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Wonen met een verhaal,  
onze klassiekers in aanbouw
Al 150 jaar ontwikkelt De Key vernieuwende en 
betaalbare wooninitiatieven in Amsterdam.  
Tot 2023 bouwt De Key 5.000 nieuwe woningen.

Met trots presenteren we in dit magazine onze  
klassiekers in aanbouw in Amsterdam West.

DC van Hall in de Staatsliedenbuurt, Startblok Wormerveerstraat in  
de Spaarndammerbuurt en Afzelia en Lariks in de nieuwe Houthaven. 
Vier verschillende gebouwen voor drie verschillende doelgroepen.  
Stuk voor stuk prachtige ontwerpen die de stad in beweging brengen. 
Met elk een eigen woonconcept voor de toekomstig bewoners zet  
De Key haar stempel op West. 

Dit klinkt als een verhaal over de ‘stenen’. Echter, in dit  
magazine zie je vooral mensen. Het gezin dat de oversteek 
maakt van de Spaarndammerbuurt naar de Houthaven.  
De oud-bewoners van Startblok Riekerhaven over het  
concept dat we ook in Startblok Wormerveerstraat toe-
passen. Maar ook onze collega’s die nadenken over de 
toekomst van een stadsdeel, buurt en zelfs straat en  
wat de toekomstige bewoner daar van ons verwacht.  
Want uiteindelijk bouwen we voor mensen.

Ik kijk uit naar de dag dat ik langs deze gebouwen kan 
fietsen en onze klassiekers in bewoonde glorie kan  
bewonderen. 

Veel leesplezier!

Eelco Siersema
Directeur Vastgoed
Woonstichting De Key
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Annemarie Ferwerda en Joep Albers 
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Miriam Heemelaar en Riesbreek  
van Stadsdeel West 
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Op koers 
    in West

De Key heeft in 2015 een nieuwe koers ingezet: we kiezen voor 
mensen die hun eerste stappen op de woningmarkt in Amsterdam 

zetten. We hebben geleerd van vorige projecten, doen kennis  
op, betrekken de buurt en komen zo tot een zorgvuldige invulling 

voor de doelgroep. Dit zie je terug in onze drie projecten in  
stadsdeel West. 

Wie een rondje door stadsdeel West 
fietst ziet dat het een levendige wijk is. 
Een dynamisch deel van de stad  
Amsterdam, waar veel mensen prettig 
wonen en waar nog veel meer mensen 
zouden willen wonen. De Key werkt daar 
hard aan. Op verschillende manieren. 
Maar liefst vier nieuwbouwprojecten 
staan hier in de steigers. Bijzondere  
 projecten voor bijzondere doelgroepen. 
Want elke plek en bewoner is anders.  
We onderzoeken per locatie wat daar 
mogelijk is en voor welke specifieke 
groep woonstarters we daar het beste 
kunnen bouwen. Zo voegen we met 
maatwerk waarde toe aan stadsdeel West 
en aan de dynamiek van de stad.

Annemarie Ferwerda is gebiedsontwikke-
laar West bij De Key. Zij is voor dat deel 
van de stad het eerste aanspreekpunt 
voor nieuwbouw en transformatie. ‘Vanuit 
het bedrijfsonderdeel Vastgoed willen we 
woningen ontwikkelen waar woonstarters 
blij van worden. Daarom werken we nauw 
samen met de  collega’s van het bedrijfs-
onderdeel Wonen. Samen kijken we per 
ontwikkellocatie wat daar zou kunnen en 
welke doelgroep daar het beste bij past.’ 
Dat nadenken over de juiste doelgroep 
voor een nieuwbouwproject gebeurt bij 
De Key aan een waardentafel waarbij 
collega’s vanuit hun verschillende exper-
tise aanschuiven. Joep Albers, manager 
bij Wonen: ‘Zo voor komen we dat er 
woningen worden gebouwd waarvan 
mensen later roepen “hoe hebben  
ze dát nou kunnen verzinnen?!”

De ene jongere is de andere niet
In de Houthaven bouwt De Key eind dit 
jaar semi-zelfstandige eenheden waarbij 
drie jongeren een woning delen. ‘Dat is 
een nieuw concept’, zegt Joep Albers. 
‘Met onzelfstandige  woningen voor stu-
denten hebben we al heel veel ervaring. 
Toch zijn jongerenwoningen echt iets 
anders dan studentenwoningen, want de 
groep jongeren is veel diverser. Dat 
blijkt onder andere uit het onderzoek 
dat wij hebben laten uitvoeren naar  
kenmerken, eigenaardig heden en woon-
wensen van jongeren.’

Met dit onderzoek kunnen we vijf  
categorieën jongeren onderscheiden: 
Sociale Buren, Stedelijke  Genieters,  
Stedelijke Rustzoekers,  Settelende  
Jongeren en Zelfstandige  Stedelingen.  
Er zijn veel onderlinge verschillen, maar 
ook overeenkomsten: twee van de drie 
 jongeren hechten veel waarde aan de 
eigen carrière. Ze zetten (bijna) hun 
 eerste stappen op de arbeidsmarkt.  
Deze jongeren zoeken dus mogelijk-
heden om ook hun eerste stappen op 
de  woningmarkt te kunnen zetten. 

Houthaven Lariks
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Aan De Key de zelfopgelegde opdracht 
om voor al die groepen woonconcepten 
te ontwikkelen. Joep Albers: ‘In speciale 
jongerenpanels gaan we dieper in op 
specifieke vragen voor die concepten. 
Dat gebruiken we als input voor het 
ontwikkelen van de harde kant van de 
woningen (de stenen) en de zachte kant 
van het wonen (de voorzieningen en  
de mogelijkheden voor onderlinge  
contacten).’ ‘Toch zal de praktijk moeten 
uitwijzen of de woonconcepten écht  
werken’, aldus Annemarie Ferwerda. ‘Daar-
om verzamelen we ervaringen, die we 
gebruiken voor verdere verbeteringen.’

Startblok: een blijvertje
Startblok Wormerveerstraat is bijvoor-
beeld al het derde Startblok van De Key. 
We begonnen met Startblok  Riekerhaven, 

waar tijdelijke woon eenheden uit de 
Houthaven (waar ze als studenten-
woningen waren  gebruikt) een tweede 
toekomst kregen. En waar honderden 
jongeren bouwden aan een community 
en aan hun toekomst. Het tweede 
 Startblok, Elzenhagen in Noord, 
 ontwikkelden we samen met Eigen 
Haard. Bij dit Startblok was er extra veel 
aandacht voor duurzaamheid, zodat de 
energiekosten voor de  bewoners en de 
CO2-uitstoot zo laag mogelijk zijn. Ook 
hier vormen startende jongeren en jonge 
statushouders een community. 

Uit evaluaties blijkt het succes van 
 Startblok. En hebben we geleerd wat er 
beter kan. Voor de zelfbeheerteams van 
bewoners is het bijvoorbeeld belangrijk 
dat ze ruimte en verantwoordelijkheid 

krijgen binnen heldere kaders.  
Ook is community-vorming misschien 
 makkelijker te realiseren op kleinere 
schaal. 

Waar Riekerhaven en Elzenhagen aan de 
rand van de stad liggen, komt Startblok 
Wormerveerstraat middenin een 
 bestaande woonwijk. Bovendien gaat 
het hier niet om  tijdelijke units maar een 
permanent gebouw, dat in ieder geval 
de eerste 10 jaar is bestemd voor het 
woonconcept Startblok met statushouders. 
‘Goed contact met de buren is hier  
des te belangrijker’, zegt Annemarie 
 Ferwerda. ‘Dat dit in de voor bereidingen 
goed is gelukt, blijkt al uit het feit dat er 
geen enkel bezwaar is gekomen tegen 
de omgevingsvergunning.’

Studentbeheerders voor een goede start
Ook het transformatieproject DC van Hall ligt middenin een 
woonwijk. De Key kocht dit voormalige bedrijfsverzamelpand 
in de Staatsliedenbuurt met het doel het te transformeren  
tot studentenwoningen. Annemarie Ferwerda: ‘De buurt was 
 best kritisch en huiverig voor overlast. Om daarover goed in 
 gesprek te komen hebben we bijvoorbeeld onze wijkbeheerder 
vanaf het begin nauw betrokken bij de planontwikkeling.  
Na een aantal bijeenkomsten is het overgrote deel van 
 omwonenden tevreden met het ontwerp.’ Joep Albers:  
‘We hebben ervoor gekozen om in dit gebouw extra veel 
 studentbeheerders in te zetten. Zij gaan zorgen dat de 
woon starters een goede start krijgen in de buurt.’ 

Startblok Wormerveerstraat

DC van Hall

Klassiekers in aanbouw |    7



8    |  Klassiekers in aanbouw

‘Het is hier altijd strijd om ruimte’, zegt 
Miriam Heemelaar, ambtelijk opdracht-
gever voor bouwprojecten in stadsdeel 
West. ‘We moeten steeds afwegingen  
maken tussen wonen en werken, groen 
of verdichting en woningen voor 
 verschillende doelgroepen. Met zo  
veel mensen dicht op elkaar hebben 
bouwprojecten ook veel impact op de 
 omgeving. Dan is het belangrijk dat   
het overleg met omwonenden goed  
verloopt. Daarom nemen wij de regie  
op participatie.’

Ries Breek is vanuit de dienst Ruimte & 
Duurzaamheid al geruime tijd actief in 
West. ‘Ik heb hier acht transformatie-
projecten onder mijn hoede. Wat opvalt is 
de gentrificatie in straten die ik als kind 
kende als echte volkswijken.’ De druk op 
de woningmarkt is enorm en daarom zet 
de gemeente stevig in op betaalbaarheid. 
Miriam: ‘Voor de sociale huurwoningen 
kunnen we terecht bij de corporaties. Het 
is goed dat De Key intensief aan nieuwe 

woonconcepten werkt die een plek krijgen 
in West. Ries en ik zijn nauw betrokken 
bij de transformatie van DC van Hall. 
Daarnaast bouwt De Key sociale huur-
woningen in de Houthaven en een woon-
project in de Wormerveerstraat waar ook 
statushouders een plek krijgen. Heel  
gevarieerde plannen dus.’

Overleg met de buurt
In DC van Hall komen 168 studenten-
woningen, waarvan de helft voor iets 
oudere studenten die met hun promotie 
bezig zijn. Op de begane grond komt 
ruimte voor bedrijvigheid. De ontwikke-
ling heeft een lange voorgeschiedenis.  
Al in 2007 kocht De Key een zogenoemd 
‘plot’ bestaand uit drie delen: het 
 monumentale Merkelbachgebouw met 
verfwinkel Engels, een sterk verouderd 
bedrijfsverzamelgebouw en een stuk 
braakliggende grond. Door de crisis kon 
De Key de herontwikkeling pas weer in 
2016 oppakken. Dat ging niet meteen 
van een leien dakje.

Op de 10 vierkante kilometer die stadsdeel West 
meet, wonen 147.000 mensen. Veel ruimte voor  

nieuwe ontwikkelingen is er niet in dit dichtbebouwde  
stadsdeel. Met maatwerk, heldere afwegingen en  

goede participatie lukt het toch. 

‘Omwonenden waren tegen de plannen’, 
herinnert Ries zich. ‘De Key richt zich 
op woonstarters, terwijl de buurt liever 
 seniorenwoningen wilde. Zij maakten 
zich zorgen om overlast en daar kun je 
je ook wel iets bij voorstellen.’  
Uit gebreid overleg volgde met een 
klankbordgroep van actieve bewoners. 
Zij bezochten ook andere studentencom-
plexen van De Key, bijvoorbeeld in de 
Pieter Vlamingstraat in Oost, en spraken 
daar met omwonenden. 

Heldere afwegingen
In het ontwerp zijn oplossingen verwerkt 
die de zorgen voor overlast bij de meeste 
bewoners hebben kunnen wegnemen. 
Er komen bijvoorbeeld geen dakterras  
en balkons, de gevel is aangepast en 
voor fietsen komt er een inpandige 
stalling. Om tijdens de bouwwerkzaam-
heden alles goed te laten verlopen, 
is een uitgebreid BLVC-plan opgesteld 
 (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid 
en Communicatie). 

Miriam is trots op het resultaat. ‘Er zijn 
in deze buurt nog geen studentencom-
plexen, dus DC van Hall voegt echt iets 
toe. Niet iedereen krijgt zijn zin, maar de 
gemaakte afwegingen zijn wel helder.’ 
De ervaringen uit het participatieproces 
nemen ze mee naar volgende projecten. 
Intussen kijken ze reikhalzend uit naar 
de oplevering van DC van Hall in 2022. 
Ries: ‘In overleg met de buurt willen 
we dan de openbare ruimte verbeteren. 
De Key heeft al een mooi plan gemaakt 
voor een groen verblijfsgebied op het 
binnenterrein. Daarmee een nieuw stuk 
kwaliteit wordt toegevoegd aan de 
stad. Ik hoop dat mensen hier met veel 
 plezier wonen, want dat is uiteindelijk 
waar het om gaat.’ 

Zie voor meer informatie ook:  
dcvanhall.amsterdam

Klassiekers in aanbouw |    9
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‘De Spaarndammerbuurt is een hele 
fijne buurt en de ligging is heel gunstig. 
Het is maar een kwartiertje fietsen 
naar mijn werk bij Zara in de Kalver-
straat. Mijn man werkte als chefkok 
in een Iraans restaurant in de Jan 
van  Galenstraat. Daar ging hij met de 
 scooter naartoe. Maar door corona is 
dat restaurant dicht, nu werkt hij bij 
PostNL.’ 

Erg klein
‘Onze woning op de tweede etage heeft 
maar één slaapkamer. Zelfs voor twee 
personen is het erg klein. We bewaren 
serviesgoed en kleding in de berging 
op zolder. Ik moet dus steeds naar  
boven om spullen te halen als we  
bezoek hebben of als ik andere kleding 
nodig heb. Dat is heel lastig.’

Wanhopig
‘Toen ik zwanger was gingen we naar 
De Key om te vragen of we een andere 
woning konden krijgen, maar gezins-
uitbreiding is geen reden daarvoor. 
Onze enige kans was woningruil, maar 
dat lukte steeds niet. Mensen vinden 
deze woning te klein, of vallen over het 
betaald parkeren. Ja dat heb je midden 
in Amsterdam. Toen we uiteindelijk een 
goede ruil hadden gevonden, zei die 
vrouw op het laatste moment af. Ik was 
acht maanden zwanger en was echt 
wan hopig, ik kon er nachtenlang niet 
van slapen.’

Grote speeltuin
‘De nieuwe wijk de Houthaven is maar 
vijf minuutjes lopen hier vandaan. We 
hebben het gebouwd zien worden. Bij de 
nieuwe school is een peuterspeelzaal waar 
Arad vanaf  oktober naartoe gaat. Nu gaan 
we daar soms al naar de grote nieuwe 
speeltuin. We dachten dat we daar nooit 
een huis zouden kunnen krijgen, want 
het zijn vooral koopwoningen en dure 
huur woningen. Maar we gaan er nu toch 
wonen. Als ik het aan mijn vriendinnen 
vertel, geloven ze het gewoon niet.’

Droomhuizen
‘Met Angelique Vloemans van De Key 
 hadden we veel contact vanwege het 
gedoe met de woningruil. Zij liet op een 
gegeven moment weten dat er in de 
Houthaven ook sociale huurwoningen 
 komen en dat er een speciale regeling 
was voor gezinnen uit de Spaarndammer-
buurt. We konden zelfs kiezen uit drie 
droomhuizen. Het werd een hoekwoning 
met een groot balkon bij de keuken. Dat 
balkon kun je afsluiten dus dan kun je het 
ook in de winter gebruiken.’

Kindvriendelijke buurt
‘Het wordt een hele kindvriendelijke buurt, 
zonder auto’s op straat. We gaan twee tot 
drie keer per week kijken hoe ver ze zijn. 
De buitenkant is al klaar, maar hoe ver ze 
binnen zijn weet ik niet. Binnenkort komt 
er wel een bijeenkomst met de andere 
bewoners. Het is fijn dat je al een beetje 
een beeld krijgt wie je buren worden.’ 

Sinds 2011 woont Faronik Moradi (30) met haar man 
Behrouz (40) in een kleine tweekamerwoning in de  

Spaarndammerstraat. Zeker nu ze een zoontje hebben  
van bijna twee is dat veel te klein. Maar de talloze  

pogingen om iets anders te vinden liepen steeds spaak.  
Nu is het gezin Moradi een van de 15 gezinnen uit de  

Spaarndammerbuurt die doorstromen naar de Houthaven.

Verbinding tussen Houthaven 
en Spaarndammerbuurt
De Key vindt het belangrijk dat de  nieuwe 
Houthaven in verbinding is met de 
Spaarndammerbuurt. Niet alleen fysiek, 
maar ook sociaal. Daarom hebben we  
15 gezinnen uit die buurt de kans  gegeven 
om hier naartoe te verhuizen. Deze 
verhuizingen vallen onder de  regeling dat 
woningcorporaties 5% van de nieuwe 
verhuringen naar eigen inzicht mogen 
toewijzen. De nieuwe  bewoners maken 
ruim voor de oplevering kennis  met elkaar. 
Tijdens deze momenten kunnen zij direct 
afspraken maken over hoe ze willen 
samenwonen en of ze bijvoorbeeld zelf 
iets in het beheer willen oppakken.

Beheerder Angelique Vloemans:  ‘We 
hebben al onze huurders in de Spaarndam-
merbuurt een e-mail gestuurd over deze 
mogelijkheid. Ook huurders van andere 
corporaties kwamen voor de regeling in 
aanmerking; zij zijn door hun eigen 
verhuurder geïnformeerd. Daardoor was er 
veel belangstelling voor de coronaproof 
informatiebijeenkomsten in museum Het 
Schip. Uiteindelijk hebben zo’n 60 gezinnen 
zich aan gemeld. Begrijpelijk, want het is 
een unieke kans zo’n nieuwbouwwoning  
op een mooie locatie voor een sociale 
huurprijs. Mensen moesten voldoen aan 
eisen voor inkomen en gezinssamen stelling 
en wie het langst in de Spaarndammer-
buurt woonde had de grootste kans. Het 
gezin Moradi voldeed aan alle criteria;  
het nieuwe huis past ze als een jas.’

Klassiekers in aanbouw |    11
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‘Stoere Jongens’
De keuze voor de naam van het gebouw is geen toeval en 
past bij het thema van het Houthaven-eiland waarop het 
staat. "Stoere jongens" is het eilandthema van Wiborg eiland. 
De houtsoort Afzelia is een zeer sterke hardhoutsoort, die 
 gebruikt wordt voor de bouw van schepen. Het thema ‘Stoere 
jongens’ komt ook terug in de bouwstijl van het gebouw.  
Deze lijkt op de lange rij pakhuizen, die je ook aan de  
grachten van de Amsterdamse binnenstad kunt vinden.

Wonen in 2021
De woningen worden in het voorjaar van 2021 opgeleverd.  
De Key heeft 15 woningen van Afzelia toegewezen aan  
gezinnen uit de Spaarndammerbuurt. In oktober 2020 kwamen 
de overige woningen op WoningNet. Doorstromers konden op 
de woningen reageren. Eind dit jaar en in het begin van het 
nieuwe jaar kunnen de toekomstige bewoners elkaar leren 
kennen en meedenken over de inrichting van de directe  
omgeving van het gebouw.

De Key in de Houthaven
De Houthaven begint al echt contouren 
te krijgen. Op de plek waar eeuwenlang 
schepen af en aan voeren, waar 
industrie zich vestigde en waar de stad 
ophield, komt een waterrijke nieuw-
bouwwijk. Ook De Key bouwt mee.  
Dat doen we omdat we als actieve 
corporatie in de Spaarndammerbuurt  
de verbinding tussen oud en nieuw 
goud waard vinden. Door het bouwen 
van sociale huurwoningen in deze 
relatief dure wijk, maken we wonen  
hier ook mogelijk voor huurders met 
een smalle beurs.

Voor vier kavels in de Houthaven 
ontwikkelde De Key plannen voor in 
totaal 275 sociale huurwoningen.  
Elk gebouw krijgt de naam van een 
houtsoort: Afzelia, Lariks, Mahonie en 
Meranti. Er komen woningen voor 
gezinnen, die vaak op hun beurt weer 
een woning achterlaten waar een 
woonstarter zijn wooncarrière kan 
beginnen. 

Het eerste gebouw Afzelia met 41 
gezinswoningen is bijna klaar. Begin 
volgend jaar kunnen de gezinnen 
verhuizen. 

In het tweede gebouw Lariks komen 
semi-zelfstandige jongeren woningen. 
Eind dit jaar begint de bouw en 
anderhalf jaar later vinden ruim  
260 woonstarters hier een plek.  
Ruim voor die tijd denken we al na  
over de vraag welke jongeren hier  
het best met elkaar kunnen gaan 
wonen.

De woningen van Afzelia
20 galerijwoningen
Woningen van circa 82-89 m2 met 3 slaapkamers

2 begane grond woningen
Woningen van circa 113 m2 met 4 slaapkamers

8 hoekwoningen
Woningen van circa 85 m2 met 3 slaapkamers

7 hoekwoningen
Woningen van circa 79 m2 met 3 slaapkamers

4 hoekwoningen
Woningen van circa 35m2 met 1 slaapkamer*

*Dit type woning is niet geschikt voor gezinnen.

Klassiekers in aanbouw |    13

Houthaven Afzelia
Architect: Heren 5 architecten
Bouwbedrijf: Hillen & Roosen
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‘Een ruimte 
     voor jezelf is 
 echt belangrijk’

Het voormalige bedrijfs-
verzamelgebouw op de hoek 

van de Donker Curtiusstraat en 
de Van Hallstraat staat in de  
steigers. Hier komen straks 
168 studentenwoningen.  
Meer dan de helft van de  

woningen voor PhD-kandidaten: 
jongeren met een promotie-
plaats bij een universiteit.  
Bob Pierik vertelt over zijn 

wooncarriere en wat hij nodig 
heeft als PhD-student. Wat 

vindt hij van de plannen van 
De Key voor DC van Hall?

‘Toen ik naar Amsterdam kwam voor 
mijn master, heb ik even gewoond in 
een tijdelijke studentenwoning aan 
de Wenckebachweg. Daarna kon ik al 
snel verhuizen naar een studentenhuis 
aan de Oudeschans. Inmiddels was ik 
 afgestudeerd en begon mijn promotie-
onderzoek naar het straatleven in 
 Amsterdam in de 17e en 18e eeuw. 
Volgend jaar maart moet dat af zijn. 
Sinds een paar maanden woon ik in een 
zelfstandige studio in de Bijlmer. Die 
kreeg ik via de UvA; de woning stond 
leeg omdat er vanwege corona geen 
buitenlandse studenten zijn. Een ruimte 
voor jezelf is echt belangrijk als je werk 
te doen hebt. Hier heb ik een plek om 
te zitten en te schrijven.’

‘Het is een gouden formule dat  
De Key betaalbare woningen bouwt 
voor PhD’s. Op zich mag je als PhD in 
je studentenkamer blijven, maar op een 
gegeven  moment heb je geen zin meer 
in de onrust en de kratten bier. In de 
vrije sector zijn de huurprijzen dubbel 
zo hoog en zoveel verdien je nou ook 
weer niet. De enige oplossing is dan 
om Amsterdam uit te gaan. Dat De Key 
tijdelijke contracten hanteert voor de 
PhD-woningen begrijp ik wel. Net zoals 
het niet de bedoeling is dat je te lang in 
een studentenwoning blijft. Toch is het 
ook lastig, want als je PhD-aanstelling 
en dus ook je PhD-huurcontract afloopt 
moet je tegelijkertijd een nieuwe baan 
zoeken en een nieuw huis.’

‘Zelf vind ik het nu wel lekker in de 
Bijlmer en een stukje fietsen naar mijn 
werk is gezond. Wel mis ik soms een 
bioscoop dichtbij. Gezamenlijke voor-
zieningen en gemeenschappelijke 
 ruimtes zijn denk ik wel handig voor 
studenten en voor buitenlandse PhD’s. 
Nederlandse promovendi hebben 
 inmiddels hun eigen netwerk wel 
 opgebouwd. Wat ik belangrijk vind is 
dat er bij studentenwoningen aandacht 
is voor het beheer van collectieve 
 ruimtes. Het is goed om bewoners daar-
bij een beetje eigenaarschap te geven. 
Het systeem met student-beheerders als 
aanspreekpunt klinkt goed. Zeker als   
zij een budgetje hebben om zo nu en 
dan iets te organiseren.’ 

DC Van Hall
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DC van Hall is een transformatie project. 
In het casco van het verouderde 
 bedrijfsverzamelgebouw komen  
158 zelfstandige studentenwoningen van 
circa 21 tot 32 m2. De helft daarvan is  
voor PhD’s. Ook komen er 10 iets grotere 
tweekamer woningen van circa 45 m2 

waar PhD’s met een partner kunnen 
samenwonen. Op de begane grond 
 komen bedrijfsruimtes, horeca en het 
binnenhof wordt een groene collectieve 
buitenruimte. Bij dit woonconcept  
wordt nagedacht over aanvullende voor-
zieningen, zoals deelfietsen, collectief 
internet en een wash&go waar je je 
was kunt doen  en elkaar ontmoeten.

Studenten en PhD’s krijgen een  
tijdelijk contract tot het eind van hun 
studie of aanstelling plus een half jaar. 
Vier student-beheerders gaan zorgen 
voor de samenhang en de leefbaar-
heid, zodat de woon starters een goede 
start krijgen in de buurt. De werkzaam-
heden zijn in volle gang. Voorjaar 2022 
worden de woningen opgeleverd. 

Deze transformatie draagt bij aan de 
verduur zaming van het bezit van De 
Key. Het pand gaat van label G naar 
label A, wordt gasloos en er komen  
 zonnepanelen en een groen dak. 

DC Van Hall
Architect: Studioninedots 
Bouwbedrijf: Van Wijnen

16    |  Klassiekers in aanbouw



18    |  Klassiekers in aanbouw Klassiekers in aanbouw |    19

Wonen in 
  een Startblok

In de Wormerveerstraat bouwt De Key een Startblok:  
een woonconcept voor statushouders én Nederlandse 
woonstarters. Dit is alweer het derde Startblok waarbij 

De Key betrokken is. Het eerste opende in de zomer van 
2016 aan de Riekerhaven. Twee bewoners van het  

eerste uur - Abdullah Zakrat en Dewi Omtzigt –  
kijken terug naar hun tijd op die bijzondere plek.
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‘Ik was de eerste die de sleutel kreeg’, 
vertelt Abdullah (31). Na een lange  
periode van verblijf in diverse AZC’s had 
hij in Startblok Riekerhaven eindelijk 
een plek voor zichzelf. Het concept van  
Startblok waarbij statushouders en 
 Nederlandse jongeren samenwonen 
noemt hij ‘nice’: ‘Het is een goede manier 
om Nederlandse mensen te leren kennen. 
Het helpt echt om te integreren.’

Dewi (26) woonde in een studenten-
woning in het voormalige ACTA-gebouw, 
maar moest daar weg toen ze was 
 afgestudeerd als fysiotherapeut. ‘Ik hou 
van mensen om me heen en wou niet 
meteen helemaal alleen gaan wonen. 
Bovendien vond ik het interessant om 
meer te leren over verschillende cul-
turen. Het was nog heel spannend of ik 
vanuit het oude Acta-gebouw naar 
Startblok Riekerhaven kon doorschuiven, 
want er waren heel veel aanmeldingen.’

Zelfbeheer
In een Startblok hebben bewoners een 
actieve rol bij het beheer. Gangmakers 
zorgen dat het samenleven in een gang 
goed loopt. Projectmakers houden de 
overkoepelende zaken op het gebied 
van hygiëne, veiligheid en leefbaarheid 
in de gaten. Dewi en Abdullah werden 
allebei actief als Projectmaker. Dat 
 betekent bijvoorbeeld het schoonmaak-
team aansturen, spreekuren draaien, 
maar ook ruzies oplossen en het eerste 
aanspreekpunt zijn bij calamiteiten. 

Veerkracht
‘Het was een drukke periode’, zegt 
Dewi. ‘Maar het heeft me ook veel 
 gebracht. Ik heb er mijn beste vrienden 
leren kennen en ik heb inzicht gekre-
gen in de veerkracht van mensen als 
Abdullah. Daar heb ik echt respect 
voor.’ Voor Abdullah – die in Cairo en 
Beiroet twee opleidingen tot architect 
en interieurdesign afrondde – bracht 
Startblok ook een kans op werk. Hij gaf 
een presentatie over Startblok en kwam 
toen in contact met iemand die hem 
introduceerde bij architect Olaf Gipsen. 
Bij dat bureau werkt hij nu al een paar 
jaar.

Een fase verder
Nu woont Dewi samen met haar vriend 
in een middenhuur¬appartement. Ze 
kreeg daarbij voorrang omdat ze een 
sociale huurwoning in Startblok achter-
liet. Op haar tijd in Riekerhaven kijkt 
ze tevreden terug: ‘Het was een hele 
mooie tussenstap na de studentenflat. 
Bij Startblok heb je net zoveel contact 
met anderen als je zelf wilt.’ Ook 
 Abdullah woont inmiddels samen met 
zijn Amsterdamse vriendin. ‘In Startblok 
heb ik een mooie tijd gehad en we 
hebben heel leuke gangfeesten 
 georganiseerd. Maar nu ben ik een   
fase verder.’ Zijn tip voor toekomstige  
Startblokbewoners: ‘Stel je open op, 
dan ontmoet je mensen en krijg je de 
kans om andere culturen te leren  
kennen.’ 

Het Startblok concept
In de Spaarndammerbuurt bouwt De Key 
Startblok Wormerveerstraat. Hiermee 
bouwen we verder op de ervaringen van 
Startblok Riekerhaven en Startblok 
 Elzenhagen. 

Sinds 1 juli 2016 wonen op Startblok
Riekerhaven zo’n 565 jongeren tussen
de 18 en 28 jaar samen. De helft zijn
Nederlandse studenten en starters, de
andere helft jonge statushouders
(vluchtelingen met een verblijfsvergun-
ning) voornamelijk uit Syrië en Eritrea.
De Nederlanders en vluchtelingen wonen
om-en-om, beheren het complex zelf en
hebben een manifest ondertekend  
waarmee ze zich committeren aan de 
missie: ‘Building a future together’.

Op het voormalig sportpark Elzenhagen 
in Amsterdam-Noord hebben we  
samen met Eigen Haard Startblok  
Elzenhagen ontwikkeld. Sinds 2018  
wonen hier 540 jongeren, waarvan de 
helft Nederlandse jongeren en de andere  
helft jonge vluchtelingen die net een 
verblijfsvergunning hebben gekregen.
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Startblok Wormerveerstraat
Architect: KENK architecten  

Bouwbedrijf: De Nijs

Startblok Wormerveerstraat
Startblok Wormerveerstraat is anders. 
Het ligt niet aan de rand van de stad  
en het is kleinschaliger: hier komen  
48 woningen voor statushouders en 48 
woningen voor woonstarters. Iedereen 
heeft een zelfstandige gasloze woning 
van circa 24 m2 en er komt een  
gemeenschappelijke huiskamer waar 
buurt bewoners, statushouders en de 
woonstarters elkaar kunnen ontmoeten 
en gezamenlijke  activiteiten kunnen 
organiseren. Ook komen er twee  
gemeenschappelijke tuinen.

Het gebouw komt op de plaats van een 
school die inmiddels is gesloopt. Het 
ontwerp met veel baksteen sluit aan bij 
de omringende Amsterdamse School-
architectuur. Tegels uit de voormalige 
school komen terug in de gevel.  
De bouw begint eind dit jaar en de 
 oplevering is gepland voor begin 2022. 

Zie voor meer informatie:  
www.wormerveerstraat.nl
 

Tentoonstelling Project StartblokTentoonstelling Project Startblok
“Hoe is het nou echt om samen te leven “Hoe is het nou echt om samen te leven 

met mensen met een heel andere achter-met mensen met een heel andere achter-

grond en geschiedenis dan die van jou?” grond en geschiedenis dan die van jou?” 

Dat was de vraag die fotograaf Karijn Dat was de vraag die fotograaf Karijn 

Kakebeeke zich stelde toen ze kennismaakte Kakebeeke zich stelde toen ze kennismaakte 

met een uniek woonconcept in Amsterdam: met een uniek woonconcept in Amsterdam: 

Startblok Riekerhaven. Dat leidde tot Startblok Riekerhaven. Dat leidde tot 

PROJECT STARTBLOK:  PROJECT STARTBLOK:  

een multimediale tentoonstelling waarin een multimediale tentoonstelling waarin 

bezoekers worden meegenomen in het bezoekers worden meegenomen in het 

 leven van Nahom, Leila, Isabella,    leven van Nahom, Leila, Isabella,   

Samer en Timo, vijf bewoners van dit Samer en Timo, vijf bewoners van dit 

 Amsterdamse wooncomplex.   Amsterdamse wooncomplex.  

Van 7 september tot en met 15 oktober  Van 7 september tot en met 15 oktober  

is de tentoon stelling te zien in OBA  is de tentoon stelling te zien in OBA  

De Hallen in  Amsterdam en daarna op De Hallen in  Amsterdam en daarna op 

andere  locaties in Nederland. andere  locaties in Nederland. 

Meer informatie en data:  Meer informatie en data:  
www.projectstartblok.nlwww.projectstartblok.nl

Foto:  
Karijn Kakebeeke
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De Key realiseert hier een woonconcept 
dat betaalbaar én comfortabel is; veilig, 
schoon en prettig wonen tegen een zeer 
betaalbare huur. ‘Semi-zelfstandige 
woningen voor jongeren zijn nieuw voor 
ons’, zegt Olivier Smink, programma-
medewerker woonconcepten. ‘Bij deze 
woningen krijgt elke woonstarter een 
eigen kamer met douche en wc. Met zijn 
drieën delen zij een ruime woonkeuken. 
Daar kan natuurlijk gedoe over komen en 
daarom moet je goed nadenken aan wie 
je die woningen gaat toewijzen.’

De juiste jongeren bij elkaar
‘Er is al flink nagedacht over allerlei 
 manieren om ervoor te zorgen dat de 
juiste jongeren in deze woningen bij 
 elkaar terechtkomen. We organiseerden 
een jongerenpanel om samen met hen te 
brainstormen. Een eerste oogst van de 
brainstorm is een datingapp voor toe-
komstige huisgenoten of voorsorteren op 
gemeenschappelijke interesses: sporters 
bij sporters, filmfanaten bij elkaar en 
geen vleeseters bij vegans.’ 

‘Een andere richting die we onderzoeken 
zijn broer-zus-woning: jongeren uit 
 hetzelfde gezin gaan wél uit huis maar 
wonen nog niet helemaal zelfstandig. 
Daarnaast vinden wij het belangrijk om 
voor een deel van de woningen voorrang 
geven aan jongeren uit de Spaarndammer-

buurt: zo versterken we weer de  
verbinding van de oude buurt met  
de nieuwe Houthaven.’ 

Iedereen een kans
De Key verwacht flinke belangstelling 
want er is een groot tekort aan jongeren-
woningen. De huur wordt heel aan-
trekkelijk: circa 250 euro per maand.  
‘We vinden het belangrijk dat iedereen 
een kans krijgt’, vertelt Olivier. ‘Daarom 
willen we niet alle woningen toewijzen 
via voordracht van de andere huurders. 
Dan vallen jongeren die nog geen net-
werk hebben buiten de boot. Misschien 
wordt het wel een getrapt systeem, 
 waarbij we eerst op inschrijfduur 
 selecteren en vervolgens gaan matchen 
op specifieke kenmerken. Het wordt in 
ieder geval een transparant systeem met 
mogelijkheden voor iedereen.’

De Key denkt verder dan het gebouw 
alleen. De inrichting van de collectieve 
tuin wordt bijvoorbeeld samen met de 
bewoners gedaan. ‘Te denken valt aan 
sporttoestellen of een gezamenlijke 
moestuin. Bijzonder is ook dat er naast 
het jongerencomplex Lariks een gebouw 
met seniorenwoningen staat van Habion. 
Misschien is er wel voorrang te  
bedenken voor een groep jongeren  
die zich ook voor die oudere buren  
willen inzetten.’

Lariks is het tweede woongebouw van De Key in de 
Houthaven. Eind dit jaar begint de bouw en anderhalf 
jaar later vinden ruim 260 woonstarters hier een plek. 

In Lariks komen voornamelijk semi-zelfstandige  
jongerenwoningen. Ruim voor die tijd denken we al  
na over de vraag welke jongeren hier het best met  

elkaar kunnen gaan wonen. 

Met wie ga jij  
je keuken delen?

Semi-zelfstandige jongerenwoningen 
in de Houthaven

Houthaven Lariks
Architect: M3H architecten 

Bouwbedrijf: Hillen & Roosen
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Brainstorm met jongerenpanel 
De Key organiseerde op 10 september een 
panel waarin 13 jongeren in de leeftijd van 
18 tot 28 jaar nadachten over hun ideale 
woning, omgeving en huis genoten. Is er 
behoefte aan een ruimte met gezamenlijke 
wasmachines? Willen de jongeren een 
schoonmaakdienst voor de keuken? Instal-
leren we meerdere kook platen als jongeren 
wel tegelijkertijd maar niet samen willen 
koken? Deze en meer kwesties werden 
voorgelegd aan het jongerenpanel. Olivier 
woonde de avond met enkele collega’s bij. 
‘Met behulp van een magnetisch bord 
konden de  jongeren een kamer naar wens 
inrichten’, vertelt hij. ‘Als voorbeeld werd 
gebruik gemaakt van de plattegronden van 
Lariks in de Houthaven. In het overgrote 
deel van deze woningen wonen straks   
3 jongeren die samen een woonkeuken 
delen. Aan de hand van de ingerichte  
woning stelden ze zich voor aan de andere 
jongeren.’

Uitgebreid koken of meer ruimte 
voor ontspanning
‘Je ideale kamer indelen is natuurlijk goed 
te doen’, vertelt Olivier. ‘Maar samen een 
keuken indelen vereist wat overleg. Hoe 
zou je zo’n ruimte met z’n drieën inrichten? 
Zo wilde één groepje een zo groot moge-
lijke keuken met een oven, maar ook een 
bank én een eettafel. Met beperkte ruimte 
beschikbaar moesten keuzes gemaakt 
worden. Bij een andere groep lag de focus 
minder op koken, en werd de ruimte opti-
maal ingezet om gezellig samen te komen.’

‘Ook werd er nog gesproken over de 
 inrichting van een gemeenschappelijke 
ruimte onder in het gebouw. Alle bewoners 
kunnen hier gebruik van maken. ‘Er 
 kwamen diverse ideeën langs: een studie-
zaal met koffie, een plek om samen voet-
bal te kijken of een ruimte om af te huren 
voor een feest. Een aanwezige gamer wees 
op de noodzaak van zeer goede wifi.’

Gedeelde normen en waarden
‘Belangrijk bij het delen van een woning is 
een goede klik met je huisgenoten. Ik 
vond het opvallend dat dit volgens het 
jongerenpanel niet in leeftijd of studie-
niveau zit. Normen en waarden, karakter 
en interesses werden benoemd. Maar de 
jongeren hoeven volgens het panel niet 
allemaal hetzelfde te zijn. Een van de aan-
wezige jongeren vertelde over haar huis-
genoot die haar absolute tegenpool is qua 
dag- en nachtritme. En toch bleek dat in 
de praktijk prima te werken. Eén van de 
jongeren opperde zelfs dat het misschien 
beter is om aan te geven met welk type 
persoon je niet wilt samenwonen, dan dat 
er wordt gezocht naar de ultieme ‘match.’ 

De ‘woonstarter’ bestaat niet
‘Een jongerenpanel is ideaal’ vertelt  
Olivier. ‘In tegenstelling tot een schriftelijk 
of  online onderzoek konden we nu gericht 
doorvragen. Dat is echt heel erg waarde-
vol.’ Wat hem het meeste opviel tijdens 
het bijwonen van het panel was de  
diversiteit en gezamenlijkheid waarin  
de jongeren oplossingen zochten.  
‘De woonstarter bestaat niet’, lacht hij.  
‘De verschillende ideeën van de jongeren 
geven ons veel nieuwe inzichten. De  
resultaten van het jongerenpanel leggen 
we naast de plannen voor Lariks, zodat  
we eventueel nog kunnen bijsturen. We 
gaan dit vaker doen. We kunnen naast 
andere woonprojecten ook praten over 
beleid, of bijvoorbeeld over bewoners-
communicatie. Op deze manier blijven  
we goed in verbinding met onze  
doelgroep.’ 
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De woningen van Lariks
263 Onzelfstandige woningen
• 85 woningen voor 3 bewoners

•  4 woningen voor 2 bewoners

15 Zelfstandige woningen
•  Gemeenschappelijke binnentuin

•  Sportfaciliteiten

•  Twee inpandige fietsenstallingen



2020 - 2022 
600 blije woonstarters en  
gezinnen in Amsterdam West!
Klassiekers in Aanbouw - Bekijk nu de animatie!

Onze Klassiekers in Aanbouw 
in Amsterdam West

Woonstichting De Key - 2020


