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Type woning: appartement
Aantal m2: 112
Prijs: 530.000 euro (inclusief parkeer-
plaats)
Buitenruimte: balkon (10 m2)
Locatie: Noord, voormalig Shell-
terrein

Ze pendelt nu al een tijdje op en
neer, maar dat is eind dit jaar einde-
lijk voorbij. Dan hoopt Tosca Lange-
reis (53) te verhuizen van haar
woonplaats Amersfoort naar De
Oranje op Overhoeks in Amster-
dam-Noord. 

Als alles goed gaat tenminste.
“Dat weet je bij een nieuwbouwpro-
ject natuurlijk nooit, maar het ligt
tot nu toe goed op schema.” De reis
naar haar werk zal dan aanzienlijk
korter zijn. “Een kwartier in plaats
van een dik uur.” 

De keuze voor een nieuwbouw-
huis stond niet op zichzelf. Lange-
reis heeft altijd nieuw gekocht. “Het
is mijn derde koophuis.” Een nieuw
huis vindt ze een luxe. “Het is fijn
om helemaal nieuw te beginnen,
bovendien kun je je eigen wensen
erin laten verwerken.”

Een oud huis heeft ook zo zijn
charme, maar haalt het niet bij
nieuwbouw, want dan ‘kun je kie-
zen voor huizen die helemaal state
of the art zijn’.

In haar nieuwe appartement in De
Oranje op Overhoeks bijvoorbeeld
zitten geen radiatoren, maar is de

verwarming in de vloeren verwerkt.
Ook weet Langereis dat er een col-
lectieve warmtepomp onder het ge-
bouw komt. “Daar krijg je in de win-
ter de warmte van en in de zomer
blijft je huis lekker koel.” 

Ze heeft niet voor niets voor Over-
hoeks gekozen. “Het is vlak bij de
stad, maar het heeft niet de hectiek
van de stad. En het uitzicht op het IJ
is fantastisch.” 

Langereis heeft ook naar andere
nieuwbouwprojecten in Noord ge-
keken, naar Elzenhagen bijvoor-
beeld. “De huizen waren op zich
heel leuk, maar het is een wijk met
veel jonge gezinnen en die fase ben
ik wel voorbij nu.” Haar buren in De
Oranje worden, verwacht ze, vijftig-
plussers. “Maar nog wel heel fit.”

Langereis staat te popelen om
naar Amsterdam te verhuizen. “De
stad biedt zo veel op cultureel ge-
bied. Ik kan naar het nieuwe Film-
museum, het Concertgebouw, het
Muziekgebouw aan ’t IJ en in het
Bimhuis zal ik vaak te vinden zijn.
In De Rode Hoed schijnen heel inte-
ressante debatten te worden gehou-
den.”

En vergeet de Openbare Biblio-
theek op het Oosterdokseiland niet:
“Ik verheug me er nu al op om daar
rond te lopen.” Hetzelfde geldt voor
de winkels: “Kan ik eindelijk weer
eens naar de Bijenkorf, die hebben
ze in Amersfoort niet.”
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Kiezen in de Zuiderkerk

D
at de woningverkoop op
zijn gat ligt, deert niet,
als het aan de mensen
bij AmsterdamWoont
ligt. Natuurlijk, het pro-

ject is opgezet toen het niet op kon
op de woningmarkt, en àlles wel
werd verkocht, maar was bedoeld
vooral bedoeld om wat orde te
scheppen in de woonchaos. En dat
laatste geldt nog steeds, aldus de
makers. Burgers moeten immers
kritisch kunnen zijn, ook in tijden
van crisis. 

AmsterdamWoont is een samen-
werkingsproject, van de Dienst
Ruimtelijke Ordening en het Ont-
wikkelingsbedrijf van de gemeente,
de woningcorporaties en project-
ontwikkelaars. Het idee: geef de
burger een overzicht van de nog te
bouwen huizen in de stad. Want om
daar als burger achter te komen,
moet je stadsdeel voor stadsdeel in-
formatie inwinnen. Omslachtig en
bovenal tijdrovend. Amsterdam-
Woont brengt al die informatie bij-
een, in de computer.

Voor het project werd de Zuider-
kerk – die de gemeente Amsterdam
al sinds 1988 gebruikt als informa-
tiecentrum voor ruimtelijke orde-
ning en wonen – voorzien van rode
banken, nieuwe computers en een
koffiebar. In het schip van de kerk
staat een enorme opstelling die een
indruk moet geven van de stad in
2020: nieuwbouwprojecten, nog te

bouwen of al in aanbouw. Zuidoost,
Noord, de Westelijke Tuinsteden.
‘Amsterdam heeft nu 700.000 inwo-
ners, die wonen in 370.000 wonin-
gen,’ aldus een begeleidende tekst.
In de toekomst worden dat 800.000
mensen, die moeten wonen in

400.000 huizen. In de nabije toe-
komst moeten er 50.000 woningen
bij. Een kijkje op de enorme ma-
quette van de stad en zie: die ko-
men met name buiten de ring. 

De informatie op de computers in
de Zuiderkerk moet uiteindelijk ook
op internet komen. Wanneer, is nog
niet duidelijk, want de data van ge-
meentelijk diensten kunnen niet zo-
maar op het web worden gezet. Het
is dus nog even wachten op de site
amsterdamwoont.nl.

Architectuurhistoricus Sabine Le-
besque van het Ontwikkelingsbe-
drijf Gemeente Amsterdam en in die
hoedanigheid betrokken bij het
project: “Wij bieden de burger ob-
jectieve informatie. Makelaars
schetsen vaak een mooi en verleide-
lijk beeld van nog te bouwen hui-

zen, met wel erg veel ‘mediterrane
sferen’ en ‘luxueuze afwerkingsni-
veaus’.”

Na de recente ‘appartementen-
hausse’ – waarbij en masse appar-
tementen werden gebouwd – ko-
men er nu ook weer eensgezinswo-
ningen. Vooral in Noord komen gro-
te aantallen nieuwe huizen. Elzen-
hagen, tegen de A10 aan, Overhoeks
en de Buiksloterham. 

Voor architectuurhistoricus Le-
besque is die laatste locatie mis-
schien wel het spannendst. “Bij de
Buiksloterham is het de bedoeling
dat alles duurzaam wordt, en ener-
giezuinig. Daar komt veel ruimte
voor particulier initiatief, de kavels
gaan niet weg voor de hoogste
grondprijs, maar voor het duur-
zaamste plan.”

Al die nieuwbouw, krijgt die nou
één overkoepelende Amsterdamse
stijl? “Nee,” zegt Lebesque, “maar
er is misschien wel zoiets als ty-
pisch Amsterdamse stedenbouw.
Veel mensen op weinig vierkante

meters, maar toch niet echt heel ste-
delijk. Je moet bedenken dat het ge-
bied in Parijs binnen de Boulevard
Périphérique net zo groot is als Am-
sterdam binnen de A10. Alleen wo-
nen daar vier keer zoveel mensen.”

Het project AmsterdamWoont
brengt alle informatie over
nieuwbouw in Amsterdam bijeen.
Dat maakt kiezen gemakkelijker.
MAAIKE SCHOON

1. Ga naar de Zuiderkerk, loop naar één
van de ‘wooncomputers’. 
2. Toets uw voorkeuren in: wel of geen
kinderopvang, sport, cultuur, zieken-
huizen in de buurt. Hoeveel u te beste-
den heeft, hoeveel ruimte u wilt.
3. Het scherm geeft een overzicht van
de nieuwbouwprojecten die op stapel
staan. Met het knopje ‘bewaar’ slaat

het programma de uitgekozen projec-
ten op.
4. Na de projecten te hebben opgesla-
gen krijgt u een persoonlijke code,
waarmee u thuis of in de Zuiderkerk
kunt inloggen. 
5. Met de inlogcode krijgt u informatie:
makelaars, prijslijsten en indien be-
schikbaar, opleverdata.

Hoe werkt AmsterdamWoont?

De plattegrond van Amsterdam met daarop alle nieuwbouwprojecten, te zien in de Zuiderkerk.

‘Wij bieden 
objectieve 
informatie’
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