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Het is een prachtige zonnige dag wanneer 

ik richting Amsterdam rijd. Het is maar 

20 minuten rijden van het Gooi naar de 

Bijlmer, een stukje Amsterdam waar veel  

Nederlanders een beeld van hebben. Klopt 

dat beeld (nog)? En hoe verhoudt het zich 

met de ‘groene onderwijscultuur’? Vandaag 

gaan we het ontdekken. We gaan op excur-

sie in de Bijlmer, met de community van 

Kies Kleur in Groen en met docenten uit 

het hele land, van Friesland tot Limburg. 

We worden de hele dag rondgeleid door 

Clarence en Aries. Beiden werken ze voor 

‘No Limit’, het pop- en cultuurpodium van 

de wijk. Ze beloven ons een optreden van 

een aantal talentvolle Bijlmerse kids, aan 

het einde van de dag. Het cultuurgebouw 

doet van alles voor de jongeren in de wijk; 

er is zelfs een eigen radiostation met een 

zeer professionele studio.

Lopen door de Bijlmer
Maar eerst gaan we sfeer proeven en cul-

tuur snuiven. Amsterdam Zuid-Oost zit 

de laatste jaren in de lift. Er wordt veel 

geïnvesteerd. Men wil graag een diversere 

bevolking aantrekken, dus maken veel flats 

plaats voor laagbouw. Jammer genoeg gaat 

dat juist weer ten koste van het groen in de 

buurt. De multiculturele bevolking woont 

hier graag. De flats zijn ruim, de voorzie-

ningen goed en de saamhorigheid groot. 

Al neemt die de laatste jaren wel iets af. 

Vroeger woonden vaak meerdere families 

in één flatgebouw, sprak men over ‘mijn 

flat’. Iedereen was starter in Nederland en 

zat in hetzelfde schuitje. Nu ontstaan ook 

hier verschillende ‘klassen’: wijkbewoners 

die succesvol zijn in de maatschappij, en 

mensen waarbij het wat minder gaat.  

Via gerenoveerde buurten en ruim opge-

zette woonwijken, komen we bij het 

monument voor de Bijlmerramp. Ook 

hier zien we de resultaten van de reno-

vatie-inspanningen. Hoe een negatieve 

gebeurtenis wordt omgezet in iets posi-

tiefs. Het monument is indrukwekkend.  

cultuurshock 
voor tuinbouwplegers

Verslag

“bewoners van amsterdam zuid-oost hebben echt geen enkele 
affiniteit met het boerengebied, ook al ligt het er náást!” 
stadsdeelvoorzitter marcel la rose kan het niet duidelijker 
zeggen. al is de bijlmer van oorsprong landbouwgebied, nu 
doet niets meer daar aan herinneren. in het stadsdeel, beter 
bekend als ‘De bijlmer’, wonen 147 nationaliteiten in 44.000 
huishoudens. van alle nationaliteiten is de surinaamse het meest 
vertegenwoordigd. Toch ziet  –zelf ook van surinaamse afkomst- 
la rose wel groene mogelijkheden voor het gebied en de jongeren 
die er wonen. voedsel speelt een namelijk een belangrijke rol in 
de cultuur. en waar komt dat voedsel vandaan….. juist!

Groen onderwijs op excursie in de Bijlmer

TeKsT en foTo’s: mirjam Kuggeleijn

‘Voedsel kan een mooie brug 
slaan tussen de bewoners 
en belangstelling voor groen’
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Even verderop komen we bij een speel- 

en sportplek. Recht voor hun voordeur, 

beschikken de bewoners over een basket-

balveld, atletiekbaan en een heuse bui-

tengym. In de zomer vinden hier vaak 

spontane buurtfeesten plaats. Dan wordt 

er muziek gemaakt, gepraat en ontmoet. 

Het is nu stil, maar ik zie het helemaal 

voor me. Gettoblaster erbij, rappende jon-

geren, coole gasten, leuke chickies; YO! 

Tegelijkertijd probeer ik me een vet schuur-

feest in –laten we zeggen- Appelscha voor 

te stellen: gitaar en open vuur, stoere bier-

drinkende jongens en blozende meiden. 

Snoop Dog vs Normaal.  

Op de markt 
Op de Kraaiennestmarkt, even verderop, 

vinden we een rijke hoeveelheid groenten, 

fruit en exotische levensmiddelen. Voor wie 

houdt van koken, is dit een waar paradijs. 

Ook allerhande kleding en nog meer koop-

waar is er te vinden. Ik bedenk me dat ik 

hier best wat vaker naar toe kan. Leuk, zo’n 

heel andere wereld en toch zo dichtbij. We 

praten met marktkoopman Mario. Van oor-

sprong Surinamer en nu heeft hij een goed 

lopend in- en exportbedrijf van groenten en 

fruit. Suriname is echt booming business, 

vertelt hij. Het land is in opbouw en biedt 

zo veel kansen. Op het gebied van tuin-

bouw zeker! Daar denken de Surinaamse 

jongeren die hier in Nederland opgroeien 

vaak niet aan.

Voordat we teruglopen naar ‘No Limit’, 

brengen we nog even een bezoekje aan 

Boer Dirk. De kinderboerderij is een leer-

bedrijf midden in de Bijlmer en niet meer 

weg te denken op deze plek. Het brengt de 

kinderen daar net een beetje meer respect 

voor de natuur en dieren bij. Leerlingen die 

er werken zijn voornamelijk afkomstig van 

praktijkscholen. Je ziet ze opbloeien daar. 

Werken met levende have, met groen, doet 

ze goed. Dat is voor ons geen verrassing 

natuurlijk!

Terug binnen bevestigt stadsdeelvoorzit-

ter La Rose het ook: “Het is jammer dat de 

jongeren zo weinig in aanraking komen 

met de natuur. Misschien moeten we aan 

de randen van Zuid-Oost, tuinbouwpro-

jecten opstarten, zoals ze in Barcelona 

doen. Buurtbewoners telen daar hun eigen 

voedsel! Dan worden we hier ook allemaal 

tuinbouwplegers”.  

Voor het groene onderwijs is een bezoek 

aan de Bijlmer een dag in een andere cul-

tuur. En toch, de jongeren die aan het eind 

van de dag staan op te treden voor ons, in 

hoeverre verschillen zij écht van de gemid-

delde AOC-leerling? Op het eerste gezicht 

heel veel, maar ook zij hebben dromen 

en ambities. Als ze met elkaar zouden 

kunnen kennismaken, en respect hebben 

voor elkaars cultuur, zou zo’n dagje Bijlmer 

wel eens een prachtige eyeopener kunnen 

zijn.  

cultuurshock 
voor tuinbouwplegers

Bijlmerexcursie voor  
groene leerlingen
Wilt u zelf met leerlingen een excursie 

doen in de Bijlmer? Dan kunt u zich nu 

inschrijven bij Clarence en Aries. Een 

activiteit die heel goed past bij een 

van de doelstellingen van Kies Kleur 

in Groen: verbinding maken tussen 

het groen onderwijs en de pluriforme 

samenleving. Over de Bijlmer leven 

veel vooronderstellingen bij jonge-

ren én volwassenen. Dat maakt een 

Bijlmerexcursie een beetje spannend 

en des te leuker voor jongeren. In 

de vertrouwde handen van Aries en 

Clarence zullen zij een reëel beeld 

krijgen en merken, dat het gebied heel 

wat meer te bieden heeft dan het een-

zijdige beeld dat de media geeft van 

de Bijlmer. Kijk voor meer informatie 

op de website van kieskleuringroen: 

http://www.kieskleuringroen.nl/cms/

paginas/nieuws/bijlmerexcursie-voor-

groene-leerlingen194.html?searchres

ult=1&sstring=bijlmer


