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Amsterdam Noord is hard aan het veranderen. Als rasechte
Noordeling zie ik dat met gemengde gevoelens aan. Veel
huizen die vrijkomen worden verkocht. Er komt maar weinig
sociale huur voor terug. En de nieuwe bewoners zijn nu
eenmaal anders dan de oorspronkelijke bewoners. Ik zie de
saamhorigheid een beetje verdwijnen. Daarom
is het leuk dat een groep studenten uit de
Vogelbuurt een actie is begonnen. De actie
heet: ‘Hoe groet jij?’ In deze buurt groeten
we elkaar. Dat is altijd zo geweest. Ik weet
niet beter. En oudere mensen noemen
we ‘ome’ en ‘tante’. Er is trouwens best
wel contact. Bij een feestje staat het
echt wel vol. En er wordt gelukkig van
alles georganiseerd. Dat hoort ook bij
Noord. Alleen hier hebben we al zes
buurthuizen. We hebben de Mannen
van Noord, onze eigen protestzangers.
Laatst hebben ze nog in de winkel opgetreden. En binnenkort hebben we de
Vogelbuurt-opera. Dan komt iedereen
samen.Het afgelopen jaar zijn er allerlei besluiten geweest voor renovatie en
nieuwbouw. Alsof die besluiten nog even

snel voor de gemeenteraadsverkiezingen genomen moesten
worden. Sommige besluiten zijn prima natuurlijk. Stadgenoot
gaat bijvoorbeeld tegenover de dierenwinkel een school verbouwen. Daar komen 34 appartementen voor jonge Amsterdammers, studenten en statushouders. Dat gebouw stond al
een tijdje leeg. Maar er zijn ook besluiten over het slopen van
een hele wijk – niet van Stadgenoot - die er nog maar dertig
jaar staat. Allemaal sociale huur waar koop voor in de
plaats komt. Daar gaan de mensen hier de straat voor op.
Protest! We moeten het karakter van Noord zien te behouden, ondanks de veranderingen. Dit is een
apart stukje Amsterdam, met een eigen cultuur en natuur. Je woont hier in een buitengebied. Verderop zijn de tuindorpen. Je hebt
hier vogeltjes, duiven, ruimte om je hond
uit te laten en katten te laten zwerven. Als
je niet van beesten houdt, moet je hier
niet komen wonen. Tot slot nog even
over de mussen. Met al dat renoveren
en nieuwbouwen hoop ik dat er weer
gewone dakpannen worden gebruikt,
waar die beestjes tussen kunnen kruipen. Mussen zijn nu eenmaal ook oorspronkelijke bewoners van Amsterdam Noord. 

Dennis van den Burg is eigenaar van dierenwinkel Ambulia aan de Havikslaan 9 in Amsterdam Noord. Hij werd bekend door zijn optreden in
de documentaireserie ‘Schuldig’. Dennis huurt zijn pand van Stadgenoot. In Stadleven vertelt hij over de buurt, zijn winkel en de mensen.
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Tuinidee? Kom ermee!

Wijkagent in Diamantbuurt

Bij woonblokken van Stadgenoot horen vaak
ook binnentuinen. Stadgenoot heeft er zo’n
250 door heel Amsterdam. Als huurder heb
je invloed op wat er gebeurt in zo’n tuin. Zo
loopt er geregeld een tuinman rond. En niet
alleen om te schoffelen en te snoeien. Hebt
u een leuk idee? Bespreek het met hem.
Hij kijkt wat er mogelijk is en overlegt met
Stadgenoot.

Hovenier Ginkelgroep
onderhoudt de gemeenschappelijke tuin

“

Samen Voor klachten en of meldingen over
de tuin kunt u een e-mail sturen aan:
houden we
stadgenoot@ginkelgroep.nl
de gemeenschappelijke
tuin mooi!

gemiddelde huur van een sociale huurwoning
bij Stadgenoot is € 513 per maand. Voor de
huurverhoging 2018: ga naar stadgenoot.nl
en zoek op ‘huuraanpassing 2018’.

25%
Rente (over leningen uit
het verleden)

Lokale belasting en
verzekeringen

Organisatie
(salarissen,
kantoorkosten)

1%
Sociaal beheer,
leefbaarheid

20%
Woningonderhoud

14%
Investeringen
(renovatie, nieuwbouw)

15%
Heffing (soort belasting
aan het rijk)
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De politie is je beste vriend. Daarom vindt
Stadgenoot het geen enkel probleem om het
wijkkantoor in de Diamantbuurt open te
stellen voor wijkagent Said el Abbouti. Hij is
hier iedere donderdag van 16 tot 19 uur te
vinden. Adres: Diamantstraat 148. Om te
praten over criminaliteit, overlast en onveilige
situaties. Ook voor advies en voorlichting,
preventie, conflictbemiddeling, enzovoort.
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Appen over je huur
Voor vragen over huurbetaling hebben we een
nieuw WhatsApp-nummer.
1. Stuur een appje aan 06 - 57 47 64 66
2. Vermeld naam en adres.
3. U krijgt snel een reactie,
vaak al binnen een uur.

HUUR

De ellende door brand is vaak niet te overzien.
Voorkomen is daarom beter dan blussen. Let op
roken in bed of brandende kaarsen bij een
gordijn. En spullen in algemene ruimtes neerzetten kan brandstichting uitlokken. Bovendien
blokkeren ze de vluchtroutes als er brand is.
Onlangs werd er in een portaal een kinderwagen in brand gestoken. Bizar! De schade
was enorm. Dus:
• Pas op met wierook en kaarsen.
• Zet geen spullen in de algemene ruimtes.
• Stop met roken.

Je komt er bijna niet tussen
Wessel huurde eerst drie jaar in de Van der Kunstraat. ‘We gaan samenwonen, maar daarvoor
is mijn woning echt te klein’, vertelt de nieuwe huiseigenaar trots. ‘Al vanaf oktober waren we
op zoek, maar de gekte op de woningmarkt is enorm. Je komt er als startende koper gewoon
niet tussen. En de huizen worden vaak ver boven de vraagprijs verkocht.’

8%

17%

De druk op de Amsterdamse woningmarkt is enorm.
Er moeten méér woningen komen. Dat betekent bijbouwen en dat kost geld. Een deel van het geld komt
uit de verkoop van huurwoningen. Met de opbrengst
van één woning kunnen we er twee terugbouwen.

Wessel Kosterman en zijn vriendin Charlotte Ronteltap hebben gebruik gemaakt van de
regeling. Binnenkort krijgen ze de sleutel van hun koopwoning aan de Tweede Boerhaavestraat.

Wat gaat mijn huur naartoe?
Jaarlijks wordt op 1 juli de huurverhoging
doorgevoerd. De overheid bepaalt hoe
hoog de huurverhoging maximaal mag zijn.
Stadgenoot blijft daar meestal onder. De

Voorkom brand

Sinds begin dit jaar heeft Stadgenoot een voorrangsregeling voor zijn huurders. Woningen
die in de verkoop gaan, bieden we met voorrang aan onze huurders aan. Pas als geen huurder
interesse heeft, gaan ze de vrije markt op.

Hallo ik ben Paul en verantwoordelijk
voor het onderhoud van de tuin. Als u
vragen, opmerkingen of ideeën heeft over
de tuin kunt u mij altijd aanspreken als
ik in de tuin aan het werk ben. Ik sta u
graag te woord!”

Hou de posters met contactgegevens
in de gaten. Huurders met binnentuin
ontvangen ook een flyer met informatie.

Koophuis: voorrang voor huurders

Appen kan alle werkdagen tussen negen
en vijf. Let op: alleen
voor vragen over de
huurbetaling. Voor
andere vragen is er de
Klantenservice:
020 - 511 80 00
info@stadgenoot.nl

Mooi appartement, leuke buurt
‘Die voorrangsregeling was ideaal’, zegt Wessel. ‘En Stadgenoot deed het allemaal heel netjes
en rustig. We hoefden niet binnen een dag of zo te reageren. En we hadden niet te maken met
een gladde makelaar, die ons even snel door de woning joeg. We zijn blij met onze nieuwe
plek. Een mooi appartement in een leuke buurt én in Amsterdam!’

Wat gebeurt er in mijn buurt?
Renovatie, groot onderhoud, sloop-nieuwbouw.
Wat is de planning? Hoe gaat het eruit zien?
Wie moet ik waarvoor hebben?
Alle informatie staat op
www.stadgenoot.nl/werk-in-uitvoering

Koopwoningen van Stadgenoot vind je op stadgenoot.nl/kopen/aanbod

Weg met vocht en schimmel

Te huur
Verkocht

Koken, douchen en de was drogen zorgt voor
vocht in huis. Dat kan schimmel en vieze
luchtjes veroorzaken. Niet goed voor
de gezondheid. Vocht betekent ook een
hogere energierekening: vocht voelt koud,
dus zet je de kachel wat hoger.
Hoe voorkom je vocht in huis?
• Goed luchten. Zet een raam of deur open.
• Laat ventilatieroosters open en houd ze
goed schoon.
• Droog de was buiten of in een aparte
ruimte met ventilatie.
• Laat het huis niet te veel afkoelen.
• Zet bij het koken de afzuigkap aan of
raam/deur open.
• Droog na het douchen de muren.
Open raam of deur.
• Mechanische ventilatie? Altijd aan
laten staan.
Nog steeds last van vocht en schimmel?
Onze klantenservice helpt u graag verder:
020 - 511 8000.
Stadgenoot
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‘Hier op de
trap kennen
we elkaar
allemaal’

Van Beuningenplein
Rooster

Olga doet boodschappen
in de Staatsliedenbuurt

Lunch
voor de
vaklieden
De zon schijnt als Olga eropuit gaat voor boodschappen.
Ze maakt vandaag een maaltijdsalade voor de vaklieden
die al maanden bezig zijn met de woningrenovaties aan
het Van Beuningenplein in de Staatsliedenbuurt.
Sinds 1984 woont Olga in een fijne benedenwoning aan het Van Beuningenplein. Haar
jongste zoon is er geboren en haar beide
zoons groeiden er op. ‘Ik ken veel mensen in
de buurt. Op zich is er weinig verloop.’ Bij de
6
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meeste gezinnen zijn de kinderen inmiddels het
huis uit. Daardoor is het wel een stuk rustiger
in het blok. ‘Hier op de trap kennen we elkaar
allemaal,’ vertelt Olga. ‘We lopen de deur niet
plat, maar we leven met elkaar mee.’

Verder op
volgende
pagina

't Groene paradijs

‘De buurt
was vroeger
een krakersbolwerk’

Handig: lades in plaats van kastjes
De parkieten kwetteren gezellig en de zon
schijnt Olga’s huiskamer binnen. De steiger aan
de voorkant is bijna opgebouwd. Straks worden
de kunststof ramen vervangen door houten
kozijnen. Het complex aan het Van Beuningenplein is dit jaar 100 jaar oud en valt nu onder
monumentenzorg. ‘De ramen worden zoveel
mogelijk in originele staat teruggebracht. Om
de hoek is het al klaar. Dat ziet er heel mooi
uit.’ De koffie komt uit Olga’s nieuwe keuken.
Die heeft op haar verzoek lades onder het

aanrecht in plaats van kastjes. Zo kan ze overal
makkelijker bij. ‘Ideaal! Ik heb niet zoveel
kracht in mijn benen. Nu hoef ik niet op mijn
knieën om iets achteruit een kastje te pakken.’

Meer contact
‘Voorheen hadden we blokverwarming en zette
je de verwarming aan of uit. Nu heeft iedereen
centrale verwarming en kun je de temperatuur
zelf regelen. Daar heb ik veel plezier van.’ Met
voorzetwanden en dubbel glas is de isolatie
van de woning ook verbeterd.

De renovatie leidt tot meer contact, merkt
Olga. De meeste bewoners zijn blij met de
vernieuwing van hun woning, maar hebben er
ook last van. ‘Het is toch een soort verhuizing.
Het geeft stress.’ Olga kreeg veel hulp van
vaklieden bij het leegruimen van kamers in
haar woning. ‘Daarom vind ik het leuk nu een
lekkere lunch voor de mannen te maken.’

Het Groene Paradijs
We gaan op pad met de scootmobiel en een
boodschappentas. Aan de overkant van het

Van Beuningenplein op de hoek met de Van
Hallstraat zien we Het Groene Paradijs. Hier
is het lente met alle bolletjes en mooie
takken in bloei. ‘De meeste tuinen en balkons
in de buurt zijn gevuld met groen uit mijn
zaak,’ vertelt de eigenaar. ‘En hierboven is de
Heinekenontvoering beraamd,’ weet Olga. ‘Dit
was een pand van Cor van Hout.’ In die tijd
was de Staatsliedenbuurt een krakersbolwerk
met een eigen cultuur. ‘Er waren meer dan
1.200 woningen gekraakt. Veel mensen kenden
elkaar en hielpen elkaar. Er was zelfs een
>
Stadgenoot
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Maaltijdsalade van Olga
met kip, zoete aardappel
en pastinaak

‘Vroeger zaten hier
veel loodsen en
bedrijfjes. Nu is het
een woongebied.’
Nassaukerk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bario Market

Slagerij
Alhoceima
Vervolg
vorige
pagina

‘Vrienden
wonen om
de hoek’

Checkpoint
Charlie

Terug
naar
huis

1 zoete aardappel
1 pastinaak
olijfolie, zout en peper
2 kippendijen (400 gram)
cajun kruidenmix
ontbijtspek in plakjes (100 gram)
2 kleine gemsla of 1 grote romainesla
4 eetlepels mayonaise
1 eetlepel grove mosterd
2 eetlepels azijn

Verwarm de oven voor op 180 graden.
Schil de zoete aardappel en de pastinaak en snijd
ze in kleine blokjes. Besprenkel ze met olijfolie,
zout en peper. Smeer de kippendijen in met de
cajun kruidenmix.
Zet alles tegelijk in de oven. Prik na 20 minuten in
de blokjes om te testen of ze zacht zijn. Haal alles
uit de oven en laat even afkoelen.
Doe ondertussen de plakjes ontbijtspek in de oven
op 140 graden. Als ze knapperig zijn, na 20 of 30
minuten, kunnen ze eruit.

‘Daarom
vind ik het
leuk een
lekkere
lunch voor
hen te
maken’

Snij de sla in reepjes.
Snij de kip ook in reepjes en meng zoete
aardappel, pastinaak en sla door elkaar.
Maak van de mayonaise, mosterd en azijn een
lekkere dressing en meng die door de salade. Zet de
knapperige ontbijtspekplakjes rechtop in de salade.
Lekker met een stokbroodje erbij.
Eet smakelijk!

Staatsliedenpaspoort en Staatsliedenbier.’ Nu
doet weinig meer aan die tijd denken.

Brede wandelpromenade
Aan De Wittenkade zit Rooster, een gezellig
buurtcafé waar Olga graag komt. ‘Vrienden van
mij wonen om de hoek. Met hen drink ik hier
graag wat of daar bij de bankjes aan het water.’
Over de brug, bij de Jacob Catskade opent de
buurt zich aan het water. Het voorjaarszonnetje
is nog zwak, maar er zijn al heel wat buurtbewoners te vinden op de brede wandelprome8
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nade of op de bankjes met zicht op Kattensloot.
‘Vroeger zaten hier veel loodsen en bedrijfjes.
Nu is het een woongebied met aan beide
kanten van het water nieuwbouwwoningen.’

Vandaag kippendijen
In De Wittenstraat valt vooral de mooie Nassaukerk in Amsterdamse Schoolstijl op, en dan zit
om de hoek slagerij Alhoceima. Al 40 jaar, staat
op de vlag aan de gevel. ‘Mijn vader is hier in
1977 begonnen,’ vertelt een trotse Mohamed
Ali die de zaak vorig jaar van zijn oudere broer

overnam. ‘De kofte is hier zo heerlijk,’ zegt
Olga. ‘Maar vandaag kom ik voor de kippendijen.’ Bij het weggaan krijgen we allemaal een
stukje van de pittige grillworst. Bij de goed
gesorteerde Bario Markt aan de overkant koopt
Olga romainesla, zoete aardappel en pastinaak.
In de schappen veel soorten couscous, pasta,
rijst. Ook de vitrine met olijven, humus, dadels,
abrikozen ziet er heel aantrekkelijk uit.

Checkpoint Charlie
De boodschappen zijn gedaan, maar voordat

we naar Olga’s huis teruggaan lopen we nog
even langs Checkpoint Charlie. Een vriend van
Olga is hier de uitbater en sindsdien komt Olga
er geregeld voor een drankje. ‘Laatst hebben
we daar met ons team de popquiz gewonnen.’
Eenmaal thuis zet Olga de kip, zoete aardappel
en pastinaak in de oven. De salade is in een
handomdraai gemaakt.

Samen aan de picknicktafel
De zon blijft schijnen en de picknicktafel op
het Van Beuningenplein is gedekt. Er spelen

veel kinderen op de schommels en glijbanen.
Ouders en oppassen kijken toe vanaf de houten
trappen. Het in 2011 vernieuwde plein biedt
voor elk wat wils, met een café en restaurant,
een basketbal/voetbalveld, een speeltuin,
picknicktafels en bankjes. De mannen van Van
Wijk Vastgoedonderhoud schuiven graag even
aan voor de maaltijdsalade en een praatje.
‘Heerlijk mevrouw!’ 

Tekst Caroline Freriks | Fotografie Jean-Pierre Jans

Stadgenoot

9

de ondernemer
Huurgenoot behartigt de belangen van huurders van Stadgenoot. Stadleven geeft ruimte aan hun verhalen en activiteiten.

Oud worden in de stad, zó doe je dat
Prettig oud worden is natuurlijk afhankelijk van je gezondheid. Maar ook van voldoende geld en een
goed netwerk. Maar wat als je weinig geld en weinig netwerk hebt? Allerlei initiatieven zorgen ervoor
dat je in je eigen stad en buurt kunt blijven wonen. Op 19 april organiseerde Huurgenoot in Pakhuis
de Zwijger een bewonerscafé met experts en ervaringsdeskundigen.

1. Stadsdorp
Buurtgenoten die samenkomen en voor elkaar zorgen. Dat
is een ‘stadsdorp’. Mooi voorbeeld: het Lala l’Affichekoor in
Oud-West dat al jaren samen zingt. Zingen helpt tegen stress,
zeggen de leden. De zangers zoeken mensen op die ziek zijn,
of sturen een bloemetje.

Eerste uur
flexwerken
gratis!

TONNIE & CO.

Neem deze
Stadleven mee.

Vrijheidslaan 41-43 • 020 - 2805571 • www.tonnieco.nl

‘Het is echt een plek geworden voor buurtgenoten:
creatievelingen, clubjes, flexwerkers’
Tonnie & Co is een initiatief van Tonnie van
Beckhoven-de Jong (41). In het midden staat een
bar waar je koffie en lekkernijen kunt bestellen.
Links van de bar zijn flexplekken om te werken.
Aan de rechterkant kun je aan een grote tafel
vergaderen. Overal staan meubels en andere
dingen. Ter decoratie en te koop.
Tonnie: ‘Hier zat een autorijschool. Stadgenoot
heeft alles eruit gehaald, opnieuw gestuukt en er
een brandwerend plafond ingezet. Ik woon met
mijn gezin al zo'n tien jaar hiernaast. Dus we kennen de buurt goed. Toen de rijschool leegkwam,
dachten we meteen: hier moeten we iets mee.
Voor ons was het de eerste keer om zoiets op te
10
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zetten. Ik ben opgeleid als psycholoog, heel iets
anders. Maar ik vind het ook leuk om dingen te
maken met mijn handen. De vloer en de keuken
hebben we zelf gemaakt, net als de kasten.
Ons plan om een werkwinkel te beginnen, was
volgens Stadgenoot het beste voor de buurt.
Dus gingen ze met ons in zee. Het is echt een
plek geworden voor buurtgenoten. Creatievelingen die iets willen verkopen. Clubjes die een
ontmoetingsplek zoeken. Flexwerkers. Bedrijven
die op een leuke plek willen vergaderen. Of mensen die gewoon gezellig een kopje koffie
willen drinken. Heel veel mensen komen langs en
bieden hun werkstukken aan: van pottenbakkers

tot koekjesmakers, van schilders tot sieradenmakers. Zelf maak ik kleine meubels.’
De buurtondernemers weten de winkel ook te
vinden. Op de foto staat Digna. Onder het genot
van een kopje koffie spart ze een uurtje met
collega Marcel over hun nieuwe bokstherapiepraktijk (bokstherapie.nl). Ook komt hier een
poëzieclubje van Stadsdorp maandelijks langs
om met elkaar poëzie te bespreken. We zijn net
begonnen, dus kijken we nog niet te ver in de
toekomst, maar ik ben trots op wat we nu
hebben opgebouwd.’

2. Ontmoet- en doegroep
Nyamad Moenna heeft zo’n groep opgezet in Geuzenveld.
Die komt elke week bij elkaar en eet samen. Vaak kookt de
kok van Buurtbuik.nl, met gratis voedsel van plaatselijke
winkeliers. De groep organiseert drukbezochte bijeenkomsten
op hoogtijdagen als Keti Koti, Srefidensi Dey en Holi-Phagwa.

3. Gouden mannen
Migranten hebben soms – bijvoorbeeld door taalachterstand –
weinig aansluiting bij hun omgeving. Magdy Khalil organiseert het project Gouden Mannen. Daar bedenken oudere
migranten zelf wat ze nodig hebben en organiseren dat
vervolgens. www.kantara-brug.nl

4. Automaatje
Mensen die een auto hebben, rijden voor en met oudere
buurtbewoners. Die betalen daar een kleine onkostenvergoeding voor. Jasmijn van Katwijk vertelde erover.
Zoek op 'automaatje' op www.anwb.nl
Illustratie Idris van Heffen

5. World Granny
Leerlingen van het Huygens College geven elke week gratis
computerles aan ouderen. Een manier om mentaal fit te
blijven. Caroline van Dullemen, directeur van World Granny:
‘Gebruikmaken van technische ontwikkelingen maakt het
contact met verre familie makkelijker.’ www.unightforgranny.nl
 Zie ook: www.huurgenoot.nl

Stadgenoot heeft voor oudere Amsterdammers verschillende
prettige woonvormen: seniorencomplexen met zorgfaciliteiten,
aangepaste seniorenwoningen, regelingen voor woningruil en
wonen in een woonroep.
 Kijk op: www.stadgenoot.nl/huren/wonen-met-zorg

Tekst & Fotografie Rogier Alleblas

Stadgenoot
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Ingepakte woongebouwen op het WG-terrein

Op het anders zo rustige Wilhelmina
Gasthuisterrein klinken sinds oktober
2017 bouwgeluiden. Vier woongebouwen
aan het Jeltje de Bosch Kemperpad
krijgen een grondige onderhoudsbeurt,
uitgevoerd door Stadgenoot en Etro
Vastgoedzorg. Alles staat tijdelijk op
zijn kop.

Werk in uitvoering: Jeltje de Bosch Kemperpad

‘De dame van de
bewonerscommissie
bracht koeken’
Tekst Katja Kreukels | Fotografie Jean-Pierre Jans

12
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Witte busjes van Etro rijden af en aan. Tussen de woonblokken staan
containers voor bouwafval. Overal lopen onderaannemers rond met stoffige werkkleding aan en petjes op. De woningen die worden opgeknapt,
maken deel uit van het voormalige ziekenhuis; het Wilhelmina Gasthuis.
De ontdekking van asbest op de zolders in 2012 was de aanleiding voor
deze grootscheepse operatie, vertelt projectregisseur Rob Boomgaart van
Stadgenoot. ‘Al snel bleek dat er ook veel achterstallig onderhoud was.
Keukens van dertig jaar oud. Verwarmingsinstallaties van vijftien jaar
oud. Geen goede luchttoevoer, loszittende tegels, schimmel op plafonds.
Onze ambitie is elke woning nu technisch in orde te maken, klaar voor
de toekomst’.

Marjon van Santen met poes Titikont

Chagrijnige poezen
Dat gold ook voor oud-kraamverzorgster Marjon van Santen die al zo’n
twintig jaar met haar drie poezen aan het Jeltje de Bosch Kemperpad
woont. Ze schrok toen ze hoorde van de renovatie. Zes jaar geleden nam
een van haar poezen de benen toen de gevels werden gezandstraald.
‘Het was een hels kabaal. Jaren later werd Titikont wonder boven wonder
teruggevonden in Bos en Lommer.’ Dit keer is ze extra waakzaam en
gaf ze bij de voorbespreking meteen aan dat haar gezin vierkoppig is.
Stadgenoot kende haar een tweekamerwoning toe in het Amsterdams
Tehuis voor Arbeiders (ATVA-gebouw) aan de Marnixstraat, terwijl ze
eigenlijk maar recht had op een eenkamerwoning.
Onder de grand foulard op de bank van de logeerwoning zijn twee bulten
zichtbaar. ‘Mijn poezen zijn wat schuw en bovendien chagrijnig omdat ze
hier niet naar buiten kunnen’, legt Marjon uit, die alle deuren snel achter
ons sluit, bang dat er weer een ontsnapt. Zelf is ze na een week best
>

‘Beter in één keer goed dan
over twee jaar opnieuw’

Alles op z'n kop
De technische make-over zorgde aanvankelijk voor een hoop onrust bij de
bewoners. Veel werkzaamheden gebeuren in onbewoonde staat. In de
voormalige zusterwoningen van het afgeschermde WG-dorp leven veel
oudere, alleenstaande huurders, soms al vanaf het eerste uur. Daaronder
ex-krakers, kunstenaars, idealisten. Pioniers die de voormalige spookstad
introkken, toen in december 1983 de laatste patiënten werden vervoerd
naar het splinternieuwe AMC in Zuidoost.
Projectregisseur Rob: ‘Ze moeten nu tijdelijk (10 tot 30 dagen) naar een
logeerwoning van Stadgenoot of bij familie of vrienden wonen. Dat is
best een hele opgave. Met deze operatie haal je mensen uit hun beschermde wereld. Ze moeten zelf hun spullen inpakken. Soms moeten er
huisdieren mee. Hun leven staat op z’n kop.’

Asbest op zolder: sanering noodzakelijk
Stadgenoot
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Klantenservice

Aan het werk!

Stijgt de huur na zo’n renovatie?
Voor noodzakelijk onderhoud en asbestsanering zoals bij deze
renovatie het geval is, geldt geen huurverhoging. Dat geldt
alleen voor een woning die van meer gemakken wordt voorzien,
zoals een extra toilet. Meer comfort betekent dat de huurwoning
meer punten krijgt en hoe meer punten hoe hoger de huur.
Belangrijk is dat de huurder hier toestemming voor geeft.

Regelmatig voert Stadgenoot onderhoud uit aan uw woning. Soms gaat
dat over kleine reparaties, soms over ingrijpende renovaties. Welke
soorten onderhoud zijn er, wat doen we dan en wat moet u zelf doen?

gewend aan haar tijdelijke stek. Maar zo’n verhuizing is voor haar en haar
dieren een hele opgave. ‘Als het moet, dan moet het. Beter alles in één
keer goed doen dan over twee jaar opnieuw.’

‘Je bouwt een vertrouwensband op’
Voor al haar vragen kon ze terecht bij Paul Hartog en Alex van der Veen,
de woonbegeleiders van Etro en Stadgenoot. ‘Wanneer haal ik de dozen?
Kom ik niet terug in de rommel?’ Alex erkent dat er zorgen zijn. ‘Sommige
mensen willen helemaal niet weg of zijn zo oud dat ze nog maar moeilijk zelfstandig kunnen wonen. Je moet eindeloos masseren, luisteren,
meedenken en familie erbij betrekken. Een klik krijgen en samen naar een
oplossing zoeken. Je bouwt een vertrouwensband op.’
Dat lijkt aardig gelukt. Uit het tevredenheidsonderzoek dat werd gehouden in blok 1, na afloop van de renovatie, rolde het cijfer 8.
Rob: ‘Aanvankelijk was iedereen kritisch, maar de woning wordt een stuk
netter opgeleverd dan die was. Klachten worden opgepakt. Er wordt goed
geluisterd naar bewoners. De dame van de bewonerscommissie was zo
tevreden dat ze een pak koeken kwam brengen.’

‘Begin juni kan iedereen
weer in z'n tuintje zitten’

'We zijn weer thuis'

‘Het was leuk om
even in de Marnixstraat
te wonen’
Op zondag appen
Blok twee staat nu in de steigers met een grote hijskraan ervoor. Het dak
wordt goed geïsoleerd. Morgen gaan de pannen eraf. Blok 1 is klaar en
vormt het toonbeeld voor de rest. Student geneeskunde Kiki Fockens is
alweer teruggekeerd naar de opgeknapte woning. Ze is erg blij met de
nieuwe keuken. Minder blij was ze met het feit dat bij thuiskomst de koelkast nog midden in de keuken stond. ‘Gelukkig heeft Paul dat snel opgelost.
Je kunt hem ook op zondag appen.’
Zij stapte redelijk onbezorgd de renovatie in. ‘Ik vond het wel leuk om even
in de Marnixstraat te wonen, ergens anders in de stad. Al mijn spullen werden verhuisd. Ik hoefde niet eens mijn ouders te bellen. Alles lijkt volgens
planning te verlopen. Alleen het bouwlawaai ’s ochtends went maar niet.
Zeker op de ochtenden dat ik geen co-schappen loop en mag uitslapen.’

‘Heerlijk weer thuis te zijn’
Enkele bewoners van blok 2 rijden buiten heen en weer met karretjes. Ze
zetten hun bezittingen die ze meenemen naar de logeerwoning aan de
kant van de weg. Marjon heeft dit gelukkig allemaal achter de rug. Een
kleine week geleden verhuisde ze terug naar haar gerenoveerde stek. ‘Het
is heerlijk om weer thuis te zijn en in mijn eigen bed te kunnen slapen. De
poezen kunnen weer naar buiten’, lacht ze, terwijl ze in haar nieuwe keuken theewater kookt. Ze wijst naar de leidingen die zijn weggewerkt en de
mechanische ventilatie. ‘Ik vind de keuken mooi geworden. Alleen is het
overal nog zo stoffig en de bouwgeluiden gaan ook nog even door.’ Rob
stelt haar gerust. ‘Begin juli zijn de steigers weg en kan iedereen weer in
zijn tuintje zitten.’ Marjon klaart zichtbaar op: ‘Dat is héél goed nieuws!’
 Voor meer informatie ga naar www.rijksoverheid.nl
Klik op ‘huurwoning’.

Dagelijks onderhoud

Vastgoedverbetering

• Kleine reparaties, zoals lekkende kranen en
kapotte lampen.
• Reparaties in de algemene ruimtes (dak,
trappenhuizen, portieken) zijn voor rekening
van Stadgenoot.
• Kleine reparaties In de woning moet u zelf
uitvoeren.
• Een serviceabonnement afsluiten kan ook
(8 euro per maand). Voor kleine klusjes, zoals
loshangende schakelaars, lekkende kranen en
slecht hang- en sluitwerk. U betaalt géén extra
kosten voor dergelijke reparaties.
• Geen serviceabonnement, maar u wilt
wel dat Stadgenoot de klusjes in huis opknapt?
Dat kan. U betaalt dan de kosten zelf.
• Voor de cv-installatie kunt u zelf contact opnemen
met het onderhoudsbedrijf waarmee wij werken.
Het telefoonnummer vindt u op onze website:
www.stadgenoot.nl/ik-ben-huurder/onderhoud/
onderhoudsmonteur
• Voor een verstopping belt u met de Amsterdamse
Ontstoppings- en Reinigings Centrale (AORC):
020 - 631 13 31. Als u lid bent van het
Ontstoppingsfonds (zie afrekening servicekosten)
komen ze gratis.

Er vindt planmatig onderhoud plaats (zie vorige
kolom) en de woning wordt verbeterd (isolatie,
mechanische ventilatie, aanpak badkamer of
keuken, enzovoort). Dit gebeurt altijd in goed
overleg met de bewoners.
In bewoonde staat
• Tijdens de werkzaamheden hoeft u niet
ergens anders naartoe te verhuizen. Soms
zijn er logeerwoningen of is er tijdens
werkuren opvang in een andere woning.
Met tijdelijk vervangende woonruimte
• De werkzaamheden zijn zo ingrijpend dat
u niet in de woning kunt blijven.

Sloop
• Soms kan een woning niet meer gerenoveerd
worden en is sloop noodzakelijk.
• Stadgenoot bouwt nieuwe woningen terug.
• Met stadsvernieuwingsurgentie kunt u
met voorrang een nieuwe woning zoeken.
Of we maken aanvullende afspraken.
Bijvoorbeeld: terugkeer naar nieuwbouw.

Planmatig onderhoud
• Gebeurt volgens een vastomlijnd plan en maakt
deel uit van ons meerjaren-onderhoudsplan.
• Schilderwerk, herstellen kozijnen, deuren,
ramen, metselwerk aan de gevel, vervangen
van dakbedekking, etc.
• U hoeft uw huis niet uit.

 Meer over het serviceabonnement op www.stadgenoot.nl.
Kies ‘Ik ben huurder’, vervolgens voor ‘Onderhoud’ en vervolgens voor ‘Serviceabonnement’.

Het dak wordt supergoed geïsoleerd
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Stad in
de steigers

Weteringschans

Weteringcircuit

Rokin

Lohmanstraat

Fotoreportage van Janus van den Eijnden

Vrijheidslaan

16

Stadleven 1 | 2018

Spaarndammerstraat
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Van Baerlestraat

Stadionplein

Damrak

Reguliersdwarsstraat

Stadhouderskade

Van Baerlestraat

Weesperplein

Dam

Houthaven
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Kijk eens hoe mooi
Het is aardig weer en we besluiten een wandelingetje te
maken, langs de opgeknapte wooncomplexen. ‘Vóór de crisis
wilden we hier alles slopen. Dat doen we nu niet meer. De
crisis heeft tot het besef geleid dat veel meer gebouwen in de
stad het behouden waard zijn. Kijk eens hoe mooi deze woonblokken weer geworden zijn’. Kramer wijst naar een blokje
portiekflats. Het spierwitte beton steekt fraai af tegen de
bruine bakstenen en de zwarte kozijnen van de pas opgeknapte sociale huurwoningen. ‘Het zou toch zonde zijn geweest als
we dit nu kwijt waren?’ Hij wijst op een bijzonder gebouw met
groene houten gevelplaten in de nabijgelegen Nolensstraat.
‘We hebben onlangs besloten om dat prachtige pand ook te
behouden en op te knappen.’

Kwaliteit en duurzaam
In een van de gerenoveerde woonblokken in de Bakemabuurt, eind jaren vijftig gebouwd, kijken we even binnen.
In de doorzonwoning ligt een strakke vloer. De muren en
plafonds zien er mooi afgewerkt uit. Er is een nieuwe keuken
met apparatuur geïnstalleerd. ‘Dit is hoe we tegenwoordig

‘We vinden duurzaamheid
tegenwoordig veel
belangrijker.’
De renovatie in Nieuw-West is in volle gang

‘Meer rekening houden
met de bewoners’

renoveren,’ zegt Kramer niet zonder trots. ‘De huurders kunnen er zo in. En we hebben de woongebouwen zo energiezuinig mogelijk gemaakt.’ Het dak is vernieuwd en geïsoleerd.
Alle woningen hebben dubbel glas gekregen. De woningen
in sommige blokken hebben een hr-ketel gekregen. Andere
woonblokken zijn zelfs van het aardgas af en aangesloten op
het Warmtenet.

Terug in de auto vertelt Peter dat behoud, en dus renovatie,
niet altijd de beste keuze is. ‘Kijk naar de Bakemabuurt. Daar
hebben we een deel van de woningen grondig gerenoveerd en

klaar gemaakt voor minimaal de komende dertig jaar.
Geïnteresseerden stonden ervoor in een lange rij. Maar
we slopen ook een deel van de woningblokken en bouwen
met respect voor de architectuur in de omgeving nieuwe
woongebouwen terug. Daardoor kunnen we de woningen
aan veel verschillende doelgroepen aanbieden. Straks staan
hier woonblokken met appartementen van één kamer groot,
maar ook huizen met vijf kamers met een eigen entree aan
de straat. Renovatie is niet het enige doel in een wijk. We
willen ook gemengde wijken, waar mensen met verschillende
inkomens samen kunnen leven.’
>

Gerenoveerde woning in de Bakemabuurt

Het Lambertus Zijlplein is onlangs opgeknapt

Slopen om te mengen

Fotografie Rufus de Vries Tekst Joost Zonneveld

Hoe mooi een woonblok ook is:
er komt een moment dat het
gerenoveerd moet worden. Maar
wanneer? We stappen in de
auto bij Peter Kramer, directeur
Vastgoed en Ontwikkeling bij
Stadgenoot. Binnenkort gaat hij
met pensioen.
20
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Wandelende Wikipedia
Rij met deze man door de stad en geen woonblok blijft onbesproken. ‘Dit gebouw is van woningcorporatie De Key. Dat pand
is ooit van Stadgenoot geweest. En zie je dat? Daar zijn we
aan het renoveren.’ Kramer is de wandelende Wikipedia van de
Amsterdamse volkshuisvesting. Iemand die na twintig dienstjaren bij Stadgenoot precies weet wat waar gebeurt in de stad.
Niet iemand die alles van achter zijn bureau bedenkt. Hij kent
de stad. We parkeren de auto in de buurt van het Lambertus
Zijlplein. ‘Ruik je dat?’, zegt hij. ‘Bij die Turkse bakker hebben
ze de lekkerste broodjes van de stad.’

Stadgenoot
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de Platanenweg hebben we in grotere woningen twee wc's
geplaatst. Er was iemand die dat niet wilde en die heeft er
nu maar één. Daar deden we eerst heel moeilijk over, maar
waarom eigenlijk? Niet iedere huurder is hetzelfde, daar moe-

‘De stad ligt er goed bij,
maar hij is nooit af.'
ten we rekening mee houden.’ Dat heeft volgens Kramer ook
gevolgen voor de verduurzaming van woningen. ‘Aanbrengen
van dubbel glas is niet zo ingrijpend, maar andere maatregelen zijn dat wel. Dan kun je eigenlijk alleen aan de slag als
bewoners daar ook het voordeel van inzien.’

Nieuw leven
Nieuwe moskee en gerenoveerde woningen

Makkelijker voor bewoners
We nemen de auto naar Noord. Dat een gemengde wijk ook
wel eens lastig uit te leggen is, begrijpt Kramer heel goed.
Stapvoets rijden we over de Waalenburg-singel in Nieuwendam-Noord. Hier renoveert Stadgenoot meerdere woonblokken. ‘Een deel van de bewoners was daar niet bepaald blij
mee’, zegt hij. ‘Vlakbij zijn dezelfde soort flats gesloopt en
vervangen door nieuwe en door rijtjeswoningen. De bewoners
van de Waalenburgsingel wilden óó k nieuwe appartementen

We zetten de auto neer op het zogenoemde Belgiëpleintje,
tussen de Platanenweg en de voormalige krantengebouwen
aan de Wibautstraat. We lopen een rondje. ‘Dat blok ziet er nu
weer uit zoals het ooit bedoeld is.’ Het is volgens Kramer ook
het hernieuwde geloof in de Wibautstraat dat hieraan heeft
bijgedragen. ‘Wij hadden ooit grote plannen voor de herontwikkeling van de krantengebouwen. Die plannen gingen niet
door. We hebben die gebouwen toen verkocht met de verplichting om ze te slopen of op te knappen. Dat heeft nieuw leven
in dit gebied gebracht. Dat was weer aanleiding ons eigen
bezit ook aan te pakken.’ En zo geldt het eigenlijk voor heel
Amsterdam. ‘De stad ligt er goed bij. Maar hij is nooit af. Het
is alsof je een nieuwe bank koopt. Ineens valt het op dat de
rest van het meubilair ook aandacht verdient.’ 

‘Koop een nieuwe bank
en je ziet: de rest van
het meubilair verdient
ook aandacht.'

De Goeman Borgesiusstraat in Geuzenveld (NieuwWest) is helemaal opgeknapt. Hij staat er weer mooi
bij. Rogier Alleblas ging ernaartoe. Hij sprak met oude
én nieuwe bewoners. Hoe bevalt de nieuwe Goeman?

hebben. We hebben daar toch besloten om te renoveren.’ De
huurders worden nog eens extra op de proef gesteld omdat
zij tijdens de renovatie in hun huizen blijven wonen. ‘Dat is
ingrijpend voor mensen, je gaat hún woning binnen. Om de
overlast zoveel mogelijk te beperken, hebben we voor extra
ruimtes gezorgd. Huurders kunnen daar overdag verblijven
of blijven slapen.’ Daarnaast is besloten eerst het werk aan
de gevel te doen en daarna pas in de woning aan de slag te
gaan. ‘Daardoor hebben bewoners minder dagen last van de
werkzaamheden.’

Tekst & Fotografie Rogier Alleblas

Romy

Individuele wensen bewoners
Tenslotte rijden we naar Oost. Onderweg vertelt Kramer dat
aandacht voor de persoonlijke levenssfeer van bewoners
steeds belangrijker is geworden bij renovaties. ‘En niet alleen
dat. We proberen ook tegemoet te komen aan individuele
wensen van huurders. Het is een klein voorbeeld, maar aan
22
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Na de
renovatie

The Studenthotel aan de Wibautstraat

‘Ik ben nieuw in de buurt, kom uit Bos en
Lommer. Het is heel fijn om beneden te wonen.
Het is supergoed geïsoleerd, de buurt is rustig
en ik heb een patio buiten. Jammer is wel dat
de vloer niet goed gelegd is. Hij bolt op naar
boven, maar er is een rapport gemaakt. Binnenkort krijgen we te horen wat er gaat gebeuren.
Ik hou ervan om mijn huis creatief te versieren.
Ik heb detailhandel gedaan. In de toekomst wil
ik weer in een winkel staan.’
>
Stadgenoot
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‘Je moet wel
veel geduld
hebben’

‘Alles gebeurt
in Amsterdam’

Anne en Sanne
Khadija en Issam, Hafsa, en Jabir
‘Onze woningen zijn van binnen helemaal
gerenoveerd. We moesten een tijdje ons huis uit
en best veel geduld hebben. Dat was niet altijd
makkelijk. Maar ik ben superblij dat wij hier
wonen. Alles zit om de hoek: supermarkten,
slager, groenteboer, bibliotheek. En het
Eendrachtpark. Heerlijk dat we op de begane
grond wonen en een grote tuin hebben.’

‘We hebben elkaar leren kennen op de
modeacademie in Arnhem. Maar op modegebied gebeurt alles toch in Amsterdam. We
ontwerpen voor onze eigen collectie en ook
voor anderen. De voormalige zoldertjes zijn
verbouwd tot woon-werkruimtes. We hebben hier ons modeatelier. De ruimte hebben
we helemaal zelf opgeknapt. Het is heel
goed geïsoleerd. De buurt voelt internationaal. Het werkt hier superfijn.’
>
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‘De buurt
voelt
echt en
authentiek’

‘Het is hier
te gek’

Abel
‘Ik woon hier nu twee maanden, samen
met een huisgenoot. Stadgenoot was voor
dit complex op zoek naar kunstenaars. Via
FOAM, het fotografiemuseum Amsterdam,
ben ik voorgedragen. De buurt en de mensen hier voelen heel echt. Een fietsenmaker
is gewoon een fietsenmaker en bij de bakker
koop je brood. Anders dan in het centrum.
Een nieuw huis is natuurlijk fijn. Alles werkt
en het is ruim.’

26
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Evelien

Gijs

‘En ben leraar beeldende vorming en ik maak
installaties. Het is hier te gek. De bovenste
verdieping was vroeger opslagruimte en
kijk, nu is het een mooie grote werkplek
geworden. Licht en ruimte, naar het idee van
architect Dudok.’

‘Ik ben kunstenaar. Het absurde van het
leven laat ik zien, op een humoristische
manier. Met de verkiezingen heb ik
campagne gevoerd op de Albert Cuyp
markt. Voor een niet bestaande partij.’ 

Stadgenoot
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‘Er staat altijd een bos bloemen op
tafel. En we houden van planten;
voor zover ik ze in leven hou. Gelukkig heeft de lepelplant van mijn
moeder de verhuizingen overleefd.’

‘Eindelijk eens
een tuin’

‘Na de verhuizing was dit een van
de eerste aankopen en wist ik dat
ik de inrichting zo veel mogelijk in
Earthy Colors wilde.’
v.l.n.r. Hasseeb (16) Sahamim (46)
Zarreen (23) en Kabbir (20)

Zo fijn dat we nu ook een extra
verdieping beneden hebben.

Souvenirs uit thuisland Pakistan,
gekocht door dochter Zarreen.

‘Bij de renovatie van onze nieuwe
woning wilde ik graag een nieuwe
keuken. Jammer dat er geen aansluiting voor een vaatwasser is.’
Tekst & Fotografie Hans van der Vliet

Onuitgepakte dozen in de
maisonnettewoning van de
familie Khaliq verraden dat de
verhuizing nog niet is afgerond.
Zoon Kabbir is bezig de laatste
klusjes op te knappen. Ruimte
genoeg, dus klusjes genoeg.
Het moest voordat ze in Stadleven komen
toch een beetje toonbaar zijn. En hoewel
de woning duidelijk nog niet volledig is
ingericht, heerst er toch al een serene rust.
28
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Bij het opknappen van de woonblokken
aan de Platanenweg in Amsterdam-Oost
is besloten de grote gemeenschappelijke
binnenplaatsen te verkleinen, zodat nu
elke benedenwoning een eigen tuin heeft.
Moeder Sahamim is er blij mee. ‘Voor de
renovatie woonden we op één hoog aan
de overkant. Al mijn kinderen zijn daar
geboren, maar nu ze groter zijn, wilde ik
meer ruimte en eindelijk eens een tuin
waarin ik een schommelstoel kwijt kan. Ik
ben heel dankbaar dat ik de mogelijkheid
kreeg om door te schuiven.’ 

Een oud handgeschilderd gebed.
Wel jammer dat de linkerbovenhoek bij de verhuizing spoorloos is
verdwenen.

Klusjesman Kabbir is de eerste die
zijn slaapkamer al bijna helemaal
heeft ingericht zoals hij wil. Het
schilderij van Bob Dylan heeft hij
op straat gevonden.

Superblij met de nieuwe tuin, maar
er moet wel een schutting omheen
en een plantje in. ‘Je zit nu eigenlijk
nog op straat met een hek.’
Stadgenoot
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wooncarriere
Laetitia Ederveen,
voorzitter van De Ombudsman

‘Je gezonde
verstand
gebruiken’

Fijn wonen in
gerenoveerd
ATVA gebouw
Een goede ombudsman
gebruikt zijn gezonde
verstand, is betrouwbaar
en kan bovenal goed
luisteren. ‘Mensen moeten
zich welkom voelen’,
vertelt Laetitia Ederveen.
Twee jaar geleden werd ze
gevraagd ombudsman te
worden bij Stadgenoot.
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Het ATVA-gebouw aan de Marnixstraat is
precies honderd jaar geleden gebouwd en
was nu aan een flinke renovatie toe. De
verbouwing is inmiddels achter de rug.
De woningen zijn comfortabeler en een
stuk energiezuiniger gemaakt. De monumentale gevel bleef ongewijzigd.

Schimmel op tegels
De kunst is dat beide partijen tevreden zijn.
Zoals de zaak waarin een huurder klaagde
over schimmel op zijn badkamertegels, waar
Stadgenoot niks aan deed. Het verwijderen van
schimmel is namelijk een verantwoordelijkheid van de huurder, legt de ombudsman uit.
‘Tijdens de zitting werden klager en Stadgenoot
het eens over het plaatsen van mechanische
ventilatie, waarvoor de klager maandelijks
zou betalen. Boter bij de vis!’ Het schort vaak
aan goede communicatie, zegt Laetitia. ‘Als je
iemand juist informeert over de voortgang en
de oplossing, voorkom je klachten. Soms zijn
huurders al een jaar bezig met een klacht. Ze
zijn gefrustreerd. Ik luister naar ze in alle rust
en neem een afgewogen besluit.’

 Voor meer informatie:
www.stadgenoot.nl/ombudsman
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De ombudsman is een onafhankelijk instituut,
dat zich inzet voor klanten met klachten – klein
of groot - die volgens hen door Stadgenoot
niet naar tevredenheid zijn opgelost. ‘Denk aan
burenoverlast, rotzooi in het trapportaal, een
lekkende kraan. Het is een soort hoger beroep
voor de klager’, vertelt Laetitia Ederveen.
Samen met twee collega’s en een secretaris
onderzoekt ze het probleem en probeert tot
een oplossing te komen. ‘Dat vind ik het leuke
aan mijn rol. Het doet ertoe. Je probeert een
probleem uit de sombere sfeer te halen.’ In 2017
ging het om zo’n dertig klachten die vaak alsnog
werden opgelost door Stadgenoot en soms
tot een zitting kwamen. Dat laatste is een

officiële gebeurtenis, aldus Laetitia. ‘Ik ben dan
de voorzitter en tegenover me zitten de klager
en Stadgenoot. Ze mogen allebei hun verhaal
doen. Mijn collega’s en ik stellen vragen, beoordelen of de klacht terecht is of niet en komen
met een onderbouwd advies.’

ATVA staat voor Amsterdams Tehuis Voor Arbeiders. Het complex was
een initiatief van woningopzichteres Louise Went en was bedoeld voor
ongehuwde arbeiders. Van der Pek was de architect. Het ATVA-gebouw
telt 171 zelfstandige wooneenheden. Ze zijn met ruime gangen en
imposante trapportalen met elkaar verbonden. Volgend jaar staat de
tuin aan de achterkant op de lijst om opgeknapt te worden.

Jongerenwoningen
Tegenwoordig wonen er voornamelijk jongeren. Anne Kistemaker (28)
kreeg vorig jaar een contract voor vijf jaar, want langer mag je hier niet
wonen. Ze leeft samen met haar partner Jeroen Greven (27). Voor de
renovatie in 2017 kwam Anne naar een bezichtiging: ‘Ik was meteen
verliefd op het pand en het fenomenale uitzicht op de Looiersgracht.
Ik vond het systeemplafond lelijk. Dat hebben ze gelukkig vervangen
en verlaagd. En tijdens de kou waren we blij met de voorzetramen en
de moderne cv-installatie.’ De dubbele beglazing en betere isolatie was
niet alleen de oplossing voor het enorme energieverbruik binnen het
pand. Het verloste de bewoners ook van geluidsoverlast van de drukke
Marnixstraat.

Amsterdam of Spanje
De woningen zijn met ruim 30m² niet groot. Toch kun je met een slimme
inrichting en goede smaak hier een comfortabele woning van maken.
Dat Anne en Jeroen hier niet altijd kunnen blijven, vinden ze geen
probleem. Zoals de meeste bewoners willen ze wel in de stad blijven.
Dat kan lastig worden. Maar, zo oppert Jeroen zonder enige twijfel:
‘We blijven in Amsterdam of we verhuizen naar Spanje. Die keuze
hebben we al snel gemaakt’. 
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Stadleven is een uitgave van Stadgenoot. Het huurdersmagazine verschijnt
vier keer per jaar. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming
van Stadgenoot worden gekopieerd en/of gebruikt. Aan de inhoud van dit
magazine kunnen geen rechten worden ontleend.

