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l\ it moeten we niet in vijf buurten

| | tegelijk doen.'Directeur Nieuwe
V Markten Twan Zeegers erkent dat

corporatie Eigen Haard nogal wat risico's
neemt met het project The New Kit in achter-
standswijk nummer 66n: de Amsterdamse
Kolenkitbuurt. De verkoop van de 58 appar-
tementen in het stralend witte gebouw
verloopt'stroef ', zegt directeur-bestuurder
Nico Nieman van Eigen Haard.'De principe-
overeenkomst met wethouder Maarten van
Poelgeest om flexibel om te gaan met de
omzetting van koop naar huur en daar de
grondprijzen op aan te passen, is dan ook
bittere noodzaak.' Cemeentelijk project-
manager Bos en Lommer, Kees Nanne is
ervan overtuigd dat'een commerci€le
projectontwikkelaar allang was gestopt in
aflarachting van betere tijden'.
De Kolenkitbuurt, onderdeel van de Weste-
lijke Tuinsteden, werd in de jaren 5o gebouwd
volgens de uitgangspunten van het nieuwe
wonen: licht,lucht en ruimte. Maar de wonin-
gen zijn klein: gemiddeld 6o vierkante meter.
De wijk ligt ingeklemd tussen de Aro en het
spoor. Van de ruim 7.ooo inwoners is 9o

procent allochtoon. De werkloosheid is groot,
evenals de criminaliteit.
'Het is een heftige buurt', zegt leerkracht
Saskia van Heusden van groep acht van de
Bos en Lommerschool.'lk loop hier 's avonds
niet graag over straat.'Toch heeft ze haar
school in Hoofddorp vorig jaar zomer wel-
bewust ingeruild voor de Bos en Lommer-
school.'ledereen kan kinderen in Hoofddorp
lesgeven. De uitdaging vond ik daar niet
groot genoeg. Hier moet ik al mijn talenten
aanwenden om leerlingen een zetje in de
goede richting te geven. lk wil ze de andere
kant van hun werkelijkheid laten zien.'
Volgens Nieman van Eigen Haard hebben
'corporaties, gemeente en andere organisa-
ties te lang gedacht dat alles vanzelf op zijn
pootjes terechtkomt. Dat integratie, sociale
activering en actief burgerschap iedereen
komt aanwaaien. Dat voor iedereen econo-
mische zelfstandigheid is weggelegd. We
weten ondertussen wel beter.'
De buurt gaat nu op de schop. Dat proces
vindt weldoordacht plaats.'Dus niet eerst de
hele boel plat. En dan wachten of de dyna-
miek met de nieuwbouw teruqkeert. De

The New Kit (linksboven)
moet'een nieuw icoon'
worden voor de Amster-
damse Kolenkitbuurt,
een wijk die ligt inge-
klemd tussen de Aro en
het spoor ( l inksonder).
Kinderen van de Bos en
Lommerschool en de
Paulusschool hebben
het bouwhek rond The
New Kit opgevrolijkt
met tekeningen (rechts).

corporaties en het stadsdeel zorgen ervoor
dat het leven in de buurt doorgaat terwijl
we samen met de bewoners vernieuwen.
We bouwen eerst nieuwe woningen voordat
we oude slopen. Soms is dat ongemakkelijk,
maar liever dit dan een grote kale vlakte.'

STIGMATISEREND
Ruim r.ooo, veelal sociale huurwoningen in
de Kolenkitbuurt worden vervangen door
circa r.4oo woningen,waawan een derde
in de sociale verhuur.'We willen van deze
bijzondere wijk een gewone Amsterdamse
wijk maken', zegt stadsdeelvoozitter Jeroen
Broeders.'De bouwdichtheid wordt hoger,
maar toch looot het aantal sociale huur-
woningen terug. Een aantal van de huidige
bewoners zal teleurgesteld moeten worden.
Zij zullen de Kolenkitbuurt moeten verlaten.'
Hoe groot dat aantal is, valt nu nog niet te
zeggen. De ervaring leert dat lang niet ieder-
een terug wil naar zijn ofhaar oude buurt.
Misschien dat in dit geval ook meespeelt dat
de Kolenkitbuurt bovenaan het lijstje staat
van aandachtswijken. Dat kan extra stigma-
tiserend werken.'Toen net bekend werd dat
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de Kolenkitbuurt het l i jst je met probleem
wijken aanvoert,  was ik op een bewoners-
vergadering',  zegt Broeders. 'Sommigen van
de 5o aanwezigen herkenden zich jn het
geschetste beeld ( 'eindel i jk woTdt er eens
een keer de waarheid verteld'),  anderen
herkenden zich in het geheel niet en walen
kwaad. Maar ze toonden zich al lemaal zeer
betrokken. Zelf vind ik dergel i jke l i jst jes
arbitrair.  Je gooit al ler lei indicatoren op een
hoop, sommige geef je wat meer gewicht
dan andere en voila, daar rolt dan een wille-
keurig l i jst je uit .  Maar dat hier wel wat moet
veranderen, is evident. '
Overal in de Kolenkitbuurt wordt gesloopt,
gebouwd en opgeleverd. Een van de
geslaagde nieuwbouwprojecten is Scala

'Dit moeten we
niet in buurten

aan de Leeuwendalersweg van corporaties
Far West en Stadgenoot, dat jn het najaar van
zoo8 is opgeleverd. Het omvat zo7 woningen:
rr5 koop,76 sociale huur en r6 vr i je sector
huur. De koopwoningen zi jn al lemaal
verkocht.
'Pas toen Scala werd opgeleverd, werd het
blok woningen er tegenover gesloopt.
De bewoners van die huizen hebben Scala
letterl i jk zien groeien, waardoor het ook
een beetje van hen werd. Toen de woning-
verdel ing bekend werd gemaakt, moest een
aantal mensen teleurgesteld worden.'
Het proces van eerst bouwen en dan pas
slopen, vergroot het r isico van vertraging.
'Maar het is wel een net systeem om voor een
aantal bewoners in de buurt te bouwen. Niet
dat ik mensen uit  hun buurt wi l  verdri jven,
het l iefst wi l  ik ze al lemaal behouden. Maar
dat de variatie aan typen woningen voor
nieuwe instroom zorgt, vind ik al lerminst erg. '

TOREN VAN PISA
The New Kit kenschetst hi j  als'een belang-
ri jke mij lpaal in de ontwikkel ing van de
Kolenkitbuurt. Broeders denkt dat dit project

van jubi lerend Eigen Haard (roo jaar) de
beeldbepalende Kolenkitkerk'naar de kroon
zal steken'.  Het gebouw dat drie graden
schuiner staat dan de toren van Pisa moet
een nieuw icoon voor de buurt worden.
Het is wel een technisch ingewikkeld com-
plex, dat ook de speciale belangstel l ing heeft
van de welstandscommissie. Over sommige
onderdelen begon de commissie te stuiteren.
Al met al moest het oorspronkelijke plan
'geoptimaliseerd' worden. Broeders trekt een
vies gezicht. 'Optimaliseren betekent alt i jd
een versobering, een verslechtering ten
opzichte van de oorspronkel i jke plannen.
Toch ben ik met het uiteindelijke ontwerp
meer dan tevreden. lk heb echt geen mede-
l i jden met Eigen Haard. '
Daar heeft de woningcorporatie ook niet
om gevraagd. Volgens directeur-bestuurder
Nieman is The New Kit 'een symbool voor
het vertrouwen in de vernieuwing van de
Kolenkitbuurt. Een gebouw dat Rotterdamse
daadkracht paart aan Amsterdamse eigen-
wijsheid. '
Bos en Lommer is voor Eigen Haard een
speerpunt. Directeur Nieuwe Markten >

vijf
tegeli jk doen'
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Zeegers: 'We hebben hier veel bezit  en
hebben dit stadsdeel eigenlijk een beetje
geadopteerd. Als je het tegen die achtergrond
bekijkt, is de beslissing om The New Kit wat
risico's betreft bijna anticyclisch te starten,
weeT wat beter te plaatsen

'De verwachtingen
zijn lange tijd veel
te hoog geweest'

De geplande oplevering van de toren is
voorzien vanafzorr. Eigen Haardheeft dus
nog wel even de tijd.'Natuurlijk hadden wij
'liever gezien dat er nu al 4o procent verkocht
zou zijn. De klapper hoeven we echter pas
volgend jaar te maken. Maar als het in zoro
nog steeds zo slecht gaat als nu, hebben we
wel een orobleem.'
Desondanks blijft Zeegers optimistisch.'ln
tegenstellin g tot commerci€le projectontwik-
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kelaars kunnen wij meerdere instrumenten
inzetten. Stel dat wij straks maar driekwart
verkopen, dan kunnen we altijd nog besluiten
de rest in de vrije sector te verhuren.'
Het is jammer dat The New Kit zoveel veftra-
ging heeft opgelopen. Het was Zeegers heel
wat waard geweest als dit voorkomen had
kunnen worden.'Het heeft met orocedures te
maken en met het kostenaspect: The New Kit
is geen goedkoop project. 'Bovendien kom je
in Amsterdam'altijd voor de maximale tijd te
staan. Hier moet je vaak plannen maal twee.
De decentralisatie van de macht is daar debet
aan, er zijn verschillende stadsdelen met elk
eigen bevoegdheden.' In Amsterdam liggen
vijf van de 4o achterstandswijken: Noord,
Nieuw West, Bos en Lommer/de Baarsjes,
Oost en Zuidoost. De wijkindeling van voor-
malig minister EllaVogelaar snijdt dwars
door negen stadsdelen en omvat zeventien
buurten.

TASTIGE LOCATIES
Daar komt volgens Zeegers bij dat het vaak
lastige locaties zijn waar Eigen Haard bouwt.

'Herstructurering heeft een ontzettend lange
adem. Je kunt niet als de omstandigheden
zich wijzigen, zomaar besluiten de stekker
er even uit te trekken. Andere nieuwbouw-
programma's hebben een heel andere
dynamiek. Daar kan je vaak wel besluiten
om de bouw in bijvoorbeeld een weiland
twee jaar stil te leggen.'
In zoo8 hebben verschi l lende woning-
corporaties bijna 3oo miljoen euro in de vijf
Amsterdam se Vogel aar-wijken geinvesteerd.
Hieruan was in totaal zo miljoen afkomstig
uit de bijzondere projectsteun van het Cen-
traal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV).
Volgens directeur Hans van Harten van de
Amsterdamse Federatie van Woningcorpora-
ties (AFWC) was van de 3oo miljoen euro
investeringen in de wijkaanpak maar liefst
r3o mil joen euro onrendabel. Zeegers vindt
het geen gekke rekensom.'Maar als je naast
sociale huurwoningen ook koopwoningen
aanbiedt, is de uitkomst vaak wat mooier.
Rijk worden corporaties daar echter niet van.'
'De verwachtingen in de herstructurering zijn
nu gelukkig wat getemperd. Die zijn lange



'We bouwen eerst nieuwe woningen
voordat we oude slopen'

De bewoners hebben
zelf de naam Kolenkit-
buurt bedacht, als
verwijzing naar de
beeld bepalende
Opstandingskerk van
Duintjer aan de Bos
en Lommerweg (l inks).
Pas toen Scala (rechts-
onder) werd opgeleverd,
werd het blok woningen
er tegenover gesloopt.

tijd veel te hoog geweest. Het duurt nog
wel zes tot acht jaar voordat wij in Bos en
Lommer het hele traject doorlopen hebben.'
Andere corporaties hebben vergelijkbare
ervaringen. Jan de Waal, manager Cebieds-

ontwikkeling van de Alliantie, zegt bijvoor-
beeld dat in de Jacob Ceelbuurt, sloteTmeer-
Noord en de Willy Sluiterstraat'nog een
enoTme opgave ligt waar we veel steun bij
kunnen gebruiken'.
De Waal benadrukt dat de vernieuwing van
buurten zich niet beperkt tot woningbouw.
'We doen ook volop mee aan het realiseren
van maatschappelijk vastgoed, scholen en
culturele instellingen. Daarmee wordt
zichtbaar dat de wijken een positieve ontwik-
keling doormaken en dat maakt investeren
in woningen, ook voor de kopers, interessant.'

VOGELAAR.HEFFING
Bieden de Vogelaar-gelden, de bijzondere
projectsteun, soelaas? Zeegers van Eigen
Haard vindt het goed dat het potje er is en
dat de gelden voor sociale projecten en de
sociale infrastructuur geoormerkt worden.
'lk vind oprecht dat je als corporatie hierbij
je grenzen moet kennen. Op een gegeven
moment moet je zeggen: hier stopt het voor
ons. Wij zijn deel van de wijk, geen eigenaar.
Nu wordt er nog te veel door de overheid
bedisseld: wij regisseren, corporaties betalen.
Daar wil ik echt van af.'

Toch zijn corporaties blij met de Vogelaar-
gelden. Zo heeft de Alliantie dankzij het
potje de participatie van de bewoners in
Slotermeer en de Indische Buurt op een
hoger niveau kunnen brengen. Far West heeft
dankzij de bijzondere projectsteun de aan-
vangshuren van leegstaande bedrijfsruimtes
in Overtoomse Veld fors kunnen ver'lagen.
In ruil voor de lage huurprijs spannen de
nieuwe bedrijven, in dit zogenaamde Plinten-
plan, zich twee uur per week in voor samen-
werkingsverbanden met de buurt.
De Vogelaar-heffing kent ook criticasters.
Circa 2oo corporaties hebben er bezwaar
tegen aangetekend. De Waal van de Alliantie
heeft er wel begrip voor.'Corporaties elders
hebben het momenteel ook niet meer zo
gemakkelijk als jaren geleden. Maar de
problemen in stabiele woonbuurten buiten
de (middel)grote steden zijn onvergelijkbaar
met die in bijvoorbeeld Amsterdamse aan-
dachtswijken. Hier wordt beslist of de Neder-
landse samen'leving de komende jaren door-
gaat als multiculturele, maar uiteindelijk
samenhangende entiteit, of dat de boel uit
elkaar valt met alle rampzalige gevolgen die
daaruit voortvloeien.' <
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