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Voorwoord

Als experimentenclub is het altijd een feestje als je mag meewerken en 

meedenken met radicale en extreme experimenten. De kans op herhaling is 

doorgaans klein. De kans dat het denkwerk bij een dergelijk experiment baan-

brekende inzichten en oplossingen oplevert voor de volkshuisvestelijke en 

bouwsector is daarentegen groot. 

De Solid – casco bestemmingsvrije gebouwen in een grootstedelijke setting 

– is zo’n experiment dat in al zijn extreemheid in Amsterdam door corporatie 

Stadgenoot tot uitvoering kwam. Solids zijn gebouwd om drie doelen te 

bereiken: meer keuzevrijheid, een hoger exploitatieresultaat en een langere 

levensduur. Dit resulteerde in twee duurzaam gebouwde en fraai vorm-

gegeven gebouwen in de hoofdstad: één in West en één op IJburg. Op alle 

verdiepingen konden huurders bijna alle soorten functies in bijna alle soorten 

zelf indeelbare ruimtes realiseren. Voor Nederlandse begrippen een onge-

kende vrijheid.

Ik kan me nog goed herinneren dat ik in maart 2011 naar de open dag van 

de Solid op IJburg ging. Daar sta je dan in een leeg casco. Prachtig uitzicht, 

maar je moet wel wat verbeeldingskracht hebben om door die betonnen 

ruimte heen te kijken. En de vraag rijst welke huurders naast jou zullen komen 

wonen, werken of recreëren. Wonen onder een ecologisch woonhotel, naast 

een Ethiopisch reisbureau, boven een dierenarts of schuin onder een familie 

met acht kinderen. Het was allemaal mogelijk. 

De Solid in West was in één keer verhuurd, een groot succes. De Solid op 

IJburg bleek op een minder aantrekkelijke plek te staan, waardoor er ook 

leegstand is. De functiecocktail pakte wat minder divers uit dan gedacht. 

Woningen en hotels zijn de twee grootste functies op dit moment. Wel 

leverde het verrassende woningplattegronden en ook verrassende  

samenstellingen van huurders op. Huurders maakten gebruik van de 

geboden vrijheid. 

Deze onafhankelijke evaluatie – uitgevoerd door Inbo – is opgesteld met veel 

input van buiten af. Huurders van de Solids, potentiële huurders en experts 

gaven hun mening. Dit leverde geen eenduidig beeld van op welke maat-

schappelijke vraag de Solids nu een antwoord geven. Solids zijn een complex 

antwoord op een complexe vraag. De veronderstelling is dat Solids door de 

bijzondere eigenschappen – dierbaarheid, lange levensduur, functievrijheid – 

de veranderende vraag naar verschillende functies kan accommoderen. Maar 

willen huurders dat ook? En is een Solid de meest efficiënte manier om die 

doelen te bereiken?

De kans dat initiatiefnemer Stadgenoot of andere ontwikkelaars/verhuur-

ders meer Solids gaan bouwen is niet groot. Het concept is in deze tijd van 

economische crisis te risicovol, te duur en mogelijk te weinig passend bij 

de kerntaken van corporaties. Een Solid Light-variant (bijvoorbeeld lichter 

en goedkoper bouwkundig casco, een half aangekleed casco) of een Solid 

Reuse-variant (bestaand leegstaand vastgoed transformeren tot multi- 

functionele ruimten) heeft meer kans van slagen. Het Groothandelsgebouw 

in Rotterdam en de pakhuizen in Amsterdam kunnen bijvoorbeeld gezien 

worden als de voorlopers van de Solids. Regelmatig van functie veranderd in 

een duurzaam casco.

Platform31  heeft met extra belangstelling de oplossing voor een aantal juri-

dische belemmeringen gevolgd. Een slimme, inventieve jurist bleek goud 

waard. Een aantal (juridische) oplossingen van de Solids verdient in ieder 

geval navolging:
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 – Veel flexibelere bestemmingsplannen. Platform31 experimenteert hier op 

dit moment mee in zes gemeenten.

 – Het Solidhuurcontract vormgegeven in de restcategorie van de Woonwet, 

waardoor een verandering van wonen naar werken makkelijker vorm te 

geven is. Platform31 bekijkt de mogelijkheden van meer flexibeler huur-

contracten.

 – Meer open plattegronden en meer casco-plus (waar de basisvoorzieningen 

al aanwezig zijn) aangeboden ruimten. Eerdere Platform31-experimenten, 

zoals Eén Blok Stad, toonde al aan dit het woongenot van huurders en 

kopers vergroot.

Het blijft één van de ingewikkeldste vragen. Hoe huisvest ik de toekomst?  

Een Solid is daar wellicht niet het antwoord op, maar het Solid gedachtegoed 

heeft in ieder geval de denk- en innovatiekracht in de sector vergroot. Zeker 

in deze tijden van crisis is het een groot goed dat er moedige professionals 

zijn, zoals Guido Wallagh van Inbo in zijn nabeschouwing betoogt. Die moe- 

dige professionals trof ik aan bij Stadgenoot. Laat u als moedige professional 

inspireren door deze evaluatie. 

Anne-Jo Visser
Platform31

Een interactieve pdf
Deze interactieve pdf is ontworpen voor een optimale weergave op 

het scherm en tegelijk printvriendelijk (liggend A4). 

Op het scherm biedt het extra functionaliteit:

Navigatie en hyperlinks
 – Bovenaan de pagina’s kunt u naar de belangrijkste onderdelen 

klikken, voor- en achteruit bladeren en terug naar de laatste weer-

gave (pagina of zoomfactor);

 – Via de inhoudsopgave en de bladwijzers (niet zichtbaar in ‘volledig 

scherm-modus’) kunt u naar alle (sub)onderdelen klikken;

 – In de tekst bevinden zich hyperlinks naar andere plekken in het 

document en bronnen op het internet, deze zijn onderstreept;

 – Bladeren kunt u ook met de cursortoetsen of de mogelijkheden  

die uw pdf-reader daarvoor biedt;

Volledig scherm-modus
Gebruik de ESCAPE toets om deze te verlaten.

NB: Sommige browser plug-ins ondersteunen niet alle eigenschappen. 

Download voor een optimale weergave de pdf en bekijk deze met een 

pdf-reader zoals Adobe Acrobat.
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Aanleiding
Wat moeten we bouwen in een grootstedelijke omgeving die voort- 
durend nieuwe en vooral onbekende huisvestingsbehoeften oproept?  
Dat is in al zijn eenvoud de vraag geweest die uiteindelijk geleid heeft  
tot de bouw van Solid 11 aan de Eerste Constantijn Huygensstraat in 
Amsterdam Oud-West en Solid 1 en 2 op de kop van het Haveneiland  
aan de IJburglaan op Amsterdam IJburg. 

Deze Solids zijn in de zomer van 2011 door huurders in gebruik genomen. 

Vanaf 2004 heeft de Amsterdamse woningcorporatie Het Oosten en zijn 

rechtsopvolger Stadgenoot gewerkt aan het concept en de bouw. Maar voor 

de grondslag van dit concept kan nog verder teruggegaan worden. In ‘Met 

andere ogen’, een publicatie van Frank Bijdendijk uit 2006 waarin het waarom 

en ‘the making of’ van de Solids gemotiveerd worden, blijken zowel erva-

ringen uit meer dan drie decennia werken in de Nederlandse bouwsector als 

internationale voorbeelden een voedingsbodem te zijn geweest. 

Krakersrellen en banlieues
Twee gebeurtenissen hebben de Solids in het bijzonder gevoed, zo lezen wij 

terug in ‘Met andere ogen’. De eerste gebeurtenis is een bezoek aan de 

krakers van het Tetterode Complex aan de Amsterdamse Bilderdijkstraat in 

1983. Terwijl Amsterdam letterlijk en figuurlijk in brand staat door verschil-

lende krakersrellen, wordt hier duidelijk dat kraken ook een andere kant heeft. 

In hetzelfde gebouw bouwen jonge mensen, met beperkte middelen, tal van 

verschillende ruimtes om te wonen, te werken, te winkelen en te exposeren. 

Wat hen bindt is een behoefte aan autonomie, eigen keuze, gebruiksvrijheid 

en mogelijkheid om zelf veranderingen aan te brengen. Na bemiddeling van 

de gemeente en aankoop van het complex door Het Oosten zijn eigenlijk 

minimale condities geschapen voor een bloeiende en ondernemende 

gemeenschap. In ‘Met andere ogen’ wordt achteraf geconstateerd dat niet 

ingrijpen een actief en succesvol besluit is geweest. 

Evaluatie Solids / 1. Inleiding
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Voor de tweede gebeurtenis gaan we naar de voorsteden van Parijs. In 2005 

vinden hier gevechten plaats tussen jongeren en de politie. Concrete aanlei-

ding is dat twee jonge jongens, die op de vlucht zijn voor de politie, om het 

leven komen door elektrocuties in een transformatorhuis. De werkelijke 

aanleiding is echter dat hier generaties opgroeien in een gebouwde omgeving 

met louter sociale woningbouw, die alleen maar monotonie, monofunctiona- 

liteit, massaliteit, anonimiteit en armoede uitstraalt. Hier is het, volgens 

Bijdendijk, grandioos misgegaan in de stedenbouw en architectuur. De voor-

steden waar de rellen uitbraken, maar ook in wijken in eigen land zoals de 

Bijlmermeer - ook gebaseerd op het modernisme - tonen aan hoe averechts 

de bebouwde omgeving kan werken op de samenleving. Namelijk wanneer 

deze uitgaat van een stereotype en rigide mensbeeld, een maakbare samen-

leving, sectorale scheiding, regels en instituties die wel weten wat goed is 

voor de mens. 

Evaluatie Solids / 1. Inleiding
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Keuzevrijheid en collectieve identiteit door casco en inbouw 
In een sterk geïndividualiseerde en grootstedelijke samenleving als de onze is 

vrijwel geen mens gelijk. Daarnaast veranderen opvattingen over wonen, 

werken en ontmoeten voortdurend, steeds sneller en onvoorspelbaarder. En 

toch zijn er twee constante menselijke waarden, zo bepleit Bijdendijk. Ten 

eerste is het de wens van mensen om zelf keuzes te maken. Studies zouden 

zelfs uitwijzen dat keuzevrijheid belangrijker is voor het geluk van mensen 

dan hun welvaart. Ten tweede is het de behoefte aan collectieve identiteit. 

Juist door continue verandering, onvoorspelbaarheid en keuzevrijheid groeit 

ook de behoefte aan bestendigheid, identificatie, binding en vertrouwde 

beelden. 

Het zijn precies deze twee menselijke waarden die houvast geven in de bouw, 

aldus Bijdendijk. Keuzevrijheid vraagt namelijk om een optimaal accommoda-

tievermogen van een gebouw; gebruikers kunnen dit telkens weer naar eigen 

inzicht en mogelijkheden veranderen. Terwijl de behoefte aan collectieve 

identiteit juist vraagt om een dierbaar gebouw. Een gebouw dat gebruikers, 

bezoekers en passanten door de tijd heen bindt en het gebouw met zijn 

omgeving verbindt. Een kwaliteit die vraagt om een aantrekkelijke vormge-

ving van gevels, fraaie en ruim bemeten ontsluitingen, een zorgvuldige detail-

lering, materialen die mooi verouderen en een duurzame uitstraling. Ofwel 

kwaliteiten om van te blijven houden. 

De Solids combineren beide menselijke waarden door een onderscheid 

tussen casco en inbouw. Het casco is in eigendom van Stadgenoot, vertegen-

woordigt de collectieve waarde en biedt dankzij bouwkundige en esthetische 

voorinvesteringen zowel een grote mate van bestemmingsvrijheid als een 

dierbare omgeving. De inbouw is daarentegen in eigendom van de huurder 

die naar eigen inzicht en voor eigen rekening en risico het aantal vierkante 

meters, het gebruik, de locatie binnen het gebouw en de indeling bepaalt en 

deze inbouw vrij kan verhandelen en een vervolghuurder kan voordragen.

Doelstelling
Gezien het experimentele karakter, de mogelijke voorbeeldwerking en de 

blijvende belangstelling uit de professionele wereld voor de Solids is door 

Stadgenoot zelf een evaluatie verricht naar de uitwerking van het concept. 

Daarnaast heeft Inbo in opdracht van Stadgenoot en Platform31 (voorheen: 

Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) een evaluatie verricht naar de 

ervaringen van de eerste huurders in Solid 11 en Solid 1 en 2. De voorlopige 

uitkomsten uit beide evaluaties zijn ten slotte ook voorgelegd aan een breed 

gezelschap van deskundigen uit de vastgoedwereld. Tezamen hebben deze 

in- en externe evaluaties als doel om de ontstaansgeschiedenis, de erva-

ringen en mogelijke toepassingsmogelijkheden voor (onderdelen van) nieuwe 

(ver)bouwprojecten te delen. 

Gevolgde werkwijze
Deze publicatie combineert de uitkomsten van drie deelonderzoeken. Het 

eerste onderzoek betreft een evaluatie die Stadgenoot zelf in 2012 onder 

eigen conceptontwikkelaars, projectontwikkelaars, projectleiders, bestuur-

ders, juristen, beleidsmedewerkers, financiële experts, verhuurmedewerkers, 

beleidsmedewerkers en beheerders heeft verricht. Via interviews is in beeld 

gebracht wat de verwachtingen van deze direct betrokkenen waren op het 

gebied van het concept en de uitwerking, bouwkunde, financiën, wet- en 

regelgeving, marketing en communicatie, verhuur en het gebruik en hoe zij 

de uitwerking waarderen. 

Het tweede onderzoek betreft een evaluatie die in 2012 door Inbo als onaf-

hankelijk adviesbureau is verricht onder een representatief aantal huurders in 

Solid 11 en Solid 1 en 2. Via interviews hebben 7 huurders van de in totaal 10 

bedrijven en 15 huurders van de in totaal 48 sociale huur- en vrijesectorwo-

ningen hun ervaringen gedeeld. Ervaringen over de keuzevrijheid, de veiling, 

de marketing en communicatie, de inbouw, de inrichting, de eigendomsver-

Evaluatie Solids / 1. Inleiding
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houdingen, hun investeringen in de inbouw en het proces, de huurdersvereni-

ging, de dierbaarheid en hun toekomstverwachting.

Het derde onderzoek betreft een Expertmeeting waarin de voorlopige 

uitkomsten uit de in- en externe evaluaties zijn voorgelegd aan een multidis-

ciplinair team van deskundigen. Het doel van deze Expertmeeting was om 

vanuit verschillende invalshoeken de toepasbaarheid van onderdelen te 

toetsen en te verdiepen. Dit tegen de achtergrond van een ten opzichte van 

2004 aanzienlijk veranderde woning- en bedrijfsonroerendgoed-markt. 

Leeswijzer
Deze publicatie bestaat uit twee delen.

Deel I, de kern van de publicatie
Hoofdstuk 1: Beschrijving van de aanleiding en doelstelling van de evaluatie.

Hoofdstuk 2: Het concept en de eerste nadere uitwerking van de Solids 

toegelicht.

Hoofdstuk 3: De uit de evaluatie getrokken lessen.

Hoofdstuk 4: Een, op verzoek van de opdrachtgevers, op persoonlijke titel 

door Guido Wallagh geschreven nabeschouwing. Deze nabe-

schouwing vraagt niet zozeer aandacht voor de Solids als wel 

voor de context waarin de Solids mogelijk zijn gemaakt. Deze 

verdient, zo is de persoonlijke reflectie op de onderzoeken 

naar de Solids, de grootst mogelijke waardering en navolging.

Deel II, De evaluatie van de onderdelen van de Solids
Hoofdstuk 5:  Bouwkunde

Hoofdstuk 6:  Financiën

Hoofdstuk 7:  Juridische Kenmerken

Hoofdstuk 8:  Marketing en communicatie

Hoofdstuk 9:  De veiling

Hoofdstuk 10: Ingebruikname

In de hoofdstukken 5 tot en met 10, worden de onderdelen van de Solids 

geëvalueerd. Deze onderdelen hebben betrekking op bouwkunde (hoofdstuk 

5), financiën (hoofdstuk 6), juridische kenmerken (hoofdstuk 7), marketing en 

communicatie (hoofdstuk 8), de veiling (hoofdstuk 9) en het gebruik van de 

Solids (hoofdstuk 10). Deze evaluatie van onderdelen is gebaseerd op een 

intern onderzoek van Stadgenoot, interviews met huurders door Inbo en een 

Expertmeeting met deskundigen waarin gevraagd is te reflecteren op de 

uitkomsten van dit interne onderzoek en de ervaringen van de huurders.

Evaluatie Solids / 1. Inleiding
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2. Concept, uitwerking 
en realisatie
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Dit hoofdstuk bevat een nadere beschrijving van het concept van de 
Solid aan de hand van enkele kenmerken. Daarnaast biedt het informatie 
over het ontwerp, de bouw en oplevering van Solid 11 en Solid 1 en 2.

Kenmerken en samenhangende doelstellingen
Eerder is het concept van de Solid kort geïntroduceerd: een gebouw dat 

dankzij een maximaal accommodatievermogen, een grote mate van bestem-

mingsvrijheid en inbouw in eigendom van de huurder deze een optimale 

keuzevrijheid biedt. De extra voorinvesteringen in de (bouw)kwaliteiten van 

het casco in eigendom van de verhuurder, de bestemmingsvrijheid en de dier-

baarheid zorgen daarnaast voor een collectieve identiteit en voor de 

verhuurder een maximaal exploitatieresultaat. 

Uit deze omschrijving blijkt al hoe veelzijdig de Solid is. Of anders gesteld: 

hoeveel met elkaar samenhangende doelstellingen achter dit concept schuil-

gaan. De meest typerende doelstellingen zijn: 

 – Maximale keuzevrijheid voor de (ver)huurder. Niet de eigenaar, het 

gebouw, het beleid of regels bepalen het aantal vierkante meters, het 

gebruik, de plek, de indeling, de inbouw en de prijs. Elke huurder bepaalt 

deze telkens weer opnieuw. In de Solid is vrijwel elk gebruik mogelijk. 

Alleen functies waarvan op voorhand kan worden gesteld dat deze overlast 

veroorzaken of aanstootgevend zijn (aan “seks, drugs en rock ’n roll” gere-

lateerde functies) krijgen geen plek in de Solid. Dat geldt ook voor functies 

die gerelateerd zijn aan MER-richtlijnen (milieueffectrapport). Deze keuze-

vrijheid voor de huurder biedt zo ook keuzevrijheid aan de verhuurder.  

 – Een maximaal accommodatievermogen. Door een grote mate van juridi-

sche bestemmingsvrijheid en een collectief casco met een bepaalde over-

maat in verdiepingsruimte, overspanning, vloersterkte, schachtruimte en 

ontsluitingsmogelijkheden kan de Solid functioneren als volledig woonge-

bouw, vrijwel volledig werkgebouw en als ruimte voor bijeenkomstfuncties. 

De enige restricties die zijn aangebracht:

 - Minimaal 15% van het oppervlak wordt verhuurd als sociale huurwoning 

(tegen een maximaal vastgestelde cascohuur van € 652,52/maand/

prijspeil 2011 en een oppervlakte van ongeveer 60 m²).

 - Voor een bedrijfsruimte geldt eveneens een minimum kavelgrootte van 

60 m².

 - Voor de vrije sector bedraagt de minimum kavelgrootte 95 m².

 - Verdiepingen zijn niet verticaal samen te voegen door een interne trap.  

 – Een dierbaar gebouw. Door veel aandacht te besteden aan de vormgeving 

van de gevels, een fraaie ontsluiting, zorgvuldige detaillering en afwerking, 

materialen die mooi verouderen en de overgang van privé naar openbaar is 

de Solid een gebouw waarmee huurders, bezoekers en omwonenden zich 

zullen identificeren en langdurig verbonden blijven.  

 – Een duurzaam gebouw. Om een voortdurend veranderende maatschap-

pelijke vraag langdurig te kunnen blijven bedienen, is zowel conceptueel 

als in het materiaalgebruik en de energievoorziening veel aandacht 

besteed aan duurzaamheid. Qua concept is duurzaamheid vertaald naar 

een combinatie van maximale keuzevrijheid voor een (ver)huurder en een 

blijvende collectieve kwaliteit. Qua materiaalgebruik is gekozen voor mate-

rialen die niet aftakelen in de loop der tijd maar juist mooier worden. De 

energievoorziening, bij oplevering een warmte-koudeopslag, anticipeert 

op toekomstige technologische ontwikkelingen.  

 – Een duidelijke scheiding tussen eigendom van het casco en de 
inbouw. De Solid heeft twee eigenaren. Stadgenoot is casco-eigenaar en is 

hierdoor verhuurder. Cascohuurders zijn economisch eigenaar van de 

inbouw en kunnen zo naar eigen inzicht en voor eigen rekening en risico de 

Solidruimte indelen, inbouwen en het eigendom vrij verhandelen via een 

zogenoemde indeplaatsstelling. Dat betekent dat de cascohuurder 

Evaluatie Solids / 2. Concept, uitwerking en realisatie
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vergaande mogelijkheden heeft om een nieuwe huurder voor te dragen bij 

Stadgenoot.  

 – Een maximaal exploitatieresultaat voor Stadgenoot. De extra investe-

ringen in de (bouw)kwaliteiten van het casco, de juridische bestemmings-

vrijheid en de dierbaarheid minimaliseren op lange termijn het 

verhuurrisico, maximaliseren de huuropbrengsten en leveren bij een 

verlaagde rendementseis extra rendement op. 

Uitwerking
Het Solidconcept is door Stadgenoot voor de ontwikkeling en exploitatie van 

de gebouwen aan de Constantijn Huygensstraat en IJburglaan uitgewerkt in 

een Standaard Programma van Eisen en aanvullende voorwaarden. Dat bete-

kent dat, behoudens enkele specifieke stedenbouwkundige uitgangspunten 

en contextspecifieke situaties, alle Solids over dezelfde kenmerken 

beschikken. In dit Standaard Programma van Eisen is nadere uitwerking 

gegeven aan het gebouw, de bestemmingsvrijheid, de indelingsvrijheid, de 

gebruiksvrijheid, de verhuur, het programma en contractuele voorwaarden. 

 – Technische gebouwcapaciteit. Zoals hiervoor gesteld kan de Solid als 

volledig woongebouw en als volledig werkgebouw functioneren. Daarnaast 

zijn condities gecreëerd waardoor het ook mogelijk is om op alle verdie-

pingen zwaardere functies, zogenoemde bijeenkomstfuncties, te huis-

vesten. Op basis van deze gebruiksdoeleinden worden de installaties, 

toegangen en vluchtwegen gedimensioneerd. Op alle verdiepingen is de 

vloer afgesteld op een vloerbelasting van 5kN/m². Voor het maken van 

unitscheidende wanden is uitgegaan van een akoestische isolatiewaarde 

voor lucht- en contactgeluid van > + 5 dB. Bij de aansluiting van wanden op 

de vloer en aan de schacht waarborgt de uitvoeringskwaliteit dit. De verdie-

pingsscheidende constructieve vloeren zijn van een dusdanige akoesti-

sche kwaliteit dat zonder zwevende dekvloeren de isolatiewaarde tussen 

de verdiepingen voldoende is. De lucht- en contactgeluidsisolatie van de 

ruwe constructieve vloeren bedraagt > 5 dB.

 – Minimale verdiepingshoogte. De verdiepingshoogte van elke verdieping 

in de Solid is minimaal 3 meter (van bovenkant ruwe vloer tot ruw plafond). 

Voor de begane grond geldt dat de verdiepingshoogte hoger moet zijn, bij 

voorkeur minimaal 4,5 meter. Door deze verdiepingshoogten hebben huur-

ders voldoende mogelijkheden om unitgerelateerde installaties, vloeren, 

plafonds, kabels en leidingen te plaatsen en te onderhouden.

Evaluatie Solids / 2. Concept, uitwerking en realisatie

Technische gebouwcapaciteit - detail buitengevel vs woningscheidende wand  [Inbo]
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 – Verdiepingsvloer ligt lager dan vloer van ontsluiting. De verdiepings-

vloeren zijn met een kale constructievloer opgeleverd. De bovenkant van 

deze vloeren is iets lager dan de vloer bij de ontsluiting van de Solidruimte, 

waardoor op elke gewenste plaats in de ruimte voorzieningen in de vloer 

aangebracht kunnen worden. Met name het benodigde afschot voor de 

riolering is hier maatgevend.

 – Begrenzing van het casco. Onder casco worden alle constructieve delen 

(kolommen, kernen, vloeren, enzovoort), de schil (gevels en daken), alle 

stijgpunten (schachten), alle collectieve ontsluitingen (entree, trappen-

huizen, galerijen, hallen, liften) en alle collectieve delen van de technische 

Evaluatie Solids / 2. Concept, uitwerking en realisatie
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infrastructuur in de schachten (warmtekoude-installaties, elektra, ventila-

tiesystemen en -kanalen, kabels, leidingen, enzovoort) tot en met de over-

drachtspunten in de Solidruimten verstaan. Na de verkaveling van de Solid 

vormen de unitscheidende wanden, die door Stadgenoot geplaatst zijn, 

ook onderdeel van het casco. Alle andere zaken behoren niet tot het casco 

en worden dus door de huurder aangebracht. 

 – Gebouwgebonden collectieve infrastructuur en installaties. De instal-

laties voor nutsvoorzieningen (zoals warmte/koude, elektra en water) 

worden op gebouwniveau georganiseerd en vormen daarmee onderdeel 

van het casco. De huurder kan in zijn Solidruimte op deze collectieve basis-

voorzieningen aantakken. Voor de elektravoorziening betekent dit dat de 

huurder een eigen elektriciteitsleverancier kan kiezen. Voor warmte en 

koude is die vrijheid er niet; deze wordt van Stadgenoot afgenomen. 

 – Verticale distributie van installaties. Alle kabels, leidingen, pijpen en 

kanalen die ten dienste staan van de Solidruimten of het collectief worden 

verticaal, en zoveel mogelijk decentraal, in schachten gedistribueerd zodat 

veel aansluitpunten kunnen worden gecreëerd. Verticale distributie heeft 

tot gevolg dat er geen installatietechnische zaken in vloeren en wanden 

zijn opgenomen. 

Evaluatie Solids / 2. Concept, uitwerking en realisatie

Gebouwgebonden collectieve infrastructuur en installaties  [Inbo] Verticale distributie van installaties  [Inbo]
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 – Duurzame energievoorziening. Om verschillende soorten energiege-

bruik mogelijk te maken, hebben de installaties van de Solids een overmaat 

in capaciteit of zijn daarop voorbereid. Ook is rekening gehouden met de 

toekomstgerichtheid van de installaties, dat wil zeggen dat ze niet afhan-

kelijk zijn van één techniek, maar kunnen anticiperen op toekomstige tech-

nologische ontwikkelingen. Om die reden horen bij Solids energiezuinige 

en toekomstgerichte energievoorzieningen.  

 – Verhuur na oplevering. De eerste verhuur van de Solidruimten is pas 

gestart na oplevering van het gebouw, zodat huurders de kwaliteiten en 

mogelijkheden van het gebouw goed hebben kunnen begrijpen en het 

voor Stadgenoot een opbrengstverhogend effect heeft.  

 – Eerste verhuur via een veiling. Tijdens het eerste verhuurproces hebben 

potentiële huurders op de veiling in concurrentie met anderen zelf de plek, 

de afmetingen, de invulling van hun gewenste cascoruimte en de prijs 

kunnen bepalen. Deze vrijheid werd begrensd door de planologische 

ruimte die het bestemmingsplan biedt en de capaciteit (zoals ventilatiemo-

gelijkheden, vloersterkten en ontsluitingsmogelijkheden) die elke specifiek 

Solidgebouw beschikbaar heeft. 

Evaluatie Solids / 2. Concept, uitwerking en realisatie

Verticale distributie van installaties  [Inbo]
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 – Eén Solidshuurcontract. Alle Solidshuurders krijgen hetzelfde huurcon-

tract. Dat bestaat uit een objectgebonden deel en een subjectgebonden 

deel. Het objectgebonden deel regelt alle zaken met betrekking tot de 

kavel en de huurprijs. Het subjectgebonden deel regelt alle zaken voor de 

huurder en het gebruik van de kavel. 

 – Inhuizen via de gevel. Transport van bouwmaterialen en goederen moet 

via de gevel mogelijk zijn. Daarvoor zijn gevelopeningen met een minimale 

dagmaat gerealiseerd, voldoende om alle bouwmaterialen en meubels 

door te kunnen verhuizen. Daarnaast zijn er voorzieningen getroffen zoals 

een liftinstallatie of een hijsbalk. 

 – Verplichte deelname aan huurdersvereniging. In het huurcontract is  

de bepaling opgenomen dat iedere huurder automatisch lid wordt van de 

huurdersvereniging. Stadgenoot is als verhuurder geen lid van deze  

vereniging.

Ontwerp, bouw en oplevering Solid 11 
Solid 11 is gelegen aan de Eerste Constantijn Huygensstraat in Amsterdam 

Oud West op de plek waar vroeger een voormalig ziekenhuisgebouw van  

het Wilhelminagasthuis stond. Dit gebouw is gekocht door Stadgenoot en 

gesloopt in 2004/2005. De Solid is het laatste gebouw van een reeks van drie 

gebouwen die gebouwd zijn op een ondergrondse parkeergarage. De andere 

twee gebouwen zijn een woongebouw met winkels in de plint (Furore blok A) 

en een psychiatrische kliniek van Mentrum. 

Solid 11 heeft een verhuurbaar vloeroppervlak van 6.844 m². Het is een U- 

vormig gebouw van zeven verdiepingen. De voorkant is afgesloten door een 

glazen wand die via schuifdeuren toegang geeft tot een collectief binnen- 

terrein. Het gebouw wordt ontsloten via een galerij met twee kernen/

toegangsmogelijkheden aan weerszijden van het binnenplein waarin een 

Evaluatie Solids / 2. Concept, uitwerking en realisatie
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dubbele lift en trappenhuis zijn opgenomen om de galerij te bereiken.  

Solid 11 beschikt over smalle en langgerekte vloervelden. De vloervelden 

kennen centrale en decentrale schachten. De centrale schachten worden 

gebruikt voor ventilatie van de parkeergarage en voor aantakmogelijkheden 

voor ventilatie voor horecavoorzieningen. De decentrale schachten zijn 

bestemd voor de overige functies en zijn voorzien van elektra, warmte/

koude, water, kookgas, enzovoort. 

De plint heeft een hoogte van 3,94 meter (netto). De daarboven gelegen 

verdiepingen zijn 3,05 meter hoog. De bovenste verdieping bestaat uit twee 

opbouwen van 3,93 meter hoog met daaromheen buitenruimte. Op de eerste 

verdieping is een grote gemeenschappelijke buitenruimte. De overspan-

ningen bedragen 15,5 meter bij 41,25 meter. Warmte en koude worden gele-

verd door een warmtekoude-opslagsysteem in combinatie met 

warmtepompen.

Solid 11 is ontworpen door Tony Fretton Architects uit Engeland. Inbo advi-

seerde Tony Fretton Architects bij de bouwkundige uitwerking van het defini-

tief ontwerp, zodat het als bouwaanvraag ingediend kon worden. Tevens heeft 

Inbo in opdracht van Stadgenoot de verhuur- en verkavelingtekeningen 

gemaakt van de Solidruimten. Het stedenbouwkundig plan is van de hand van 

Architectenbureau Jo Crepain. Het ontwerp van Solid 11 wordt gekenmerkt 

door veel aandacht voor details zowel aan de buitenkant als aan de binnen-

kant. Bij de keuze van de gebruikte materialen is consequent gekozen voor 

mooi verouderende materialen die lang meegaan: aluminium kozijnen en 

deuren, baksteen, natuursteen en glas. Opvallend is het grote kunstwerk van 

kunstenaar Hans van Bentem in de glazen pui.

De bouw van Solid 11 is op 17 december 2009 gestart. De oplevering van het 

gebouw was op 18 juli 2011. 
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Ontwerp, bouw en oplevering Solid 1 en 2
Solid 1 en 2 liggen op de kop van Haveneiland aan de IJburglaan op IJburg. Het 

oorspronkelijk plan voorziet in de bouw van zeven tot negen Solids, waarvan 

Solid 1 en 2 de eerste zijn. Als gevolg van de crisis is afgezien van de bouw van 

de overige Solids. 

Solid 1 en 2 zijn één gebouw met een deels verlopend vloerniveauverschil van 

zo’n 40 cm. Solid 1 heeft een ronde kant. Solid 2 heeft op de eerste en tweede 

verdieping een uitbouw die uiteindelijk een verbinding gaat vormen met het 

toekomstige gebouw aan de Johan van der Keukenlaan en daarmee desge-

wenst kan worden samengevoegd. 

Solid 1 en 2 hebben acht verdiepingen. De begane grond van Solid 1 en 2 is 

5,60 meter (netto) hoog. De daarboven gelegen verdiepingen variëren bij 

Solid 1 en 2 tussen de 2,90 en 3,44 meter (netto). De afmetingen van de 

gebouwen zijn 21 bij 52 meter met aan de achterzijde een uitbouw van zo’n 

12 bij 18 m. Deze uitbouw was oorspronkelijk bedoeld als verbinding naar een 

volgende Solid. De gebouwen hebben samen een verhuurbaar vloeropper-

vlakte van 7.287 m². De ontsluiting van de gebouwen gaat via twee entrees 

aan de zijkant van het gebouw die allebei uitkomen bij een kern met een lift. 

De warmte en koude voor het gebouw worden geleverd door een warmtekou-

de-opslagsysteem.

Het ontwerp van Solid 1 en 2 is van Baumschlager Eberle Architecten uit 

Oostenrijk. Kenmerkend voor het ontwerp zijn de ronde hoek, de grote klok 

en de arcade op de begane grond die alle bouwdelen verbindt. Ook de detail-

lering aan de buitenkant is opvallend. Zo kent de arcade op de begane grond 

een bijzonder ontwerp. Qua materiaalgebruik valt de compleet uit hardsteen 

opgetrokken gevel op. 

De bouw van Solid 1 en 2 is gestart in 2009. De gebouwen zijn opgeleverd in 

februari 2011. 

 [Inbo]  [Inbo]
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Radicaal en extreem experiment
De Solids zijn te omschrijven als een radicaal en extreem experiment. Radi-

caal, omdat over de ambitieuze doelstellingen van het concept in de ontwerp- 

en realisatiefase van de Solids niet of nauwelijks gemarchandeerd is. Of het nu 

gaat om het maximale accommodatievermogen van het gebouw (zie hoofd-

stuk 5), het maximale exploitatieresultaat voor Stadgenoot (hoofdstuk 6), de 

optimale bestemmingsvrijheid en fundamenteel andere eigendomsverhou-

dingen (hoofdstuk 7), de onorthodoxe wijze van marketing en communicatie 

(hoofdstuk 8) of de maximale keuzevrijheid voor de (ver)huurder (hoofdstuk 9 

en hoofdstuk 10); vrijwel al deze ambitieuze uitgangspunten zijn gerealiseerd 

zoals bedacht. Extreem, omdat de Solids nogal veel ambitieuze doelstellingen 

verenigt.

Voortdurende belangstelling
De Solids hebben zich vanaf de prille conceptontwikkeling tot en met de inge-

bruikname mogen verheugen in veel aandacht. Aanvankelijk richtte de 

aandacht zich vooral op het verhaal achter de Solids ofwel de aanleiding: een 

bouwkolom die muurvast zat, uitblonk in risicomijdend gedrag en spelers die 

nauwelijks meer bij machte waren om op de zeer veranderlijke huisvestings-

wensen van de samenleving te anticiperen. Al snel verplaatste de aandacht 

zich naar het concept: dankzij een maximaal accommodatievermogen, een 

grote mate van bestemmingsvrijheid en investeringen in een dierbaar 

gebouw zouden maximale keuzevrijheid aan huurders, een gebouw met een 

lange levensduur en een maximaal exploitatieresultaat gerealiseerd kunnen 

worden. En nu de Solids zo’n anderhalf jaar in exploitatie zijn, gaat de aandacht 

uit naar het resultaat. Blijven de Solids een eenmalig experiment? Kunnen wij 

nieuwe Solids tegemoet zien? Of moet de waarde van het experiment vooral 

gevonden worden in onderdelen van of ervaringen met de Solids die navol-

ging verdienen? Dat de aandacht voor de Solids niet geluwd is, is overigens 

ook tijdens de evaluatie ervaren. Direct betrokkenen bij de concept-, ontwerp- 

en realisatiefase van de Solids, huurders van de Solids en een breed gezel-

Evaluatie Solids / 3. Conclusies en aanbevelingen
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schap van deskundigen die uitgenodigd waren om de voorlopige uitkomsten 

van de evaluatie van reflectie te voorzien, bleken vrijwel allemaal direct bereid 

te zijn hun visie te geven op dit experiment. 

Drie kernwaarden
In dit terug- en vooruitkijken is gebleken hoe uiteenlopend de verwachtingen, 

ervaringen en waarderingen zijn. Dit is begrijpelijk gezien de veelzijdigheid 

van de Solids en de verschillende achtergronden van degenen die om hun 

visie gevraagd zijn. Daarbij komt het gegeven dat de Solids bedacht en gereali-

seerd zijn tussen 2004-2011. Toen was er sprake van een marktsituatie die ten 

tijde van deze evaluatie (2012) wezenlijk veranderd is. 

Om lijn in dit concluderend hoofdstuk te brengen, staan daarom drie kern-

waarden van de Solids centraal. Deze drie zijn bepaald in samenspraak met 

Stadgenoot en sluiten aan bij dat wat door bewoners en experts als meest 

onderscheidende kenmerken worden genoemd. De eerste kernwaarde 

betreft de maximale keuzevrijheid voor de (ver)huurder. De tweede kern-

waarde betreft het maximale exploitatieresultaat voor Stadgenoot. En  

als derde kernwaarde is de lange levensduur van de Solids benoemd: een  

collectieve en duurzame waarde in het belang van huurders, samenleving  

en Stadgenoot.

In de beoordeling van deze drie kernwaarden zijn, voor zover relevant, overige 

aspecten meegenomen die ook in ex post-evaluatie aan de orde komen (zie 

hoofdstukken 5 tot en met 10). Het gaat hierbij om de juridische maatregelen 

als andere huisvestingsregels, bestemmingsvrijheid, andere eigendomsver-

houdingen, de verhandelbaarheid van de inbouw en de veiling. Dan zijn er 

bouwkundige maatregelen zoals de vergaande eisen op het gebied van de 

plattegronden, verdiepingshoogten, ontsluitingen, schachten, installaties, 

sterkte van de vloeren, kwaliteit van de unitscheidende wanden en elektrici-

teit, en de bijzondere manier van marketing en communicatie (de veiling) en 

de investeringen in duurzaamheid en dierbaarheid. 

Maximale keuzevrijheid voor de (ver)huurder gewaardeerd
In stedelijke gebieden waar individuele huisvestingswensen snel en voort- 

durend veranderen en ruimte schaars is, is het collectieve belang groot.  

De huurders bepalen zelf hoe zij zich huisvesten. Niet het gebouw, beleid of 

regels. De Solid is gericht op het bieden van een maximale keuzevrijheid voor 

de (ver)huurder. 

Deze overtuiging is de basis van de Solids. Om aan die maximale keuzevrijheid 

te voldoen, zijn de nodige juridische, bouwkundige, architectonische en 

communicatieve voorwaarden gecreëerd, zoals te lezen is in de hoofdstukken 

5 tot en met 10. De twee concluderende vragen, die hier centraal staan, zijn: 

beantwoorden de Solids aan een maximale keuzevrijheid en in hoeverre 

hebben de voorwaarden hieraan bijgedragen? 

De eerste vraag roept direct een dilemma op. Want wat is de maat om te 

bepalen wat maximale keuzevrijheid is? Is dit het verwachtingspatroon van 

Stadgenoot zoals men dit had bij de conceptontwikkeling: een plek voor vrijwel 

iedereen en vrijwel alles? Is dit het verwachtingspatroon van de huurders die 

gekozen hebben voor Solid 11 en Solid 1 en 2 en van de afhakers die wel 

belangstelling hadden, maar toch hebben afgezien van deelname aan de 

veiling? Beide perspectieven zijn uitgangspunt van de redenering. Om te 

bepalen of de Solids anno 2012 beantwoorden aan een maximale keuzevrij-

heid, zetten wij het verwachtingspatroon af tegen de ervaringen van de eerste 

huurders en afhakers. 

Verwachting en waardering Stadgenoot 
Een Solid zou vrijwel elke huisvestingsvraag uit de samenleving moeten 

kunnen bedienen. Stilzwijgend had Stadgenoot hierbij grootse dromen: naast 

het bedienen van de bekende, traditionele vraag zouden de Solids ook huisves-

tingsvragen uit de samenleving blootleggen die elders niet bediend konden 

worden. Gedacht werd bijvoorbeeld aan bijzondere woongroepen of aan seni-

oren die weliswaar zelfstandig willen blijven wonen, maar toch ook iets 

gemeenschappelijks midden in de stad op prijs stellen. 

Evaluatie Solids / 3. Conclusies en aanbevelingen
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Deze verwachting is bij de eerste verhuur niet uitgekomen. De huidige huur-

ders tonen een traditioneel beeld: vooral een- en tweepersoonshuishoudens, 

hotels en in Oud-West enige bedrijvigheid (aan huis). Tegelijkertijd kan hier 

ook anders tegenaan gekeken worden. Hoewel de bewoners een traditioneel 

beeld oproepen, blijken er ook bijzondere woonsituaties voor te komen en 

hebben de Solids een vraag kunnen beantwoorden waar anders misschien 

geen antwoord op geweest zou zijn. Zo hebben twee broers er bewust voor 

gekozen om zelfstandig, maar wel dicht bij elkaar in Solid 11 te gaan wonen.  

Er is een woning die nu nog tijdelijk deels onderverhuurd wordt, maar als de 

hoofdhuurder de leeftijd bereikt dat zij huurtoeslag kan aanvragen, zal de 

onderhuurder de tijdelijke tussenmuur in haar Solidruimte afbreken en hier 

alleen gaan wonen. Er is een gescheiden stel dat een Solidruimte zo heeft 

verbouwd dat vader en moeder apart van elkaar wonen. Hun zoon kan zich 

eenvoudig verplaatsen via een tussengang van de ene ‘woning’ naar de 

andere ‘woning’. Solid 11 was vrijwel direct verhuurd. En dankzij de Solids 

hebben zich hotels en een shortstay-facility in Oud-West en op IJburg kunnen 

vestigen. Volgens de reguliere regelgeving was dit niet mogelijk geweest.

Overigens hebben bijzondere woongroepen zoals een collectief van geschei- 

den vaders dat tijdelijke huisvesting zocht en een groep van 55-plussers wel 

belangstelling getoond voor de Solids. Maar in nader overleg bleek dat er tal 

van aanvullende verwachtingen en eisen waren richting Stadgenoot zoals een 

aangepaste aanvanghuur en het vooraf treffen van bouwkundige faciliteiten. 

Hier sloot het concept van de Solids niet op aan. Deze belangstellende doel-

groepen hebben dan ook afgezien van de veiling. 

Verwachting en waardering huurders Solid 11
Tekenen wij de ervaringen van huurders en afhakers op, dan is duidelijk dat 

voor Solid 11 de belangrijkste vestigingsfactoren waren de locatie, het 

vertrouwen in het rendement van investeringen op zo’n aantrekkelijke plek, 

de vrijstelling op de reguliere huisvestingsregels voor sociale huurders en de 

exploitanten van de hotels/shortstay-facility en de beoogde maar uiteindelijk 

Evaluatie Solids / 3. Conclusies en aanbevelingen
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maar beperkt gerealiseerde kleinschalige functiemenging in het gebouw. En 

niet, zoals verwacht, de maximale keuzevrijheid. 

Bestemmingsvrijheid, binding en overlast
De overige in Solid 11 gerealiseerde voorwaarden – te weten de scheiding van 

eigendom in casco en inbouw, het accommodatievermogen, de veiling en de 

dierbaarheid – waren van aanzienlijk ondergeschikt belang bij de keuze voor 

Solid 11. Dat maken wij op uit de vraaggesprekken met huurders. Dat de Solid 

een ruime mate van bestemmingsvrijheid heeft, wordt door vrijwel alle huur-

ders als aantrekkelijk ervaren. Maar blijkbaar hadden de huurders daar ook 

een specifieke invulling voor in gedachten. Een invulling die niet strookt met 

de aanwezigheid van enkele grote hotels en vooral hotelgasten die weinig 

binding hebben met het gebouw. Overigens blijkt uit gesprekken die na 

verloop van tijd nog een keer met huurders gehouden zijn, dat de verwachte 

overlast van hotelgasten nauwelijks heeft plaatsgevonden door de inzet van 

de huismeester en het aangescherpte management van de hotelexploitanten.

Bewonersinvulling inbouw
De scheiding tussen het eigendom van het casco en de inbouw is door huur-

ders van Solid 11 noch als voordeel noch als nadeel ervaren. Het heeft 

sommige huurders in de gelegenheid gesteld hun droomhuis in te richten, 

voor andere huurders is dit eerder als last dan als lust ervaren. Nu iedereen 

zijn inbouw gerealiseerd heeft, overheerst overigens tevredenheid en trots. 

Enkele huurders bereiden al weer veranderingen voor of overwegen hun 

inbouw te veranderen, omdat zij tot nieuwe inzichten zijn gekomen, ‘de 

smaak te pakken hebben’ of omdat hun huisvestingssituatie verandert. Dat in 

het verlengde van het gescheiden eigendom de inbouw verhandelbaar is door 

de huurder, heeft voor de meeste huurders mede bepaald wat en hoe zij hun 

ruimte ingericht hebben. Er is dus duidelijk geanticipeerd op mogelijke 

verkoop, hoewel de meeste huurders tegelijkertijd aangeven te verwachten 

niet snel te verhuizen. 

Referenties kosten inbouw
Dat de kosten voor de inbouw - variërend van enkele duizenden euro’s tot een 

kleine tweehonderdduizend euro voor de woningen en een veelvoud voor de 

hotels - gefinancierd moesten worden uit eigen middelen of via persoonlijke 

leningen van familie en vrienden, heeft geïnterviewde huurders niet doen 

afzien van hun keuze. Uit de analyse van belangstellenden die voorafgaand  

aan de veiling hiervan wel hebben afgezien, blijken de kosten van inbouw – in 

combinatie met onzekerheid over de huurprijs en de verkoop van de inbouw – 

juist wel een factor van betekenis te zijn geweest. Toen was de inschatting van 

de inbouwkosten nog een ‘lucky guess’, inmiddels zijn er concrete referenties. 

Investeringen inbouw
Tijdens de Expertmeeting keken de deskundigen overigens op een andere 

manier naar de inbouwkosten. Allereerst viel het hun op hoeveel en vooral ook 

hoe handig sociale huurders geïnvesteerd hebben in Solid 11. Blijkbaar hebben 

sociale huurders vaak nog wat spaargeld, weten zij afspraken te maken met 

familie of vrienden en zijn zij in staat om via-via de inbouw te organiseren. Ten 

tweede stelden de deskundigen zich de vraag in hoeverre de verhandelbaar-

heid van de inbouw nu de keuzevrijheid beïnvloedt. Sommigen hadden hier 

vraagtekens bij. Want, zo stelden zij, door de vrijheid van indeplaatsstelling 

ontstaat als het ware een pseudo-koopmarkt die de keuze van toekomstige 

sociale huurders inperkt; de hoogste bieder voor de inbouw zal immers door  

de vertrekkende huurder worden voorgedragen als nieuwe huurder. 

De huurders van de woningen en de hotels in Solid 11 zijn zich bewust van het 

maximale accommodatievermogen, maar hebben hiervan voor hun eigen  

Solidruimte weinig voordeel noch nadeel ervaren. Wel hebben zij allen de voor-

keur gegeven om traditioneel te verhuizen: via de lift die hiervoor eigenlijk niet 

optimaal geschikt was. De huurder van het catering-/café-restaurantbedrijf 

heeft in zijn optiek veel extra maatregelen moeten treffen om goede ventilatie 

te regelen. 
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Huurders van Solid 11 kijken met tevredenheid terug op de veiling. Zij vinden 

dat zij hierdoor invloed hebben kunnen uitoefenen op de plek in Solid 11, het 

aantal vierkante meters, de functie en de huurprijs. Dat de veiling huurprijs-

verhogend heeft gewerkt, nemen de huurders op de koop toe. Keerzijde van 

de veiling is dat bepaalde belangstellenden vanwege het prijsophogend effect 

en de onzekerheid over de locatie binnen het gebouw – zeker daar waar het 

bedrijfsfuncties betreft – hebben afgezien van deelname aan de veiling. 

Duiding dierbaarheid
Op de vraag of dierbaarheid een doorslaggevende factor is geweest bij een 

keuze voor Solid 11, wordt voorop gesteld dat men het exterieur zeer aantrek-

kelijk vindt en voor de meeste geldt dit ook voor het afwerkingsniveau van de 

collectieve ruimten binnen het gebouw. Deze kwaliteiten hebben echter maar 

beperkt meegespeeld bij de keuze voor Solid 11. Zoals reeds eerder gesteld 

associeerden huurders het begrip dierbaarheid eerder met een aantrekkelijke 

mix van kleinschalige functies dan met esthetiek. 

Verwachting en waardering huurders Solid 1 en 2
Voor Solid 1 en 2 is de vrijstelling op de reguliere huisvestingsregels voor 

sociale huurders de doorslaggevende vestigingsfactor geweest, met op de 

tweede plaats voor enkele huurders ook de kans om zelfstandig te kunnen 

wonen op IJburg. De overige voorwaarden die eveneens bij Solid 11 gereali-

seerd zijn – scheiding in eigendom, accommodatievermogen en dierbaarheid 

– hebben nauwelijks tot geen rol gespeeld in de keuze voor het huren van een 

ruimte in Solid 1 en 2. 

Geen vrijesectorhuur 
Wat bij Solid 1 en 2 vooral opvalt, is de afwezigheid van vrijesectorhuur en 

maar beperkte bedrijvigheid. De redenen waarom Solid 1 en 2 niet in de smaak 

vallen bij vrijesectorhuurders en huurders die op zoek zijn naar een locatie 

voor bedrijvigheid, zijn traditioneel van aard. Ten eerste de locatie: de Solid in 

zijn huidig afwerkingsniveau en dito maandlasten lijkt in de huidige moeilijke 

marktsituatie alleen aantrekkelijk te zijn in een omgeving waar de druk op 

de woning- en bedrijfsonroerendgoedmarkt hoog is en blijft, waar huurders 

daardoor bereid zijn (meer) te investeren in hun huisvesting en waar huurders 

vertrouwen hebben dat deze investeringen renderen. IJburg is zo’n locatie (nog) 

niet. Ten tweede de afwezigheid van eigen buitenruimte en de vormgeving van 

de collectieve verkeersruimte. Potentiële vrijesectorhuurders hebben het anno 

2011/2012 voor het kiezen, zeker op IJburg. Wanneer er geen eigen buiten-

ruimte is en de entrees en gemeenschappelijke gangen als benauwd en onover-

zichtelijk overkomen, haakt men af. En ten derde is dit voor de huurders die zich 

oriënteren op de markt van het bedrijfsonroerend goed de prijs. In de directe 

omgeving van Solid 1 en 2 valt veel te kiezen, voor een lagere prijs en met een 

hoger afwerkingsniveau. Waarbij de kanttekening geplaatst moet worden dat 

de markt voor vrijesectorhuur op IJburg anno 2011/2012 vrijwel nihil is en dat 

weliswaar bedrijfsonroerend goed elders op IJburg (plint IJburglaan rondom 

winkelcentrum en Steigereiland) verhuurd is, maar dat daar inmiddels ook weer 

leegstand optreedt. Deze twee deelmarkten, waarvoor Solid 1 en 2 geen belang-

stelling heeft kunnen oproepen, zijn dus op heel IJburg kwetsbaar. 
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Maximaal exploitatieresultaat voor Stadgenoot 
gewaardeerd
De stichtingskosten van de Solids zijn ten opzichte van een regulier nieuw-

bouwcomplex bijna twee keer zo hoog. Deze kosten kunnen deels worden 

toegeschreven aan de conceptontwikkeling, de duurzaamheid en dierbaar-

heid, maar worden vooral veroorzaakt door voorinvesteringen in het maxi-

male accommodatievermogen van de gebouwen. De redenering hierachter 

is dat met name deze voorinvesteringen in het accommodatievermogen – in 

combinatie met de bestemmings- en keuzevrijheid voor de (ver)huurder – het 

verhuurrisico minimaliseert, de huuropbrengsten maximaliseert, onder-

houdskosten en mutatieonderhoud vermindert en per saldo extra rendement 

genereert op de langere termijn.

Conclusies nog niet te trekken door indicatieve aannames
Deze redenatie die ten grondslag ligt aan de tweede kernwaarde van de Solids 

is nader onderzocht door Stadgenoot en onderwerp van gesprek geweest 

tijdens de Expertmeeting. Gemeenschappelijke conclusie is dat de aannames 

over beheerkosten, onderhoudskosten, verhuurbaarheid en huurderving, 

levensduur, mutatiegraden en functieverandering alsmede de marktprijs- 

ontwikkeling vooralsnog zo indicatief en onder invloed van verandering zullen 

zijn, dat het minimaliseren van de exploitatiekosten en het maximaliseren  

van de opbrengsten anderhalf jaar na oplevering niet vast te stellen is.  

De redenatie kan zich pas na verloop van tijd bewijzen, waarbij de juridische 

vrijstellingen, de andere eigendomsverhoudingen, de bouwkundige voor-

investeringen en zijn duurzame karakter naar verwachting positief zouden 

moeten kunnen uitwerken op het exploitatieresultaat, aldus de deskundigen 

tijdens de Expertmeeting en Stadgenoot. 

Exploitatiemogelijkheden
Maar de deskundigen verbonden aan deze algemene verwachting ook een 

tweetal aanvullingen. Ten eerste de locatie. Het verschil in belangstelling voor 

enerzijds Solid 11 en anderzijds Solid 1 en 2 roept de vraag op waar een Solid 
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nu het best gedijt. Algemene indruk is dat de Solid, in zijn huidige hoogwaar-

dige uitstraling en maximale accommodatievermogen, het best tot zijn recht 

komt in een grootstedelijke setting. Ofwel binnen of aan bepaalde randen 

van de A10. Ten tweede het accommodatievermogen. De investeringskosten 

voor beide Solids zijn, naast de conceptontwikkelingskosten die een extreem, 

radicaal en uniek experiment gewoonlijk oproepen, zo hoog vanwege de 

optelsom van bouwkundige voorinvesteringen. Door overal elke bestemming 

in de Solid mogelijk te maken, moet de ‘hoofdprijs’ betaald worden. Voor elke 

eis op het gebied van bouw, veiligheid en flexibiliteit geldt immers dat maxi-

male mogelijkheden tot de hoogste eisen en kosten leiden. Laat het expe-

riment niet vooral zien dat hier de verdienmogelijkheid in schuilt, zo stellen 

de deskundigen tijdens de Expertmeeting de retorische vraag. Zou, met een 

knipoog naar het diverse en levendige gebruik van het Tetterode Complex 

of veranderlijke hergebruik van vergelijkbare bestaande multifunctionele 

gebouwen, er niet een beperking van mogelijke functies moeten komen? 

Door niet vrijwel elke bestemming overal in een gebouw mogelijk te maken, 

maar bijvoorbeeld door voorinvesteringen voor zware bijeenkomstfuncties 

alleen in de plint te plegen of misschien het gebouw te beperken tot woon- 

en overige functies, zullen de stichtingskosten aanzienlijk kunnen dalen en 

komt een optimaal exploitatieresultaat veel dichterbij. In het verlengde van dit 

advies opperen de deskundigen ook de gedachte om sowieso de ervaringen 

met Solids meer toe te gaan passen op bestaande bouw. Dit kan bij voorkeur 

in een combinatie van gebouwen waardoor een nieuw type gebiedsontwikke-

ling ontstaat: vanuit bestaande gebouwen, flexibel en in andere eigendoms-

verhoudingen dan meestal bij gebiedsontwikkeling gebruikelijk is.

 
Lange levensduur en duurzaamheid gewaardeerd
Door het grote accommodatievermogen, de toepassing van kwalitatief hoog-

waardig materiaalgebruik dat mooi veroudert, een energievoorziening die 

duurzaam is en anticipeert op de toekomst, de verbintenis die huurders en 

anderen met de gebouwen aangaan en een maximale bestemmingsvrijheid 
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zullen de Solids een aanzienlijk hogere levensduur hebben. Deze kernwaarde 

is, evenals de vorige, anderhalf jaar na oplevering niet of nauwelijks te waar-

deren. De gedachte die hierachter schuilgaat, namelijk de keuze om duur-

zaam te investeren in de kwaliteit en installaties van een gebouw, spreekt de 

deskundigen bijzonder aan. 

Zo profiteren huurders, de stad, de samenleving en de verhuurder nu al van de 

toekomst. Juist in een tijd waarin alles in het teken lijkt te staan van matigen 

en bezuinigen, zullen de Solids de discussie over kwaliteit in combinatie met 

flexibiliteit en duurzaamheid hoog moeten zien te houden, aldus de deskun-

digen tijdens de Expertmeeting. 

De reactie van huurders op deze voorinvestering in levensduur en duurzaam-

heid was meer gereserveerd van aard. Alle huurders zagen weliswaar het 

belang van duurzaamheid in en waardeerden het materiaalgebruik, maar wat 

bij hun meningsvorming ten tijde van de interviews toch domineerde waren 

de problemen met de warmte-koudeopslag in Solid 11 en de inmiddels  

opgeloste problemen met de ramen in Solid 1 en 2. De indruk van de onder-

zoekers was dat op dit punt het moment van evalueren waarschijnlijk nog iets 

te vroeg was. 

Toepassingsmogelijkheden: naar nieuwe sommen 
der delen 
In (groot)stedelijke gebieden waar naar alle waarschijnlijkheid ruimte 

schaarser wordt, individuele huisvestingswensen alleen maar sneller zullen 

veranderen, duurzaam gebruik van materialen en energie urgent wordt en 

huurders steeds meer zelf willen bepalen, vragen de drie kernwaarden van de 

Solids om navolging. Keuzevrijheid, een maximaal exploitatieresultaat en 

investeringen in duurzame kwaliteit moeten leidend zijn in de bouw en 

verbouw. 

Dat Stadgenoot besloten heeft de Solids in de vorm zoals zij nu gebouwd zijn 

– nieuwbouw in combinatie met hoogwaardige architectuur en een optimaal 

accommodatievermogen – niet snel te herhalen, is begrijpelijk. De huidige 

situatie op de vastgoedmarkt, de beperkte investeringsmogelijkheden en de 

positie van de corporatiesector vragen om een andere focus. 

Maar, zo benadrukken de deskundigen tijdens de Expertmeeting en in zekere 

zin ook vele huurders, benut juist onderdelen van dit experiment. Solids – het 

verzamelwoord voor de drie hiervoor genoemde kernwaarden – kunnen er in 

veel andere varianten komen. 

Uit de in- en externe evaluatie zijn twee varianten te herleiden: via nieuwbouw 

in een lichtere vorm (een soort Solid-Light) en via herbestemming van 

bestaand vastgoed (een soort Solid-Reuse). In hoofdstuk 4, de persoonlijke 

nabeschouwing, wordt trouwens nog een derde variant geopperd, die niet 

zozeer het gebouw als wel de context voor herhaling vatbaar ziet. 

Bandbreedte bepalen
De Solid-Light combineert een aanzienlijke keuzevrijheid voor de huurder 

met een optimaal duurzaam gebruik van materialen en energie, beperktere 

investeringen in het gebouw en vanwege zijn veranderlijkheid en duurzaam-

heid maximale opbrengsten. Ten opzichte van Solids 11 en 1 en 2 betekent dit 

dat de maximale keuze- en hiermee bestemmingsvrijheid van een band-

breedte wordt voorzien (‘niet overal meer alles’), dat de voorinvesteringen in 

het accommodatievermogen beperkt worden (‘niet meer het zwaarste 

regiem en zeker niet overal’), dat de duurzaamheid in bouw, materiaalkeuze 

en energie nog meer gewicht krijgt en dat de locatie van de Solid-Light 

gezocht moet worden in bestaand grootstedelijk gebied. 

Onderdelen die navolging verdienen 

 – De juridische flexibiliteit die gevonden is: (a) binnen een bestaand bestem-

mingsplan volgen van een speciale procedure bij de omgevingsvergun-

ningverlening ex Wabo, zodat voor de desbetreffende locatie, met 

inachtneming van ongewenste en uitgesloten functies, veel gebruik moge-

lijk wordt; (b) voor deze gebruiksmogelijkheden het huurregime van de 

restcategorie ex Woonwet van toepassing verklaren; (c) het tijdelijk en na 
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bewezen succes permanent verkrijgen van vrijstelling binnen de vigerende 

lokale of regionale huisvestingsverordening, zodat sociale huurwoningen 

omgezet kunnen worden naar ruimte voor ander gebruik en vice versa; en 

(d) een duidelijke scheiding tussen eigendom van het casco en de inbouw 

met als kanttekening dat basisvoorzieningen voor de woningen (zoals stop-

penkast, stopcontacten en natte cel) en voor het bedrijfsonroerend goed 

beter collectief geregeld kunnen worden. 

 – Een ruim accommodatievermogen, maar ten opzichte van het accommo-

datievermogen van de huidige Solids, nadrukkelijk er een ‘met mate’. Dat 

wil zeggen extra bouwkundige investeringen in een bepaalde overmaat en 

kwaliteit waardoor een meer evenwichtige kosten/kwaliteitverhouding 

ontstaat: (beperkt) extra hoogte, ruime trappenhuizen (deels ook om te 

kunnen verhuizen), (in redelijkheid) extra stijgleidingen, (beperkt) extra 

geveloppervlak, balkons of bouwkundige voorbereiding hiervoor, meerdere 

ontsluitingen en op een beperkt aantal logische plekken aanpassingen 

voor zwaardere functies. 

 – De aandacht voor de overgangen tussen privé en openbaar, waarbij ook 

minder hoogwaardige materialen eenzelfde effect kunnen bieden. 

 – Omdat de vrijheid van de ene huurder niet onnodig de vrijheid van een 

andere huurder moet beperken, vragen bestemmings- en keuzevrijheid 

om een lichte regie vanuit de verhuurder (mogelijk in samenspraak met de 

huurders). Navolgbaar zijn in dit verband: een overzicht van ongewenste en 

nadrukkelijk uitgesloten functies, inbouwregels, eenduidige afspraken over 

indeplaatsstelling en een goede wisselwerking tussen een actieve huur-

dersvereniging en de verhuurder gedurende de inbouw en exploitatie van 

een Solid-Light.

Wie de contouren van dit nieuwe Standaard Programma van Eisen voor een 

Solid-Light leest, stelt zich ongetwijfeld de vraag of dit voorbehouden blijft tot 

nieuwbouw, zoals dit het geval was bij Solid 11 en Solid 1 en 2. Nee, is het 

antwoord als het gaat om de toekomst van de Solid. Of nog sterker gesteld: 

juist niet. Hergebruik van een bestaand gebouw met overmaat of hergebruik 

van een aantal gebouwen in elkaars directe omgeving is meer dan het over-

wegen waard gezien de structurele leegstand en nog lang niet afgeronde 

stedelijke vernieuwingsopgave in vele steden in ons land. Met deze complex-

matige of gebiedsgerichte “Solid-Reuse” kunnen de drie kernwaarden goed 

tot uitdrukking worden gebracht, waarbij het Tetterode Complex al heeft 

aangetoond met wat voor beperkte middelen min of meer hetzelfde effect 

bereikt kan worden. 

Wie de Solids van toepassing verklaart op de bouwvoorraad kan, met een 

schuin oog naar zoveel leegstand, overigens vaststellen dat Nederland vol 

staat met potentieel nieuwe Solids. 
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Bijzonder door wat je niet ziet
Daar staan ze dan. Twee nieuwe gebouwen, netjes in het gelid van de oude en 

nieuwe stad. Die op IJburg is in de volksmond al omgedoopt tot ‘het gebouw 

met de klok’. De ander is ontvangen als welkome vervanging voor het Jan 

Swammerdam Instituut in Oud-West, een complex dat hoog in het rijtje van 

lelijkste gebouwen van Amsterdam stond. De twee nieuwe gebouwen zien er 

goed uit. Op het eerste gezicht is er niet helemaal duidelijk van af te lezen wat 

er achter de gevel plaatsvindt. En laat dat nou precies ook het meest bijzon-

dere van deze twee Solids zijn: gebouwen waar de huurder – en niet de 

verhuurder, het gebouw, het beleid of regels – de bestemming, het huurop-

pervlak, de indeling, de huurprijs en bij vertrek de volgende huurder bepaalt. 

 
Extreem en radicaal experiment
In de wereld van de woningbouw, de volkshuisvesting en het vastgoed zijn de 

Solids een noviteit. Hetgeen meer over deze wereld zegt dan over de Solids. 

Want wat is er nu simpeler dan een gebouw dat elke behoefte van welke 

gebruiker dan ook mogelijk maakt, zolang het niet tot overlast leidt en de vrij-

heid van de ander onnodig beperkt? Wie de voorgeschiedenis van de Solids 

kent, weet beter. De Solids zijn een extreem en radicaal experiment, dankzij 

een wezenlijk andere opstelling van en vergaande innovaties door de 

opdrachtgever, de overheid, de ontwerper, de bouwer, de aannemer en de 

huurders.  

  

De opdrachtgever is de Amsterdamse woningcorporatie Het Oosten en zijn 

rechtsopvolger Stadgenoot. Deze probeerde dertig jaar ervaring in de Neder-

landse bouwsector, of beter gezegd frustraties over een steeds verder vastge-

lopen sector, te vertalen naar een vernieuwend en operationeel concept. Het 

Rijk, de gemeente en het stadsdeel hebben in samenwerking met de nodige 

juristen en andere deskundigen ruimte binnen vigerende wet- en regelgeving 

gevonden om de nodige vrijheden mogelijk te maken. De architecten hebben, 

in tegenstelling tot gebruikelijk, niet de plattegrond en een vaststaand 

programma maar het casco als startpunt voor hun ontwerpen genomen. In de 

bouw is een strikte scheiding tussen ruwbouw en afbouw toegepast, waar-

door een geheel ander casco gerealiseerd is. En de huurder? Die is eigenaar 

van zijn eigen inbouw geworden, heeft dit vanaf casco letterlijk moeten 

opbouwen, weet dat de Solid continu kan blijven veranderen en kan zelf 

zorgen voor een nieuwe huurder.

 
Vooral de context is vernieuwend
Dat juist de context en eigenlijk niet zozeer de twee gebouwen zelf zo 

vernieuwend zijn, staat enigszins haaks op de algemene conclusie uit 

de interne evaluatie door Stadgenoot en de Expertmeeting met diverse 

deskundigen uit de wereld van de volkshuisvesting, wetenschap, advies en 

commercieel vastgoed. Immers daar wordt uiteindelijk de logische conclusie 

getrokken dat in het huidige tijdsgewricht het onverantwoord is om, grofweg 

gesteld, dubbele stichtingskosten te hebben voor nieuwbouw waarvan de 

Vuurtje stoken in de vastgoedwereld
Door Guido Wallagh – Inbo
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Louter monofunctionele en bijna onmenselijke 
bouw voor een zogenaamde stereotiepe bewoner 
en behoefte versterken wanhoop, uitsluiting, 
desintegratie en non-participatie.



37

waardeontwikkeling onzeker is. En deze bovendien in ieder geval pas op 

lange termijn plaatsvindt en de kosten door een voortdurende optelsom van 

bouweisen per definitie tot de hoofdprijs leiden.

In deze nabeschouwing staan dan ook niet zozeer de Solids als wel de context 

van de Solids centraal. Over de gebouwen, het gebruik, de kosten en baten is 

in de omringende hoofdstukken al voldoende gesteld. Over de context, ofwel 

het waarom en de waarde van de Solids, zal juist de discussie voortgezet 

moeten worden. Terug naar de kern van de opgave in de woningbouw, de 

volkshuisvesting en het vastgoed: weer ruimte voor moedige professionals! 

  
Enig houvast in de bouw
In ‘Met andere ogen’ (2006), een publicatie over de totstandkoming van de 

Solids, stelt Frank Bijdendijk dat veranderingen in de samenleving tot voortdu-

rend nieuwe behoeften leiden, geen een hiervan precies dezelfde is en dat 

deze ook nog eens steeds onvoorspelbaarder worden. In de bouw biedt dit 

maatschappelijke gegeven dan ook maar op twee punten houvast. En dat is 

om de twee belangrijkste drijfveren van mensen serieus en als uitgangspunt 

te nemen: de wens om als gebruiker van een gebouw zelf te kiezen en de 

behoefte om te leven in een gebouw en gebied waar je je graag en lang mee 

identificeert.  

 

Met gevoel voor drama illustreert Bijdendijk zijn overtuiging aan de hand van 

ondermeer twee op ieders netvlies gebrande gebeurtenissen: de brandende 

tram in de Van Baerlestraat tijdens een van de protesten van de krakersbewe-

ging in 1982 en de brandende auto’s in de voorsteden van Parijs in 2005. Uit 

de jaren dat de krakersbeweging in Amsterdam actief was, is Bijdendijk vooral 

bijgebleven hoe krakers in het Tetterode Complex in de Bilderdijkstraat er 

geen zootje van maakten. Zij knapten het pand juist liefdevol op en hebben er 

samen met de corporatie en de gemeente een voor zichzelf en de buurt 

aantrekkelijke en multifunctionele plek van gemaakt. Een place to be waar 

gewoond wordt, waar winkeltjes, ateliers en werkplaatsen zijn. Waar verande-

ring aan de orde van de dag is. Waar dankzij beperkte investeringen in het 

casco en de installaties door de corporatie vooral vrijheid aan de huurders 

geboden wordt. Uit de gebeurtenissen in de voorsteden van Parijs wordt daar-

entegen de conclusie getrokken dat louter monofunctionele en bijna onmen-

selijke bouw voor een zogenaamde stereotiepe bewoner en stereotiepe 

behoefte wanhoop, uitsluiting, desintegratie en non-participatie versterken.  

In deze nabeschouwing staat de vraag centraal of Bijdendijk de essentie te 

pakken heeft als hij als antwoord op een continue en onvoorspelbare veran-

dering in de samenleving keuzevrijheid en dierbaarheid propageert. En zo ja, 

wat vraagt dit dan voor context?

  
Keuzevrijheid
In veel segmenten van de samenleving blijkt hoe zeer keuzevrijheid al gebrui-

kelijk is. Denk bijvoorbeeld aan steeds meer ouders die samen hun eigen 

scholen stichten, aan de snelle opkomst van particuliere energiecoöperaties, 

aan het formeel en informeel downloaden van onze eigen muziek in plaats 

van dat wij een voorgeproduceerde cd kopen of het zelf jaarlijks samenstellen 

van een zorgverzekering in plaats van dat wij dit overlaten aan een tussenper-

soon of verzekeringsmaatschappij. 

Maar leeft in de samenleving de behoefte aan keuzevrijheid ook als het gaat 

om vastgoed? Tot voor kort leek deze behoefte er nauwelijks te zijn. Wanneer 

een huurder van een woning de kleur van de voordeur, de tegels in de 

badkamer of de keukeninrichting kon bepalen – vaak overigens ook nog eens 

binnen een uitermate beperkt keuzeaanbod – of een koper zijn woning kon 

kiezen uit een catalogus – met zeker geen ruimer keuzeaanbod – leek dit 

voldoende. Toen rond de eeuwwisseling staatssecretaris Remkes namens het 

kabinet bepleitte dat een substantieel deel van de woningvoorraad, misschien 

wel tot dertig procent, via particulier, collectief particulier en mede-opdracht-

geverschap ontwikkeld zou moeten gaan worden, was dat een revolutie in het 

denken. Dit pleidooi ontmoette toentertijd overigens in de professionele 
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wereld meer ongeloof en cynisme dan herkenning en enthousiasme: “Laat 

het bouwen nou maar aan ons over.” En de samenleving leek dit, getuige de 

overspannen woning- en kantorenmarkt en nauwelijks maatschappelijk 

verzet, ook prima te vinden. 

Nu de institutionele woningbouw vrijwel geheel tot stilstand gekomen is, er 

miljoenen vierkante meters aan kantoren, kerken en rijksgebouwen structu-

reel leeg zullen blijven staan en sprake is van financieel wanbeleid door 

banken, beleggers en hier en daar ook overheden en corporaties, komt een 

onderstroom in de samenleving aan de oppervlakte die misschien niet zozeer 

keuzevrijheid als wel invloed en zelfbeschikking op de bouw, de duurzaam-

heid, de kwaliteit en de waardeontwikkeling opeist. Invloed en zelfbeschik-

king als reactie op een falend systeem. 

Is dit een tijdelijke reactie of is dit een onomkeerbare beweging? Degenen die 

menen dat de roep om invloed en zelfbeschikking in de bouw een tijdelijke 

reactie is, voeren aan dat de Nederlandse samenleving, in tegenstelling tot die 

in de ons omringende landen, nauwelijks ervaring heeft met het nemen van 

eigen verantwoordelijkheid en het lopen van risico. Zo gauw de economie 

weer een beetje aantrekt, zal de samenleving het wel weer overlaten aan een 

dan geherstructureerde en weer gezonde bouwwereld. Degenen die menen 

dat sprake is van een onomkeerbare beweging verwijzen naar al die andere 

segmenten in de samenleving waar keuzevrijheid een nieuwe werkelijkheid 

aan het worden is. Inmiddels blijken al miljoenen Nederlanders verstand van 

verzekeren te hebben. Dus waarom niet van bouw? Wie zich realiseert dat 

alleen al de bouwmarkten jaarlijks voor zo’n drie miljard omzetten, ziet 

hoeveel Nederlanders al vertimmeren aan keukens, zolders en tuinen. Meer 

invloed op de bouw is dan ook een logische vervolgstap. En als iets snel went, 

dan is het (keuze)vrijheid, invloed en zelfbeschikking. 

Mijn vermoeden is dat de behoefte aan meer invloed, zelfbeschikking en 

keuzevrijheid in de bouw zeker niet voor iedereen op zal gaan, maar nadruk-

kelijk groter en structureler zal worden dan deze nu is. Leefstijlonderzoeken 

die constateren dat slechts bepaalde niches in de samenleving belangstelling 

en de mogelijkheden (in tijd, geld en kennis) hebben, kijken veel te veel in de 

achteruitkijkspiegel. Uit de vraaggesprekken met huurders uit de Solids of 

bijvoorbeeld uit de meest recente ervaringen met zelf- en samenbouw in 

Almere Poort blijkt daarentegen dat nieuw aanbod nieuwe vraag uit de 

samenleving oproept. Dankzij de sociale media zal het verspreiden van 

nieuwe ervaringen en voorbeelden door ervaringsdeskundigen in plaats van 

instituties steeds grotere groepen in de samenleving overtuigen van het 

nuttige en aangename van invloed, zelfbeschikking en keuzevrijheid. Nu is 

overigens al te zien dat dit zich nadrukkelijk niet beperkt tot bijvoorbeeld 

‘rode leefstijlen’ zoals een bepaald leefstijlbureau doet vermoeden, ofwel de 

‘consument met een vrije en onafhankelijke geest’. De Solids en de vele vari-

anten van zelfbouw in Almere en elders in het land spreken bredere groepen 

in de samenleving aan: van koper tot sociale huurder, van architect tot 

buschauffeur, van NRC-lezer tot Hart van Nederland-kijker, van individu tot 

groep, van jong tot oud. Opvallend is dat particuliere opdrachtgevers nadruk-

kelijk oog hebben voor mogelijke veranderingen in de tijd. Hoewel de Solids 

uiteraard volledig geaccommodeerd zijn om verandering mogelijk te maken, 

zien wij dit ook elders in lichtere vormen van zelfbouw terug. Dat de markt – 

zoals in het geval van de Solids de inbouwmarkt – nog nauwelijks op deze 

groeiende vraag uit de samenleving ingespeeld is, is slechts een kwestie van 

tijd. Interessante ontwikkeling op dit gebied is de informele ruileconomie die 

momenteel sterk in opkomst is als gevolg van de inrichting van tijdelijke loca-

ties zoals broedplaatsen. 

Dierbaarheid
Gaat het bij keuzevrijheid om het individu en het accommodatievermogen om 

continu te kunnen veranderen, bij dierbaarheid gaat het juist om het tegen-

overgestelde. De Solids zien in dierbaarheid een tweede houvast. Namelijk 

een constante, duurzame en bijna universele kwaliteit die gebruikers, bezoe-

kers en passanten bindt en het gebouw met zijn omgeving verbindt. Een 
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kwaliteit die voortkomt uit een aantrekkelijke vormgeving van gevels, fraaie 

en ruim bemeten ontsluitingen, een zorgvuldige detaillering, materialen die 

mooi verouderen en een duurzame uitstraling. Ofwel kwaliteiten om van te 

houden en te blijven houden. Dierbaarheid vertegenwoordigt op deze manier 

een collectieve waarde, die juist niet door het individu maar door de gemeen-

schappelijke eigenaar gecreëerd en geborgen moet worden.

Op het eerste gezicht komt dit logisch over. Aantrekkelijke gebouwen, ofwel 

gebouwen die in de loop der tijd altijd weer als goed en mooi ervaren worden, 

blijken een bijna onveranderlijke uitstraling te hebben en continu waardering 

op te roepen. Voorbeelden te over die deze stelling kunnen ondersteunen. 

In ‘Met andere ogen’ wordt zo ondermeer verwezen naar het Place Stanislas 

in de binnenstad van Nancy. Rond dit plein staan vier vrijwel identieke 

gebouwen uit 1752, die hogelijk gewaardeerd worden dankzij een mooi verou-

derings- en overigens ook restauratieproces. Dat achter de vier gevels totaal 

verschillende functies schuilgaan - van horeca, kantoren, museum, hotel 

tot opera en theater – bevestigt vervolgens weer het belang van dat eerste 

houvast, namelijk de veranderbaarheid. 

Het dierbaarheidsgehalte van het bestaande beoordelen is echt niet moeilijk; 

er consequenties aan verbinden voor het nieuwe wel. Zo staat het letterlijk in 

‘Met andere ogen’. Heerlijk provocerend! Juist omdat later in dezelfde publi-

catie ook wordt gesteld hoe geslaagd de dierbaarheid van de twee Solids zijn. 

Maar hier hebben de Solids toch iets minder het gelijk aan hun kant. 

Ten eerste lijken de historische voorbeelden wat mank te gaan. Er zijn immers 

net zoveel voorbeelden te geven van historische gebouwen met aantrekke-

lijke gevels, fraaie en ruim bemeten ontsluitingen, zorgvuldige detaillering, 

mooi verouderde materialen en een duurzame uitstraling die helemaal niet 

dierbaar blijken te zijn. Wie over de Canebière loopt, de hoofdstraat van 

Marseille, zal waarschijnlijk ook aan het twijfelen slaan. Ten tweede vraagt de 

verwijzing naar de prachtige Amsterdamse grachtenpanden, zoals eveneens 

in ‘Met andere ogen’ wordt gedaan, enige nuancering. Een deel van de 

oorspronkelijke gevels van de grachtenpanden is immers al na enige tijd 

vervangen voor compleet nieuwe gevels. Maar vooral de wat andere interpre-

tatie die huurders van de Solids geven aan dierbaarheid vraagt om een nadere 

overdenking. 

De vraag hoe dierbaar huurders de Solids vinden, roept in de vraaggesprekken 

met hun niet direct associaties op. Wanneer vervolgens uitgelegd wordt wat 

beoogd is met dierbaarheid, geven huurders aan de esthetiek van hun Solid te 

waarderen, maar vooral toch gehoopt te hebben op wat Ivana Ivkovic (2008) 

het ‘leven in de stedelijke luwte’ noemt. Haar stelling is dat het leven van de 

moderne stedeling zich niet louter meer afspeelt in het publieke of private 

domein, maar juist in een tussenruimte tussen publiek en privé. Hier ervaart 

de moderne stedeling een nieuw gevoel van gemeenschappelijkheid en 

geborgenheid. Noem het desnoods terugtrekken, aldus Ivkovic. Maar dan niet 

uit onwil om met anderen te leven, maar juist om aan de snelheid en het over-

wegend consumptieve karakter van de stad iets vertrouwds en eigens toe te 

voegen. Zij ziet als het ware ‘steden in de stad’ of ‘stedelijke woonvormen met 

geborgenheid’ als een antwoord op de zoektocht naar leefbaarheid in en het 

terugveroveren van de stad. Juist omdat men het leven in de stad prefereert, 

hebben stedelingen behoefte aan een dagelijkse leefomgeving in de stede-

lijke luwte. Verwar dit overigens niet met een gated community dat vooral 

gericht is op afsluiten, maar zie het meer als het onder elkaar zijn en leven in 

een vertrouwde en geborgen omgeving. 

Want wat viel ons nu zo op in de gesprekken met huurders? Zowel huurders 

van woon- als bedrijfsruimtes in beide Solids hadden een gemeenschappelijke 

en telkens terugkerende verwachting of zelfs verlangen: kunnen leven in een 

complex waar een aantrekkelijke mix van wonen en kleinschalige bedrijvig-

heid zou zijn. Levendig. Veranderlijk. Maar wel met een min of meer gedeeld 

leefpatroon. Grote hotels zoals in de Solid van Oud-West of het vrijwel 

compleet ontbreken van functiemenging in de Solid van IJburg passen in de 

optiek van de huurders maar ook in de beschrijving van Ivkovic niet in dit 
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beeld. Wellicht dat dit na verloop van tijd nog zal ontstaan, maar als het aan de 

huurders ligt zal kleinschalige functiemenging – van wonen en werken – de 

meest ultieme, duurzame en dierbare kwaliteit aan de Solids geven. Een 

advies dat minder accent legt op de gevels, materiaalkeuze en de esthetiek, 

minder voorinvesteringen in het casco oproept en meer aandacht voor klein-

schaligheid en functiemenging vraagt.

Moedige professionals
Regels, sancties en toezicht zijn de meest voorkomende reacties op misstan- 

den in welke sector dan ook. Natuurlijk heeft dit enig nut, zo stelt Iris van 

Domselaar (2013), maar het is buitengewoon naïef te denken dat dit volstaat 

bij de aanpak van misstanden in bureaucratische organisaties. Veel meer 

effect heeft het als professionals voldoende moed hebben persoonlijke  

risico’s het hoofd te bieden, zo betoogt deze rechtsfilosoof. Niemand krijgt 

deze professionele moed cadeau. Die moet worden ontwikkeld. Die moet 

worden geoefend. Anderen zijn nodig. Voor aanmoediging, raad, troost en als 

rolmodel. En als laatste randvoorwaarde stelt Van Domselaar dat moedige 

professionals een veilige ruimte nodig hebben. Om op adem te komen, om 

met anderen uit te wisselen en om de eigen koers (opnieuw) te kunnen 

bepalen. 

Van Domselaar refereert onder meer aan misstanden in de wetenschappelijke 

wereld. Maar haar betoog inspireert ook om zo naar de geschiedenis en 

toekomst van de Solids te kijken. Natuurlijk waren de Solids bedoeld om voor 

goede huisvesting te zorgen. Voor iedereen. Voor nu en voor een onbekende 

toekomst. Maar de Solids waren bovenal een poging om misstanden in de 

bouwsector aan de kaak te stellen. Namelijk het onvermogen om oprechte 

belangstelling te hebben voor wat zelfbewuste mensen willen en kunnen, het 

telkens weer vervallen in stereotiepe mensbeelden en vastgoedconcepten als 

ook de voortdurende fixatie op het zo laag mogelijk houden van de stichtings-

kosten, terwijl in de exploitatiekosten en het beperken van exploitatierisico’s 

misschien wel veel meer winst te behalen is. 

Stadgenoot heeft rondom de Solids een gideonsbende kunnen formeren. 

Binnen de eigen organisatie, binnen de overheid, onder architecten, bouwers 

en installateurs. Een moedige gideonsbende die na de brandende tram in 

de Van Baerlestraat (1982) en de brandende auto’s in de voorsteden van 

Parijs (2005) in de afgelopen jaren een subtiel brandje aangestoken heeft in 

de vastgoedwereld. Zo heeft Stadgenoot het risico op een aanvangsverlies 

bewust genomen en is het niet over een nacht ijs gegaan bij de conceptont-

wikkeling - op een moment overigens dat er nog rendement uit het geïnves-

teerde vermogen kwam. Tevens heeft Stadgenoot samen met de Katholieke 

Universiteit Leuven een uniek veilingsysteem ontwikkeld voor de eerste 

verhuur en een volstrekt andere marketingstrategie gevolgd dan gebruike-

lijk was. Stadsregio Amsterdam heeft het mogelijk gemaakt dat Stadgenoot 

voorlopig tijdelijk niet hoeft te voldoen aan de regels voor woningtoewijzing, 

woningonttrekking en het zogeheten passendheidscriterium. Onderhuur is, 

met een vetorecht voor Stadgenoot, toegestaan. De gemeente Amsterdam 

heeft bepaald dat voor het erfpacht dat normaliter hoger is voor bedrijvig-

heid dan voor wonen, een gemiddelde bezetting van de complexen over een 

termijn van vijf jaar als maatstaf geldt. En dat bij wijze van uitzondering de 

pachtsom niet alleen omhoog, maar ook omlaag kan. Met de stadsdelen is, 

onder voorwaarden, een zo groot mogelijke bestemmingsvrijheid gecreëerd. 

De architecten hebben bijna zonder plattegrond en vaststaand programma 

ontworpen. En de scheiding tussen casco en inbouw hebben installateurs en 

bouwers eveneens genoodzaakt om innovatief te werk te gaan. In een sector 

die behoorlijk met zichzelf in de knoop zit, is innovatie mogelijk. Dankzij 

moedige professionals. 

Veilige ruimte
Moedige professionals hebben een veilige ruimte nodig, zo lazen we net. Om 

op adem te komen, ervaringen te spiegelen en een vervolgkoers te bepalen. 

En juist deze veilige ruimte wordt momenteel met de dag kleiner. De econo-

mische crisis lijkt vrijwel elke laatste innovatie en dynamiek uit de sector te 

zuigen. De positie van de corporatiesector is benard. Kramp en krimp domi-
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neren. Niets doen lijkt bijna de enige optie. En kritiek op de Solids is makkelijk 

te geven en, zo kort na oplevering en middenin de crisis, ook nauwelijks te 

weerleggen. Want inderdaad zien wij in geen van beide Solids de fijnmazige 

functiemenging terug. Woongroepen die eindelijk eens in Amsterdam 

complete vrijheid geboden werd om zich te huisvesten op twee prachtige 

locaties zijn, vooralsnog, een voor een afgehaakt. In de Solid op IJburg is een 

onaantrekkelijke collectieve verkeersruimte ontstaan, juist door toch weer 

ouderwets te vervallen tot het tekenen van plattegronden. En dezelfde Solid 

kampt na een jaar met zoveel leegstand dat de ruimte voor vrijesectorhuur 

verbouwd wordt voor sociale huur. Ja, dan zijn de voorinvesteringen hoog.

De cruciale vraag is dan ook wat nu de belangrijkste conclusie uit de evaluatie 

van de Solids is. Natuurlijk is dit de verkenningstocht door drie decennia 

werken in de bouwwereld en ervaringen uit het buitenland. Een verkennings-

tocht die de focus in de huisvesting weer gelegd heeft waar deze hoort: bij de 

continu veranderende wensen en behoeften van mensen waar huisvesting 

voortdurend op zal moeten meebewegen. Natuurlijk zijn dit onderdelen uit 

het concept die voor herhaling vatbaar zijn, zoals te lezen is in hoofdstuk 3 

van de evaluatie. Maar in het kader van deze persoonlijke nabeschouwing 

wordt een andere conclusie getrokken. De Solids tonen aan hoe belangrijk het 

is dat er een veilige ruimte is geboden waarin moedige professionals zijn 

opgestaan, die tijd hebben kunnen nemen om met andere ogen te kijken naar 

een sector die schreeuwt om vernieuwing en die het risico genomen en 

gekregen hebben om – zorgvuldig, goed voorbereid en geëngageerd – een 

experiment aan te gaan. Zorg vooral opnieuw voor zo’n veilige ruimte. Juist nu 

wij richting kunnen geven aan verandering van tijdperk. 

Tijdelijkheid is het nieuwe kraken
Zonder idee is zo’n veilige ruimte natuurlijk zinloos. Nederland loopt al over 

van de denktanken. De kracht van de veilige ruimte rondom de Solids is juist 

geweest dat hierbinnen moedige professionals gewerkt hebben aan concrete 

resultaten. Deze succesformule verdient navolging, waarbij dat voorbeeld van 

het Tetterode Complex misschien veel actueler is dan wij denken. Immers dat 

voorbeeld laat zien dat vanuit de samenleving mensen opstaan die waarde 

zien in het behouden van een zogenaamd afgeschreven pand, die bereid zijn 

zich hiervoor in te zetten, die het creatieve en organiserende vermogen 

hebben om met beperkte middelen zo’n afgeschreven pand tot een springle-

vend en vitaal centrum te maken. En die naast autonomie, de behoefte aan 

continue verandering en eigen huisvesting ervoor zorgen dat anderen – 

dankzij winkeltjes, werkplaatsen of wat voor openbare voorziening dan ook – 

net zo kunnen genieten van zo’n centrum. 

In het geval van het Tetterode Complex werd Stadgenoot uitgenodigd om 

eens een kijkje te komen nemen. Hieruit is een duurzame en respectvolle 

relatie ontstaan tussen krakers, bewoners uit de omgeving, gemeente en 

corporatie. Voor de komende tijd lijkt een omgekeerde beweging van belang. 

Ga actief als professionals de samenleving in. Sluit je aan op nieuwe en steeds 

sterker wordende bewegingen in de samenleving, zoals op de groeiende 

onderstroom van initiatieven op het gebied van eigen energievoorziening, 

voedselproductie en (tijdelijke) herbestemming van leegstaande kantoor-

panden. Verbind je als professionals, bijvoorbeeld via je jonge werknemers, 

met generaties die vaak verder van je af staan. En blijf je omringen met dwars-

denkende juristen en financieel specialisten die oog hebben voor nieuwe 

waardepatronen. Verlaat, vooralsnog, de gedachte dat het om nieuwbouw 

moet gaan. Immers, zijn hergebruik en tijdelijkheid niet de ultieme expressies 

van continue verandering? 
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Uitgangspunt: maximaal accommodatievermogen
De Solids accommoderen, met uitzondering van overlast- of aanstoot- 

gevende functies, alle vormen van gebruik, verkaveling en inbouw. Vanuit 

bouwtechnisch oogpunt gezien blijken dan wonen, werken en bijeenkomst-

functies niet alleen de meest voorkomende, maar ook de meest vergaande 

eisen ten aanzien van de plattegronden, de verdiepingshoogte, de ontslui-

ting, de schachten en installaties, de sterkte van de vloeren, de kwaliteit van 

de unitscheidende wanden en de elektriciteit te stellen. Deze zijn verwerkt in 

het Standaard Programma van Eisen voor de Solids, dat met enkele noodza-

kelijke locatiespecifieke wijzigingen, voor zowel Solid 11 als Solid 1 en 2 

gevolgd is. 

Algemene conclusies 
 – In Solid 11 en Solid 1 en 2 kunnen vrijwel alle woon-, werk- en bijeenkomst-

functies op alle verdiepingen en op bijna alle plekken in de gebouwen 

gehuisvest worden. Het uitgangspunt, een vrijwel maximaal accommoda-

tievermogen, is (in combinatie met een grote mate van bestemmingsvrij-

heid) hiermee in grote lijnen verwezenlijkt. 

 – De stedenbouwkundige en constructieve randvoorwaarden voor Solid 11 

hebben echter de verkavelings- en indelingsvrijheid voor dit gebouw enigs-

zins beperkt. Daarnaast is in een late fase van het ontwerpproces bij Solid 1 

en 2 gekozen voor meer Solidruimten waardoor er extra voordeuren nodig 

waren en zodoende extra verkeersruimte tegen de betonkernen gemaakt 

zijn. Deze ingreep heeft een suboptimaal resultaat opgeleverd doordat er 

smalle, onaantrekkelijke en vooral onoverzichtelijke collectieve verkeers-

ruimten zijn ontstaan.  

 – De geïnterviewde huurders willen logische plattegronden, zonder al te veel 

verlies aan verkeersruimte. Daarnaast geven bepaalde huurders aan dat de 

locatie van de natte cel erg voorspelbaar is. Dit doet de vraag rijzen tegen 

welke prijs – in letterlijke en figuurlijke betekenis – een maximale verkave-

lings- en indelingsvrijheid geboden moet worden.  

 – In geen van de Solids is verticale flexibiliteit mogelijk, ofwel de mogelijkheid 

om twee boven elkaar liggende Solidruimtes via een interne trap met 

elkaar te verbinden. De vraag naar een dergelijke verruiming van het 

accommodatievermogen is door maar een van de huurders, namelijk een 

huurder van een hotel, gesteld. Zou, bij een toepassing van Solid-principes 

in de toekomst het kunnen verbinden van bovenliggende ruimtes niet een 

aantrekkelijk pluspunt kunnen zijn, zo kwam met name bij de experts naar 

voren. 

 – Privébuitenruimte (zoals balkons) en een goede overgang tussen privé en 

openbaar kunnen niet hoog genoeg gewaardeerd worden. De totale beoor-

deling van een gebouw wordt door huurders en belangstellenden in 

belangrijke mate bepaald door de aanwezigheid van privébuitenruimte, 

een goede overgang tussen privé en openbaar (zoals galerijen en glazen 

entree van Solid 11 of de arcade van Solid 1 en 2) of juist door het 

ontbreken van privébuitenruimte en minder geslaagde overgangen tussen 

privé en openbaar (zoals entrees en gangen van Solid 1 en 2).  

 – Verwacht zelfs bij eerste bewoning geen gezamenlijke inhuizing, maar 

creëer wel de juiste voorwaarden om makkelijk in te huizen. Hetzij via een 

structurele centrale verhuiszone waar huurders altijd gebruik van kunnen 

maken, hetzij via een ruime transportlift, hetzij via het tussendoor kunnen 

aftimmeren van liften om beschadiging te voorkomen. De eerste huurders 

gaven overigens een duidelijke voorkeur voor inhuizing, namelijk gewoon 

via de lift die hiervoor dan tijdelijk afgetimmerd wordt. 
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Nadere toelichting
Ondanks het feit dat gewerkt is met een Standaard Programma van Eisen voor 

alle Solids, zijn er op onderdelen bouwtechnische verschillen tussen Solid 11 en 

Solid 1 en 2 op het gebied van de schachten, de verkaveling en kavelgroottes, 

de verdiepingshoogtes, de constructievloeren, de gevels, de overgang tussen 

privé en openbaar en de gevolgen hiervan voor de functie-, indelings- en verka-

velingsvrijheid. 

Solid 11 – algemeen 
De constructie- en stramienmaten van dit gebouw zijn, als gevolg van het 

stedenbouwkundig plan en de al gebouwde tweelaagse ondergrondse parkeer-

garage, in belangrijke mate bepalend geweest voor de posities van de dragende 

kolommen en schachten van het gebouw. Hierdoor moest afgeweken worden 

van het Standaard Programma van Eisen en is alleen een strokenverkaveling 

met smalle, langgerekte en soms onlogisch in te delen plattegronden mogelijk. 

De ontsluiting van de verdiepingen gaat via twee kernen en galerijen. 

Solid 11 - schachten
In Solid 11 zijn tien decentrale dubbele schachten met één schacht voor wonen 

en één schacht voor werken. De keuze voor decentrale schachten zorgt voor 

veel verkavelings- en indelingsvrijheid maar heeft ook nadelen:

1. De schachten vragen veel ruimte die ten koste gaat van het verhuurbare 

vloeroppervlak en de ruimtelijke beleving.

2. De aanleg ervan was kostenverhogend.

3. De horecavoorzieningen hebben voor hun ventilatie niet voldoende aan de 

capaciteit van zo’n decentrale schacht. Zij hebben een centrale schacht 

nodig die aan de kern grenst, waardoor hun verkavelingsvrijheid beperkt is 

gebleven tot de kern van Solid 11. 

4. De decentrale schachten bevinden zich altijd in de Solidruimten, waardoor 

het beheer- en onderhoudtechnisch complexer is omdat men dan altijd een 

privéruimte in moet. De aanleg van een aparte schacht voor het wonen en 

werken is een eis van nutsbedrijven. 
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Solid 11 – verkaveling en kavelgrootte
De locatie van de schachten, de positie van de penanten en de strokenverka-

veling hebben, in combinatie met het gegeven dat door de schachten niet 

overal unitscheidende wanden geplaatst konden worden, een soms onlogi-

sche verkaveling tot gevolg. Dit heeft enkele belangstellenden voorafgaand 

aan de veiling doen besluiten om niet te bieden. De uiteindelijke huurders zijn 

verdeeld over de verkaveling. Sommigen hebben in de beperkingen een 

uitdaging gezien om tot een bijzondere inrichting en inbouw te komen. 

Anderen vinden de Solidruimten suboptimaal en vinden dat zij te veel 

verkeersruimte kwijt zijn. 

Door het accommodatievermogen van Solid 11 is het zonder bouwtechnische 

aanpassingen mogelijk gebleken om de minimale kavelgroottes aan te 

passen. Zo zijn in Solid 11 minimale kavels van 60 m² voor sociale huur en 

bedrijfsruimten en 95 m² voor vrijesectorhuur aangeboden, waarmee beter 

aangesloten is op een manifest geworden behoefte aan kleine en goedkopere 

ruimtes. 

Daar waar een regulier woongebouw een bruto-nettoverhouding kent van 

circa 70% is deze in Solid 11 78%. Solid 11 lijkt dan ook een efficiënt 

ontworpen en gebouwd complex. Hierbij moet als kanttekening geplaatst 

worden dat dit exclusief de inbouw (waaronder wanden en installaties) is, 

omdat deze door de huurder zelf geplaatst moeten worden. Daarnaast wijzen 

de huurders van Solid 11 nog op de onlogische plattegronden met veel 

verkeersruimte, waardoor de bruto-nettoverhouding gunstig uitvalt voor 

Stadgenoot maar juist ongunstig voor de huurders. 

Solid 11 – verdiepinghoogte 
De hoogte van de verdiepingen voldoet niet helemaal aan het Standaard 

Programma van Eisen. De plint is namelijk 3,94 meter hoog (netto), terwijl de 

norm minimaal 4,5 meter is. De hoger gelegen verdiepingen zijn 3,05 meter 

en voldoen daarmee aan de norm van 3 meter. De geïnterviewde bewoners 

spreken zich hier noch waarderend noch kritisch over uit.
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Solid 11 – constructievloeren 
Solid 11 is opgeleverd met een lager gelegen kale constructievloer die ruimte 

moet bieden aan een tweede vloer met daaronder alle installaties. Dit is, 

evenals bij Solid 1 en 2, niet helemaal geslaagd. Het afschot is te laag om op 

alle plekken in de ruimte aansluitingen voor de riolering mogelijk te maken. 

Dit beperkt het accommodatievermogen enigszins.

Daarnaast wordt het accommodatievermogen beperkt doordat samenvoe-

ging in verticale zin niet mogelijk is. De dikke vloeren met bewapening 

kunnen niet worden geopend in verband met het draagvermogen. Een optie 

zou zijn geweest om op bepaalde plekken ‘zachtere’ delen in de vloer (fonta-

nellen) te realiseren, die eenvoudig doorgebroken zouden kunnen worden. 

Van deze optie is door Stadgenoot afgezien. 

Solid 11 – gevel en inhuizen
Solid 11 heeft dragende gevels. Voor het vervoer van bouwmateriaal voor de 

inbouw is bij het ontwerp rekening gehouden met grote ramen en zijn de 

balkonafscheidingen evenals galerijafscheidingen demontabel. De eerste 

huurders zouden voor het inhuizen een transportlift moeten huren, bij voor-

keur in gezamenlijkheid en begeleid door de inbouwcoördinator van Stadge-

noot. In de praktijk bleek dit niet te werken. De huur van transportliften werd 

door de eerste huurders als te duur en onhandig gezien. Hierop heeft de huur-

dersvereniging van Solid 11 besloten om de lift een tijdlang af te timmeren 

om beschadiging te voorkomen. 

Solid 11 – overgang privé-openbaar
De overgangen tussen privé en openbaar zijn bij Solid 11 vormgegeven via 

een centrale binnenplaats die afgesloten is met een glazen wand aan de voor-

zijde van het gebouw en open galerijen die hierop uitkijken. Door de transpa-

rantie van de glazen entree, de centrale binnenplaats en de open galerijen 

kunnen huurders en bezoekers elkaar gemakkelijk, zichtbaar en in een pret-

tige en sociaal veilige atmosfeer ontmoeten. De overgang tussen privé en 

openbaar is hierdoor geleidelijk. De centrale binnenplaats komt voor de 
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meeste huurders echter over als leeg en onherbergzaam. De galerijen creëren 

veel ontsluitingsmogelijkheden. Hier en daar verschijnen al bankjes op de 

galerijen, waarmee uitdrukking wordt gegeven aan het in gebruik nemen van 

deze gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. De behoefte om elkaar te 

ontmoeten is overigens beperkt, zo geven huurders aan. Het feit dat hotel-

gasten over de centrale binnenplaats en galerijen lopen, vinden sommige 

huurders inherent aan het Solidconcept. Andere huurders ervaren dit als 

onaangenaam; zij vinden dat er teveel hotels en hotelgasten zijn en achten dit 

strijdig met het Solidconcept en de gewekte verwachtingen. 

Solid 11 – opleveringsniveau
Stadgenoot heeft unitscheidende wanden geplaatst die voldoen aan de eisen 

van woningen en kantoren. Een huurder met zwaardere geluidsbelaste func-

ties, zoals horeca, moet zelf voor aanvullende maatregelen zorgen. Daarnaast 

heeft Stadgenoot standaard 3*25A en 3*80A mogelijk gemaakt. Zwaardere 

stroom is beperkt mogelijk en moet door de huurder zelf geregeld worden. 
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Solid 1 en 2 – algemeen 
Solid 1 en 2 zijn relatief diepe gebouwen. De ontsluiting gaat via twee kernen 

die ieder uitkomen op twee entrees die zijn gesitueerd aan de zijkant van het 

gebouw. Door de diepte in combinatie met de kernontsluiting hebben de  

Solidruimten vaak slechts aan één zijde daglicht. Vooral de Solidruimte tussen 

de twee kernen is donker. Wat de begane grond betreft is de bruto-nettover-

houding relatief ongunstig en wordt de enorme verdiepingshoogte (5,60 

meter netto) juist als een onderscheidende kwaliteit gezien. 

Solid 1 en 2 – schachten 
Bij Solid 1 en 2 zijn er per kern twee schachten waar maximaal vier Solid-

ruimten van installaties kunnen worden voorzien. Zware horecavoorzieningen 

moeten voor de ventilatie uitwijken naar één van de twee schachten achter 

het trappenhuis die speciaal voor dat doel zijn ontwikkeld. Hierdoor is het 

alleen in het achterste deel van de gebouwen mogelijk om horeca te huis-

vesten. Volgens betrokkenen is dit geen punt omdat vooral vraag is naar grote 

horecaruimtes van minimaal 180 m² en dan is de schacht goed bereikbaar. De 

kanalen en de schachtruimten voldoen voor ventilatie van horeca. 

Ook hier geldt dat de aanleg van dubbele schachten, dus één voor het wonen 

en één voor het werken, voortkomt uit eisen van nutsbedrijven. 
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Solid 1 en 2 – verkaveling en kavelgrootte 
De diepte van Solid 1 en 2 geeft in principe veel verkavelingsmogelijkheden, 

maar bij het aanpassen van de minimale kavelgrootte naar 60 m² voor sociale 

huur en bedrijven bleken de grote vloeroppervlakten in combinatie met de 

twee kernen toch beperkend te werken. Installaties moesten hiervoor 

verplaatst worden en er moest een extra gang om de kern heen gerealiseerd 

worden. In het definitieve ontwerp is ervoor gekozen om de Solidruimten voor 

sociale huur te concentreren op de vierde, vijfde en zesde verdieping. Door de 

marktsituatie zijn de ruimtes voor vrije sector niet en voor bedrijvigheid te 

weinig verhuurd. Deze leegstand heeft Stadgenoot medio 2012, dus een jaar 

na oplevering, doen besluiten om de leegstaande Solidruimten geschikt te 

gaan maken voor sociale verhuur. 

Daar waar een regulier woongebouw een bruto-nettoverhouding kent van 

circa 70% is deze in Solid 1 en 2 min of meer vergelijkbaar (72%). Evenals bij 

Solid 11 dient ook hier dezelfde kanttekening geplaatst te worden. Het gaat 

hier om een verhouding exclusief de inbouw zoals wanden, installaties die 

door de huurder zelf geplaatst moeten worden en bij Solid 1 en 2 ook nog 

een ombouw die rond de kern nodig is om Solidruimten van 60 m² mogelijk 

te maken. Dit gegeven, gecombineerd met het ontbreken van een speciale 

verhuiszone en te krappe lifthallen in Solid 1 en 2, brengt zowel geïnterview- 

den als Stadgenoot tot de conclusie dat Solid 1 en 2 te krap ontworpen zijn. 

Solid 1 en 2 - verdiepingshoogte
De hoogte van de plint (5,6 meter netto) voldoet ruimschoots aan het Stan-

daard Programma van Eisen (minimaal 4,5 meter). Dat geldt niet voor de 

sommige hoger gelegen verdiepingen die 2,90 meter hoog zijn, terwijl het 

Standaard Programma van Eisen als norm minimaal 3 meter stelt. 

Solid 1 en 2 – constructievloeren
De extra zware vloeren van Solid 1 en 2 maken verticale flexibiliteit onmoge-

lijk. Eén huurder (van een hotel) heeft gevraagd of het mogelijk was om 

verdiepingen samen te voegen. 

Evenals bij Solid 11 is bij Solid 1 en 2 het afschot tussen de constructievloer en 

de tweede vloer te laag om op alle plekken in de ruimte aansluitingen voor de 

riolering mogelijk te maken. Dit beperkt het accommodatievermogen enigs-

zins. 
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Solid 1 en 2 – ramen 
Ten gevolge van de brandveiligheidseisen kunnen bij Solid 1 en 2 bepaalde 

ramen niet open. Dit heeft op bepaalde plekken de verkaveling beperkt.  

Daarnaast zijn extra investeringen in kozijnen gedaan, zodat een hotel – die 

het open kunnen doen van ramen als voorwaarde stelde – zich alsnog in dit 

gebouw heeft gevestigd. 

Solid 1 en 2 – gevel en inhuizing
Solid 1 en 2 hebben geen dragende gevel, hetgeen op termijn vervanging van 

de gevel zonder sloop mogelijk maakt en de optie openlaat om eenvoudig uit 

te bouwen. Ook hier is bij het ontwerp rekening gehouden met extra grote 

ramen voor inhuizing. Tevens is bij Solid 1 en 2 een elektronische hijsinstal-

latie gebouwd, die echter bij harde wind niet gebruikt kan worden en lang-

zaam werkt. In de praktijk verkiezen huurders ervoor om, evenals bij Solid 11, 

via de inpandige lift te verhuizen. Ook in Solid 1 en 2 is daarom de lift afgetim-

merd om beschadigingen te voorkomen. 
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De overgang privé-openbaar op de begane grond is geleidelijk door een 

arcade en grote glazen gevelopeningen met deuren erin. De hoger gelegen 

verdiepingen worden ontsloten via de twee entrees aan de zijkanten van Solid 

1 en 2. Veel geïnterviewden zijn kritisch over de twee entrees: de entreehal is 

te klein en opent het gebouw onvoldoende. De gangen naar de lift zijn te 

smal, te laag en de dichte deuren versterken een beklemd gevoel. Vanuit de 

lifthallen is er geen zicht op de entree en de Solidruimten. Dit belemmert de 

oriëntatie en zou kunnen leiden tot een gevoel van onveiligheid. Dit laatste 

wordt overigens niet genoemd door de geïnterviewde huurders. Terugkerend 

punt van kritiek is het ontbreken van balkons. 

Solid 2 – opleveringsniveau
Stadgenoot heeft unitscheidende wanden geplaatst die voldoen aan de eisen 

van woningen en kantoren. Een huurder met zwaardere geluidsbelaste func-

ties, zoals horeca, moet zelf voor aanvullende maatregelen zorgen. Daarnaast 

heeft Stadgenoot standaard 3*25A en 3*80A mogelijk gemaakt. Zwaardere 

stroom is beperkt mogelijk en moet, evenals bij Solid 11, door de huurder zelf 

geregeld worden. 
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Uitgangspunt: maximaal exploitatieresultaat
De stichtingskosten voor de Solids (te weten: grondkosten, bouwkosten en 

bijkomende kosten zoals conceptontwikkelingskosten) zijn ongeveer twee 

keer zo hoog als een regulier nieuwbouwcomplex met gemengde functies: 

rond de 2.700 per m²/verhuurbaar vloeroppervlak. Tegenover deze hogere 

bouwkosten staat de verwachting dat de Solids zullen zorgen voor lagere 

onderhoudskosten en hogere opbrengsten, door: 

 – Geen afschrijving van de investering in het casco vanwege de kwalitatief 

hoogwaardige en mooi verouderende materialen en de bouwtechnische 

maatregelen die genomen zijn om een flexibel gebruik in de toekomst te 

faciliteren.

 – Lagere onderhoudskosten aan het casco vanwege de kwalitatief hoog-

waardige en mooi verouderende materialen.

 – Geen klachtenonderhoud aan de inbouw omdat deze in eigendom zijn van 

de huurder.

 – Laag mutatieonderhoud omdat de inbouw in de meeste gevallen verhan-

deld wordt en alleen mutatieonderhoud zal plaatsvinden als de inbouw 

achtergelaten wordt door de vertrekkende huurder en deze door Stadge-

noot verwijderd moet worden.

 – Laag verhuurrisico vanwege het accommodatievermogen.

 – Hogere verhuuropbrengsten vanwege de veiling.

 – Laag risico op frictie- en structurele leegstand vanwege de indeplaatsstel-

ling en de verhandelbaarheid van de inbouw van de vertrekkende huurder 

aan de nieuwe huurder alsmede het (bouwtechnische en planologisch-juri-

dische) accommodatievermogen.

Algemene conclusies
 – Wanneer de minimale huurprijzen, zoals deze voorafgaand aan de veiling 

door Stadgenoot zijn vastgesteld, worden vergeleken met de gemiddeld 

geboden prijzen, dan heeft de veiling hogere huuropbrengsten gegene-

reerd. De hogere huuropbrengsten zijn min of meer gelijk aan marktcon-

forme huurprijzen met dien verstande dat de hogere huuropbrengsten uit 

de Solidveiling betrekking hebben op casco en de marktconforme prijzen 

inclusief afwerking zijn. 

 – Voor de sociale huur zijn zelfs de maximale huuropbrengsten in 2011 

geboden, zijnde € 652,52/maand voor een Solidruimte van circa 60 m² 

(exclusief servicekosten). Geïnterviewde huurders geven aan dat zij geadvi-

seerd zijn te bieden voor een maximaal vastgestelde sociale cascohuur om 

zo de grootste kans te maken op de veiling. 

 – In sommige situaties blijkt de gemiddelde sociale huurprijs/m² hoger te 

zijn dan die voor de vrije sector in Solid 11. Geïnterviewde huurders geven 

aan dat zij deze uitkomst ongewenst vinden, maar verbinden hier geen 

verdere consequenties aan. 

 – Voor de vrijesectorhuur in Solid 1 en 2 bleek bij de veiling geen en voor het 

bedrijfsonroerend goed weinig belangstelling te zijn. Belangrijkste verkla-

ringen hiervoor zijn: de algehele marktsituatie, de concurrentie in aanbod 

en prijs elders op IJburg, het ontbreken van balkons voor de vrije sector en 

de onaantrekkelijke entrees, gangen en lifthallen. 

 – Ten aanzien van de huuropbrengsten van het bedrijfsonroerend goed 

kunnen verschillende conclusies worden getrokken. Enerzijds zijn deze in 

Solid 11 vanwege de vele hotels hoger dan verwacht, anderzijds geven 

deskundigen ook aan dat deze via reguliere verhuur of met andere veiling-

regels (minimumprijzen per functie, hoger minimaal opbod) of via andere 

manieren van vermarkting even hoog of zelfs hoger hadden kunnen zijn. 

Met name door ruimtes te voorzien van enige basisvoorzieningen, in plaats 

van compleet casco, had een grotere markt bereikt kunnen worden, zo is 

de inschatting achteraf van geraadpleegde deskundigen.

 – Of de dubbele stichtingskosten na verloop van tijd tot lagere onderhouds-

kosten en hogere opbrengsten leiden en resulteren in een maximaal 

exploitatieresultaat, zoals verondersteld bij de ontwikkeling en exploitatie 

van de Solids, is het afgelopen jaar uitvoerig onderzocht door Stadgenoot 

en onderwerp van gesprek geweest tijdens de Expertmeeting. Stadgenoot 

onderbouwt met de nodige aannames de conclusie dat Solid 1 en 2 resul-
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teert in een positief resultaat van bijna 1,5 miljoen en Solid 11 in een nega-

tief resultaat van zo’n 1,6 miljoen. Zou de waarde van de eigen grond waarop 

Solid 11 gebouwd is meegenomen worden in de bedrijfswaardeberekening, 

dan zou ook Solid 11 resulteren in een positief resultaat, stelt Stadgenoot in 

de interne evaluatie. Tegelijkertijd menen zowel Stadgenoot als de deskun-

digen dat de aannames over beheerkosten, onderhoudskosten, verhuur-

baarheid en huurderving, levensduur, mutatiegraden en functieverandering 

en marktprijzen vooralsnog zo indicatief en onder invloed van verandering 

zullen zijn, dat een eenduidige conclusie over het minimaliseren van de 

exploitatiekosten en het maximaliseren van de opbrengsten niet te trekken 

is. In het verlengde hiervan worden door Stadgenoot en de deskundigen 

twee aanvullende opmerkingen geplaatst. De conceptontwikkelingskosten 

van dit radicale en extreme experiment en de bouwkundige investeringen 

om maximaal accommodatievermogen te realiseren, zouden in de huidige 

marktomstandigheden niet meer genomen zijn, maar ook niet meer 

gemaakt hoeven te worden. Immers, dergelijke beginkosten zijn eigen aan 

een uniek experiment. Zoals elders nader toegelicht opteren de deskun-

digen daarnaast voor een minder compleet accommodatievermogen en 

hierdoor ook kostenbeperkingen in de bouw. Maar hier werd direct een 

tweede constatering aan verbonden: de Solids hebben een onmiskenbare 

kwaliteit als gebouw, als voorbeeldstellend experiment en als katalysator 

voor zijn omgeving. Dit kan, volgens de deskundigen tijdens de Expert-

meeting, niet voldoende benadrukt en gewaardeerd worden. 

 – De inbouwkosten voor woningen lopen uiteen van € 5.000 (sociale huurwo-

ning in Solid 1 en 2) tot bijna € 200.000 (vrijesectorwoning in Solid 11). De 

inbouwkosten voor bedrijven lopen uiteen van € 180.000 tot bijna een 

miljoen euro. Opvallende constatering is dat sociale huurders ook in staat 

zijn gebleken te investeren in hun inbouw; soms beperkt, soms aanzienlijk. 

Op de vraag hoe sociale huurders hiertoe in staat zijn gebleken kwamen 

verschillende antwoorden: via eigen spaargeld, via een lening bij familie of 

vrienden, door de inbouw vooral zelf of door bekenden te laten doen en via 

een ruileconomie. 

Nadere toelichting 
Verhuurprijzen 
Voorafgaand aan de veiling zijn door Stadgenoot minimale verhuurprijzen per 

m² vastgesteld (exclusief servicekosten en omzetbelasting). Deze startprijzen 

waren voor de sociale huur, vrijesectorhuur en bedrijfsruimten in Solid 11 

allemaal gelijkgesteld aan € 6 per m². Voor Solid 1 en 2 waren de startprijzen 

gedifferentieerd; € 6 per m² voor sociale en vrijesectorhuur, € 11 per m² voor 

bedrijfsruimte, € 13 per m² voor bedrijfsruimte op de begane grond en even-

eens € 13 per m² voor gekoppelde verdiepingen. 

De gerealiseerde huurprijzen zijn voor Solid 11: 

 – € 9,12 – € 10,78 voor sociale huur (gemiddeld: € 9,79).

 – € 6,47 – € 13,51 voor vrijesectorhuur (gemiddeld € 8,89).

 – € 6,66 – € 22,77 voor bedrijfsonroerend goed (gemiddeld € 16,31). 

De gerealiseerde huurprijzen zijn voor Solid 1 en 2: 

 – € 7,50 – € 10,09 voor sociale huur (gemiddeld: € 9,46).

 – € 9,8 – € 16,11 voor bedrijfsonroerend goed (gemiddeld € 14,81).

Bedrijfswaardecalculatie 
Bij het opstellen van een bedrijfswaardecalculatie voor de Solids heeft Stadge-

noot de nodige aannames gedaan en keuzes gemaakt. Ten eerste is, omwille 

van de vergelijkbaarheid met andere complexen, gekozen om een gebruike-

lijke levensduur van vijftig jaar aan te houden (met dan wel een restwaarde die 

gelijk is aan de netto contante waarde van de opstalinvesteringen. Overwogen 

is om een langere levensduur aan te houden van bijvoorbeeld honderd jaar, 

gezien de vele extra investeringen in duurzaamheid, maar hierdoor zou de 

vergelijkbaarheid onmogelijk worden. 

Ten tweede is voor de Solids een bedrijfswaardecalculatie gemaakt voor het 

totale complex in plaats van, zoals gebruikelijk, een bedrijfswaardecalculatie 

per functie. Dit omdat de functie onbekend is. Aangehouden zijn de parame-

ters die voor bedrijfsonroerend goed worden gebruikt met een iets lager 
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huurdervingspercentage, hetgeen geresulteerd heeft in een disconterings-

voet van 5,25% (gelijk aan die voor sociale huurwoningen). Ten derde zijn in de 

bouwkosten alle conceptontwikkelings-, marketing-, communicatie- en 

veilingkosten meegenomen. Deze kosten waren hoog, zo stellen Stadgenoot 

en de deskundigen tijdens de Expertmeeting vast. Maar daarbij voegen zij 

direct ook de constatering toe dat dit voor zo’n uniek, extreem en radicaal 

experiment ook goed te verklaren is. Ten vierde zijn in de grondkosten voor 

Solid 11 de sloopkosten van een voormalig complex op deze locatie meege-

nomen. Voor Solid 1 en 2 is alleen de erfpachtcanon gedurende de bouwtijd 

meegenomen en is de erfpachtcanon in de exploitatieperiode als exploita-

tielast opgenomen. 

Tezamen resulteert dit in een positief resultaat van Solid 1 en 2 van bijna 1,5 

miljoen en een negatief resultaat van Solid 11 van ruim 1,6 miljoen. Hierbij 

merkt Stadgenoot op dat voor de bepaling van de restwaarde van Solid 11 

geen rekening is gehouden met het feit dat dit complex op eigen grond staat. 

Stadgenoot heeft met de accountant afgesproken dat de waardering voor-

alsnog op deze wijze plaatsvindt, mede in verband met de aanstaande  

wijzigingen in de regelgeving over waardering van corporatievastgoed. Als  

die waarde wel wordt meegenomen, wijzigt het negatieve resultaat van Solid 

11 in een positief resultaat. 

Stadgenoot stelt bij dit resultaat kanttekeningen. Zo is een aantal parameters 

nog niet bekend (levensduur, restwaarde, mutatiegraad, functieverandering 

en te verwachten huuropbrengsten, marktprijzen, leegstand, beheer- en 

onderhoudskosten) of zijn deze in de loop der tijd naar alle waarschijnlijkheid 

(sterk) onderhevig aan verandering. Per saldo stelt Stadgenoot in de interne 

evaluatie vast dat het een hoge prijs betaald heeft voor de eerste Solids, maar 

dat de ervaringen zullen bijdragen aan het beter en goedkoper (ver)bouwen 

van soortgelijke complexen in de toekomst. 

Inbouwkosten
Stadgenoot had de inbouwkosten voor de woningen begroot op minimaal  

€ 20.000. Uit de gesprekken met huurders van sociale huur en vrijesector- 

woningen blijkt zeer uiteenlopend geïnvesteerd te zijn in de inbouw. 

Sommige bewoners hebben familie en vrienden ingeschakeld en via-via 

bouwmateriaal geregeld. Andere bewoners hebben meer of zelfs alles uitbe-

steed. Hierdoor variëren de inbouwkosten, exclusief man-/vrouwuren bij het 

zelfklussen, van € 5.000 (sociale huurwoning in Solid 1 en 2) tot bijna  

€ 200.000 (vrijesectorwoning in Solid 11). De inbouwkosten voor bedrijven 

lopen uiteen van € 180.000 tot boven een miljoen euro. Voor de financiering 

van de inbouw kon geen bancaire lening afgesloten worden. De kosten zijn 

ook niet fiscaal aftrekbaar.
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Uitgangspunten: bestemmingsvrijheid en andere 
eigendomsverhoudingen
Uitgangspunt van een Solid is dat de huurder zelf bepaalt hoe hij gehuisvest 

wordt en dat niet het gebouw, beleid of regels dit voorschrijven. Dat betekent 

dat alle gebruik is toegestaan, met uitzondering van enkele ongewenste en 

nadrukkelijk uitgesloten functies. Deze bestemmingsvrijheid en dus keuze-

vrijheid voor de huurder is juridisch verankerd in een omgevingsvergunning 

voor Solid 11 en Solid 1 en 2. 

Een tweede juridisch uitgangspunt is dat huurders het casco huren dat in 

eigendom is van Stadgenoot en zelf eigenaar van de inbouw zijn. Als eigenaar 

van de inbouw investeren huurders hierin voor eigen rekening en risico. Hier-

tegenover staat dat huurders het recht hebben de huurovereenkomst aan 

een derde over te dragen (tegen minimale voorwaarden); de zogenoemde 

indeplaatsstelling. Huurders kunnen dus zelf een opvolger voordragen en met 

deze opvolger de overnamesom van de inbouw bepalen. Deze overnamesom 

komt, bij wederzijds akkoord tussen vertrekkende en nieuwe huurder, ten 

goede aan de vertrekkende Solidhuurder. De vertrekkende Solidhuurder kan 

ook besluiten de inbouw achter te laten zonder betaalde overname of deze 

voor eigen rekening zelf te verwijderen. 

Algemene conclusies
 – Omdat het uitgangspunt van optimale bestemmings- en keuzevrijheid 

bijna haaks staat op reguliere regelgeving als het bestemmingsplan, het 

woonruimteregiem uit de Woonwet, de lokale/regionale huisvestings- 

regels en het erfpachtstelsel, hebben Stadgenoot en de verantwoordelijke 

overheden er gezamenlijk voor gekozen om tijdelijke, specifieke en vooral 

pragmatische afspraken te maken. Dit kunnen zijn de speciale procedure 

bij de omgevingsvergunning in combinatie met een concrete lijst met 

ongewenste en uitgesloten functies en minimale ondergrenzen voor 

verschillende soorten functies, tijdelijke vrijstellingen van de Huisvestings-
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verordening en een vijfjaarlijkse herziening achteraf van het erfpacht.  

De discussies, overwegingen en afspraken zijn breder toepasbaar volgens 

Stadgenoot en de geraadpleegde deskundigen.  

 – In de Woonwet worden drie huurregimes onderscheiden: voor wonen, 

voor bepaalde soorten bedrijfsruimten en voor een restcategorie. Om het 

Woningwaarderingssysteem van toepassing te laten blijven ook voor Solids 

waar de huurder zelf voor de inbouw en de verhouding tussen maximale prijs 

en woningkwaliteit zorgt, is in overleg met de verantwoordelijke departe-

menten ervoor gekozen om voor alle functies in de Solids de restcategorie 

van toepassing te verklaren. Dit betekent een grote mate van flexibiliteit voor 

Stadgenoot. Tegelijkertijd biedt van de drie huurregimes van de Woonwet, de 

restcategorie de minste huurbescherming voor de huurder. 

Nadere toelichting 
Speciale procedure bij omgevingsvergunning
Bij Solid 11 en Solid 1 en 2 is het vigerende bestemmingsplan niet herzien, 

maar hebben de stadsdelen West (voorheen Oud-West) en Oost (voorheen 

Zeeburg) via een speciale procedure rondom de omgevingsvergunningverle-

ning (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, voorheen: bouwvergun-

ning) alsnog gezorgd voor de mogelijkheid om vrijwel alle gebruik toe te 

staan. Deze speciale procedure richt zich op het Solidgebied binnen het 

bestemmingsplan, waardoor enerzijds het bestemmingsplan blijft gelden, 

maar anderzijds – met inachtneming van bepaalde uitzonderingen – de 

bestemmingsruimte die voor de Solids nodig is, vastgelegd wordt.

Voor het plaatsen van de unitscheidende wanden dient een tweede vergun-

ning te worden verkregen. Het verder af- en inbouwen is vervolgens, in de 

meeste situaties, vergunningvrij. Voor bepaalde bedrijfsmatige functies 

waarvan de inbouw invloed heeft op de (sub)brand-compartimentering is, 

bijvoorbeeld bij hotels, wel een aanvullende vergunning nodig. 

Alle bouwplannen moeten vanzelfsprekend voldoen aan het Bouwbesluit. 

Ongewenste en uitgesloten functies
Is een bestemmingsplan gericht op het bepalen/fixeren van een specifieke 

functie, voor Solid 11 en Solid 1 en 2 is als het ware de omgekeerde weg 

gevolgd. Alle gebruik is mogelijk met uitzondering van concreet benoemde 

ongewenste en nadrukkelijk uitgesloten functies. Voor Solid 11 zijn de 

volgende gebruiksvormen ongewenst en nadrukkelijk uitgesloten:  

(a) smartshop, telefoneerinrichting, seksinrichting/prostitutiebedrijf, speel- 

automaat, coffeeshop; (b) bedrijven die MER-plichtige en MER-beoordelings- 

plichtige activiteiten uitoefenen; (c) bedrijven vallend in categorie III of hoger; 

(d) lompen- en oud-papierbedrijven en –opslagen, tectyleerderijen, accu- 

reparatiebedrijven, brandstoffengroothandels en vuurwerkopslagen;  

(e) grootschalige detailhandel ofwel winkels met minimaal 1.500 m² bvo;  

(f) detailhandel in volumineuze artikelen; (g) inpandig parkeren op de begane 

grond of op verdiepingsniveau; en (h) dansgelegenheid of zalenaccommo-

datie. Tevens is een maximum gesteld van drie restaurants van ten hoogste 

180 m². Voor Solid 1 en 2 zijn dezelfde gebruiksvormen uitgesloten als voor 

Solid 11, met uitzondering van (g) en (h) en de restaurants. 

Huurregime Woonwet
Naast het algemene huurrecht worden in de Woonwet drie verschillende 

huurregimes gehanteerd: voor wonen, voor bepaalde soorten bedrijfsruimten 

(zoals horeca of winkels) en voor een restcategorie. Wanneer het woonruimte-

regiem voor de Solids van toepassing was verklaard, zou dit niet aansluiten op 

het Woningwaarderingssysteem. Hierin wordt de verhouding tussen een 

maximale prijs en woningkwaliteit bepaald, terwijl bij de Solids de huurder zelf 

voor de inbouw en dus de verhouding zorgt. In overleg met de verantwoorde-

lijke departementen (Justitie, BZK en I&M/voorheen VROM) is dan ook 

besloten om voor alle functies in de Solids de restcategorie van toepassing te 

verklaren. 
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Huisvestingsverordening
In de Huisvestingsverordening zijn onder meer regels opgenomen over 

woningonttrekking, het opleggen van heffingen wanneer dit plaatsvindt en 

toewijzing van sociale huurwoningen. Om te voorkomen dat dit ook voor 

Solids het geval zal zijn, waarbij te verwachten is dat woningen omgezet gaan 

worden in bijvoorbeeld bedrijfsruimten, heeft de Stadsregio Amsterdam een 

besluit genomen waarin voor de Solids een tijdelijke vrijstelling geldt. Tevens 

is een tijdelijke vrijstelling verleend om Solids buiten WoningNet om via een 

veiling te verhuren. Wanneer deze tijdelijke vrijstellingen gedurende drie jaar 

positief werken, kunnen deze vervangen worden door een permanente rege-

ling voor de Solids. 

Huurprijs en huurcontract
De huurcontracten kunnen per maand door de huurder worden opgezegd, 

behalve in het eerste jaar. Stadgenoot kan de huurprijs aan de hand van  

marktontwikkelingen aanpassen, zoals dit ook in een vrijesector-huurcontract 

is bepaald. Uitgezonderd hiervan zijn de huurcontracten voor de sociale huur. 

Aanvankelijk wilde Stadgenoot alle Solidruimten vrij veilen en de sociale huur-

ders een persoonsgebonden korting op de markthuur geven afhankelijk van 

hun inkomen. Zou hun inkomen stijgen, dan zou dit ook verdisconteerd 

worden in de huur. Het voormalige ministerie van VROM ging hier echter niet 

mee akkoord omdat het de persoonsgebonden korting kenmerkte als inko-

menspolitiek. Stadgenoot is daarom overgestapt op een meer conventioneel 

model met sociale huurruimtes van ongeveer 60 m² en een huurlimiet tot de 

liberalisatiegrens. 

Erfpacht
Solid 11 is op eigen grond gebouwd. De grond voor Solid 1 en 2 is door de 

gemeente uitgegeven in erfpacht. Voor het berekenen van de erfpachtcanon 

wordt bij oplevering van de gebouwen bekeken welke functies zij herbergen, 

zodat op basis hiervan een berekening wordt gemaakt. Iedere vijf jaar later 

wordt de canon op basis van feitelijk gebruik opnieuw bepaald. 

Functiemenging
Grote vraag is hoe de functiemenging zich op termijn uitkristalliseert. De 

huidige huurders in Solid 11 geven aan niet te verwachten dat er veel verande-

ring zal plaatsvinden, gezien de perfecte locatie, de particuliere investeringen 

en het hoog gewaardeerde complex. De bewoners geven daarnaast aan dat 

het huidige nadeel – vooral grote hotels – nog wel eens een voordeel kan zijn 

op termijn. Mocht een of meer hotels verhuizen, dan komt veel ruimte vrij 

voor hopelijk alsnog kleinschalige bedrijvigheid. De huidige huurders in Solid 

1 en 2 zijn veel meer gericht op het hier en nu: zij vragen zich af hoe omge-

gaan wordt met de leegstand en geven aan geen toegevoegde waarde te zien 

in de niet-woonfuncties in de plint en elders in het complex. Op de vraag of zij 

verwachten zelf op den duur te verhuizen, komt een tweeledig antwoord: op 

korte termijn niet, maar – ook zeker gezien de levensfase waarin de geïnter-

viewde huurders zich bevinden – over enkele jaren waarschijnlijk wel. Men 

verwacht dan niet binnen Solid 1 en 2 door te verhuizen. 

Parallel aan het voeren van de vraaggesprekken met huurders van Solid 1 en 2 

heeft, zoals reeds eerder aangegeven, Stadgenoot de beslissing genomen om 

de leegstaande Solidruimten geschikt te maken voor sociale huur. 
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Uitgangspunt: werven, verrijken en verhuren
Achter het concept van Solids gaat een uitgesproken visie op doelgroepen 

schuil: het gebouw zou ongeacht welke gebruiker of doelgroep aantrekkelijk 

moeten zijn. De verwachting die bij Stadgenoot leeft is immers dat de keuze-

vrijheid, de mogelijke functiemenging en dierbaarheid van de Solids velen 

zouden aanspreken. 

Omdat bewust niet in doelgroepen is gedacht, moest zowel het concept van 

de Solids gelanceerd en geladen worden als ook belangstellenden via een 

gefaseerde marketing- en communicatiestrategie geïnformeerd en begeleid 

worden naar de veiling, de inbouw en uiteindelijk intrek. 

Algemene conclusies
 – Brede belangstelling genereren zonder vooraf te denken in doelgroepen 

om vervolgens potentiële huurders gericht te informeren. Dat was een 

onorthodoxe en tegendraadse marketing- en communicatiestrategie, 

passend bij het experimentele karakter en het bieden van keuzevrijheid van 

de Solids. Deze marketing- en communicatiestrategie heeft uitstekend 

gewerkt voor de naamsbekendheid en de introductie van het concept van 

de Solids. In de professionele wereld is grote en voortdurende belangstel-

ling gegenereerd, mede ook door een aanvullend communicatietraject 

richting overheden, corporaties en ontwikkelaars. Onder potentiële huur-

ders is eveneens veel belangstelling gegenereerd, hoewel deze voor Solid 

11 aanzienlijk groter was dan voor Solid 1 en 2 en Stadgenoot meer belang-

stelling van ondernemers had gewenst. Tegenover de brede belangstelling 

staat een relatief bescheiden aantal deelnemers aan de veiling voor Solid 

11 en een teleurstellend aantal huurders voor Solid 1 en 2. 

 – Doordat de marketing, zeker in de startfase, in belangrijke mate online 

gericht was, kon het gedrag en de behoefte van belangstellenden gemeten 

worden en hierop ook voortdurend worden ingespeeld. De metingen zijn 

cruciaal gebleken voor de marketing, waardoor bijvoorbeeld al snel duide-

lijk werd dat Solid 1 en 2 meer aandacht behoefden en extra marketing- 

acties nodig waren om ondernemers te interesseren. Daarnaast leidden de 

persoonlijke ontmoetingen, zoals tijdens de eerste open dag, tot aanpas-

singen in de communicatiestrategie. Belangrijkste aanpassing was om niet 

de eigenschappen van het gebouw, maar de mogelijkheden, kansen en 

belemmeringen voor de potentiële huurders van een Solid centraal te 

stellen. 

 – Aanvullend op de online marketing zijn offline persoonlijke ontmoetingen 

georganiseerd via open dagen, veilingworkshops, gesprekken met advi-

seurs en na de veiling een inbouwbeurs en inbouwcoördinatie. 

 – Timing is cruciaal gebleken. Zo is de tijd genomen om de Solids onder de 

aandacht te brengen en dit heeft goed gewerkt. Stadgenoot heeft er ook 

bewust voor gekozen om eerst Solid 11 onder de aandacht te brengen en 

daarna pas Solid 1 en 2, ervan uitgaande dat de Solid in Oud-West meer tot 

de verbeelding zou spreken. Dat de timing niet altijd goed was bleek toen 

een uitgebreid protocol voor de inbouw in een te laat stadium bekend werd 

gemaakt. Dit heeft tot onbegrip onder huurders geleid.

 – Voor sommige huurders staat de intensieve marketing- en communica-

tie-inzet van Stadgenoot tot ondertekening van de huurcontracten in 

contrast met de moeizame communicatie tussen de huurders en Stadge-

noot vanaf de inhuizing. Ook in deze fase had het experiment vooral met 

elkaar gedeeld moeten blijven worden, vinden de huurders. 

Nadere toelichting
Gefaseerde marketing- en communicatiestrategie
Omdat bij de start van de marketing- en communicatiestrategie het concept 

van Solids onbekend was en Solids in principe voor iedereen aantrekkelijk 

zouden moeten kunnen zijn, is zowel de bekendheid van het concept als het 

contact met de belangstellenden en huurders stap voor stap opgebouwd. 

Eerste stap hierin was het werven van belangstellenden. In totaal hebben 

7.500 belangstellenden zich laten registreren op www.solids.nl. Tweede stap 
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is geweest om deze belangstellenden nader te informeren. In deze zoge-

noemde verrijkingsfase zijn open dagen, veilingworkshops en gesprekken 

met adviseurs georganiseerd. Toen al snel bleek dat ‘alles kan en mag’ veel 

onduidelijkheid opriep, is in de communicatie de aandacht verlegd van het 

concept en het gebouw naar wat keuzevrijheid voor huurders concreet bete-

kent, welke voordelen dit heeft maar ook welke bezwaren dit misschien ople-

vert en hoe hiermee door huurders kan worden omgegaan. 

De derde stap was om belangstellenden zich in te laten schrijven voor de 

veilingen met, na inlevering en bestudering van benodigde gegevens, een 

veilingkaart waarmee men kon deelnemen aan de veiling. Van de in totaal 

1.700 inschrijvingen voor beide Solids zijn met ongeveer 500 belangstel-

lenden gesprekken gevoerd. Voor Solid 11 hebben 145 potentiële huurders 

een veilingpas ontvangen. Tijdens de vijf veilingronden voor Solid 11 boden 

125 potentiële huurders op uiteindelijk 46 Solidruimten. Aan de enkele  

veilingronde voor Solid 1 en 2 deden 20 huurders mee. 

Vierde stap was de communicatie na de veiling met de uiteindelijke huurders. 

Hiervoor is een inbouwbeurs georganiseerd, waarin een uitgebreid protocol is 

gepresenteerd. Het moment waarop dit protocol gepresenteerd werd (na 

veiling) alsook de omvang (ruim 40 pagina’s) en de mate van detaillering 

leidden bij huurders tot behoorlijk veel kritiek en onbegrip. Tegelijkertijd 

werden de inbouwbeurs en vervolggesprekken met Stadgenoot door huur-

ders benut om op veel praktische vragen nadere informatie te krijgen. De 

meest voorkomende vragen gingen over elektra (hoe en wanneer aanvragen), 

verwarming (hoe afstellen op afgenomen warmte), toegestane verbouwingen 

(wel of geen beton storten) en het ventilatiesysteem. 

De vijfde en laatste stap in het communicatietraject is de fase vanaf inhuizing 

geweest. Stadgenoot had hiervoor een inbouwcoördinator aangesteld, waar 

sommige geïnterviewde huurders tevreden en andere ontevreden over zijn. 

Sommigen hebben weinig contact met Stadgenoot opgenomen en 
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omschrijven deze contacten als waardevol. Anderen die meer informatie en 

ondersteuning van Stadgenoot wilden, vonden de aandacht onvoldoende en 

teleurstellend. Wel een uitgebreide en enthousiaste reportage over de Solids 

op de lokale tv-zender AT5 en in andere media nadrukkelijk zichtbaar, maar 

geen of moeilijk contact met de huurders, zo beoordeelde een aantal huur-

ders de communicatie met Stadgenoot over de fase van inhuizing. Deze huur-

ders hadden het op prijs gesteld als ook juist in deze voor huurders zo cruciale 

fase de intensieve communicatie voortgezet zou zijn. Om zo ook met elkaar 

het experiment af te maken, aldus een van de huurders. 

Tijdspad 
Er is tijd genomen voor dit marketing- en communicatietraject. In 2008 werd 

www.solids.nl gelanceerd. De eerste open dag voor Solid 11 vond plaats in 

november 2010. De veiling voor Solid 11 vond plaats in mei 2011 en voor Solid 

1 en 2 in juni 2011. Voor deze volgorde is bewust gekozen, omdat de verwach-

ting was dat Solid 11 vanwege zijn locatie meer tot de verbeelding zou 

spreken en zo de toon zou zetten voor Solid 1 en 2. 

De ondertekening van de huurcontracten vond voor Solid 11 in juni 2011 en 

voor Solid 1 en 2 in juli 2011 plaats. De eerste inhuizingen dateren van 

september 2011. In de vraaggesprekken met huurders komt een aantal keren 

terug dat men het moment van ondertekening van het huurcontract liever na 

de bouwvak had gezien. Nu moest snel nog voor de bouwvak ondertekend 

worden, terwijl de inbouw voor de meeste huurders pas later is gestart. In de 

tussentijd hebben huurders wel huur moeten betalen. 
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Uitgangspunt: de huurder bepaalt 
Verhuur via een veiling biedt de kans om de eerste huurders zelf de plek in het 

gebouw, het aantal vierkante meters, de functie en de huurprijs te laten 

bepalen. Bijkomend voordeel is dat een zogenoemde combinatorische 

veiling, dat wil zeggen biedingen op kavels die elkaar kunnen overlappen, een 

transparante manier van verhuur buiten de reguliere verhuursystemen is en 

goede kansen biedt op marktconforme huurprijzen. 

Algemene conclusies
 – Zowel huurders als Stadgenoot zijn tevreden over de methode van veilen. 

De keuzevrijheid van een veiling sluit goed aan bij het concept van de 

Solids. De voorwaarden en beperkingen werden door huurders als logisch 

ervaren. De systematiek was voor sommige huurders goed te volgen en gaf 

zelfs aanleiding om strategisch te bieden. Voor andere huurders bleek dit 

ofwel onnavolgbaar te zijn ofwel te spannend om hierbij aanwezig te zijn. Er 

is deelgenomen aan de veiling in de Solid, maar er waren ook onlinebieders 

die vanuit huis of zelfs vanuit een buitenlands vakantieadres deelnamen. 

Een notaris zag toe op een ordelijk verloop en naleving van de voor-

waarden.  

 – Over de verhuurresultaten zijn huurders en Stadgenoot eveneens 

tevreden. De verhuur van vrijwel het gehele gebouw aan de Constantijn 

Huygensstraat in één dag, met een naderhand volledige verhuur na 

inschrijving, is zelfs in een aantrekkelijke buurt als Amsterdam Oud-West 

een prestatie. Dat Solid 1 en 2 in één dag voor 40% verhuurd is, is eveneens 

een goed resultaat. Hier tegenover staat de leegstand in Solid 1 en 2 voor 

wat betreft de vrije sector en deels bedrijvigheid. De slechte markt en het 

vele concurrerend aanbod op IJburg worden hiervoor als belangrijkste 

oorzaken gezien, maar de methode van veilen is juist in zo’n context niet 

bevorderlijk geweest. Stadgenoot is tevens tevreden over de gerealiseerde 

huurprijzen, die voor wat betreft de sociale huur maximaal zijn en voor de 

overige segmenten over het geheel genomen marktconform en hoger dan 

verwacht.  

 – Opvallend is dat de huurprijzen per vierkante meter van de sociale huur in 

Solid 11 hoger zijn dan bij bepaalde Solidruimten in de vrijesectorhuur. Dat 

komt omdat de vrijesectorhuurprijzen wat aan de lage kant zijn. Maar het 

blijkt ook zo te zijn dat de huurders van de sociale huurwoningen bereid 

zijn geweest om op zo’n locatie en in zo’n gebouw een maximale sociale 

huurprijs te betalen voor een relatief kleine woning en een nog aanvullend 

te financieren inbouw. 

Nadere toelichting
Veilingsysteem
Stadgenoot had de wens om huurders zelf de oppervlakte, de ligging, de 

bestemming en de huurprijs van een ruimte te laten bepalen en dit ook nog 

eens op één dag af te kunnen handelen. Bij het bepalen van een manier om dit 

te realiseren kwam bij Stadgenoot het idee van een veiling op. De haalbaar-

heid van een Solidveiling en de opzet ervan zijn – mede op basis van simula-

ties – onderzocht en ontwikkeld door de Katholieke Universiteit Leuven. 

Uit het onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven bleek overigens nog 

een onvoorzien voordeel. Ditmaal voor de verhuurder. Naast de maximale 

keuzevrijheid voor de huurder, leidt het systeem van veilen – bij meer vraag 

dan aanbod en bij meer veilingronden – tot een huurprijsophogend effect. Dit 

is in het geval van Solid 11 ook zo uitgekomen. 

Als elke Solidruimte zou hebben bestaan uit vooraf vastgestelde kavels, 

zouden klassieke veilingen zoals de zogenoemde Engelse veiling (per opbod, 

bijvoorbeeld voor het veilen van een kunstwerk) of de Hollandse veiling (per 

afslag, bijvoorbeeld op een fruitveiling) volstaan hebben. In dat geval zouden 

geen ingewikkelde berekeningen nodig zijn, omdat de enkele Solidruimte 
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naar de hoogste bieder zou gaan. Omdat huurders zelf in staat moesten 

worden gesteld hun eigen Solidruimte bestaande uit een of meerdere kavels 

te bepalen, was een andere veilingmethode nodig. Hiervoor zijn drie mogelijk-

heden onderzocht: de zogenoemde sequentiële veiling, simultane veiling en 

combinatorische veiling. 

In de afweging van voor- en nadelen van deze drie varianten is uiteindelijk de 

voorkeur gegeven aan de zogenoemde combinatorische veiling in verschil-

lende ronden. Deze veiling laat de bieder goed uitdrukken wat hij precies wil. 

Het garandeert dat de bieder nooit iets krijgt wat hij niet wil. In elke ronde 

krijgt de bieder de kans om de biedprijs van zijn bieding te verhogen en even-

tueel ook nieuwe biedingen te doen. Zo zal er minder voorzichtig geboden 

worden, kiest de bieder een huurprijs die hij denkt dat het waard is (mede in 

de context van andere bieders) en wordt, per saldo, een hogere huurop-

brengst voor de verhuurder gerealiseerd. Een combinatorische veiling biedt 

tevens de mogelijkheid om voorwaarden aan de allocatie te verbinden. 

Nadelen zijn dat het niet helemaal duidelijk is om te berekenen wat de opti-

male allocatie is en dat het hierdoor voor de bieder ingewikkelder is om te 

volgen waarom hij al dan niet ‘wint’. 

De veiling ging uit van het maximaliseren van de totale verhuuropbrengst. 

Hiervoor is een wiskundig model ontwikkeld. Stadgenoot heeft zichzelf echter 

op dit punt enige beperkingen opgelegd door eisen te stellen aan de allocatie 

van bedrijven, vrije sector en sociale huur (percentage, oppervlakte en 

locatie). Deze beperkingen hebben, zoals gebleken is bij de veiling van Solid 

11, grenzen gesteld aan de maximalisatie van verhuuropbrengsten. 

Voorwaarden voor deelname
Om deel te nemen aan de veiling moest voldaan zijn aan bepaalde inkomens- 

en omzetnormen. Na inlevering van deze gegevens en toetsing ervan door 

Stadgenoot, hebben degenen die aan deze inkomens- en omzetnormen 

voldeden een veilingpas gekregen. 

Voorwaarden voor een bieding
Aan de veiling zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Ten eerste de juridische 

voorwaarden van bestemmingsplan en omgevingsvergunning. Ten tweede de 

bouwkundige voorwaarden c.q. beperkingen. Ten derde de voorwaarden die 

Stadgenoot gesteld heeft aan het minimum en maximaal aantal vierkante 

meters verhuurbaar vloeroppervlak. Ten vierde de minimale ondergrenzen 
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die Stadgenoot aan de verschillende bestemmingen verbonden heeft. Ten 

vijfde de minimum huurprijzen die Stadgenoot per functie vastgesteld heeft. 

En ten zesde de verplichting om minimaal één bieding uit te brengen in de 

eerste biedingsronde. 

Bieding 
Een bieding wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk uitgebracht. Een uitge-

brachte bieding bleef alle biedingsrondes van kracht. Voor Solid 11 bleek dit 

van toepassing te zijn, omdat door de grote belangstelling geveild is in vijf 

biedingsrondes.

Bij Solid 11 is na elke biedingsronde door het computersysteem uit alle 

verschillende biedingen een allocatie berekend, gebaseerd op de hoogste 

totale verhuuropbrengst voor Stadgenoot en de voorwaarden en beperkingen 

zoals hiervoor omschreven. De allocatie is vervolgens geanonimiseerd en de 

populariteit van de kavels is grafisch weergegeven. Hierna konden de deel- 

nemers opnieuw een bieding uitbrengen met een minimale verhoging van  

€ 0,50/m². 

Toewijzing
Na elk van deze vijf rondes in het geval van de veiling van Solid 11 heeft het 

computersysteem een definitieve allocatie berekend en zijn de huurders 

bekend. De Solidruimten zijn niet per definitie toegekomen aan de hoogste 

bieders, omdat diverse factoren bij de allocatie een rol speelden. Wanneer na 

een biedingsronde er meer mogelijke allocaties waren, heeft het computer-

programma willekeurig en zonder enige interventie een allocatie gekozen. 

Deze allocaties waren niet te wijzigen. En wanneer er na de eerste en/of 

tweede biedingsronde geen allocatie kon worden berekend die voldeed aan 

de minimale verhoudingen, is hiervoor een aparte procedure afgesproken.

Stadgenoot heeft zich het recht voorbehouden om (alle) Solidruimten niet te 

gunnen als de uitkomst van de veiling niet conveniërend is aan de voor-

waarden. En als zich na de veiling onvoorziene omstandigheden hadden voor-

gedaan zoals verstrekking van onjuiste informatie door deelnemers, kon 

Stadgenoot binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid, de huurover-

eenkomst ontbinden of vernietigen. 

De parkeerplaatsen van beide Solids zijn buiten de veiling op traditionele wijze 

verhuurd.

Veilingresultaten
De kavels van Solid 11 zijn allemaal via een veiling verdeeld: 41% voor wonen 

(waarvan 27% vrijesectorhuur en 16% sociale huur) en 59% voor bedrijfs-

ruimten. Naast een kleine kavel voor een tandarts, een adviesbureau en een 

cateraar/café-restaurant zijn vrijwel alle bedrijfsruimten (i.c. 92%) verhuurd 

aan drie hotels en een shortstay-facility. In de ogen van de huurders van 

sociale en vrijesectorhuurwoningen is van het beoogde en door Stadgenoot 

ook voorgespiegelde beeld van vooral kleinschalige bedrijvigheid niets 

terechtgekomen. 

Na de veiling van kavels van Solid 1 en 2 (IJburg) was 40% verhuurd. Van de 

verhuurde kavels is 22% wonen in de sociale verhuur en 78% bedrijfsruimte. 

Na de veiling zijn nog acht sociale huurwoningen (7%) extra verhuurd. 

Vanwege de grote concurrentie elders op IJburg zijn geen vrijesectorkavels in 

Solid 1 en 2 verhuurd. Wat het bedrijfsonroerend goed betreft, tekent zich een 

vergelijkbare situatie af als in Solid 1 en 2: 87% is verhuurder van twee hotels, 

de resterende functies betreffen een sportwinkel en, zoals de exploitatie dit 

zelf noemt, een zitwinkel. 
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Uitgangspunt: maximale keuzevrijheid 
Elke huurder bepaalt naar eigen inzicht, rekening en risico het aantal vierkante 

meters, het gebruik, de plek in het gebouw, de indeling, de inbouw en – tegen 

minimale voorwaarden – de overdracht van de huurovereenkomst en de over-

name van de inbouw. Gezien deze maximale keuzevrijheid zijn vooraf bewust 

geen doelgroepen gedefinieerd of benaderd. Wel leefde onder Stadgenoot de 

verwachting dat deze maximale keuzevrijheid in combinatie met het grote 

accommodatievermogen van het gebouw een bijzondere mix van kleinschalige 

bedrijven en woningen zou opleveren. 

Algemene conclusies
 – Alle geïnterviewde huurders zijn trots op en in algemene zin tevreden met 

hun woning of bedrijfsruimte. Het experimentele karakter van de Solids, 

de uitstraling, de beoogde functiemenging en de locatie spreken iedereen 

bijzonder aan.  

 – Een aantal geïnterviewde huurders spreekt ook zijn teleurstelling uit over twee 

aspecten in het bijzonder. Ten eerste is een aantal huurders teleurgesteld over 

de begeleiding van Stadgenoot tijdens de inbouwfase. Verliep de communi-

catie tot aan ondertekening van het huurcontract goed, persoonlijk en inten-

sief, naderhand hebben huurders ervaren dat het contact moeizaam verliep 

en dat Stadgenoot onvoldoende begrip toonde voor vragen en klachten. Ten 

tweede is er grote teleurstelling onder huurders over het gebrek aan functie-

menging. Huurders in Solid 11 hebben kritiek op het feit dat Stadgenoot drie 

grote hotels en een shortstay-facility heeft toegelaten. Enkele huurders geven 

aan dat dit strijdig is met de voorwaarden. Andere huurders geven aan dat zij 

hierdoor het gevoel hebben te gast te zijn in een hotel. De overlast, die door 

veel van de geïnterviewde bewoners voorzien was, blijkt door extra maatre-

gelen door Stadgenoot en de exploitanten van de hotels, niet of nauwelijks op 

te treden. Huurders in Solid 1 en 2 geven aan dat de bedrijvigheid niet bijdraagt 

aan de levendigheid in het gebouw en ervaren de leegstand als onaangenaam. 

 – Tussen het uitgangspunt – maximale keuzevrijheid voor de (ver)huurder in 

combinatie met een groot accommodatievermogen van het gebouw – en 

de verwachting dat dit een mix van kleinschalige bedrijven en woningen 

zou opleveren, zit een spanning. Met uitzondering van de ondergrenzen 

die bepaald zijn voor de sociale huur, vrijesectorhuur en bedrijvigheid, was 

immers elke functiecombinatie mogelijk. De verwachting van een interes-

sante mix leefde niet alleen bij de huurders, maar ook bij Stadgenoot. Met 

name de verwachting van kleinschalige bedrijvigheid is, achteraf bezien, 

een te groot eigen leven gaan leiden. Tijdens de Expertmeeting werd 

daarentegen een andere conclusie getrokken: het feit dat Solids hebben 

kunnen beantwoorden aan een andere behoefte – namelijk de vraag naar 

ruimte voor hotels – is in feite precies wat het Solidconcept beoogt, name-

lijk het inspelen op de behoefte uit de samenleving. Tevens werd tijdens 

de Expertmeeting geconcludeerd dat de functiemenging op den duur 

nog wel eens groter kan worden, wanneer een of meer hotels verhuizen. 

En sowieso werd tijdens de Expertmeeting in herinnering gebracht dat 

functiemenging niet het hoofddoel van de Solids is, maar een gewenste 

bijkomstigheid.  

 – De belangrijkste vestigingsfactor voor sociale huurders, de exploitanten 

van de hotels en de shortstay-facility was het – buiten reguliere huisves-

tingsregels om – verkrijgen van woon- en bedrijfsruimte. Voor Solid 11 

speelde tevens de aantrekkelijke locatie mee. Alle overige unique selling 
points (zoals het accommodatievermogen, de andere eigendoms- 

verhoudingen, het casco, de veiling en de dierbaarheid) zijn hieraan  

ondergeschikt. 

 – Het onderscheid tussen casco en inbouw is voor huurders duidelijk. De 

gedetailleerde inbouwregels zijn niet als belemmerend ervaren. Een 

beperkt aantal geïnterviewde huurders zag bij voorbaat het zelf inbouwen 

als toegevoegde waarde en enkele andere geïnterviewde huurders zijn dit 

na afloop zo gaan ervaren. De meeste geïnterviewde huurders concluderen 
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echter dat zij, ondanks hun trots en tevredenheid over het inbouwproces 

en het resultaat, de voorkeur hadden gegeven aan een minder kaal casco. 

Bepaalde basisvoorzieningen, zoals een natte cel, had men graag al door de 

verhuurder gerealiseerd willen zien.  

 – Alle geïnterviewde huurders stellen vast dat zij een hoge huurprijs betalen. 

Sommige huurders stellen eveneens vast aanzienlijk geïnvesteerd te 

hebben in de eigen inbouw. De hoge huurprijs vinden huurders het waard 

vanwege de locatie, het gebouw en de kans om zo buiten de huisvestings-

regels om ruimte te bemachtigen. De meeste huurders verwachten (een 

deel van) de inbouwkosten terug te verdienen bij verhuizing.  

 – De huurdersvereniging in Solid 11 is actief bij het verhelpen van klachten, 

die in Solid 1 en 2 (nog) niet. Tot op heden hebben de huurdersverenigin- 

gen geen toegevoegde waarde gehad als ontmoetingsplek voor huurders. 

 – Hoewel het begrip ‘dierbaarheid’ in eerste instantie onder huurders niet tot 

de verbeelding spreekt, zijn alle geïnterviewde huurders uitermate positief 

over de uitstraling van de Solids. Over Solid 1 en 2 spreken huurders zelfs in 

termen van een monument. Over het collectieve interieur zijn de meeste 

huurders van Solid 11 eveneens tevreden. De huurders van Solid 1 en 2 zijn 

hier kritisch over. Bij nader doorvragen lijkt het begrip ‘dierbaarheid’ onder 

huurders echter een andere betekenis te hebben. Namelijk wanneer er in 

het gebouw meer kleinschalige bedrijvigheid was geweest en wanneer de 

communicatie na ondertekening van het huurcontract zo intensief was 

gebleven met Stadgenoot als in de fase die hieraan vooraf ging. 
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“De keuze voor een Solidruimte was 
puur praktisch: dichtbij mijn ouders en 
de mogelijkheid om buiten WoningNet 
om een zelfstandige woning te huren.”

Nina Luijters, Solid 1 en 2

“De locatie van Solid 11 en de keuzevrijheid 
wekten mijn belangstelling. Maar omdat het 
zelf realiseren van de inbouw waarschijnlijk te 
duur zou worden en mij te veel tijd zou kosten, 
heb ik uiteindelijk afgezien van de veiling.”
Emile Breure, belangstellende voor Solid 11

“Als je je eigen woning bijna 
bouwt, voel je je zo thuis.”
Angelika Chalkia, Solid 11

“In denk dat de Solids een experiment 
zijn voor een vrij selecte groep huurders.”

Taco Scargo, Solid 11

“Wat interessant om te zien 
dat sociale huurders investe-
ringen in de inbouw hebben 
kunnen financieren.”
Hans van Harten, directeur Amsterdamse 
Federatie van Woningcorporaties

“Keuzevrijheid is hier wel heel 
letterlijk genomen: er was zelfs 
geen stopcontact te vinden.”
Fleur van Berge Henegouwen, Solid 11

“De veiling was zo spannend dat ik 
halverwege naar huis ben gegaan en 
het aan mijn dochter heb overgelaten.”
Mevrouw Steijn-Prins, Solid 1 en 2

“Wij zijn in een totaal andere context terecht 
gekomen dan ons was voorgespiegeld. Met name 
dat er zoveel hotels gekomen zijn, steekt mij.”

De heer Boer, 
Solid 11“De hoogte van mijn huurprijs heb ik afgeleid uit 

de huurprijzen van omliggende complexen op 
IJburg en een inschatting van de inbouwkosten 
die ik de komende tien jaar moet afschrijven.”
Hans Scholtens, Solid 1 en 2

“De vele inbouwregels die Stadgenoot 
had opgesteld leken belemmerend te 
werken, maar hebben mij uiteindelijk 
vooral geholpen om keuzes te maken.”
Lucas Veugelaers, Solid 1 en 2

“Zelf zie ik de Solids vooral als een nieuw kraak-
pand, waar een informele sfeer bij hoort. Vanuit 
die optiek is de vraag of de aanzienlijke  investe-
ringen in materialen en esthetiek  wel nodig zijn.”
Tako Postma, architect-
partner Inbo

“Ik heb veel ontwerpen gemaakt voor de inbouw. 
Misschien wel meer dan duizend. Daarna heb ik met 
tape op de grond uitgetekend of mijn uiteindelijke 
ontwerp goed zou passen. Ik ben zeer tevreden, 
maar ik denk nu al weer na over veranderingen.”
Mevrouw El Alaoui el Belghiti, Solid 1 en 2

“Over de Solids is te veel nagedacht 
door professionals. Dit concept 
behoeft nu een deprofessionalisering.”
Douwe Reitsma, directeur The SmartAgent Company  
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“Een kennis heeft mij gehol-
pen met het bouwen van de 
badkamer. Zelf heb ik de 
ondervloer en het laminaat 
gelegd. Een collega heeft de 
keuken geïnstalleerd.”
Patrick van Dugteren, Solid 1 en 2

“Bij het anticiperen op een ongekende 
toekomst, zoals de Solids, doe je al snel te 
veel voorinvesteringen. Maar je weet niet 
welke teveel zijn. Mijn advies is dan ook om 
vooraf wel een bandbreedte te bepalen.”
Hans Vos, partner Hans Vos Advies
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Nadere toelichting

Huurders
Solid 11 heeft voor de woningen een gevarieerde groep aan huurders aange-

trokken, terwijl in Solid 1 en 2 de groep huurders van woningen aanzienlijk 

eenduidiger is. In Solid 11 variëren de sociale huurders in leeftijd van 21 tot 35 

jaar. Zij zijn op een na allemaal alleenstaand, studeren, werken in loondienst of 

zijn ZZP-er. De vrijesectorhuurders variëren in leeftijd van 27 tot 80 jaar, met 

een gemiddelde leeftijd van 47 jaar. Zij zijn alleenstaand, alleenstaande 

ouders met kinderen, samenwonenden (sommigen met kinderen) of 

studenten. Op één na, komen alle geïnterviewde huurders uit Amsterdam. In 

Solid 1 en 2 zijn alleen de sociale huurwoningen verhuurd aan alleenstaanden 

of samenwonenden, tussen de 22 tot 30 jaar en allemaal afkomstig uit 

Amsterdam. 

Wat het bedrijfsonroerend goed betreft is, zoals eerder gesteld in Solid 11, 

alleen aan een tandarts, een adviesbureau en een cateraar/café-restaurant 

en in Solid 1 en 2 aan een sportwinkel en een (grootschaliger) zitwinkel 

verhuurd. Vrijwel al het bedrijfsonroerend goed is verhuurd aan hotels: drie 

hotels en een shortstay-facility in Solid 11 en twee hotels in Solid 1 en 2. 

Vestigingsfactoren
Uit de vraaggesprekken met de sociale huurders in Solid 11 komt naar voren 

dat het, buiten WoningNet om, kunnen huren van een woning de belang-

rijkste vestigingsfactor was. Daarnaast speelde de locatie een belangrijke rol, 

de verwachting dat er kleinschalige bedrijvigheid zou komen en de bijzondere 

architectuur van Solid 11. Voor enkele huurders van sociale huurwoningen 

speelt ook mee dat zij zelf de indeling en inbouw konden bepalen. Geen van 

de sociale huurders heeft overwogen om op de veiling voor minder dan de 

maximale sociale huurprijs te bieden. 

Uit de vraaggesprekken met vrijesectorhuurders van Solid 11 komt naar voren 

dat de locatie de belangrijkste vestigingsfactor was, gevolgd door de verwach-

ting om via de veiling invloed te kunnen uitoefenen op de grootte, plek en prijs 

van de kavel. Voor het merendeel van de geraadpleegde vrijesectorhuurders 

speelde ook de bijzondere architectuur van het gebouw en de beoogde func-

tiemenging mee. 

Uit de vraaggesprekken met de huurders van het bedrijfsonroerend goed in 

Solid 11 (hotels, catering/café en kleine bedrijvigheid) blijkt dat zij hun onder-

nemersambities hebben kunnen verwezenlijken op een uitermate aantrekke-

lijke locatie. Dit laatste geldt in het bijzonder voor de hotelvestigingen, omdat 

elders in stadsdeel West geen locaties voor deze functie voorradig zijn en de 

vraag groot is. 

Uit de vraaggesprekken met sociale huurders in Solid 1 en 2 komt één overwe-

gende vestigingsfactor naar voren: de mogelijkheid om een eerste eigen woning 

te kunnen betrekken buiten WoningNet om. Slechts enkele sociale huurders, 

die werken op IJburg of er vrienden/familie hebben, gaven aan dat ook de 

locatie een rol speelde bij hun keuze voor Solid 1 en 2. De huurders van het 

bedrijfsonroerend goed hebben gekozen om zich te vestigen in Solid 1 en 2 

vanwege de huisvestingsmogelijkheid (buiten reguliere regels om) en de locatie. 

Afgevallen belangstellenden
Van de 7.500 belangstellenden voor de Solids zijn er uiteindelijk 145 veiling-

deelnemers overgebleven. Een deel van de zogenoemde afvallers voldeed niet 

aan de inkomens- en omzetnormen die Stadgenoot gesteld had. Het over-

grote deel van de afvallers heeft echter om andere redenen afgezien van deel-

name aan de veiling. Uit een klein onderzoek van Stadgenoot blijken hiervoor 

als belangrijkste redenen te zijn: financiën, veiling, onzekerheid over toekom-

stige huurprijsontwikkeling, geen interesse in het zelf realiseren van de 

inbouw, beperkingen van het gebouw (Solid 1 en 2) en concurrerend aanbod 

(Solid 1 en 2). 
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Met name de kosten van de inbouw, die door Stadgenoot op minimaal  

€ 20.000 ingeschat werden, maar later veel gedifferentieerder bleken te zijn, 

hebben veel belangstellenden weerhouden om deel te nemen aan de veiling. 

Sommigen konden dit niet financieren. Anderen waren onzeker of zij de 

inbouw bij verhuizing konden doorverkopen. Weer anderen rekenden voor dat 

een mogelijke hoge huurprijs door de veiling en inbouwkosten onvoldoende 

konden concurreren met een (starters)koopwoning. Zij die afzagen van een 

bieding vanwege de kosten, zagen overigens de inbouw weer niet als belem-

mering. 

Dat de veiling zou zorgen voor een huurprijsverhogend effect en onzekerheid 

zou geven over de locatie van een Solidruimte binnen het gebouw, is even-

eens een reden geweest voor belangstellenden om af te zien van deelname. 

Sommigen gaven in het onderzoek van Stadgenoot ook aan het principe van 

de veiling niet te begrijpen of te ingewikkeld te vinden. 

Dat Stadgenoot na vijf jaar de huurprijs, met uitzondering van de sociale huur, 

zou kunnen aanpassen aan marktontwikkelingen, was eveneens een reden 

voor sommigen om af te zien van een Solidruimte. Zeker omdat naast deze 

onzekerheid, ook onzekerheid ervaren werd over het terugverdienen van de 

inbouwkosten bij toekomstige verhuizing. 

Casco
Hoewel sommige geïnterviewde huurders aangaven dat zij pas na verloop van 

tijd zich realiseerden dat casco werkelijk kaal casco was en dat zelfs stopcon-

tacten en meterkasten aangelegd moesten gaan worden, was voor iedereen 

het onderscheid tussen casco en inbouw duidelijk. 

Op de vraag of het zelf realiseren nu als een grote meerwaarde werd gezien, 

zijn door de huurders verschillende antwoorden gegeven. Ten eerste bleek dit 

voor sommige belangstellenden reden te zijn om af te zien van de veiling, 

zeker daar waar het werkfuncties betreft. Ten tweede gaven enkele geïnter-

viewde huurders uit zowel de sociale als vrijesectorhuur aan op deze manier 

wel degelijk extra aangetrokken te zijn. Ten derde blijken met name de hotels 

en de cateraar in het zelf realiseren van de inbouw de mogelijkheid te hebben 

aangegrepen hun onderneming naar ‘eigen hand’ te kunnen inrichten. Een 

van de hotels en de cateraar zijn hierbij zelfs zo ver gegaan dat zij het meubi-

lair speciaal hebben laten ontwerpen. En ten vierde blijken met name installa-

teurs en aannemers grote moeite gehad te hebben met het kale casco. 

Inbouw(regels)
Pas na de veiling van Solid 11 werden door Stadgenoot nadere regels aan de 

inbouw gesteld. Een ingewikkeld en omvangrijk pakket regels, vonden vrijwel 

alle geïnterviewden. Maar geen onmogelijk pakket aan regels. Alle geïnter-

viewde huurders gaven aan dat zij zich gehouden hebben aan deze regels, 

waarbij sommigen hun verbazing hebben uitgesproken over het feit dat Stad-

genoot weinig toezicht heeft uitgeoefend op naleving ervan. 

Op de vraag hoe men vervolgens tot inbouw is overgegaan, komt een vrijwel 

identiek antwoord. Na bestudering van de regels, heeft vrijwel elke huurder 

zich verdiept in zijn/haar ideale ontwerp en indeling. Sommige huurders 

hebben meer dan honderd ontwerpen gemaakt, vaak samen met vrienden en 

familie. Dit tot groot en onverdeeld genoegen. Vervolgens heeft een aantal 

huurders zich voor voorbereidende (ontwerp)onderdelen laten adviseren 

door adviseurs die voorgedragen waren door Stadgenoot. Al snel verkozen 

huurders andere adviseurs of schakelden vrienden en familie in, omdat men 

de voorgestelde adviseurs te duur vond en er klachten kwamen over de kwali-

teit van de dienstverlening. Huurders die de inbouw in eigen beheer hebben 

gedaan, kijken met meer tevredenheid terug dan huurders die het hebben 

uitbesteed. De aansturing van bedrijven, zeker gezien het feit dat het casco 

was, bleek moeilijk en vaak frustrerend. 

Eigen indeling
De Solids zijn zo gebouwd dat zij een maximale flexibiliteit moeten kunnen 

bieden aan de kavelgrootte, kavelvorm en indeling. Navraag bij huurders in 

Solid 11 leert dat er zeer uiteenlopende kavelvormen en specifieke indelingen 

ontstaan zijn. Zo is een vrijesectorwoning zo ingedeeld dat een gescheiden 

stel naast elkaar woont, waardoor een optimale woonsituatie voor de opvoe-

Evaluatie Solids / 10. Ingebruikname



86

Evaluatie Solids / 10. Ingebruikname



87

ding van hun zoon gecreëerd is. Of een sociale huurwoning waar nu nog een 

tijdelijke tussenwand is aangebracht, waardoor deze bewoond kan worden 

door twee studenten. Wanneer de hoofdbewoner 24 jaar is en recht op een 

huurtoelage heeft, zal de tijdelijke tussenwand afgebroken worden en is zij 

voornemens de woning geheel zelf te gaan huren.

Tegelijkertijd stellen geïnterviewde huurders vast dat de vrijheid van indeling 

beperkt bleef door logica, bouwregels en kavelgrootte. Met name de locatie 

van de natte cel bleek voor de meeste huurders zo voor de hand te liggen, dat 

zij liever gezien hadden dat Stadgenoot hiervoor de faciliteiten aangelegd 

had. 

Sommige Solidhuurders hebben ongeveer een jaar na inhuizing al verande-

ringen aangebracht of zijn voornemens deze te doen. Soms geeft de verande-

ring van bewonerssamenstelling hiervoor aanleiding, soms heeft men 

‘simpelweg de smaak van het ontwerpen te pakken gekregen’.

Veranderbaarheid en verhuizing
Alle geïnterviewde huurders zijn tevreden met hun woning en bedrijf en 

verwachten eigenlijk niet snel (of helemaal niet) te verhuizen. Op de vraag of 

zij verwachten dat er veel veranderingen in het gebouw zullen plaatsvinden, 

geeft vrijwel niemand aan extra dynamiek en mutaties te verwachten. In Solid 

11 verwacht men dit, vanwege de locatie, nog minder dan in Solid 1 en 2.

Op de vraag hoe huurders voorbereid zijn op een toekomstige verkoop van de 

inbouw, komt een tweeledig en deels tegenstrijdig antwoord. Vrijwel elke 

geïnterviewde huurder geeft aan dat hij/zij verwacht een deel van de inbouw 

door te kunnen verkopen. Sommigen geven zelfs aan hiermee rekening te 

hebben gehouden met het ontwerp; zij hebben voor een gangbaar ontwerp 

gekozen. Maar bij doorvragen lijkt ook vrijwel geen enkele huurder bekend te 

zijn met de voorwaarden waaronder toekomstige mutaties kunnen plaats-

vinden. Het feit dat huurders voordeel kunnen genieten van waardestijging en 

nieuwe huurders kunnen voordragen met een bestemmingsplantoets door 

het stadsdeel, is bij vrijwel niemand bekend. 

Uit de vraaggesprekken met huurders van vrijesectorwoningen blijkt dat men 

weliswaar op de hoogte is van het feit dat Stadgenoot de huurprijs om de vijf 

jaar kan aanpassen aan de marktontwikkelingen, maar dat men daar op dit 

moment nog geen verwachtingen van heeft.

Huurdersvereniging
Om het inbouwproces soepel te laten verlopen heeft Stadgenoot bij beide 

Solids de oprichting van een huurdersvereniging geïnitieerd en heeft in het 

huurcontract opgenomen dat iedere huurder hier automatisch lid van wordt. 

Als verhuurder is Stadgenoot geen lid. Ook aan (het bespoedigen van) het 

prettig samenleven in een gemengd gebouw kan de huurdersvereniging 

bijdragen. De huurdersvereniging is dus vooral bedoeld om samen afspraken 

te maken en problemen te bespreken en wordt door Stadgenoot beschouwd 

als gesprekspartner. De vereniging kan ideeën voor diensten en verbete-

ringen aan het casco aandragen bij Stadgenoot. Stadgenoot beslist als eige-

naar van het casco over schoonmaken, beveiliging, huismeester, onderhoud 

en dergelijke. 

Uit de vraaggesprekken met huurders komt een uiteenlopend beeld naar 

voren. De huurdersvereniging van Solid 11 heeft een actief bestuur, dat via 

vooral bilaterale contacten met de leden en drie plenaire bijeenkomsten 

(oprichtingsbijeenkomst, bijeenkomst ter bekrachtiging van de vereniging en 

een bijeenkomst over het warmte-koudesysteem) klachten verzamelt en 

bespreekbaar probeert te maken met Stadgenoot. Het bestuur van de huur-

dersvereniging van Solid 11 is gematigd positief over het contact met en het 

oplossend vermogen van Stadgenoot. 

De huurdersvereniging van Solid 1 en 2 is opgericht, maar functioneert feitelijk 

(nog) niet. De contacten tussen huurders en Stadgenoot lopen hier bilateraal.
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Aan deze publicatie hebben velen een bijdrage geleverd. 

Dank gaat uit naar de huurders van Solid 11 en Solid 1 en 2 die zo gastvrij zijn 

geweest om vaak in hun eigen Solidruimte hun ervaringen te delen: Layla el 

Alaoui el Belghiti (IJburglaan 515 A), Samir en Mariam Benzidane (IJburglaan 

517 B), Fleur van Berge Henegouwen (Eerste Constantijn Huygensstraat 28 D), 

Vincent van der Bijl (Eerste Constantijn Huygensstraat 26 E), de heer en 

mevrouw Boer (Eerste Constantijn Huygensstraat 24 A), Angelika Chalkia 

(Eerste Constantijn Huygensstraat 22 B), de heer Curiel (Eerste Constantijn 

Huygensstraat 32 C), Patrick van Dugteren (IJburglaan 521), Fredric Gertsen 

(Eerste Constantijn Huygensstraat 20 E), Inge Kabbes (Kabbes Mediation, 

Eerste Constantijn Huygensstraat 20 C), Sanne Liebregts (Eerste Constantijn 

Huygensstraat 24 D), Nienke Luijters (IJburglaan 525 A), Marjoleine van der 

Meij (Eerste Constantijn Huygensstraat 24 E), Minke Nelissen (IJburglaan 509 

A), de heer C. Ribbens (Amadi IJburg Hotel en Amadi Park Hotel, Eerste 

Constatijn Huijgensstraat 26 G), Taco Scargo (Eerste Constantijn Huygens-

straat 22 F), Hans Scholtens (Scholtens Werkplekinrichting, IJburglaan 467), 

mevrouw C. Steijn-Prins (IJburglaan 532 B), Lucas Veugelaers (IJburglaan 527) 

en de heer Yilmazcan (Streetkitchen, Eerste Constantijn Huygensstraat 10 G).

Dank gaat uit naar de deelnemers van de Expertmeeting ‘Tussen droom en 

daad’ gehouden op 4 december 2012: Eric Annaert (directeur Collier), Leon 

Bobbe (directeur Dudok Wonen), Peter Boelhouwer (hoogleraar housing 

systems, TU Delft), Hans van Harten (directeur Amsterdamse Federatie van 

Woningcorporaties), Taco van Hoek (directeur Economisch Instituut voor de 

Bouwnijverheid), Niels Koeman (hoogleraar ruimtelijk ordeningsrecht, UvA), 

Tako Postma (architect-bestuurder Inbo), Douwe Reitsma (directeur The 

SmartAgent Company), Hans Vos (adviseur Hans Vos Advies), Wouter Winkel 

(partner DTZ Zadelhoff) en Jan Winsemius (directeur VGG Adviseurs en Bureau 

Middelkoop). Dank gaat uit naar degenen die ter voorbereiding van de Expert-

meeting ‘Tussen droom en daad’ hun visie op de Solids gegeven hebben: 

Merijn van Giessen (directeur Woningmarkt, Ministerie van BZK) en Lenny 

Vulperhorst (vennoot Andersson Elffers Felix).

Dank gaat uit naar degenen die meegewerkt hebben aan de interne evaluatie 

van Stadgenoot: Gerard Anderiesen, Frank Bijdendijk, Coosje Brijker, Roger 

Doomen, Robert Ekelschot, Maarten Heersema, Hermjan Krijger, Maarten de 

Laat, Roger Muis, Giorgio Norbiato, Rogier Noyon, Jan Pijnacker, Albert 

Ravestein, Peter Roelofs, Lanneke Tan, Patrick Tielkes, Miriam Tros, Stephan 

Verhoeven, Arthur de Vos, Sandra van Wijngaarden en Monique Wolters.

Dank gaat uit naar de Stuurgroep Evaluatie Solids die onderhavig eindrapport 

begeleid heeft: Gerard Anderiesen (directeur, Stadgenoot), Frank Bijdendijk 

(voormalig directeur, Stadgenoot), Coosje Brijker (projectmanager Solids, 

Stadgenoot), Jacqueline van Ham (directeur strategie en beleid, Stadgenoot) 

en Anne-Jo Visser (programmaregisseur, Platform31).

En dank gaat uit naar de huurders die bereid waren zichzelf en hun woning of 

bedrijf te laten fotograferen.

Dankwoord

Evaluatie Solids / Dankwoord



89

Colofon

Uitgave en productie

Platform31

www.platform31.nl

Auteur

Guido Wallagh, Inbo

Eindredactie

Willy van de Riet

Frieda Crooy

Beeldredactie

Guido Wallagh

Gerard van Vliet

Frieda Crooy

Fotografie 

Alex Schröder, tenzij anders vermeld

Vormgeving

Gé grafische vormgeving

Den Haag,

juni 2013

http://www.platform31.nl
http://www.inbo.com
http://www.alexschroder.nl
http://www.ge-design.nl/

	De onbekende toekomst huisvesten
	Voorwoord
	Inhoud
	Deel I: Introductie, lessen en nabeschouwing
	1. Inleiding
	Aanleiding
	Doelstelling
	Gevolgde werkwijze
	Leeswijzer

	2. Concept, uitwerking en realisatie
	Kenmerken en samenhangende doelstellingen 
	Uitwerking
	Ontwerp, bouw en oplevering Solid 11
	Ontwerp, bouw en oplevering Solid 1 en 2

	3. Conclusies en  aanbevelingen
	Radicaal en extreem experiment
	Voortdurende belangstelling
	Drie kernwaarden
	Maximale keuzevrijheid voor de (ver)huurder gewaardeerd
	Maximaal exploitatieresultaat voor Stadgenoot gewaardeerd
	Lange levensduur en duurzaamheid gewaardeerd
	Toepassingsmogelijkheden: naar nieuwe sommen  der delen

	4. Nabeschouwing
	Vuurtje stoken in de vastgoedwereld


	Deel II: Solids op onderdelen geëvalueerd
	5. Bouwkundig
	Uitgangspunt: maximaal accommodatievermogen
	Algemene conclusies
	Nadere toelichting

	6. Financieel
	Uitgangspunt: maximaal exploitatieresultaat
	Nadere toelichting

	7. Juridisch
	Uitgangspunten: bestemmingsvrijheid en andere eigendomsverhoudingen
	Algemene conclusies
	Nadere toelichting

	8. Marketing en  communicatie
	Uitgangspunt: werven, verrijken en verhuren
	Algemene conclusies
	Nadere toelichting

	9. Veiling
	Uitgangspunt: de huurder bepaalt
	Algemene conclusies
	Nadere toelichting

	10. Ingebruikname
	Uitgangspunt: maximale keuzevrijheid
	Algemene conclusies
	Nadere toelichting


	Dankwoord

	 Pijl cover: 
	Knop cover: 
	Pagina 2: Off
	Pagina 31: Off
	Pagina 42: Off
	Pagina 53: Off
	Pagina 64: Off
	Pagina 75: Off
	Pagina 86: Off
	Pagina 97: Off
	Pagina 108: Off
	Pagina 119: Off
	Pagina 1210: Off
	Pagina 1311: Off
	Pagina 1412: Off
	Pagina 1513: Off
	Pagina 1614: Off
	Pagina 1715: Off
	Pagina 1816: Off
	Pagina 1917: Off
	Pagina 2018: Off
	Pagina 2119: Off
	Pagina 2220: Off
	Pagina 2321: Off
	Pagina 2422: Off
	Pagina 2523: Off
	Pagina 2624: Off
	Pagina 2725: Off
	Pagina 2826: Off
	Pagina 2927: Off
	Pagina 3028: Off
	Pagina 3129: Off
	Pagina 3230: Off
	Pagina 3331: Off
	Pagina 3432: Off
	Pagina 3533: Off
	Pagina 3634: Off
	Pagina 3735: Off
	Pagina 3836: Off
	Pagina 3937: Off
	Pagina 4038: Off
	Pagina 4139: Off
	Pagina 4240: Off
	Pagina 4341: Off
	Pagina 4442: Off
	Pagina 4543: Off
	Pagina 4644: Off
	Pagina 4745: Off
	Pagina 4846: Off
	Pagina 4947: Off
	Pagina 5048: Off
	Pagina 5149: Off
	Pagina 5250: Off
	Pagina 5351: Off
	Pagina 5452: Off
	Pagina 5553: Off
	Pagina 5654: Off
	Pagina 5755: Off
	Pagina 5856: Off
	Pagina 5957: Off
	Pagina 6058: Off
	Pagina 6159: Off
	Pagina 6260: Off
	Pagina 6361: Off
	Pagina 6462: Off
	Pagina 6563: Off
	Pagina 6664: Off
	Pagina 6765: Off
	Pagina 6866: Off
	Pagina 6967: Off
	Pagina 7068: Off
	Pagina 7169: Off
	Pagina 7270: Off
	Pagina 7371: Off
	Pagina 7472: Off
	Pagina 7573: Off
	Pagina 7674: Off
	Pagina 7775: Off
	Pagina 7876: Off
	Pagina 7977: Off
	Pagina 8078: Off
	Pagina 8179: Off
	Pagina 8280: Off
	Pagina 8381: Off
	Pagina 8482: Off
	Pagina 8583: Off
	Pagina 8684: Off
	Pagina 8785: Off
	Pagina 8886: Off
	Pagina 8987: Off

	Knop Inhoud: 
	Pagina 2: Off
	Pagina 31: Off
	Pagina 42: Off
	Pagina 53: Off
	Pagina 64: Off
	Pagina 75: Off
	Pagina 86: Off
	Pagina 97: Off
	Pagina 108: Off
	Pagina 119: Off
	Pagina 1210: Off
	Pagina 1311: Off
	Pagina 1412: Off
	Pagina 1513: Off
	Pagina 1614: Off
	Pagina 1715: Off
	Pagina 1816: Off
	Pagina 1917: Off
	Pagina 2018: Off
	Pagina 2119: Off
	Pagina 2220: Off
	Pagina 2321: Off
	Pagina 2422: Off
	Pagina 2523: Off
	Pagina 2624: Off
	Pagina 2725: Off
	Pagina 2826: Off
	Pagina 2927: Off
	Pagina 3028: Off
	Pagina 3129: Off
	Pagina 3230: Off
	Pagina 3331: Off
	Pagina 3432: Off
	Pagina 3533: Off
	Pagina 3634: Off
	Pagina 3735: Off
	Pagina 3836: Off
	Pagina 3937: Off
	Pagina 4038: Off
	Pagina 4139: Off
	Pagina 4240: Off
	Pagina 4341: Off
	Pagina 4442: Off
	Pagina 4543: Off
	Pagina 4644: Off
	Pagina 4745: Off
	Pagina 4846: Off
	Pagina 4947: Off
	Pagina 5048: Off
	Pagina 5149: Off
	Pagina 5250: Off
	Pagina 5351: Off
	Pagina 5452: Off
	Pagina 5553: Off
	Pagina 5654: Off
	Pagina 5755: Off
	Pagina 5856: Off
	Pagina 5957: Off
	Pagina 6058: Off
	Pagina 6159: Off
	Pagina 6260: Off
	Pagina 6361: Off
	Pagina 6462: Off
	Pagina 6563: Off
	Pagina 6664: Off
	Pagina 6765: Off
	Pagina 6866: Off
	Pagina 6967: Off
	Pagina 7068: Off
	Pagina 7169: Off
	Pagina 7270: Off
	Pagina 7371: Off
	Pagina 7472: Off
	Pagina 7573: Off
	Pagina 7674: Off
	Pagina 7775: Off
	Pagina 7876: Off
	Pagina 7977: Off
	Pagina 8078: Off
	Pagina 8179: Off
	Pagina 8280: Off
	Pagina 8381: Off
	Pagina 8482: Off
	Pagina 8583: Off
	Pagina 8684: Off
	Pagina 8785: Off
	Pagina 8886: Off
	Pagina 8987: Off

	Knop Deel I: 
	Pagina 2: Off
	Pagina 31: Off
	Pagina 42: Off
	Pagina 53: Off
	Pagina 64: Off
	Pagina 75: Off
	Pagina 86: Off
	Pagina 97: Off
	Pagina 108: Off
	Pagina 119: Off
	Pagina 1210: Off
	Pagina 1311: Off
	Pagina 1412: Off
	Pagina 1513: Off
	Pagina 1614: Off
	Pagina 1715: Off
	Pagina 1816: Off
	Pagina 1917: Off
	Pagina 2018: Off
	Pagina 2119: Off
	Pagina 2220: Off
	Pagina 2321: Off
	Pagina 2422: Off
	Pagina 2523: Off
	Pagina 2624: Off
	Pagina 2725: Off
	Pagina 2826: Off
	Pagina 2927: Off
	Pagina 3028: Off
	Pagina 3129: Off
	Pagina 3230: Off
	Pagina 3331: Off
	Pagina 3432: Off
	Pagina 3533: Off
	Pagina 3634: Off
	Pagina 3735: Off
	Pagina 3836: Off
	Pagina 3937: Off
	Pagina 4038: Off
	Pagina 4139: Off
	Pagina 4240: Off
	Pagina 4341: Off
	Pagina 4442: Off
	Pagina 4543: Off
	Pagina 4644: Off
	Pagina 4745: Off
	Pagina 4846: Off
	Pagina 4947: Off
	Pagina 5048: Off
	Pagina 5149: Off
	Pagina 5250: Off
	Pagina 5351: Off
	Pagina 5452: Off
	Pagina 5553: Off
	Pagina 5654: Off
	Pagina 5755: Off
	Pagina 5856: Off
	Pagina 5957: Off
	Pagina 6058: Off
	Pagina 6159: Off
	Pagina 6260: Off
	Pagina 6361: Off
	Pagina 6462: Off
	Pagina 6563: Off
	Pagina 6664: Off
	Pagina 6765: Off
	Pagina 6866: Off
	Pagina 6967: Off
	Pagina 7068: Off
	Pagina 7169: Off
	Pagina 7270: Off
	Pagina 7371: Off
	Pagina 7472: Off
	Pagina 7573: Off
	Pagina 7674: Off
	Pagina 7775: Off
	Pagina 7876: Off
	Pagina 7977: Off
	Pagina 8078: Off
	Pagina 8179: Off
	Pagina 8280: Off
	Pagina 8381: Off
	Pagina 8482: Off
	Pagina 8583: Off
	Pagina 8684: Off
	Pagina 8785: Off
	Pagina 8886: Off
	Pagina 8987: Off

	Knop Deel II: 
	Pagina 2: Off
	Pagina 31: Off
	Pagina 42: Off
	Pagina 53: Off
	Pagina 64: Off
	Pagina 75: Off
	Pagina 86: Off
	Pagina 97: Off
	Pagina 108: Off
	Pagina 119: Off
	Pagina 1210: Off
	Pagina 1311: Off
	Pagina 1412: Off
	Pagina 1513: Off
	Pagina 1614: Off
	Pagina 1715: Off
	Pagina 1816: Off
	Pagina 1917: Off
	Pagina 2018: Off
	Pagina 2119: Off
	Pagina 2220: Off
	Pagina 2321: Off
	Pagina 2422: Off
	Pagina 2523: Off
	Pagina 2624: Off
	Pagina 2725: Off
	Pagina 2826: Off
	Pagina 2927: Off
	Pagina 3028: Off
	Pagina 3129: Off
	Pagina 3230: Off
	Pagina 3331: Off
	Pagina 3432: Off
	Pagina 3533: Off
	Pagina 3634: Off
	Pagina 3735: Off
	Pagina 3836: Off
	Pagina 3937: Off
	Pagina 4038: Off
	Pagina 4139: Off
	Pagina 4240: Off
	Pagina 4341: Off
	Pagina 4442: Off
	Pagina 4543: Off
	Pagina 4644: Off
	Pagina 4745: Off
	Pagina 4846: Off
	Pagina 4947: Off
	Pagina 5048: Off
	Pagina 5149: Off
	Pagina 5250: Off
	Pagina 5351: Off
	Pagina 5452: Off
	Pagina 5553: Off
	Pagina 5654: Off
	Pagina 5755: Off
	Pagina 5856: Off
	Pagina 5957: Off
	Pagina 6058: Off
	Pagina 6159: Off
	Pagina 6260: Off
	Pagina 6361: Off
	Pagina 6462: Off
	Pagina 6563: Off
	Pagina 6664: Off
	Pagina 6765: Off
	Pagina 6866: Off
	Pagina 6967: Off
	Pagina 7068: Off
	Pagina 7169: Off
	Pagina 7270: Off
	Pagina 7371: Off
	Pagina 7472: Off
	Pagina 7573: Off
	Pagina 7674: Off
	Pagina 7775: Off
	Pagina 7876: Off
	Pagina 7977: Off
	Pagina 8078: Off
	Pagina 8179: Off
	Pagina 8280: Off
	Pagina 8381: Off
	Pagina 8482: Off
	Pagina 8583: Off
	Pagina 8684: Off
	Pagina 8785: Off
	Pagina 8886: Off
	Pagina 8987: Off

	Knop terug: 
	Pagina 2: Off
	Pagina 31: Off
	Pagina 42: Off
	Pagina 53: Off
	Pagina 64: Off
	Pagina 75: Off
	Pagina 86: Off
	Pagina 97: Off
	Pagina 108: Off
	Pagina 119: Off
	Pagina 1210: Off
	Pagina 1311: Off
	Pagina 1412: Off
	Pagina 1513: Off
	Pagina 1614: Off
	Pagina 1715: Off
	Pagina 1816: Off
	Pagina 1917: Off
	Pagina 2018: Off
	Pagina 2119: Off
	Pagina 2220: Off
	Pagina 2321: Off
	Pagina 2422: Off
	Pagina 2523: Off
	Pagina 2624: Off
	Pagina 2725: Off
	Pagina 2826: Off
	Pagina 2927: Off
	Pagina 3028: Off
	Pagina 3129: Off
	Pagina 3230: Off
	Pagina 3331: Off
	Pagina 3432: Off
	Pagina 3533: Off
	Pagina 3634: Off
	Pagina 3735: Off
	Pagina 3836: Off
	Pagina 3937: Off
	Pagina 4038: Off
	Pagina 4139: Off
	Pagina 4240: Off
	Pagina 4341: Off
	Pagina 4442: Off
	Pagina 4543: Off
	Pagina 4644: Off
	Pagina 4745: Off
	Pagina 4846: Off
	Pagina 4947: Off
	Pagina 5048: Off
	Pagina 5149: Off
	Pagina 5250: Off
	Pagina 5351: Off
	Pagina 5452: Off
	Pagina 5553: Off
	Pagina 5654: Off
	Pagina 5755: Off
	Pagina 5856: Off
	Pagina 5957: Off
	Pagina 6058: Off
	Pagina 6159: Off
	Pagina 6260: Off
	Pagina 6361: Off
	Pagina 6462: Off
	Pagina 6563: Off
	Pagina 6664: Off
	Pagina 6765: Off
	Pagina 6866: Off
	Pagina 6967: Off
	Pagina 7068: Off
	Pagina 7169: Off
	Pagina 7270: Off
	Pagina 7371: Off
	Pagina 7472: Off
	Pagina 7573: Off
	Pagina 7674: Off
	Pagina 7775: Off
	Pagina 7876: Off
	Pagina 7977: Off
	Pagina 8078: Off
	Pagina 8179: Off
	Pagina 8280: Off
	Pagina 8381: Off
	Pagina 8482: Off
	Pagina 8583: Off
	Pagina 8684: Off
	Pagina 8785: Off
	Pagina 8886: Off
	Pagina 8987: Off

	Knop pagina verder: 
	Pagina 2: Off
	Pagina 31: Off
	Pagina 42: Off
	Pagina 53: Off
	Pagina 64: Off
	Pagina 75: Off
	Pagina 86: Off
	Pagina 97: Off
	Pagina 108: Off
	Pagina 119: Off
	Pagina 1210: Off
	Pagina 1311: Off
	Pagina 1412: Off
	Pagina 1513: Off
	Pagina 1614: Off
	Pagina 1715: Off
	Pagina 1816: Off
	Pagina 1917: Off
	Pagina 2018: Off
	Pagina 2119: Off
	Pagina 2220: Off
	Pagina 2321: Off
	Pagina 2422: Off
	Pagina 2523: Off
	Pagina 2624: Off
	Pagina 2725: Off
	Pagina 2826: Off
	Pagina 2927: Off
	Pagina 3028: Off
	Pagina 3129: Off
	Pagina 3230: Off
	Pagina 3331: Off
	Pagina 3432: Off
	Pagina 3533: Off
	Pagina 3634: Off
	Pagina 3735: Off
	Pagina 3836: Off
	Pagina 3937: Off
	Pagina 4038: Off
	Pagina 4139: Off
	Pagina 4240: Off
	Pagina 4341: Off
	Pagina 4442: Off
	Pagina 4543: Off
	Pagina 4644: Off
	Pagina 4745: Off
	Pagina 4846: Off
	Pagina 4947: Off
	Pagina 5048: Off
	Pagina 5149: Off
	Pagina 5250: Off
	Pagina 5351: Off
	Pagina 5452: Off
	Pagina 5553: Off
	Pagina 5654: Off
	Pagina 5755: Off
	Pagina 5856: Off
	Pagina 5957: Off
	Pagina 6058: Off
	Pagina 6159: Off
	Pagina 6260: Off
	Pagina 6361: Off
	Pagina 6462: Off
	Pagina 6563: Off
	Pagina 6664: Off
	Pagina 6765: Off
	Pagina 6866: Off
	Pagina 6967: Off
	Pagina 7068: Off
	Pagina 7169: Off
	Pagina 7270: Off
	Pagina 7371: Off
	Pagina 7472: Off
	Pagina 7573: Off
	Pagina 7674: Off
	Pagina 7775: Off
	Pagina 7876: Off
	Pagina 7977: Off
	Pagina 8078: Off
	Pagina 8179: Off
	Pagina 8280: Off
	Pagina 8381: Off
	Pagina 8482: Off
	Pagina 8583: Off
	Pagina 8684: Off
	Pagina 8785: Off
	Pagina 8886: Off
	Pagina 8987: Off

	Knop pagina terug: 
	Pagina 2: Off
	Pagina 31: Off
	Pagina 42: Off
	Pagina 53: Off
	Pagina 64: Off
	Pagina 75: Off
	Pagina 86: Off
	Pagina 97: Off
	Pagina 108: Off
	Pagina 119: Off
	Pagina 1210: Off
	Pagina 1311: Off
	Pagina 1412: Off
	Pagina 1513: Off
	Pagina 1614: Off
	Pagina 1715: Off
	Pagina 1816: Off
	Pagina 1917: Off
	Pagina 2018: Off
	Pagina 2119: Off
	Pagina 2220: Off
	Pagina 2321: Off
	Pagina 2422: Off
	Pagina 2523: Off
	Pagina 2624: Off
	Pagina 2725: Off
	Pagina 2826: Off
	Pagina 2927: Off
	Pagina 3028: Off
	Pagina 3129: Off
	Pagina 3230: Off
	Pagina 3331: Off
	Pagina 3432: Off
	Pagina 3533: Off
	Pagina 3634: Off
	Pagina 3735: Off
	Pagina 3836: Off
	Pagina 3937: Off
	Pagina 4038: Off
	Pagina 4139: Off
	Pagina 4240: Off
	Pagina 4341: Off
	Pagina 4442: Off
	Pagina 4543: Off
	Pagina 4644: Off
	Pagina 4745: Off
	Pagina 4846: Off
	Pagina 4947: Off
	Pagina 5048: Off
	Pagina 5149: Off
	Pagina 5250: Off
	Pagina 5351: Off
	Pagina 5452: Off
	Pagina 5553: Off
	Pagina 5654: Off
	Pagina 5755: Off
	Pagina 5856: Off
	Pagina 5957: Off
	Pagina 6058: Off
	Pagina 6159: Off
	Pagina 6260: Off
	Pagina 6361: Off
	Pagina 6462: Off
	Pagina 6563: Off
	Pagina 6664: Off
	Pagina 6765: Off
	Pagina 6866: Off
	Pagina 6967: Off
	Pagina 7068: Off
	Pagina 7169: Off
	Pagina 7270: Off
	Pagina 7371: Off
	Pagina 7472: Off
	Pagina 7573: Off
	Pagina 7674: Off
	Pagina 7775: Off
	Pagina 7876: Off
	Pagina 7977: Off
	Pagina 8078: Off
	Pagina 8179: Off
	Pagina 8280: Off
	Pagina 8381: Off
	Pagina 8482: Off
	Pagina 8583: Off
	Pagina 8684: Off
	Pagina 8785: Off
	Pagina 8886: Off
	Pagina 8987: Off

	Inh Deel I: 
	Inh Deel II: 
	Inh 1 Inleiding: 
	Inh 2 Concept: 
	Inh 3 Conclusies: 
	Inh 4 Nabeschouwing: 
	Inh 5 Bouwkundig: 
	Inh 6 Financieel: 
	Inh 7 Juridisch: 
	Inh 8 Marketing: 
	Inh 9 Veiling: 
	Inh 10 Ingebruikname: 
	5 1 Inleiding: 
	5 2 Concept: 
	5 3 Conclusies: 
	5 4 Nabeschouwing: 
	48 5 Bouwkundig: 
	48 6 Financieel: 
	48 7 Juridisch: 
	48 8 marketing: 
	48 9 Veiling: 
	48 10 Ingebruikname: 


