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Voorwoord
Voorjaar 2005. Terwijl ik achter mijn computer aan deze scriptie zit te werken, klinkt aan
de overkant van de straat een onophoudelijk gedreun. Werklieden lopen af en aan, de
parkeervakken staan vol met busjes van aannemers. De afgelopen maanden kreeg het
voormalige huurpand tegenover mijn kantoor al een gloednieuwe fundering. Nu is de
gevel aan de beurt. Met zware drilboren en schuurmachines verdwijnt iedere dag weer
een stukje vuil dat er in de afgelopen honderd jaar aan vast is gekoekt. De ‘nieuwe’ 19e
eeuwse façade die dadelijk onder het stof vandaan zal komen, zal het goed doen bij jonge
kopers. Ook al moeten ze diep in de buidel tasten om een etage in de Oude Pijp te kunnen
kopen. Iets verderop gingen onlangs enkele woningen van 65 vierkante meter voor ruim
220.000 euro van de hand.
Oktober 2005. Op twee etages na is het pand tegenover mijn kantoor verkocht. Alleen op
één hoog en op zolder is nog een woning te koop. Voor de eerste etage van zestig meter
groot moet ! 249.500 worden neergelegd. De zolder van 55 vierkante meter kan al voor !
229.000 van eigenaar wisselen. Waar de voormalige huurders zijn gebleven, is onbekend.
De meeste zullen niet in staat zijn om dit soort prijzen neer te leggen voor een woning die
vorig jaar waarschijnlijk nog voor 350 tot 400 euro gehuurd kon worden. Alle positieve
èn negatieve kanten van de gentrification van de Oude Pijp trekken aan het raam van
mijn kantoor voorbij.
Het is vreemd om zo dicht op het onderwerp van je afstudeerscriptie te zitten. Aan de
andere kant zorgde juist die nabijheid de afgelopen maanden voor extra inspiratie om aan
dit onderzoek te werken. Het is niet altijd gemakkelijk geweest om mijn tijd te verdelen
tussen mijn bedrijf en mijn studie. Ik zou dit afstudeerproject dan ook nooit tot een goed
einde hebben kunnen brengen zonder de grote steun van Bram, mijn ouders en vele
vrienden. Ook ben ik mijn begeleider en gentrification-expert Jan van Weesep erg
dankbaar voor zijn inzet. Ondanks zijn naderende emeritaat besloot hij tijd vrij te maken
om mij bij deze scriptie te begeleiden. Verder had mijn onderzoek ook niet kunnen slagen
zonder de medewerking van allerlei personen en instanties die hun kennis en ervaring
over de Oude Pijp met mij wilden delen. Op die manier kon ik een gedetailleerd beeld
schetsen van de veranderingen in een buurt waar ik vijftien jaar geleden zelf nog drie
maanden als onderhuurder heb gewoond. Ik kon toen niet vermoeden dat ik over die plek
ooit mijn afstudeerscriptie zou schrijven. Het maakt de voldoening achteraf wel extra
groot.
Jaco Boer, november 2005
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Samenvatting
In de afgelopen vijftien jaar is de voormalige volksbuurt de Pijp stap voor stap van
karakter veranderd. Veel particuliere verhuurders splitsten hun panden en verkochten de
gerenoveerde woningen aan nieuwe, rijkere buurtbewoners. De oude sigarenboer op de
hoek maakte plaats voor een trendy loungecafé. En voormalige timmerwerkplaatsen
werden omgebouwd tot strak ingerichte kantoren. Het zijn tekenen van ‘gentrification’ –
letterlijk vertaald ‘veradelijking’ – waarbij woningen en straten worden opgeknapt en de
buurt een andere bevolkingssamenstelling krijgt.
In de jaren zeventig en tachtig onderging de Jordaan eenzelfde metamorfose. Binnen
enkele decennia veranderde de vervallen binnenstadsbuurt in één van de meest gewilde
woonbuurten van Amsterdam. De gentrification verliep er destijds relatief mild dankzij
de grote invloed die de Nederlandse overheid via subsidies en wetten op de woningmarkt
had. Volgens enkele Amerikaanse onderzoekers als Hackworth, Lees en Smith is de
gentrification in het vorige decennium echter ingrijpend van karakter veranderd. Door de
globalisering en de integratie van de financiële wereld met de vastgoedsector zou het
proces vaker op gang worden gebracht door internationaal opererende
beleggingsmaatschappijen. Zij worden daarbij gesteund door overheden, die veel
positiever tegenover deze private vorm van stedelijke vernieuwing zouden staan dan
vroeger. In veel steden zou daardoor een nieuw soort ‘super-gentrification’ zijn ontstaan,
waarbij een ‘happy few’ de vorige generatie ‘gentrifiers’ in voormalige
gentrificationbuurten van hun plek verdringt. De media zouden in dit proces een grote rol
spelen en ervoor zorgen dat niet alleen de woningen maar de hele buurt een ‘upgrading’
krijgt.
In deze afstudeerscriptie heb ik onderzocht of ook in Nederland het proces van
gentrification in de jaren negentig van de vorige eeuw anders is verlopen dan in perioden
daarvoor. Ik heb daartoe de gentrification van de Amsterdamse Jordaan vergeleken met
die van de Oude Pijp. De wetenschappelijke relevantie van mijn scriptie ligt in de vraag
of de door Amerikaanse onderzoekers geconstateerde verandering ook in Nederland kan
worden herkend. Ik heb in mijn onderzoek een accent gelegd op de rol die de overheid
heeft gespeeld op de gentrification in de jaren negentig. Ik vroeg mij daarbij af in
hoeverre zij met haar veranderde volkshuisvestingsbeleid in deze periode de
gentrification in de Oude Pijp heeft versterkt. Oftewel, is er nog iets overeind gebleven
van de vroegere ‘dempende’ invloed op het proces van gentrification? Het antwoord op
deze vragen is ook relevant voor het maken van beleid.
Concreet staat in deze scriptie de volgende onderzoeksvraag centraal:
In hoeverre is het proces van gentrification in de Amsterdamse Oude Pijp anders
verlopen dan in de Amsterdamse Jordaan en welke rol heeft de overheid met haar
veranderde volkshuisvestingsbeleid daarin gespeeld?
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De onderzoeksvraag kan in een aantal deelvragen worden opgesplitst:
a) wat wordt er verstaan onder gentrification?
b) op welke manier is het volkshuisvestingsbeleid van de overheid in de jaren
negentig veranderd?
c) hoe is het proces van gentrification verlopen in de Amsterdamse Jordaan?
d) hoe is het proces van gentrification verlopen in de Amsterdamse Oude Pijp?
e) in hoeverre is de gentrification in beide buurten anders verlopen en wat zijn
daarvan de belangrijkste oorzaken?
f) welke rol heeft het veranderde overheidsbeleid gespeeld in het proces van
gentrification in de Amsterdamse Oude Pijp in vergelijking tot haar rol in
hetzelfde proces in de Amsterdamse Jordaan?
Om antwoorden te vinden op deze vragen heb ik een kwalitatief onderzoek uitgevoerd
met een combinatie van literatuurstudie en half gestructureerde interviews met een select
aantal sleutelfiguren in de Oude Pijp. In totaal hebben 14 (ex)bestuurders, buurtactivisten
en vertegenwoordigers van makelaars en woningcorporaties hun kennis, ervaringen en
verwachtingen over de Oude Pijp met mij willen delen. Bij de ondervraagde makelaars
was daarbij sprake van een goede mix tussen kleine, middelgrote en grote bureaus.
Voordat ik op de gentrification van de Jordaan en de Oude Pijp ben ingegaan, heb ik in
hoofdstuk 2 de theoretische achtergronden van het sociaal-geografisch verschijnsel
verkend. Daaruit bleek ondermeer dat gentrification zich wereldwijd in allerlei grote en
middelgrote steden heeft voorgedaan. Steden met een belangrijke dienstensector en één
of meerdere universiteiten in alfa- en gamma richtingen bleken het meest gevoelig voor
dit verschijnsel. De betrokken buurten waren vaak centraal gelegen arbeiderswijken met
een gemengd karakter en veel goedkope en karakteristieke gebouwen. Aanvankelijk leek
het erop dat de gentrification overal op dezelfde manier verliep met studenten,
kunstenaars en intellectuelen als pioniers. Daarna volgde een koopkrachtiger publiek en
uiteindelijk kochten commerciële vastgoedpartijen op grote schaal grond en onroerend
goed op om er luxe woningen te ontwikkelen. Later bleek dat het proces van
gentrification toch sterk wordt bepaald door de lokale context. Zo worden bestaande
buurtbewoners niet overal verdrongen door rijkere nieuwkomers. Voormalige huurders
kunnen na verbetering van hun sociaal-economische positie zelfs de aanjager worden van
gentrification als ze woningen in de buurt opkopen voor eigen gebruik (“incumbent
upgrading”).
Onder wetenschappers is de afgelopen decennia ook veel gediscussieerd over de
oorzaken en effecten van gentrification. Zo presenteerde de neo-marxistisch
georiënteerde geograaf Neil Smith in 1979 zijn veel-geciteerde ‘rent gap’ theorie. Hierin
wordt gentrification op gang gebracht door particuliere ontwikkelaars, die in
verwaarloosde buurten voor weinig geld panden of kavels opkopen. Na herontwikkeling
of renovatie wordt dit vastgoed met veel winst aan eigenaar-bewoners verkocht. Anderen
zoals de humanistische ingestelde geograaf David Ley, zien gentrification juist als uiting
van belangrijke sociaal-economische en sociaal-culturele veranderingen in steden.
Hamnett en Randolph zagen weer een andere verklaring voor het verschijnsel.
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Gentrification moet in hun ogen worden toegeschreven aan verhuurders, die worden
geconfronteerd met een hoge actuele verkoopwaarde van hun pand tegenover lage
toekomstige huuropbrengsten. Via splitsing en verkoop van het gebouw aan eigenaarbewoners willen zij dit gat dichten. Omdat de omvang van deze ‘value gap’ ondermeer
wordt bepaald door het overheidsbeleid, zou deze verklaring beter bij de Europese
situatie passen dan de ‘rent gap’ theorie. Anderen meenden juist dat de ‘rent gap’ en
‘value gap’ theorieën elkaar eerder aanvullen dan beconcurreren. Over de effecten van
gentrification zijn wetenschappers ook erg verdeeld. Waar sommigen de ‘upgrading’ van
de buurt toejuichen, zijn anderen ronduit negatief over de uitkomsten en wijzen op de
verdringing van bestaande buurtbewoners. In feite draait het bij de beoordeling van
gentrification om de vraag wie de meeste rechten kan laten gelden op een plek in de stad.
In Nederland heeft in het onderzoek naar gentrification altijd een accent gelegen op
Amsterdam met de Jordaan en later ook de Oude Pijp als belangrijkste onderzoeksgebied.
Vooral Cortie en Van de Ven hebben in de jaren tachtig veel gepubliceerd over dit
onderwerp, waarbij zij gentrification in verband hebben gebracht met de opkomst van een
nieuwe groep stedelijke huishoudens. Door een combinatie van factoren wist deze groep
op grote schaal woonruimte in de binnenstad te veroveren. Ook Van Weesep heeft in die
periode veel onderzoek gedaan, maar was daarbij vooral geïnteresseerd in de aanbodskant
van de woningmarkt. Zo ontdekte hij dat makelaars en architectenbureaus een belangrijke
rol bij gentrification speelden. Ook bleken commerciële vastgoedpartijen hun besluiten
vaak op niet-rationele gronden te nemen. Daardoor was er nauwelijks sprake van een
doelbewust geïnitieerde en goed gecoördineerde gentrification. Evenals Meulenbelt
concludeerde hij dat er door de sterke invloed van het overheidsbeleid een typisch
Nederlandse vorm van gentrification bestond. Al merkten Musterd en Van de Ven in
1991 op dat met de afname van subsidies en de opkomst van het neoliberale marktdenken
gentrification onder bestuurders steeds vaker als noodzakelijke reddingsstrategie voor de
stad wordt gezien.
In hoofdstuk 3 ben ik nog iets dieper ingegaan op die veranderde houding van de
overheid tegenover gentrification. Mijn aandacht ging daarbij vooral uit naar de
mogelijkheden om goedkope huurpanden te splitsen en verkopen. Door de uitgebreide
huur(prijs)bescherming heeft de huuropbrengst van woningen altijd op een stabiel niveau
gelegen en konden eigenaren alleen via splitsing en verkoop grote winsten behalen. Het
splitsingsbeleid van gemeenten kan daardoor een grote rol spelen in de gentrification van
een buurt.
Amsterdam heeft bijvoorbeeld in de jaren zeventig met een splitsingsverbod en later een
vergunningenstelsel geprobeerd om een einde te maken aan een golf van splitsingen en
verkopen in de binnenstad. Maar het ministerie ging niet akkoord met een verbod.
Bovendien heeft het vergunningenstelsel de splitsingsactiviteiten van commerciële
vastgoedpartijen nauwelijks kunnen afremmen, omdat zij uitweken naar wijken in de
gordel 1920-1940. Hier konden zij vrij eenvoudig en goedkoop aan de strenge
vergunningseisen voldoen. Dat na 1978 het aantal splitsingen in Amsterdam alsnog
inzakte, is ook eerder het gevolg van slechtere economische vooruitzichten dan van de
strenge gebruiksbepalingen die de stad in dat jaar invoerde. Het was een eerste signaal
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dat de situatie op de woningmarkt meer invloed heeft op het aantal splitsingen dan het
overheidsbeleid.
Halverwege de jaren tachtig versoepelde de gemeente zijn splitsingsbeleid voor panden
buiten de stadsvernieuwingsbuurten om middeninkomens in de stad te kunnen houden.
Onder druk van bezuinigingen op bouwsubsidies voor sociale huurwoningen werd de
stad ook vriendelijker tegen commerciële vastgoedpartijen. Wel investeerde de gemeente
als tegenwicht voor de activiteiten van particuliere verhuurders en projectontwikkelaars
veel geld in de nieuwbouw en renovatie van sociale huurwoningen. Het leverde
gemengde buurten op waar bestaande bewoners naast nieuwkomers woonden.
In de jaren negentig kwam onder invloed van bezuinigingen en de verzelfstandiging van
woningcorporaties een einde aan die strategie. Om de woningproductie in de stad op peil
te houden, kwam in het woonbeleid het accent te liggen op de bouw van koopwoningen.
In 1993 werd in Amsterdam zelfs voor het eerst gesproken over de splitsing en verkoop
van sociale huurwoningen om de eenzijdige bevolkingsopbouw van achterstandswijken
te doorbreken. Vijf jaar later maakte de gemeente afspraken met woningcorporaties om
15.000 huurwoningen onder de huursubsidiegrens te splitsen en te verkopen. In 2002
werd dit aantal uitgebreid met 13.000 stuks en mochten er tot 2006 ook 19.000 goedkope
huurpanden van particuliere eigenaren worden gesplitst en verkocht aan eigenaarbewoners.
Voor het splitsen en verkopen van goedkope huurwoningen golden wel allerlei strenge
voorwaarden. Zo moesten veel panden eerst ingrijpend worden opgeknapt en mocht er in
buurten met veel goedkope huurwoningen meer worden gesplitst dan in gebieden met
weinig van dit bezit. Voor elk stadsdeel stelde de gemeente quota vast, terwijl de
stadsdelen zelf besluiten mochten nemen over het tempo en de selectie van te verkopen
bouwblokken. In 2004 bleek dat er nog maar weinig corporatiewoningen waren verkocht
(3665 van de toegestane 28.000) als gevolg van bureaucratische belemmeringen en
afhoudende of onwennige stadsdelen en corporaties. Bovendien hadden de slechte
economische situatie en de hoge verkoopprijzen voor woningen met relatief weinig huur
niet erg mee geholpen om huurders hun woning te laten kopen. Voor de splitsing en
verkoop van particuliere huurwoningen was er ook maar weinig animo geweest.
Verhuurders waren door de slechte situatie op de woningmarkt onzeker geworden over
hun mogelijkheden om de hoge renovatie- en splitsingskosten terug te verdienen. Ook
was er veel kritiek op de manier waarop stadsdelen met het splitsingsbeleid waren
omgegaan. Zo gold voor een groot deel van de splitsingen aanvullende (dure) eisen,
waardoor een flink deel van de uiteindelijke quota niet werden benut.
Aan het einde van het hoofdstuk is ook nog even vooruit gekeken naar de plannen van
VROM-minister Dekker om een kwart van de huurwoningen te liberaliseren.
Aanvankelijk zou het nieuwe beleid al per 1 juli 2006 worden ingevoerd. Maar na hevige
protesten zijn de plannen bijgesteld en wordt pas in 2010 definitief over de invoering
besloten. Veel betrokkenen gaan er toch van uit dat in gewilde wijken de huren in de
komende jaren fors zullen stijgen. Ook zal de kloof tussen populaire en minder populaire
buurten groeien. Vanwege het nieuwe huurbeleid heeft de Amsterdamse wethouder
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Stadig van Volkshuisvesting inmiddels het versoepelde splitsingsbeleid voor particuliere
huurwoningen stopgezet. Hoewel de gemeenteraad ook heeft aangedrongen op het
bevriezen van de verkoop van goedkope corporatiewoningen, is dat vooralsnog niet
gebeurd.
Na de twee inleidende hoofdstukken heb ik mij in hoofdstuk 4 verdiept in de eerste
Amsterdamse buurt die met gentrification te maken kreeg: de Jordaan. Om het proces in
de juiste context te plaatsen ben ik eerst dieper ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van
de wijk. Zo bleek de buurt in de 17e eeuw vooral bedoeld als toevluchtsoord voor
ambachtslieden en middenstanders die de grachtengordel te duur vonden. Maar er
woonden ook arbeiders en arme mensen in sloppen en verwaarloosde zijstraten. Jarenlang
ging het de Jordaan voor de wind, totdat Amsterdam aan het einde van de 18e eeuw geen
aansluiting kon vinden bij de industriële revolutie in Europa. De buurt raakte in verval.
Met het opruimen van krotten en de bouw van goedkope huurwoningen probeerden
liefdadigheidsorganisaties de situatie te verbeteren. En het stadsbestuur liet enkele
grachten dempen om de hygiënische omstandigheden te verbeteren. Maar het waren
druppels op een gloeiende plaat. Steeds meer gezinnen die het konden betalen, vertrokken
al in de jaren dertig naar nieuwe wijken in Amsterdam-West en de gordel ’20-’40.
Met grootschalige sloop en nieuwbouw wilde het stadsbestuur de buurt er aanvankelijk
weer bovenop helpen. Maar na massale protesten werd in 1972 een bestemmingsplan
aangenomen waarin werd uitgegaan van behoud van het historische karakter van de
buurt. De monumentenbeschermers en nieuwe buurtbewoners die zich tegen de
sloopplannen hadden verzet, zagen als eersten hoe oude (pak)huizen tot aantrekkelijke
‘lofts’ konden worden omgebouwd. Met hun investeringen hebben zij in het begin van de
jaren zeventig het verval in de Jordaan doorbroken en commerciële vastgoedpartijen de
weg gewezen. Projectontwikkelaars en aannemers werden ook geprikkeld om in de
Jordaan te investeren door de grote kloof die er in de loop van de jaren was ontstaan
tussen de actuele en de potentiële grondwaarde (‘rent-gap’). Vooral woningen in het
noordelijk deel van de Jordaan en langs de grachten - bijv. Egelantiersgracht en
Bloemgracht - waren populaire beleggingsobjecten.
De verbouwwoede duurde tot 1979 toen de economische vooruitzichten verslechterden
en de rentevoet snel opliep. De bevolkingssamenstelling van de Jordaan was toen al
ingrijpend veranderd met een groeiend aandeel van steeds beter verdienende dertigers en
een afname van het aantal vijftig-plussers. De nieuwkomers waren daarbij vooral langs
de grachten te vinden, terwijl de oudere Jordanezen in de dwarsstraten woonden.
Overigens waren er tussen de nieuwe bewoners onderling ook grote verschillen. Zo
hadden veel hoogopgeleiden langs de Bloemgracht bewust voor de Jordaan gekozen en
waren zij veel meer bij de buurt betrokken dan de (vaak buitenlandse) bewoners van de
verbouwde pakhuizen langs de Brouwersgracht.
Terwijl particulieren en professionele ontwikkelaars op grote schaal in de Jordaan
investeerden, hielden in de jaren zeventig de gemeente en de woningcorporaties zich
grotendeels afzijdig van (ver)bouwactiviteiten. Er waren niet alleen te weinig grote
bouwlocaties aanwezig, maar het versnipperde eigendom in de buurt maakte renovatie
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van dichtbij elkaar gelegen panden erg lastig en duur. De onderlinge machtsstrijd tussen
ambtelijke diensten was een andere hindernis voor actieve bemoeienis met het gebied. In
de jaren tachtig kwam daar verandering in. Particuliere huurwoningen werden op grote
schaal aangekocht en opgeknapt en open gaten in de gevels werden met nieuwe sociale
huurwoningen gedicht. De omslag in deze houding was allereerst een gevolg van de
groeiende politieke aandacht voor stadsvernieuwing. Daarnaast konden de gemeente en
woningcorporaties gemakkelijker aan betaalbare grond komen, omdat de investeringen
van commerciële vastgoedpartijen onder invloed van de slappe woningmarkt waren
ingezakt. Ook kon er dankzij een nieuwe ‘clustergewijze’ aanpak van verwaarloosde
huizenblokken sneller worden gebouwd dan voorheen.
Door de publieke investeringen verdubbelde in de eerste helft van de jaren tachtig het
aandeel van het corporatiebezit in de buurt. Ook groeide het aandeel van eigenaarbewoners ten koste van de particuliere verhuurders in de wijk. Na 1986 leefde de
woningmarkt weer op en gingen de commerciële vastgoedpartijen meer woningen
(ver)bouwen. Voor de gemeente en woningcorporaties werd het door de toegenomen
concurrentie en bezuinigingen op subsidies steeds lastiger om nieuwe woningen in de
sociale huursector te ontwikkelen. Met het groeiend accent op de bouw van
koopwoningen begon ook een deel van de Jordaanbewoners zich tegen sloop en
nieuwbouw te verzetten. Toch hebben de gemeente en de corporaties met hun enorme
investeringen in de jaren tachtig voorkomen dat de Jordaan als gevolg van gentrification
een wijk met een eenzijdige bevolkingssamenstelling en inkomensverdeling werd.
In de tweede helft van de jaren negentig beleefde de Jordaan een (voorlopig) laatste golf
aan splitsingen en verkopen als gevolg van de zeer goede economische vooruitzichten en
de hype rond internet. Daardoor is in deze periode het aandeel eigenaar-bewoners nog
verder toegenomen ten koste van de particuliere verhuurders. Omdat corporaties nog
amper particuliere huurwoningen aankochten voor renovatie en zelf nauwelijks meer
sociale huurwoningen in de Jordaan bouwden, is hun aandeel gestabiliseerd. Dat de buurt
door deze ontwikkelingen inmiddels te duur is geworden voor veel jonge starters, laat de
gestage afname van het aandeel twintigers en jonge dertigers zien. De nieuwkomers uit
de jaren zeventig zijn in de buurt blijven plakken waardoor het aantal laat-dertigers en
veertig-plussers stevig is toegenomen. Ook groeide in de afgelopen jaren het aantal
gezinnen met kinderen er iets sterker dan in de stad als geheel. Onderzoekers stellen dan
ook dat de gentrification van de buurt min of meer is geconsolideerd.
Hoe de Jordaan zich in de toekomst gaat ontwikkelen, is erg onzeker. Aanvankelijk leek
het er met het nieuwe splitsing- en verkoopbeleid van de gemeente op dat het aantal goed
verdienende eigenaar-bewoners flink zou stijgen. Maar van de uitvoering van het beleid
is nog maar weinig terecht gekomen. Het nieuwe huurbeleid van minister Dekker is
waarschijnlijk een grotere bedreiging voor de buurt. Uit een onderzoek van het
wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael bleek onlangs dat meer dan 40% van de woningen
met een gemiddeld oppervlak van nog geen 60 vierkante meter per 1 juli 2006 in de
overgangscategorie of de geliberaliseerde categorie zal vallen. Huurders zullen dan veel
meer geld moeten gaan betalen voor hun woning. Het stadsdeel maakt zich dan ook
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zorgen over de voorraad aan betaalbare huurwoningen en beschouwt de plannen van
Dekker als een ramp voor de binnenstad.
In hoofdstuk 5 heb ik mijn blik gericht op het tweede onderzoeksgebied van deze
scriptie: de Oude Pijp. Aan het einde van de jaren tachtig begonnen zich daar de eerste
tekenen van gentrification voor te doen. Net als bij de Jordaan is de buurt een product van
particuliere bouwers. Hun financiële problemen hebben ervoor gezorgd dat de
oorspronkelijke wijkopzet verschraalde tot een eentonig grid van lange, smalle straten
met ondiepe huizen en tuinen. Met relatief hoge huren van tussen de 2,50 en 4 gulden per
week trok de buurt aanvankelijk vooral middenstanders, geschoolde werkmannen en de
kleine burgerij. Zij verhuurden regelmatig kamers onder aan studenten, schrijvers en zelfs
prostituees waardoor de wijk al vroeg het Quartier Latin van Amsterdam werd genoemd.
Al voor de Tweede Wereldoorlog raakte de buurt in verval. De situatie was in de jaren
vijftig zo schrijnend dat overheden en particulieren plannen maakten om de hele Pijp te
saneren. Moderne kantoren en vierbaanswegen zou het gros van de woningen vervangen.
Maar zover is het nooit gekomen dankzij massaal protest van een nieuwe groep
bewoners. Vanaf het midden van de jaren zestig waren deze nieuwe huishoudens in de
vaak bouwvallige woningen getrokken, die door gezinnen met kinderen waren verlaten
bij hun verhuizing naar Purmerend, Hoofddorp of Almere. Onder invloed van deze
nieuwe bewoners werd de buurt verkeersluwer en kwamen er allerlei buurtvoorzieningen.
Ook wisten actieve buurtgroepen de stadsvernieuwing te vertragen, totdat in 1978 onder
het motto van het ‘bouwen voor de buurt’ definitief op behoud en herstel van de
woningen werd ingezet. In de jaren tachtig is vervolgens bijna de helft van de ruim
18.000 vooroorlogse woningen in de Oude en Nieuwe Pijp door woningcorporaties en
particuliere verhuurders opgeknapt.
Het duurde nog tot het einde van de jaren tachtig voordat de stadsvernieuwing ook in de
Oude Pijp goed op gang kwam. In diezelfde periode kochten steeds meer huurders in de
buurt voor eigen gebruik een woning aan. Naast studenten die hun ouders een huis lieten
kopen, ging het hier vooral om actieve buurtbewoners en oud-studenten die meer waren
gaan verdienen. Ze zochten meer leefruimte en vonden deze in het noordelijk deel van de
Frans Halsbuurt. Deze plek lag dichtbij de binnenstad en kende veel sfeervolle
particuliere huurpanden naast kleine bedrijfjes en een paar leuke cafés. Ook in en rond de
Hemonystraat werden in deze periode steeds meer huurpanden voor eigen gebruik
gekocht. Al kwamen deze bewoners vaker van buiten de wijk en hadden zij een andere
leefstijl dan de ex-huurders in de Frans Halsbuurt. De woningen waren hier ook groter en
duurder dan in het westelijk deel van de Oude Pijp.
De toegenomen populariteit van de Oude Pijp werd ook opgepikt door commerciële
vastgoedpartijen. In de eerste helft van de jaren negentig splitsten en verkochten zij veel
particuliere huurwoningen aan eigenaar-bewoners. Bij de verkoop waren vooral kleine
BV’s, NV’s en exploitatiemaatschappijen betrokken, die soms kort daarvoor panden
hadden aangekocht van kleine particuliere verhuurders. Ook waren er aannemers actief,
die op deze manier van werk waren verzekerd. Voor grote (internationaal opererende)
beleggers of projectontwikkelaars was door de versnipperde eigendomsverhoudingen in
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de Oude Pijp geen plaats.
In de tweede helft van de jaren negentig raakte de gentrification van de Oude Pijp in een
hogere versnelling als gevolg van de economische voorspoed en daarmee samenhangende
doorbraak van internetdiensten. De verkoopprijzen van etages schoten omhoog en
tussenhandelaren verdienden in korte tijd erg veel geld. Het grote gat tussen de
huuropbrengst en de marktwaarde van hun panden (‘value-gap’) was voor veel
particuliere verhuurders de belangrijkste reden om te gaan splitsen en verkopen.
Bovendien was het beheren van panden veel ingewikkelder en duurder geworden, terwijl
de huren dankzij de lobby van huurdersorganisaties op een gematigd niveau waren
gebleven. Alleen oudere beleggers wilden om emotionele redenen (familiebezit!) nog wel
eens afzien van het splitsen en verkopen van hun bezit.
Door de massale splitsing en verkoop van panden ontstond er in deze jaren een nieuwe
groep eigenaar-bewoners in de Oude Pijp: twintigers en dertigers met een goede baan in
bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening. Het waren vaak ex-studenten die net waren
gaan verdienen en voor een paar jaar in de Pijp wilden wonen. Zodra er kinderen
kwamen, gingen ze de wijk weer uit. Ook expats en andere westerse buitenlanders
streken in deze periode vaker in de Frans Halsbuurt en de Gerard Doubuurt neer.
Door de komst van deze nieuwe groep bewoners veranderde ook het karakter van het
horeca-aanbod. In de 1e van der Helststraat en rond het Marie Heinekenplein namen
modieuze restaurants en loungecafés de plaats in van traditionele buurtwinkels of
werkplaatsen. In de plinten van huurcomplexen verschenen ook steeds meer kleinschalige
zakelijke dienstverleners en trendy woonwinkels, waar vroeger nog ambachtelijke
bedrijven en buurtgarages hadden gezeten. De nieuwe voorzieningen vormden voor
anderen weer een stimulans om in de Oude Pijp te gaan wonen. De media hebben met
hun winkel- en restaurantbesprekingen dit proces ook aangewakkerd. Terwijl in de jaren
tachtig de lifestylebladen nog vol stonden met reportages over de Jordaan, nam in de
tweede helft van de jaren negentig de Oude Pijp deze positie over. Ook makelaars
begonnen de buurt te ‘hypen’ en hadden het in hun advertenties steevast over het nieuwe
Quartier Latin van Amsterdam.
Het grote aantal splitsingen in de tweede helft van de jaren negentig kwam overigens tot
stand ondanks de strenge splitsingsregels van het stadsdeel. Er werd in die jaren pas een
splitsingsvergunning verleend, als de zittende huurders op een fatsoenlijke manier waren
uitgekocht en het pand volgens nieuwbouwnormen was opgeknapt (inclusief
funderingsherstel). De vooruitzichten op kapitaalwinst waren echter zo goed dat
commerciële vastgoedpartijen het aandurfden om grote bedragen in hun panden te
investeren om aan deze voorwaarden te voldoen.
Particuliere verhuurders hebben in deze periode ook nauwelijks iets gemerkt van de
veranderde houding van bestuurders tegenover gentrification. Het stadsdeelbestuur was in
1994 dan wel tot de conclusie gekomen dat er meer variatie aan woningen in de Pijp
moest komen. Maar onder druk van actieve bewonersorganisaties stelde de stadsdeelraad
experimenten met splitsing en verkoop keer op keer uit. Pas in 2002 werd het stadsdeel
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vanuit het stadhuis gedwongen om mee te werken aan afspraken over het stimuleren van
splitsing van particuliere huurpanden. De splitsingsgolf in de tweede helft van de jaren 90
is dus niet het resultaat geweest van een soepeler houding van het stadsdeel tegenover
gentrification. Die omslag kwam pas later tot stand. Overigens heeft het stadsdeel wel via
haar strenge verkeersbeleid en soepele horecaregels indirect aan de gentrification van de
Oude Pijp bijgedragen. Vooral de afsluiting voor autoverkeer van de 1e Van der
Helststraat en de 1e Sweelinckstraat heeft voor een golf aan trendy winkels en terrassen
gezorgd.
In de eerste jaren van het nieuwe millennium zat er in de Oude Pijp nog veel vaart in de
gentrification. Maar na 2002 lijkt het proces aan snelheid te hebben verloren. De
invoering van de soepeler splitsingsregels voor particuliere verhuurders heeft hieraan
weinig veranderd. Voor de 1.300 goedkope woningen die deze groep in de Oude Pijp
mocht splitsen en verkopen waren er halverwege 2004 nog maar 75 nieuwe
appartementsrechten toegekend. Ook het aantal gesplitste huurpanden van corporaties
liep met slechts 14 stuks halverwege 1993 ver achter bij de voorspellingen. Van de 120
toegestane verkopen in deze categorie was er afgelopen jaar zelfs nog geen enkele
gerealiseerd.
Naast de stagnerende economie zijn de slechte resultaten gedeeltelijk veroorzaakt door
het stadsdeel. Zij heeft een flink deel van het toegestane aantal splitsingen ondergebracht
in een ‘moeilijke’ categorie, die aan particuliere eigenaren (dure) aanvullende eisen stelt.
Sowieso geven makelaars in de interviews aan dat zij het nieuwe splitsingsbeleid nooit
als een versoepeling hebben ervaren. Omdat elk stadsdeel zijn eigen voorwaarden mocht
opstellen, is volgens hen het aanvragen van vergunningen veel ingewikkelder en
tijdrovender geworden. Ook de corporaties wijten de tegenvallende splitsingen en
verkopen gedeeltelijk aan het stadsdeel. Er moesten hele veldslagen met de stadsdeelraad
worden gevoerd om verkoopplannen uit te kunnen voeren. Daarnaast hebben slechts
weinig huurders hun woning willen kopen door het grote prijsgat tussen huur en koop.
Hoe de Oude Pijp zich de komende jaren gaat ontwikkelen, is erg onzeker. Door de
huurliberaliseringsplannen van minister Dekker kan de gentrification weer oplaaien. Uit
de interviews blijkt dat vooral ex-bestuurders en bewonersorganisaties bang zijn voor
grote huurstijgingen. Anderen wijzen erop dat alleen de gouden randjes van de buurt hier
mee te maken krijgen. Veel andere woningen zouden te klein zijn om in de
tussencategorie of geliberaliseerde categorie te vallen. Ook de corporaties zien weinig
problemen en benadrukken dat zij aan mensen met huursubsidie of een inkomen net
boven die grens niet het volle pond zullen vragen. Wat particuliere verhuurders gaan
doen, kunnen hun makelaars nog niet goed inschatten. Zelfs als de maximumhuurprijzen
omhoog gaan en het verhuren van panden dus aantrekkelijker wordt, zal dat volgens
enkelen waarschijnlijk niet opwegen tegen de grote winsten die met splitsen en verkopen
kunnen worden behaald. Ook al is het nieuwe splitsingsbeleid als gevolg van Dekkers
plannen onlangs door de gemeente stop gezet.
Na de uitgebreide bespreking van de gentrification van de Jordaan en de Oude Pijp heb ik
in hoofdstuk 6 uiteindelijk de overeenkomsten en verschillen tussen beide processen op
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een rij gezet. Uit de vergelijking bleek duidelijk dat de gentrification in de Oude Pijp erg
lijkt op het proces in de Jordaan uit de jaren zeventig en tachtig. Er mag dan twintig jaar
tussen zitten, maar het mechanisme achter de fysieke en sociale veranderingen in beide
wijken is grotendeels hetzelfde gebleven. Ook bleek dat de gentrification van beide
buurten op globaal dezelfde soort locatie was begonnen. Bovendien was het proces in
beide gevallen niet of nauwelijks samengegaan met een gedwongen uitplaatsing van de
oorspronkelijke buurtbewoners. Veel gezinnen hadden de buurt al eerder verruild voor
een aantrekkelijker woonomgeving, terwijl de achterblijvers door de uitgebreide
huurprijsbescherming in de buurt konden blijven wonen. Verder was bij de gentrification
van zowel de Jordaan als de Oude Pijp dezelfde typen commerciële vastgoedpartijen
betrokken: kleinere ontwikkelaars, aannemers en particuliere verhuurders. Ook hun
motieven voor splitsing en verkoop liepen nauwelijks uiteen op beide locaties. Van grote
internationale beleggers die volgens wetenschappers als Hackworth, Lees en Smith in het
New York van de jaren negentig steeds intensiever bij gentrification waren betrokken,
ontbrak in het onderzoek over de Oude Pijp ieder spoor.
De Jordaan en de Oude Pijp hadden ook met elkaar gemeen, dat allerlei trendy winkels en
spraakmakende horecazaken een stimulerende rol lijken te hebben gespeeld in de
gentrification. In beide wijken zorgde de komst van dit soort voorzieningen in combinatie
met goede economische vooruitzichten voor een overgang naar een volgende fase van het
proces. In beide gevallen speelde de media ook een grote rol in het stimuleren van de
veranderingen. Het is daarbij veelzeggend dat door journalisten de Jordaan eind jaren
tachtig werd uitgeroepen tot het Quartier Latin van Amsterdam. Wie de term anno 2005
gebruikt in verhalen en artikelen, heeft het juist over de Oude Pijp.
Tenslotte bleek dat de overheid in beide wijken weinig grip heeft gehad op het
gentrificationproces. Zoals ook al in hoofdstuk 3 duidelijk was geworden, wilde het
gemeentebestuur van Amsterdam in de jaren zeventig de splitsing van goedkope
particuliere huurwoningen in de Jordaan tegengaan. Maar haar pogingen strandden bij de
rechter. In de jaren negentig wilden de bestuurders de mogelijkheden voor splitsing van
deze categorie woningen in de Oude Pijp juist verruimen. Maar werden de regels pas in
2002 versoepeld en hebben, mede door tegenstand in de stadsdeelraad, deze vooralsnog
niet tot grote splitsings- en verkoopaantallen geleid. Op de gentrification in de jaren
negentig heeft het veranderde volkshuisvestingsbeleid dus geen effect gehad.
Naast de vele overeenkomsten heb ik ook een paar verschillen tussen de processen in de
Jordaan en de Oude Pijp gevonden. Zo loopt de gentrification van de Jordaan door een
vroeger begin een fase voor op die van de Oude Pijp. Ook heeft in de Jordaan het accent
gelegen op de klassieke gentrification, waarbij een vervallen middenstandswijk wordt
herontdekt door nieuwkomers van buitenaf. In de Oude Pijp was eerder sprake van
‘incumbent upgrading’, waarbij bestaande bewoners hun huurwoning verruilden voor een
koopwoning. Waar in de Jordaan verder veel nieuwe koopwoningen ontstonden in
verbouwde pakhuizen, bestond het gros van deze categorie in de Oude Pijp uit
voormalige huurwoningen. Bovendien hebben in de Jordaan particuliere
monumentenorganisaties een actieve rol gespeeld in de eerste fase van de gentrification.

XIV

In de Oude Pijp, waar amper monumenten staan, heeft juist het stadsdeel indirect met
maatregelen op het gebied van leefbaarheid de gentrification gestimuleerd.
Als er zoveel overeenkomsten bestaan tussen het gentrificationproces in de Jordaan en in
de Oude Pijp, is de kans groot dat de Oude Pijp in allerlei opzichten steeds meer gaat
lijken op zijn ‘voorganger’. De ondervraagden uit het onderzoek blijken echter verdeeld
over de vraag of de Oude Pijp uiteindelijk een tweede Jordaan zal worden. Een deel
verwacht dat beide buurten qua bevolkingssamenstelling en voorzieningen inderdaad op
elkaar zullen gaan lijken. Anderen geven aan dat de wijken in ligging, sfeer en
stedenbouwkundige structuur teveel van elkaar verschillen om exacte kopieën van elkaar
te worden. De Jordaan zal daardoor een plekje apart blijven met hogere huizenprijzen en
koopkrachtiger bewoners. Dat laatste wordt weer betwist door de eerste groep die wijst
op de onzekerheid van een aantal ontwikkelingen in de woningvoorraad, bijvoorbeeld het
aantal samengevoegde woningen. Een aantal onveranderlijke factoren als ligging en
stedenbouwkundige structuur staat dus tegenover een aantal onzekere invloeden als
toekomstige veranderingen in de woningvoorraad en de bevolkingsopbouw. Het blijft
daardoor lastig om te voorspellen of de Oude Pijp over vijf jaar een kopie zal zijn
geworden van de Jordaan.
Tenslotte heb ik in hoofdstuk 7 de conclusies van mijn onderzoek getrokken en enkele
aanbevelingen voor verder onderzoek gepresenteerd. Ik ben daarbij teruggekeerd naar
mijn centrale onderzoeksvraag en heb deze beantwoord met behulp van de informatie uit
de voorgaande hoofdstukken. Ik kon daarbij ook constateren dat er in de jaren negentig in
de Oude Pijp geen sprake is geweest van ‘super-gentrification’. De condities voor deze
ingrijpende verandering, waaronder een sterk neo-liberaal volkshuisvestingsbeleid, waren
(nog) niet in de buurt aanwezig of hadden geen effect op de woningvoorraad gehad. De
‘dempende rol’ van de Nederlandse overheid op de gentrification van buurten is dus nog
altijd actueel. Toch is het een illusie om te denken dat met streng beleid een proces als
gentrification kan worden voorkomen. Bovendien is minister Dekker met haar plannen
voor huurliberalisering hard op weg om zich van deze sussende rol te ‘bevrijden’. In mijn
aanbevelingen suggereer ik dan ook om dit onderzoek over vijf jaar nog eens te herhalen
en een aantal andere buurten in Amsterdam mee te nemen in de onderzoeksvraag.
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Hoofdstuk 1 – Inleiding
1.1 Aanleiding en introductie tot het onderzoek
(...) “Willekeur, getreiter en gezeur zijn aan de orde bij de uitverkoop van de
sociale woningbouw. Met dank aan de gevoerde politiek in Den Haag krijgen
gehaaide makelaars ruim baan om de sociale woningbouw definitief om zeep te
helpen met het onzalige beleid van woningsplitsing. Waar moeten de mensen met
lage inkomens wonen als betaalbare woningen in wijken als De Pijp worden
verkocht en bezet door yuppen? (...) De Pijp mag blijven zoals die is: een wijk
voor mensen met lage inkomens. Ook studenten, jongeren die net op de
arbeidsmarkt een baan verwerven, uitkeringsgerechtigden en ouderen moeten in
hun wijk blijven wonen en niet door yuppen worden weggejaagd. We hebben
gezien hoe de overname van de Jordaan door de yuppen zich heeft voltrokken.
Eenzelfde lot mag de Pijp beslist niet beschoren zijn”.
Sherill Lisse maakt in haar ingezonden brief, die op 22 maart 2003 verscheen in het
Amsterdamse dagblad Het Parool, van haar hart geen moordkuil. Ze vindt het maar niets
dat een oude volksbuurt als de Pijp stap voor stap van karakter verandert. De afgelopen
vijftien jaar hebben in de wijk inderdaad veel particuliere verhuurders hun huurwoningen
opgeknapt om ze na splitsing aan nieuwe, rijkere buurtbewoners te verkopen. De oude
sigarenboer op de hoek maakte plaats voor een trendy loungecafé. En elk nieuw
restaurant werd uitgebreid besproken in de lifestyle rubrieken van kranten en tijdschriften
(De Korte, 2002; Dingemans, 2002). Het zijn tekenen van een ingrijpende verandering
die in de jaren zestig al met de term ‘gentrification’ – vrij vertaald ‘veradelijking’ – werd
aangeduid. De Britse onderzoeker Ruth Glass was de eerste die ontdekte dat “one by
one, many of the working class quarters of London have been invaded by the middle
class – upper and lower ... Once this process of ‘gentrification’ starts in a district, it goes
on rapidly untill all or most of the original working class occupiers are displaced and the
social character of the district is changed” (Glass, 1964: in: Smith &Van Weesep, 1992).
Gentrification heeft dus twee belangrijke componenten: verwaarloosde woningen worden
opgeknapt (fysieke component) en de samenstelling van de bevolking in de buurt
verandert met meer hoger opgeleiden en beter verdienende huishoudens dan daarvoor
(sociale component).
De ingezonden brief van Sherill Lisse maakt nog iets anders duidelijk. Gentrification is
voor Amsterdam geen nieuw verschijnsel. De Jordaan heeft in de jaren zeventig al
uitgebreid kennis kunnen maken met het verschijnsel. Door het om- en verbouwen van
verlaten pakhuizen en verwaarloosde grachtenpanden groeide de vervallen
binnenstadsbuurt in enkele decennia uit tot één van de meest gewilde woonlocaties van
de stad (Wagenaar, 2001; Van Rooyen, 1997). De veranderingen brachten overigens niet
alleen maar rozengeur en maneschijn. Een woning in de wijk is voor jongeren zonder
hoge opleiding of inkomen onbetaalbaar geworden. De zonen en dochters van de
oorspronkelijke buurtbewoners moeten dan ook hun heil elders zoeken, tot verdriet van
menig oud-Jordanees (Van Rooyen, 1997).

Toch werden in de Jordaan weinig oorspronkelijke bewoners gedwongen om naar een
andere woonwijk uit te kijken. De meeste gezinnen waren al eerder uit vrije wil naar
ruimer opgezette buurten met grotere woningen getrokken (Werkman, 1980;
Kurpershoek, 1997). De gentrification verliep er – in vergelijking met veel buitenlandse
stadsbuurten – dan ook relatief mild. Dat komt overeen met de beschouwingen van
Nederlandse onderzoekers die concluderen dat de overheid in ons land een dempende rol
speelt in de gentrification van buurten. Er lijkt een typisch Nederlandse variant op
gentrification te bestaan die erg ver af staat van de praktijk in Angelsaksische landen
(Meulenbelt, 1997; Wiegersma & van Weesep, 1992).
Volgens enkele Amerikaanse onderzoekers is het proces van gentrification in de jaren
negentig van de afgelopen eeuw wel ingrijpend van karakter veranderd. Zo wees Jason
Hackworth er op dat door de globalisering en het samensmelten van de financiële wereld
en de vastgoedsector gentrification steeds vaker op gang leek te worden gebracht door
internationaal opererende beleggingsmaatschappijen (Hackworth, 2001). Overheden zijn
in die periode ook steeds welwillender geworden tegenover een proces als gentrification,
concludeerden Loretta Lees en Neil Smith (Lees, 2000; Smith, 2002). Stadsbestuurders
zien de investeringen van private partijen steeds vaker als een goedkope strategie voor
stedelijke vernieuwing en hebben in het afgelopen decennium dan ook veel
belemmeringen voor gentrification weggenomen. Het resultaat is volgens Lees een nieuw
soort ‘super-gentrification’ waar een beperkte ‘happy few’ die op de beurs zijn fortuin
heeft gemaakt, veel oud-gentrifiers in voormalige gentrificationbuurten van hun plek
verdringt (Lees, 2000). Het is volgens Smith hierbij niet alleen de woningvoorraad maar
de hele buurt die een ‘upgrading’ krijgt. Bovendien spelen de media met hun berichten
over ‘places to be’ een steeds grotere rol in dit proces (Smith, 2002).
De publicaties van Hackworth, Lees en Smith maken nieuwsgierig. Zou ook in Nederland
het proces van gentrification in de jaren negentig anders zijn verlopen dan in de periode
ervoor? Met een vergelijkend onderzoek waarin de gentrification van de Amsterdamse
Jordaan wordt vergeleken met die van de Oude Pijp, zou die vraag beantwoord kunnen
worden. Het ene proces vond immers vooral plaats in de jaren zeventig, terwijl bij het
andere het accent op de jaren negentig lag. Bovendien is de gentrification in beide wijken
door verschillende onderzoekers al gedetailleerd beschreven en is er dus voldoende
materiaal om het onderzoek uit te voeren. De wetenschappelijke relevantie van mijn
scriptie ligt al met al in de vraag of de door Lees en Smith geconstateerde verandering
ook in Nederland kan worden herkend.
De invloed van het veranderde overheidsbeleid op de gentrification in de jaren negentig
is daarbij een interessant aandachtspunt. Het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke
Ordening en Milieu heeft immers aan het begin van de jaren negentig zijn vertrek uit de
volkshuisvesting aangekondigd. Woningbouwsubsidies werden afgeschaft en private
investeerders kregen meer mogelijkheden om in de vernieuwing van stadsbuurten te
investeren. Er kwam zelfs beleid om particuliere verhuurders en woningcorporaties onder
bepaalde voorwaarden goedkope huurwoningen aan zittende huurders en nieuwe
bewoners te laten verkopen. Is door al die beleidswijzigingen nog iets overeind gebleven
van haar eerder genoemde ‘dempende’ rol op gentrification? Of heeft de overheid met
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haar veranderde houding tegenover private stadsvernieuwing het proces in de jaren
negentig juist gestimuleerd? In het antwoord op deze vragen zit de beleidsmatige
relevantie van dit onderzoek verscholen. Huidige en toekomstige bestuurders kunnen met
behulp van de resultaten van dit onderzoek beter inschatten welke gevolgen hun
beleidsopvattingen en –activiteiten hebben op de gentrification van buurten die veel weg
hebben van de Amsterdamse Jordaan en de Oude Pijp.
1.2 Doelstelling en onderzoeksvraag
Concreet heb ik met dit onderzoek de volgende doelstelling nagestreefd:
meer inzicht krijgen in het proces van gentrification in Amsterdam in de jaren
negentig van de afgelopen eeuw in vergelijking tot hetzelfde proces in de jaren
daarvoor, en meer duidelijkheid krijgen over de rol die het veranderde
overheidsbeleid in de jaren negentig heeft gespeeld op het verloop van het
gentrificationproces
Omdat ik in dit onderzoek twee Amsterdamse wijken als casestudies heb gebruikt voor
mijn onderzoek, ben ik uitgegaan van de volgende centrale onderzoeksvraag:
In hoeverre is het proces van gentrification in de Amsterdamse Oude Pijp anders
verlopen dan in de Amsterdamse Jordaan en welke rol heeft de overheid met haar
veranderde volkshuisvestingsbeleid daarin gespeeld?
De onderzoeksvraag kan in een aantal deelvragen worden opgesplitst:
a) wat wordt er verstaan onder gentrification?
b) op welke manier is het volkshuisvestingsbeleid van de overheid in de jaren
negentig veranderd?
c) hoe is het proces van gentrification verlopen in de Amsterdamse Jordaan?
d) hoe is het proces van gentrification verlopen in de Amsterdamse Oude Pijp?
e) in hoeverre is de gentrification in beide buurten anders verlopen en wat zijn
daarvan de belangrijkste oorzaken?
f) welke rol heeft het veranderde overheidsbeleid gespeeld in het proces van
gentrification in de Amsterdamse Oude Pijp in vergelijking tot haar rol in
hetzelfde proces in de Amsterdamse Jordaan?
In de volgende paragrafen leg ik uit hoe ik heb geprobeerd om antwoorden op deze
vragen te vinden en op welke manier in dit rapport verslag van die zoektocht wordt
gedaan.
1.3 Opzet en verantwoording van het onderzoek
Bij het beantwoorden van de deelvragen heb ik mij allereerst gericht op het verzamelen
van wetenschappelijke literatuur over gentrification in het algemeen. De collecties van
verschillende Nederlandse universitaire bibliotheken waren daarvoor de belangrijkste
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vindplaats. Tijdens het lezen van de literatuur werd mij al snel duidelijk dat ik - gezien de
onderzoeksvraag – in mijn onderzoek het accent op de aanbodszijde van de woningmarkt
moest leggen. Omdat ik op zoek was naar gedetailleerde gegevens over het verloop van
een proces uit het verleden, lag een kwalitatief onderzoek met een combinatie van
literatuurstudie en interviews met een select aantal sleutelfiguren voor de hand. Uit de
wetenschappelijke literatuur en gesprekken met mijn begeleider was mij bovendien
duidelijk geworden dat het uitvoeren van kwantitatief onderzoek (bijv. enquetes) door de
hoge non-respons en het ontbreken van een geschikt steekproefregister bij een onderwerp
als gentrification buitengewoon lastig is. Het levert ook weinig betrouwbare informatie
op.
Op basis van de theoretische verkenning kon ik ook een conceptueel model maken dat
meer inzicht bood in het gentrificationproces en de organisaties die ik bij mijn onderzoek
moest betrekken. Bovendien heb ik een checklist met aandachtspunten opgesteld die
houvast bood bij het lezen van de literatuur over de twee uitgekozen wijken. Bij het
documenteren van het gentrificationproces in de Jordaan en de Oude Pijp heb ik
uiteindelijk gebruik gemaakt van verschillende typen secundaire bronnen uit diverse
bibliotheken, afdelingen van stadsdelen en diensten van de gemeente Amsterdam. De
collectie is gevarieerd en omvat wetenschappelijke artikelen uit tijdschriften, boeken en
readers, scripties van doctoraalstudenten, artikelen uit publieks- en vaktijdschriften,
historische boeken, websites, beleidsrapporten van de gemeente Amsterdam en van haar
stadsdelen en statistische jaarboeken van de gemeentelijke dienst Onderzoek en
Statistiek.
De resultaten uit het literatuuronderzoek over de Oude Pijp heb ik met behulp van de
eerder genoemde checklist met aandachtspunten vervolgens samengevat tot een
handzaam overzicht dat als uitgangspunt is gebruikt voor de interviews in de buurt. Met
de gesprekken hoopte ik zowel voor eerder gevonden gegevens een bevestiging te krijgen
als ook aanvullende informatie te kunnen verzamelen. Dit is uiteindelijk ook gelukt: de
interviewresultaten zijn een mix geworden van bekende en nieuwe gegevens over de
gentrification van de buurt. Vooral de persoonlijke ervaringen met het proces en de
opinies over de rol van de overheid leverden veel interessant onderzoeksmateriaal op.
Ook kon dankzij de interviews vooruit worden geblikt op mogelijke ontwikkelingen in de
buurt.
Bij de keuze van de interviewkandidaten heb ik mij in eerste instantie laten leiden door
het eerder genoemde conceptueel model. Dit maakte mij duidelijk dat ik in het meest
ideale geval bij het onderzoek de volgende personen en organisaties zou moeten
betrekken: bestaande en vroegere bestuurders van het Amsterdamse stadsdeel de Pijp en
Oud-Zuid, bewonersorganisaties, eigenaar-bewoners, woningcorporaties en tenslotte
commerciële vastgoedpartijen zoals particuliere verhuurders, ontwikkelaars en
makelaars. De namen en adressen van bestaande en vroegere bestuurders van de
stadsdelen en van de vertegenwoordigers van de belangrijkste bewonersorganisaties kon
ik deels via de literatuur en deels via andere respondenten achterhalen. Via de database
van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties kon ik ook achter de namen van
de drie woningcorporaties komen die samen bijna 90% van de sociale huurwoningen in
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de Oude Pijp bezitten. Omdat eigenaar-bewoners in de Oude Pijp zich niet verenigd
hebben, was het lastig om goede vertegenwoordigers uit deze categorie te vinden. Later
bleek wel dat enkele respondenten uit andere groepen een eigen woning in de Oude Pijp
hadden zodat deze groep alsnog beperkt in het onderzoek aan bod zou komen.
Het vinden van geschikte gesprekspartners onder commerciële vastgoedpartijen kostte
nog de meeste hoofdbrekens. Ik wilde in ieder geval de ervaringen en meningen van
particuliere verhuurders – de grootste groep vastgoedbezitters in de Oude Pijp - in het
onderzoek meenemen. Ik heb eerst geprobeerd om via het stadsdeel achter de namen en
adressen van belangrijke verhuurders te komen. Nadat deze weg doodliep, is geprobeerd
om via de centrale vastgoedregistratie van de gemeente Amsterdam de personalia van
grote verhuurders te krijgen. Naast privacybezwaren bleek bij navraag dat het bestand in
de praktijk slecht bruikbaar zou zijn voor mijn onderzoek. Het opvragen van gegevens bij
het Kadaster is nog even overwogen maar viel uiteindelijk vanwege de hoge kosten en
lange tijdsduur af. Uiteindelijk heb ik via één van de respondenten de namen gekregen
van een vijftiental makelaars die voor derden (voornamelijk particuliere verhuurders) in
de Oude Pijp onroerend goed beheren. Met hun kennis van de markt en hun klanten kon
ik op die manier alsnog veel inzicht krijgen in de kenmerken van verhuurders en hun
overwegingen om panden wel of niet af te stoten.
Alle potentiële interviewkandidaten hebben vervolgens een brief gekregen over het
onderzoek waarin om hun medewerking is gevraagd. Om de kans op meedoen te
vergroten is de potentiële gespreksdeelnemers hierbij anonimiteit beloofd. Ook werd hen
een exemplaar van de toekomstige scriptie in het vooruitzicht gesteld. Tijdens enkele
gesprekken is gebleken dat deze keuzen voor sommige gesprekspartners inderdaad de
doorslag hebben gegeven om aan het onderzoek mee te doen. Omdat het in het
onderzoeksverslag wel belangrijk is om te zien uit welke hoek bepaalde uitspraken
komen, heb ik er voor gekozen om de sleutelfiguren in enkele categorieën onder te
brengen en deze bij hun uitspraken te vermelden. Zo kan de lezer niet achterhalen welke
informant verantwoordelijk is voor bepaalde opinies, maar kent hij of zij wel de
achtergrond van deze persoon. Alle deelnemers aan het onderzoek vallen in één van de
volgende categorieën: bestuurder, buurtactivist, corporatie of makelaar.
Van de 23 personen die zijn aangeschreven, hebben er uiteindelijk 14 aan het onderzoek
meegedaan. De meest genoemde reden om af te zien van een interview was een te grote
werkdruk. Van alle groepen was de respons het hoogst bij de (oud)bestuurders,
bewonersorganisaties en corporaties. Slechts één van de drie à vier kandidaten per
categorie wilde niet aan de scriptie meewerken. Van de twaalf uitgenodigde makelaars
heeft precies de helft aan het onderzoek meegedaan. Het was daarbij erg nuttig dat er
zowel met kleine als middelgrote en grote bedrijven kon worden gesproken. Eén
makelaar kan zelfs ook als ontwikkelaar zijn visie over de ontwikkelingen in de Oude
Pijp geven. Op die manier konden de ervaringen en opinies van uiteenlopende typen
organisaties in het onderzoek worden meegenomen. Daardoor is er een evenwichtig beeld
ontstaan van de motieven en overwegingen van particuliere verhuurders bij de verhuur,
splitsing en verkoop van onroerend goed.
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Overigens hadden de gesprekken zelf het karakter van half gestructureerde interviews
waarbij per categorie sleutelfiguren een eigen lijst met gespreksonderwerpen (‘topics’)
als leidraad is gebruikt (zie bijlagen). Tijdens de interviews die gemiddeld een uur
hebben geduurd, hadden de gesprekspartners zelf ook alle gelegenheid om nieuwe
onderwerpen aan te dragen. Daar is in veel gevallen ook gebruik van gemaakt wat soms
tot aardige anekdotes of bijzondere opmerkingen heeft geleid.
1.4 De opbouw van dit rapport
Bij de opbouw van dit onderzoeksverslag is zoveel mogelijk de chronologie gevolgd van
het onderzoeksproces. Dat betekent dat in het volgende hoofdstuk – hoofdstuk 2 allereerst verslag wordt gedaan van het literatuuronderzoek naar gentrification als
sociaal-geografisch verschijnsel. Bij het beantwoorden van deelvraag a – wat wordt er
verstaan onder gentrification? – ga ik kort in op verschillende thema’s zoals het ontstaan
en het verloop van het proces, de initiatiefnemers, de oorzaken en effecten van
gentrification en het wetenschappelijk onderzoek naar het verschijnsel in Nederland.
Deze theoretische beschouwing eindigt met de presentatie van het conceptueel model van
dit onderzoek dat op deze literatuurstudie is gebaseerd.
In hoofdstuk 3 ga ik dieper in op de invloed die de Nederlandse overheid in de afgelopen
decennia heeft gehad op de activiteiten van commerciële en niet-commerciële
vastgoedpartijen. Ik behandel daarbij zowel de algemene ordeningsinstrumenten als de
belangrijkste veranderingen in het nationale en lokale volkshuisvestingbeleid van de
afgelopen decennia. Op die manier wordt een antwoord gegeven op deelvraag b van het
onderzoek: op welke manier is het volkshuisvestingsbeleid van de overheid in de jaren
negentig veranderd?
In hoofdstuk 4 presenteer ik vervolgens de resultaten van de literatuurstudie naar het
proces van gentrification in de Jordaan. Het wordt op die manier duidelijk hoe dit proces
is verlopen in deze buurt (deelvraag c). Voor een goede interpretatie van deze gegevens
gaat aan de beschrijving een algemene schets van de wijk tot aan 1970 vooraf. In
hoofdstuk 5 staat het gentrificationproces in de Oude Pijp centraal en wordt een antwoord
gevonden op deelvraag d: hoe is het proces van gentrification verlopen in de
Amsterdamse Oude Pijp? Om het hoofdstuk zo leesbaar mogelijk te houden en de
resultaten voorop te stellen zijn daarbij de gegevens uit de literatuurstudie en de
interviews met sleutelfiguren met elkaar gecombineerd. In de voorafgaande introductie
tot de buurt wordt teruggeblikt tot het einde van de jaren tachtig van de afgelopen eeuw.
In hoofdstuk 6 vergelijk ik uiteindelijk de resultaten uit hoofdstuk 4 en 5 met elkaar om te
achterhalen in hoeverre de gentrification in beide buurten anders is verlopen en wat
daarvan de belangrijkste oorzaken zijn (deelvraag e). Ik ga daarbij niet alleen in op de
verschillen en overeenkomsten in het proces zelf maar ook in de uitkomsten ervan. Het
zal dan ook duidelijk worden welke rol het veranderde overheidsbeleid heeft gespeeld in
het proces van gentrification in de Amsterdamse Oude Pijp in vergelijking tot haar rol in
hetzelfde proces in de Amsterdamse Jordaan (deelvraag f). In hoofdstuk 7 sluit ik het
inhoudelijk deel van het rapport af met de conclusies en aanbevelingen waarbij ik niet
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alleen antwoord geef op de onderzoeksvraag maar ook zal nagaan in hoeverre de typisch
Nederlandse invulling van gentrification nog bestaat. De laatste pagina’s zijn gewijd aan
bijlagen als een overzicht van gebruikte literatuur, de uitnodigingsbrief aan de
sleutelfiguren, een lijst met de ondervraagde personen en de topiclijsten voor de
gesprekken.
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Zo goed als nieuw

Van krot naar pied-à-terre

Speciaalzaak in opmars

Stoep wordt trefpunt

Hoofdstuk 2 - Gentrification als sociaal-geografisch verschijnsel
2.1 Inleiding
Voordat ik in deze scriptie verslag doe van het onderzoek naar de gentrification van de
Jordaan en de Oude Pijp, ga ik in dit hoofdstuk dieper in op het sociaal-geografisch
verschijnsel zelf. Sinds het midden van de jaren zestig heeft een nieuwe generatie
wetenschappers zich intensief bezig gehouden met de veranderingen in stadsbuurten. Ze
probeerden te achterhalen wat gentrification inhield, waar en hoe het ontstond en welke
effecten het verschijnsel heeft op een buurt en zijn bewoners. In de loop der jaren zijn
bestaande theorieën aangevuld met nieuwe inzichten als gevolg van veranderde
economische, politieke en sociaal-culturele omstandigheden. De discussie over oorzaken
en effecten van gentrification kan ook niet los worden gezien van de uiteenlopende
invalshoeken en achtergronden van waaruit wetenschappers het verschijnsel hebben
onderzocht. In de volgende paragrafen zal ik dieper op dit discours ingaan en antwoorden
proberen te formuleren op de vele vragen rond het sociaal-geografisch verschijnsel. Ook
zal kort iets worden verteld over het Nederlandse onderzoek naar gentrification in de
afgelopen decennia. Ik besluit het hoofdstuk met het op de literatuur gebaseerde
conceptueel model van mijn eigen onderzoek naar gentrification van de Jordaan en de
Oude Pijp.
2.2 De eerste signalen van gentrification
De Britse wetenschapper Ruth Glass was de eerste onderzoeker die in 1964 een proces
beschreef waarbij “one by one, many of the working class quarters of London have been
invaded by the middle class – upper and lower...Once this process of ‘gentrification’
starts in a district, it goes on rapidly untill all or most of the original working class
occupiers are displaced and the social character of the district is changed” (Glass, 1964
in: Smith &Van Weesep, 1992). Na haar observatie deden ook tal van andere
onderzoekers in andere werelddelen verslag van de ‘veradelijking’ van buurten. Al snel
bleek gentrification zich niet te beperken tot wereldsteden als New York, Sydney,
Vancouver of Londen. Ook in buurten van middelgrote steden kregen oude woningen een
grondige opknapbeurt en nam het aantal middenklasse huishoudens snel toe – al of niet
ten koste van de oorspronkelijke lagere inkomensgroepen (Smith & Van Weesep, 1992).
Overeenkomstig de sterke sociaal-ecologische traditie van geografisch onderzoek
probeerden Amerikaanse onderzoekers halverwege de jaren zeventig erachter te komen
welke steden en buurten het meest gevoelig waren voor het optreden van gentrification.
Het proces bleek vooral op te treden in steden waar de dienstensector een belangrijke
peiler van de stedelijke economie was geworden (Lipton, 1977 in: Wiegersma & Van
Weesep, 1992). Later voegden anderen daar nog aan toe dat de kans op gentrification
groter was in steden met één of meerdere universiteiten met docenten en afgestudeerden
in alfa- en gamma studies (Cortie & Van de Ven, 1981).
De buurten waar het proces de beste kansen had, bleken vaak voormalige
arbeidersbuurten te zijn die dichtbij de binnenstad of concentraties van culturele
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voorzieningen lagen. Vaak stonden er in de wijk veel goedkope maar karakteristieke
gebouwen met een ‘romantische’ uitstraling die na ingrijpende renovatie tot
aantrekkelijke woningen konden worden omgebouwd. Ook hadden veel buurten een
gemengd karakter. Er woonden niet alleen mensen met uiteenlopende (etnische)
achtergronden maar er werd ook in kleine bedrijfsruimten en winkels gewerkt (Smith &
Van Weesep, 1992).
2.3 Het verloop van het gentrificationproces
Aanvankelijk leek het erop dat de gentrification overal min of meer op dezelfde manier
verliep. De onderzoeker Gale herkende in het proces bijvoorbeeld een duidelijke fasering
(Gale,1980). In de eerste fase zijn het volgens hem vooral studenten, kunstenaars en
intellectuelen die in een buurt gaan wonen vanwege de goedkope (huur)woningen en
bijzondere sfeer. Met hun verhuizing lopen deze nieuwe bewoners noch fysieke noch
financiële risico’s. Gale typeert hen dan ook als ‘risk-oblivious’, blind voor risico’s. Voor
de volgende groep nieuwkomers ligt dat anders. Zij kunnen het zich veroorloven om een
mooie woning voor weinig geld te kopen, maar zijn zich bewust van de risico’s die zij
hiermee lopen (‘risk-concious’). Toch wegen voor hen de voordelen van hun verhuizing
zwaarder dan de eventuele nadelen. De komst van deze koopkrachtiger groep zorgt vaak
ook voor de eerste grote veranderingen in het voorzieningenaanbod. Traditionele kroegen
en buurtwinkels verdwijnen, terwijl luxere restaurants en cafés als paddestoelen uit de
grond schieten. De oorspronkelijke bewoners verlaten in deze tweede fase in steeds
grotere aantallen de buurt, omdat hun huurwoningen worden omgezet naar
koopappartementen. Vaak voelen ze zich ook niet meer thuis in hun oude buurt.
De laatste en derde fase van gentrification breekt aan als professionele vastgoedpartijen
zich op grote schaal met de buurt gaan bemoeien. Zij kopen braakliggende percelen en
verwaarloosd onroerend goed op om er luxe woningen te realiseren voor hogere
inkomensgroepen. Het kopen van deze appartementen levert voor bewoners nauwelijks
meer risico’s op. Er trekt daardoor een nieuwe groep mensen (‘risk-adverse’) naar de
wijk die graag op een centrale locatie in een sfeervolle buurt wonen. Opnieuw past een
deel van de buurtvoorzieningen zich aan en bedient de nieuwkomers op hun wenken met
nog chiquere winkels en horecazaken. Waar in de vorige fase al veel oorspronkelijke
bewoners noodgedwongen vertrokken, worden nu ook de gentrifiers van het eerste uur de
wijk uit geduwd door de gestegen huren en het omzetten van huur- in koopwoningen. De
oude verwaarloosde volkswijk is een sjieke, opgeknapte binnenstadsbuurt geworden
(Gale, 1980).
Hoewel de theorie van Gale nog vaak wordt aangehaald om aan te duiden hoe ver de
gentrification van een buurt is gevorderd, hebben later verschillende casestudies duidelijk
gemaakt dat het proces toch sterk wordt bepaald door de lokale context (Van Weesep,
1994; Lees& Bondi, 1995; Lees, 2000). Zo hoeven bijvoorbeeld niet in alle gevallen de
oorspronkelijke buurtbewoners plaats te maken voor de nieuwkomers. In een buurt
kunnen ook meer woningen zijn gekomen als gevolg van functieverandering van
gebouwen. Veel wetenschappers spreken in dit kader niet over ‘gentrification’ maar
‘revitalisering’ (Cortie & Van de Ven, 1981; Wiegersma & Van Weesep, 1992). Anderen
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gebruiken beide termen gemakshalve door elkaar. Bij ‘incumbent upgrading’ dat veel
weg heeft van gentrification, worden de oorspronkelijke buurtbewoners evenmin hun
woning uitgejaagd. Het zijn juist deze personen (vaak hoogopgeleide ex-studenten) die
dankzij een baan of andere inkomsten hun sociaal-economische positie verbeteren en een
(opgeknapte) duurdere woning in hun buurt kopen. Met hun vraag naar
koopappartementen/-huizen jagen zij de veranderingen in de wijk aan (Cortie & Van de
Ven, 1981; Wiegersma & Van Weesep, 1992).
2.4 Oorzaken en effecten van gentrification
In het begin van de jaren zeventig was het bij veel onderzoekers al snel duidelijk welke
personen of organisaties het gentrificationproces op gang konden brengen. Zo waren er
de individuele huishoudens uit de middenklasse die met de aankoop en het opknappen
van een huis aanjager kunnen worden van veranderingen in oude buurten. Maar ook
particuliere verhuurders kunnen hun woningen opknappen en daardoor aantrekkelijk
maken voor mensen met een hoger inkomen. Met de aankoop en (her)ontwikkeling van
verwaarloosde panden of braakliggende grond kunnen tenslotte ook particuliere
ontwikkelaars een belangrijke rol spelen in het proces (Smith & van Weesep, 1992).
Over de vraag wie uiteindelijk de doorslag geeft voor de ingrijpende verandering van de
buurt, hebben wetenschappers sinds de jaren zeventig intensief gediscussieerd. De
verschillende antwoorden op dat vraagstuk kunnen daarbij niet los worden gezien van de
uiteenlopende politiek-culturele achtergronden van de onderzoekers. Eerst lag het accent
op verklaringen vanuit de vraagkant van de woningmarkt. De afwijkende woonwensen
van een groeiende groep hoogopgeleide en welvarende één - en
tweepersoonshuishoudens zouden de belangrijkste verklaring zijn voor het ontstaan van
gentrification (Smith & Van Weesep, 1992). Maar al gauw kwam er kritiek op die
eenzijdige marktbenadering. Zo presenteerde de neo-marxistisch georiënteerde geograaf
Neil Smith in 1979 zijn ‘rent gap’ theorie, die is gebaseerd op investeringen en
desinvesteringen in verwaarloosde stadswijken. Omdat ontwikkelaars hun geld vooral in
nieuwe suburbs stopten, raakten volgens deze onderzoeker oude stadswijken in verval.
De kloof die ontstond tussen de lage actuele waarde van de grond plus opstallen en de
potentiële opbrengst bij optimaal gebruik zou particuliere ontwikkelaars stimuleren om
weer in de wijk te investeren. Er lagen immers grote kapitaalwinsten op hen te wachten
(Smith, 1979).
Ondermeer Beauregard wees er echter op dat met deze theorie nog geen verklaring was
gegeven waarom niet op alle locaties met een ‘rent gap’ gentrification plaatsvond. Ook
gaf het geen duidelijkheid over de afwijkende vormen die het gentrificationproces in
verschillende buurten had aangenomen (Beauregard, 1982 in: Wiegersma & van Weesep,
1992). Ook de humanistisch ingestelde David Ley zette vanuit een culturele benadering
grote vraagtekens bij de opvatting van Smith. Voortbordurend op zijn voorgangers die
het accent legden op de afwijkende woonvoorkeuren van individuele huishoudens,
meende hij dat de ingrijpende sociaal-culturele en sociaal-economische veranderingen in
de samenleving verantwoordelijk waren geworden voor het optreden van gentrification.
Juist in de steden waren er nieuwe huishoudens met een eigen kijk op de woningmarkt
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ontstaan als gevolg van de vergaande emancipatie van vrouwen en minderheden en de
groei van werkgelegenheid in de zakelijke en financiële dienstverlening. Gentrification
was een uiting van deze fundamentele sociaal-economisch en –culturele herstructurering
van de stad (Ley, 1996).
Smith heeft met zijn nadruk op een verklaring vanuit de aanbodzijde andere onderzoekers
wel op een idee gebracht. Zo vonden Hamnett en Randolph bij hun onderzoek naar
veranderde eigendomsverhoudingen bij appartementen in Londen een grote kloof in
waarde tussen woningen in verhuurde staat en woningen die leeg konden worden
opgeleverd. De omvang van deze ‘value gap’ werd beïnvloed door de hypotheekrente,
inflatie, stijgende huizenprijzen en het huurprijsbeleid van de overheid. Op plekken waar
de toekomstige opbrengsten uit verhuur schril afstaken tegen de actuele marktwaarde van
de woning werden verhuurders gestimuleerd om hun bezit te splitsen en aan eigenaarbewoners te verkopen. Op die manier werd de ‘value gap’ gedicht (Hamnett & Randolph,
1982 in: Wiegersma & van Weesep, 1992).
Door sommigen is in de jaren tachtig gesuggereerd dat de ‘rent gap’ theorie van Smith
vooral waarde heeft in Amerika en de ‘value gap’ benadering van Hamnett meer bij de
Westeuropese situatie past. Aan de overzijde van de Atlantische Oceaan waren zwaar
vervallen woonbuurten immers een vertrouwd onderdeel van grote steden. Overheden
hadden en hebben er ook minder juridische en financiële mogelijkheden om
verwaarlozing van stadsbuurten tegen te gaan. Anderen zoals Clark vonden die opvatting
ongenuanceerd en zagen beide theorieën eerder als een aanvulling op elkaar dan als
concurrerende visies. De ‘value gap’ zou een onderdeel zijn van de ‘rent gap’: bij het
omzetten van huurwoningen naar koopappartementen wordt immers al een deel van de
potentiële opbrengst in de verwaarloosde buurt verdiend. Wel wees Clark erop dat een
‘rent gap’ vooral ontstaat door specifiek lokale omstandigheden, terwijl bij de ‘value gap’
het buurtoverstijgende overheidsbeleid een grote rol speelt. Of een ‘value gap’ ontstaat en
hoe deze kloof kan worden overbrugd, is grotendeels afhankelijk van het landelijke of
stedelijke huurbeleid (Clark, 1991).
Als gevolg van de eerder genoemde verschillen in politiek-culturele achtergronden is er
onder wetenschappers altijd weinig overeenstemming geweest over de ‘schade’ die
gentrification oplevert voor een stad. Onderzoekers als Ley en Hamnett beschouwen de
opknapbeurt van de woningvoorraad en de verbetering van de sociaal-economische
positie van de wijk juist als een positieve ontwikkeling. Zij hebben het zonder schroom
over een ‘upgrading’ van de buurt waarbij huishoudens uit de nieuwe middenklasse
eindelijk de kans krijgen om een betaalbare woning in de stad te kopen (Ley, 1996;
Hamnett, 1991). Smith en andere neo-marxistisch geïnspireerde sociaal geografen
bekritiseren daarentegen de vaak gedwongen uitplaatsing van bestaande buurtbewoners.
Zij zijn het niet eens met de stelling dat buurten door gentrification levendiger worden. In
hun ogen is juist sprake van het tegenovergestelde: ooit gevarieerde wijken transformeren
tot saaie eenheidsworst (Smith, 1996). Deze tegengestelde reacties zijn niet alleen te
horen in academische maar ook in publieke debatten over ‘veryupping’ van buurten. In
feite draait het bij gentrification om de vraag wie de meeste rechten kan laten gelden op
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een plek in de stad. In die zin is het een klassiek sociaal conflict tussen groepen met
weinig en veel invloed en geld (Van Weesep, 1994).
2.5 Gentrification in de jaren negentig
In de eerste helft van de jaren negentig werd er nog wel gedebatteerd over de oorzaken en
effecten van gentrification. Maar belangrijke nieuwe inzichten leverde dit amper meer op.
Door de economische recessie leek het verschijnsel in veel steden ook veel van zijn
kracht te hebben verloren. Sommige onderzoekers als Bourne waagden het zelfs om van
een ‘post-gentrification tijdperk’ te spreken (Bourne, 1993: in Lees & BOndi, 1995). Wel
kwam de sociologe Zukin in die jaren met een aanvullende verklaring voor de sterke
voorkeur van bepaalde groepen bewoners voor specifieke wijken. Leefstijl zou een
dominerende rol spelen in de woonvoorkeuren van deze jonge hoogopgeleide
huishoudens. De gemengde buurten met hun mix van bewoners en functies zouden voor
deze groep vooral een symbolische waarde als consumptiegoed hebben (Zukin, 1991).
Wagenaar wees er later op dat de Franse socioloog Bourdieu al eerder had gewezen op de
mogelijkheden die woonwijken bieden om zich een bepaalde status aan te meten
(Bourdieu, 1979 in: Wagenaar, 2003). En voor de ‘new petite bourgeoisie’ (Knox, 1991)
zijn het nu eenmaal vooral de verwaarloosde delen van de stad waar goede sier mee kan
worden gemaakt (Wagenaar, 2003).
Na de eerdere berichten over het einde van de gentrification leek er in de tweede helft van
de jaren negentig in een aantal steden toch weer volop sprake te zijn van het verschijnsel.
De snelle verspreiding van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën had voor
uitbundige economische groei gezorgd en de vraag naar luxe (koop)woningen in de
steden laten oplopen. Een aantal wetenschappers concludeerde dan ook enkele jaren later
dat de gentrification als stedelijk verschijnsel springlevend was. Tegelijkertijd meenden
zij wel dat het veranderingsproces ingrijpend van karakter was veranderd. Hackworth
was één van de eersten die hierop wees (Hackworth, 2001). Naar aanleiding van de
gelijktijdige crises op de kapitaalmarkt en in de vastgoedsector aan het einde van de jaren
tachtig trok hij de conclusie dat er sprake was van een nieuwe en vergaande integratie
van beide markten. Gentrification zou dan ook niet langer op gang worden gebracht door
kleine lokale ontwikkelaars en banken, maar door internationaal opererende
beleggingsmaatschappijen (Hackworth, 2001). Lees en Smith voegden in hun artikelen
daar nog aan toe dat de politieke omstandigheden drastisch waren veranderd.
Internationaal opererende beleggers werden in hun ogen geen strobreed meer in de weg
gelegd, omdat steeds meer bestuurders en politici – in lijn met de overheersende neoliberale politieke filosofie - gentrification als een nuttige strategie voor stedelijke
vernieuwing waren gaan beschouwen (Lees, 2000; Smith, 2002). Belemmeringen voor
grootschalige particuliere investeringen werden in hoog tempo opgeruimd.
Volgens Lees heeft dit geleid tot een nieuw soort ‘super-gentrification’ in bekende
gentrificationbuurten waar een beperkte ‘happy few’ voormalige nieuwkomers van hun
plek verdringen (Lees, 2000). Het zou daarbij vooral gaan om mensen die hun fortuin op
de beurs hebben gemaakt. Er is volgens haar dus niet zozeer sprake van een verbreding
van het proces van gentrification naar nieuwe buurten, maar van een verdieping en
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verscherping van de gentrification in gebieden die eerder zijn veranderd door het proces.
Haar conclusies passen daarmee goed in de cycli van herontwikkeling die Gale in de
jaren tachtig al uitvoerig had beschreven. Smith voegde hier nog aan toe dat in deze
nieuwe fase van gentrification niet alleen de woningvoorraad maar de hele buurt
ingrijpend van karakter verandert. In zijn onderzoek naar gentrification van de Lower
East Side in New York City zag hij exclusieve restaurants, winkels en galeries de plaats
innemen van voorzieningen die zich op de vorige generatie nieuwkomers richtten (Smith,
2002). Via de media werden deze nieuwe zaken bovendien indringend als ‘places to be’
onder de aandacht gebracht. Kranten, tijdschriften, televisieprogramma’s en zelfs
musicals (de rockopera “Rent”) speelden een belangrijke rol in de ‘super-gentrification’
van de buurt (Smith, 2002).
2.6 Gentrification in Nederland
Het onderzoek naar gentrification in Nederland kwam pas aan het begin van de jaren
tachtig op gang. De aandacht ging daarbij vooral uit naar de Amsterdamse binnenstad
met de verwaarloosde middenstandswijk Jordaan als speerpunt. Later werd ook
gentrification vastgesteld in andere delen van het centrum zoals de Nieuwmarktbuurt en
Prinseneiland (Gadet, 1999) en delen van de 19e eeuwse gordel (Musterd & Van de Ven,
1991; Meulenbelt, 1995; Anderiesen & Reijndorp, 1989). De afgelopen jaren is er door
enkele doctoraalstudenten aan de Universiteit van Amsterdam ook veel onderzoek gedaan
naar gentrification in de Oude Pijp (Bloemen, 1999; De Korte, 2002; Dingemans, 2002).
Anders dan in de Britse en Amerikaanse academische gemeenschappen zijn er onder
Nederlandse onderzoekers nooit veel hoogoplopende discussies geweest over de
oorzaken van gentrification. In veel artikelen werden uiteenlopende verklaringen
besproken waarbij de ene auteur wel meer accent op de vraag- of aanbodkant legde dan
de ander. Zo hebben verschillende onderzoekers uitgebreid stil gestaan bij de opkomst
van nieuwe stedelijke huishoudens om de groeiende vraag naar koopwoningen in de
Nederlandse binnensteden te kunnen verklaren (Cortie e.a., 1982; Machielse, 1989; Ebels
& Ostendorf, 1991). Met name Cortie en Van de Ven onderkenden al vroeg dat er een
nieuwe categorie woningzoekenden was ontstaan met afwijkende woonvoorkeuren. Zij
stelden verschillende demografische en sociaal-culturele factoren daarvoor
verantwoordelijk zoals het dalend aantal huwelijken, het vroeger zelfstandig wonen en
het uitstellen van het huwelijk en kinderen (Cortie e.a., 1982).
Deze nieuwe groep huishoudens was vooral te vinden in steden met veel hogere
onderwijsvoorzieningen zoals Amsterdam. Dankzij hun relatief hoge opleiding en de
opkomst van de niet-commerciële dienstensector wisten veel leden van deze groep er na
hun studie een goedbetaalde baan te vinden. Voor een woning waren zij ook sterk op de
stad aangewezen, omdat er door stagnatie in de nieuwbouw buiten de grote agglomeraties
weinig betaalbare woningen te vinden waren. Tegelijkertijd kwamen er in de
binnensteden als gevolg van de vergrijzing en de suburbanisatie van gezinnen veel
woningen vrij (Cortie e.a., 1982). Ook zorgde de verhuizing van bedrijven naar de
stadsrand voor extra mogelijkheden om bedrijfspanden om te bouwen tot appartementen.
De nieuwe huishoudens wilden zelf ook graag in de binnensteden wonen. Hier zaten
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immers al hun vrienden en kennissen en waren ook tal van voorzieningen aanwezig die
bij hun leefstijl pasten zoals theaters, bioscopen en cafés (Cortie e.a., 1982; Machielse,
1989; Ebels en Ostendorf, 1991).
Van Weesep heeft zich ook intensief bezig gehouden met onderzoek naar gentrification
in de Nederland. Hij heeft zich daarbij vooral gericht op de aanbodzijde van de
woningmarkt. Zo ontdekte hij dat naast een grote groep van ‘beroepsmatig
geïnteresseerden’ zoals kleine en grote projectontwikkelaars, bouwers, aannemers en
restauratieorganisaties, ook makelaars en architectenbureaus een belangrijke rol als
tipgever en adviseur hadden gespeeld in de gentrification van enkele Haaagse en
Amsterdamse buurten (Wiegersma en Van Weesep, 1992; Van Weesep e.a., 1985).
Hoewel de vastgoedondernemers in de eerste plaats naar maximale winst streefden,
ontdekten Wiegersma en Van Weesep dat ad-hoc beslissingen op basis van toeval,
ervaring en intuïtie een belangrijke rol speelden in hun investeringsbesluiten. De verbouw
en splitsing van panden was dan ook bijna nooit het resultaat geweest van een
weloverwogen strategie. Van een doelbewust geïnitieerde en goed gecoördineerde
gentrification was in Amsterdam en Den Haag in de jaren tachtig volgens de
onderzoekers dan ook geen sprake geweest (Wiegersma en Van Weesep, 1992).
Van Weesep heeft in zijn onderzoek ook vaak duidelijk gemaakt dat de activiteiten van
commerciële vastgoedpartijen in Nederland sterk worden beïnvloed door de overheid.
Evenals Meulenbelt constateerde hij dat het Nederlandse volkshuisvesting- en ruimtelijke
ordeningsbeleid altijd een dempend effect heeft gehad op de gentrification van buurten
(Van Weesep & Maas, 1984, 1985; Van Weesep e.a., 1988; Wiegersma & van Weesep,
1991,1992; Meulenbelt, 1997). Daardoor lijkt er een typisch Nederlandse vorm van
gentrification te zijn ontstaan die in veel opzichten milder verloopt dan aan de overzijde
van de Atlantische Oceaan. De eerste generatie nieuwkomers (ook wel ‘marginale
gentrifiers’ genoemd) kunnen in veel gevallen in hun wijk blijven wonen als zich nieuwe,
rijkere groepen in de buurt melden (Van Rooyen, 1997). Wel wezen Musterd en Van de
Ven er al in 1991 op dat het voorheen ‘spontane’ proces van gentrification steeds meer
een politiek doel leek te zijn geworden. Gentrification werd door bestuurder steeds vaker
omarmd als “reddingsboei” voor de grote stad (Musterd & van de Ven, 1991, p.92). In
het volgende hoofdstuk ga ik uitgebreid in op deze omslag in het overheidsbeleid.
2.7 Gentrification van de Jordaan en de Oude Pijp: een conceptueel model voor
onderzoek
In de voorgaande paragrafen zijn veel aspecten van gentrification uitgebreid beschreven.
Het is daardoor mogelijk geworden om een conceptueel model te maken, dat houvast
biedt bij de verdere invulling van het onderzoek naar de gentrification van de Jordaan en
de Oude Pijp. Voordat ik daaraan begin, wil ik even terugkeren naar het eerste hoofdstuk
van dit verslag. Ik heb daarin aangegeven dat ik via literatuurstudie en interviews met
sleutelfiguren inzicht wil krijgen in het verloop van het gentrificationproces in de twee
Amsterdamse wijken. Ik ben vooral benieuwd naar de rol die de overheid in het proces
heeft gespeeld. Daarmee moet het accent in de scriptie op de aanbodzijde van de
gentrification komen te liggen. Dan kunnen immers de activiteiten en rollen van de
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verschillende partijen die - bewust of onbewust – de veranderingen in de betrokken
buurten in gang hebben gezet, goed worden bestudeerd.
Wiegersma & Van Weesep hebben eerder onderzoek gedaan aan de aanbodzijde van de
woningmarkt om het gentrificationproces in enkele Haagse en Amsterdamse buurten te
kunnen analyseren (Wiegersma & Van Weesep, 1992). Hun conceptueel model (figuur
2.1) biedt een goed vertrekpunt voor het maken van een eigen conceptueel model voor
mijn onderzoek in de Jordaan en de Oude Pijp.

Figuur 2.1 conceptueel schema van gentrification vanuit aanbodzijde
bron: Wiegersma & Van Weesep, 1992

Op basis van enkele rapporten van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid en
eerder onderzoek van Korteweg naar de renovatie en herontwikkeling van kantoorpanden
onderscheidden Wiegersma & Van Weesep verschillende factoren die een rol spelen in
het tot stand komen van het woningaanbod in een buurt. Allereerst is er een
initiatiefnemer die van plan is om via nieuw- of verbouw de bestaande woningvoorraad te
veranderen. Zijn plannen worden vaak beïnvloed door het advies van externe
betrokkenen zoals architecten en makelaars. Op hun beurt oefent een aantal externe
factoren veel invloed uit op de besluiten van deze twee samenwerkende partijen. Zo
bepaalt de (gemeentelijke) overheid met haar bestemmingsplannen, bouwvoorschriften
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en het volkshuisvestingsbeleid de kaders waarbinnen initiatieven kunnen worden
genomen. De verhoudingen op de woningmarkt bepalen eveneens de plannen van de
initiatiefnemers en externe betrokkenen. Er kunnen andere plannen van andere
ontwikkelaars en verhuurders in omloop zijn. En de vraag naar nieuwe woningen op
bepaalde locaties kan een initiatief maken of breken. Tenslotte spelen ook de kenmerken
van de locatie en van het pand in het model een belangrijke rol. Zo bepaalt de locatie
vaak direct de doelgroep die kan worden aangesproken, terwijl de grootte van een pand
invloed heeft het aantal woningen dat er kan worden gerealiseerd (Wiegersma & Van
Weesep, 1992).
De initiatiefnemer neemt uiteindelijk een besluit over zijn project en bepaalt daarmee de
vorm van het nieuwe aanbod op de woningmarkt. Er kunnen huur- of koopwoningen en
nieuwe of verbouwde woningen bij komen. Ook de omvang, prijsklassen en de
woningtypen (differentiatie) staan vast na zijn beslissing. Door de uitvoering van zijn
plannen treden er in de buurt zowel fysieke als sociale veranderingen op. Bestaande
woningen kunnen een opknapbeurt krijgen en van eigenaar veranderen. Via
functieverandering of nieuwbouw kunnen er nieuwe woningen in de wijk bij komen. Ook
verandert de bevolkingssamenstelling van de wijk en ontstaat er een nieuwe
uitgangssituatie voor nieuwe plannen van initiatiefnemers. Gentrification is immers een
dynamisch geheel.
Hoewel veel elementen uit dit conceptueel model gebruikt kunnen worden voor het
maken van een eigen model voor het onderzoek naar de gentrification van de Jordaan en
de Oude Pijp, is het niet mogelijk om het schema klakkeloos over te nemen. Het proces
van gentrification kan in de afgelopen jaren immers sterk zijn veranderd, zoals ondermeer
Lees en Smith ook suggereren (zie paragraaf 2.5). Op een aantal punten heb ik het model
daarom gewijzigd. In de eerste plaats zijn op basis van de literatuur over beide wijken de
belangrijkste initiatiefnemers onderscheiden. Naast de projectontwikkelaars, particuliere
verhuurders en eigenaar-bewoners zijn dat in Amsterdam ook de niet-commerciële
monumentenorganisaties en de woningcorporaties. Bij de externe betrokkenen spelen in
dit onderzoek vooral de makelaars een grote rol, omdat zij in de Jordaan en de Oude Pijp
veel bezit beheren voor particuliere verhuurders. Zij geven deze partijen ook uitgebreid
advies waarbij de inhoud van deze goede raad sterk wordt beïnvloed door externe
factoren als marktcondities, bewonersorganisaties, veranderingen in het overheidsbeleid
en de kwaliteit van panden en buurten. Met hun suggesties kunnen zij dus veel invloed
uitoefenen op de planvorming bij initiatiefnemers.
De invloedsfactoren uit het model van Wiegersma & Van Weesep heb ik bovendien
verdeeld in twee subgroepen: externe fysieke factoren (kenmerken van locatie en van
pand) en externe omgevingsfactoren (overheidsbeleid en marktcondities). Aan de laatste
categorie heb ik nog de bewonersorganisaties toegevoegd. Zij spelen in de Amsterdamse
discussies over huurbeleid een belangrijke rol en mogen daarom in het onderzoeksmodel
niet ontbreken. Beide categorieën van factoren hebben zowel rechtstreeks invloed op de
besluiten van de initiatiefnemers als meer indirect via de adviezen van externe
betrokkenen aan de uiteindelijke besluitnemers. Dit is in het model ook beter zichtbaar
gemaakt. Tenslotte heb ik sommige termen (‘eigendomsverhouding’ en ‘differentiatie’)
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vertaald in eenvoudiger begrippen. Omdat functieverandering van gebouwen naar mijn
idee een onderdeel is van de fysieke verandering in buurten, heb ik deze in mijn model
ook weggelaten als aparte eenheid. Op die manier is het volgende model ontstaan dat de
basis vormt voor het onderzoek naar het gentrificationproces in de Jordaan en de Oude
Pijp.

Invloedsfactoren

Projectdefinitie Buurtontwikkeling

Externe fysieke factoren
-kenmerken locatie
-kenmerken pand/kavel

Externe
betrokkenen

Kenmerken +
motieven van
initiatiefnemers

projectbesluit

-makelaar

-projectontwikkelaar
-particuliere
verhuurder
monumentenorganis
Externe omgevingsfactoren
atie
-eigenaar-bewoner
-overheidsbeleid (ministerie/gemeente/stadsdeel)
-bewonersorganisaties -woningcorporatie

-koop/huur
-nieuwbouw
/ verbouw
-omvang
-prijsklasse
-woningtype

-fysieke
verandering
-sociale
verandering

-marktcondities (vraag/aanbod)

Figuur 2.2 Conceptueel model voor het onderzoek naar gentrification van de Jordaan en de Oude Pijp
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Op de barricaden !

Eerste hulp voor huurders

Oog voor leefbaarheid

Soepel voor horeca

Hoofdstuk 3 – Gentrification en de rol van de overheid
3.1 Inleiding
Gentrification ontstaat niet in het luchtledige. In het vorige hoofdstuk werd al opgemerkt
dat allerlei factoren de vorm en snelheid van het proces beïnvloeden. In dit hoofdstuk
wordt dieper ingegaan op de rol van de overheid.
Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ministeries, provincies, gemeenten en later ook
stadsdelen zich intensief met de woningmarkt bemoeid. De betrokkenheid van de
overheid is daarbij altijd het grootst geweest bij de sociale huursector. Tot eind jaren
tachtig gaf het ministerie van Volkshuisvesting bijvoorbeeld subsidies voor de bouw van
betaalbare huurwoningen. Bovendien ontvangen huurders nog altijd een tegemoetkoming
op hun hoge woonlasten in de vorm van huursubsidie. Ook worden zij via wetten
beschermd tegen te grote huurstijgingen en eventuele uitzetting door de verhuurder (Van
Weesep & Wiegersma, 1991; Van Weesep & Maas, 1984). Als gevolg van deze
maatregelen heeft de huurwaarde van particuliere huurpanden altijd op een vast en stabiel
niveau gelegen. Alleen met het splitsen en omzetten van een pand in afzonderlijke
koopappartementen kan door particuliere verhuurders nog een flinke winststijging
worden behaald. Om een dergelijke uitverkoop van sociale huurwoningen te voorkomen,
hanteren veel gemeenten, waaronder ook Amsterdam, strikte regels voor het afgeven van
een splitsingsvergunning (Van Weesep & Wiegersma, 1991).
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op dit splitsingsbeleid en zullen ook andere
belangrijke veranderingen in het nationale en lokale volkshuisvestingsbeleid van de
afgelopen 35 jaar worden besproken. Daarbij zal het woonbeleid van de afzonderlijke
stadsdelen Centrum en Pijp/Oud-Zuid, waarin de Jordaan en de Oude Pijp liggen, niet
hier maar in de hoofdstukken over beide buurten aan de orde komen. Uit de tekst zal
duidelijk worden hoe het accent in de jaren zeventig nog op de bouw van sociale
huurwoningen lag. In de jaren tachtig en negentig verschoof de aandacht naar de
productie van koophuizen. Op de drempel van het nieuwe millennium ging de overheid in
het marktdenken nog een stap verder en stond de verkoop van sociale huurwoningen
centraal.
Los van het beleid bepalen ook het gemeentelijk bestemmingsplan en de eisen van de
Dienst Bouw- en Woningtoezicht en Monumentenzorg of en hoe (ver)bouwplannen
kunnen worden uitgevoerd. In de volgende paragraaf zal daarom eerst kort op deze
onderwerpen worden ingegaan.
3.2 Bestemmingsplan, bouwbesluit en monumentenbeleid
Het bestemmingsplan is een lokaal en juridisch bindend instrument dat veel invloed heeft
op woning(ver)bouwplannen van commerciële en niet-commerciële vastgoedpartijen. In
een bestemmingsplan is namelijk niet alleen de bestemming van een kavel vastgelegd,
maar kunnen ook het aantal woningen naar koopprijs en grootte of zaken als de
bouwhoogte, -breedte en -diepte zijn vastgelegd. Vooral nieuwbouwprojecten hebben
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met dit laatste veel te maken. Bij renovatie van panden gaat het vooral om de
voorgeschreven bestemming. Het wijzigen ervan via een artikel 19 -procedure kost veel
tijd en geld. Als er beroep tegen de gemeentelijke beslissing moet worden aangetekend,
kunnen er dan ook flinke renteverliezen ontstaan. Regelmatig worden plannen bij kritiek
daarom in een vroeg stadium bijgesteld (Wiegersma & Van Weesep, 1992).
Het gemeentelijk bouwbesluit en monumentenbeleid bepalen nog gedetailleerder hoe een
project er precies uit moet zien. De indeling van appartementen zoals het aantal kamers,
de grootte en hoogte van elk vertrek en de lichttoetreding ligt vaak al bij voorbaat vast.
Bij sommige renovatieprojecten (denk aan pakhuizen) kan dit problemen opleveren
(Wiegersma & Van Weesep, 1992; Van Weesep e.a., 1985). Dan is creatief gebruik van
de regels nodig om als initiatiefnemer toch een (ver)bouwvergunning te krijgen. Tot voor
kort probeerde de gemeente niet alleen via regels maar ook via subsidies de renovatie van
monumenten en woningen van particuliere eigenaren te beïnvloeden. Maar dit instrument
is wegens bezuinigingen afgeschaft. Het effect van deze maatregel moet overigens ook
weer niet worden overschat. Wiegersma en Van Weesep constateerden begin jaren
negentig in hun onderzoek naar het aanbod van dure appartementen in Den Haag en
Amsterdam dat het slechts om kleine geldbedragen ging. Deze wogen niet op tegen de
moeite die het indienen van een aanvraag kostte (Wiegersma & Van Weesep, 1992).
3.3 Veranderingen in het nationale en lokale volkshuisvestingsbeleid
3.3.1 De jaren zeventig: van grootschalige sloopplannen naar ‘bouwen voor de
buurt’
Sinds de jaren zestig is er zowel in het nationale als het lokale volkshuisvestingsbeleid
veel aandacht voor het opknappen van verpauperde wijken in steden. Bij deze
‘stadsvernieuwing’ werd eerst vooral gekozen voor grootschalige sloop en nieuwbouw
van verouderde woningen. Zo kon er ruimte komen voor nieuwe economische activiteiten
(vooral kantoren) en het groeiende autoverkeer. Na veel protest kreeg de
stadsvernieuwing in de jaren zeventig een kleinschaliger karakter. Er werden minder
panden gesloopt en meer woningen gerenoveerd. Ook werd er beter geluisterd naar de
wensen van de bestaande bewoners (Van Weesep & Wiegersma, 1991). Het ‘bouwen
voor de buurt’ werd geïntroduceerd.
In de stadsvernieuwing lag het accent op de bouw en het behoud van sociale
huurwoningen. Voor gezinnen die buiten de toewijzingscriteria van deze woningen
vielen, was er weinig aandacht (Van Weesep & Wiegersma, 1991). Een deel van de
modale en beter verdienende bewoners vertrok dan ook noodgedwongen de stad uit
(Cortie e.a., 1989; Van Weesep & Maas, 1984). Anderen probeerden één van de
appartementen te kopen die particuliere huurbazen steeds vaker op de woningmarkt
aanboden (Van Weesep & Maas, 1984). Voor deze verhuurders was splitsing en verkoop
van hun (vooroorlogse) huurpanden in de tweede helft van de jaren zeventig
winstgevender geworden dan verhuur. De snel opgelopen onderhoudskosten en
bezuinigingen op rijkssubsidies speelden – evenals de goede vooruitzichten op de
woningmarkt – daarin een belangrijke rol (Van Weesep & Maas, 1984). Jaarlijks gingen
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in Nederland op deze manier tussen de 40.000 en 50.000 woningen voor de huursector
verloren (Van de Burg, 1978 in: Van Weesep & Maas, 1984, p. 1153). Alleen al in
Rotterdam waren tussen 1975 en 1980 door omzetting ongeveer 36.000 nieuwe potentiële
koopappartementen ontstaan (Van Weesep & Maas, 1984, p.1150).
Eerst konden steden weinig doen tegen de afname van de betaalbare huurwoningvoorraad
door splitsing en verkoop. Het splitsingsverbod dat Amsterdam eigenaren via haar
erfpachtcontract had opgelegd, werd in 1973 nog vanuit het ministerie via wetgeving
gedwarsboomd (Van Weesep & Maas, 1984). Onder druk van de grote steden werd een
jaar later toch de Woningwet veranderd. Gemeenten mochten voortaan een
vergunningenstelsel instellen voor de splitsing van vooroorlogse huurpanden. Eigenaren
konden hun huurpanden alleen nog opdelen als de nieuwe appartementen aan bepaalde
bouwkundige eisen voldeden en het pand niet in een stadsvernieuwingsgebied lag (Van
Weesep & Maas, 1984).
Toch heeft de introductie van een vergunningenstelsel in 1975 amper effect gehad op het
aantal splitsingen van vooroorlogse woningen in de hoofdstad. In tabel 3.1. is duidelijk te
zien hoe in de eerste twee jaren na de maatregel het totaal aantal splitsingen in de
vooroorlogse wijken zelfs is gegroeid in plaats van gedaald. De belangrijkste oorzaak
hiervan is de verplaatsing van splitsingsactiviteiten geweest naar de wijken in de gordel
1920-1940. Hier konden de woningen vrij gemakkelijk en goedkoop op het vereiste
bouwkundig niveau worden gebracht. Bovendien had de stadsvernieuwingsoperatie deze
buurten nog niet bereikt (Van Weesep & Maas, 1984; Van Weesep e.a., 1985). Vanaf
1978 zakte het aantal splitsingen in Amsterdam wel dramatisch in. Het is verleidelijk om
de oorzaak hiervan te leggen bij de strengere gebruiksbepalingen die de stad in dat jaar
instelde. Die maakten het voor eigenaren van gesplitste huurpanden onmogelijk om niethuurders in het gebouw te laten wonen. Toch lijkt het erop dat de slechte situatie op de
markt voor koopwoningen een belangrijker rol heeft gespeeld in deze afname. Nadat de
rechter de strenge gebruiksbepalingen in de hoofdstad wegens discriminatie van
huiseigenaren had verboden, nam het aantal splitsingen namelijk niet toe maar bleef het
op hetzelfde lage niveau als ervoor (Van Weesep & Maas, 1984). Kortom, gemeenten
hebben wel verschillende malen geprobeerd om een einde te maken aan de splitsingsgolf
in de tweede helft van de jaren zeventig. Maar zij hadden hierin weinig succes: de
omstandigheden op de woningmarkt hadden meer invloed op het aantal splitsingen dan
het overheidsbeleid.
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Tabel 3.1: Gesplitste vooroorlogse huurwoningen in Amsterdam
jaar

binnenstad

19e eeuwse
gordel

ring 19201940

1974

437 (19,9%)

1027 (46,9%)

1975

194 (50.9%)

30 ( 7,9%)

157 (41,2%)

381 (100%)

1976

276 (16,5%)

228 (11,1%)

1541 (75,4%)

2045 (100%)

1977

567 (23,6%)

310 (12,9%)

1523 (63,5%)

2400 (100%)

1978

514 (50,1%)

185 (18,0%)

327 (31,9%)

1026 (100%)

1979

403 (45,5%)

105 (11,9%)

377 (42,6%)

885 (100%)

1980

490 (71,3%)

75 (10,9%)

123 (17,8%)

688 (100%)

727 (33,2%)

totaal vooroorlogse
wijken
2191 (100%)

bron: Kadaster Amsterdam in: Van Weesep & Maas, 1984

3.3.2 De jaren tachtig: van ‘bouwen voor de buurt’ naar ‘bouwen voor de markt’
Begin jaren tachtig begonnen beleidsmakers en politici als reactie op de snel toenemende
suburbanisering en daling van het gemiddelde inkomen van stadsbewoners anders tegen
stadsvernieuwing aan te kijken. Er werd beleid ontwikkeld om de middeninkomens en
gezinnen die nog in de stad woonden, vast te houden en tegelijkertijd nieuwe families
over te halen naar de stad te komen. Het ideaal van de ‘compacte stad’ was geboren
(Cortie e.a., 1989). Met het nieuwe beleid kwam er ook een omslag in het denken over de
rol van marktpartijen in de woningbouw. Anders dan vroeger werden commerciële
vastgoedpartijen in de steden als investeerders verwelkomd (Van Weesep & Wiegersma,
1991; Musterd & Van de Ven, 1991). Omdat de verandering in het beleid samenviel met
bezuinigingen op de subsidies voor de bouw van sociale huurwoningen, werden
bouwlustige gemeenten ook min of meer gedwongen om meer particuliere investeerders
toe te laten bij de woningbouw (Van Weesep & Wiegersma, 1991).
In Amsterdam werd de omslag naar een ander volkshuisvestingsbeleid voor het eerst
zichtbaar in 1984. De stad publiceerde een ontwerp-structuurplan waarin opvulling van
open gaten en braakliggende terreinen centraal stond. Er moest ook weer meer in de
binnenstad worden gewoond (Gemeente Amsterdam Dienst RO, 1984). Dit streven was
voor de gemeente ook aanleiding om in 1986 een nieuw, ‘vriendelijker’ splitsingsbeleid
in te voeren voor de hele stad behalve de stadsvernieuwingsbuurten (grote delen van de
19e eeuwse gordel en wijken gebouwd in de periode 1920-1940). Tot dat moment was het
voor eigenaren van monumentale bedrijfspanden nog erg lastig om een
splitsingsvergunning te krijgen en (lege) gebouwen een andere functie te geven
(Wiegersma & Van Weesep, 1992). Als gevolg van deze beleidsverandering, de
introductie van gemeentelijke subsidies voor de restauratie van monumenten en
autonome ontwikkelingen kwamen er in Amsterdam tussen 1980 en 1989 door
functieverandering, splitsing en verbouw van panden ruim 5000 woningen bij (Van
Weesep & Wiegersma, 1991, p. 109).
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In 1988 verzette de hoofdstad ook in de rest van haar volkshuisvestingsbeleid de bakens.
In de discussienota “Wonen naar wens” stelde toenmalig wethouder Louis Genet vooruitlopend op zijn Volkshuisvestingsplan - voor om van de grofweg 5000 te bouwen
woningen tussen 1989 en 1993 er 1200 in de marktsector te laten bouwen: 900 goedkope
koopwoningen en 300 duurdere. Goedkope buurten moesten daarbij meer dure woningen
krijgen, terwijl in de nieuwbouwwijken ook sociale huurwoningen moesten worden
gebouwd om segregatie tegen te gaan (gemeente Amsterdam, 1988; gemeente
Amsterdam stuurgroep woningbouw, 1989).
Om de belangstelling voor koopwoningen te peilen en gemeentelijke ambtenaren te
overtuigen van de grote vraag naar deze huizen organiseerde de wethouder in april 1989
een verkoopmanifestatie in de Zuiderkerk. Bijna 18.000 mensen lieten zich er over 850
nieuwe koopwoningen in en rond de binnenstad informeren. Toch kostte het nog enkele
jaren voordat de meeste ambtenaren en stadsdelen ervan overtuigd waren, dat er een
omslag nodig was in het woonbeleid. Pas nadat bleek dat rijkere bewoners bij het kopen
van een woning een goedkope huurwoning achterlieten, gaven de meesten zich
gewonnen. Het was intussen ook duidelijk geworden dat door de teruggelopen subsidies
voor sociale woningbouw nieuwbouw in de marktsector zo langzamerhand de enige
manier was geworden om de woningproductie op peil te houden in de stad (gemeente
Amsterdam Stuurgroep Woningbouw, 1998).
Overigens betekende de vriendelijker houding tegenover commerciële vastgoedpartijen
niet dat Amsterdam hen voortaan helemaal hun gang liet gaan. De gemeente bleef
programma’s voor de renovatie van monumenten en huisvesting van lagere
inkomensgroepen ondersteunen. Juist in buurten als de Jordaan waar op flinke schaal
particuliere huurwoningen en voormalige bedrijfspanden in dure koopappartementen
veranderden, werd als tegenwicht ook flink geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatie van
sociale huurwoningen. In sommige monumentale panden die heel goed tot luxe
appartementen konden worden omgebouwd, werden met gemeentelijke subsidies door
woningcorporaties sociale huurwoningen gesticht. Het resultaat was een gemengde buurt
waar oorspronkelijke bewoners naast nieuwkomers woonden. Door deze ‘dempende’ rol
van de overheid en het ontbreken van verdringing lijkt er sinds de jaren tachtig een
Nederlandse vorm van gentrification te zijn ontstaan. In het verloop en de uitkomst van
het proces is deze veel milder dan aan de overzijde van de Atlantische Oceaan (Van
Weesep & Wiegersma, 1991; Wiegersma en Van Weesep, 1992).
3.3.3 De jaren negentig: marktwerking als leidend principe
Op de drempel van de jaren negentig bracht staatssecretaris Heerma van
Volkshuisvesting de nota “Volkshuisvesting in de jaren negentig” uit. Het beleidsstuk
heeft achteraf gezien grote gevolgen gehad voor de woningbouw en de positie van
woningcorporaties. Voortbordurend op eerdere bezuinigingen werd in de nota gepleit
voor minder overheidsbemoeienis en meer marktwerking in de volkshuisvesting. Zo zou
bijna de helft van het woningbouwprogramma in de jaren negentig in de vrije koopsector
moeten worden gerealiseerd. De verkoop van sociale huurwoningen was een andere
manier om het eigen-woningbezit te vergroten. Woningcorporaties zouden bovendien op
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financieel vlak zelfstandiger moeten worden, terwijl de uitvoering van het beleid meer
zou worden overgelaten aan lagere overheidsniveaus (ministerie van VROM, 1989;
Harten & Kluytmans, 1989).
Vooral de financiële verzelfstandiging van de woningcorporaties heeft de verhoudingen
in de volkshuisvesting definitief veranderd. Van gehoorzame uitvoerders van het
overheidsbeleid ontwikkelden zij zich in de jaren negentig tot professionele marktpartijen
die financieel hun eigen broek moesten ophouden. De innige financiële banden tussen
corporaties en rijksoverheid werden doorgesneden via de zogenaamde
‘bruteringmaatregel’. Hierbij werden openstaande schulden vereffend met toekomstige
subsidies. De nieuwbouw en het beheer van sociale huurwoningen moesten voortaan uit
de ruime reserves en de winst op projectontwikkeling worden betaald (stadsdeel
Amsterdam Centrum, 2004). Door deze verandering raakten lokale overheden een
belangrijk sturingsmiddel voor de woningproductie en -verbetering kwijt.
Overigens werden niet alle doelstellingen uit de nota gehaald. Zo kwam er weinig terecht
van de voorgestelde verkoop van sociale huurwoningen. Beleidsmakers gingen uit van
grofweg 10.000 verkopen per jaar, maar in werkelijkheid verkochten de corporaties in de
eerste helft van de jaren negentig gemiddeld hoogstens 1500 woningen per jaar. Tegen
alle verwachtingen in groeide in deze jaren ook de vraag naar sociale huurwoningen als
gevolg van de snel groeiende immigratie. Ook het succesvolle beleid om oudere
bewoners langer zelfstandig te laten wonen speelde hierin een grote rol (Priemus, 1994).
In Amsterdam werden de veranderingen in het nationale volkshuisvestingsbeleid met
argusogen bekeken. Ook al ging de gemeente in deze periode verder op de weg die ze in
1988 met de nota “Wonen naar wens” was ingeslagen. Concreet werd bijvoorbeeld in de
beleidsovereenkomst 1994-1995 met alle betrokken partijen afgesproken dat op kleine
woningbouwlocaties met minder dan 250 woningen 100% in de vrije sector mocht
worden gebouwd. Ook zou binnen tien jaar het eigen woningbezit verdubbeld moeten
zijn (gemeente Amsterdam e.a., 1994).
In 1993 noemde de Bouw- en Woningdienst in een strategische nota voor het eerst de
mogelijkheid van verkoop van sociale huurwoningen. Op die manier kon het eigen
woningbezit groter worden en de eenzijdige bevolkingsopbouw en inkomenspositie van
bepaalde wijken worden doorbroken. Eerder had de dienst al geopperd om particuliere
huurwoningen vaker te laten splitsen en verkopen aan woningcorporaties en eigenaarbewoners. Zo kon een hoger rendement worden behaald op de investeringen in
woningverbetering (gemeente Amsterdam Bouw- en Woningdienst, 1993).
Het duurde uiteindelijk nog vijf jaar, voordat in 1998 ‘differentiatie van de
woningvoorraad’ één van de belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe Amsterdamse
volkshuisvestingsbeleid werd. De vraag naar koophuizen en duurdere huurwoningen was
door de gunstige economische situatie in die jaren sterk gestegen. Ook was het aantal
huishoudens dat afhankelijk was van sociale huurwoningen, fors gedaald. Zonder veel
politieke schade kon dus een deel van de goedkope huurwoningen worden verkocht aan
nieuwe eigenaren. In combinatie met de bouw van nieuwe koopwoningen zouden
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huishoudens met een middeninkomen op die manier een wooncarrière in de eigen wijk
kunnen opbouwen: het ‘nieuwe bouwen voor de buurt’ (gemeente Amsterdam Stedelijke
Woningdienst, 1998, pag. 28). In de ogen van de gemeente was het accent op de
koopsector ook voordelig voor lagere inkomensgroepen. Als er meer huishoudens met
een hoger inkomen naar een koopwoning zouden doorstromen, konden lagere
inkomensgroepen ook sneller aan een goedkope huurwoningen worden geholpen. Via
differentiatie werd het beruchte ‘scheefwonen’ tegen gegaan (gemeente Amsterdam
Stedelijke Woningdienst, 1998).
In 1999 sloot de gemeente met de woningcorporaties een convenant af om tussen 1998 en
2002 onder bepaalde voorwaarden ruim 15.000 sociale huurwoningen onder de
huursubsidiegrens te splitsen en voor verkoop in aanmerking te laten komen (gemeente
Amsterdam/AFWC, 1999). De splitsing en verkoop van goedkope particuliere
huurwoningen werd pas in 2002 concreet gestimuleerd met een vernieuwing van het
restrictieve splitsingsbeleid. In de Huisvestingswet was toen op aandringen van de grote
steden gebiedsgerichte quotering van splitsingsvergunningen mogelijk geworden.
Amsterdam was daardoor minder bang voor een ongecontroleerde uitverkoop van de
betaalbare woningvoorraad in populaire buurten van de stad (gemeente
Amsterdam/AFWC/ ASW/stadsdelen, 2001).
Voor het splitsen en verkopen van huurwoningen met een huurprijs onder de
huursubsidiegrens golden wel allerlei strenge voorwaarden. Zo was in de gemeentelijke
huisvestingsverordening vastgelegd dat alleen panden in uitstekende bouwkundige
conditie van de hand mochten worden gedaan (gemeente Amsterdam Stedelijke
Woningdienst, 1999). Particuliere verhuurders en corporaties moesten in veel gevallen de
betrokken panden daardoor ingrijpend renoveren. Vooral het herstellen van de fundering
was een dure kostenpost. Ook mochten corporaties in gebieden met veel goedkope
sociale huurwoningen meer panden splitsen en woningen verkopen dan in wijken waar
dit soort woningen weinig voorkwam. Voor de particuliere verhuurders gold vanaf 2002
min of meer dezelfde filosofie. Voor elk stadsdeel stelde de gemeente gedetailleerde
splitsingsquota vast. Het tempo van splitsen en de keuze voor de bouwblokken die
mochten worden verkocht, werd aan de stadsdeelbestuurders overgelaten. Over deze
zaken moest wel met de betrokken vastgoedpartijen worden overlegd (gemeente
Amsterdam Stedelijke Woningdienst, 1998).
3.3.4 Het nieuwe millennium: ruim baan voor de verkoop van huurwoningen
In het jaar 2000 waren er twee initiatieven die grote invloed hadden op de
volkshuisvesting aan het begin van het nieuwe millennium. Zo werd in dat jaar de wet
Stedelijke Vernieuwing van kracht. De succesvolle stadsvernieuwingsoperatie in de
vooroorlogse wijken werd daarbij afgelost door de stedelijke vernieuwing in de
naoorlogse woonwijken. Met meer variatie in de woningvoorraad en een uitgebreid
sociaal en economisch investeringsprogramma moest het toekomstperspectief van deze
gebieden ingrijpend worden verbeterd (ministerie van VROM, 1997). Verder werd in dat
jaar door staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting een nieuwe nationale woonvisie
gepubliceerd. In de nota werd nog meer nadruk gelegd op marktwerking en het
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bevorderen van het eigen woningbezit met een accent op de grote steden. In 2010 zou in
Nederland grofweg 65% van de woningvoorraad uit koopwoningen moeten bestaan. Om
die reden zou de verkoop van sociale huurwoningen worden bevorderd met hoge
kortingen op verkoopprijzen en de introductie van een koopsubsidie voor lagere
inkomensgroepen. Bovendien moesten gemeenten extra mogelijkheden bieden aan
kopers die zelf als opdrachtgever voor hun nieuwe woningen wilden optreden. Het
aanbod aan vrije kavels moest flink omhoog (ministerie van VROM, 2000)
De nota verscheen op een moment dat de bomen tot in de hemel leken te groeien. De
woningnood leek bijna opgelost en de vraag naar luxe en dure woningen was erg groot.
Toen de economische vooruitzichten in 2001 slechter werden en terroristische aanslagen
in Amerika wereldwijd voor angst en pessimisme zorgden, bleef van de optimistische
aannamen uit de beleidsnota weinig over. De verkoop van huurwoningen kwam in de
eerste jaren van het nieuwe millennium nauwelijks van de grond door ondermeer het
grote verschil tussen de astronomisch gestegen koopprijzen en de maandelijkse
huurprijzen van woningen. Veel huurders wilden hun woning daardoor niet kopen en
konden dankzij huurbescherming ook niet worden gedwongen om te verhuizen. Van de
(ingewikkelde) koopsubsidieregeling werd ook nauwelijks gebruik gemaakt (Priemus,
2002; Boer, 2002; Ten Kate, 2001)
Ook in Amsterdam bleek de verkoop van sociale huurwoningen moeilijk te verlopen
ondanks de afspraken die hierover in 1999 met corporaties waren gemaakt (gemeente
Amsterdam Stedelijke Woningdienst, 2000). De gemeente besloot daarop een nieuw
convenant af te sluiten waarbij de woningcorporaties tussen 2002 en 2007 nog eens
13.000 woningen extra mochten verkopen. Bovendien werd onbeperkte splitsing van dit
type woningen toegestaan. Wel werd voor elk stadsdeel een ondergrens ingesteld van
25% goedkope corporatiewoningen, de zogenaamde ‘sociale kernvoorraad-plus’. Voor de
binnenstad gold zelfs een ondergrens van 33% van dit type woningen. Voordat
corporaties woningen konden verkopen, moesten de verkoopplannen ook door het
stadsdeel worden goedgekeurd (Gemeente Amsterdam/AFWC/ ASW/HVA, 2002).
In 2004 werden de eerste resultaten van het oude en het nieuwe convenant geëvalueerd.
Van de in totaal 28.000 te verkopen corporatiewoningen bleken er amper 3.665
daadwerkelijk van de hand te zijn gedaan (NUL20, 2004, p.32). De magere
verkoopresultaten werden door verschillende betrokkenen geweten aan bureaucratische
belemmeringen en afhoudende of onwennige stadsdelen en corporaties. Ook de slechte
economische situatie en het grote gat tussen huur- en koopprijzen hadden niet erg mee
geholpen om huurders te verleiden hun woning te kopen (Van der Molen, 2004). Van de
huizen die wel verkocht waren, bleek bijna tweederde in de naoorlogse stadsdelen
Zuidoost en Noord te staan. Hier was niet alleen het gat tussen huur- en koopprijzen
kleiner, maar waren de woningen over het algemeen ook jonger en beter van kwaliteit.
Corporaties hoefden de panden daardoor minder vaak op te knappen voordat ze konden
worden gesplitst en verkocht (Van der Molen, 2004). In tegenstelling tot het aantal
verkopen zat er wel vaart in het (onbeperkt) splitsen van corporatiepanden, waardoor de
voorraad aan direct te verkopen huurwoningen flink toenam. In 2002 werden er ruim
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4000 van dit soort panden gesplitst, het jaar erna lag dat al op 10.000 stuks (Van der
Molen, 2004, p. 24).
Naast corporaties kregen vanaf 2002 ook particuliere verhuurders in Amsterdam meer
ruimte om hun goedkope huurpanden te splitsen en verkopen. In vier jaarlijkse porties
mochten tot en met 2005 maximaal 19.000 particuliere huurwoningen onder de
huursubsidiegrens worden gesplitst en aan eigenaar-bewoners worden verkocht. Per
stadsdeel werd een quotum ingesteld dat jaarlijks werd geëvalueerd en eventueel
aangepast. De stadsdelen mochten zelf bepalen welke gebieden in aanmerking kwamen
voor de extra splitsingsvergunningen. Bovendien konden ze extra eisen stellen bovenop
de regels die de stad centraal had vastgelegd in haar Huisvestingsverordening (Gemeente
Amsterdam/AFWC/ASW/stadsdelen, 2001)
Halverwege 2003 bleek dat de particuliere verhuurders nog niet zo vaak gebruik hadden
gemaakt van de ruimere splitsingsmogelijkheden. Slechts 55% van het beschikbare
quotum in het eerste jaar was door hen opgenomen. Bovendien was door de lange
behandeltijd op de stadsdeelkantoren slechts een klein deel van de aanvragen een jaar
later omgezet in een splitsingsvergunning. Logischerwijze was in het eerste jaar het
aantal verkopen volgens deze regeling dan ook miniem geweest (Donker Van Heel,
2004, p. 30).
Voor het lage aantal splitsingsaanvragen wezen betrokkenen gedeeltelijk dezelfde
oorzaken aan als voor de achterblijvende verkoop van corporatiewoningen (Donker Van
Heel, 2004). Zo hadden de slechte marktomstandigheden ervoor gezorgd dat verhuurders
onzeker waren geweest over de mogelijkheden om de hoge kosten van het splitsen terug
te kunnen verdienen. Een eigenaar heeft bij een aanvraag niet alleen te maken met hoge
renovatiekosten als gevolg van strenge bouwkundige eisen, maar is ook vaak vele
duizenden euro’s kwijt aan leges, bouwtekeningen en een –verplicht - eenvoudig
funderingsonderzoek (Donker van Heel, 2004, p. 29). Een andere oorzaak was volgens
velen de manier waarop het splitsingsbeleid door stadsdelen was vormgegeven. Zo mocht
elk stadsdeel zijn eigen regels opstellen wat voor eigenaren met verspreid bezit tot
onoverzichtelijke situaties leidde. Bovendien werden de splitsingsquota in veel stadsdelen
verdeeld over verschillende categorieën waarbij voor een groot deel van het aantal
toegestane splitsingen aanvullende eisen gold. Eigenaren moesten bijvoorbeeld
woningen samenvoegen of appartementen boven winkels realiseren. Omdat veel
eigenaren daar geen zin in hadden, bleef een flink deel van de splitsingscapaciteit
uiteindelijk onbenut (Donker van Heel, 2004).
3.3.5 Richting 2010: op weg naar een liberaal huurbeleid
In Den Haag had aan het begin van het nieuwe millennium de Commissie Vermeulen al
eens nagedacht over een ander, meer marktconform huurbeleid met meerjarige afspraken
over de huurprijsontwikkeling. De huren zouden daarbij meer moeten afhangen van de
marktwaarde van locaties. Ook zou de korting die bewoners kregen op het huren van
oudere woningen (‘verouderingsaftrek’) moeten verdwijnen. Staatssecretaris Remkes van
Volkshuisvesting had vervolgens in 2001 een deel van de voorstellen overgenomen en
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door de Tweede Kamer heen geloodst. Maar de echte omslag naar een neo-liberaal en
marktconform huurbeleid liet hij over aan zijn opvolger (stadsdeel Amsterdam Centrum,
2004).
In 2004 kwam minister Dekker met haar langverwachte plannen. Aanvankelijk wilde zij
per 1 juli 2006 een kwart van alle huurwoningen liberaliseren. Dat was vijfmaal zoveel
als het bestaande aantal huurwoningen in de vrije sector (Van der Molen, mei 2005;
Volkskrant 2004). De grens tussen geliberaliseerde en gereguleerde woningen zou
worden bepaald door de WOZ-waarde van de woning. Dit is de marktwaarde die door
onafhankelijke taxateurs wordt vastgesteld en door gemeenten wordt gebruikt voor het
vaststellen van de onroerend zaakbelasting. Als de verhuurders de komende jaren
voldoende woningen zouden bouwen en de corporaties een flink bedrag zouden
meebetalen aan de bezuinigingen op de individuele huursubsidie, zouden de huurprijzen
voor de geliberaliseerde categorie woningen vanaf 2008 volledig vrij worden gelaten
(Van der Molen, mei 2005; Volkskrant, 2004).
Tegen de plannen ontstond massaal protest. Huurdersorganisaties en oppositiepartijen in
het parlement organiseerden demonstraties en verspreidden actieposters die in
Amsterdam overal voor de ramen verschenen. Binnen een paar maanden tijd werden er
alleen al in de hoofdstad 30.000 handtekeningen tegen de liberalisering van de huursector
opgehaald (De Pijpkrant, 2004c). Zelfs de Amsterdamse wethouder voor
Volkshuisvesting Stadig mengde zich in de discussie en waarschuwde voor toenemende
segregatie en vertraging in het opknappen van naoorlogse wijken als gevolg van de grote
rol die de WOZ-waarden in het nieuwe beleid speelden (Telegraaf, 2004).
Onder druk van de oppositie èn één van de coalitiepartners moest de minster haar plannen
verschillende malen aanpassen om de scherpe kantjes eraf te halen (NRC, 2005; Van der
Molen, mei 2005; Financieel Dagblad, 2005). Op die manier is een bijzonder
ingewikkelde regeling ontstaan vol individuele uitzonderingen en onzekerheden. In het
uiteindelijke voorstel dat op 23 juni van dit jaar door de Tweede Kamer werd
aangenomen, is voor de meeste woningen de feitelijke liberalisering uitgesteld tot 2010.
Bovendien gaat deze in een regio alleen door als daar 90% van het afgesproken
woningbouwprogramma is gerealiseerd (NRC, 2005; Van der Molen, 2005; Financieel
Dagblad, 2005). Tot die tijd bestaan er vanaf 1 juli 2006 drie groepen huurwoningen: de
gereguleerde categorie, de overgangscategorie en de geliberaliseerde categorie.
Zittende huurders van woningen in de overgangscategorie (in Amsterdam alle
huurwoningen met een WOZ-waarde in 1999 van 130.000 tot 165.000 euro) die geen
huursubsidie ontvangen, krijgen bovenop de inflatie een huurverhoging opgelegd die een
half tot een heel procent meer bedraagt dan die voor huursubsidieontvangers en huurders
in de gereguleerde sector (WOZ-waarde in 1999 onder de 130.000 euro). Voor nieuwe
huurders in de overgangscategorie komt er tot 2010 een huurplafond dat wordt gebaseerd
op de maximale huurprijs volgens het puntensysteem met een opslag van 10%. Daarna
vervalt de huurprijsbescherming voor alle huurders in dit overgangsgebied. Voor nieuwe
huurders in de geliberaliseerde categorie huurwoningen (WOZ-waarde in 1999 boven
165.000 euro) gelden vanaf 2006 al vrije marktprijzen. Zittende huurders in deze
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categorie woningen betalen tot 2010 dezelfde huurverhogingen als de zittende huurders
zonder huursubsidie in de overgangscategorie (NRC, 2005; Van der Molen, 2005;
Financieel Dagblad, 2005).
Omdat de werkelijke huurprijsstijging van een woning in het nieuwe beleid afhankelijk is
geworden van allerlei individuele zaken als het ontvangen van huursubsidie of de WOZwaarde van het appartement, is het lastig om de gevolgen ervan in te kunnen schatten.
Wat er na 2010 gebeurt, blijft helemaal in nevelen gehuld. Sommige partijen in
Amsterdam hebben wel een poging gedaan om meer duidelijkheid te krijgen. Behalve de
corporaties gaan de meeste betrokkenen daarbij uit van een forse stijging van de
huurprijzen in gewilde wijken als het centrum en de 19e eeuwse gordel. De kloof tussen
populaire en minder populaire buurten zal daardoor toenemen (Telegraaf, 2004; Van
Harten, 2004; Bartlema & Olij, 2005). In deze wijken zullen ook de meeste
huurwoningen staan, die vanaf 2006 in de geliberaliseerde categorie vallen en waarbij
voor nieuwe huurders vrije prijzen gelden. De huurteams en andere betrokkenen
verwachten dat het hier in totaal om 14% van alle huurwoningen in de hoofdstad zal gaan
(ongeveer 43.650 woningen). Daarnaast zal volgens hen ongeveer 20% van de
Amsterdamse huurwoningen (ruim 62.000 stuks) in de overgangscategorie vallen en na
2010 bij voldoende nieuwbouw op de vrije markt komen (Van der Molen, 2005;
Amsterdams Stadsblad, 2005). In elk geval zal door de plannen de doorstroming op de
markt voor huurwoningen op korte termijn veel kleiner worden. Wie in zijn huidige
woning blijft zitten en ook nog eens huursubsidie aanvraagt, heeft namelijk het minst last
van het nieuwe beleid. (Telegraaf, 2004).
Onder druk van de Amsterdamse gemeenteraad heeft wethouder Stadig recent besloten
om vanwege het nieuwe huurbeleid voorlopig te stoppen met het versoepelde
splitsingsbeleid voor goedkope particuliere huurwoningen (Parool, 2005b). Van de
19.000 te splitsen en verkopen woningen is de laatste portie van 4723 stuks in de koelkast
gezet. Stadsdelen waar veel splitsingsaanvragen zijn gedaan zoals Oud-West, Westerpark
en Zuideramstel mogen wel de overgebleven capaciteit van andere stadsdelen
overnemen. Hoewel de gemeenteraad ook heeft aangedrongen op het tijdelijk stopzetten
van de verkoop van goedkope corporatiewoningen, is dat vooralsnog niet gebeurd
(Parool, 2005a).
Samenvattend is het in dit hoofdstuk duidelijk geworden hoezeer de gemeente
Amsterdam door de jaren heen heeft geworsteld met de splitsing en verkoop van
woningen. In de jaren zeventig heeft zij met een splitsingsverbod en een
vergunningsstelsel geprobeerd om de golf aan splitsingen van particuliere huurpanden in
de vooroorlogse wijken in te dammen. Maar de goede winstvooruitzichten op de
woningmarkt hadden meer invloed op de activiteiten van commerciële vastgoedpartijen
dan de gemeentelijke regels. Met de toegenomen aandacht voor koopwoningen werd het
splitsen van panden vanaf het midden van de jaren tachtig in bepaalde gebieden wel iets
gemakkelijker. Maar om volledige gentrification van populaire wijken te voorkomen,
investeerden de gemeente en de woningcorporaties grote bedragen in nieuwbouw en
renovatie van sociale huurwoningen. Van ‘Amerikaanse toestanden’ was dan ook geen
sprake.
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In de jaren negentig droogden de subsidies op en probeerde de gemeente de splitsing en
verkoop van goedkope sociale en particuliere huurwoningen juist te stimuleren. Maar ook
nu bleken de marktomstandigheden meer invloed te hebben op het proces dan de
gemeente lief was: de splitsings- en verkoopaantallen bleven ver achter bij de
beleidsdoelstellingen. Toch kan overheidsbeleid wel degelijk de gentrification van een
buurt beïnvloeden, maar de kracht van nieuwe regels moet niet worden overschat. Dat
geldt zeker voor een situatie waarin niet alle ambtenaren en gemeenteraadsleden voor
honderd procent zijn overtuigd van de noodzaak van het nieuwe beleid.
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Te koop: loft aan gracht

Op stand in de Eerste Looiersdwars

Tijd voor een rosé ...

... of een kopstoot

Hoofdstuk 4 – De gentrification van de Jordaan
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal ik uitgebreid ingaan op het gentrificationproces dat zich in de
Amsterdamse Jordaan vanaf het begin van de jaren zeventig heeft afgespeeld. Eerst zal ik
iets over de ligging en het ontstaan van de wijk vertellen en daarna het verval van de
voormalige middenstandsbuurt beschrijven. Bij het bespreken van het
gentrificationproces ga ik in op zowel de veranderingen in de woningvoorraad als de
wijzigingen in de bevolkingsopbouw. Daarbij komen achtereenvolgens thema’s aan bod
als het tijdstip en de plaats van de eerste gentrificationactiviteiten en de initiatiefnemers
en hun motieven. Ook ga ik in op de rol van de lokale overheid en derden zoals
monumentenorganisaties, café-eigenaren en winkeliers. Uiteindelijk sluit ik het hoofdstuk
af met een korte schets van de actuele situatie in de wijk.
4.2 Ligging en ontstaan van de Jordaan
De Jordaan is een centraal gelegen buurt in de
westelijke binnenstad van Amsterdam. Aan de
noordkant wordt zij door de Brouwersgracht
van de Haarlemmerbuurt afgeschermd. De
oostgrens wordt gevormd door de
Prinsengracht, in het westen is de
Lijnbaansgracht de overgang naar de 19e
eeuwse gordel. Aan de zuidkant markeert de
Leidsegracht de overgang naar de drukke
Leidsepleinbuurt.
Tot het einde van de 16e eeuw lag op deze
plek slechts drassig polderland waarin enkele
boerderijen en het klooster van de Karthuizer
monniken stonden. Nadat de bevolking van
Amsterdam aan het begin van de 17e eeuw
snel was gegroeid, ontstond er behoefte aan
nieuwe woon- en leefruimte buiten de krappe
vestingmuren. In 1578 telde de stad nog maar
30.000 zielen maar vijftig jaar later lag dit
aantal al op 100.000 inwoners (Kistemaker,
1993, p.81). Het stadsbestuur besloot de stad
uit te breiden met drie evenwijdig lopende
grachten: de huidige grachtengordel. Omdat
de roep om nieuwe woningen bleef groeien,
werd buiten de verste gracht van dit
uitbreidingsplan nog een gebied tot
woonlocatie aangewezen en binnen de nieuwe
verdedigingswal getrokken: de Jordaan of
zoals de bestuurders het in die tijd noemden
Figuur 4.1 Ligging van de Jordaan in
Amsterdamse binnenstad, bron: Cito-plan
B.V.
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het “Nieuwe Werck” (Werkman, 1980). In dit gebied kregen ook de eigenaren van
panden in de grachtengordel die gesloopt moesten worden voor nieuwbouw van
woningen, ter compensatie een nieuw erf aangeboden. De eerste kavels gingen in 1613
van de hand (Kistemaker,1993).
In tegenstelling tot de grachtengordel was in de Jordaan geen sprake van een
overkoepelend stedenbouwkundig plan. Stukje bij beetje werd de polder verkaveld en
met nieuwe (kleine) woningen ingevuld (Werkman, 1980). Soms bouwden de
bouwlieden daarbij noodgedwongen om het erf van een bestaand huis heen en ontstonden
de later zo beruchte sloppen en gangen. Om in de rommelige wijk nog een beetje
regelmaat te brengen, werden hier en daar sloten gedempt of paden dichtgegooid.
Sowieso werd bij de aanleg van de straten meestal de loop van oude sloten en paden
gevolgd, net als in het middeleeuwse centrum (Kistemaker, 1993). Door deze manier van
verkavelen sloot de nieuwe buurt slecht aan op zijn omgeving. Er waren nauwelijks
doorgaande wegen waardoor de wijk van begin af aan redelijk geïsoleerd lag. Het
besloten karakter werd nog eens versterkt door het ontbreken van grote gebouwen, op de
Noorderkerk na (Werkman, 1980).
De nieuwe woonwijk was vooral bedoeld voor ambachtslieden en middenstanders voor
wie de grachtengordel te duur was (Kistemaker, 1993). Zo werkte en woonde in de
zuidelijke Jordaan ter hoogte van de huidige Looiersgracht, Runstraat en Huidenstraat
een grote groep leerlooiers uit Wallonië en Frankrijk. In en rond de Bloemstraat die
vroeger Weversstraat heette, zaten veel lakenweverijen en –ververijen. Maar ook
timmerlieden, schoenmakers, kuipers en hoedenmakers hadden hier hun werkplaats
(Werkman, 1980). Later - in de 18e eeuw - werden er ook steeds meer fabriekjes
gebouwd die zich vanwege brandgevaar of stank-/geluidsoverlast niet in de
grachtengordel mochten vestigen. De suikerraffinaderijen waren daarvan het bekendste
voorbeeld. Maar ook tegel- en steenbakkerijen, smederijen en kaarsenfabrieken streken
steeds vaker in de woonwijk neer. (Werkman, 1980; Kistemaker, 1993). Door de jaren
heen bleef binnen de wijk wel een bepaalde pikorde gelden: de beter verdienenden
woonden langs de grachten met de Bloemgracht als meest welvarende locatie. De
arbeiders en andere arme bewoners waren vooral aangewezen op de armoedige woningen
in de straten en sloppen achter deze ‘gouden randjes’ (Werkman, 1980; Kistemaker,
1993; Wagenaar, 1990).
4.3 De Jordaan tussen 1770 en 1970: verval van een middenstandsbuurt
Aan het einde van de 18e eeuw lukte het Amsterdam niet om aansluiting te vinden bij de
industriële revolutie. Armoede en slechte hygiënische omstandigheden waren aan de orde
van de dag. Ook in de Jordaan woonden op sommige plaatsen zoals het Pastoorshuis aan
de Passeerdersgracht wel 32 gezinnen op een kluitje zonder waterleiding of riolering
(Werkman, 1980). De grachten stonken naar afval en menselijke uitwerpselen en waren
een bron van cholera en tyfusepidemieën (Werkman, 1980; Wagenaar, 1993). Sommige
verlichte particulieren beseften dat er iets gedaan moest worden om de verpauperde
middenstandsbuurt uit het slop te halen. Vanaf het midden van de 19e eeuw begonnen
organisaties als de “Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse” en de “Vereniging
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Salerno” met het opruimen van de krotten en de nieuwbouw van goedkope
huurwoningen. Om de hygiënische omstandigheden te verbeteren, liet het stadsbestuur in
1854 ook de eerste grachten dempen. De Goudsbloemgracht veranderde in de
Willemsstraat en de Anjeliersgracht ging voortaan door het leven als de Westerstraat
(Werkman, 1980). Ondanks alle goede bedoelingen waren de inspanningen druppels op
een gloeiende plaat.
Na de opening van het Noordzeekanaal ging het de stad weer economisch voor de wind
en steeg het aantal inwoners van de stad met meer dan 30.000 mensen. Veel van hen
kwamen door gebrek aan een alternatieve woonplek in de Jordaan terecht, waar rond
1900 zeker 80.000 mensen boven en naast elkaar woonden (Werkman, 1980, p. 97). De
Woningwet maakte in 1901 op papier een einde aan deze slechte woonomstandigheden
maar in werkelijkheid duurde het nog vele decennia voordat de sloppen echt werden
aangepakt (Werkman, 1980).
Vòòr de Tweede Wereldoorlog veranderde er weinig aan de slechte
levensomstandigheden in de Jordaan. Gezinnen die het zich konden veroorloven,
vertrokken al in de jaren dertig naar nieuwe wijken in Amsterdam-West en de gordel ’20’40. De huizen waren er groter en er woonden minder mensen op een kluitje. De armen
en oudere alleenstaanden bleven achter (Werkman, 1980; Kurpershoek, 1997). De
leegstand in de buurt werd ook steeds groter. In 1936 constateerde de Gemeentelijke
Woning Dienst dat in de buurt van elke tien woningen er eentje leeg stond (GWA, 1936,
in: Kurpershoek, 1997). In de oorlogsjaren werd het verval van de buurt nog erger. Veel
verlaten huizen werden gestript om aan brandhout te komen waardoor de buurt in 1945 er
verloren bij stond.
In feite waren er twee manieren om een einde aan de verpaupering te maken:
grootschalige sloop en nieuwbouw volgens de uitgangspunten van het modernisme of
renovatie van de krotten met behoud van het oude stratenpatroon. Het heeft lang geduurd
voordat de stadsbestuurders een keuze maakten en de voorstanders van renovatie en
kleinschalige nieuwbouw de strijd wonnen. Aanvankelijk voelde de gemeente het meest
voor sloop en nieuwbouw van de buurt. Zo stuurde de gemeente nog in 1969 een
schetsplan aan de bewoners, waarin grote delen van de buurt moesten wijken voor ruime
eengezinswoningen, plantsoenen, verkeersdoorbraken en speelplaatsen voor gezinnen
met kinderen. Maar in 1972 werd na lange discussies een bestemmingsplan in de
gemeenteraad aangenomen waarin het behoud van het historische karakter centraal stond
(Werkman, 1980).
Achteraf gezien speelden drie zaken een belangrijke rol in deze omslag van het denken
over de Jordaan. Allereerst was er bij de gemeenteraad na de enorme kostenstijgingen
van de metrolijn naar Amsterdam-Zuidoost geen animo meer voor verdere uitbreiding
van het metronet. Daarmee verviel een belangrijk argument voor grootschalige sloop en
vernieuwing van de Jordaan (Cortie e.a., 1982). Bovendien was er in 1970 een nieuwe
wethouder voor Publieke Werken aangetreden, die een uitgesproken voorstander was van
kleinschalige vernieuwing: Han Lammers. Nog in zijn ‘wittebroodsmaanden’ gooide hij
persoonlijk de plannen voor grootschalige sloop van de Jordaan in de prullenmand. Zijn
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ambtenaren kregen de opdracht om een nieuw plan te bedenken dat uitging van behoud
en herstel van de buurt (Roegholt, 1997). Tenslotte was er tegen de sloop van de Jordaan
breed verzet gekomen van een nieuw groep bewoners – kunstenaars, studenten en
jongeren - die in de jaren zestig op de relatief goedkope huurwoningen en atelierruimten
in de buurt waren afgekomen (Werkman, 1980; Kurpershoek, 1997). Zij werden in hun
strijd gesteund door particuliere monumentenorganisaties als de vereniging Hendrick de
Keyser en de Maatschappij voor Stadsherstel die in dezelfde tijd waren begonnen met het
opkopen en opknappen van monumentale panden. In 1971 stonden er in Jordaan namelijk
nog 800 monumenten: een kwart van het totaal aantal gebouwen in de wijk (Cortie e.a.,
1982, p.353).
Hoewel ze gezamenlijk optrokken in hun strijd tegen de sloopplannen, hadden de twee
groepen andere ideeën over de toekomst van de wijk. Waar het de nieuwe bewoners
vooral ging om het behoud van de lage huren en kleine bedrijfjes, probeerden de
monumentenbeschermers met name de structuur en het aanzien van de wijk te behouden.
In de gentrification van buitenlandse binnenstadsbuurten zag de laatste partij een goed
voorbeeld voor de Jordaan. De nieuwe bewoners moesten juist niets hebben van de
mogelijke transformatie tot elitebuurt (Righolt, 1997). Achteraf gezien hebben deze
nieuwe huishoudens met hun protesten uiteindelijk wel de kiem gelegd voor de
ingrijpende veranderingen die de Jordaan als gevolg van gentrification in de jaren 70
onderging.
4.4 De eerste signalen van gentrification
4.4.1 Veranderingen in de woningvoorraad
Zoals in het theoretisch hoofdstuk over gentrification al is opgemerkt, gaat aan
gentrification meestal een flinke daling van de grondwaarde vooraf. Het enorme verschil
tussen de actuele waarde en de potentiële waarde van een locatie na verbouw of
nieuwbouw prikkelt commerciële investeerders om deze kloof (‘rent gap’) met hun
investeringen te overbruggen (Smith, 1979). Ook in de Jordaan is dit het geval geweest.
Cortie en Van de Ven toonden in 1981 met behulp van eerder verzamelde data over
vastgoedtransacties en bouwinvesteringen in de binnenstad aan dat tussen 1947 en 1975
sprake is geweest van een aanzienlijk ‘grondwaardedal’ (Cortie & Van de Ven, 1981,
p.441 e.v.). De waarde van de grond en opstallen was in deze periode in de Jordaan ook
bijzonder laag in vergelijking tot omringende buurten als de binnenstad en de 19e eeuwse
wijken. Tussen 1965 en 1975 lagen bijvoorbeeld de gemiddelde verkoopprijzen van
onroerend goed in het middeleeuwse stadshart en de westelijke grachtengordel meer dan
vijf keer zo hoog als in de Jordaan. Ook stonden de investeringen in bedrijfshuisvesting
in de Jordaan op een relatief laag peil. (Cortie & Van de Ven, 1981).
De lage grondwaarde van de Jordaan in de periode na de Tweede Wereldoorlog was
volgens Cortie en van de Ven vooral een gevolg van het wegtrekken van bedrijven naar
locaties buiten de binnenstad. Zij wezen erop dat “nu de verblijfs-, domein- en
standplaatskwaliteiten van de binnenstad niet meer beantwoorden aan de eisen van de
financieel meest krachtige bedrijven en instellingen, de prijs van grond en gebouwen
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daalt en financieel minder sterke ruimtegebruikers ook een kans krijgen” (Cortie & Van
de Ven, 1981, p. 441). Kurpershoek voegde daar later nog aan toe dat ook het uitblijven
van concrete vernieuwingsplannen in de jaren vijftig en zestig een negatief effect heeft
gehad op de grondwaarde van de buurt. Vooruitlopend op gemeentelijke sloop- of
nieuwbouwplannen gold voor andere partijen vaak een verbod om woningen in het
gebied te slopen of (ver)bouwen (Kurpershoek, 1997). De besluiteloosheid van de
overheid heeft dus verlammend gewerkt op bouwactiviteiten in de Jordaan.
Tussen 1971 en 1976 staken commerciële vastgoedpartijen in de buurt wel veel geld in de
nieuw- en verbouw van panden met een woonbestemming (Cortie e.a., 1982). Ook in de
tweede helft van de jaren zeventig is sprake geweest van deze trend. Vooral woningen
langs de grachten waren bij particuliere investeerders populair. Zo blijkt uit een
inventarisatie van tussen 1974 en 1979 afgegeven (ver)bouwvergunningen dat zij binnen
de Jordaan met name in het noordelijk deel flink in de (ver)bouw van woningen hebben
geïnvesteerd. Vooral de Egelantiersgracht deed het goed onder investeerders (Cortie e.a.,
1982, p.359-361). Het aantal afgegeven bouwvergunningen ging overigens gelijk op met
de economische situatie. In de jaren 1976 t/m 1978 waren de economische vooruitzichten
goed en de rentevoet laag met als gevolg een hausse aan verleende vergunningen. Vanaf
1979 zakte het aantal verbouwingen in (Cortie e.a., 1982, p.362).
In combinatie met de groei in het aantal bouwvergunningen wijzen het grondwaardedal
en de daaropvolgende forse investeringen in woningbouw duidelijk op een proces van
gentrification in deze periode in de Jordaan. Deze indruk wordt versterkt als we naar de
ontwikkelingen in bepaalde straten kijken. Zo nam aan de Egelantiersgracht tussen 1971
en 1980 het aantal bouwlagen met een woonbestemming toe. Deze groei kon volledig
worden toegeschreven uit omzettingen van bedrijven naar woningen. Tussen 1971 en
1976 stonden nog relatief veel bedrijfsgebouwen leeg, terwijl in de fase erna
commerciële vastgoedpartijen veel panden ombouwden tot appartementengebouw
(Cortie e.a., 1982, p. 362). De opgeknapte woningen waren meestal beter geoutilleerd dan
de andere panden. Ook hadden ze vaker een monumentenstatus en waren de kale
jaarhuren er gemiddeld dubbel zo hoog als van niet-opgeknapte woningen. In de
opgeknapte woningen was overigens het percentage eigenaar-bewoners ook veel hoger
dan in de andere delen van de gracht (Cortie e.a., 1982, p. 363).
In de eerste helft van de jaren zeventig zijn het vooral particuliere eigenaren en
zelfstandige monumentenstichtingen geweest die het verval in de Jordaan hebben
doorbroken. Met de renovatie van (pak)huizen brachten zij – al of niet bewust - de
gentrification op gang. Daarna volgden de commerciële vastgoedpartijen die panden
opknapten en verkochten aan nieuwe rijkere bewonersgroepen (Cortie e.a., 1982). Van
Weesep heeft met enkele collega’s de door Gale beschreven fasering van het proces
gedetailleerd in kaart kunnen brengen voor de gentrification van de Brouwersgracht (Van
Weesep e.a., 1985, p.136 e.v.). Zo kochten in 1971 enkele particulieren een monumentaal
pakhuis om het te (laten) verbouwen tot woonruimte voor eigen gebruik. Al snel volgden
enkele professionele handelaren die met de pakhuizen op de onroerend goedmarkt
speculeerden om hoge winsten te behalen. (Kleine) aannemers waren een andere
categorie investeerders die met de verbouwingen de continuïteit van hun bedrijf wilden
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garanderen. Velen hoopten ook op deze manier de tamelijk gesloten Amsterdamse
bouwmarkt binnen te dringen.
Uiteindelijk ontstond na 1976 een derde omvangrijke golf van aan- en verkopen langs de
Brouwersgracht. Veel pakhuizen die vier of vijf jaar eerder al door kleine handelaren
waren opgekocht, werden nu verbouwd tot appartementen en tegen hoge winsten aan
eigenaar-bewoners verkocht. In een enkel geval was vòòr splitsing zelfs sprake van een
vertwintigvoudiging van de waarde van het pand in zeven jaar tijd! De initiatiefnemers
van deze fase waren grote projectontwikkelaars, omvangrijke aannemingsbedrijven en
individuele ‘goudzoekers’ van buiten de onroerend goedwereld. Het behalen van zo hoog
mogelijke winsten was hun voornaamste investeringsmotief. Rond 1978 kwam er door de
hoge koopprijzen en een plotselinge verslechtering van de onroerend goedmarkt
onverwachts een einde aan de lucratieve aan- en verkopen. Het proces van revitalisering
viel stil maar de locatie was definitief van karakter veranderd (Van Weesep e.a., 1985).
Overigens hielden in de jaren zeventig de gemeente en de woningcorporaties zich
grotendeels afzijdig bij de bouw van nieuwe woningen. In de eerste plaats waren er te
weinig open plekken in de buurt om grote huurwoningcomplexen neer te zetten. Door het
versnipperde bezit van particuliere verhuurders was het ook moeilijk om dichtbij elkaar
gelegen panden op te kopen en te renoveren. Bovendien waren vaak de renovatiekosten
van monumenten of bouwvallige panden zo hoog dat er moeilijk een sociale bestemming
aan kon worden gegeven (Cortie e.a., 1982). Tenslotte kwamen er ook weinig plannen
van de grond door de permanente machtsstrijd tussen de ambtelijke diensten onderling
(Kurpershoek, 1997).
Zoals in hoofdstuk 3 al is aangegeven, heeft de gemeente in deze periode wel enkele
malen geprobeerd om het splitsen van gebouwen aan banden te leggen via regelgeving.
Maar de rechter of het ministerie staken daar iedere keer een stokje voor. De
commerciële vastgoedpartijen konden daardoor redelijk ongehinderd doorgaan met het
splitsen en verkopen van hun woningen. De gemeente kon alleen invloed uitoefenen op
deze activiteiten door middel van strenge voorschriften aan de renovatie van een pand.
4.4.2 Veranderingen in de bevolkingsopbouw
Voor het optreden van gentrification in de Jordaan in de jaren zeventig zijn niet alleen in
de veranderde woningvoorraad aanwijzingen te vinden. Ook de bevolkingsopbouw is in
deze periode drastisch veranderd. In 1971 woonden er in de Jordaan nog maar weinig
hogere employees in vergelijking met de rest van de binnenstad en Amsterdam. Wel
waren er relatief veel twintigers in de stad blijven wonen in vergelijking tot eerdere
perioden (gemeente A’dam afdeling Statistiek, 1970 in: Cortie e.a., 1982, p.353 en 356).
Vaak ging het daarbij om jonge, academisch geschoolde één- en
tweepersoonshuishoudens: een nieuw type huishouden dat in hoofdstuk 2 al uitgebreid is
beschreven. In de tweede helft van de jaren zeventig raakte de Jordaan in trek bij de
steeds beter verdienende groep van dertigers. Hun toename ging gelijk op met de afname
van het aantal 50-plussers. Tussen 1970 en 1980 daalde het aandeel van deze traditionele
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Jordaanbewoners tot onder de 30% (gemeente A’dam afdeling statistiek, 1980 in: Cortie
e.a., 1982, p.356). In tabel 4.2 wordt deze verschuiving nog eens geïllustreerd.
Tabel 4.2 Leeftijdopbouw bewoners van Jordaan
jaar

0-19 jr

20-34 jr 35-49 jr 50-64 jr 65+

totaal

1970 19,20% 29,40% 16,50% 18,30% 16,70% 100,00%
1975 15,50% 36,20% 14,40% 16,80% 17,10% 100,00%
1980 13,00% 41,60% 15,80% 14,20% 15,40% 100,00%
bron: gemeente Amsterdam Dienst O&S

De komst van deze nieuwe huishoudens zorgde voor grote contrasten in de buurt (Cortie
e.a., 1982). Zo woonden in de niet opgeknapte panden in de zijstraten relatief veel oudere
Jordaanbewoners. Zij zagen de komst van nieuwe buurtbewoners met lede ogen aan.
Vertrouwde buurtwinkels verdwenen, evenals vrienden en bekenden en de gezelligheid
op straat (Cortie e.a., 1982). Wanneer particuliere monumentenorganisaties de slecht
onderhouden woningen aankochten en opknapten, werden deze steeds vaker verhuurd of
verkocht aan bijna of pas afgestudeerde studenten met een sociale of culturele
studierichting. Ook wilden de ouders nog wel eens een pandje voor hun studerende zoon
of dochter kopen, die het op zijn of haar beurt weer onderverhuurde aan studiegenoten
(Cortie e.a., 1982). In de nog niet opgeknapte woningen langs de grachten werden de
nieuwe huishoudens ook al regelmatig aangetroffen. Meestal hadden ze wel een hoge
opleiding genoten maar verdienden ze nog te weinig om de woning op te (laten) knappen.
Overigens was er ook toen al een duidelijke hiërarchie in locaties. De opgeknapte
woningen langs de grachten waren in vergelijking tot de opgeknapte woningen in de
zijstraten groter en mooier. Er woonden ook iets oudere, nog hoger opgeleide en beter
verdienende huishoudens. Beide partners werkten buitenshuis in moderne
dienstverlenende niet-technische beroepen. Wel woonden zij in de meeste gevallen – net
als in de zijstraten – ongehuwd samen en waren er geen kinderen in het gezin (Cortie e.a.,
1982, p.364-366).
Uit de beschrijving die Cortie van een groep bewoners van opgeknapte panden langs de
Bloemgracht maakte blijkt duidelijk dat de sfeer van de Jordaan een belangrijke reden is
geweest om naar de buurt te verhuizen (Cortie e.a., 1982, p.364-366). Het overgrote deel
van deze huishoudens hadden al sinds hun studietijd in de Amsterdamse binnenstad
gewoond. Na een jarenlange zoektocht waren ze via een informeel circuit er eindelijk in
geslaagd om een karakteristiek pand aan een gracht te kopen. De daaropvolgende
renovatie werd vaak zelf gedaan of in ieder geval in eigen beheer uitgevoerd. Met hun
bewuste keuze voor de buurt bleken veel bewoners zich ook vaak erg betrokken bij de
buurt te voelen. Als het kon gaf men naar eigen zeggen vaak de voorkeur aan winkels en
boetieks in de Jordaan. In de jaren zeventig waren deze in het kielzog van de bewoners
als paddestoelen uit de grond geschoten (Kurpershoek, 1997). Voor uitgaan en het
bezoeken van restaurants weken veel bewoners wel uit naar andere delen van de stad,
ondanks de opkomst van deze zaken in de buurt.
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Overigens blijkt uit een beschrijving van de nieuwe bewoners van luxe appartementen
aan de Brouwergracht dat de nieuwkomers in de Jordaan niet over één kam moeten
worden geschoren. Als gevolg van het eerder aangehaalde faseverschil in gentrification
kwamen in de opgeknapte pakhuizen relatief veel zeer goed verdienende bewoners
terecht. Zij hadden hun woning in veel gevallen via een makelaar gekocht. In veel
gevallen hadden deze bewoners eerder voor kortere of langere tijd in het buitenland
gewoond. Bovendien was het aantal in bèta-vakken opgeleide bewoners relatief groot,
terwijl het merendeel was getrouwd en bij enkelen de eerste baby zich al had gemeld.
Omdat de woning vaak maar drie kamers telde was een deel van deze jonge gezinnen al
weer op zoek naar een ander huis. Voordat zij naar de Jordaan kwamen hadden zij vaak
nog nooit van de buurt gehoord. Nu ze er woonden, vonden ze de buurt wel “enig”
hoewel ze zicht ergerden aan de onveiligheid en vervuiling op straat. De interesse in de
buurt en andere bewoners was klein. Eigenlijk hadden ze vooral contact met hun (vaak
Engelstalige) mede-bewoners in het pand (Cortie e.a., 1982, p. 365-366).
4.5 De Jordaan in de jaren 80: op weg naar een gemengde wijk
In de vorige paragraaf werd al aangehaald dat tegen het einde van de jaren zeventig de
vooruitzichten op de woningmarkt slechter werden. Door de oliecrisis zakte de economie
in een recessie en liepen zowel de werkloosheid als de rente sterk op. Veel huiseigenaren
raakten in betalingsproblemen en potentiële kopers schrokken terug voor de koop van een
woning (Neuteboom, 2002). Commerciële vastgoedpartijen waren ook niet langer
verzekerd van hoge winsten op de verkoop van woningen na verbouw of nieuwbouw. Tot
1986 voerden zij in de Jordaan daardoor veel minder woningprojecten uit (Van Rooyen,
1997).
De desinteresse bij commerciële vastgoedpartijen werd ruimschoots gecompenseerd door
de gemeente en de woningcorporaties die veel geld in de buurt begonnen te investeren.
Particuliere huurwoningen werden aangekocht en opgeknapt of vervangen door
nieuwbouw. Op die manier kon ook een deel van de open gaten worden gedicht, die door
de sloop van bouwvallige of onbewoonbaar verklaarde woningen op veel plaatsen waren
ontstaan (gemeente Amsterdam Dienst Volkshuisvesting, 1974). Dat het door de
(tijdelijke) uitval van commerciële vastgoedpartijen voor de gemeente veel gemakkelijker
was geworden om grond tegen betaalbare prijzen op te kopen, was hierbij een belangrijke
stimulans (Kurpershoek, 1997).
Onder het motto “bouwen voor de buurt” werd vanaf 1978 in de reeds begonnen
stadsvernieuwing het accent verlegd naar sociale huurwoningen voor de zittende
bevolking. Waar eerst nog werd gewacht met vernieuwen totdat een heel blok in handen
was van de gemeente, werd nu gekozen voor de snellere ‘clustergewijze aanpak’. In een
huizenblok werden daarbij alleen de open gaten en de zeer slechte woningen aangepakt,
waarbij eventuele bewoners doorschoven naar een nieuwe woning in een nabijgelegen
opgeknapt cluster. Bovendien werden bij deze methode dicht bij elkaar gelegen
nieuwbouwprojecten door één architect ontworpen en één aannemer gebouwd
(Kurpershoek, 1997; Van Rooyen, 1997).
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Door deze omslag werden in de periode 1978-1986 door de gemeente en de
woningcorporaties vier maal zoveel woningen gebouwd en verbeterd als door
particulieren (respectievelijk 2558 en 642 stuks). Ook was de vernieuwing meer over alle
grachten en straten verspreid en bestond ruim 60% van de 2558 toegevoegde woningen
uit nieuwbouw (Van der Steur & Teeuwen, 1988). De bouwwoede zorgde ook voor grote
veranderingen in de eigendomsverhoudingen zoals tabel 4.3 laat zien. In de eerste helft
van de jaren 80 verdubbelde het aandeel van het corporatiebezit, terwijl het aandeel van
de particuliere verhuurders als gevolg van de verkoop aan eigenaar-bewoners, corporaties
en de gemeente behoorlijk afnam. Ook groeide in deze jaren het aandeel eigenaarbewoners, deels als gevolg van de (ver)bouw van woningen in de tweede helft van de
jaren zeventig (Van der Steur & Teeuwen (1988).
Tabel 4.3 Woningvoorraad Jordaan naar eigendomsverhouding
jaar

eigenaarbewoners

sociale
verhuurders

particuliere
verhuurders

gemeente

totaal (abs)

1981

4,50%

8,90%

75,10%

11,40%

100% (10.700)

1984

8,30%

14,70%

67,50%

9,50%

100% (10.808)

1986

8,80%

18,70%

64,40%

8,10%

100% (11.039)

bron: Van der Steur & Teeuwen (1988)

Toch zaten de commerciële vastgoedpartijen in de eerste helft van de jaren 80 niet met de
armen over elkaar. Naast een klein aantal woningen ontwikkelden zij enkele gemengde
woon-/werkprojecten, winkels en horecavoorzieningen. Ongeveer de helft van alle
particuliere bouwactiviteiten in de periode 1978-1986 viel in deze categorie (Van der
Steur & Teeuwen, 1988). Dit leidde er onder meer toe dat in de jaren tachtig het aantal
horecazaken in de Jordaan enorm groeide. Rond 1989 telde de buurt meer dan 1000 cafés
en restaurants (Het Parool, 1989). Vooral in de dwarsstraten tegen de westelijke
grachtengordel aan zaten veel dure restaurants die in de smaak vielen bij de nieuwe
Jordaan-bewoners en bezoekers van buiten (Holman, 1989). Uit observaties halverwege
de jaren negentig bleek ook dat veel van de oorspronkelijke ambachtelijke bedrijfjes en
voedingsmiddelenzaken uit de wijk waren verdwenen. Gespecialiseerde winkels en
bedrijfjes in de sfeer van cultuur, persoonlijke verzorging en dagelijkse en niet-dagelijkse
consumptiegoederen waren ervoor in de plaats gekomen: typisch zaken die passen bij de
nieuwe bewoners van de wijk (Van Rooyen, 1997).
Na 1986 leefde de particuliere woningmarkt weer op en gingen de commerciële
vastgoedpartijen weer meer woningen (ver)bouwen. Tegelijkertijd kreeg ook de publieke
stadsvernieuwing een impuls door de instelling van het Stadsvernieuwingsfonds (Van
Rooyen, 1997; Cortie e.a., 1989). Deze (ver)bouwwoede is ook goed zichtbaar in tabel
4.4. Van alle panden in de Jordaan in 2004 springt het aandeel van gebouwen uit de jaren
tachtig er met kop en schouders bovenuit.
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Tabel 4.4 Woningvoorraad Jordaan naar bouwperiode in 2004
voor
1906
7.131

19061918

19191930

186

404

19311945
1.137

19461960

19611970

19711980

56

21

508

19811990
1.605

19912000

20012003

999

107

totaal

12.154

bron: gemeente Amsterdam Dienst O&S

Tegen het einde van de jaren tachtig werd het steeds lastiger om grote woningcomplexen
in de sociale huursector te ontwikkelen zonder het karakter van de buurt te verstoren. De
grotere locaties waren vaak ook al voor veel geld door projectontwikkelaars opgekocht.
In deze periode namen ook de subsidies voor de bouw van sociale huurwoningen af
waardoor in de stadsvernieuwingsprojecten steeds meer koopwoningen of duurdere
huurwoningen werden opgenomen. Een deel van de Jordaanbewoners begon zich
daardoor te verzetten tegen verdere sloop en nieuwbouw. Het draagvlak voor ingrijpende
vernieuwing zakte nog verder in, nadat in het volkshuisvestingsbeleid het accent
definitief werd verlegd naar het bouwen voor de markt (Van Rooyen, 1997; Kurpershoek,
1997).
Toch hebben de gemeente en de corporaties met hun enorme investeringen in de jaren 80
voorkomen dat de Jordaan als gevolg van gentrification een wijk met een eenzijdige
bevolkingssamenstelling werd. Naast de nieuwe huishoudens konden daardoor ook de
oorspronkelijke Jordaanbewoners en andere minder vermogende groepen een plekje
houden of krijgen in de populaire buurt. De gemengde bevolkingsopbouw zie je ook
terug in de evenwichtige inkomensverhoudingen in de Jordaan zoals die in een survey
van de Universiteit van Amsterdam in 1986/1987 werd gemeten. Veertig procent van de
huishoudens had toen een maandinkomen onder de 1500 gulden netto (680 euro), terwijl
een iets kleiner deel (35%) maandelijks een bedrag tussen de 1500 en 3000 gulden
verdiende. Een kwart van de huishoudens zat daar weer overheen (Musterd en Van de
Ven, 1991, p.90).
4.6 De Jordaan in de afgelopen 15 jaar: consolidatie of nieuwe fase in gentrification?
In de jaren negentig stonden de investeringen in de Amsterdamse volkshuisvesting steeds
meer in het teken van het bouwen van koopwoningen. Hoewel de Dienst Binnenstad ook
voor het centrum bleef streven naar een nieuwbouwnorm van 30% sociale huurwoningen,
werd dat aantal in de praktijk bijna nergens meer gehaald (Van Rooyen, 1997). Omdat
corporaties ook nauwelijks meer bezit van particuliere verhuurders aankochten en
opknapten, stabiliseerde hun aandeel in de jaren negentig in de Jordaan op globaal dertig
procent. Door de privatisering van het gemeentelijk woningbedrijf kwam daar aan het
einde van het decennium eenmalig tien procent bij, waardoor er voor het eerst in de
geschiedenis meer sociale dan particuliere huurwoningen in de buurt stonden. Maar
daarna bleef het aandeel constant (gemeente Amsterdam Dienst O&S, 2004). In dezelfde
periode is wel sprake geweest van een sterke groei van het aandeel eigenaar-bewoners en
sterke daling van het aandeel particuliere verhuurders. De eerste groep verdubbelde bijna
in tien jaar tijd en is in 2004 net enkele procenten groter dan in Amsterdam gemiddeld
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(gemeente Amsterdam Dienst O&S, 2004). In tabel 4.5 zijn alle verschuivingen nog eens
op een rij gezet.
De daling van het aandeel particuliere verhuurders en de stijging van het aandeel
eigenaar-bewoners heeft in deze periode alles te maken gehad met een nieuwe golf aan
splitsingen en verkopen in de Jordaan. Als gevolg van de zeer goede economische
vooruitzichten en de hype rond internet was er vooral in de tweede helft van de jaren
negentig een groei van het aantal nieuwe splitsingen in appartementsrechten zichtbaar
(zie tabel 4.6). In het nieuwe millennium kwam daar wel snel weer een einde aan toen de
economie begon te haperen en de zeepbel rond ICT uit elkaar spatte (gemeente
Amsterdam Dienst O&S, 2004).
Tabel 4.5 Woningvoorraad Jordaan en Amsterdam naar eigendomsverhouding
jaar

eigenaar- sociale
particuliere gemeente totaal (abs)
bewoners verhuurders verhuurders

Jrd’95

12,70%

28,10%

48,00%

10,80%

Jrd’00

17,00%

39,50%

43,50%

-

100% (12.104)

Jrd’04

22,30%

40,70%

37,10%

-

100% (12.154)

Ad’95

10,90%

54,90%

33,30%

Ad’00:

14,80%

54,40%

30,70%

-

100% (369.180)

Ad’04

19,70%

53,40%

26,90%

-

100% (375.676)

0,40%

100% (11.936)

100% (353.814)

bron: Gemeente Amsterdam Dienst O&S

Tabel 4.6 Nieuwe splitsingen in appartementsrechten Jordaan
jaar

aantal splitsingen

aantal rechten

waarvan woningen

1992

19

76

15

1993

67

454

-

1994

45

255

160

1995

27

127

80

1996

36

132

64

1997

27

123

21

1998

48

154

43

1999

51

264

130

2000

54

213

137

2001

32

105

75

2002

33

116

70

2003

49

139

102

bron: Gemeente Amsterdam Dienst O&S
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De ontwikkelingen in de tweede helft van de jaren negentig hebben ook aanzienlijke
gevolgen gehad voor de vierkante meterprijs van koopwoningen in de Jordaan. In 2002
was deze in de wijk al opgelopen tot gemiddeld bijna 4000 euro. Dat is bijna 900 euro
hoger dan gemiddeld in de stad. Binnen het centrum waren alleen in de grachtengordel en
de Nieuwmarktbuurt de huizen nog iets duurder (Gemeente Amsterdam & AFWC, 2004).
Inmiddels is op sommige plaatsen in de Jordaan de vierkante meterprijs al weer verder
gestegen tot boven de 4500 euro zoals een recente advertentie voor een woning op de
Lindengracht laat zien (Het Parool, 2004a).
Omdat ook de doorstroming in de sociale huursector erg klein is geworden, trok de buurt
in de afgelopen jaren weinig jonge starters meer. Zoals in tabel 4.7 is te zien nam het
aandeel twintigers en jonge dertigers tussen 1990 en 2004 gestaag af tot onder de 30%,
een niveau dat vergelijkbaar is met de periode vòòr de eerste fase van de gentrification.
Er was in 2004 ook geen verschil meer met de stad als geheel. Tegelijkertijd is het aantal
laat-dertigers en veertigers blijven stijgen en verdubbelde zelfs het aandeel van vijftigplussers. In 2004 was het aantal 35-plussers in de Jordaan daardoor groter geworden dan
in Amsterdam gemiddeld. De combinatie van beide ontwikkelingen lijken er op te wijzen
dat een flink deel van de nieuwe huishoudens uit de jaren zeventig in de buurt is blijven
plakken. Sommige onderzoekers/auteurs onderschrijven ook die stelling en gaan er vanuit
dat de gentrification van de buurt min of meer is geconsolideerd (Kurpershoek, 1997).
Tabel 4.7 Leeftijdopbouw bewoners van Jordaan en Amsterdam
jaar

0-19 jr

20-34 jr 35-49 jr 50-64 jr 65+

totaal (abs)

Jrd’90 10,00% 41,00% 26,70% 10,10% 12,20% 100% (18.350)
Jrd’95 10,20% 38,90% 29,50% 11,40%

9,90% 100% (18.963)

Jrd’00 10,90% 33,90% 29,80% 16,30%

9,00% 100% (18.773)

Jrd’04 12,10% 28,90% 30,10% 19,70%

9,10% 100% (18.524)

Ad’90 19,30% 31,80% 20,70% 13,20% 14,90% 100% (695.221)
Ad’95 19,90% 31,30% 22,80% 12,60% 13,40% 100% (722.350)
Ad’00 20,40% 28,80% 24,30% 14,20% 12,20% 100% (731.289)
Ad’04 20,30% 28,90% 27,40% 17,00%

3,60% 100% (738.763)

bron: gemeente Amsterdam Dienst O&S

Ook de ontwikkelingen binnen de verschillende typen huishoudens kunnen worden
uitgelegd als een signaal dat de Jordaan steeds meer het karakter van een ‘gesettelde’
buurt heeft gekregen. Maar de verschuivingen in tabel 4.8 zijn wel relatief gering. Toch is
vooral na 1995 het aantal gezinnen met kinderen in de Jordaan sterker toegenomen dan in
Amsterdam als geheel. Ook daalde het aantal éénpersoonshuishoudens in de buurt
langzaam, terwijl dit in de stad juist steeg. Tenslotte nam in de jaren negentig 90 volgens
cijfers van O&S het aantal westerse buitenlanders - vaak hoogopgeleide en goed
verdienende werknemers van buitenlandse bedrijven – in de Jordaan nog iets verder toe.
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In 2004 woonden er in de buurt anderhalf tot twee keer zoveel expats als gemiddeld in
Amsterdam (respectievelijk 17% en 10%)(gemeente Amsterdam Dienst O&S, 2004).
Tabel 4.8 Huishoudenstypen in de Jordaan en Amsterdam
jaar

gezin* met
kind

2-persoons
1-persoons overig
huishouden** huishouden
(zonder kind)

totaal (abs)

Jrd’90

11,20%

20,30%

63,80%

4,70%

100% (11.196)

Jrd’95

11,60%

20,80%

63,00%

4,60%

100% (11.836)

Jrd’00

12,50%

21,00%

62,90%

3,60%

100% (11.813)

Jrd’04

13,40%

20,30%

62,40%

3,90%

100% (11.548)

Ad’90

23,30%

25,50%

44,50%

6,70%

100% (332.504)

Ad’95

23,00%

24,50%

45,70%

6,80%

100% (341.548)

Ad’00

23,30%

23,80%

46,90%

6,00%

100% (362.627)

Ad’04

24,00%

22,40%

47,10%

6,50%

100% (361.823)

gezin* met kind: echtparen met kinderen, éénoudergezinnen en de combinatie éénoudergezin
samenwonend met een alleenstaande
2-persoons huishouden** (zonder kind): echtparen zonder kinderen en twee samenwonende alleenstaanden
bron: Gemeente Amsterdam Dienst O&S

Bij de gepresenteerde cijfers die op een grondige en definitieve ‘veryupping’ van de
buurt lijken te wijzen, past wel een duidelijke kanttekening. Het inkomenspatroon in de
Jordaan wijkt in het nieuwe millennium nauwelijks af van dat in heel Amsterdam. Het
gemiddeld besteedbaar jaarinkomen lag in 2000 in de wijk per huishouden met ! 21.600
net iets onder en per inwoner met ! 13.800 net iets boven het stedelijke gemiddelde
(gemeente Amsterdam Dienst O&S, 2004). Ook de inkomensverhoudingen binnen de
wijk weken per categorie hoogstens enkele procenten af van de situatie in de hele stad
zoals blijkt uit tabel 4.9. Hoewel het door de hoge koopprijzen en geringe doorstroming
in de sociale huursector voor lagere inkomensgroepen moeilijk is geworden om in de
Jordaan te gaan wonen, is de wijk nog altijd geen enclave van rijke huishoudens. Op
papier mogen de eigenaar-bewoners door de grote overwaarde op hun bezit een aardig
vermogen hebben opgebouwd. Maar wie niet verhuist merkt daar in het dagelijks leven
weinig van.
Tabel 4.9 Besteedbaar jaarinkomen van huishoudens in Jordaan en Amsterdam in 2000
14.000locatie <14.000 20.100

20.10027.100

27.10035.900

>35.900 totaal (abs)

Jrd

35,80%

21,40%

18,80%

10,20%

13,80% 100% (11.380)

Ad

31,30%

23,90%

17,90%

12,80%

14,10% 100% (373.450)

bron: Gemeente Amsterdam Dienst O&S, 2004
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4.7 Blik op de toekomst: effecten van het nieuwe splitsings- en huurbeleid
Het is nog onduidelijk of de bevolkingsopbouw in de Jordaan net zo gemengd zal blijven
als deze nu is. In de afgelopen jaren mochten woningcorporaties en particuliere
verhuurders immers ook in de Jordaan delen van hun goedkope bezit splitsen en
verkopen. Aanvankelijk leek het er daardoor op dat het aantal goed verdienende eigenaarbewoners in de buurt flink zou stijgen. Maar de effecten van het nieuwe splitsingbeleid
blijken tot nu toe mee te zijn gevallen. Zo hebben de corporaties tot en met juli 2004 in
de hele binnenstad nog maar zo’n 200 van de toegezegde 1500 goedkope huurwoningen
verkocht (NUL20, 2004, p.32). Ook was het aantal woningen dat particuliere verhuurders
in de Jordaan mochten splitsen en verkopen ronduit klein in vergelijking tot de voorraad
in deze categorie (Stadsdeel Amsterdam Centrum, 2004). Het is nog onbekend hoeveel
daarvan inmiddels is gerealiseerd. Sowieso heeft stadsdeel Amsterdam Centrum (dat in
2002 is geïnstalleerd) bepaald dat minimaal 56% van alle woningen in de binnenstad in
de goedkope ‘kernvoorraad’ moeten blijven. Voor de goedkope huurwoningen van
corporaties geldt zelfs een ondergrens van 33% die ook in het convenant over de verkoop
van sociale huurwoningen is vastgelegd (stadsdeel Amsterdam Centrum, 2004; gemeente
Amsterdam & AFWC, 2002). Omdat het aandeel van deze categorie woningen in de
binnenstad op dit moment al op 34% ligt, is er in de komende jaren nog maar weinig
ruimte voor corporaties om hun bezit te verkopen. Van het toegezegde aantal zullen er
waarschijnlijk nog hooguit 600 gerealiseerd kunnen worden. Het accent ligt daarbij
bovendien op de Oostelijke Eilanden, Kadijken en Czaar Peterbuurt (stadsdeel
Amsterdam Centrum, 2004).
Voor de Jordaan is het nieuwe huurbeleid van minister Dekker waarschijnlijk een grotere
bedreiging. Uit een onderzoek van het wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael bleek
onlangs dat meer dan 40% van de woningen met een gemiddeld oppervlak van nog geen
60 vierkante meter volgens het nieuwe beleid per 1 juli 2006 in de overgangscategorie of
de geliberaliseerde categorie zal vallen (Telegraaf, 2005). Zittende huurders zullen dan de
komende vijf jaar in totaal 23% meer huur gaan betalen. Voor nieuwe huurders geldt in
de overgangscategorie een maximale huurprijs van ongeveer ! 750. In de geliberaliseerde
categorie (met een actuele WOZ-waarde van meer dan ! 260.000) betalen nieuwe
bewoners al vanaf 2006 een huurprijs volgens de wetten van de vrije markt. Het stadsdeel
maakt zich dan ook zorgen over de voorraad aan betaalbare huurwoningen. In een
ingezonden brief in Het Parool noemde wethouder Els Iping de plannen van Dekker
onomwonden een ramp voor de binnenstad (Parool, 2005c). Voorlopig lijken die
woorden aan dovemansoren gericht.
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Drie hoog achter wordt studio

Hip in de Eerste van der Helst

Rechtswinkel nieuwe stijl

Even geduld a.u.b.

Hoofdstuk 5 - Gentrification in de Oude Pijp
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van het onderzoek naar het
gentrificationproces in de Oude Pijp dat zich vanaf het einde van de jaren tachtig in de
vorige eeuw heeft afgespeeld. De gegevens uit het literatuuronderzoek en de interviews
met sleutelfiguren worden daarbij gezamenlijk gepresenteerd om een chronologisch en
helder beeld te kunnen schetsen van de ontwikkelingen. Eerst zal ik kort de ligging en
het ontstaan van de Oude Pijp schetsen en daarna de geschiedenis van de buurt tot aan het
einde van de jaren tachtig belichten. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de eerste
signalen van gentrification en de kenmerken en motieven van de initiatiefnemers. Ook de
rol van winkeliers, horeca-ondernemers, bewonersorganisaties en bestuurders/politici van
het stadsdeel komt daarbij uitgebreid aan de orde. Tenslotte analyseer ik de huidige
dynamiek in de buurt en kijk ik naar de toekomst van het gebied.
5.2 Ligging en ontstaan van de Oude Pijp
De Oude Pijp is een centraal
gelegen woonwijk die
grotendeels in de tweede helft
van de 19e eeuw is gebouwd.
Het is het noordelijk deel van
het voormalige stadsdeel de
Pijp, aan de noordkant
begrensd door de
Stadhouderskade. Aan de
west- en oostkant vormen
respectievelijk de
Boerenwetering en de Amstel
natuurlijke grenzen. De
Ceintuurbaan en het
Sarphatipark scheiden het
onderzoeksgebied af van de
rest van de wijk.
Met de economische opleving
in de tweede helft van de 19e
eeuw groeide de bevolking van
Amsterdam snel. Eerst werd
nog geprobeerd de woningnood te verminderen met het bebouwen van de binnenterreinen
in het centrum. Maar dit was niet genoeg en stond ook haaks op moderne ideeën over
hygiëne en gezondheidszorg. Er verschenen daarom verschillende plannen om de
weilanden tussen Amstel en Wetering te bebouwen. Eén van de eerste plannen was het
Plan Sarphati dat door de gelijknamige arts en mede-oprichter van het Paleis voor
Volksvlijt dr. Samuel Sarphati was geschreven. Zijn geplande mix van villa’s en
Figuur 5.1: Ligging van de Oude Pijp in Amsterdam Oud-Zuid,
bron: Cito-plan B.V.
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arbeiderswoningen werd wel goedgekeurd door het stadsbestuur, maar kon om financiële
redenen niet worden gerealiseerd (Heijdra, 2002; Wagenaar, 1993).
Een tweede poging werd ondernomen in 1868 door stadsingenieur J.G. Van Niftrik die in
opdracht van het gemeentebestuur een uitbreidingsplan voor de hele gordel rond de
Singelgracht ontwierp. Een belangrijk element in dit plan was een nieuw Centraal Station
dat op de plek moest komen van het huidige Sarpathipark (Heijdra, 2002; Wagenaar,
1993). Nadat het Rijk besliste dat het station in het IJ moest worden gebouwd en het
gemeentebestuur het onteigenen van de grond en de aanleg van enkele parken te duur
vond, verdween ook dit plan in de prullenmand. Van Nifterik kreeg hetzelfde jaar wel
toestemming om een plan te maken voor de driehoek ten noorden van de toenmalige
Zaagmolensloot (nu Albert Cuypstraat). Enkele jaren later werden de eerste straten in dit
buurtje al aangelegd. Omdat de bouwers in financiële nood verkeerden, kregen ze van het
stadsbestuur daarbij toestemming om twee extra straten tussen de Jacob van
Campenstraat en de Gerard Doustraat aan te leggen (de huidige Quellijnstraat en
Saenredamstraat). Van de oorspronkelijk honderd meter diepe bouwblokken uit het plan
van Van Nifterik kwam daardoor weinig terecht (Heijdra, 2002). Deze ingrijpende
verandering van het bouwplan legde de basis voor het patroon van smalle straten en
ondiepe huizen en tuinen dat later zo karakteristiek werd voor de hele Pijp. Met relatief
hoge huren van tussen de 2,50 en 4 gulden per week kwamen er op de nieuwe buurt
vooral middenstanders, geschoolde werkmannen en kleine burgerij af. De woning
bestond meestal uit twee kamers en suite, een alkoof, een afzonderlijke keuken en een
privaat (toilet)(Wagenaar, 1993).
Ten zuiden van de Zaagmolensloot werd onder leiding van J.Kalff, de nieuwe directeur
van Publieke Werken, vanaf 1877 wèl de bestaande verkaveling als uitgangspunt
genomen voor de aanleg van nieuwe straten en huizen (Heijdra, 2002; Wagenaar, 1993).
Er kwam ook een brede verbindingsweg of ceintuurbaan die de nieuwe wijk met
omliggende buurten verbond. Bovendien had het gemeentebestuur tegen de zin van Kalff
besloten om middenin de wijk een stadspark in Engelse landschapsstijl aan te leggen, dat
werd vernoemd naar de oorspronkelijke plannenmaker Sarphati (Heijdra, 2002). In deze
tijd heette de Oude Pijp overigens nog Buurt YY. Waarom de wijk door bewoners al snel
de (Oude)Pijp werd genoemd, is onduidelijk. Sommigen verwijzen naar de overeenkomst
tussen de lange smalle straten en de laden van een kast waarin pijpen worden bewaard.
Anderen waaronder Heijdra zelf vinden het waarschijnlijker dat de naam verband houdt
met de Zaagmolensloot. De oorspronkelijke betekenis van een pijp is namelijk een lang
smal stuk water (Heijdra, 2002).
In 1890 werd de Zaagmolensloot uiteindelijk gedempt en tot Albert Cuypstraat
omgebouwd. Enkele jaren erna volgde de annexatie van de zuidelijk gelegen gemeente
Nieuwer-Amstel die op haar deel van de Binnendijksche Buitenveldersche Polder ook op
grote schaal woningen had gebouwd (Heijdra, 2002). De Ceintuurbaan werd voltooid en
de Van Woustraat en de Ferdinand Bolstraat werden verder naar het zuiden
doorgetrokken. In 1900 maakte de architect Berlage voor het deel van de Pijp ten zuiden
van de Rustenburgerstraat een plan dat radicaal brak met het inmiddels verfoeide
stratenpatroon erboven (Wagenaar, 1993). Een belangrijk onderdeel vormde een kanaal
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van de Amstel naar de Wetering, dat de wijk in tweeën zou delen. Hoewel een aangepaste
versie van dit plan – het beroemde Plan Zuid – pas in 1917 werd aangenomen, betekende
het een kentering in de verdere ontwikkeling van de Pijp. De net opgerichte
woningcorporaties namen met hulp van het gemeentebestuur het initiatief van particuliere
bouwers over en investeerden op grote schaal in degelijke arbeiderswoningen. De tijd van
speculatie en huisjesmelkers die zo kenmerkend was geweest voor de Oude Pijp, was in
de Nieuwe Pijp definitief voorbij (Heijdra, 2002).
Het gros van de huizen is hier aan het einde van de 19e eeuw op initiatief van particuliere
bouwers en aannemers neergezet. Toch hebben in de beginjaren ook enkele
woningbouwverenigingen en liefdadigheidsinstellingen woningen in de Oude Pijp
gebouwd. Voor de financiering van deze projecten werd meestal geld geleend bij banken
die daardoor steeds meer invloed kregen op de bouwprogramma’s. Als de winst in gevaar
dreigde te komen, moest er bijvoorbeeld worden bezuinigd op bouwmaterialen.
Regelmatig kwam het daardoor voor dat nog tijdens de bouw huizen instortten. De term
‘revolutiebouw’ die sloeg op de revolutionaire bouwtechnieken waarmee sneller kon
worden gebouwd, kreeg bij het grote publiek dan ook al snel een slechte naam. De
nadruk op kleinschalige, particuliere bouwinitiatieven heeft wel voor een afwisselend
gevelbeeld gezorgd dat ruim een eeuw later juist erg zou worden gewaardeerd (Heijdra,
2002).
5.3 De Oude Pijp tussen 1900 en 1980: van crisisjaren tot stadsvernieuwing
Van begin af aan woonden er in de Pijp naast veel geschoolde arbeiders en
middenstanders ook studenten, schrijvers en kunstenaars. Omdat de huur van een hele
etage voor veel werklieden aan de hoge kant was, werd het lucratief om een kamer aan
deze groepen onder te verhuren. Ook huiseigenaren verhuurden hun etages soms liever
per kamer om per saldo meer te kunnen verdienen. Frederik van Eeden, Herman Groter,
Herman Heijermans, Bordewijk en niet te vergeten Jacob Israël-De Haan zijn enkele
bekende schrijvers die in de Pijp hebben gewoond en de wijk in hun boeken hebben
beschreven. De laatste veroorzaakte met zijn boek Pijpelijntjes en de daarin opgenomen
beschrijving van een homosexuele relatie in de volkswijk zelfs een heus schandaal.
De Pijp was ook de plek waar aan het einde van de 19e eeuw een groep schrijvers en
dichters onder leiding van Willem Kloos (ook wel de “Tachtigers” genoemd) de
Nederlandse literatuur probeerde te vernieuwen (Heijdra, 2002). Voor vernieuwing
vanuit een andere hoek zorgde Wilhelmina Drucker. Vanuit haar huis aan het
Sarphatipark organiseerde ze rond 1900 de ene na de andere feministische bijeenkomst.
Met zoveel arbeiders in de buurt was het ook geen toeval dat hier de drukpersen stonden
van socialistische bladen als de Tribune of Het Volk (Heijdra, 2002).
Sommige huiseigenaren verhuurden hun kamers ook graag voor veel geld aan prostituees.
Veel hoeren waren naar de nieuwe woonwijk uit geweken om aan de strenge
politiecontroles op de Wallen te ontkomen. Omdat raamprostitutie nog niet bestond,
pikten veel hoertjes hun klanten op in het café of op straat. En aan kroegen was in de
Oude Pijp vanaf het begin geen gebrek. Samen met de twee bioscooptheaters – Rialto en
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het Ceintuurtheater – was de buurt door zijn vertier voor veel bewoners van binnen en
buiten de wijk een belangrijk uitgaanscentrum, vergelijkbaar met het Quartier Latin van
Parijs (Heijdra, 2002).
In de crisisjaren rond 1930 hadden de bewoners van de Oude Pijp het wel moeilijk. Veel
arbeiders werden werkloos en konden de huur niet meer betalen. Huisuitzettingen waren
aan de orde van de dag. Net als in de Jordaan kwam het in 1934 ook in de Pijp tot
botsingen met de politie als de regering de uitkeringen wil verlagen (Heijdra, 2002). De
oorlogsjaren waren eveneens zwaar voor de bewoners. Veel bewoners leden honger en
reisden elke dag op en neer naar het omliggende platteland om voedsel te kopen. Een stuk
zuidelijker werden in Nieuwe Pijp ook veel joden opgepakt en afgevoerd naar
concentratiekampen in binnen- en buitenland (Heijdra, 2002).
In de jaren vijftig stond de wijk er fysiek slecht voor. Overheden en particulieren
maakten allerlei plannen om de hele Pijp te saneren. Het waren de jaren waarin de hele
19e eeuwse gordel door bestuurders en ambtenaren misprijzend een ‘grafkans’ rond de
waardevolle binnenstad werd genoemd (Wagenaar, 2001). Zelfs de Bond Heemschut
vroeg de gemeenteraad in 1954 om de volkswijk te slopen en zo de monumentale
binnenstad te kunnen beschermen tegen cityvorming (Heijdra, 2002). De vele slechte
woningen en de centrale ligging ten opzichte van de uitvalswegen naar Den Haag,
Utrecht en ’t Gooi waren belangrijke argumenten om de onontkoombare
verkeersdoorbraken en bouw van moderne kantoren juist op deze plek te laten
plaatsvinden.
Toch zijn de meeste plannen niet doorgegaan. De ene keer was het gemeentebestuur
beducht voor een te grote machtsconcentratie bij particuliere projectontwikkelaars. Een
andere keer – bijvoorbeeld bij de geplande nieuwe opera op het oude RAI-terrein weigerde de rijksoverheid aan de vernieuwing mee te betalen. Doorslaggevend was ook
het groeiende verzet uit de buurt tegen de ingrijpende sloop- en nieuwbouwplannen
(Heijdra, 2002). De protesten waren in gang gezet door een nieuwe groep bewoners die
vanaf het midden van de jaren zestig geleidelijk de plek innam van gezinnen met
kinderen. Deze laatste groep was de stad uit getrokken op zoek naar een woning met tuin.
De jonge nieuwkomers – vaak één- en tweepersoonshuishoudens tussen de 20 en 40 jaar
– stelden andere eisen aan hun woonomgeving zoals de aanwezigheid of nabijheid van
cafés, theaters en bioscopen. Voor deze nieuwe groepen wogen de centrale ligging en de
levendigheid van de volkswijk op tegen de slechte woningen en de verkeersoverlast
(Heijdra, 2002).
De nieuwe bewoners waren zeer betrokken bij hun buurt. Zo werd bijvoorbeeld al in
1969 een bewonerswerkgroep opgericht, die ijverde voor meer speelplaatsen en het
aanpakken van de verkeersoverlast. De werkgroep met later beroemd geworden leden als
Jan Schaefer en Michael van der Vlis bepaalde voor een belangrijk deel de agenda van
het eveneens in 1969 opgerichte wijkcentrum Ceintuur. In 1972 hield deze organisatie de
manifestatie “Pijp in, Pijp uit” waarin buurtbewoners zich massaal aanmeldden om in
werkgroepen de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Achteraf gezien kan deze
manifestatie als het keerpunt worden gezien in het denken over de toekomst van de
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volkswijk (Heijdra, 2002). Veel van de wensen van de nieuwe bewoners werden
uitgevoerd door de politiek. Zo werd het noordelijk deel van de Ferdinand Bolstraat voor
doorgaand verkeer afgesloten en werd op andere plaatsen éénrichtingsverkeer ingesteld.
Met de komst van een sporthal, buurthuis, seniorenwoningen en een kinderboerderij werd
ook het voorzieningenniveau van de wijk verbeterd. Kraakgroepen zorgden er bovendien
voor dat verlaten bedrijfsgebouwen en dichtgespijkerde woningen werden behouden en
nieuwe bewoners kregen. Panden werden opgeverfd en geveltuintjes begonnen de gevels
op te vrolijken. Na een korte aanloopperiode trokken oude en nieuwe bewoners in deze
acties samen op tegen bedreigingen van buitenaf (Heijdra, 2002).
Terwijl actieve bewoners zich om de leefbaarheid in de buurt bekommerden, trad er in de
jaren zeventig ook een ingrijpende verandering in het eigendom van veel panden op.
Halverwege de jaren zestig was nog zo’n 65% van de panden in de Gerad Dou/Quellijnbuurt in handen van kleine eigenaar-beleggers: merendeels oudere
middenstanders en vrijeberoepsbeoefenaren die het pand hadden geërfd en als
oudedagsvoorziening aanhielden (Heijdra & Rietmeijer, 1980, p. 53; interview
buurtactivist L). Maar in de jaren zeventig verkocht deze groep haar bezit massaal aan
kleine beleggings- en exploitatiemaatschappijen en eigenaren die in een deel van het pand
hun bedrijf en/of woning vestigden. Naast gestegen onderhoudskosten, gematigde huren
en verbeterde sociale voorzieningen waren de sterk gestegen marktprijzen een belangrijke
reden voor dit besluit (Heijdra & Rietmeijer, 1980).
Een deel van de nieuwe kleine beleggings- en exploitatiemaatschappijen bestond uit
bouw- en aannemingsbedrijven die met de sloop en (ver)bouw van woningen de
continuïteit van hun bedrijf wilden garanderen. In vergelijking tot de Jordaan was het
aandeel van deze groep in de Gerard Dou-/Quellijnbuurt aan het einde van de jaren
zeventig wel vrij klein: globaal 10% tegenover 20% van de eigenaren in de Jordaan
(Heijdra & Rietmeijer, 1980, p. 54). Voor veel andere kleine beleggings- en
exploitatiemaatschappijen was volgens Heijdra en Rietmeijer het splitsen en verkopen
van afzonderlijke etages een belangrijk motief om panden in de Oude Pijp aan te kopen.
Ongeveer een derde van alle transacties in de jaren 70 - die in dit decennium in absolute
zin verzesvoudigden – had een speculatief karakter (Heijdra & Rietmeijer, 1980, p.63).
Het ging daarbij zowel om de verkoop van relatief ruime etages langs de
Stadhouderskade als om kleinere appartementen middenin de buurt. Zo konden Heijdra
en Rietmeijer in het Kadaster tot 1979 in de Gerard Dou-/Quellijnbuuurt de splitsing van
25 panden tot 116 aparte woningen achterhalen.
Vooral in de jaren 1973/1974 was er een hausse aan splitsingen die na de invoering van
de splitsingsvergunning in 1974 langzaam maar zeker afliep. Vooral academici en jonge
alleenstaanden of tweepersoons-huishoudens kwamen op deze etages af. Ze werden
halverwege de jaren zeventig gemiddeld voor 22.000 gulden verkocht (Heijdra &
Rietmeijer, 1980, p. 61 en 67). De groei van het aantal eigenaren dat hun bedrijf in het
aangekochte pand wilde vestigen, kan grotendeels worden verklaard uit het loslaten van
de huurbescherming voor bedrijfsfuncties in 1971 (Heijdra & Rietmeijer, 1980; interview
buurtactivist L). In een aantal van de gevallen woonden deze eigenaren ook zelf in hun
pand. Andere etages werden aan bewoners verhuurd (Heijdra & Rietmeijer, 1980).
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Ondanks de veranderde eigendomsverhoudingen was de Oude Pijp halverwege de jaren
zeventig nog altijd dringend aan een grote opknapbeurt toe. Wijs geworden door eerdere
ervaringen, probeerde het gemeentebestuur bij het maken van haar
stadsvernieuwingsplannen de buurt te betrekken. Maar de botsende visies van
ambtenaren en bewoners zorgden er al snel voor dat aan de samenwerking een einde
kwam. Pas na het aantreden van een nieuw college met ondermeer de voormalige
buurtactivisten Jan Schaefer en Michael van der Vlis kregen in 1978 de buurtbewoners
hun zin. ‘Bouwen-voor-de-buurt’ (zie hoofdstuk 3) werd ook in de Oude Pijp de kern van
het nieuwe volkshuisvestingsbeleid. Naast het behoud van het stratenplan betekende dat
voor de wijk een behoedzame en geleidelijke verbetering door de renovatie van
woningen. Sloop werd een uiterste redmiddel waarbij de bewoners ook het recht kregen
op vervangende huisvesting in de buurt (Heijdra, 2002). Alleen rond de H. Seghersstraat
werden in de Oude Pijp op grote schaal nieuwe woningen gebouwd nadat een oude
melkfabriek en enkele verwaarloosde panden waren gesloopt. Achteraf gezien heeft de
late start van de stadsvernieuwing belangrijke voorwaarden geschapen voor de
gentrification van de volksbuurt. In tegenstelling tot de Kinker- of de Dapperbuurt was
het 19e eeuwse gevelbeeld in de Pijp aan het einde van de 20e eeuw nog grotendeels
intact (Van de Fuhr, 1992).
5.4 De Oude Pijp in de jaren ‘80: de stadsvernieuwing komt op stoom
Door de overeenstemming tussen gemeentebestuur en buurtbewoners is de
stadsvernieuwing in de jaren tachtig goed op gang gekomen. Tussen 1980 en 1989 werd
bijna de helft van de ruim 18.000 vooroorlogse woningen in de Oude en Nieuwe Pijp
opgeknapt (stadsdeel De Pijp, 1990). De renovatie vond plaats op twee manieren.
Allereerst kon de gemeente via de Woningwet woningeigenaren aanschrijven tot het
uitvoeren van noodzakelijk onderhoud op eigen kosten. Het ging daarbij vooral om het
opknappen van het casco. Verbeteringen in comfort zoals de aanleg van een douche of
centrale verwarming vielen buiten de mogelijkheden van een aanschrijving. Van de bijna
14.000 particuliere huurwoningen kregen in de jaren tachtig globaal 5000 woningen een
opknapverplichting opgelegd. Eind jaren tachtig was bij ruim de helft de renovatie al
uitgevoerd terwijl een deel rond 1989 nog middenin de verbouwing zat (stadsdeel De
Pijp, 1990). Vanaf 1988 konden eigenaren in de Gerard Doubuurt bij hun renovatie ook
rekenen op landelijke subsidies die bij een maximuminvestering van 35.000 gulden tot
80% van de investering konden oplopen. Een jaar later werd de regeling uitgebreid naar
de hele Pijp (stadsdeel de Pijp, 1990).
Het tweede belangrijke instrument in de stadvernieuwing was de aankoop (met
rijkssubsidie) van particuliere huurpanden door de gemeente. Deze verkocht de woningen
vaak tegen lage prijzen aan corporaties voor renovatie en exploitatie. In de jaren tachtig
werden op die manier ongeveer 3000 particuliere huurwoningen naar de sociale
huursector overgebracht (stadsdeel de Pijp, 1990; interview corporatie G). Voor de
particuliere verhuurders waren de lage rendementen, fors gestegen onderhoudskosten en
slechte vooruitzichten op de woningmarkt in die jaren belangrijke redenen geweest om
mee te werken aan dit beleid (interview buurtactivist L).
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Bij het opknappen werd nog een verschil gemaakt tussen een ‘kleine beurt’ en een ‘grote
beurt’. In het eerste geval ging het om panden die na renovatie nog zeker 14 jaar mee
konden. De ramen, plafonds, douche en keuken werden vernieuwd, maar aan de
woningplattegrond werd niet gesleuteld. Bij de ‘grote beurt’ ging de indeling van de
woning juist wel op de schop. Deze panden moesten na renovatie ook weer zeker 25 jaar
mee kunnen. Vaak bepaalde de kwaliteit van de fundering in welke categorie een pand
viel. Voor de hele Pijp gold dat tweederde een kleine beurt en éénderde een grote beurt
moest krijgen. Aan de eerste categorie verbouwingen waren de corporaties aanvankelijk
10.000 gulden en later het dubbele kwijt. Het stadsdeel zelf schatte rond 1987 de
gemiddelde investering zelfs al op 38.000 gulden in (stadsdeel de Pijp, 1990). Bij grote
beurten liepen de bedragen op tot zeker een halve ton (stadsdeel de Pijp, 1990). In 1991
bleek bijna tweederde van de vernieuwing achter de rug te zijn. Er was toen al meer dan
33 miljoen gulden uitgegeven aan de grootschalige opknapbeurt van de wijk (Van de
Fuhr, 1992, p. 22). Overigens knapten de corporaties in dit decennium niet alleen een
groot deel van de aangekochte particuliere huurwoningen op, maar ook bijna hun hele
bezit aan vooroorlogse woningwetwoningen (circa 3600 woningen) in de Nieuwe Pijp
(stadsdeel de Pijp, 1990).
Binnen de Pijp werd bij de stadsvernieuwing overigens voorrang gegeven aan het
zuidoostelijk deel ten noorden van de Lutmastraat. De Oude Pijp kwam pas tegen het
einde van de jaren tachtig aan de beurt (Heijdra, 2002; interview bestuurder J). In 1984
stelde de projectgroep die de vernieuwing coördineerde voor om hier ongeveer de helft
van de particuliere huurwoningen aan te kopen en via corporaties een kleine opknapbeurt
te geven. Voor de andere helft zou een intensief aanschrijvingsbeleid gelden. Slechts 4%
van de geïnspecteerde huurwoningen zou worden gesloopt en plaats maken voor
nieuwbouw (Gemeente Amsterdam Projectgroep de Pijp, 1984; Heijdra, 2002). Concreet
ging het om de sloop van 200 slechte woningen De meeste bewoners konden zich wel
vinden in het opknappen van woningen, maar voor sloop waren de buurtgroepen in de
Oude Pijp allergisch (Kuipers, 1993; interview buurtactivist L). Op allerlei manieren
probeerden ze de plannen tegen te houden. Zo werd de onderzoeksmethode aangevallen
waarop de sloopplannen waren gebaseerd. De kwaliteit van funderingen moest niet langer
worden gecontroleerd aan de hand van scheuren en verzakkingen in de gevels (door
critici smalend de ‘fietsmethode’ genoemd) maar via de ‘meetbouwmethode’. Door
bewoners in de Frans Halsstraat was die al op eigen kosten bij een enkel pand uitgevoerd
met goede resultaten (interview buurtactivist L). Na lange strijd ging de gemeente
overstag en werkte de Bouw- en Woningdienst inderdaad alleen nog met dit nauwkeurige
maar veel duurdere meetinstrument. Van de gecontroleerde panden bleek er vervolgens
geen één zo slecht aan toe te zijn dat sloop vòòr 2005 nodig was (Kuijpers, 1993;
interview buurtactivist L).
In 1987 werd stadsdeel de Pijp opgericht en werd de verantwoordelijkheid voor de
stadsvernieuwing aan dit nieuwe bestuursorgaan overgedragen. Hoewel behoud en herstel
van de goedkope huurwoningen het uitgangspunt bleef van het volkshuisvestingsbeleid,
stelden de bestuurders al snel voor om bij nieuwbouw niet langer 100% in de
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woningwetsfeer te realiseren. Door afnemende rijkssubsidies en stijgende kosten was het
steeds lastiger geworden om op de oude voet door te gaan. Bovendien kon met de bouw
van premiekoopwoningen in de buurt de woningvoorraad iets gevarieerder worden
gemaakt (stadsdeel de Pijp, 1988; interview bestuurder J). De voorstellen van het
stadsdeel waren erg bescheiden: van de jaarlijks 150 te bouwen woningen zou hoogstens
10% in de premiekoopsector mogen vallen. Maar voor de buurt waren de voorstellen –
evenals de eerdere sloopplannen - een doorn in het oog. Toen in 1989 op de hoek van de
2e Jan Steenstraat en de Hemonystraat door Bouwfonds het eerste koopproject werd
gerealiseerd, was er dan ook veel protest tegen het plan vanuit de buurt (interview
bestuurder J). Over de noodzaak van een gevarieerder woningbestand en de sloop van
huizen lagen ook in de jaren 90 beide partijen voortdurend met elkaar overhoop
(Kuijpers, 1993).
5.5 De eerste signalen van gentrification: veranderingen in de woningvoorraad en
bevolkingsopbouw
Midden jaren tachtig was van gentrification in de 19e eeuwse wijken nog amper iets te
merken. In 1986 had deze gordel rond de binnenstad nog het kleinste aandeel van hogere
inkomensgroepen en het hoogste werkloosheidspercentage van de stad. De wijken waren
vooral populair bij migranten en jonge één- en tweepersoonshuishoudens met een laag
inkomen. Gezinnen met kinderen kwamen in buurten als de Oude Pijp met zijn krappe
woningen en smalle straten relatief weinig voor (Cortie e.a., 1989; interview buurtactivist
L).
Ook in de Pijp was er nog geen sprake van gentrification. De buurt was wel populair bij
studenten, kunstenaars en krakers. De centrale ligging ten opzichte van de binnenstad en
de gunstige prijs-kwaliteitsverhouding van hun huurwoning was een belangrijke reden
om in de wijk te wonen. Bovendien vestigden zich in voormalige buurtwinkels nieuwe
cafés die zich richtten op jongere bewoners zoals Carels en Quinto (interview
buurtactivist L).
Aan het einde van de jaren tachtig begonnen in deze goedkope buurt op kleine schaal
steeds meer huurders voor eigen gebruik een pand te kopen (interview bestuurder K;
interview buurtactivist L; interview bestuurder M; interview bestuurder J). De nieuwe
eigenaren gingen zelf op de eerste verdieping wonen en verhuurden noodgedwongen de
overige etages aan andere bewoners door. Splitsen of samenvoegen werd door het
stadsdeel namelijk zoveel mogelijk tegengegaan uit angst voor het verlies van goedkope
huurwoningen (interview bestuurder K; interview bestuurder J; interview buurtactivist L).
Naast studenten die hun ouders een huis lieten kopen (interview buurtactivist L; interview
makelaar D), ging het hier vooral om actieve buurtbewoners en oud-studenten die meer
waren gaan verdienen en in de wijk wilden blijven wonen (Dingemans, 2002; NRC,
2001; interview bestuurder K; interview bestuurder J). Ze zochten een grotere woning en
vonden deze in het noordelijk deel van de Ruysdaelkade, de kop van de Frans Halsstraat
en de 1e Jacob van Campenstraat (interview bestuurder K; interview bestuurder J;
interview buurtactivist I; interview bestuurder M).
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Dichtbij de binnenstad en het Museumkwartier gelegen voldeed deze buurt aan veel
voorwaarden voor gentrification zoals die in hoofdstuk 2 zijn genoemd. Zo stonden er
nog veel karakteristieke 19e eeuwse panden met ornamentrijke gevels die in bezit waren
van particuliere verhuurders. Ook waren er veel kleine bedrijfjes gevestigd (interview
bestuurder K). Bovendien waren er in de jaren tachtig al enkele cafés neergestreken (zie
boven) die populair waren bij twintigers en dertigers (interview bestuurder K; interview
buurtactivist L). Ook lag de buurt dichtbij talloze etnische restaurantjes die halverwege
de jaren 80 op en rond de Albert Cuypmarkt de plaats van traditionele buurtwinkels
hadden ingenomen (Dingemans, 2002). Tenslotte was de saamhorigheid onder bewoners
er groot: huurders, verhuurders en eigenaar-bewoners trokken regelmatig samen op tegen
sloop- of renovatieplannen van de overheid (interview buurtactivist L).
Na de Frans Halsbuurt werden iets later ook in en rond de Hemonystraat vrij veel panden
gekocht door eigenaren die er zelf gingen wonen (interview bestuurder K; interview
bestuurder M; interview bestuurder N). Volgens verschillende informanten ging het hier
wel vaker om bewoners van buitenaf met een andere (minder activistische) leefstijl dan
de ex-huurders in de Frans Halsbuurt (interview bestuurder K; interview bestuurder N).
De panden in de Hemonybuurt waren ook dieper en breder (meer dan 6 meter!) dan in de
westelijker gelegen Frans Halsbuurt (interview bestuurder K). Het grotere aantal
vierkante meters zorgde er niet alleen voor een hoger verhuurrendement, maar ook
hogere aankoopprijzen (interview buurtactivist L). Zo moest begin jaren negentig er voor
een etage van 100 vierkante meter al drie ton (in guldens) worden betaald (interview
bestuurder K). De buurt was ook niet zo gemengd als de Frans Halsbuurt: er waren
nauwelijks kleine bedrijfjes actief (interview bestuurder K).
De komst van nieuwe bewoners in de Oude Pijp was mogelijk geweest omdat op grote
schaal in de eerste helft van de jaren negentig niet-westerse migranten de Oude Pijp
hadden verlaten (Bloemen, 1999). Veel van hen trokken naar de Westelijke Tuinsteden
om hun opgebouwde woonrechten te verzilveren en in een grotere woning te gaan wonen
(interview bestuurder J). Van actieve verdringing was dus geen sprake: de meeste
migranten verhuisden uit vrije wil. De Oude Pijp was intussen bij haar bewoners erg
geliefd geworden. Uit een onderzoek van het wijkcentrum en enkele bewonersgroepen
bleek in 1993 dat bijna 91% van de bewoners in de wijk wilde blijven wonen. Ruim een
derde van de bewoners wilde wel binnen enkele jaren verhuizen, maar zeker de helft
daarvan wilde niet weg uit de buurt en was op zoek naar een betere of grotere goedkope
huurwoning. In koopwoningen was slechts een klein deel geïnteresseerd (Kuijpers,
1993).
Hoewel de bewoners zelf misschien liever huurden, hadden commerciële
vastgoedpartijen er alle vertrouwen in dat anderen in de Oude Pijp graag een woning
wilden kopen. Het aantal splitsingen begon in de eerste helft van de jaren negentig dan
ook toe te nemen (De Korte, 2002). Het waren vooral BV’s, NV’s en
exploitatiemaatschappijen die bij de splitsing en daaropvolgende aan- en verkopen
betrokken waren (De Korte, 2002). Een deel van hen had kort daarvoor vastgoed
aangekocht van kleine particuliere verhuurders die te weinig geld voor de noodzakelijke
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renovatie hadden en de lage verhuurrendementen en strenge overheidsregels beu waren
(interview buurtactivist L). Het behalen van kapitaalwinst had bij deze aankopen voorop
gestaan.
Bij de splitsing en verkoop waren ook aannemers betrokken die op deze manier van werk
waren verzekerd. Voor de renovatie van de panden konden zij ook over aanzienlijke
subsidies beschikken (interview makelaar B). De betrokken professionele
vastgoedpartijen waren wel allemaal relatief klein. Voor grote (internationaal opererende)
beleggers of projectontwikkelaars was door de versnipperde eigendomsverhoudingen in
de Oude Pijp geen plaats (interview buurtactivist I; interview bestuurder N; interview
makelaar B; interview makelaar D; interview makelaar E).
Enkele actieve buurtbewoners begonnen zich in deze periode zorgen te maken over de
toekomst van hun wijk. De gentrification die zij van dichtbij in de Jordaan hadden
meegemaakt, kon wel eens overslaan naar de Oude Pijp (interview buurtactivist I). Bij
het stadsdeel werd dan ook gepleit voor het behoud van de goedkope voorraad aan
huurwoningen. Splitsing en verkoop mocht alleen plaatsvinden als daarmee een nog
ergere kwaal – sloop en nieuwbouw – kon worden tegengegaan (interview buurtactivist
I). Maar het stadsdeel ondernam geen actie, hoewel het goed op de hoogte was van de
veranderingen in de Jordaan van de jaren zeventig (interview bestuurder K). De
gentrification kreeg dan ook steeds meer grip op de buurt (interview bestuurder K).
Het stadsdeel honoreerde wel het protest tegen de mogelijke bouw van een musicaltheater
en winkelcentrum op de plek van de oude Heineken-brouwerij. Op initiatief van allerlei
bewonersgroepen werd besloten tot een alternatief bouwplan met (dure)huurwoningen,
winkels en café-restaurants rond een open plein (Heijdra, 2002). Ironischerwijs groeide
deze plek in de tweede helft van de jaren negentig juist uit tot een belangrijke
vestigingsplaats van hippe horecazaken die mikken op de kapitaalkrachtige nieuwkomers
in de wijk.
5.6 De Oude Pijp vanaf 1995: gentrification raakt in hogere versnelling
In de tweede helft van de jaren negentig raakte de gentrification van de Oude Pijp in een
hogere versnelling. De verkoopprijzen van etages schoten omhoog en tussenhandelaren
verdienden in korte tijd erg veel geld (De Korte, 2002). In 1996 moest voor een
gemiddelde koopwoning al het dubbele worden betaald van het bedrag dat een
appartement in 1990 had gekost (stadsdeel de Pijp, 1997). Een belangrijke oorzaak voor
deze prijsexplosie was volgens verschillende gesprekspartners de economische voorspoed
in deze jaren die samenhing met de doorbraak van internet en andere ICT-diensten
(interview buurtactivist I; interview bestuurder N). Kopers hadden daardoor veel geld
over voor een goed appartement in een leuke buurt en daar waren er in Amsterdam nu
eenmaal niet zoveel van.
Met de hoge verkoopprijzen groeide ook het aantal splitsingen in de Oude Pijp. Waar
halverwege het decennium het aantal nog op ruim 20 per jaar zat, was dat in 2000 al
opgelopen tot meer dan het dubbele, zoals tabel 5.2 laat zien (gemeente Amsterdam
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Dienst O&S, 2004).
Uit een onderzoek van de Stedelijke Woningdienst in 1996 was al duidelijk geworden dat
beleggers en projectontwikkelaars de Pijp als een aantrekkelijke wijk zagen met goede
afzetmogelijkheden voor koopwoningen. Kopers zouden vooral geïnteresseerd zijn in een
woning in het middensegment, hoewel er langs het Sarphatipark en de Amsteldijk ook
ruimte zou bestaan voor dure appartementen (stadsdeel De Pijp, 1997). Het grote gat dat
was ontstaan tussen de huuropbrengst en de marktwaarde van hun panden was voor veel
verhuurders de belangrijkste reden om te gaan splitsen. Met de verkoop van voormalige
huurwoningen kon immers een grote kapitaalwinst worden behaald (interview makelaar
A; interview makelaar B; interview makelaar E; interview makelaar F). Bovendien was
het beheren van panden door toegenomen overheidsregels en de privatisering van
nutsbedrijven veel ingewikkelder geworden (interview makelaar B). Tegenover de
gestegen kosten stonden ook geen hogere huren dankzij de permanente en succesvolle
lobby van huurdersorganisaties (interview makelaar F). Alleen oudere beleggers wilden
om emotionele redenen (familiebezit!) nog wel eens afzien van het splitsen en verkopen
van hun huurpanden (interview makelaar C; interview makelaar E). Maar de algemene
tendens onder verhuurders en beleggers was in deze jaren toch dat er zoveel mogelijk
bezit moest worden gesplitst (interview makelaar E; interview makelaar F).
Tabel 5.2 Nieuwe splitsingen in appartementsrechten Oude Pijp
jaar

aantal splitsingen

aantal rechten

waarvan woningen

1992

5

28

4

1993

47

206

-

1994

33

151

150

1995

22

62

93

1996

21

57

47

1997

23

93

11

1998

33

166

67

1999

32

83

93

2000

49

118

151

2001

45

125

127

2002

58

169

116

2003

32

94

72

bron: Gemeente Amsterdam Dienst O&S, 2004

Opvallend aan deze splitsingsgolf was overigens dat de strenge splitsingsregels van het
stadsdeel voor de verhuurders geen grote hindernis vormden. Er werd in die jaren pas een
splitsingsvergunning verleend als de zittende huurders op een fatsoenlijke manier waren
uitgekocht en het pand volgens nieuwbouwnormen was opgeknapt. Ook
funderingsherstel was vaak een onderdeel van deze ingrijpende renovatie (interview
bestuurder N). De vooruitzichten op kapitaalwinst waren echter zo goed dat commerciële
vastgoedpartijen het aandurfden om grote bedragen in hun panden te investeren om aan
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deze voorwaarden te voldoen (interview bestuurder N; stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid,
1999). Zelfs als verhuurders hun woningen niet meteen verkochten, werd hen door
makelaars toch aangeraden om het pand te splitsen. De waarde van een gesplitst pand
was nu eenmaal veel hoger dan de waarde van niet-gesplitst woonvastgoed (interview
makelaar A).
Door de massale splitsing en verkoop van panden in de laatste jaren van het decennium
ontstond er, naast de groep die eind jaren tachtig een woning in de Oude Pijp hadden
gekocht, een nieuwe groep eigenaar-bewoners: twintigers en dertigers met een goede
baan in bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening (Dingemans, 2002; Wagenaar, 2003).
Volgens een informant waren het vaak ex-studenten die net waren gaan verdienen en
voor een paar jaar in de Pijp wilden wonen. Ze kochten een appartement en gingen de
wijk ook weer uit zodra er kinderen kwamen (interview makelaar F). Dat ze voor zo’n
korte tijd toch een woning durfden te kopen, kwam door de goede vooruitzichten op de
vastgoedmarkt. Bovendien was het voor hen moeilijk om aan een goede huurwoning met
voldoende oppervlak te komen. Veel voor- en achterhuizen werden - en worden nog
steeds - apart verhuurd, omdat het verhuurders meer oplevert dan de verhuur van één
grote etage van ongeveer 60 vierkante meter (interview makelaar B; interview makelaar
C). Binnen de nieuwe groep bewoners bevonden zich overigens ook veel expats en
andere westerse buitenlanders. Hun aantal groeide in de tweede helft van de jaren
negentig met name in de Frans Halsbuurt en de Gerard Doubuurt sterk (stadsdeel
Amsterdam Oud-Zuid, 2002a).
Uit onderzoek van De Korte is naar voren gekomen dat de nieuwe groep buurtbewoners
de wijk vooral waardeerde om de grote hoeveelheid en verscheidenheid aan leuke cafés
en etnische restaurants. Veel bewoners bleven voor hun sociale contacten dan ook in de
buurt, al woonde een deel van hun vrienden elders (De Korte, 1999). Veel bewoners
vonden ook de aanwezigheid van de Albert Cuypmarkt belangrijk. Het gaf de buurt een
levendige uitstraling (De Korte, 1999). Ook anderen hebben op het belang van deze
markt gewezen (Dingemans, 2002; Heijdra, 2002; Het Parool, 2003). Met de 20.000
bezoekers die de markt globaal elke dag trekt, zorgt zij ook voor voldoende draagvlak
voor de gespecialiseerde (etnische) winkels en restaurants (Heijdra, 2002).
Overigens veranderde in de tweede helft van de jaren 90 ook het karakter van het horecaaanbod ingrijpend.Vooral in de 1e van der Helststraat en rond het Marie Heinekenplein
namen steeds meer modieuze restaurants en loungecafés de plaats in van traditionele
buurtwinkels, die wegens gebrek aan klandizie of te hoge huren moesten vertrekken
(Dingemans, 2002; interview buurtactivist I). Volgens verschillende bronnen hebben
deze nieuwe horecazaken een belangrijke rol gespeeld in het aantrekken van de nieuwe
bewonersgroepen (Wagenaar, 2003; Dingemans, 2002; De Korte 1999). Toch zal een
deel van deze zaken zich ook pas in de Oude Pijp hebben gevestigd nadat een voorhoede
van de nieuwe, welgesteldere buurtbewoners er was neergestreken (interview
buurtactivist I; interview corporatie G; interview corporatie H; interview makelaar D).
Wel staat vast dat de media in die jaren veel aandacht hebben besteed aan de nieuwe
horecazaken. Terwijl in de jaren tachtig de lifestylebladen nog vol stonden met
restaurantbesprekingen uit de Jordaan, nam in de tweede helft van de jaren negentig de
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Oude Pijp deze positie over (Wagenaar, 2003). Ook makelaars begonnen de buurt te
‘hypen’ en hadden het in hun advertenties vaak over het nieuwe Quartier Latin van
Amsterdam (Wagenaar, 2003).
Naast de horeca veranderde in de tweede helft van de jaren negentig ook een aanzienlijk
deel van de andere buurtvoorzieningen van karakter. In de goedkope plinten van
wooncomplexen maakten traditionele buurtwinkels, ambachtelijke bedrijven en garages
plaats voor kleinschalige zakelijke dienstverleners (stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid,
2002a; Wagenaar, 2003; interview bestuurder K). Ook De Korte concludeerde op basis
van gegevens van de dienst Ruimtelijke Ordening en eigen observaties dat in de buurt
relatief veel winkels voor de dagelijkse benodigdheden (bakker, slager, etc.) en bedrijfjes
met een nijverheidsfunctie (wasserij, dakbedekker, schildersbedrijf, etc. ) waren
verdwenen. Hun plaats was ingenomen door trendy woonwinkels, etnische
delicatessenwinkels, adviesbureaus, designstudio’s en kunstgalerieën. Er waren in het
gebied – op de filiaalbedrijven in de Ferdinand Bolstraat na – ook amper winkels te
vinden die langer dan tien jaar bestonden. Winkels die toch al langer in de buurt zaten,
waren vaak noodgedwongen met de veranderingen meegegaan. Zo bouwde in de 1e Van
der Helststraat een eigenaar van een slecht lopende fourniturenhandel in de zomer van
2001 zijn zaak om tot een exclusieve pastawinkel voor het nieuwe publiek (De Korte,
2002).
5.7 Rol van de overheid op het gentrificationproces in de jaren ‘90
In de vorige paragraaf is al beschreven hoe de strenge splitsingsregels van het stadsdeel
het optreden van gentrification in de jaren negentig niet konden voorkomen. Er hing
zoveel geld boven de woningmarkt dat particuliere verhuurders simpelweg bereid waren
om grote bedragen te investeren in hun vastgoed om panden te kunnen splitsen.
Bovendien was in de tweede helft van het decennium in het stadshuis een andere wind
gaan waaien. Om de woningvoorraad van de stad minder eenzijdig te maken wilde het
stadsbestuur het voor particuliere verhuurders èn corporaties juist gemakkelijker maken
om woningen te splitsen en verkopen (zie hoofdstuk 3).
Ook bestuurders in de Pijp waren halverwege het decennium tot de conclusie gekomen
dat er een grotere variatie aan woningen in de wijk moest komen. In het programakkoord
dat de bestuurspartijen in 1994 met elkaar sloten, werden zelfs enkele experimenten op
het gebied van splitsing en verkoop aangekondigd. Wel zou tegelijkertijd het aantal
goedkope huurwoningen voor lagere inkomensgroepen op peil moeten blijven (stadsdeel
De Pijp, 1997). Concreet stelde het bestuur in 1997 in zijn meerjarenprogramma voor om
minimaal 70% van de huurwoningen in de goedkope klasse (onder de 625 gulden per
maand) te houden. Voor het aandeel eigenaar-bewoners, de grote woningen boven 80
vierkante meter en de dure koop- of huurpanden (boven de 1048 gulden per maand) werd
binnen 15 jaar naar een verdubbeling gestreefd (stadsdeel De Pijp, 1997).
Hoewel het programma na veel discussie ook door de stadsdeelraad werd aangenomen,
veranderde er in de praktijk voor verhuurders erg weinig. Onder druk van actieve
bewonersorganisaties stelde de stadsdeelraad concrete maatregelen op het gebied van
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splitsing en verkoop keer op keer uit. Ook het overleg met de corporaties over hun inzet
verliep erg stroef door de uiteenlopende visies. Het liefst zagen de bewonersgroepen het
nieuwe beleid over splitsing en verkoop helemaal van tafel gaan. Zij hechtten meer aan
het behoud van de voorraad goedkope huurwoningen en renovatie van particuliere
panden via het intensiever aanschrijven van eigenaren (stadsdeel Amsterdam Oud Zuid,
1999).
Onder druk van de stadsdeelraad was het stadsdeelbestuur in zijn meerjarenprogramma
aan deze laatste wensen ook wel tegemoet gekomen. Ondanks aflopende
renovatiesubsidies en een tekort aan menskracht zouden de eigenaren van 2250 panden
worden aangeschreven om hun bezit op te knappen. Bovendien werden er subsidies voor
funderingsherstel ingesteld om de sloop van panden zoveel mogelijk te voorkomen
(stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid, 1999). Eerder waren er met de corporaties al vergaande
afspraken gemaakt over het behoud en herstel van hun ‘kleine beurt bezit’: aangekochte
stadsvernieuwingspanden die in de jaren 80 een kleine opknapbeurt hadden gehad en
waarvan bijna een derde - samen met nog 1000 aan te kopen verwaarloosde particuliere
huurpanden - opnieuw in de steigers zouden worden gezet (stadsdeel De Pijp, 1997).
Maar van de beloofde extra mogelijkheden voor verhuurders om bezit te splitsen en
verkopen kwam dus niets terecht.
Pas in 2002 werden er op centraal stedelijk niveau dwingende afspraken gemaakt over de
splitsing van particuliere huurpanden waar het stadsdeel niet onderuit kon. Eerder hadden
de corporaties vanuit het stadhuis al toestemming gekregen om een beperkt aantal panden
te splitsen en verkopen (zie hoofdstuk 3). Ook al was daar door onwil en onkunde nog
maar weinig van terecht gekomen (NUL20, 2004). De golf aan splitsingen en verkopen
van particuliere huurpanden in de tweede helft van de jaren 90 is dus niet het resultaat
geweest van een soepeler houding van het stadsdeel tegenover gentrification. Die nieuwe
houding is in de Oude Pijp pas later en onder dwang tot stand gekomen. De golf aan
splitsingen is een autonome ontwikkeling geweest die in de eerste plaats werd
veroorzaakt door de grote vraag naar koopappartementen als gevolg van de economische
hoogconjunctuur.
Verschillende gesprekspartners hebben er wel op gewezen dat het stadsdeel via andere
beleidsterreinen indirect de gentrification in de Oude Pijp heeft bevorderd (interview
buurtactivist I; interview bestuurder K; interview bestuurder J) Het gaat daarbij vooral
om verkeersmaatregelen die de leefbaarheid en de openbare ruimte van de buurt hebben
verbeterd. Naast het invoeren van betaald parkeren en de aanleg van vrije fietspaden werd
vooral op de afsluiting voor het autoverkeer van de 1e Van der Helststraat en de 1e
Sweelinckstraat – zijstraten van de Albert Cuypstraat - gewezen. Het aantal trendy
bedrijfjes en horecazaken nam er in de eerste jaren na deze maatregel met sprongen toe,
waardoor het gebied voor de nieuwe, welgesteldere buurtbewoners nog aantrekkelijker
werd (interview bestuurder J; interview bestuurder K).
Sowieso heeft het stadsdeel in de jaren negentig altijd welwillend tegenover de groei van
het aantal horecazaken gestaan. Het bestemmingsplan was erg flexibel: in panden met
een winkelbestemming konden ook vrij eenvoudig nieuwe horecazaken komen (interview
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bestuurder J). Het is dan ook niet vreemd dat tussen 1980 en 1999 dit type bedrijven in de
Oude Pijp was toegenomen van 179 tot ruim 300 vestigingen (CIMK, 1980 en EOP, 1999
in: Dingemans, 2002, p.33). Bovendien werden de regels rond de opbouw van terrassen
niet erg streng gecontroleerd (Dingemans, 2002).
5.8 De Oude Pijp in het nieuwe millennium: gentrification verliest vaart
In de eerste jaren van het nieuwe millennium zat er nog veel vaart in de gentrification van
de Oude Pijp. Het aantal nieuwe splitsingen van appartementsrechten bereikte in 2002
met 58 stuks zelfs een recordhoogte (gemeente Amsterdam Dienst O&S, 2004). Met een
ingrijpende verandering van het belastingstelsel in het vooruitzicht knapten veel
eigenaar-bewoners en particuliere verhuurders hun panden op waardoor de Oude Pijp vol
steigers stond (interview bestuurder J). Na 2002 lijkt het proces desondanks aan snelheid
te hebben verloren. Volgens enkele gesprekspartners is de koopgekte sinds dat jaar er –
net als in andere delen van de stad - een beetje af vanwege de onzekere economische
situatie. Ook zijn banken terughoudener met het verstrekken van hoge hypotheken
(interview makelaar A; interview makelaar C; interview makelaar E; interview bestuurder
J). Het aantal splitsingen duikt in 2003 ook omlaag naar 33 stuks: hetzelfde niveau als in
1998 toen de wijk nog aan de vooravond van de verkoophype stond (gemeente
Amsterdam Dienst O&S, 2004).
Dat betekent volgens veel gesprekspartners niet dat de vraag naar koopwoningen en
daarmee ook de huizenprijzen in de Oude Pijp een definitief hoogtepunt hebben bereikt
(interview makelaar A; interview makelaar C; interview makelaar E). Er is nog altijd veel
interesse in een koopwoning in de Oude Pijp. Door de lage rente en het schaarse aanbod
moet in de buurt nu zelfs zoveel voor een woning worden betaald dat volgens sommigen
het bedrag niet meer in verhouding staat tot de kwaliteit van het pand (interview makelaar
D; interview makelaar B). Uit gegevens van het Kadaster over verkopen in 2002 bleek
dat toen gemiddeld al een bedrag van ! 3.581,- per vierkante meter voor een woning
moest worden betaald. Dat was 500 euro hoger dan in de stad gemiddeld (gemeente
Amsterdam & AFWC, 2004). In 2004 lagen de vraagprijzen van appartementen nog altijd
op dit niveau. Voor een nieuwbouwwoning van 90 vierkante meter aan het populaire
Marie Heinekenplein werd toen bijvoorbeeld ! 309.000,- gevraagd (Het Parool, 2004b).
Ook bij huurders is de wijk nog altijd populair gezien het grote aantal reacties op
vrijgekomen huurwoningen van corporaties (interview corporatie G). Omdat er in de
afgelopen jaren nauwelijks woningen zijn samengevoegd, blijven volgens sommigen de
studenten en weinig verdienende éénpersoonshuishoudens (ouderen!) de belangrijkste
doelgroep voor deze categorie woningen (interview makelaar B; interview makelaar C).
Starters met een goede baan zouden voor de kleine woningen inmiddels hun neus ophalen
(interview makelaar C). Omdat er maar weinig huurwoningen vrij komen, zit de buurt
voor grote groepen bewoners wel op slot (interview buurtactivist I). Om de buurt in te
komen moet een bewoner veel geld of – voor een corporatiewoning - een extreem lange
woonduur meebrengen (interview buurtactivist L). Starters op de woningmarkt met
weinig inkomen zouden daarom steeds vaker uitwijken naar andere vooroorlogse wijken
als de Baarsjes en Oud-West (interview buurtactivist L; interview bestuurder J; interview
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corporatie H).
Volgens de meeste gesprekspartners zit er al met al nog wel enige dynamiek in de
woningmarkt van de Oude Pijp. Maar als het over de gentrification van de buurt gaat, kun
je wel stellen dat de vaart er op dit moment uit is. Als gevolg van het proces zien de
eigendomsverhoudingen van woningen in de Oude Pijp er anno 2004 wel heel anders uit
dan in het vorige decennium. In tabel 5.3 is te zien dat het aandeel van eigenaar-bewoners
na een verdubbeling in de afgelopen tien jaar op een niveau van 15% is uitgekomen.
Zelfs de corporaties hebben door nieuwbouw en enkele aankopen hun bezit nog enigszins
uitgebreid en beheren in de buurt nu ongeveer een derde van alle woningen. De groei is
ten koste gegaan van de particuliere verhuurders die hun woningen in de jaren 90 op
aanzienlijke schaal hebben gesplitst en verkocht. Toch heeft deze groep nog altijd 53%
van de woningen in de Oude Pijp in handen (gemeente Amsterdam Dienst O&S, 2004).
Dat is bijna tweemaal zoveel als in Amsterdam gemiddeld. De activiteiten en plannen van
particuliere verhuurders blijven daarom van grote invloed op de situatie in de wijk.
Tabel 5.3 Woningvoorraad Oude Pijp en Amsterdam naar eigendomsverhouding
jaar

eigenaarbewoners

sociale
verhuurders

particuliere
verhuurders

gemeente

totaal (abs)

OuPp’95
OuPp’00
OuPp’04

7,50%
9,60%
14,90%

29,20%
31,90%
32,30%

63,00%
58,50%
52,70%

0,20%
-

100% (8.691)
100% (9.016)
100% (9.0380

Ad’95
Ad’00
Ad’04

10,90%
14,80%
19,70%

54,90%
54,40%
53,40%

33,30%
30,70%
26,90%

0,40%
-

100% (353.814)
100% (369.180)
100% (375.676)

bron: Gemeente Amsterdam Dienst O&S

In het afgelopen decennium is ook het profiel van de bewoners in de Oude Pijp
veranderd. Zo is het aandeel van twintigers en jong-dertigers in de jaren negentig flink
afgenomen. Het aantal laat-dertigers en veertigers neemt er juist gestaag toe en komt in
2004 zelfs op Amsterdams niveau. Flinke groei is er ook voor de categorie 50+, al groeit
deze groep na 1995 in heel Amsterdam fors. Opvallend is ook de groei van het aantal
jongeren onder de twintig in de tweede helft van de jaren negentig. Tabel 5.5 laat zien dat
dit samenvalt met een groei van het aantal gezinnen met kinderen. Hoewel de Oude Pijp
op het eerste oog niet bijster kindvriendelijk lijkt, neemt deze groep hier zelfs sterker toe
dan in Amsterdam als geheel. In combinatie met de afname van het aantal alleenstaanden
lijkt de buurt sinds 1995 steeds meer een gesetteld karakter te krijgen en zijn positie als
wijk voor starters verloren te hebben. De overeenkomsten met de Jordaan zijn in dit
opzicht groot.
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Tabel 5.4 Leeftijdopbouw bewoners van Oude Pijp en Amsterdam
jaar

0-19 jr

20-34jr

35-49jr

50-64jr

65+

totaal (abs)

OuPp’85
OuPp’90
OuPp’95
OuPp’00
OuPp’04

12,60%
11,20%
10,60%
11,40%
12,40%

47,40%
49,20%
48,30%
44,20%
40,30%

19,80%
22,60%
25,10%
26,60%
27,30%

9,90%
9,10%
9,60%
12,10%
14,30%

10,30%
7,90%
6,30%
5,80%
5,50%

100% (14.899)
100% (14.499)
100% (14.038)
100% (14.023)
100% (13.647)

Ad’85
Ad’90
Ad’95
Ad’00
Ad’04

20,00%
19,30%
19,90%
20,40%
23,00%

30,20%
31,80%
31,30%
28,80%
28,90%

18,60%
20,70%
22,80%
24,30%
27,40%

15,30%
13,20%
12,60%
14,20%
17,00%

15,90%
14,90%
13,40%
12,20%
3,60%

100% (675.570)
100% (695.221)
100% (722.350)
100% (731.289)
100% (738.763)

bron: gemeente Amsterdam Dienst O&S

Tabel 5.5 Huishoudenstypen in de Oude Pijp en Amsterdam
jaar

gezin* met
kind

2-persoons
huishouden**
(zonder kind)

1-persoons
huishouden

overig

totaal (abs)

OuPp’90
OuPp’95
OuPp’00
OuPp’04

10,60%
10,60%
11,70%
12,60%

21,40%
20,70%
21,10%
21,30%

60,90%
61,70%
61,50%
60,60%

7,10%
7,00%
5,70%
5,50%

100% (8.722)
100% (8.535)
100% (8.660)
100% (8.297)

Ad’90
Ad’95
Ad’00
Ad’04

23,30%
23,00%
23,30%
24,00%

25,50%
24,50%
23,80%
22,40%

44,50%
45,70%
46,90%
47,10%

6,70%
6,80%
6,00%
6,50%

100% (332.504)
100% (341.548)
100% (362.627)
100% (361.823)

gezin* met kind: echtparen met kinderen, éénoudergezinnen en de combinatie
éénoudergezin samenwonend met een alleenstaande
2-persoons huishouden**: echtparen zonder kinderen en twee samenwonende alleenstaanden
bron: Gemeente Amsterdam Dienst O&S

Het betekent niet dat de Oude Pijp een echte ‘yuppen’-buurt is geworden met veel
grootverdieners. Tabel 5.6 laat zien dat in het jaar 2000 nog altijd meer dan 60% van de
huishoudens een besteedbaar jaarinkomen onder ! 20.000 had. Wel lag dit bedrag per
buurtbewoner net duizend euro hoger dan gemiddeld in de stad (!12.600 versus !
11.600). Als er wordt gekeken naar het inkomen per huishouden, ligt het besteedbaar
jaarinkomen met !19.800 euro weer duidelijk onder dat van Amsterdam (! 22.300). Het
aandeel van kleine huishoudens is in de Oude Pijp immers nog altijd vrij hoog (gemeente
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Amsterdam Dienst O&S, 2004).
Tabel 5.6: Besteedbaar jaarinkomen van huishoudens in Oude Pijp en Amsterdam in 2000
locatie

<14.000

14.00020.100

20.10027.100

27.10035.900

>35.900

totaal (abs)

OuPp
Ad

37,50%
31,40%

25,00%
23,90%

18,30%
17,90%

9,50%
12,80%

9,50%
14,10%

100% (8.720)
100% (373.450)

bron: Gemeente Amsterdam Dienst O&S, 2004

5.9. Effecten van het nieuwe splitsings- en verkoopbeleid
In de vorige paragraaf wees ik er al op dat de gentrification van de Oude Pijp na 2002
veel van zijn vaart lijkt te hebben verloren. Dat is merkwaardig want in dat jaar werden
immers op het stadhuis nieuwe splitsingsregels voor particuliere verhuurders ingevoerd.
De nieuwe afspraken die dwingend aan de stadsdelen werden opgelegd, moesten het
gemakkelijker maken om huurwoningen met een huur onder de huursubsidiegrens te
splitsen en verkopen (zie hoofdstuk 3). Ook in de Oude Pijp kregen de verhuurders op dit
gebied meer kansen. Zo werd in de Beleidsnota Wonen van het nieuwe stadsdeel
Amsterdam Oud-Zuid (fusieresultaat van stadsdeel De Pijp en stadsdeel Zuid)
opgenomen dat van de maximaal 5.061 te splitsen goedkope vooroorlogse particuliere
huurwoningen in het hele stadsdeel er tot 2007 1.300 stuks in de Oude Pijp mogen
worden gesplitst (stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid, 2002). Dat is bijna een derde van het
aantal nog niet gesplitste woningen in die categorie. Toch was halverwege 2004 van die
extra mogelijkheden nog maar weinig gebruik gemaakt. De teller bleef steken op 75
verleende nieuwe rechten en 300 stuks die nog in behandeling waren bij het stadsdeel
(stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid, 2004). De kans is daarmee groot dat hooguit een klein
deel van de 400 verwachte verkopen in deze categorie woningen wordt gerealiseerd.
Met de corporaties waren er in 2002 eveneens nieuwe afspraken over splitsing en
verkoop van hun goedkope woningen gemaakt. Bovenop het in 1998 afgesproken aantal
van 750 stuks mogen zij in het hele stadsdeel tot 2007 334 extra huurwoningen onder de
huursubsidiegrens verkopen (gemeente Amsterdam & AFWC, 2002; stadsdeel
Amsterdam Oud-Zuid, 2002). Voor de Oude Pijp waar hun bezit relatief klein is, geldt
voor de periode 1998-2007 een totaalaantal van 120 te verkopen corporatiewoningen
(stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid, 2002). Om dit streefgetal te halen, mogen panden na
verbouwing op onbeperkte schaal in appartementsrechten worden gesplitst. Dat ook
corporaties op dit gebied in de afgelopen jaren weinig actief zijn geweest, toont de
voorlopige tussenstand op 1 januari 2003. Sinds 1998 waren er in de Oude Pijp nog maar
14 corporatiepanden gesplitst. Van verkoop was op dat moment in de buurt nog helemaal
geen sprake geweest (stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid, 2004).
De stagnerende economie zal zeker een rol hebben gespeeld bij het lage aantal
splitsingenvergunningen dat is aangevraagd door particuliere verhuurders. Maar er is
meer aan de hand. Zo blijkt een flink deel van het toegestane aantal splitsingen in de
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Oude Pijp te zijn gereserveerd voor een ‘complexmatige aanpak’ (interview bestuurder
N; stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, 2004). Dit houdt ondermeer in dat een eigenaar
meerdere panden naast elkaar volgens nieuwbouwnormen moet renoveren. Daarbij moet
hij ook aan enkele extra eisen voldoen zoals funderingsherstel, een bepaalde
woninggrootte, terugkeer van beeldbepalende gevelornamenten of het aanbrengen van
geluids- of warmteisolatie (stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid, 2004). Uit de
volkshuisvestingsmonitor van het stadsdeel blijkt dat door particuliere verhuurders
nauwelijks gebruik is gemaakt van deze lastige en duurdere splitsingscategorie (stadsdeel
Amsterdam Oud-Zuid, 2004). Ze hebben niet alleen weinig aangesloten bezit maar
hebben ook vaak geen zin in langdurige en ingewikkelde renovatieprojecten (Donker Van
Heel, 2004).
Uit de gesprekken met makelaars komt ook naar voren dat de meeste van hen het nieuwe
splitsingsbeleid helemaal niet als een versoepeling hebben ervaren (interview makelaar
A; interview makelaar D; interview makelaar E; interview makelaar F). Elk stadsdeel
heeft zijn eigen splitsingsvoorwaarden mogen opstellen, waardoor het aanvragen van
splitsingsvergunningen vaak veel ingewikkelder en tijdrovender is geworden (interview
makelaar A; interview makelaar D; interview makelaar E; interview makelaar F). De
bouwkundige eisen zijn bovendien hetzelfde gebleven (interview makelaar A; interview
makelaar E) terwijl de doorlooptijd van de procedures vaak erg lang is (interview
makelaar F). Eén van hen vertelde zelfs dat haar bedrijf zich aanvankelijk vol goede
moed op de nieuwe mogelijkheden had gestort maar door alle hindernissen en
tegenvallers al na twee jaar had besloten om de procedures te staken en de huurpanden
aan een andere makelaar over te doen (interview makelaar F).
Ook de corporaties wijten de tegenvallende splitsingen en verkopen in de Oude Pijp
gedeeltelijk aan de houding van het stadsdeel (interview corporatie G; interview
corporatie H). Volgens één van hen moesten er hele veldslagen met de stadsdeelraad
worden gevoerd om hun verkoopplannen uit te kunnen voeren (interview corporatie H).
Veel politieke partijen wilden niet dat de corporaties in de Oude Pijp hun schaarse sociale
huurwoningen van de hand zouden doen. Verkopen mocht alleen in de Nieuwe Pijp waar
de sociale verhuurders veel monumentale complexen bezitten. Maar de corporaties
neigen er om strategische redenen juist toe om dit prestigieuze en goed te beheren bezit
in de Nieuwe Pijp te behouden (interview bestuurder N; interview corporatie H).
Uiteindelijk is de patsstelling door tussenkomst van de centrale stad doorbroken en
mochten corporaties ook in de Oude Pijp woningen gaan verkopen (interview corporatie
G; interview bestuurder M). Toch is het onwaarschijnlijk dat er vòòr 2007 alsnog 120
stuks worden verkocht. Eén van de informanten zou al blij zijn als er gezamenlijk 40
woningen van de hand kunnen gaan (interview corporatie G). Ondanks de kortingen op
de verkoopprijzen is het gat tussen huur- en koopprijzen in de Oude Pijp nog altijd erg
groot. En de woningmarkt zit op dit moment ook niet erg mee (interview corporatie G;
interview corporatie H).
Het splitsen en verkopen van goedkope huurwoningen is overigens niet het enige
beleidsinstrument dat het stadsdeel heeft ingezet om de woningvoorraad in de Oude Pijp
gevarieerder te maken. Met het samenvoegen van 540 woningen, de sloop van 160
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krappe huurwoningen en de nieuwbouw van 170 ruime koopwoningen (grotendeels in de
vrije sector) probeert het meer grote woningen in de buurt te krijgen. Ook het eigen
woningbezit kan op die manier groeien naar een gewenst aandeel van 16% in 2007. Maar
ook hier komt vooralsnog weinig terecht van de plannen. Na twee jaar waren er begin
2004 nog maar 110 woningen samengevoegd, 8 woningen gesloopt en 21 nieuw
gebouwd. Kortom, de praktijk blijkt veel weerbarstiger te zijn dan gedacht.
5.10 Blik op de toekomst: zorgen over het nieuwe huurbeleid
De pogingen van stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid om de woningvoorraad in de Oude Pijp
gevarieerder te maken mogen dan tot nu toe weinig succes hebben gehad. Maar het is de
vraag of de situatie in de buurt zal blijven zoals hij nu is. Zoals in hoofdstuk 3 al is
aangegeven, is er onder leiding van minister Dekker in Den Haag een nieuw, neo-liberaal
huurbeleid gekomen. De plannen kunnen – vooral in combinatie met goede economische
vooruitzichten – grote invloed hebben op de gentrification van de Oude Pijp. In de
interviews met de sleutelfiguren is daarom kort op deze beleidsverandering ingegaan.
Naast een oordeel over de plannen zelf hebben zij aangegeven welk effect zij van
Dekkers voornemens verwachten. Het was daarbij wel lastig dat er op het moment van de
interviews nog volop aan het nieuwe beleid werd gesleuteld. Noodgedwongen gingen
veel informanten daardoor af op de schaarse berichten die hierover via de media waren
verspreid.
In ieder geval bleken ex-bestuurders en bewonersorganisaties veel bezorgder te zijn over
de gevolgen van het nieuwe beleid dan de corporaties, makelaars en huidige
bestuurders/ambtenaren. De eerste groep verwacht vooral grote huurstijgingen bij met
name particuliere huurwoningen en een versnelde ‘veryupping’ van de Oude Pijp. Voor
nieuwe bewoners zou de huur in veel gevallen wel eens kunnen verdubbelen (interview
buurtactivist I). Anderen wijzen erop dat dit misschien alleen opgaat voor de gouden
randjes van de buurt: de Ruysdaelkade, de Frans Halsstraat, de Ceintuurbaan en het
Sarphatipark. Veel andere woningen zouden te klein zijn om in de tussencategorie of
geliberaliseerde categorie van het nieuwe beleid te vallen (interview bestuurder M).
Bovendien zou de beperkte doorstroming in de buurt er toe leiden dat de situatie in de
Oude Pijp hooguit langzaam verandert. Omdat het nieuwe beleid ook uitnodigt om in de
huidige huurwoning te blijven zitten, is het verwachte effect voor de eerstkomende jaren
volgens deze informant waarschijnlijk marginaal (interview bestuurder M).
De corporaties zijn in elk geval overwegend positief over de plannen van minister
Dekker. Ze verwachten dat mensen met een hoger inkomen bij marktconforme huren
eerder naar een koopwoning zullen doorstromen en een huurwoning voor anderen
achterlaten (interview corporatie G). Aan mensen met huursubsidie en de inkomensgroep
daar net boven zal door de sociale verhuurders ook niet het volle pond worden gevraagd.
Voor huisuitzettingen hoeven bewoners dus niet te vrezen (interview corporatie G). Eén
van de gesprekspartners vreest wel dat de corporaties dadelijk worden aangesproken op
hun sociale doelstelling als particulieren wèl massaal hun huren verhogen (interview
corporatie G). Het is onduidelijk in welke mate particuliere verhuurders inderdaad deze
weg opgaan.
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Veel makelaars konden tijdens het onderzoek nog niet goed inschatten hoe hun klanten
zullen reageren op het nieuwe beleid. De details van de nieuwe regels waren nog te
onduidelijk. Eén van hen merkte ook op dat misschien alles wel weer terug wordt
gedraaid als er een nieuw kabinet komt (interview makelaar C). Zelfs als de
maximumhuurprijzen omhoog gaan en het verhuren van panden aantrekkelijker wordt,
zal dat waarschijnlijk niet opwegen tegen de grote verdiensten die met splitsen en
verkopen kunnen worden behaald (interview makelaar A; interview makelaar E). Ook al
wordt dat laatste met ingang van dit najaar een stuk lastiger. Zoals in hoofdstuk 3 al is
aangegeven, heeft de centrale stad als gevolg van de plannen van minster Dekker
afgelopen zomer het soepele splitsingsbeleid stopgezet. Particuliere verhuurders in de
Oude Pijp kunnen daardoor geen gebruik meer maken van de meest populaire categorie
splitsingsvergunningen. Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid verleent bij huurwoningen
onder de huursubsidiegrens alleen nog maar haar goedkeuring aan splitsing als er sprake
is van samenvoeging of een ‘complexmatige’ aanpak (zie vorige paragraaf) (stadsdeel
Amsterdam Oud-Zuid, 2005).
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Hoofdstuk 6 – Gentrification in de Jordaan en de Oude Pijp: verschillen
en overeenkomsten
In de vorige twee hoofdstukken is het proces van gentrification in de Amsterdamse
Jordaan en de Oude Pijp uitvoerig beschreven. In dit hoofdstuk zullen de resultaten uit
beide deelonderzoeken met elkaar worden vergeleken. Op die manier wordt het duidelijk
in hoeverre de gentrification in beide buurten anders is verlopen en wat daarvan de
belangrijkste oorzaken zijn (deelvraag e van het onderzoek). Bovendien kan worden
uitgemaakt welke rol het veranderde overheidsbeleid heeft gespeeld in het proces van
gentrification in de Amsterdamse Oude Pijp in vergelijking tot zijn rol in hetzelfde proces
in de Amsterdamse Jordaan (deelvraag f).
6.1. Overeenkomsten in het gentrificationproces
Wie de resultaten uit de vorige twee hoofdstukken naast elkaar legt, moet al snel
concluderen dat de gentrification in de Oude Pijp erg lijkt op het proces in de Jordaan uit
de jaren zeventig en tachtig. Er mag dan twintig jaar tussen zitten, maar het mechanisme
achter de fysieke en sociale veranderingen in beide wijken is grotendeels hetzelfde
gebleven. Door de combinatie van gunstige marktcondities en de aanwezigheid van
‘value gaps’ en/of ‘rent gaps’ werden commerciële vastgoedpartijen verleid om te
investeren in de verbouw van woningen, nieuwbouw van appartementen of het
ombouwen van bedrijfsruimten tot aantrekkelijke ‘lofts’.
Op detailniveau zijn de overeenkomsten vaak treffend. Zo is de gentrification in de
Jordaan en in de Oude Pijp op globaal dezelfde soort locatie begonnen. Waar in de
Jordaan monumentale (pak)huizen langs de grachten (Bloemgracht, Egelantiersgracht en
Brouwersgracht) als eerste door nieuwe huishoudens en ontwikkelaars werden ontdekt,
dook de gentrification in de Oude Pijp voor het eerst op langs de Ruysdaelkade en in de
Frans Halsbuurt, waar de 19e eeuwse gevels met hun karakteristieke ornamenten goed
bewaard waren gebleven. In hoofdstuk 2 was al naar voren gekomen dat de aanwezigheid
van water, groen en romantische architectuur hoog scoren in de woonvoorkeuren van
hoogopgeleide jonge huishoudens. Voor beide locaties geldt bovendien dat ze dicht bij
allerlei culturele en recreatieve stedelijke voorzieningen liggen, wat deze groep ook hoog
waardeert.
Een andere overeenkomst tussen het proces in beide buurten is dat de gentrification er
niet of nauwelijks samenging met een gedwongen uitplaatsing van de oorspronkelijke
bewoners. Zowel in de Jordaan als in de Oude Pijp stonden veel woningen leeg omdat
veel gezinnen de verwaarloosde buurt al hadden verruild voor een aantrekkelijker
woonomgeving. Een groot deel van de eerste golf van nieuwe bewoners kon daardoor
gemakkelijk de buurt in trekken. Anderen vonden als huurder in de wijk op die manier
voldoende mogelijkheden om een huis te kopen. De uitgebreide huurprijsbescherming
heeft er bovendien zowel in de Jordaan als in de Oude Pijp voor gezorgd dat oudere
bewoners die in hun buurt wilden blijven wonen, dit ondanks de grotere populariteit van
de wijk konden doen. Die typisch Nederlandse invulling van gentrification waar

67

verschillende onderzoekers op hebben gewezen, heeft ook in de jaren negentig nog
bestaan.
Het is ook opvallend dat bij de gentrification in de Jordaan en in de Oude Pijp globaal
hetzelfde type commerciële vastgoedpartijen was betrokken. De kleinere ontwikkelaars,
aannemers en particuliere verhuurders hebben op beide locaties een hoofdrol gespeeld.
Ook hun motieven kwamen grotendeels overeen en varieerden van het dichten van de
‘rent gap’ (projectontwikkelaars) of ‘value gap’ (particuliere verhuurders) tot het veilig
stellen van de continuïteit van het bedrijf (aannemers). Van grote internationale beleggers
die volgens wetenschappers als Hackworth, Lees en Smith in het New York van de jaren
negentig steeds intensiever bij gentrification waren betrokken, ontbrak in het onderzoek
over de Oude Pijp ieder spoor.
De Jordaan en de Oude Pijp hebben ook met elkaar gemeen dat allerlei trendy winkels en
spraakmakende horecazaken een stimulerende rol lijken te hebben gespeeld in de
gentrification. In beide wijken zorgde de komst van dit soort voorzieningen in combinatie
met goede economische vooruitzichten voor een overgang naar een volgende fase van het
proces. In de Jordaan speelde dit zich af aan het einde van de jaren tachtig en ging de
gentrification er over naar zijn derde (en wellicht laatste) fase. In de Oude Pijp raakte
halverwege de jaren negentig het proces in een versnelling door ondermeer de opening
van hippe horecazaken. Daarmee brak de tweede fase in de gentrification aan. In beide
gevallen speelde de media een grote rol in het stimuleren van de veranderingen. In
restaurant- en lifestyle-rubrieken van kranten en tijdschriften werden de nieuwste
horecazaken en winkels uitgebreid besproken. Het is daarbij veelzeggend dat door
journalisten de Jordaan eind jaren tachtig werd uitgeroepen tot het Quartier Latin van
Amsterdam. Maar wie de term anno 2005 gebruikt in verhalen en artikelen, heeft het juist
over de Oude Pijp (NL20, 2005).
Tenslotte blijkt uit de vergelijking tussen beide wijken dat de overheid zowel in de
Jordaan als de Oude Pijp weinig grip heeft gehad op het gentrificationproces. In de jaren
zeventig wilde het gemeentebestuur van Amsterdam de splitsing van goedkope
particuliere huurwoningen in de Jordaan wel tegengaan, maar strandden haar pogingen
bij de rechter. In de jaren negentig was het omgekeerde het geval: het gemeentebestuur
en het stadsdeelbestuur wilden de mogelijkheden voor splitsing van deze categorie
woningen in de Oude Pijp juist verruimen. Maar de regels werden pas in 2002 versoepeld
en hebben mede door tegenstand in de stadsdeelraad vooralsnog niet tot grote splitsingsen verkoopaantallen geleid. Op de gentrification in de jaren negentig heeft het veranderde
volkshuisvestingsbeleid daardoor geen effect gehad.
6.2. Verschillen in het gentrificationproces
Naast een groot aantal overeenkomsten zijn er tussen het gentrificationproces in de
Jordaan en in de Oude Pijp ook verschillen zichtbaar. Een in het oog lopend onderscheid
is het verschil in fase. Hoewel het proces in beide buurten inhoudelijk veelal op dezelfde
manier is verlopen, is de gentrification in de Jordaan eerder begonnen. Waar in de Oude
Pijp het proces pas eind jaren tachtig op gang kwam, trokken de eerste eigenaar-bewoners
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en projectontwikkelaars al aan het begin van de jaren zeventig naar de Jordaan. Een
aantal factoren lijkt daarop van invloed te zijn geweest, zoals de gunstiger ligging t.o.v.
belangrijke culturele voorzieningen en winkelstraten en de beslotener, haast dorpse
stedenbouwkundige structuur met zijn grachten en monumentale bedrijfsgebouwen.
Mede door het vroege begin lijkt de gentrification in de Jordaan ook een fase verder te
zijn dan in de Oude Pijp. Het aandeel van de particuliere verhuurders is er inmiddels veel
lager en dat van de eigenaar-bewoners al veel hoger dan in de Oude Pijp. In de ogen van
sommige respondenten en bronnen is het proces in de Jordaan - in tegenstelling tot dat in
de Oude Pijp - geconsolideerd.
Een ander onderscheid is het verschillende karakter van de gentrification in beide
buurten. Hoewel op beide locaties nieuwe huishoudens kwamen wonen en
oorspronkelijke bewoners beter gingen verdienen, lijkt in de Jordaan iets meer het accent
te hebben gelegen op de klassieke gentrification. Daarbij wordt een vervallen wijk die
was gebouwd voor kleine middenstanders, ontdekt door nieuwe groepen van buitenaf. In
de Oude Pijp lijkt juist iets meer sprake te zijn geweest van ‘incumbent upgrading’
waarbij oorspronkelijke bewoners (vaak studenten) zich in economische zin opwerken en
hun huurwoning in de buurt verruilen voor een koopwoning in dezelfde wijk.
Ook de manier waarop de gentrification fysiek vorm heeft gekregen is in beide buurten
anders. In de Jordaan zijn veel nieuwe koopwoningen ontstaan door het ombouwen van
pakhuizen (functieverandering). In de Oude Pijp stonden weinig monumentale
bedrijfsgebouwen die tot aantrekkelijke woonruimte konden worden omgebouwd. Het
gros van de nieuwe koopwoningen bestond hier uit voormalige huurwoningen die werden
gesplitst en verkocht.
Bovendien hebben in de Jordaan particuliere monumentenorganisaties een actieve rol
gespeeld in de eerste fase van de gentrification. Zij ijverden niet alleen voor het behoud
van de wijk, maar brachten met hun verbouwingen commerciële vastgoedpartijen ook op
een idee. In de Oude Pijp speelden deze organisaties nauwelijks een rol in de
gentrification van de buurt. De cultuurhistorische waarde van de 19e eeuwse gevels werd
door velen ook pas eind jaren negentig ingezien en in een streng welstandsbeleid
vertaald.
Tenslotte heeft ook het lokale overheidsbeleid in de Oude Pijp een andere rol gespeeld in
het gentrificationproces dan in de Jordaan. Hoewel de invloed van het
volkshuisvestingsbeleid op het proces in beide buurten globaal hetzelfde was (zie vorige
paragraaf), heeft stadsdeel de Pijp in de jaren negentig met succesvolle maatregelen op
het gebied van leefbaarheid de gentrification onbewust gestimuleerd. Straten werden
autovrij gemaakt, er kwamen vrijliggende fietspaden en met het subsidiëren van
geveltuintjes en kunstwerken in de openbare ruimte ontstond een buurt die fysiek
aantrekkelijk was geworden voor nieuwe, rijkere bewoners. Zowel oud-bestuurders als
bewonersorganisaties erkennen - soms met spijt - dat zij achteraf met deze politiek de
gentrification van hun wijk hebben aangejaagd. In de Jordaan is pas sinds enkele jaren
een stadsdeel actief en heb ik geen aanwijzingen gevonden voor een vergelijkbare actieve
politiek door de destijds verantwoordelijke Dienst Binnenstad.
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6.3. Vooruitblik: wordt de Oude Pijp een tweede Jordaan?
Als er zoveel overeenkomsten bestaan tussen het gentrificationproces in de Jordaan en in
de Oude Pijp, is het niet ondenkbaar dat de Oude Pijp in allerlei opzichten steeds meer
gaat lijken op zijn ‘voorganger’. Het is ook precies die angst die huurders ertoe aanzet om
ingezonden brieven naar kranten te schrijven over de dreigende ‘veryupping’ van hun
buurt (zie hoofdstuk 1). In de scriptie van Dingemans is al op die vergelijking ingegaan.
Eigenaren van winkels en horecazaken kregen daarin de vraag voorgelegd in hoeverre de
Oude Pijp ‘de Jordaan achterna gaat’. Ik heb zelf in mijn gesprekken met sleutelfiguren
uit de Oude Pijp een vergelijkbare vraag gesteld. Verwachten de respondenten op basis
van hun kennis en ervaring dat de Oude Pijp rond 2010 een tweede Jordaan zal zijn
geworden? Ter afsluiting van dit hoofdstuk ga ik kort op de antwoorden in.
De eigenaren van winkels, café’s en restaurants die in 2002 door Dingemans zijn
ondervraagd, zetten met hun toekomstverwachting voor de Oude Pijp eigenlijk de toon
voor de rest van de reacties. Een deel van hen denkt dat de buurt zonder twijfel de
Jordaan achterna gaat en onbetaalbaar zal worden voor veel bewoners, winkeliers en
cafébazen. Een ander deel denkt dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen en hoopt dat de
twee buurten verschillend zullen blijven, o.a. als gevolg van hun andere uitgangspositie.
“Mensen die eigenlijk op een gracht willen wonen, gaan hier niet in zo’n klein huis in de
straat wonen. Die gaan gewoon net zo lang door met zoeken totdat ze een woning op de
gracht hebben gevonden”, meent bijvoorbeeld één van de ondernemers (Dingemans,
2002).
De sleutelfiguren uit mijn eigen onderzoek laten eenzelfde dubbel geluid horen. Een deel
verwacht dat de Oude Pijp in een aantal opzichten zoals bevolkingssamenstelling en
voorzieningen op de Jordaan gaat lijken (interview makelaar C; interview makelaar D;
interview makelaar E; interview makelaar F). Aan de andere kant geloven sommigen van
hen (interview makelaar C; interview makelaar E) met andere sleutelfiguren (interview
makelaar A; interview makelaar B; interview corporatie G; interview bestuurder K) dat
de wijken in ligging, sfeer en stedenbouwkundige structuur teveel van elkaar verschillen
om exacte kopieën van elkaar te worden. De Jordaan zal in de ogen van deze
respondenten een echte binnenstadsbuurt blijven met een andere identiteit en een ander
straatbeeld dan de 19e eeuwse wijken (interview makelaar A; interview makelaar B).
Sommigen voegen daaraan toe dat de Jordaan toch een plekje apart blijft met weinig
etnische winkels en restaurants (interview makelaar C), ‘charmantere’ markten en meer
groen en water (interview makelaar E).
Qua koopkracht en huizenprijzen zal de Oude Pijp ook waarschijnlijk nooit het niveau
van de Jordaan halen, menen sommigen (interview makelaar B; interview makelaar C).
Anderen zijn daar echter niet zo zeker van (interview bestuurder K) en menen dat dit
ondermeer zal afhangen van het aantal samenvoegingen in de woningvoorraad (interview
buurtactivist L; interview bestuurder H). Als dat toeneemt, neemt de doorstroming in de
buurt af en wordt de Oude Pijp misschien net zo “truttig” als de Jordaan (interview
buurtactivist L). Kortom, de verwachtingen over de toekomst van de Oude Pijp lopen
nogal uiteen en worden ook voor een deel ‘gekleurd’ door de achtergrond van de
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sleutelfiguren. Tegenover een aantal onveranderlijke factoren als ligging en
stedenbouwkundige structuur staat ook een aantal onzekere invloeden als toekomstige
veranderingen in de woningvoorraad en de bevolkingsopbouw. Het blijft daardoor lastig
om te voorspellen of de Oude Pijp over vijf jaar een kopie zal zijn geworden van de
Jordaan.
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Hoofdstuk 7 – Conclusies en aanbevelingen
7.1 Inleiding
Wie de vorige hoofdstukken heeft gelezen, heeft uitgebreid kennis kunnen maken met
een sociaal geografisch verschijnsel dat twee Amsterdamse buurten onherkenbaar heeft
veranderd: gentrification. Van verwaarloosde wijken transformeerden de Jordaan en de
Oude Pijp in vijftien jaar tijd tot geliefde woon- en uitgaansplekken voor jonge
hoogopgeleide tweeverdieners. De woningen ondergingen er een ingrijpende
opknapbeurt en steeds meer hippe restaurants, winkels en café’s nestelden zich in de
straten. De commerciële vastgoedpartijen zijn de grote motor achter deze metamorfose
geweest. Anders dan bij de publieke stadsvernieuwing staat de overheid bij deze private
vorm van stadsvernieuwing aan de zijlijn. Zij bepaalt hooguit de kaders waarbinnen de
projectontwikkelaars, particuliere verhuurders en aannemers opereren. Het is een
rolverdeling die goed past in de huidige neo-liberale tijdgeest.
Het beschrijven van het gentrificationproces in de twee Amsterdamse buurten stond niet
op zichzelf. Het diende een hoger doel. Ik wilde antwoord krijgen op de vraag in
hoeverre het proces in de Amsterdamse Oude Pijp anders is verlopen dan in de
Amsterdamse Jordaan. Enkele gerespecteerde onderzoekers die veel over het verschijnsel
publiceren - Jason Hackworth, Loretta Lees en Neil Smith – hebben er namelijk in de
afgelopen jaren herhaaldelijk op gewezen dat de gentrification in de jaren negentig van
karakter is veranderd. Er zou sprake zijn van een soort ‘super-gentrification’ die
ingrijpender en omvangrijker is dan de gentrification in eerdere decennia (Lees, 2000).
Internationaal opererende beleggingsmaatschappijen zouden steeds vaker een rol in het
proces zijn gaan spelen (Hackworth, 2001), terwijl overheden in lijn met de dominante
neo-liberale politiek steeds meer belemmeringen voor gentrification zouden hebben
opgeruimd (Lees, 2000; Smith, 2002). Bovendien zou de rol van de media steeds
belangrijker zijn geworden in het promoten van de nieuwe identiteit van een buurt
(Smith, 2002).
In deze scriptie heb ik met mijn vergelijking tussen de gentrification van de Jordaan en
van de Oude Pijp geprobeerd uit te vinden of dit proces ook in Nederland van karakter is
veranderd. In de eerste buurt startte het proces aan het begin van de jaren zeventig, terwijl
in de Oude Pijp eind jaren tachtig de eerste signalen van gentrification zichtbaar werden.
Hoewel ik ook naar de rol en aanwezigheid van internationaal opererende beleggers en de
media heb gekeken, heb ik in mijn onderzoek een accent gelegd op de rol die het
veranderde overheidsbeleid in de gentrification van de jaren negentig heeft gespeeld. Was
deze anders dan de invloed die het beleid heeft gehad op gentrification in eerdere
perioden? Op het eerste gezicht lijkt er inderdaad sprake te zijn van een andere rol. In
nota’s en beleidsrapporten is de overheid immers ook in ons land in de jaren negentig een
andere toon gaan aanslaan als het gaat om het opknappen van verwaarloosde buurten en
woningen. Initiatieven van private investeerders worden toegejuicht en goedkope
huurwoningen mogen worden verkocht om een grotere variatie aan woningen en
bewoners te realiseren. Maar heeft deze ‘papieren werkelijkheid’ ook in de praktijk tot
echte veranderingen geleid of speelt ondanks alle retoriek de overheid nog altijd een
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‘dempende’ rol op de gentrification van buurten zoals tot voor kort in de Nederlandse
wetenschappelijke literatuur wordt gesuggereerd? In dit hoofdstuk volgt het antwoord op
die vraag.
7.2 Conclusies
Om grip te krijgen op de onderzoeksvraag van deze scriptie heb ik deze opgedeeld in een
aantal deelvragen. In de vorige hoofdstukken zijn deze achtereenvolgens uitgebreid
beantwoord. Ik laat het op deze plaats daarom bij een korte herhaling van de resultaten
die rechtstreeks antwoord geven op de centrale onderzoeksvraag. Deze hield in:
In hoeverre is het proces van gentrification in de Amsterdamse Oude Pijp anders
verlopen dan in de Amsterdamse Jordaan en welke rol heeft de overheid met haar
veranderde volkshuisvestingsbeleid daarin gespeeld?
De eerste conclusie die kan worden getrokken, is dat het gentrificationproces in de Oude
Pijp tot nu toe hooguit in beperkte zin anders is verlopen dan het eerdere
gentrificationproces in de Jordaan. Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen tussen
de twee processen zichtbaar geworden. Toch lijkt het er op dat in de Oude Pijp in
vergelijking met de Jordaan iets meer sprake is geweest van ‘incumbent upgrading’
waarbij bestaande buurtbewoners na inkomensverbetering een woning kopen. In de
Jordaan overheerste eerder de klassieke vorm van gentrification waarbij nieuwe bewoners
van buitenaf een grote rol spelen in de veranderingen in de buurt. Ook fysiek had de
gentrification in de Jordaan gedeeltelijk een ander karakter dan in de Oude Pijp. Er
werden veel monumentale bedrijfsgebouwen omgebouwd tot aantrekkelijke
appartementen (functieverandering), terwijl in de Oude Pijp vooral particuliere
huuretages werden opgeknapt en verkocht aan nieuwe bewoners. Een ander verschil is de
grote betrokkenheid van particuliere monumentenorganisaties bij de gentrification van de
Jordaan. Zij hebben in veel gevallen de commerciële vastgoedpartijen de weg gewezen.
In de Oude Pijp was daarvan geen sprake. Hier heeft eerder de lokale overheid met haar
ruimhartige horecabeleid en ingrijpende verkeersoplossingen het gentrificationproces
onbewust gestimuleerd.
In het onderzoek naar de gentrification in de Oude Pijp zijn tegelijkertijd geen
aanwijzingen gevonden voor een grotere rol van internationaal opererende beleggers in
de gentrification van de buurt. Het zijn – net als eerder in de Jordaan – vooral kleine
projectontwikkelaars, aannemers en particuliere verhuurders geweest die huurwoningen
hebben omgezet naar koopwoningen of in nieuwbouw van koopappartementen hebben
geïnvesteerd. De theorie van Hackworth lijkt dus niet op te gaan voor de Amsterdamse
situatie in de jaren negentig.
De rol van de media op de gentrification van de Oude Pijp lijkt ook niet wezenlijk anders
te zijn geweest dan in de Jordaan. Over beide buurten zijn tijdens hun gentrification veel
lovende artikelen geschreven die het proces ongetwijfeld hebben versneld. Hooguit
speelde deze media-aandacht in de Oude Pijp op een eerder moment een rol in het proces
dan bij de Jordaan. In termen van Gale ging het bij de Oude Pijp om de overgang van de
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eerste naar de tweede fase, terwijl in de Jordaan het proces op dat moment verliep van de
tweede naar de derde fase. Maar ik heb geen aanwijzingen kunnen vinden dat in
Nederland de rol van de media op de gentrification in de jaren negentig groter is
geworden. Dit onderdeel van Smith’s theorie lijkt in de jaren negentig dan ook niet voor
Amsterdam te zijn opgegaan.
Met het volkshuisvestingsbeleid van de overheid liggen de zaken iets ingewikkelder. In
de jaren negentig is het beleid van de landelijke en de gemeentelijke overheid inderdaad
ingrijpend veranderd. Neo-liberale principes kregen de overhand. Woningbouwsubsidies
werden afgeschaft, corporaties moesten voortaan financieel hun eigen broek ophouden en
marktpartijen kregen meer ruimte om nieuwe (koop)woningen te bouwen. Ook in de
bestaande woningvoorraad werden allerlei ingrepen voorgesteld. Zo noemde de
Amsterdamse Bouw- en Woningdienst al in 1993 de verkoop van sociale huurwoningen
een belangrijke optie om het eigen woningbezit te verhogen en de eenzijdigheid van de
bevolking- en inkomenssamenstelling in een aantal wijken te doorbreken. Toch werd
differentiatie van de woningvoorraad pas in 1998 het belangrijkste uitgangspunt van het
nieuwe lokale volkshuisvestingsbeleid. Een jaar later werden met de woningcorporaties
afspraken gemaakt om in vier jaar tijd ruim 15.000 goedkope huurwoningen aan
eigenaar-bewoners te verkopen. Pas in 2002 mochten na wijziging van de
Huisvestingswet ook particuliere verhuurders hun goedkope bezit van de hand doen.
Stadsdelen konden daarbij slechts het tempo en de plek van deze uitverkoop bepalen, tot
verdriet van veel stadsdeelraadsleden van Oud-Zuid die nooit veel in de verkoop van
goedkope huurwoningen hebben gezien.
Eén conclusie dringt zich hierbij al op: de veranderingen in het overheidsbeleid zijn te
laat gekomen om veel invloed te kunnen hebben op de gentrification van de Oude Pijp in
de jaren negentig. In theorie had vooral het soepeler splitsing- en verkoopbeleid voor
particuliere verhuurders een grote invloed kunnen hebben op het verloop van de
gentrification. Deze vond in de Oude Pijp immers vooral plaats via de verkoop van dit
type woningen. Maar in werkelijkheid was de rol van het nieuwe overheidsbeleid op het
proces in deze periode gering. Daarmee is een belangrijk deel van de onderzoeksvraag
beantwoord.
Toch is het nuttig om nog even verder te kijken dan deze conclusie en de jaren negentig.
Vooral beleidsmakers en bestuurders zullen graag willen weten of hun nieuwe beleid
wellicht later nog invloed heeft gehad op de situatie in de Oude Pijp. In de scriptie ben ik
daarom ook ingegaan op de jongste ontwikkelingen in deze buurt. De jaarlijkse
splitsingsmonitor van stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid en andere evaluaties laten echter
zien dat ook in de eerste drie jaar van het nieuwe millennium het versoepelde
splitsingsbeleid weinig resultaten heeft opgeleverd. Hooguit een fractie van het aantal
toegestane splitsingsvergunningen is daadwerkelijk aan particuliere verhuurders verleend
terwijl woningcorporaties in de Oude Pijp amper een woning hadden verkocht.
De stagnerende economie heeft daar zeker een grote rol in gespeeld. Maar ook het
stadsdeel zelf heeft met haar strenge voorwaarden extra hindernissen voor het splitsen
van particuliere huurwoningen opgeworpen. Sowieso blijkt uit de interviews met
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makelaars dat de meeste van hen het nieuwe splitsingsbeleid helemaal niet als een
versoepeling hebben ervaren. Het aanvragen van vergunningen is volgens hen veel
ingewikkelder en tijdrovender geworden. De bouwkundige eisen zijn bovendien hetzelfde
gebleven. Ook de ondervraagde corporaties wijten de tegenvallende verkopen van hun
woningen in de Oude Pijp voor een deel aan het stadsdeel. Onenigheid over het principe
en de plek van verkoop zorgde voor jarenlange vertragingen. Van de voorgenomen
verkoop van 120 corporatiewoningen vòòr 2007 zal volgens sommigen dan ook weinig
terecht komen. Andere oorzaken van het uitblijven van succes zijn het grote gat tussen
huur- en koopprijzen en de slechte situatie op de woningmarkt. Overigens slaagt het
stadsdeel er ook op andere manieren nauwelijks in om de woningvoorraad van de Oude
Pijp gevarieerder te maken. Van het geplande aantal samen te voegen, te slopen en nieuw
te bouwen woningen is in de afgelopen twee jaar maar een fractie gerealiseerd.
Kortom, ook in het nieuwe millennium heeft het veranderde overheidsbeleid door allerlei
oorzaken vooralsnog geen grote rol gespeeld op de woningvoorraad en de
bevolkingssamenstelling van de Oude Pijp. Het is de vraag of hier de komende jaren
verandering in zal komen. De kans dat het versoepelde splitsingsbeleid ooit zijn doel zal
bereiken, is in elk geval klein. De afgesproken quota met corporaties en particuliere
verhuurders gelden slechts tot 2006 en zijn dit voorjaar zelfs bevroren uit angst voor de
gevolgen van het nieuwe landelijke huurbeleid van minister Dekker. In de volgende
paragraaf ga ik nog iets dieper op dit laatste punt in.
Het is verleidelijk om uit het bovenstaande de conclusie te trekken dat het
volkshuisvestingsbeleid in het algemeen weinig effect heeft op een sociaal-geografisch
verschijnsel als gentrification. Economische vooruitzichten lijken de doorslag te geven
bij investeringen van commerciële vastgoedpartijen. De golf aan splitsingen in de Oude
Pijp in de tweede helft van de jaren negentig ondersteunt die gedachte. Op dat moment
golden immers nog strenge splitsingsvoorwaarden die initiatiefnemers op hoge kosten
joegen. De vooruitzichten op kapitaalwinst waren echter zo goed dat commerciële
vastgoedpartijen het aandurfden om aan deze voorwaarden te voldoen. Zij investeerden
vervolgens grote bedragen in de renovatie van hun bezit. Tegelijkertijd blijkt uit deze
scriptie dat van omslachtige en kostenverhogende splitsingsregels ook een
afschrikwekkend effect kan uitgaan. Zonder dit ‘hinderbeleid’ was de gentrification van
de Oude Pijp waarschijnlijk in een veel hoger tempo verlopen dan nu is gebeurd.
Volkshuisvestingsbeleid kan dus nog altijd een ‘dempend’ effect hebben op dit soort
verschijnselen in de woningmarkt. Tegelijkertijd is het een illusie om te denken dat met
strenge regels gentrification kan worden voorkomen. De druk vanuit de woningmarkt en
commerciële vastgoedpartijen is daarvoor te groot.
7.3 Aanbevelingen
In deze scriptie is uitvoerig geschreven over de gentrification van de Oude Pijp tot het
einde van de jaren negentig. Uit die informatie bleek dat het versoepelde splitsings- en
verkoopbeleid voor goedkope huurwoningen te laat werd geïntroduceerd om effect op de
ontwikkelingen in die periode te kunnen hebben. In de vorige paragraaf heb ik daarom
nog een uitstapje gemaakt naar de beginjaren van het nieuwe millennium. Uit de eerste
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evaluaties en monitoren bleek dat er ook toen nog geen ingrijpende veranderingen in de
woningvoorraad hebben plaatsgevonden als gevolg van de nieuwe regels. Maar het beleid
is nog jong en vanuit de landelijke overheid is het afgelopen half jaar hard gewerkt aan
een vernieuwing van het huurbeleid. Op termijn moet dit zorgen voor een veel groter
aandeel van middeldure en dure huren en een groter aantal koopwoningen. In combinatie
met een verbetering van de economische vooruitzichten kan dit over enige jaren alsnog
zorgen voor een versnelling en verscherping van de gentrification in de Oude Pijp en
andere Amsterdamse buurten.
Het zou daarom goed zijn om over bijvoorbeeld vijf jaar opnieuw onderzoek te doen naar
de gentrification van de Oude Pijp en eventueel andere Amsterdamse buurten zoals OudWest. Op dit moment is er in de hoofdstad nog geen sprake van ‘super-gentrification’
zoals Lees die wel in New York City heeft geconstateerd. Maar het nieuwe huurbeleid
kan wel een belangrijke stimulans vormen voor zo’n ontwikkeling in enkele populaire
wijken. Een combinatie van literatuuronderzoek en gesprekken met betrokken
sleutelpersonen levert daarbij – evenals in dit onderzoek - waarschijnlijk de meeste
informatie op.
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Categorie buurtactivisten
dhr. F. van Dorp, voormalig voorzitter wijkcentrum Ceintuur (1972-1977), tevens
huurder in de Oude Pijp sinds jaren zeventig en betrokken bij voormalige
buurtbeheergroep Frans Hals
dhr. T. Dalhuisen, mede-oprichter en medewerker van Huurdersvereniging De Pijp (sinds
1994), tevens huurder in de Oude Pijp sinds 1981
Categorie corporaties
mw. H.B.R. Pouw, procesmanager woningcorporatie Ymere, betrokken bij afspraken
over volkshuisvesting in stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid
mw. A.J.P.M. Wilbers, manager rayon midden bij woningcorporatie de Dageraad,
betrokken bij afspraken over volkshuisvesting in stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid,
voormalig bewoner van de Oude Pijp (1995-1999)
Categorie makelaars
dhr. D. Mulders, makelaar/vastgoedbeheerder bij C. Hoen Dzn CV
dhr. R. van Zutphent, taxateur en vastgoedbeheerder bij Adelbrecht Vastgoedbeheer BV,
voormalig bewoner van de Pijp
mw. N. Gittens-Venema, makelaar/vastgoedbeheerder bij Metroprop BV
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mw. J. Merkelbach, makelaar/vastgoedbeheerder bij Galman & Versteeg Makelaars BV
dhr. E.F. Lenters, vastgoedbeheerder bij Draijer BV
dhr. L. Bos, directeur projectontwikkeling bij Gerard W. Bakker Projectadviezen BV
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Topiclijst bestuurders
-presentatie onderzoek en afspraken over medewerking
-uw betrokkenheid bij Oude Pijp (persoonlijk/zakelijk)
-De Oude Pijp in jaren ’90 (opknappen wijk en andere bewoners):
wanneer en waar eerste signalen? welke groep neemt initiatief en waarom?
hoe is het verder verlopen (vroege/late jaren ’90)? bijzondere momenten/
gebeurtenissen? bepaalde bevolkingsgroepen weggetrokken/bijgekomen?
-rol van economische ontwikkelingen in jaren 90 in de veranderingen
-rol van winkels/markt/horeca in de veranderingen (vroege/late jaren ’90)
-rol van het overheidsbeleid in de veranderingen (Rijk/gemeente/stadsdeel): wonen,
verkeer, openbare ruimte, horeca, etc
-De Oude Pijp anno 2004:
nog dynamiek/doorstroming? wie zijn actuele bewoners? welke belangrijke
ontwikkelingen? wordt diversiteit van bewoners/voorzieningen minder?
betrokkenheid van internationale vastgoedpartijen/kleine Amsterdamse jongens
bij actuele veranderingen?
-actuele gemeentelijk/stadsdeelbeleid wonen (woonnota 2002, convenant splitsing
en verkoop, afspraken over sloop/nieuwbouw/renovatie met
corporaties/convenant in 1997):
=doelstelling eigen woningbezit (al bijna gehaald)
=splitsing en verkoop particuliere woningen (blijft achter bij quotum)
=splitsing en verkoop corporaties (blijft achter, discussie over sloop Vredespijp en
verkoopplannen corporaties Oude Pijp plus afspraak opkopen van 1000
particuliere panden)
=sloop en nieuwbouw (ver achter op schema)
=meer samenvoegingen (loopt niet hard)
=toename huren (+41% door afschaffing verouderingsaftrek)
=motieven achter aannamen in VH monitor 2003: markt voor verkoop in OudZuid stabiliseert, splitsing particulieren zal minder hard gaan, corporaties kiezen
voor behoud van bezit in Oud-Zuid (kortom minder dynamiek verwacht)
-actuele rijksbeleid: plannen voor huurliberalisering:
opinie over beleid (goed/slecht/verbeteren), hoe gaat u er op inspelen?, hoe gaan
anderen er op inspelen?, welke gevolgen voor de Oude Pijp?
-overig beleid stadsdeel in Wijkplan Oude Pijp: betere inrichting en beheer openbare
ruimte, culturele as Oude Pijp-Museumkwartier, behoud diversiteit en kleinschalige
bedrijvigheid
-De Oude Pijp in 2010: hoe ziet de buurt eruit (woningen, winkels/horeca, bewoners)
-Zal Oude Pijp 2e Jordaan zijn geworden? waarom wel/niet? waarin wel/niet?
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Topiclijst corporaties
-presentatie onderzoek en afspraken over medewerking
-presentatie organisatie plus bezit nu in Oude Pijp
-bezit in Oude Pijp in verleden (veranderingen in jaren ‘90, motieven, ontwikkeling bezit
in Oude Pijp versus andere wijken)
-De Oude Pijp in jaren ’90 (opknappen van de woningen en andere bewoners):
wanneer en waar eerste signalen? welke groep neemt initiatief en waarom?
hoe is het verder verlopen (vroege/late jaren ’90)? bijzondere momenten/
gebeurtenissen? bepaalde bevolkingsgroepen weggetrokken/bijgekomen?
-rol van winkels/markt/horeca in de veranderingen (vroege/late jaren ’90)
-rol van het overheidsbeleid in de veranderingen (Rijk/gemeente/stadsdeel): wonen,
verkeer, openbare ruimte, horeca, etc
-De Oude Pijp anno 2004:
nog dynamiek? wie zijn actuele bewoners? welke belangrijke ontwikkelingen?
betrokkenheid van internationale vastgoedpartijen/kleine Amsterdamse jongens
bij actuele veranderingen?
-actuele gemeentelijk/stadsdeelbeleid (convenant splitsing en verkoop, afspraken over
sloop/nieuwbouw/renovatie):
opinie over beleid en over uitvoering ervan (goed/slecht/ verbeteren),
hoe heeft u erop ingespeeld?, hoe hebben anderen erop ingespeeld?,
toekomstplannen/strategie
-actuele rijksbeleid: plannen voor huurliberalisering:
opinie over beleid (goed/slecht/verbeteren), verwachting over wel/niet doorgaan,
hoe gaat u er op inspelen?, hoe gaan anderen er op inspelen?, welke gevolgen
voor de Oude Pijp?
-De Oude Pijp in 2010: hoe ziet de buurt eruit (woningen, winkels/horeca, bewoners)
-Zal Oude Pijp 2e Jordaan zijn geworden? waarom wel/niet? waarin wel/niet?
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Topiclijst makelaars
-presentatie onderzoek en afspraken over medewerking
-presentatie organisatie plus activiteiten in Oude Pijp (bezit/beheer namens derden)
-De Oude Pijp in jaren 90: vastgoedontwikkelingen plus eigen activiteiten in die tijd
(motieven en achtergronden, in relatie met rest van de stad)
wanneer en waar eerste signalen van nieuwe groep bewoners? hoe spelen
verhuurders daarop in?
hoe is het verder verlopen (vroege/late jaren ’90)? bijzondere momenten/
gebeurtenissen?
rol van winkels/markt/horeca in de veranderingen (jaren 80 en 90)
-in algemene zin: welke factor domineert splitsings-/verkoopbeslissing: economische
situatie of inspelen op overheidsbeleid? (in ’93/94 splitsingsgolf door lacune in regels, na
2002 stimuleringsbeleid voor splitsing van goedkope voorraad)
-reactie op actuele gemeentelijk stimuleringsbeleid voor verkoop particuliere
huurwoningen sinds 2002 (werkt het? welke hindernissen?)
-reactie op actuele rijksbeleid/plannen voor huurliberalisering (hoe gaan verhuurders er
op inspelen? effecten op Oude Pijp)
-De Oude Pijp anno 2004:
nog dynamiek na 2001?
versnipperd eigendom in Oude Pijp? betrokkenheid van internationale
vastgoedpartijen/kleine Amsterdamse jongens bij actuele veranderingen?
-De Oude Pijp in 2010: hoe ziet de buurt eruit (woningen, winkels/horeca, bewoners)
-Zal Oude Pijp 2e Jordaan zijn geworden? waarom wel/niet? waarin wel/niet?
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Topiclijst buurtactivisten
-presentatie onderzoek en afspraken over medewerking
-uw persoonlijke betrokkenheid bij Oude Pijp
-presentatie organisatie (hoeveel leden/macht/belangrijke acties?)
-De Oude Pijp in jaren ‘80
situatie en dynamiek in de buurt
activiteiten rond stadsvernieuwing
bewoners in de Oude Pijp en hun motieven
-De Oude Pijp in jaren ’90 (opknappen wijk en andere bewoners):
wanneer en waar eerste signalen? welke groep neemt initiatief en waarom?
hoe is het verder verlopen (vroege/late jaren ’90)? bijzondere momenten/
gebeurtenissen? bepaalde bevolkingsgroepen weggetrokken/bijgekomen?
-rol van winkels/markt/horeca in de veranderingen (vroege/late jaren ’90)
-rol van het overheidsbeleid in de veranderingen (Rijk/gemeente/stadsdeel): wonen,
verkeer, openbare ruimte, horeca, etc
-De Oude Pijp anno 2004:
nog dynamiek? wie zijn actuele bewoners? welke belangrijke ontwikkelingen?
betrokkenheid van internationale vastgoedpartijen/kleine Amsterdamse jongens
bij actuele veranderingen?
-actuele gemeentelijk/stadsdeelbeleid wonen (woonnota 2002, convenant splitsing en
verkoop, afspraken over sloop/nieuwbouw/renovatie met corporaties):
opinie over beleid en over uitvoering ervan (goed/slecht/ verbeteren),
hoe heeft u erop ingespeeld?, hoe hebben anderen erop ingespeeld?,
toekomstplannen/strategie
-actuele rijksbeleid: plannen voor huurliberalisering:
opinie over beleid (goed/slecht/verbeteren), verwachting over wel/niet doorgaan,
hoe gaat u er op inspelen?, hoe gaan anderen er op inspelen?, welke gevolgen
voor de Oude Pijp?
-De Oude Pijp in 2010: hoe ziet de buurt eruit (woningen, winkels/horeca, bewoners)
-Zal Oude Pijp 2e Jordaan zijn geworden? waarom wel/niet? waarin wel/niet?
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