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EEN STuKjE 
BINNENSTaD IN 
DE BuITENwIjK

GraTIS 
wONINGEN IN 
SpaNGEN

IJburg is een groots opgezette stadswijk in wording. Op zes 

eilanden worden aan de oostkant van Amsterdam de komende 

jaren ruim 18.000 woningen gebouwd. De toegangspoort tot 

IJburg wordt gevormd door het Steigereiland. De gemeente 

Amsterdam bood op dit eiland veel ruimte voor experimenten 

met woningbouw en stadsontwikkeling. In 2000 leidde dit 

onder meer tot een prijsvraag voor het beste plan op het gebied 

van collectief particulier opdrachtgeverschap. De inzending 

van projectgroep Vrijburcht sprong er uit en kreeg de kans om 

op eigen initiatief iets moois te bouwen aan een vrijgehouden 

waterkant.

Betaalbare woningen in een inspirerende, sociale omgeving, 

dat was hun basisidee. Het open bestemmingsplan van het 

Steigereiland maakte het plan al gauw erg haalbaar. De groep 

beschikte daarnaast over een prima eigen netwerk. Zo was 

een van de drijvende krachten een bewoner met de nodige 

architectonische ervaring in vergelijkbare projecten. Vanuit de 

gemeente werd een projectleider actief ingezet. Woonstichting 

De Key ontfermde zich over de bedrijfsruimten en zorgde voor 

een vangnet bij eventueel niet-verkochte woningen. 

De ondernemers en bewoners zijn vervolgens op informele wijze 

gezocht en geselecteerd. De woningen bleven dankzij het hoge 

aantal deelnemers aantrekkelijk geprijsd voor alle bewoners. Dat 

was een belangrijk punt, want een merendeel van de huidige 

bewoners trok weg uit een huurwoning. De overstap naar IJburg 

betekende voor hen vaak de eerste kans op een koopwoning. 

Tevens werd ruim 20 procent van de woningen bewust betaalbaar 

gehouden voor de lagere inkomensgroepen, om zo de sociale 

diversiteit te waarborgen.

Het heeft geleid tot een mooie optelsom: 52 woningen 

(waaronder 8 ateliers), 3 bedrijfsruimtes, 6 zorgwoningen, een 

eetcafé, een (film)theater, een kinderopvang, een gezamenlijke 

binnentuin en plantenkas, een knutselruimte en zelfs een 

logeerappartement. Vrijburcht heeft zo een aantal bijzondere 

woonwensen vervuld voor een grote en diverse groep mensen. 

Woonwensen die op een andere wijze normaal gesproken 

nauwelijks haalbaar of zichtbaar zouden zijn.

 Plaats: 
 ijburg, amsterdam 

 Gemeente: 
 amsterdam 

 Omvang: 
 52 woningen 

 Stichtingskosten: 
 variërend tussen de € 195.000 en € 235.000 

 Planning: 
 opgeleverd in april 2007 

beeld: M
enno Vergunst (Stichting Vrijburcht) 

Gemeente Rotterdam geeft gratis woningen weg in Spangen. 

Verschillende media in Nederland, waaronder het NOS journaal, 

berichtte dit opmerkelijke nieuws. De gemeente Rotterdam 

heeft een groot deel van de woningen kosteloos overgedragen 

aan de nieuwe bewoner, onder voorwaarde dat de bewoners 

de woningen moesten laten opknappen tot nieuwbouwniveau. 

De keerzijde voor de bewoners is dat zij geen beroep kunnen 

doen op subsidie voor particuliere woningverbetering. Ondanks 

dat de gemeente de woning gratis heeft verstrekt worden er 

nog veel kosten gemaakt voor de renovatie. Voor een woning 

van tweehonderd vierkante meter is ieder gezin zo rond de 

tweeënhalve ton kwijt. Daarvoor krijgen ze wel een stadswoning 

in nieuwbouwkwaliteit, geheel naar eigen inzicht gebouwd.

De buitenkant van het wooncomplex blijft één geheel, maar 

binnenin worden geen twee woningen hetzelfde. De meeste 

bewoners hebben gekozen voor een woning over vier lagen. 

Sommigen nemen echter genoegen met een kleinere woning, 

weer andere willen een complexere structuur. Een ware puzzel 

om alle woningen in het gebouw te passen.

Om de puzzel op te lossen is veel overlegd. “We hebben veel 

gediscussieerd, maar ruzie is er nooit geweest,” aldus Riika 

Tuomisto en Paula Endeveld, twee bewoners van het complex. 

Vooraf hadden ze wel moeite met de verhuizing naar de 

“verloederde” wijk Spangen. De buurt waar tot voor kort 

dichtgespijkerde woningen en junks het straatbeeld bepaalden. 

“Een risico is het zeker, maar ook een kans. De buurt is aan het 

veranderen,”legt Tuomisto uit. “Ik wist al langer dat in Spangen 

prachtige panden staan, maar ook dat de buurt een zeker stempel 

heeft. Al is, net als overal in Rotterdam, de ene straat goed en de 

andere slecht. Als je op je eigen houtje gaat zoeken is het lastig, 

want je moet het maar net weten.”

Het Wallisblok uit de jaren 30 had een gigantisch achterstallig 

onderhoud. Professionele marktpartijen durfden niet hun 

vingers er aan te branden. En het bouwblok aan de Schie met zijn 

glas-in-lood ramen, erkertjes en trappetjes was te bijzonder om 

te worden gesloopt. De gemeente kwam toen met het voorstel tot 

renovatie onder collectief particulier opdrachtgeverschap.

 Plaats: 
 rotterdam 

 Omvang: 
 39 woningen 

 Stichtingskosten: 
 € 0,- 

 Planning: 
 opgeleverd in 2005 
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