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The New Kit (linksboven)
moet'eennieuwicoon'
worden voor de AmsterdamseKolenkitbuurt,
een wijk die ligt ingeklemdtussende Aro en
het spoor(linksonder).
Kinderenvan de Bosen
Lommerschool
en de
Paulusschool
hebben
het bouwhekrondThe
New Kit opgevrolijkt
met tekeningen(rechts).
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it moeten we niet in vijf buurten
l\
|
| tegelijk doen.'DirecteurNieuwe
V
Markten Twan Zeegerserkent dat
corporatieEigenHaardnogal wat risico's
neemt met het projectThe New Kit in achterstandswijknummer 66n:de Amsterdamse
Kolenkitbuurt. De verkoop van de 58 appartementen in het stralendwitte gebouw
verloopt'stroef',zegt directeur-bestuurder
Nico Nieman van EigenHaard.'Deprincipeovereenkomstmet wethouder Maarten van
Poelgeestom flexibel om te gaan met de
omzetting van koop naar huur en daar de
grondprijzenop aan te passen,is dan ook
bittere noodzaak.'Cemeentelijk projectmanager Bosen Lommer,KeesNanneis
ervan overtuigddat'een commerci€le
projectontwikkelaarallang was gestoptin
aflarachtingvan betere tijden'.
De Kolenkitbuurt, onderdeel van de Westelijke Tuinsteden,werd in de jaren 5o gebouwd
volgensde uitgangspuntenvan het nieuwe
wonen:licht,lucht en ruimte. Maar de woningen zijn klein:gemiddeld6o vierkantemeter.
De wijk ligt ingeklemdtussende Aro en het
spoor.Van de ruim 7.oooinwonersis 9o
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procentallochtoon.Dewerkloosheidis groot,
evenalsde criminaliteit.
'Het is een heftige buurt', zegt leerkracht
Saskiavan Heusdenvan groep acht van de
loop hier 's avonds
Bosen Lommerschool.'lk
niet graagoverstraat.'Tochheeft ze haar
schoolin Hoofddorpvorigjaar zomerwelbewust ingeruild voor de Bosen Lommerkan kinderenin Hoofddorp
school.'ledereen
lesgeven.Deuitdaging vond ik daar niet
groot genoeg.Hier moet ik al mijn talenten
aanwendenom leerlingeneen zetjein de
goederichting te geven.lk wil ze de andere
kant van hun werkelijkheidlaten zien.'
VolgensNieman van EigenHaardhebben
'corporaties,
gemeenteen andereorganisaties te lang gedachtdat allesvanzelfop zijn
pootjesterechtkomt.Dat integratie,sociale
activering en actief burgerschap iedereen
komt aanwaaien.Dat voor iedereeneconomischezelfstandigheidis weggelegd.We
weten ondertussenwel beter.'
Debuurt gaat nu op de schop.Dat proces
vindt weldoordachtplaats.'Dusniet eerstde
hele boel plat. Endan wachtenof de dynamiek met de nieuwbouw teruqkeert.De

corporatiesen het stadsdeelzorgenervoor
dat het leven in de buurt doorgaat terwijl
we samenmet de bewonersvernieuwen.
We bouwen eerstnieuwe woningen voordat
we oude slopen.Somsis dat ongemakkelijk,
maar lieverdit dan een grote kalevlakte.'
STIGMATISEREND
Ruim r.ooo,veelalsocialehuurwoningen in
de Kolenkitbuurt worden vervangen door
circar.4oo woningen,waawan een derde
in de socialeverhuur.'Wewillen van deze
bijzonderewijk een gewoneAmsterdamse
wijk maken',zegt stadsdeelvoozitterJeroen
Broeders.'De
bouwdichtheidwordt hoger,
maar toch looot het aantal socialehuurwoningen terug. Eenaantal van de huidige
bewonerszal teleurgesteldmoeten worden.
Zij zullen de Kolenkitbuurt moeten verlaten.'
Hoe groot dat aantal is,valt nu nog niet te
zeggen.De ervaringleert dat lang niet iedereen terug wil naar zijn ofhaar oude buurt.
Misschiendat in dit gevalook meespeeltdat
de Kolenkitbuurt bovenaan het lijstje staat
van aandachtswijken.Dat kan extra stigmatiserendwerken.'Toennet bekendwerd dat

i
de Kolenkitbuurthet lijstjemet probleem
wijkenaanvoert,was ik op eenbewonersvergadering',
zegtBroeders.'Sommigen
van
de 5o aanwezigenherkendenzichjn het
geschetste
beeld('eindelijkwoTdter eens
eenkeerde waarheidverteld'),
anderen
herkendenzichin het geheelniet en walen
kwaad.Maar zetoondenzichallemaalzeer
betrokken.
Zelfvind ik dergelijkelijstjes
arbitrair.
Jegooit allerleiindicatorenop een
hoop,sommigegeefje wat meer gewicht
dan andereen voila,daar rolt dan een willekeuriglijstjeuit. Maar dat hier wel wat moet
veranderen,
is evident.'
Overalin de Kolenkitbuurtwordt gesloopt,
gebouwden opgeleverd.
Eenvan de
geslaagde
nieuwbouwprojecten
is Scala

'Dit moetenwe
niet in vijf buurten
tegelijkdoen'

aan de Leeuwendalersweg
van corporaties
FarWest en Stadgenoot,dat jn het najaar van
zoo8 is opgeleverd.
Het omvatzo7woningen:
r r 5k oop, 76s oc i a l eh u u r e n r 6 v r i j es e c t o r
huur.Dekoopwoningenzijn allemaal
verkocht.
'Pastoen Scalawerd opgeleverd,
werdhet
blokwoningener tegenovergesloopt.
Debewonersvan die huizenhebbenScala
letterlijkziengroeien,waardoorhet ook
een beetjevan hen werd.Toende woningverdelingbekendwerd gemaakt,moesteen
aantalmensenteleurgesteld
worden.'
Het procesvan eerstbouwenen dan pas
slopen,vergroothet risicovan vertraging.
'Maarhet is wel eennet systeemom vooreen
aantalbewonersin de buurt te bouwen.Niet
dat ik mensenuit hun buurt wil verdrijven,
het liefstwil ik zeallemaalbehouden.Maar
dat de variatieaan typen woningen voor
nieuweinstroomzorgt,vind ik allerminsterg.'
TOREN
VANPISA
The New Kit kenschetst
hij als'eenbelangrijkemijlpaalin de ontwikkelingvan de
Kolenkitbuurt.Broedersdenkt dat dit project

vanjubilerendEigenHaard(roojaar) de
beeldbepalende
Kolenkitkerk'naar
de kroon
Het gebouwdat drie graden
zalsteken'.
schuinerstaatdan de toren van Pisamoet
een nieuw icoonvoor de buurt worden.
Het is wel eentechnischingewikkeldcomplex,dat ook de specialebelangstelling
heeft
van de welstandscommissie.
Oversommige
onderdelenbegonde commissiete stuiteren.
Al met al moest het oorspronkelijkeplan
'geoptimaliseerd'
worden.Broederstrekt een
viesgezicht.'Optimaliseren
betekentaltijd
eenversobering,
eenverslechtering
ten
plannen.
opzichtevan de oorspronkelijke
Tochben ik met het uiteindelijkeontwerp
meer dan tevreden.lk heb echtgeenmedelijden met EigenHaard.'
Daarheeftde woningcorporatie
ook niet
om gevraagd.Volgensdirecteur-bestuurder
Niemanis The New Kit'eensymboolvoor
het vertrouwen in de vernieuwingvan de
Kolenkitbuurt.Eengebouw dat Rotterdamse
daadkrachtpaart aan Amsterdamse
eigenwijsheid.'
Bosen Lommeris voor EigenHaardeen
speerpunt.DirecteurNieuweMarkten
>
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Zeegers:'We
hebbenhier veelbeziten
hebbendit stadsdeeleigenlijkeen beetje
geadopteerd.Alsje het tegen die achtergrond
bekijkt,is de beslissingom The New Kit wat
risico'sbetreft bijna anticyclischte starten,
weeTwat beter te plaatsen

'Deverwachtingen
zijnlangetijd veel
te hooggeweest'
De geplandeopleveringvan de toren is
voorzienvanafzorr.EigenHaardheeftdus
nog wel evende tijd.'Natuurlijk hadden wij
'liever
geziendat er nu al 4o procentverkocht
zou zijn. Deklapperhoevenwe echterpas
volgendjaar te maken.Maar alshet in zoro
nog steedszo slechtgaat als nu, hebbenwe
wel een orobleem.'
Desondanksblijft Zeegersoptimistisch.'ln
tegenstelling tot commerci€leprojectontwik{O
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kelaarskunnen wij meerdereinstrumenten
inzetten.Steldat wij straksmaar driekwart
verkopen,dan kunnen we altijd nog besluiten
de rest in de vrije sectorte verhuren.'
Het is jammer dat The New Kit zoveelveftraging heeftopgelopen.
Het was Zeegers
heel
wat waard geweestals dit voorkomenhad
kunnen worden.'Hetheeft met orocedureste
maken en met het kostenaspect:
The New Kit
is geengoedkoopproject.'Bovendien
kom je
in Amsterdam'altijdvoor de maximale tijd te
staan.Hiermoet je vaakplannen maal twee.
De decentralisatievan de macht is daar debet
aan,er zijn verschillendestadsdelenmet elk
eigenbevoegdheden.'
In Amsterdamliggen
vijf van de 4o achterstandswijken:
Noord,
Nieuw West,Bosen Lommer/deBaarsjes,
Oosten Zuidoost.De wijkindeling van voormalig minister EllaVogelaarsnijdt dwars
door negen stadsdelenen omvat zeventien
buurten.
TASTIGE
LOCATIES
Daarkomt volgensZeegersbij dat het vaak
lastigelocatieszijn waar EigenHaardbouwt.

'Herstructureringheeft een ontzettendlange
adem.Jekunt niet als de omstandigheden
zich wijzigen,zomaarbesluitende stekker
er evenuit te trekken.Anderenieuwbouwprogramma'shebben een heel andere
dynamiek.Daarkan je vaakwel besluiten
om de bouw in bijvoorbeeldeen weiland
twee jaar stil te leggen.'
In zoo8 hebbenverschillende
woningcorporatiesbijna 3oo miljoen euro in de vijf
AmsterdamseVogelaar-wijkengeinvesteerd.
Hieruanwas in totaal zo miljoen afkomstig
uit de bijzondereprojectsteunvan het Cen(CFV).
traal Fondsvoor de Volkshuisvesting
VolgensdirecteurHansvan Harten van de
AmsterdamseFederatievan Woningcorporaties (AFWC)was van de 3oo miljoen euro
investeringenin de wijkaanpakmaar liefst
r3omiljoeneuro onrendabel.
Zeegersvindt
het geengekkerekensom.'Maar
alsje naast
socialehuurwoningen ook koopwoningen
aanbiedt,is de uitkomst vaakwat mooier.
Rijkworden corporatiesdaar echterniet van.'
'De verwachtingenin de herstructureringzijn
nu gelukkigwat getemperd.Die zijn lange

'Webouweneerstnieuwewoningen
voordatwe oudeslopen'

De bewonershebben
zelfde naamKolenkitbuurt bedacht,als
verwijzingnaarde

ontwikkelingvan de Alliantie,zegt bijvoorbeelddat in de JacobCeelbuurt,sloteTmeerNoorden de Willy Sluiterstraat'nogeen
enoTmeopgaveligt waar we veelsteun bij
kunnen gebruiken'.
DeWaalbenadrukt dat de vernieuwingvan
buurten zichniet beperkttot woningbouw.
'We doen ook volop mee aan het realiseren

Tochzijn corporaties blij met de Vogelaargelden.Zo heeft de Alliantie dankzijhet
potje de participatie van de bewoners in

Slotermeeren de IndischeBuurt op een
hoger niveaukunnen brengen.FarWest heeft
dankzij de bijzondere projectsteun de aanvangshuren van leegstaandebedrijfsruimtes
in OvertoomseVeld fors kunnen ver'lagen.
van maatschappelijkvastgoed,scholenen
In ruil voor de lagehuurprijs spannende
onder)werd opgeleverd, culturele instellingen.Daarmeewordt
nieuwe bedrijven,in dit zogenaamdePlintenwerd het blokwoningen zichtbaar dat de wijken een positieve ontwikplan,zichtwee uur per week in voor samener tegenovergesloopt.
keling doormakenen dat maakt investeren
werkingsverbanden met de buurt.
in woningen,ook voor de kopers,interessant.' DeVogelaar-heffingkent ook criticasters.
Circa 2oo corporaties hebben er bezwaar
VOGELAAR.HEFFING
tegen aangetekend.DeWaal van de Alliantie
Biedende Vogelaar-gelden,
de bijzondere
heeft er wel begrip voor.'Corporaties
elders
projectsteun,soelaas?Zeegersvan Eigen
hebbenhet momenteel ook niet meer zo
Haardvindt het goeddat het potje er is en
gemakkelijkalsjaren geleden.Maar de
dat de geldenvoor socialeprojectenen de
problemen in stabiele woonbuurten buiten
socialeinfrastructuur geoormerkt worden.
de (middel)grote steden zijn onvergelijkbaar
'lk vind oprechtdat je als corporatiehierbij
met die in bijvoorbeeld Amsterdamse aanje grenzenmoet kennen.Op een gegeven
dachtswijken. Hier wordt beslist of de Nedertijd veelte hoog geweest.Het duurt nog
moment moet je zeggen:hier stopt het voor
landsesamen'levingde komendejaren doorwel zestot acht jaar voordat wij in Bosen
ons.Wij zijn deelvan de wijk, geeneigenaar.
gaat als multiculturele,maar uiteindelijk
Lommerhet hele traject doorlopenhebben.'
Nu wordt er nog te veel door de overheid
samenhangendeentiteit, of dat de boel uit
Anderecorporaties hebben vergelijkbare
bedisseld:wij regisseren,
corporatiesbetalen. elkaarvalt met alle rampzaligegevolgendie
ervaringen.
Jan de Waal,manager CebiedsDaar wil ik echt van af.'
daaruit voortvloeien.' <
beeldbepalende
Opstandingskerk
van
Duintjeraande Bos
en Lommerweg(links).
Pastoen Scala(rechts-
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