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Op avontuur
met een
Na maanden van plannen, verbouwen en
de haren uit het hoofd trekken, worden
de eerste Eén Blok Stadwoningen in
Amsterda m betrokken.
tekt

SASKIA NAAFS foto's MAARTEN sTEE]IIvooRT

et lijkt zo leuk, een wo- daktenaseneenfantastisch uitzicht.
ning tot de grond toe af- Kosten: ruimviertonvoor r5o mvierbreken en naar eigen kantemeter cascowoning.
smaak indelen en aan- Dat was een iaar geleden. Eggen:
kleden. Maar als een .Het ergste hebben we nu gehad. De
kluswoningi zo makkelijk w¿rs, zou- verbouwing leverde flink wat stress
den er niet zo veel spannende tv-proop: we hebben ons nooit gerealiseerd
gramma's over worden gemaakt. wathetbetekende.,'.De verbouwingsDaarin zie je bewoners vol goede kostenliepenopvan roo.ooo euro tot
moed en met opgesüooptemouwen anderhalveton. 'We snapten er niets
beginnen aan hun nieuwe project. van.Deconüacten die inoet afsluiie
Om enkele maanden later compleet ten, de tiidsschema's. Word ineens
ie
afgepeigerd, achterop schemaenbo- op je werk gebeld dat alle wasbald<en
ven het budfet, met de handeninhet
nú geplaatst moèten wo¡den. "
haar te zitten.
Van Steenderen: 'Ie onderschat
We nemen een kijkje bij twee klushet. In plaats van zestienduizend euwoningen van Eén Blok Stad. Dat is
een samenwerkingsproiect van woningcorporatie Ymere en proiectontwikkelaar Era Contout, die op drie
Amsterdamse locaties een blok ver- de woning een waardevolle ervaring
pauperde panden renoveren en casco geweest. Eggen:
"Ik zou nog drie huiopleveren. De kopers knjgen muren,
dak en trap, de rest bouwen ze zelÍ..
Dit najaar njn de eerste Eén Blok

Daniëlle Eggen en Petervan steenderen met kinderen Zoë, haarvriendin Erca
en Noah in hun nteuwe

zen willen kopen. Het is zonde om
niets met diekeruris te doen.,'
Het stel schakelde een architect in
voor het ontwerp van hun woning.Op
kleine klusies na, zoals verven en
parket leggen, deden aannemers het
werk. Van Steenderen: "Het schijnt

dat ze bij Eén Blok Stad in Rotterdam
zelf bouwen en dat we inAmsterdam
alles uitbesteden. Je kunt ook Era
Contour de woning laten afrnaken
voof een vaste vierkantemeterprijs,

maar dan krijg ie alsnog een
daardwoning.

stan-

Als
het
heb

dering. Eggen: "Het lichþlan hebben
we een jaar geleden opgesteld. Je

moet varr tevoren precies bedenken
waar alle stopcontacten moêten en

Stadpanden bewoonbaar gemaakt.

Daniëlle Eggen (+o) en peter van
Steenderen (5r) behoren tot de eerste

bewoners van het blok aan de Marnixkade. Op staat is het slalommen

toen we erin trokken. Een wiendin
schrok echt. 'lullie kunnen hier nog
niet wonen!' riep ze.' Haar parher

discussieert ondertussen

met

de

loodgieter. Een lekkage in de keuken
moet verholpen worden en kraanaânsluitingen omgedraaid.
Opde keukentafelliggen dikke multomappen vol papierwerk. Verhuisdozen staan achteloos over de vloer
he-

bii

fti

den er best nai'ef in, grrg"., ooo,
aantal vierkante meters en de locatie." Het stel zocht een ruime woning
om met zijn vijven in te liunnen üekken, het liefst dichtbij Westerpark,
want daar zitten Van Steenderens'
kinderen (r4, u en 9 iaar) op school.
Via huizenzoeksite Funda stuitten
ze op Eén Blok Stad. Van Steenderen:
"We zijn een kijkje gaan nemen. De

woning yas

vrii hokkerig en een

puinhoop. ]e moet een goed voorstellingwermogen hebben.', Ze kochten
op de der-

met vijf
kheid tot

Heleen Holland en Wim Faassen in hun pand, dat nog helemaal moet worden
verbouwd: Je begint heel breed,

en,

maakt dan kleinere brokjes.,
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Linla van het station tekent zich
het silhouet af van de sobere maa¡

Helemaal aan de einder in weste_

Iiike richting

is

het silhouet ver-

k
t

stad - staÍit uit een periodewaarif
het allemaal niet op leek te kunnen.

Achter de oude brug ligt het IJ-

Het heroverwegen
van bruggen over het
U
zün. Qua bouwactiviteiten is het
v.ooralsnog onaangenaam rustig

lijlaonverm¡jdel¡jk

in

de Buiksloterham.
Des te dmkkeris het aan dewater-

Eén

Blokstadwoning: 'Streswoller, maar ook leuker
dan een gewone woning.,

de ID&T-pla:nnen in de vitaler en

t

.

mij geenoptie.,'

Eén

Tussen de pieren liggen twee miezerige booties waar zeventienduiînd fietsen in opgestapeldliggen.
Op het stadhuis noemen ze dài-een

BlokStad

Eén Blok Stad in Amsterdam is

vemrilen voor de Indische Buurt.
"I{Ie hebben straks een Turkse super

om de hoek, in plaats van de trai-

uitdaging.

een samenwerking vàn projectontwikkelaar Era ContouÍen
woningcorporatie ymere. Ze
knappen verouderd corooratiebezit op, veelal begin-nrrrintig-

meteen
raher.

'

'Van plintjes

RONATI'HOOFT
r.hooft@parool.nl

op drie plekken

nen. emaast, twee huizen die ver_
kochtmoesten worden en drie jonge
kinderen.

listraat. Prijzen variëren van

€r2.ooo tot €34o.ooo in de lndische Buurttot €22looo tot

tot

€58o.ooo aan de Marnixkade.
enten be_

De
sla
ste

moesten aanmerken."

en
en

degrootenten

eigen inzicht afgebouwd. Dat

me

nogvoordatwe de koopakte onderte_
kendhadden.,
Hofland:

ningin.Ikb
dedetails.'

ninhandm uit
langzaam naar'
heel breed. Van

een grote hap maak je kleinere brok_

jes.'

Gesprekken met de makelaar, de

þ_

potheek uitzoeken, de bouwtekenin_
gen, tiidschema's, aannemers: "We

gaan nu bedenken wanneer onze
wienden kunnen komen helpen

klussen. Gelukkig hebben al heel wat
wijwilligers zich gemeld.,,

kunnen bewoners zelfdoen,

of

(deels) uitbesteden aan archþ
tect en aqnnemer. Voor ymere is
Eén Blok Stad een goede manier
om bezit,van de hand te doen
en een impulsaan de buurtte
geven. Voorde koper is het een
kans om een historische woning naareigen smaak in tedelen: Bijna alle Eén BtokStadwoningen zijn verkocht, maar
Ymere is zo enthousiast dat het
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concept navolgi ng krijgt.
W=

www.eenblokstad.nl
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weelgaloos, wereldklasse
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T=tete
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N = niet
Z = zand
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eroveren aanstampen!

