over de feitelijke 

uitvoering van de werkzaamheden, de vraag is wel of dit praktisch gezien gewenst is. Er is hier sprake 

van een technisch uniek project waar veel experts dagelijks met ingewikkelde technische oplossingen 

bezig zijn om de metrolijn aan te leggen. De vraag kan gesteld worden of deze processen voor de 

omgeving interessant zijn. Immers vinden deze bouwprocessen onderdaks plaats en zal de wijze 

waarop gewerkt wordt voor de omgeving minder interessant zijn. Interessant voor de omgeving is 

wat de geluidhinder is, hoeveel transporten er gepland zijn, tot hoe laat gewerkt gaat worden en 

dergelijke. 

 

De omgeving heeft na de verzakkingen een verandering waargenomen in de wijze waarop de 

projectorganisatie met de omgeving omgaat. Er is meer gelegenheid tot overleg en samenwerking . 

Daarnaast wordt er open gecommuniceerd over twijfels maar ook over risico’s. Dit zorgt ervoor dat 

het vertrouwen van de omgeving toeneemt. En er meer mogelijkheden zijn om het project 

inhoudelijk te verrijken. De proceseffecten zijn lastiger vast te stellen. Of er meer draagvlak voor de 

aanleg bestaat valt te bezien, wel is zichtbaar dat er voor het eerst geen juridische procedure is 

gestart sinds de looptijd van het project. 
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De manier waarop een organisatie naar de omgeving toe treedt, is van invloed op het project. 

Wanneer een organisatie op een meer dissipatieve manier met de omgeving omgaat zijn er meer 

mogelijkheden voor de omgeving om de inhoud en het proces te beïnvloeden doordat de boundary 

judgements breder zijn. Daarnaast kan het vertrouwen van de omgeving in de projectorganisatie 

toenemen wanneer deze opener met de omgeving communiceert en de omgeving meeneemt in 

twijfels. Samengevat kan in dit onderzoek worden aangetoond dat de stijl van 

omgevingsmanagement van invloed is op het project. Kanttekening hierbij is wel dat een causale 

relatie in een complex project lastig te duiden is doordat er ook andere factoren zijn die kunnen 

bijdragen aan een positief effect. Bijvoorbeeld dat er de afgelopen maanden geen vergelijkbare 

problemen zijn opgetreden als in de zomer van 2008 toen de verzakkingen plaats vonden.  

 

7.2 Aanbevelingen 

Er zijn verschillenden lessen die geleerd kunnen worden van de wijze waarop de projectorganisatie 

naar de omgeving is toe getreden bij station Vijzelgracht. Deze lessen beantwoorden deelvraag vijf, 

welke hier is weergegeven: Welke lessen kunnen geleerd worden van de wijze waarop bij station 

Vijzelgracht het omgevingsmanagement gevoerd is? 

De lessen vertonen overeenkomsten met de aanbevelingen, vandaar dat ervoor is gekozen om beide 

te combineren. De aanbevelingen zijn gericht aan het contract Diepe Stations dan wel de dienst 

Noord/Zuidlijn, dan wel toekomstige grootschalige binnenstedelijke projecten. 

 

Macht bij projectorganisatie 

Vanaf de start bouw lag er veel macht bij het adviesbureau. Het projectbureau dat verantwoordelijk 

was voor de omgeving had minder macht en had niet alles kennis in huis om open, transparant en 

duidelijk naar de omgeving toe te communiceren. Naar aanleiding van een advies van Buck&Buis 

heeft het projectbureau de sturing meer ter hand genomen. De les die hieruit getrokken kan worden 

binnen de scope van dit onderzoek is dat ‘omgeving’ niet verdeeld moet zijn over twee organisaties. 

Daarnaast is interne communicatie een belangrijk element om het vertrouwen van de omgeving te 

krijgen. Je moet als team dezelfde signalen naar buiten toe brengen. Wanneer dit niet het geval is, is 

het lastig voor de omgeving om vertrouwen in de organisatie en daarmee het project te behouden of 

te verkrijgen.  

 

Communicatie 

Bij een technisch project moet er parallel aandacht uitgaan naar communicatie. Na de verzakkingen 

is de communicatieafdeling versterkt en is de communicatie transparanter geworden. De omgeving 

waardeert deze vorm van communicatie. Een respondent verwoordde dit treffend: “je huurt dure 

techneuten in, je zou ook een aantal senior communicatie mensen moeten inhuren”. Voor de 

verzakkingen, zelfs op het moment van de verzakkingen werd gezegd “laat het maar aan ons over, 

wij zijn de mensen van de techniek. U kunt ons vertrouwen”. Een respondent gaf aan “dat zodra je in 

de grond gaat werken je geen 100% garanties hebt, als goede techneut moet je weten dat er altijd 

iets mis kan gaan. Als je communiceert dat er niets kan gebeuren vind ik dat niet open en 

transparant”. In het verlengde daarvan gaf een respondent aan “wat ik merk als ik er met collega’s 

praat, is dat er vaak een soort veronderstelling is dat je, je heel zeker en gedecideerd moet gedragen 
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naar de omgeving toe”. Op deze manier creëer je afstand tussen de projectorganisatie en de 

omgeving, je zou de omgeving veel meer moeten betrekken in je onzekerheden en twijfels. 

Een belangrijke les is dat de dienst open moet blijven communiceren over risico’s, werkzaamheden 

en calamiteiten. Wanneer de omgeving het gevoel krijgt dat de communicatie niet meer transparant 

is zal het vertrouwen afnemen. Het is van belang dat voorkomen wordt dat de media eerder bericht 

doet van bepaalde werkzaamheden of gebeurtenissen. Blijf zelf als eerste de boodschap brengen.  

 

Communicatie over risico’s 

Al voor de start bouw zou er open en transparant gecommuniceerd moeten worden over risico’s van 

de bouw, planning en financiën. Wanneer vanaf het begin af aan duidelijk is welke risico’s bestaan, 

hoeveel een project gaat kosten en hoe lang het zal duren is de omgeving hierop voorbereid. Op 

deze wijze ontstaan bij de omgeving geen verwachtingen die niet haalbaar zijn. Als het om risico’s 

gaat probeer deze dan niet enkel intern te onderkennen maar communiceer deze risico’s naar buiten 

toe, naar de omgeving. Op deze wijze voelt de omgeving zich serieus genomen. Wanneer in de 

communicatie technische zaken ‘te simpel’ worden voorgesteld heeft de omgeving het gevoel dat ze 

voor de gek wordt gehouden. Communiceer dus over risico’s van het technische proces op een 

begrijpelijke maar voornamelijk volledige manier. Wanneer zich calamiteiten voordoen communiceer 

dan direct, wacht niet enkele uren of dagen, dit zorgt voor onzekerheid bij de omgeving.  

 

Communiceer over de kaders 

De projectorganisatie geeft aan dat de omgeving invloed heeft op de inhoud binnen de gestelde 

kaders. Deze kaders moeten voor alle participanten duidelijk zijn. Dit is een belangrijke aanbeveling 

voor toekomstig projecten en voor de verdere afronding van het project. Blijf communiceren binnen 

welke kaders er invloed uitgeoefend kan worden. Zo voorkom je dat er verkeerde verwachtingen 

ontstaan bij de omgeving.  

 

Participatie in de uitvoering 

Bovenstaande drie aanbevelingen gaan in op een specifieke vorm van communicatie. Een algemene 

les die getrokken kan worden is dat communicatie juist in de implementatiefase van beleid of in dit 

geval in de uitvoerende fase van het werk een grote rol speelt. Participatie is niet enkel in een 

voorbereidende fase van en project van belang. Immers bestaat in een complex project de kans dat 

zich bij de uitvoering onvoorziene gebeurtenissen voordoen, of dat actoren anders reageren dan 

verwacht. Juist in de uitvoerende fase is communicatie met en tussen de omgeving van groot belang. 

Op deze wijze worden problemen van de omgeving eerder kenbaar gemaakt bij een 

projectorganisatie. Wanneer een projectorganisatie open staat voor commentaar, ideeën, 

oplossingen en dergelijke (en de omgeving dus hoger op de participatieladders laat interacteren) is 

ze beter op de hoogte van zaken die spelen in de omgeving. En in staat hier actie op te ondernemen. 

  

Aandacht voor omgeving 

Het is van belang dat de omgeving zich vanaf het begin af aan serieus genomen voelt. Dit kan onder 

andere door naar de omgeving te luisteren, door samen te werken met de omgeving, door de 

omgeving volledig in te lichten, twijfels te uiten en door afspraken na te komen. De omgeving zou 

geen bijzaak moeten zijn maar een voorwaarde kunnen vormen in bijvoorbeeld de aanbesteding. 
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Wanneer vanaf het begin duidelijk wordt nagedacht over de rol van de omgeving en de impact van 

de werkzaamheden in de omgeving, dan is de rol van de omgeving mogelijk beter gepositioneerd dan 

wanneer die in de uitvoering wordt onderkend. De omgeving zou geen onderdeel moeten zijn van 

iemand zijn takenpakket maar zou in de hele organisatie geïntegreerd moeten zijn. Hier zou je 

kunnen spreken van een ‘omgevingsgevoelige cultuur’. De omgang met de omgeving moet serieus 

genomen worden. Wanneer de projectorganisatie de omgeving betrekt in twijfels en besluiten zal de 

omgeving eerder het gevoel hebben dat de projectorganisatie de omgeving serieus neemt. 

 

Vorm in een vroegtijdig stadium een beeld van de omgeving en de werkzaamheden 

Uitgaande van een bouwwerk in een stad moet je kijken naar de omgeving, overlast, bouwtijden, en 

de invloed hiervan op tijd en geld. Vroegtijdig randvoorwaarden benoemen, berekenen en 

uitwerken. Daarmee kan je eerlijk communiceren over een keuze en de invloed die het heeft. Nu is 

het eigenlijk pas vanaf de uitvoering ontwikkeld. Volgens een respondent droeg dit bij aan de 

verlenging van de bouwtijd. Zo werd tijdens de bouw een beperking op de werktijden toegepast. 

Wanneer deze kaders op voorhand gesteld kunnen worden (doordat een duidelijk beeld is van de 

omgeving en de overlast van de werkzaamheden voor de omgeving) kan de organisatie eerlijk 

communiceren over planning en financiën. Hierbij moet wel gezegd worden dat er vaak gewerkt 

wordt met modellen om de werkelijkheid te vatten, maar daarbij geldt ook dat in een complexe 

omgeving niet alles voorzien is.  

De projectorganisatie zou al voor start uitvoering verschillende zaken in overweging moeten nemen 

en verschillende modellen moeten maken om een beeld te schetsen. Een voorbeeld hiervan is of de 

omgeving bestaat uit bewoners of ondernemers, of beide. Mogelijk hebben ondernemers minder 

moeite met werkzaamheden na 19:00 uur dan bewoners. 

 

Organisatie van de omgeving 

Zorg dat er vanaf start bouw mogelijkheden zijn voor de omgeving om zich te organiseren. Voor een 

projectorganisatie is het overzichtelijk om met vertegenwoordigers van de omgeving te 

communiceren. Voor de omgeving geldt hetzelfde, verschillende bewoners en ondernemers hebben 

mogelijk dezelfde klachten. Wanneer deze klachten gebundeld worden staan ze sterker en kost het 

persoonlijk minder tijd.  Een nadeel van georganiseerde belangenvertegenwoordigers bij de 

Vijzelgracht is dat de verschillende verenigingen en de stichting veel overlap vertonen. Daarnaast 

ervaart de niet-georganiseerde omgeving een bepaalde felheid waar zij zichzelf niet mee wil 

verenigen. Hierdoor maakt de georganiseerde omgeving zich gesloten van de niet-georganiseerde 

omgeving waardoor niet alle bewoners en/of ondernemers zich zullen aansluiten bij de verenigingen. 

Hier ontstaat een tweespoor tussen de georganiseerde omgeving en de niet-georganiseerde 

omgeving. Als projectorganisatie moet je, je ook bewust zijn van het bestaan van de groep niet- 

georganiseerde bewoners en ondernemers. Een kanttekening die daarbij geplaatst moet worden is 

dat deze groep zich lastig laat organiseren en moeilijk te bereiken is. Immers uiten deze mensen hun 

mening minder snel waardoor contactgegevens binnen de organisatie ontbreken. Het projectbureau 

heeft structureel overleg met de georganiseerde omgeving op een BCU, daarnaast komt de Stichting 

Gijzelgracht geregeld langs om te overleggen. De niet-georganiseerde omgeving die ook niet op de 

BCU komt is voor de dienst lastig te bereiken. Door middel van informatieavonden, 

informatiebrieven, artikelen op de websites, Facebook en dergelijke probeert ze de al dan niet 
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georganiseerde omgeving te informeren. Een dialoog komt echter lastig op gang. Dit kan als een 

probleem gezien worden doordat de mening van de georganiseerde omgeving zwaar wordt 

meegewogen. Het is van belang te analyseren of de niet-georganiseerde omgeving dezelfde mening 

deelt. Als onderzoeker heb ik van enkele niet-georganiseerde bewoners en ondernemers 

meegekregen dat zij het waardeerden dat er iemand tijd voor ze vrij maakt om vragen te stellen. Een 

respondent deed dan ook een suggestie om de niet-georganiseerde bewoners mogelijk toch te 

bereiken. De suggestie was om eens in de zoveel tijd per straat in het monitoringsgebied een 

kleinschalig gesprek te initiëren tussen bewoners, ondernemers en een projectbegeleider. Een 

voorstel hiervoor is dat de projectbegeleider eens per maand, per straat bij enkele bewoners aanbelt 

om te vragen of zij het leuk zouden vinden om te lunchen (ongeveer zes bewoners/ondernemers) en 

over de Noord/Zuidlijn van gedachten te wisselen. De bewoners kunnen zelf weer andere buren 

uitnodigen. Op deze manier komt een ongedwongen gesprek op gang. Mensen die hier geen 

behoefte aan hebben zullen niet deelnemen, mensen die wel de behoefte hebben om hun mening te 

geven maar deze niet snel via de geijkte kanalen zullen ventileren willen mogelijk wel deelnemen aan 

de lunch. Een respondent zei: “Het moet aantrekkelijk zijn. Spreek mensen in hun vertrouwde 

omgeving aan zodat ze eerlijk over dingen kunnen communiceren. Zo hoeven mensen niet aan te 

hikken tegen een bezoek binnen een gesloten clubje.”  

Een andere manier om de niet-georganiseerde omgeving beter te bereiken is het organiseren van 

informatiebijeenkomsten. Op 17 mei 2011 is een dergelijk informatiemiddag/avond georganiseerd. 

De omgeving kreeg hier de gelegenheid om de bouwput te bezoeken, daarnaast werd ze 

geïnformeerd over het werken onder verhoogde luchtdruk. Op deze informatiebijeenkomsten 

kwamen veel mensen uit de omgeving af die bij de projectorganisatie nog niet bekend waren. Door 

het organiseren van zulke bijeenkomsten ontstaat directer contact met de niet-georganiseerde 

omgeving. Daarnaast ontstaat bij de omgeving een beter besef van de werkzaamheden wanneer ze 

daadwerkelijk een bezoek aan de bouwput heeft gebracht. 

 

BCU 

De BCU-bijeenkomsten worden momenteel door een kleine vaste groep bezocht. Ondernemers en 

bewoners uit de omgeving die niet deelnemen aan de BCU geven aan dat het te technisch is en dat 

ze geen behoefte hebben om elke maand bijeen te komen in een in hun ogen gesloten groep. Een lid 

van de werkgroep Overlast Vijzelgracht tevens BCU-lid gaf aan dat er binnen de werkgroep wordt 

nagedacht over een andere invulling van de BCU. De omgeving spaart nu klachten en problemen op 

voor de BCU, terwijl direct contact vaak beter zou zijn. Het is verstandig om als contract Diepe 

Stations dit punt op de agenda te plaatsen in de BCU. De projectorganisatie en de omgeving kunnen 

zo in samenwerking mogelijk tot een andere invulling van de BCU komen. De aanbeveling 

hieromtrent gaat voornamelijk over het proces om tot een al dan niet andere invulling van de BCU te 

komen. Het belangrijkste is dat dit proces gezamenlijk wordt opgepakt.  

 

Bomen 

Diverse respondenten hebben aangegeven dat ze het zonde vonden dat de oude Platanen op de 

Vijzelgracht verwijderd werden als gevolg van de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Het verwijderen van 

de bomen markeert voor veel respondenten dan ook het begin van de aanleg van de Noord/Zuidlijn. 

Het lijkt de onderzoeker van belang dat de omgeving betrokken wordt bij de inrichting van de ruimte 
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boven het station op maaiveldniveau. Een belangrijk element bij de inrichting is het terug brengen 

van bomen, dit moeten geen bomen zijn van enkele jaren maar volwassen bomen. Wanneer grote 

bomen terug gebracht worden naar de Vijzelgracht, kan dit mogelijk ook een symbolisch einde 

vormen van de aanleg van de Noord/Zuidlijn. 

 

Brede boundary judgements 

Wanneer de boundary judgements 

minder smal zijn en er meer contact 

met de omgeving is worden 

problemen in de omgeving eerder 

duidelijk bij de projectorganisatie. 

Wanneer problemen eerder duidelijk 

zijn bij de projectorganisatie is de 

kans dat problemen onbewust groter 

worden kleiner. Immers is de 

projectorganisatie dan eerder op de 

hoogte en kan in principe eerder 

handelen. Een goede 

projectbegeleider draagt eraan bij dat 

de omgeving problemen eerder 

kenbaar maakt aan de 

projectorganisatie door 

laagdrempeligheid.  

De huidige organisatie is overwegend 

dissipatief en toegankelijk voor de 

omgeving die zich betrokken voelt bij 

het project. Er zijn ook respondenten 

die aangeven dat het goed zou zijn 

voor mensen in de omgeving die zich altijd afzijdig hebben gehouden, als de projectbegeleider zich in 

een nieuwsbrief nog kort even voorstelt zodat iedereen in de omgeving weet wat haar functie is en 

een duidelijk aanspreekpunt heeft. Momenteel wordt iets vergelijkbaars gedaan op de 

Facebookpagina van station Vijzelgracht. Mogelijk kan een soortgelijke opzet onderaan een 

bewonersbrief worden bijgevoegd (figuur 18). 

 

Toekomstige projecten 

Dit onderzoek toont onder andere de overwegend autopoietische manier van werken die ervoor 

zorgde dat de omgeving weinig invloed kon uitoefenen op het proces en de inhoud. Toekomstige 

grootschalige binnenstedelijke projecten kunnen niet op een autopoietische wijze naar de omgeving 

toetreden, van belang is dat vanaf start uitvoering de omgeving betrokken wordt in het proces. Een 

dissipatieve wijze van omgevingsmanagement, met brede boundary judgements en diepe participatie 

lijkt een goed voorstel voor een project in een dichtbevolkte omgeving. De onderzoeker beseft dat er 

mensen binnen een team zijn die het hier niet mee eens zullen zijn, wanneer de focus bijvoorbeeld 

tijd en geld is zal de omgang met de omgeving minder relevant zijn. Eerder werd de aanbeveling 

Figuur 18: Voorstelronde op Facebook 
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gedaan om ‘omgeving’ als randvoorwaarde te benoemen in bijvoorbeeld de aanbesteding. De 

onderzoeker is dan ook van mening dat omgevingsmanagement op een overwegend dissipatieve 

manier zijn dienst kan bewijzen bij een project in een dichtbevolkte omgeving. Deze aanbeveling 

komt voort uit de gedachte dat met samenwerking meerwaarde behaald kan worden. Wanneer 

partijen trachten eigen doelen te realiseren is kans op frustratie van elkaars plannen aanwezig. Zo 

zou de omgeving bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van haar hindermacht om een project te 

frustreren. Bij een overwegend dissipatieve manier van omgevingsmanagement passen hogere 

stappen op de participatieladder. De participatievormen zoals geformuleerd in het theoretisch kader 

lijken van toepassing op een project in uitvoering. Veelal komt participatie voor in de fasen voor de 

uitvoering. Dit onderzoek laat zien dat een open, dissipatieve managementstijl met brede boundary 

judgements en een hogere mate van participatie ook gedurende de uitvoering hun dienst kunnen 

bewijzen. Gedurende de uitvoering wordt de omgeving immers geconfronteerd met de 

daadwerkelijke werkzaamheden en mogelijke overlast, waar beleid voor gemaakt dient te worden 

gedurende de uitvoering. Vragen, commentaar en ideeën vanuit de omgeving moeten juist in deze 

fase gecommuniceerd worden met de projectorganisatie. Wanneer de projectorganisatie niet op de 

hoogte is van de ervaren overlast kan zij hier geen actie op ondernemen. 

 

7.3 Beperkingen van het onderzoek 

In dit onderzoek is een duidelijke demarcatie gehanteerd om de casus analyseerbaar te maken. Zo is 

enkel gekeken naar de externe maatschappelijke omgeving en niet naar de binnengemeentelijke 

ambtelijke en bestuurlijke omgeving. Hier heeft de onderzoeker zoals eerder weergegeven bewust 

voor gekozen om de casus in de gegeven tijd analyseerbaar te maken. 

 

7.4 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Een aanbeveling voor een vervolgonderzoek sluit aan bij de beperking van dit onderzoek en zou dan 

ook zijn om de binnengemeentelijke ambtelijke en bestuurlijke omgeving nader te onderzoeken. 

Wanneer een duidelijk beeld geschetst kan worden van de ambtelijke en bestuurlijke kant van 

omgevingsmanagement ontstaat een completer beeld van omgevingsmanagement bij station 

Vijzelgracht.  

Een andere aanbeveling is om een of meerdere andere stations op de lijn op vergelijkbare wijze als 

station Vijzelgracht te onderzoeken. Op deze manier kan mogelijk een vergelijking worden gemaakt 

tussen het gehanteerde omgevingsmanagement bij de verschillende stations. Mogelijk kan hieruit 

een algemene vorm van omgevingsmanagement gedestilleerd worden. 

De laatste aanbeveling voor een vervolgonderzoek gaat uit naar het schadebureau. Voor veel 

ondernemers is het schadebureau hetzelfde als de dienst Noord/Zuidlijn. Het schadebureau heeft 

volgens respondenten later dan de dienst een verandering ingezet. Daarnaast is het imago van het 

schadebureau niet bij alle respondenten goed. Mogelijk kan onderzocht worden op welke wijze het 

schadebureau op een omgevingssensitievere wijze naar ondernemers kan toetreden. Het gaat dan 

voornamelijk om de wijze en termijnen van uitbetalen van regelingen. Mogelijk zijn regelingen 

waarbij maandelijks uitbetaling plaatsvindt voor ondernemers beter.  
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7.5 Betekenis van de resultaten voor wetenschap en praktijk 

Dit onderzoek toont zowel aan de wetenschap als aan de praktijk dat participatie ook in de 

uitvoerende fase zijn dienst kan bewijzen. Voor de praktijk, in dit geval contract Diepe Stations, 

vormt dit onderzoek tevens een consolidatie van het gehanteerde omgevingsmanagement 

gedurende de uitvoerende fase. Daarnaast dragen enkele aanbevelingen eraan bij, om de manier 

waarop nu met de omgeving wordt omgegaan verder te verdiepen en ook de niet-georganiseerde 

omgeving te bereiken. 
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Bijlage 1. Vragenlijst interviews 

 

Alvorens een interview te starten is uitleg gegeven over het onderzoek. Is gevraagd om toestemming 

om het interview op te nemen en gevraagd of de respondent de inhoud van het gemaakte verslag wil 

accorderen. 

 

Hieronder zijn de verschillende onderwerpen weergegeven die in elk interview aan de orde zijn 

gekomen.  Tevens zijn voorbeelden gegeven van de wijze waarop een onderwerp aan de orde is 

gekomen in de interviews. 

 

Topic omgeving 

Waar woont u? (Bent u woonachting in de omgeving van station Vijzelgracht? Zo ja, waar woont u? 

Hoe lang woont u daar? monitoringsgebied?) 

 

Bent u ondernemer? Zo ja, waar is uw onderneming gevestigd? (Heeft u een onderneming in de 

omgeving van station Vijzelgracht?) 

 

Als u geen bewoner of ondernemer bent, op welke wijze bent u verbonden met de bouw van station 

Vijzelgracht?  

 

Topic participatie 

Vanaf wanneer bent u betrokken bij de bouw van station Vijzelgracht?  

 

Hoe zou u die betrokkenheid omschrijven in 2003? Voor de verzakkingen? Net na de verzakkingen? 

Nu? 

Participatieladder 

Edelenbos (2000) 

Indicatoren 

1. informeren Zenden van informatie, geen interactie, geen (gelijkwaardige) samenwerking, 

projectorganisatie neemt besluit. 

2. raadplegen Zenden van informatie, ontvangen van commentaar, commentaar hoeft geen consequenties 

te hebben, geen samenwerking, projectorganisatie besluit. 

3. adviseren Vooraf zenden en ontvangen van informatie tussen omgeving en projectorganisatie, 

projectorganisatie besluit. 

4. coproduceren Zenden en ontvangen van informatie, samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, over 

organisatiegrenzen heen besluiten nemen. 

5. meebeslissen Zenden en ontvangen van informatie, samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, 

projectorganisatie ondersteunt de beleidsvorming van participanten, faciliteren van 

middelen. 

 

Worden dezelfde participanten betrokken of telkens andere? 

 

Voor omgeving: Welke mogelijkheden bestaan voor u om uw mening, gedachte, ideeen te tonen aan 

de projectorganisatie? 

 

Zijn volgens u alle mogelijkheden voor de omgeving om te participeren duidelijk gecommuniceerd? 
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Topic boundary judgements 

Hoe zou u binnen de NZL station Vijzelgracht de term ‘omgeving’ definiëren?  

Hoe zou u binnen de NZL station Vijzelgracht de term ‘project’ definiëren? 

Wordt u op dit moment meer betrokken bij besluiten dan in 2003 (start uitvoering)? Waaruit blijkt dit 

volgens u? 

 

Waar was de grens in 2003 tussen omgeving en project vanuit de projectorganisatie geplaatst? Voor 

de verzakkingen? Net erna? Nu? 

 

Hoe denkt u dat de projectorganisatie vanaf start bouw (april 2003) met de omgeving is omgegaan? 

Waren er duidelijke grenzen gesteld? Bijvoorbeeld project loopt tot bouwterrein,alles daarbuiten is 

niet van ons? Andere voorbeelden? 

 

Topic verandering 

Is er een verandering opgetreden in de wijze waarop de organisatie met de bewoners en 

ondernemers rondom station vijzelgracht is omgegaan? Zo ja, waaruit blijkt dit? Is er een bepaald 

moment aan te wijzen waarop een omslag is gemaakt? 

 

In welke mate is de projectorganisatie bewuster met de omgeving van station Vijzelgracht omgegaan 

in vergelijking met de start uitvoering? Kunt u aangeven of hier een bepaalde aanleiding toe was? 

(events, change events) 

 

In welke mate wordt de omgeving meer betrokken bij het project na de verzakkingen van de 

wevershuisjes dan voor de verzakkingen? Waaruit blijkt dit volgens u?  

 

Topic effect 

Welke invloed heeft de betrokkenheid van de omgeving volgens u gehad op het project? 

 

Heeft de betrokkenheid van de omgeving volgens u effect gehad op het verloop het bouwproces bij 

station vijzelgracht? Zo ja, welk effect? (Is het proces versneld, vertraagd, etc.Inhoudelijk? 

Vertrouwen?) 

 

In hoeverre is draagvlak  in het project veranderd ten opzichte van 2003 (start bouw). En ten opzichte 

van 2008 (verzakkingen)? Gelijk gebleven, gedaald, toegenomen? Waar komt dit door?(verandering 

management of andere oorzaken?)  

 

Welke wijzigingen in de inhoud zijn ontstaan door participatie van de omgeving? Is het management 

tevreden met de inhoudelijke koers van het project? Is de omgeving tevreden met de inhoudelijke 

koers van het project? Is het bouwproces gewijzigd naar inhoudelijke inbreng van de omgeving? Zo ja, 

in welk opzicht? In welke mate was de omgeving toen betrokken? Inhoudelijke verrijking? 

 

In hoeverre is het niveau van vertrouwen in het project veranderd ten opzichte van 2003 (start bouw). 

En ten opzichte van 2008 (verzakkingen)?  
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Gelijk gebleven, gedaald, toegenomen? Waar komt dit door?(verandering management 

of andere oorzaken?) Als u het niveau van vertrouwen op dit moment zou moeten 

beoordelen, welk cijfer geeft u dan hiervoor? (1 is laag, 10 is hoog).hoe was dit in 2003? 

En in 2008? 

 

In hoeverre is het gevoel van veiligheid in de omgeving veranderd ten opzichte van 2003 (start bouw). 

En ten opzichte van 2008 (verzakkingen)?  

Gelijk gebleven, gedaald, toegenomen? Waar komt dit door?(verandering management 

of andere oorzaken?) Als u het gevoel van veiligheid op dit moment zou moeten 

beoordelen, welk cijfer geeft u dan hiervoor? (1 is laag, 10 is hoog).hoe was dit in 2003? 

En in 2008? 

 

In hoeverre is het gevoel van leefbaarheid in de omgeving veranderd ten opzichte van 2003 (start 

bouw). En ten opzichte van 2008 (verzakkingen)?  

Gelijk gebleven, gedaald, toegenomen? Waar komt dit door?(verandering management 

of andere oorzaken?) Als u het gevoel van leefbaarheid op dit moment zou moeten 

beoordelen, welk cijfer geeft u dan hiervoor? (1 is laag, 10 is hoog).hoe was dit in 2003? 

En in 2008? 

 

Wat is uw mening over de participatie van de omgeving binnen het project? In hoeverre is de mate 

van participatie volgens u veranderd ten opzichte van 2003(start bouw). En ten opzichte van 2008 

(verzakkingen)? 

Gelijk gebleven, gedaald, toegenomen? Waar komt dit door?(verandering management 

of andere oorzaken?) Als u de mate van participatie op dit moment zou moeten 

beoordelen, welk cijfer geeft u dan hiervoor? (1 is laag, 10 is hoog).hoe was dit in 2003? 

En in 2008? 

 

Topic lessen 

Welke lessen wilt u toekomstige projecten meegeven? 

 

Codering  

Voor het onderzoek is het van belang te duiden welke observaties leiden tot bepaalde conclusies. In 

deze bijlage is  een voorbeeld van een vragenlijst weergeven. Ook is per topic een voorbeeld 

weergegeven van een reactie van een respondent, hier volgt een code uit. Deze code is gehanteerd 

(middels post-its) bij de analyse van de interviewverslagen. De tabel met codes is op de volgende 

pagina weergegeven. 
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Topic Voorbeeld van respons van respondent 

(observatie) 

Conclusie verbonden aan de respons van 

respondent (codering) 

Diepte Participatie - Zenden van informatie 

- Geen interactie 

Informeren (DPi) 

 - Zenden van informatie met mogelijkheid tot 

commentaar achteraf 

Raadplegen (DPr) 

 - Zenden en ontvangen van informatie vooraf met 

mogelijkheid tot commentaar 

Adviseren (DPa) 

 - Zenden en ontvangen van informatie, 

gelijkwaardigheid, samenwerken. 

Coproduceren (DPc) 

 - Zenden en ontvangen van informatie, 

gelijkwaardigheid 

- Projectorganisatie faciliteert, omgeving neemt 

initiatief 

Meebeslissen (DPm) 

Breedte 

Participatie 

- Een vaste groep (al dan niet georganiseerd) kan 

participeren 

 

Smalle participatie (BPs) 

 - Een diverse groep mensen krijgt de gelegenheid 

om te participeren 

Brede participatie (BPb) 

Boundary 

Judgements 

- Project stopt bij de bouwhekken 

- Organisatie neemt geen verantwoordelijkheid 

voor omgeving 

- Organisatie is voelt zich verantwoordelijk voor 

alles binnen de bouwhekken 

 

Smalle Boundary Judgements (BJs) 

 - Een grens is lastig te stellen 

- Het monitoringsgebied 

- Overal waar het project invloed heeft op de 

omgeving 

- Organisatie voelt zich verantwoordelijk voor de 

omgeving. 

Brede Boundary Judgements (BJb) 

Effect - Toegenomen draagvlak na de verzakkingen, 

gewijzigde organisatie, aanstellen nieuwe 

contractmanager. 

Proceseffect, meer draagvlak  (PEd) 

 - Discussie over nut en noodzaak aanleg 

Noord/Zuidlijn 

Proceseffect, minder draagvlak (PEd) 

 - Minder juridische procedures Proceseffect, minder stagnatie (PE) 

 - Geen gebruik gemaakt van hindermacht Proceseffect, minder stagnatie (PE) 

 - Omgeving heeft invloed op de inhoud, op 

randvoorwaarden, op compenserende 

maatregelen. 

Inhoudelijk effect (IEwi) 

 - Omgeving heeft geen invloed op inhoud Inhoudelijk effect (IEgi) 

 - Omgeving heeft vertrouwen in de organisatie, 

delen twijfels, op communiceren over bijvoorbeeld 

risico’s 

Effecten op vertrouwen (EVj) 

 - Omgeving heeft geen vertrouwen in de 

organisatie, niet delen van twijfels. 

Effecten op vertrouwen (EVn) 
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Bijlage 2. Respondentenlijst 

 

De heer P. Lankhorst  Onafhankelijk voorzitter van de BCU sinds 2007 

(18 april 2011) 

 

De heer P. Doeswijk  Voorzitter ondernemers vereniging de Vijzel en VVVVV 

(11 april 2011)   Lid werkgroep Overlast Vijzelgracht 

Bewoner en ondernemer 

 

De heer D. Fuite  Bewoner en lid van de werkgroep Overlast Vijzelgracht 

(18 mei 2011) 

 

Mevrouw M. van der Beek Bewoner 

(18 mei 2011) 

 

De heer M. Segaar  Bewoner en ondernemer 

(12 en 18 mei 2011) 

 

De heer C. Alphenaer  Bewoner buiten het monitoringsgebied 

(23 mei 2011) 

 

De heer R.Vesters  Bewoner verzakt pand 

(16 mei 2011) 

 

De heer B. Verheggen  Ondernemer verzakt pand 

(25 mei 2011) 

   

De heer I. el Mezayn  Ondernemer in de Vijzelgracht.  

(21 april 2011) 

 

De heer M. Rogh  Ondernemer in de Vijzelgracht.  

(18 mei 2011) 

 

De heer J. Monasso  Voorzitter Stichting Gijzelgracht  

(13 april 2011)   Lid werkgroep Overlast Vijzelgracht 

 

Mevrouw M. Romme  Bewoner en lid van Wetering Verbetering 

(18 mei 2011) 

 

De heer R. de Weerd  Woordvoerder Stichting Gijzelgracht 

(21 april 2011)  
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De heer H. Detmar   Directeur omgeving, Dienst Noord/Zuidlijn 

(26 april 2011) 

 

De heer A. Klinkert   Voormalig directielid Noord/Zuidlijn en manager omgeving 

(3 mei 2011) 

 

De heer G. Scheffrahn   Contractmanager Diepe Stations, Dienst Noord/Zuidlijn 

(2 en 9 mei 2011) 

 

Mevrouw B. Witten  Projectbegeleider station Vijzelgracht (vanaf juni 2010) 

(27 april 2011) 

 

De heer M. Laureij Voormalig projectbegeleider Station Vijzelgracht (juni 2009 tot juni 

(27 april 2011) 2010) 

 

Mevrouw M. de Haan Voormalig projectbegeleider Station Vijzelgracht (januari 2008 tot 

(27 april 2011) juni 2009) 

 

Mevrouw F. Wanders Voormalig projectbegeleider Station Vijzelgracht (januari 2007 tot 

(27 april 2011) december 2007) 

 

De heer H. Bunning  Voormalig toezichthouder Bouw en Woningtoezicht  

(21 april 2011) 
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Bijlage 3. Communicatie over risico’s bij werken onder verhoogde luchtdruk. 

 

 
 

 


