BIJLMERMUSEUM
de soms dramatische geschiedenis van een socialistisch erfgoed

Bijlmer, 30 oktober 2018

UITNODIGING
OPENING EXPOSITIE

DE AFBRAAK VAN EEN GELUKSFABRIEK
EN DE GEBOORTE VAN EEN NIEUWE BIJLMER
De Bijlmer heeft de afgelopen 26 jaar een wederdoop ondergaan. Het concept van het functionalisme werd ingeruild voor het klassieke idee van differentiatie en menging.
De ingang van de huizen verschoof van de garage en binnenstraat naar de begane grond.
Dreven werden verlaagd. Uniforme galerijflats werden vervangen door laagbouw, middenhoog en moderne hoogbouw. De galerijflats die bleven werden gerenoveerd. Er ontstond een
nieuwe stad, die echter nog altijd gedragen werd door de oude structuur van Stadsontwikkeling.
In onze expositie ‘De afbraak van een geluksfabriek’ laten wij de stedenbouwkundige ontwikkeling zien die vanaf 1992 plaats vond. We tonen gerealiseerde maar ook afgewezen plannen.
En we geven aandacht aan de periode voor 1992, toen het Projektbureau Hoogbouw
Bijlmermeer aan de Bijlmer sleutelde en OMA zijn visie op de Stad van de Toekomst
etaleerde. Feitelijk startte de renovatie van het originele idee al in 1983, toen Paul Bos het
projectbureau in de Bijlmer vestigde. Begin jaren ‘80 werd ook gewerkt aan zogenaamde antiBijlmers als Kortvoort, Venserpolder, Heesterveld, Haardstee en Hoptille. Het middenhoog
nam zijn intrede in de Bijlmer, auto’s parkeerden op straat.
De expo bevat vele maquettes, waaronder de originele Bijlmer-maquette uit 1965, toen de
bouwplannen werden gepresenteerd. Er zijn werktekeningen, schetsen en foto’s.
En natuurlijk is er allerlei digitaal materiaal, waaronder powerpoint presentaties van bijvoorbeeld de plannen voor de F-buurt en marktplein.
De opening is op 16 november, 16.00 uur, in het Bijlmer Museum, Grubbehoeve 38. De
spreker is stedenbouwkundige Donald Lambert, die vanaf het begin bij de vernieuwingsoperatie vanaf ‘92 betrokken was. Voor meer informatie: zie de flyer.
De expositie werd mede mogelijk gemaakt door Amsterdam Zuidoost / 50 jaar Bijlmermeer.
Bijlmer Museum, postadres Grubbehoeve 903, 1103 GZ Amsterdam /
bijlmermuseum@gmail.com / www.bijlmermuseum.com / 06 41612131.
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