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brengen naar een acceptabel ni-
veau, zodat ze weer geld op de
wereldmarkt kunnen binnenhalen.
En als er veel te investeren valt,
moet dat in de bouwsector terecht-
komen. Daar kun je als aandeelhou-
der wel enige sturing aan geven.”

“Nou,” aarzelt Van der Zande,
“dat verbeteren van de financiering
zie ik op korte termijn niet. Ik vind
het belangrijker te weten aan welke
knoppen we met de Amsterdamse
marktpartijen kunnen draaien. We
praten nu met corporaties en grote
commerciële ontwikkelaars om on-
ze plannen zo goed mogelijk te bun-
delen en samen strategische keuzes
te maken. Als iedereen voor zich
zijn gang gaat, ben je niet erg effec-
tief. Daarbij maken we pijnlijke keu-
zes. Enkele gebieden laten we even
stilliggen. Bij andere willen we ver-
sneld doorzetten. Daar kunnen we
tijdelijk de grondprijzen verlagen
en zo nodig bijstaan met de finan-
ciering. Amsterdam pakt door, en
dat geeft vertrouwen.”

“In de herstructureringsgebieden,
zoals Nieuw West, zetten we met de
corporaties alles op alles. In Os-
dorp, Geuzenveld en Bos en Lom-

mer gaan projecten normaal begin-
nen. Die herstructureringsgebieden
staan bovenaan, samen met andere
gebieden die belangrijk zijn voor
het imago van Amsterdam en een
aantrekkelijke woonplek bieden,
zoals Overhoeks. Projecten waar we
met een grote investering zitten,
maken we in elk geval af.”

‘De komende vijftien, twintig
jaar heeft de gemeente vier
miljard aan investeringen

op de agenda staan, en de markt-
partijen ongeveer het drievoudige
daarvan – samen zestien miljard
euro. Maar we gaan niet de grond-
opbrengsten krijgen die voorzien
waren.”

Dat kost de gemeente allemaal
extra geld. In het Vereveningsfonds,
waarin grondopbrengsten worden
gestoken om minder rendabele
bouwprojecten te financieren, moet
tweehonderd miljoen euro worden
gevonden, zegt Van der Zande:
deels om verwachte tekorten te dek-
ken, en zo’n 110 miljoen om extra te
stimuleren. 

“Daarvan zetten we dit jaar al
zestien miljoen in om projecten met

koopwoningen een duwtje in de rug
te geven.”

“We vragen het rijk onze inzet te
verdubbelen, zodat we meer wonin-
gen kunnen bouwen. Het geld ge-
bruiken we om grondprijzen te ver-
lagen of de betaling van de grond-
prijs uit te stellen. We willen graag
deelnemen aan projecten, maar
dan ook afspraken maken dat we
delen in een eventuele latere
waardestijging.”

Projectontwikkelaar Bodewes wil
wel. “Amsterdam kan ongelooflijk
profiteren van uitgesproken aan-
trekkelijke woonmilieus, zoals het
Westerdokseiland en Overhoeks.
Vervolmaak de manier waarop je
die gebieden aanpakt. Er zijn nieu-
we vormen van stedenbouw en ar-
chitectuur die nog een slag beter
kunnen om het binnenstedelijk
bouwen tot grote hoogte te laten
stijgen.”

Van der Zande: “En nu niet de fout
maken op kwaliteit in te leveren of
allemaal kleine woninkjes te bou-
wen.”

Bodewes: “Nee, zet kwaliteit hoog
in het vaandel, want het herstel be-
gint in Amsterdam. En sneller dan

je denkt. Dit jaar wordt een waarde-
loos jaar, maar in 2010 gaat het weer
gebeuren. Daarvoor moet je nu al
klaar staan, niet dan pas beginnen
met nadenken.”

Type woning: Eengezinswoning
Aantal m2: 160
Prijs: 450.000 euro (inclusief parkeer-
plaats)
Buitenruimte: tuin (50 m2)
Locatie: Noord

Ze kijken nu nog uit op de drijvende
tuinen van de overleden kunste-
naar Robert Jasper Grootveld, over
een jaar zal dat een grote geluidswal
in Noord zijn. Maar dat is dan ook
het enige nadeel, zeggen Susan
Randall (40) en Omar Garcia Garcia
(51) in hun appartement aan de Zee-
burgerkade. Het Amerikaans/Co-
lombiaanse stel kan er ook wel om
lachen: “We zitten pal op het zuiden
dus hopen we maar op veel noor-
denwind.” Garcia Garcia: “Daar is
in Nederland toch vrij veel van?”

Ze waren graag in Zeeburg geble-
ven, ook voor hun twee zoontjes die
er nu al naar de crèche gaan, maar
dat was wat de huizenprijzen be-
treft niet te doen.

Garcia Garcia: “Ik ben aannemer
en zou dus gemakkelijk zelf een
huis kunnen opknappen, maar de
huizen die we gezien hebben in

Oost waren wrakken die voor een
half miljoen werden aangeboden.
Niet te betalen, als je daar de ver-
bouwing en het onderhoud bij op-
telt.”

Ook keek het stel rond op IJburg:
“Vergelijkbare huizen werden daar
aangeboden voor twee ton meer.”
Randall: “En we lazen slechte ver-
halen in de krant: slechte voorzie-
ningen, kinderdagverblijven die al-
lemaal vol zaten, niet genoeg scho-
len en dus onvoldoende keus.”

Beiden zien de verhuizing naar
Noord – een stadsdeel dat ze allebei
nog niet kennen – als een groot
avontuur. Randall: “We hebben het
pioniersgevoel.” Garcia Garcia: “Er
wordt zo veel geïnvesteerd in
Noord, dat moet toch goed komen.” 

Ze kunnen niet wachten op de tuin
die bij het huis zit. Randall: “Altijd
zon, en aan het water. We zitten nu
ook aan het water, maar op twee-
hoog, zonder buitenruimte, en op
het noorden. Volgend jaar hopen we
eindelijk een bootje aan te schaffen
en de grachten eens te gaan verken-
nen.” 
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Wienke Bodewes: ‘Het staat er bijzonder beroerd voor met de koopwoningen’.

Bodewes (57) werkte na zijn studie
Stedenbouwkunde aan de Techni-
sche Universiteit Delft bij de Dienst
Ruimtelijke Ontwikkeling en Stads-
vernieuwing van Rotterdam. Vanaf
1995 was hij als bestuurder van de
Amsterdamse woningcorporatie
Ymere verantwoordelijk voor de por-
tefeuille projectontwikkeling. 
Bodewes is sinds maart 2007 alge-
meen directeur van Amvest, ontwik-
kelaar van en belegger in woningen
en woongebieden. 
In het bestuur van de Neprom, Vere-
niging van Nederlandse Projectont-
wikkelingsmaatschappijen, is hij
voorzitter van de commissie wo-
ningmarkt en de werkgroep her-
structurering. Verder is hij in het be-
stuur van de Vereniging van Institu-
tionele Beleggers in Vastgoed Neder-
land IVBN voorzitter van de werk-
groep woningen, en voorzitter van
de Stichting Waarborgfonds Koop-
woningen SWK.

WIENKE BODEWES

Johan Conijn: ‘Pas als er meer doorstroming komt, ontstaat  meer perspectief voor de nieuwbouw.’

Conijn (58) is twee jaar geleden be-
noemd tot bijzonder hoogleraar wo-
ningmarkt aan de faculteit Econo-
mie en Bedrijfskunde van de Univer-
siteit van Amsterdam, een nieuwe
leerstoel van de Stichting Amster-
dam School of Real Estate. 
Conijn is in 1995 gepromoveerd op
het proefschrift Enkele financieel-
economische aspecten van de volks-
huisvesting. Hij werkte bij het Econo-
misch Instituut voor de Bouwnijver-
heid, onderzoeksinstituut OTB van
de Technische Universiteit Delft en
RIGO Research & Advies. 
Sinds 2005 is Conijn directeur van
het Centraal Fonds voor de Volks-
huisvesting, de toezichthouder van
de woningcorporaties.

JOHAN CONIJN

Straks verhuizen ze naar een nieuwbouwhuis in de
stad. Eindelijk de ruimte die ze wilden, in hun paleis.


