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In gesprek met Kris Buldeo-Rai, 

financieel economisch projectleider/ 

clustercoördinator planeconomie bij de 

gemeente Amsterdam, Stadsdeel Osdorp.

Megaklus Osdorp
“PAS bv kijkt 

niet tot de heg…”

Een enerverende en uitdagende, maar

zeker ook dankbare klus. Zo

beschouwt Kris Buldeo-Rai de heront-

wikkeling van Stadsdeel Osdorp in

Amsterdam. Als projectleider Centrum

Amsterdam Nieuw West voor de afde-

ling Grondzaken en tevens cluster-

coördinator Planeconomie houdt hij

samen met clustermedewerkers dage-

lijks een (vooral financiële) vinger aan

de kloppende pols van het

Zuidwestelijk deel van Neerlands

hoofdstad.

Diversiteit

Buldeo-Rai somt de argumenten op die

zijn opdracht zo boeiend maken: “In de

eerste plaats motiveert de omvang van het

hele traject al enorm. Het is één van de

grootste stedelijke vernieuwingsoperaties

in West-Europa. Tachtig tot negentig pro-

cent van de bestaande bebouwing wordt

gesloopt of gerenoveerd. Vervolgens

maakt de diversiteit van de herontwikke-

ling het interessant. Het betreft niet alleen

woningbouw, maar ook bedrijfsterrein,

leisure en ook herinrichting van open

ruimte.”

Bouwen van een stad

De clustercoördinator roemt de ligging

aan de Sloterplas. Osdorp behoort welis-

waar tot de wereldstad Amsterdam, maar

heeft daarnaast veel natuurlijke elementen

als water, landerijen en ruimte tussen de

bebouwing.

De herontwikkeling van het centrum van

Osdorp zal met de realisatie van onder

andere een drietal supertorens juist een

echt grootstedelijk gebied worden. 

Voor hem persoonlijk telt dan ook nog

eens dat hij het erg boeiend vindt om

mee te werken aan de woonomgeving van

mensen. “Wat is er mooier dan het bou-

wen en verbouwen van een stad? De ene

keer verdiep je je in woningen, vervolgens

bereken je de haalbaarheid van een sport-

centrum, gelegen in het grootste sportpark

van Nederland, en weer even later zie je

een nieuwe school via een bouwtekening

ontstaan.”

Breedte en diepte

Onder de projectnaam “Parkstad” onder-

gaan de drie meest westelijke ‘tuinsteden’

van Amsterdam tot het jaar 2015 een

metamorfose. Voor de drie pijlers – soci-

aal, economisch en ruimtelijk – vervult Kris

Buldeo-Rai zijn functie binnen die laatste.

Als onderdeel van de afdeling Grondzaken

(binnen de sector Wonen & Werken) geeft

hij sturing aan het cluster Planeconomie.

Van de circa acht planbegeleiders zijn er

twee medewerkers van PAS bv.

“Redelijk veel vergaderen”, vertelt Buldeo-

Rai met enige understatement. “Het is een

complexe organisatie zowel in de breedte

als in de diepte. Het vergt een forse inves-

tering om daar inzicht in te krijgen.

Iedereen beheerst in deze megaklus zeer

specialistische kennis. 

Voordat je de juiste personen in die keten

snel weet te vinden…”

Complexiteit

Hij wijst in dit kader ook op de complexi-

teit van de gemeente met zijn stadsdeelra-

den. Het Stadsdeel Osdorp heeft

weliswaar een eigen bestuur met dito kan-

toor en personeel (totaal zo’n driehon-

derd), maar over financiële beslissingen

heeft de gemeenteraad van Amsterdam

ook zeggenschap omwille van eenheid

van beleid.

Daarom heeft de afdeling Grondzaken ook

nog eens van doen met het gemeentelijk

ontwikkelingsbedrijf. “Ook circa drie- à

vierhonderd medewerkers. En dan heb ik

het alleen nog maar over de grond-

zakelijke aspecten binnen de plan-

vorming”, stelt Buldeo-Rai.

Externe krachten

Hij ervaart een langdurige samenwerking

met de externe krachten zoals bijvoor-

beeld met de PAS-medewerkers als pret-

tig. “Dat het op persoonlijk vlak goed klikt,

is meegenomen, maar het zijn bovenal

leergierige en gedreven adviseurs. En met

PAS bv heb ik de ervaring dat ze niet ‘tot

de heg’ kijken, maar ook er overheen. Hun

collega’s hebben expertise die hier ook

wel eens van pas komt. Een vruchtbare

kruisbestuiving: wij profiteren van een fris-

se kijk op het werk en zij zijn in de gele-

genheid mee te draaien in zo’n immens

project.”

In die zin kiest Stadsdeel Osdorp bewust

voor vaste en flexibele krachten met als

doel continuïteit en innovatie. 

Naast al deze positieve geluiden onder-

streept Kris Buldeo-Rai nog de kern van

het werk. “Het is weliswaar boeiend, maar

onze grootste uitdaging is de afweging en

afstemming van al die verschillende finan-

ciële deelbelangen in dit proces. En het

gaat op deze schaal begrijpelijkerwijs niet

om een paar honderd of duizend euro’s”,

besluit hij met datzelfde gevoel voor

understatement.

Kris Buldeo-Rai op een metaforische plek in het centrum van Osdorp. Direct achter hem de restanten

van de eerste 240 gesloopte woningen, terwijl in de verte nieuwbouw opdoemt.


