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Wonam is dewoningcorporatie nieuwe stijl voor Amsterdam. Bij de Ring A10,
ook op de Zuidas, verhuurtWonamnieuwe vrijesectorwoningen voor net boven
de zevenhonderd euro permaand. Huurders zijn er blij mee. tekst TON DAMEN

‘I
k fietste begin dit jaar langs de bouwput
en zag de folder,” zegt Jesse Staats (26),
producer, eigenaar van Studio Plek, crea-
tief ondernemer en kersverse huurder van
een tweekamerappartement op de der-
tiende verdieping van complex King aan
het KoninginWilhelminaplein, bij de A10
inNieuw-West.
“Alles nieuw, op een goede plek en

huren onder de achthonderd euro. Dat
trokme geweldig.”Hij gaat er samen-
wonenmet Gaia Aikman (23),musical-

artiest en actrice.
In één zaterdag hadWonam (staat voorWonen-

amsterdam) alle huurcontracten al in optie uitgegeven.
Staats kwamopdewachtlijst te staan, en door zijn aan-
houdende gesprekkenmetWoontank, de onderzoeks-,
pr- en verkooppoot vanWonam,was hij de aangewezen
klant toen er tochweer een appartement vrijkwam.Aik-
manheeft een arbeidscontract en Staats is freelancer. “Al
zoudenwewillen kopen,we kunnen geenhypotheek
krijgen. Dit is een geweldige oplossing. Het appartement
is 64 vierkantemeter, kost 790 euro permaand kaal, heeft
een balkon enwordt eind juli opgeleverd.”

Staats deelt nu nogmet anderen een vijfkamerappar-
tement vanhonderd vierkantemeter voor 1200 euro op
deNachtwachtlaan. Daarmoet hij binnenkort uit. Dat
‘Friends-contract’ vindt hij eenmooie tussenoplossing,
maar uiteindelijkwil hij toch ietsmeer zekerheid en be-
taalbarewoonruimte voor zichzelf.

Iets soortgelijks geldt voorMauro Langhi (23), bar-
man in café Bosco inOud-West, en zijn vriendin Lola Kolk
(27), specialist in boeken en aanverwante artikelen bij de
Bijenkorf. Ze kozen er vier jaar geleden voor Arnhem te
verlaten voor Amsterdamenbetrokken een appartement
van 55 vierkantemetermet tuin op deHoofdweg.

Langhi: “Een keermoest ikmijn huur, 960 euro, cash
betalen en realiseerdemehoeveel geld datwas en hoe
weinigwij ervoor terugkregen. Als je hier eenwoning
hebt bemachtigd,mag je nergensmeer over zeuren.”

Tijdens een vakantie vorig jaar begon een vriendin
over de huurwoningen vanWonambij de A10. Het stel
was snel verkocht en koos voor een driekamerwoning
van tachtig vierkantemeter voor 1050 euro. “Dan zijnwe
meteen klaar als er een kleinemocht komen.”Wat hen
verder trokwas dat het een nieuw, energiezuinig huis is,
goed ingedeeld enmet een stevige basis; geen huisjes-
melker als verhuurder.

Dezer dagen isWonam, dat vier jaar bestaat, begon-
nenmet de toewijzing aanhuurders van appartementen
vanaf achthonderd euro permaand aande Zuidas,
schuin tegenover de RAI. Het complex heet Square. “Wij
zijn eenwoningcorporatie nieuwe stijl,” zegt Carolyn van
Duijvendijk-Koster (40) van belegger, projectontwikke-
laar en verhuurderWonam.

“We verhuren gewone huurwoningen vanaf de socia-
le huurgrens. Jongeren, zzp’ers en creatieve kenniswer-
kers zijn er gek op.”Het is de bedoeling zo een paar hon-
derdwoningen per jaar te realiseren.

VanDuijvendijk en zakenpartner Robert Kohsiek (41)
zijn afkomstig uit de beleggerswereld in demarkt van
winkels en kantoren. VanDuijvendijk heeft haar sporen
verdiend bij DTZ Zadelhoff en belegt nog steeds voor par-
ticulieren vanhaar familiebedrijf. Kohsiekmaakte naam
bijMeesPierson enPingProperies.

Jonge mensen
We sprekenVanDuijvendijk enKohsiek in een luxe
bouwkeet aan de voet van de bouwput van Square Zuid-
as. Ze erkennendat zij relatieve nieuwkomers op dewo-
ningmarktwaren toen zijmetWonambegonnen, al ken-
den ze de vastgoedmarkt al goed.

VanDuijvendijk: “In 2011 zagenwij dat er inAmster-
dambehalve sociale huurders en kopers nóg een klant op
dewoningmarktwas: huurders vanmiddeldurewonin-
gen net onder de duizend euro permaand.Mensen die
werken en dus een inkomenhebben,maarmisschien
niet veel spaargeld en geen vaste baan, zodat ze ook niet
voor een hypotheek in aanmerking komen. Omdat het
gaat om jongemensen,mag de huur ookweer niet te
hoogworden.”

Kohsiek: “Huurders en investeerders rekenen op con-
tinuïteit op lange termijn. Danmoet je dus voor beide par-
tijenmet een goed product komen.”Hij ontkent datWo-
nam in de toekomstweer de prijzen zal opschroeven, nu
dewoningmarkt hier fors aantrekt. “Wij denkenniet dat
de inkomens fors stijgen. Danmoet je ook niet te durewo-

Nieuwbouwproject Square op de Zuidas met goedkopere vrijesectorwoningen.

PLAFONDS BOVEN
DE DRIE METER
Veel Amsterdammers hebben een leuk, klein appartement in
De Pijp als droom. Gezellige drukte op straat en overal winkels,
cafés, restaurants en terrassen bij de hand. De straat is je
buiten. Bewoners die er lange tijd wonen kennen echter ook de
keerzijde. Trappenhuizen die kraken; douchen achter een
plakkerig gordijntje; deuren waaronder het tocht; vloeren waar
de muizen onder vandaan kruipen en kartonnen wandjes,
waardoor je alles hoort wat de buren doen. Zelfs na ingrijpende
renovatie blijft het een ‘box’ in een oud pand en aanmodderen
met ongemakken.
Uit enquêtes van Wonams onderzoeksafdeling Woontank blijkt
dat jongeren het liefste hartje stad willen wonen, naast het
Paleis op de Dam. Ze leveren daar graag comfort en vierkante
meters voor in. Op het moment dat het serieuze leven begint,
stijgt echter de behoefte aan een echt huis. Amsterdammers
maken dan graag de overstap van romantisch wonen in het
centrum naar kwalitatief beter wonen aan de Ring.
De nieuwe appartementen van Wonam in Square Zuidas zijn
ontworpen door architect Jurriaan van Stigt – broer van
architect André, zoon van architect Joop. De woningen moeten
betaalbaar zijn en toch luxe en kwaliteit uitstralen. De
woonkamer is overdwars getekend, waardoor niet veel ruimte
verloren gaat aan gangen en verkeersruimte. Het meters
verslindende bad is vervangen door een luxe inloopdouche met
vlakke vloer.
Een van de recentste vondsten van Wonam is dat
geëxperimenteerd wordt met extra hoge plafonds op meer dan
drie meter. Een verplichting op de Zuidas, maar Wonam wil het
mogelijk standaard in Amsterdam toepassen. Het kost volgens
het bedrijf nauwelijks meer, omdat de lasten vooral stijgen door
de grond, vierkante meters, terwijl volume een enorme rijkdom
uitstraalt en vaste hoge kasten bergruimte opleveren.
Bij het informatiemateriaal laten ze bij Wonam een foto zien van
Jurriaans ouders, Joop en Gonny van Stigt, die in de jaren vijftig
met hun kinderen aan tafel zitten in hun appartement van zestig
vierkante meter in De Pijp. Joop bedacht allerlei slimme
woonoplossingen, waaronder dus die hoge kast.

ningenmaken die demensen toch niet kunnen betalen.
Dan zou je voor leegstand bouwen.”

ErwinDaalhuisen (43) van onafhankelijk vastgoed-
adviseur Fakton, ondermeerwerkzaamals adviseur voor
gemeenten, bevestigt het verhaal vanVanDuijvendijk en
Kohsiek. “Wonamwil natuurlijk geld verdienen, dat is
duidelijk. Daaromkiezen ze bewust niet voor demaxima-
le huur die in de huidige overspannenwoningmarkt
haalbaar zou zijn. Hun investeerderswillen op lange ter-
mijn een voorspelbaar rendement. Dat kun je bereiken
door een redelijke huur te vragen voor kwalitatief goede
woningen. Zo kun je bereiken dat dewoningen altijd ver-
huurd zullen zijn. Doordat demarkt voor koopwoningen
en sociale huurwoningen sinds de crisis voor een deel
wegviel, hebben deze partijen elkaar gevonden.”

VolgensDaalhuisen is ook echt sprake van iets
nieuws. “Erwarenwel huurwoningen, ook in nieuw-
bouwcomplexen. Vaakwaren dat eerst koophuizenwaar-
voor geen koperswerden gevonden. Sommige beleggers
hebben portefeuillesmet die onverkochtewoningen. Dat
zijn heel andere huizen, geschikt voor andere huurders
dan de jonge hondendie Amsterdammoet huisvesten.”

Projectontwikkelaars Amvest en Provast zijnWonam
gevolgd in dezemarkt, aldusDaalhuisen. “Dit is overdui-
delijk eenmarkt.” Provast biedt bijvoorbeeldwoningen
onder de achthonderd euro permaand aan bij het Am-
stelstation. Dan gaat het vaakwel omnog kleinere appar-
tementen, tussen de 45 en de 55 vierkantemeter.
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Alles nieuw,
op een goede
plek in de stad
en een huur
onder de 800
euro.
Watwil je
nogmeer?


