Gentrification van de Oude Pijp en de Jordaan:
een onderzoek naar de rol van de overheid en het particulier initiatief
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Van tegenstander tot aanjager van ‘veryupping’?
Voorjaar 2005. Aan de overkant van de straat klinkt 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. 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 meer dan 220.000 euro van de hand.
Vier maanden later is op twee etages na het pand aan de overkant
verkocht. Alleen op één hoog en op zolder is nog een woning te
koop. Waar de voormalige huurders zijn gebleven, is onbekend. De
meeste zullen niet in staat zijn om bijna tweeënhalve ton neer te
leggen voor een woning die tot vorig jaar waarschijnlijk nog voor
350 tot 400 euro kon worden gehuurd.
Wat er gebeurt in de Tweede Jacob van Campenstraat, is de
afgelopen vijftien jaar ook in andere straten van de Oude Pijp
gebeurd. In de oude volkswijk in hartje Amsterdam splitsten
particuliere verhuurders veel van hun panden en verkochten ze
gerenoveerd en wel 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 op grote
schaal worden opgeknapt en andere mensen komen wonen in de
buurt.
In de jaren zeventig en tachtig onderging de Jordaan eenzelfde
metamorfose. Binnen enkele decennia veranderde de vervallen
binnenstadsbuurt in één van de meest gewilde woonplekjes van
Amsterdam. Met de bouw van sociale huurwoningen kon de
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gemeente wel voorkomen dat de hele buurt ‘veryupte’. Maar de
tijden zijn veranderd. Woningcorporaties staan tegenwoordig op
eigen benen en bepalen grotendeels zelf of ze sociale huurwoningen
gaan bouwen of verkopen. De stadsvernieuwing, die in de jaren ’70
en ’80 nog werd gedomineerd door de gemeente, is een zaak
geworden van marktpartijen die goede rendementen moeten halen.
De overheid heeft daardoor veel minder grip gekregen op
veranderingen in een buurt.
In de Verenigde Staten is er in het afgelopen decennium ook veel
veranderd in de woningbouw. Enkele gerenommeerde onderzoekers
hebben aangetoond dat de gentrification van stadswijken er veel
ingrijpender is verlopen dan in de jaren ervoor. Internationaal
opererende beleggingsmaatschappijen waren er met steun van
neoliberaal ingestelde gemeentebesturen verantwoordelijk voor een
nieuw soort ‘super-gentrification’. Wijken die al eerder van karakter
waren veranderd door de komst van nieuwe, rijkere bewoners
veranderden er nog sneller en diepgaander dan eerder was gebeurd.
Met hun restaurantbesprekingen en lifestyle-rubrieken speelden de
media in dit proces ook een veel grotere rol dan in de jaren daarvoor.
Zou zoiets ook in Nederland hebben plaats gevonden? Met andere
woorden: zou de gentrification van de Amsterdamse Oude Pijp in de
jaren negentig anders zijn verlopen dan de gentrification van de
Jordaan in de twee decennia ervoor? Met die vraag ben ik oude
beleidsnotities, wetenschappelijke tijdschriften en boeken gaan lezen.
Ook interviewde ik 14 (ex)bestuurders, buurtactivisten, makelaars en
vertegenwoordigers van woningcorporaties in de Oude Pijp om een
gedetailleerd beeld te krijgen van de gentrification in die wijk. Ik heb
daarbij vooral naar de rol van de overheid gekeken. Gemeenten
hebben in de jaren negentig niet alleen minder invloed gekregen op
de bouw van nieuwe woningen. Ze staan ook positiever tegenover de
‘upgrading’ van oude stadswijken door particuliere investeerders dan
in de jaren zeventig. Amsterdam heeft zelfs een beleid ontwikkeld
om het splitsen en verkopen van goedkope huurwoningen te
stimuleren. Op het eerst gezicht lijkt het er daarom op dat de stad de
‘veryupping’ van de Oude Pijp in de jaren ’90 heeft gestimuleerd.
Maar is dat in werkelijkheid ook gebeurd?
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De Jordaan
Laat ik eerst eens kijken naar de veranderingen in de Jordaan.
Voordat de gentrification er aan het begin van de jaren zeventig
begon, was de wijk er slecht aan toe. Ze was in de 17e eeuw gebouwd
als een buurt voor de lagere middenklasse voor wie de
grachtengordel te duur was. Ook stonden er allerlei fabriekjes en
ateliers van ambachtslieden. Maar toen Amsterdam aan het einde van
de 18e eeuw bij de industriële revolutie de boot miste, ging het snel
bergafwaarts met de wijk. Gezinnen die het zich konden veroorloven,
trokken weg naar betere nieuwbouwwijken. De mensen die
achterbleven zagen hun woning en de straat steeds verder verkrotten.
In de jaren vijftig en zestig van de afgelopen eeuw maakte de
gemeente allerlei plannen om de buurt op te knappen. Meestal kwam
dat neer op massale sloop en nieuwbouw van de woningen en
aanpassing van het intieme stratenpatroon.
Tegen die aanpak kwam steeds meer verzet van particuliere
monumentenorganisaties en jonge, hoopopgeleide (ex-)studenten die
in de goedkope wijk waren komen wonen. Jarenlang vochten zij voor
het behoud van de Jordaan en de renovatie van de woningen. In 1972
besloot de gemeente op hun eisen in te gaan en de huizen en straten
stap voor stap op te gaan knappen. Onverwachts speelden aannemers
en projectontwikkelaars hierin een belangrijke rol. Nadat zij hadden
gezien hoe aan het begin van de jaren ’70 nieuwe, jonge bewoners en
monumentenbeschermers oude woningen en pakhuizen tot
aantrekkelijke ‘lofts’ hadden omgetoverd, investeerden zij massaal in
de aankoop en verbouwing van dit soort panden. Met de verkoop van
de gerenoveerde woningen konden immers grote winsten worden
behaald. De eerste golf van gentrification was een feit.
In de jaren zeventig hielden de overheid en woningcorporaties zich
nog stil. Het opknappen van particuliere huurpanden was erg lastig
en duur, omdat het eigendom van de woningen was versnipperd.
Bovendien moest er bij nieuwbouw in open gaten veel geld worden
betaald voor de grond, omdat projectontwikkelaars en bouwers er
ook een oogje op hadden. Pas nadat de marktpartijen het in de eerste
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helft van de jaren tachtig lieten afweten door de slechte economische
vooruitzichten en hoge hypotheekrente, kochten de gemeente en de
woningcorporaties duizenden woningen op om te renoveren. Ook
werden er veel nieuwe sociale huurpanden gebouwd. Met een andere
organisatie van het bouwproces werden buurten nog sneller
opgeknapt.
Na 1986 leefde de woningmarkt weer op en werden de bouwers en
projectontwikkelaars weer op grote schaal actief in de Jordaan. Door
bezuinigingen op rijkssubsidies en de toegenomen concurrentie om
panden en grond werd het voor de gemeente en de woningcorporaties
steeds moeilijker om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Maar
de buurt zag niets in de bouw van nog meer koopwoningen en begon
zich tegen de vernieuwing te verzetten.
In de tweede helft van de jaren negentig was er weer een stormloop
van projectontwikkelaars, aannemers en kleine bouwers op
woningprojecten in de Jordaan. De koopprijzen voor appartementen
waren nu bijna zo hoog als in de binnenstad geworden. Veel
hoogopgeleide dertigers en veertigers hadden de plaats ingenomen
van de oorspronkelijke Jordaan-bewoners. Ook al had die laatste
groep vaak tot hun dood in de buurt kunnen blijven wonen dankzij de
uitgebreide huurprijsbescherming en het grote aantal bijgebouwde
sociale huurwoningen. Er heeft dan ook nooit een massale
verdringing van oorspronkelijke buurtbewoners plaats gevonden
zoals dat in de Verenigde Staten bij gentrification vaak wel gebeurt.
De Oude Pijp
De gentrification van de Oude Pijp begon veel later dan in de
Jordaan. Maar de uitgangspositie van de wijk was vergelijkbaar. Na
enkele decennia van voorspoed was de 19e eeuwse buurt al voor de
Tweede Wereldoorlog in verval geraakt. Ook hier heeft de gemeente
aanvankelijk veel woningen willen slopen om ruimte te maken voor
moderne kantoren en vierbaanswegen. De oude RAI werd alvast
afgebroken om er een nieuw operatheater te bouwen. Ernaast verrees
de wolkenkrabber van het Okurahotel. Door fel verzet van studenten
en andere jongeren die halverwege de jaren zestig in de buurt waren
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komen wonen, is het bij deze ene hoteltoren gebleven. De opera werd
samengevoegd met een nieuw stadhuis en werd gebouwd op een
andere plek in de stad. Behoud en herstel van de buurt stond voortaan
voorop. In de jaren tachtig hebben de gemeente en de
woningcorporaties, net als in de Jordaan, dan ook heel veel
verwaarloosde woningen opgeknapt. Ook werden de straten onder
invloed van de nieuwe bewoners verkeersluwer en kwamen er veel
nieuwe voorzieningen bij.
De wijk werd zo aantrekkelijk dat vanaf het einde van de jaren
tachtig steeds meer huurders uit de buurt een eigen woning kochten.
Vooral pas-afgestudeerden en actieve buurtbewoners waren op zoek
gegaan naar een grotere plek en vonden deze in de Frans Halsbuurt.
Later kochten ook leeftijdsgenoten van buiten de wijk huizen in en
rond de Hemonystraat. Commerciële vastgoedpartijen pikten de
trend snel op, net als in de Jordaan. Particuliere verhuurders besloten
veel van hun woningen te splitsen, zodat ze verkocht konden worden
aan jonge, goed verdienende nieuwkomers. In het noorden van de
wijk verschenen de eerste cafés die zich richtten op de nieuwe
bewoners uit de buurt.
Met de internethype en exploderende beurskoersen raakte de
gentrification in de tweede helft van de jaren negentig in een hogere
versnelling. Nog meer particuliere huurwoningen werden omgezet
naar koopappartementen en verkocht aan goedverdienende exstudenten en ‘expats’. In 1996 kostte een etage al het dubbele van
wat het zes jaar eerder had gekost.
Door de komst van grote groepen nieuwkomers met een goed
gevulde portemonnee maakten ook steeds meer traditionele
buurtwinkels en werkplaatsen plaats voor modieuze loungecafés en
restaurants. In de Eerste van der Helststraat bouwde een eigenaar van
een slecht lopende fourniturenhandel zijn zaak om tot exclusieve
pastawinkel. In de plinten van huurpanden verschenen
advocatenkantoren en trendy cadeauwinkels. Met hun lifestyle
verhalen en restaurantbesprekingen stookten de media het vuurtje
nog wat verder op. Er ontstond nog meer vraag naar koopetages
waardoor huurpanden in afzonderlijke appartementen werden
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gesplitst en verkocht aan nieuwe bewoners. Pas in 2002 raakte de
vaart uit het proces en stabiliseerde de gentrification van de buurt.
Twintig jaar verschil
Tussen de gentrification van de Oude Pijp en van de Jordaan zit bijna
twintig jaar. Is het proces in de jaren negentig nu anders verlopen dan
in de decennia ervoor? Wie goed kijkt kan wel een paar verschillen
onderscheiden, maar de overeenkomsten tussen de twee wijken zijn
veel groter. Zo is het proces in beide buurten op dezelfde soort
locatie begonnen: de gouden randjes langs het water op loopafstand
van de binnenstad. Ook zijn vooral kleine projectontwikkelaars,
bouwbedrijven en aannemers bij de veranderingen betrokken
geweest. Grote internationale beleggingsmaatschappijen hebben –
anders dan in de Verenigde Staten – geen rol gespeeld in de
gentrification van de Oude Pijp. Daarvoor waren de
eigendomsverhoudingen in de wijk te versnipperd en de opzet van de
buurt te kleinschalig.
In beide wijken hoefden oorspronkelijke bewoners ook niet op grote
schaal hun buurt te verlaten, omdat er nieuwe, rijkere bewoners
waren komen wonen. Veel nieuwkomers streken namelijk neer in
huizen die waren achtergelaten door gezinnen die naar andere wijken
waren getrokken. Ook heeft de uitgebreide huur(prijs)bescherming
een grote rol gespeeld in het uitblijven van verdringing. In de
Verenigde Staten komt dit juist wel vaak voor als een buurt veryupt.
Het meest in het oog lopende verschil tussen de gentrification van
beide wijken is nog dat in de Jordaan het proces is aangezwengeld
door mensen die er uit andere wijken heen zijn getrokken. In de
Oude Pijp waren het de buurtbewoners zelf die met de koop van een
woning de verhuurders en projectontwikkelaars op een idee hebben
gebracht. Ook zijn in de Jordaan veel oude bedrijfspanden
(pakhuizen) tot woning verbouwd en verkocht, terwijl het in de Oude
Pijp vooral om de splitsing en verkoop van bestaande huuretages
ging. Tenslotte hebben in de Jordaan particuliere
monumentenorganisaties een actieve rol in de eerste fase van de
gentrification gespeeld. In de Oude Pijp, waar amper oude
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monumenten staan, heeft juist het stadsdeel indirect met haar
autoluwe verkeersbeleid en andere maatregelen om de leefbaarheid
te verbeteren, de gentrification gestimuleerd.
Wat mij bij het vergelijken uiteindelijk nog het meest is opgevallen,
is de rol die de overheid in de gentrification van beide buurten heeft
gespeeld. In beide perioden is die namelijk vrij klein geweest. Zo
heeft de gemeente in de jaren ’70 op verschillende manieren
geprobeerd om een einde te maken aan de massale splitsing en
verkoop van particuliere huurpanden. Maar ze is daarbij door de
rechter en de rijksoverheid teruggefloten terwijl ook veel
vastgoedpartijen de regels wisten te omzeilen.
Eind jaren negentig heeft de gemeente met een soepeler
splitsingsbeleid de verkoop van goedkope huurwoningen in de Oude
Pijp juist willen stimuleren. Maar het duurde nog tot 2002 voordat de
regels voor particuliere verhuurders werden ingevoerd. Bovendien
heeft de stadsdeelraad zware eisen opgelegd aan een flink deel van
het aantal toegestane splitsingen. In combinatie met de economische
stagnatie heeft dat bij veel vastgoedpartijen de afgelopen jaren eerder
voor minder dan meer animo gezorgd om huurpanden te splitsen en
verkopen. Ook hier was het effect van het ingrijpen van de overheid
dus veel kleiner dan van tevoren was gehoopt. In elk geval heeft het
nieuwe, meer neoliberale volkshuisvestingsbeleid van de gemeente
zoals dat in de jaren ’90 is ontwikkeld, (nog) niet voor een
versnelling van de gentrification in de Oude Pijp gezorgd. Dat had ik
wel verwacht toen ik aan het onderzoek begon.
Een tweede Jordaan?
Als er zo weinig verschillen zijn tussen de gentrification van beide
buurten, zal de Oude Pijp op termijn dan een tweede Jordaan
worden? Die vraag heb ik ook aan makelaars, stadsdeelbestuurders,
buurtactivisten en vertegenwoordigers van woningcorporaties
voorgelegd. In hun antwoorden speelt de aangekondigde
liberalisering van de huursector een grote rol. Vooral oudbestuurders van het stadsdeel en bewonersorganisaties zijn bang voor
grote huurstijgingen door de plannen van minister Dekker. Op den
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duur kunnen er in de Oude Pijp dan alleen nog goed verdienende
mensen wonen en zal de ‘achterstand’ op de Jordaan snel worden
ingelopen. Makelaars en corporaties stellen juist dat alleen panden in
de gouden randjes van de buurt met het nieuwe beleid te maken
krijgen. Wel denkt het gros van hen dat de Jordaan en de Oude Pijp
uiteindelijk dezelfde soort voorzieningen en bevolking zullen
hebben. De huizenprijzen zullen elkaar ook steeds dichter benaderen.
De kans is echter klein dat de wijken een exacte kopie van elkaar
worden, stellen sommige makelaars en een enkele corporatie en
stadsdeelbestuurder. De Jordaan is toch meer een binnenstadsbuurt
met een andere sfeer dan de Oude Pijp. Stedenbouwkundig zitten de
wijken ook anders in elkaar.
Zelf hoop ik vooral dat de Oude Pijp nog een tijdje de buurt zal
blijven zoals ik die elke dag vanuit mijn kantoor mag beleven. Een
tikje rommelig maar heel levendig en met een bonte mix aan mensen
die er wonen,werken en komen winkelen. Als kersverse
stadsgeograaf ben ik gefascineerd door de veranderingen, maar ze
gaan gelukkig niet zo snel als in andere buurten in andere
wereldsteden. Voorlopig blijf ik nog maar even werken vanuit de
Tweede Jacob van Campenstraat.
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