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Voorwoord  
 
De gemeente Amsterdam doet er alles aan om ‘de pijn’ van de Noord/Zuidlijn te verzachten. Het 

verpeste woon- en werkgenot tracht men op verschillende manieren te compenseren. Eén van deze 

manieren betreft het fonds leefbaarheid. Een compensatiefonds dat bestaat uit de niet financiële 

maatregelen, zoals hotelovernachtingen, tijdelijk woon- en/of werkruimte, ramen wassen, 

boodschappenhulp, persoonlijk contact en een maandelijkse bijdrage.  

Er is nog veel onbekend over het functioneren en de waardering van het fonds leefbaarheid. Aan de 

hand van dit onderzoek tracht ik een nuttige bijdrage te leveren door een totaalplaatje te geven van 

het fonds leefbaarheid. Zo wordt onder andere inzicht gegeven in de verschillende maatregelen, het 

financiële aspect, de verschillende besluitvormingsprocessen en de waardering door de gebruikers 

van het compensatiefonds.  

Bij deze wil ik Metro en Tram, met in het bijzonder mijn begeleidster Machteld Hooyman (die kritisch 

meedacht en mij vrijheid en vertrouwen gaf), Hoite Detmar (die de opdracht aanbood en altijd 

bereid was te informeren over het fonds), Richard Koenders en Boukje Witten (voor het 

meedenken), bedanken voor het feit dat ik binnen deze indrukwekkende organisatie de kans heb 

gekregen om dit evaluatieonderzoek uit te voeren en er mijn eigen draai aan te geven. Vanuit de 

Hogeschool wil ik Marco Hofman bedanken voor de input en het meewerken aan het op tijd 

afronden van mijn afstudeeronderzoek.  

Tot slot wil ook, hoe cliché ook, mijn moeder bedanken. Zij heeft mij vier jaar geleden de kans 

gegeven om te studeren en mij altijd ondersteund, zeker het afgelopen half jaar: van honderden 

bakken Nespresso tot veel motiverende peptalks.  

 

Dit afstudeeronderzoek is een lastig, maar uitdagend proces geweest! Uiteindelijk ben ik zeer 

tevreden met het eindresultaat en heb ik er heel veel van geleerd. Ik ga de opgedane kennis zeker 

meenemen in de toekomst. Tevens heb ik het afgelopen jaar Amsterdam veel beter leren kennen, 

ook hier ben ik erg dankbaar voor!  

Joanna Herikhuisen 

Amsterdam, 2015 
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Samenvatting  
 

De opdrachtgever van dit evaluatieonderzoek is de resultaatverantwoordelijke eenheid Metro en 

Tram (MET). MET is een onderdeel van de gemeente Amsterdam. MET is verantwoordelijk voor het 

realiseren van een werkend metro vervoersysteem. De organisatie van MET is opgebouwd uit 3 

hoofdafdelingen : Project NZL, Projectencentrum en Eigendom & Beheer. Dit evaluatieonderzoek valt 

onder de hoofdafdeling NZL en directeur Omgeving en Reizigers.  

Het eind van de NZL is bijna inzicht (eind 2017) daarom heeft MET een evaluatieonderzoek laten 

uitvoeren naar het fonds leefbaarheid NZL. Een onderzoek waarin wordt nagegaan op welke wijze 

het fonds heeft gefunctioneerd en een indicatie wordt gegeven hoe het fonds is gewaardeerd door 

de gebruikers. 

Fonds leefbaarheid is een fonds dat de bewoners en bedrijven rondom de NZL moet compenseren 

voor de, door de bouw, afgenomen leefbaarheid. Aan de hand van de niet financiële 

compensatiemaatregelen.  

Er is kwalitatief onderzoek uitgevoerd, aan de hand van literatuuronderzoek, documentenanalyse en 

interviews. Zo zijn acht respondenten uit de buitenwereld geïnterviewd en drie respondenten uit de 

binnenwereld. Dit is gedaan aan de hand van gedeeltelijk gestructureerde interviews, waar de 

onderwerpen vast staan, de vragen niet.  

 

Er zijn twee soorten besluitvormingsprocessen toe te passen op het fonds leefbaarheid: een proces 

ontstaan vanuit de binnenwereld NZL en een proces ontstaan vanuit de buitenwereld NZL. Aan de 

hand van een documentenanalyse is duidelijk geworden dat er 20% meer aan het fonds is uitgegeven 

dan er voor was gereserveerd en dat er bepaalde maatregelen niet zijn gebruikt. 

Door middel van het interviewen van de buitenwereld is de waardering voor het fonds leefbaarheid 

duidelijk geworden. Alle respondenten geven aan gebruik te maken van één of meerdere 

maatregelen uit het fonds. Zes respondenten hebben overlast ervaren door de NZL, de mate van het 

ervaren van overlast wordt bepaald aan de hand van vier factoren. Het fonds wordt door een 

merendeel van de respondenten zeer positief gewaardeerd. Het persoonlijke contact en de 

maandelijkse bijdrage worden het best gewaardeerd.  

Als het fonds nog eens gebruikt wordt moet het meteen vanaf de start van een infrastructureel 

project zijn, geven de meeste respondenten aan. Tevens zouden veel respondenten andere 

maatregelen hebben getroffen als er geen fonds was. Ten slotte laten alle respondenten weten dat 

de acceptatie van de overlast is toegenomen door de compensatiemaatregelen.  
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Als laatst zijn er enkele aanbevelingen gedaan aan MET: 

- Doorgaan met het fonds! 

- Gelijktijdig met de start van een infrastructureel project een compensatiefonds in het leven 

roepen.   

- Blijven werken met directe lijnen en de omgevingsmanagers!  

- Het correct bijhouden van gegevens gedurende de uitvoering van het fonds.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding  
In dit eerste hoofdstuk wordt het evaluatieonderzoek geïntroduceerd. De aanleiding, doelstelling, en 

vraagstelling van het onderzoek staan centraal tijdens dit hoofdstuk. Ook wordt het fonds 

leefbaarheid geïntroduceerd.  

1.1 Introductie Noord/Zuidlijn  

  Het gewone leven in de Ferdinand Bolstraat neemt weer een aanvang. Na 12 jaar zijn 

  eindelijk de bouwhekken van de Noord/Zuidlijn weggehaald uit De Pijp. 

  De aanleg van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn bevindt zich nu in de fase van de 

  afbouw. De afgelopen weken verdwenen de bouwhekken die sinds 2003 het beeld van 

  de Ferdinand Bolstraat bepaalden tussen de Albert Cuypmarkt en de Ceintuurbaan. 

  De bouwterreinen zijn vrijwel verdwenen, behalve waar nog wordt gebouwd aan de 

  toegangen van de metrostations Vijzelgracht en De Pijp (OV-Magazine , 2015).  

 

Sinds begin 2002 is Amsterdam in de ban van het befaamde project de Noord/Zuidlijn (NZL). Een 

metrolijn die Amsterdam Noord met Amsterdam Zuid moet gaan verbinden. Jaren van 

onzekerheden, dromen en ergernissen gingen van start. Toen in 1999 de Tweede Kamer instemde 

met het project, werd meteen duidelijk dat alle risico’s van het project onder verantwoordelijkheid 

vallen van de Gemeente Amsterdam (Projectplan Noord/Zuidlijn, 2013). En die risico’s kwamen er. 

Het bouwen van de NZL gaat enerzijds nog altijd gepaard met pieken en dalen. Zo waren er diverse 

verzakkingen in 2008, lekkages, het aftreden van PVDA-wethouder Tjeerd Herrema in 2009 (Willems, 

2009), een automobilist die om het leven komt (Het Parool, 2010) en de veel hogere kosten dan 

verwacht (Comissie Veerman , 2009). Anderzijds wordt er ‘in de tunnels van Amsterdam’ iets 

prachtigs aangelegd, een project dat zal aansluiten bij de groei van Amsterdam, Noord Amsterdam 

met de rest van de stad zal verbinden en zorgt voor een snelle en betrouwbare manier om van 

Noord- naar Zuid Amsterdam te reizen (Projectplan Noord/Zuidlijn, 2013). 

Alle risico’s van het project vallen onder verantwoordelijkheid van de Gemeente Amsterdam, evenals 

de taak om de omgeving rondom de bouwputten van de NZL zo leefbaar mogelijk te houden. Volgens 

de eerste planning van de NZL zou de overlast maar een jaar duren (Adviesbureau, 2015) en zouden 

er, buiten het schadebureau om, geen extra maatregelen getroffen hoeven worden om de omgeving 

te compenseren.  

Al snel bleek dit niet het geval, daarom is in 2005 het fonds leefbaarheid opgericht (Detmar, Fonds 

leefbaarheid, 2015). Een fonds dat de bewoners en bedrijven rondom de NZL moet compenseren 

voor de, door de bouw, afgenomen leefbaarheid. Het fonds leefbaarheid bestaat uit de niet 
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financiële compensatiemaatregelen die worden toegepast om de omgeving zo leefbaar, veilig en 

bereikbaar mogelijk te houden. De compensatiemaatregelen bestaan onder andere uit 

voorzetramen, hotelovernachtingen, versieringen voor de bouwhekken, alternatieve werk- en 

woonruimten en glazenwassers (Amsterdam, Handleiding Leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn, 

2011). Het doel van het fonds is: het zoveel mogelijk verminderen van ergernis door overlast bij 

bewoners, bedrijven en instellingen langs het bouwterrein van de NZL.  

Alle overige schadegeschillen (financiële compensatie) van de NZL vallen onder de Verordening 

Nadeelcompensatie en Planschade NZL, denk aan winstverlies en schade aan woningen/bedrijven. 

De nadeelcompensatie wordt uitgevoerd door het schadebureau NZL, hier wordt rekening gehouden 

met de Wet nadeelcompensatie en schadevergoedingen (Detmar, Fonds leefbaarheid, 2015).  

1.2 Aanleiding tot onderzoek  

De opdrachtgever van dit onderzoek is de resultaatverantwoordelijke eenheid Metro en Tram (MET). 

MET is een onderdeel van de gemeente Amsterdam. MET is verantwoordelijk voor het realiseren van 

een werkend metro vervoersysteem NZL. Daarnaast is MET uitvoerder, dan wel opdrachtgever voor 

alle huidige en toekomstige renovatie- en realisatieprojecten op metro- en tramgebied. Als juridisch 

eigenaar beheert en onderhoudt de MET de metro- en traminfrastructuur op strategisch niveau. De 

organisatie opereert in de bouwsector en werkt hierbij nauw samen met externe marktpartijen zoals 

het GVB, aannemers en consultants. De organisatie van MET is opgebouwd uit 3 hoofdafdelingen : 

Project NZL, Projectencentrum en Eigendom & Beheer. Deze lijnafdelingen worden ondersteund 

door centrale staven. Binnen MET werken circa 350 medewerkers, waarvan 90% extern ingehuurde 

medewerkers (Metro en Tram , 2015). De organogram van MET is te vinden in bijlage 7.4. Dit 

evaluatieonderzoek valt onder de hoofdafdeling NZL en directeur Omgeving en Reizigers.  

Nu het eind van de NZL bijna in zicht is (eind 2017), nemen ook de maatregelen uit het fonds 

leefbaarheid af. Er zijn nog een paar maatregelen die jaarlijks terugkomen totdat de NZL helemaal 

klaar is, zoals kerstverlichting en versiering van de hekken. De ‘grote maatregelen’, zoals tijdelijke 

woon- en werkplaatsen, houden nu zo goed als op. De opdrachtgever is nu benieuwd naar het 

totaalplaatje van het fonds leefbaarheid. Daarom wordt dit evaluatieonderzoek uitgevoerd, waarin 

duidelijk wordt hoe het fonds leefbaarheid heeft gefunctioneerd en een indicatie wordt gegeven hoe 

het fonds is gewaardeerd door de gebruikers. 

 Zo wil MET duidelijk krijgen hoeveel gebruik daadwerkelijk is gemaakt van de maatregelen per jaar 

en hoeveel dit heeft gekost, hoe de processen zijn verlopen rondom de uitvoering van het fonds, of 

het fonds in de toekomst weer gebruikt kan worden en of dit op dezelfde manier kan. Buitenom de 

interesse vanuit MET is er nog een aanleiding voor dit evaluatieonderzoek. Aan het eind van dit jaar 
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moet er een verantwoording worden afgelegd naar de Gemeenteraad van de Gemeente Amsterdam 

(Detmar, Fonds leefbaarheid, 2015). Deze verantwoording bevat niet alleen de evaluatie van het 

fonds leefbaarheid, maar een totale verantwoording van de compensatie door de NZL (zie paragraaf 

2.4). 

1.3 Doelstelling, onderzoeksvraag en deelvragen van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is het evalueren van het fonds leefbaarheid, Noord/Zuidlijn voor de 

opdrachtgever. Een onderzoek waarin wordt nagegaan op welke wijze het fonds heeft 

gefunctioneerd en een indicatie wordt gegeven hoe het fonds is gewaardeerd door de gebruikers. 

Vervolgens wordt er een aanbeveling gedaan aan de opdrachtgever over het fonds en of het fonds 

op een gelijke manier toepasbaar is op toekomstige infrastructurele projecten. Om deze doelstelling 

te behalen, is de volgende beschrijvende onderzoeksvraag geformuleerd:  

 

Hoe heeft het fonds leefbaarheid NZL gefunctioneerd en hoe is het fonds gewaardeerd door 

gebruikers van het compensatiefonds? 

Met gefunctioneerd wordt bedoeld hoe het fonds in de praktijk heeft gewerkt. Er wordt een 

totaalplaatje van het fonds leefbaarheid aangeboden: de verschillende compensatiemaatregelen, het 

financiële aspect, proces van de besluitvorming en de actoren.  

Met gewaardeerd wordt bedoeld in welke mate het fonds goed of slecht functioneert volgens de 

gebruikers van het compensatiefonds.  

Om deze vraag te beantwoorden zijn een aantal deelvragen opgesteld. Die volgen hieronder, met 

tevens een korte toelichting op de deelvragen: 

 Op welke manieren compenseert de overheid als de gewenste leefbaarheid in een stad, door 

bijvoorbeeld de bouw van een infrastructureel project, afneemt? En hoe wordt dit over het 

algemeen gewaardeerd door de gebruikers van de compensatie? 

Deze vraag wordt gesteld om de begrippen leefbaarheid en compensatie door de overheid te 

verduidelijken en er worden twee benaderingswijzen ten aanzien van compensatie 

geïntroduceerd. Ook wordt hier duidelijk hoe compensatie door de overheid aan de burgers 

over het algemeen wordt gewaardeerd.  

 Wat houdt het fonds leefbaarheid in, hoe verlopen de processen rondom de besluitvorming 

van het fonds en hoeveel gebruik is er daadwerkelijk van het fonds gemaakt? Deze vraag 

wordt gesteld om een duidelijk beeld van het fonds leefbaarheid te krijgen. Wat het fonds 

inhoudt, hoe er gebruik van is gemaakt, hoeveel gebruik er van is gemaakt en hoeveel dit 
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heeft gekost. Dit is belangrijk om te weten voordat er een evaluatie over het fonds kan 

worden uitgevoerd.  

 Hoe waarderen de bewoners en ondernemers langs de bovengrondse bouwactiviteiten van 

de NZL de uitgevoerde compensatiemaatregelen uit het fonds leefbaarheid?  

Deze vraag wordt gesteld om achter de ervaringen van de bewoners en ondernemers te 

komen over het fonds leefbaarheid. Het is belangrijk voor het evaluatieonderzoek om dit te 

weten. Tevens wordt er aandacht besteed aan het begrip overlast en de relatie tussen de 

compensatiemaatregelen en acceptatie van de ervaren overlast.  

 

Aan de hand van welke methoden de deelvragen worden beantwoord, wordt behandeld in paragraaf 

2.2.  

1.4 Bestuurskundige relevantie  

Het doen van dit evaluatieonderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van de competenties van een 

Urban Public Professional (bestuurskundige) op het niveau afstudeerbekwaam. Hieronder volgen de 

competenties met een korte beschrijving en een toelichting hoe dit afstudeeronderzoek bijdraagt aan 

de competenties.  

- Verkennen en agenderen: in staat zijn om maatschappelijke vraagstukken te signaleren en te 

formuleren tot beleid. Het maatschappelijke vraagstuk rondom het fonds leefbaarheid 

signaleren. Het vraagstuk stond al op de politieke agenda.  

- Onderzoeken en adviseren: het verrichten en beoordelen van praktijkgericht onderzoek ten 

behoeve van de ontwikkeling, uitvoering, monitoring en evaluatie van beleid. Het adviseren 

ten behoeve van de richting van de bestuursopdracht op basis van analyse van informatie en 

weging van belangen. Door middel van interviews en documentenonderzoek is praktijkgericht 

onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de evaluatie van het fonds leefbaarheid. Om 

vervolgens te adviseren naar de opdrachtgever op basis van de analyse van informatie.  

- Ontwikkelen en ontwerpen: in staat tot het praktijkgericht ontwerpen, selecteren, hanteren, 

en ontwerpen van instrumenten, methoden, technieken en diensten ten behoeve van 

integrale beleidsontwikkeling. Het hanteren van verschillende instrumenten, technieken en 

methoden om een totaalplaatje van het leefbaarheid te kunnen aanbieden.  

- Co-creëren en arrangeren: schakelen en verbinden van beleidsgebieden, -niveaus, partijen, 

belanghebbenden en netwerken. Schakelen tussen en verbinden van verschillende partijen en 

belanghebbende uit de binnen- en buitenwereld van MET. 

 



Eindrapportage fonds leefbaarheid  - 15 juni 2015.  12 
 

- Managen en regisseren: aansturen en faciliteren van mensen, processen, projecten en 

programma’s gericht op de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Dit 

evaluatieonderzoek zelfstandig- onder beperkte begeleiding- te realiseren.  

- Monitoren en handhaven: in staat om de kwaliteiten en doelmatigheid van afspraken over 

de uitvoering van beleid te bewaken en zo nodig bij te sturen. De kwaliteiten (positieve 

punten) en kritieke punten (verbeterpunten) worden onderzocht, zodat deze in de toekomst 

bijgestuurd kunnen worden.  

- Evalueren en verantwoorden: in staat om passende evaluatie-instrumenten te selecteren en 

te hanteren: de resultaten en uitkomsten van beleid te presenteren, te verantwoorden en 

terug te koppelen naar belanghebbende en (nieuw) beleid. Het einddoel van dit onderzoek is 

om de resultaten en uitkomsten van het fonds leefbaarheid terug te koppelen en te 

verantwoorden aan de opdrachtgever.  

- Reflecteren en professionaliseren: in staat om professioneel te blijven ontwikkelen. Door de 

opgedane kennis over het fonds leefbaarheid te borgen, over te dragen en te verspreiden.  

Leeswijzer  

In het eerste hoofdstuk is de onderzoeksopzet behandeld, waarin onder andere de aanleiding, 

doelstelling en probleemstelling van dit evaluatieonderzoek te lezen zijn. Ook wordt hier het fonds 

leefbaarheid geïntroduceerd. Hoofdstuk twee behandelt de onderzoeksmethodologie, in dit 

hoofdstuk wordt omschreven en verantwoord welke strategie er is gehanteerd om de 

onderzoeksvragen te beantwoorden. Tevens bevat dit hoofdstuk een ‘interviewgids’. In hoofdstuk 

drie komt het fonds leefbaarheid aan de orde en hoofdstuk vier behandelt de waardering voor het 

fonds door de gebruikers aan de hand van de gehouden interviews. Daarna de conclusie waarin 

antwoord wordt gegeven op de centrale vraagstelling en tevens de bevindingen uit de literatuur in 

verband gebracht worden met de uitkomsten van het praktijkonderzoek. Ten slotte een aanbeveling 

aan de opdrachtgever over de toekomst van het fonds leefbaarheid en suggesties voor 

vervolgonderzoek.  
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Hoofdstuk 2: Onderzoeksmethodologie  
 

In dit hoofdstuk wordt omschreven welke methoden er zijn gehanteerd om de onderzoeksvragen uit 

hoofdstuk 1 te beantwoorden. De opdrachtgever heeft aangegeven dat het voor dit 

evaluatieonderzoek van belang is dat er een aantal personen uit de binnen- en buitenwereld van 

MET worden geïnterviewd. Daarom bevat dit hoofdstuk tevens een ‘interviewgids’ waarin duidelijk 

wordt op welke manier er is geïnterviewd, wie er zijn geïnterviewd en aan de hand van welke topics 

dit is gedaan. Ten slotte wordt er gekeken naar de betrouwbaarheid en validiteit van het 

evaluatieonderzoek.  

2.1 Kwalitatief onderzoek  

Bij het in kaart brengen van het fonds leefbaarheid en de waardering van de gebruikers wordt 

kwalitatief onderzoek toegepast. Kwalitatief onderzoek is een onderzoeksstrategie waarbij 

problemen, situaties en gebeurtenissen beschreven en geïnterpreteerd worden met behulp van 

gegevens van kwalitatieve aard, zoals belevingen, ervaringen, betekenisverleningen die verzameld 

zijn via open interviews en/of participerende observatie en/of bestaande documenten (Baarda, 

2014). Kort gezegd richt kwalitatief onderzoek zich hoofdzakelijk op het begrijpen en interpreteren 

van processen, gebeurtenissen en/of ontwikkelingen (Bergsma, 2003). Bovengenoemde is exact wat 

belangrijk is tijdens dit evaluatieonderzoek: het gaat om het verkrijgen van inzichten, ervaringen en 

processen rondom het fonds leefbaarheid, niet om harde, getalsmatige onderbouwende feiten, zoals 

bij kwantitatief onderzoek het geval is.  

Hieronder volgen de verschillende onderzoeksmethoden die worden gebruikt voor het kwalitatief 

onderzoek en voor welke deelvragen deze methoden worden gebruikt.  

2.2 Kwalitatieve onderzoeksmethoden  

2.2.1 Literatuurverkenning (analyse van informatie) 

Aangezien dit evaluatieonderzoek ingaat op compensatie door de overheid als de leefbaarheid 

afneemt in een stad door de bouw van een infrastructureel project en hoe de gebruikers van die 

compensatie het waarderen, is er een overzicht opgesteld over het begrip leefbaarheid in de stad, 

evenals een overzicht over de soorten compensatie door de overheid en hoe dit over het algemeen 

gewaardeerd wordt. Deze onderzoeksmethode is gebruikt om de eerste deelvraag te beantwoorden. 

Hiervoor is gebruik gemaakt van verschillende wetenschappelijke onderzoeken, gevonden in de HVA 

bibliotheek, via Google Scholar en op verschillende overheidswebsites. In hoofdstuk drie wordt de 

literatuurstudie verder uitgewerkt. 
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2.2.2 Documentenanalyse  

Voor het beantwoorden van de tweede deelvraag is een documentenanalyse gedaan. Ruwe data 

over het fonds worden gecodeerd tot een overzichtelijk geheel, op deze manier kan het fonds 

optimaal in kaart worden gebracht. Coderen is het proces waarbij de ruwe data worden 

gecategoriseerd, meestal in beschrijvende categorieën. In dit onderzoek gebeurt dit aan de hand van 

tabellen en grafieken. Als kwalitatieve data worden verzameld in een uitgebreide, informatierijke 

vorm is coderen van essentieel belang (Howitt & Cramer, 2007). 

Ruwe data zijn de originele vragenlijsten, scoreformulieren, observatielijsten of video-opnamen 

waarop gegevens staan (Gerrits, et al., 2012). Voor dit onderzoek betreft dit onder andere de 

financiële lijsten van het fonds (zie paragraaf 4.8 voor het coderen van ruwe data). De ruwe data van 

de financiën worden toegevoegd in de bijlage 7.3. Het bewaren van ruwe data is noodzakelijk, omdat 

ze de bron vormen van de hele dataverwerking en op deze manier kan fraude gecontroleerd worden 

(Gerrits, et al., 2012).  

2.2.3 Interviews 

De werkelijke aard van kennis is voor dit onderzoek de mening en beleving van de 

bewoners/ondernemers langs de NZL over het fonds. Er bestaan meerdere realiteiten, gevormd door 

individuele percepties tijdens dit onderzoek. Het uitgangspunt van de analyse wordt gevormd door 

uitgewerkte gespreksverslagen. 

Dit is gedaan aan de hand van gedeeltelijk gestructureerde interviews; de onderwerpen zijn 

concreet, de vragen bij de onderwerpen nog niet (Van der Molen & Kluijtmans , 2005). Deze 

onderzoeksmethode is gebruikt voor het beantwoorden van de tweede en derde deelvraag. De 

topics worden in de onderstaande tabel beschreven.  

De reden dat er niet met een vaste vragenlijst is gewerkt, is dat de respondenten vaak nog op nieuwe 

ideeën komen of op nieuwe inzichten, waardoor er vragen gesteld kunnen worden waar van tevoren 

niet aan is gedacht (Baarda, 2014).  

Zowel de binnen- als de buitenwereld van MET is geïnterviewd. De binnenwereld betreft de 

organisatie MET: hier zijn interviews gehouden met medewerkers van MET die uitvoering hebben 

gegeven aan fonds leefbaarheid NZL, aangaande het functioneren van het fonds. De buitenwereld 

betreft de bewoners, ondernemers en instellingen langs de NZL: hier zijn interviews gehouden met 

de gebruikers van het fonds leefbaarheid NZL, aangaande hoe het functioneren van het fonds 

gewaardeerd wordt. De uitwerking van de interviews is terug te vinden in bijlage 7.  
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Tevens is gedurende dit onderzoek samengewerkt met twee omgevingsmanagers uit de 

binnenwereld. Zij zorgden dat de informatie over het fonds leefbaarheid beschikbaar en 

selecteerden de respondenten, hierover volgt in paragraaf 2.3 meer.  

 

Topics interviews   

Buitenwereld Binnenwereld  

Maatregelen fonds leefbaarheid Betrokkenheid 

Ervaren overlast  Oorsprong fonds 

Belangen/wensen Werking organisatie 

Bereikbaarheid en bereidheid 

omgevingsmanager 

Directe lijnen 

Treffen andere maatregelen/indienen klacht Voldoende compensatie 

Verwachtingen compensatie Vertraging NZL 

Verschil voor en na 2009 Toekomst Fonds  

Overlast in relatie tot fonds Handleiding fonds  

Toekomst fonds Start fonds  

 

2.3 Onderzoekverantwoording  

Kwalitatief onderzoek werkt doorgaans met een relatief klein aantal onderzoekseenheden (Bergsma, 

2003). Tijdens dit evaluatieonderzoek is gekozen om een relatief kleine groep respondenten te 

interviewen, hiervoor zijn verschillende redenen. Ten eerste de onderliggende gedachten, gevoelens 

en ervaringen te ontdekken, door de respondenten uitgebreid te interviewen. Ten tweede gaat het 

om een indicatie van de waardering van de gebruikers van het fonds (Detmar, Fonds leefbaarheid, 

2015). Ten derde is dit evaluatieonderzoek een klein onderdeel van een groot onderzoek. Hiernaast 

lopen nog twee onderzoeken naar compensatie, een soortgelijk evaluatieonderzoek bij het 

schadebureau NZL (zie paragraaf 3.5) ook uitgevoerd door MET en een kwantitatieve eind 

evaluatieonderzoek over compenseren door de NZL in het algemeen, uitgevoerd door stichting 

Gijzelgracht (Stichting Gijzelgracht , 2015). 

De respondenten uit de buitenwereld zijn geselecteerd door de omgevingsmanagers. Zij beschikken 

over alle gegevens van de bewoners/ondernemers langs de NZL. Tevens hebben zij een overzicht van 

de bewoners/ondernemers die al voor andere onderzoeken zijn geïnterviewd. Er wordt namelijk heel 

veel onderzoek uitgevoerd rondom de NZL. Het is van belang om respondenten te selecteren die nog 
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niet of nauwelijks zijn geïnterviewd, zodat er een frisse kijk is op de vraagstukken, gevoel van 

herhaling wordt voorkomen. Vervolgens zijn er uit die selectie respondenten acht naar voren 

gekomen. Hierbij is allereerst, voor dit evaluatieonderzoek, gelet op een verdeling tussen de drie 

diepe stations waar het meest ingrijpende bouwproces plaatsvindt in het oud centrum van 

Amsterdam, namelijk de stations Rokin, Vijzelgracht en de Pijp.  

De werkzaamheden vinden hier het diepst ten opzichte van het maaiveld plaats, dit in combinatie 

met de hoogste concentratie aan wonen en ondernemen over het hele traject gezien (Projectplan 

Noord/Zuidlijn, 2013).  

Er is niet geïnterviewd in Noord1- en Zuid2 Amsterdam. Ook wordt er rekening gehouden dat er zowel 

bewoners als ondernemers en ondernemers/bewoners worden geïnterviewd. Hieronder volgt een 

overzicht van de onderzoekspopulatie:  

 In de buitenwereld zijn drie soorten respondenten geïnterviewd3: 

- 3 bewoners langs de NZL  

(2 op de vijzelgracht, 1 in de Pijp)  

- 2 ondernemers langs de NZL 

(2 op het Rokin ) 

- 3 ondernemers/bewoners4 langs de NZL  

(2 op de Vijzelgracht, 1 in de Pijp) 

 

 In de binnenwereld zijn drie verschillende respondenten met verschillende functies 

geïnterviewd, die allen betrokken zijn bij het fonds leefbaarheid. Het bureau dat heeft 

geadviseerd over het fonds leefbaarheid (adviesbureau Geuzinge & Groeneveld), de 

eindverantwoordelijke van het fonds (Directeur Omgeving en Reizigers) en de manager van 

de diepe stations in het oud centrum (contractmanager) zijn geïnterviewd5 

 

 

 

                                                           
1 Metrostation Noord en Noorderpark: fonds niet gebruikt, omdat er geen bewoners direct aan de bouwputten 
wonen.  
2 Metrostations Zuid en Europaplein: fonds amper gebruikt, omdat hier geen overlast is ervaren door bewoners 
en ondernemers, wonen ook geen mensen direct aan de bouwputten. Station Zuid bestaat al, wordt alleen 
aangepast. 
3 De respondenten uit de buitenwereld blijven anoniem in deze rapportage. Er zullen citaten gebruikt worden 
uit de interviews, maar de naam van de respondent wordt er niet bij vermeld.  
4 In dit geval zijn de respondenten ondernemer én bewoner. In alle gevallen woonden de respondenten boven 
de onderneming.  
5 Alle respondenten uit de binnenwereld hebben toestemming gegeven dat citaten uit de interviews gebruikt 
mogen worden in deze rapportage. 
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2.4 Validiteit 

Kwalitatief onderzoek is valide wanneer het heeft bestudeerd wat het bedoeld heeft te bestuderen. 

De nadruk ligt op de validiteit van de interpretaties; of de door de onderzoeker getrokken conclusies 

valide zijn in relatie tot de onderliggende verzamelde gegevens (Bergsma, 2003). Om hieraan te 

voldoen wordt tijdens dit evaluatieonderzoek gelet op of de geanalyseerde waarnemingen afkomstig 

zijn van alle respondenten. Dit wordt gedaan door: voldoende tijd uit te trekken voor een interview, 

door te vragen, respondenten zo goed mogelijk op hun gemak te stellen, minder mondige 

respondenten krijgen meer tijd om te antwoorden op de vragen en te zorgen dat de respondenten 

daadwerkelijk antwoord geven op de gestelde vragen, wanneer nodig de vraag herhalen.  

Tevens wordt er rekening mee gehouden dat het eigen perspectief en oordeelsvorming niet wordt 

verloren door het eventueel overnemen van meningen en interpretaties van de respondenten. Dit 

zijn namelijk mogelijk storingen van validiteit (Bergsma, 2003).  

2.5 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat er kwalitatief onderzoek wordt gedaan, aan de hand van 

literatuuronderzoek, documentenanalyse en interviews. Er worden acht respondenten uit de 

buitenwereld geïnterviewd en drie respondenten uit de binnenwereld. Dit wordt gedaan aan de hand 

van gedeeltelijk gestructureerde interviews, waar de onderwerpen vast staan, de vragen niet. Op 

deze manier kan het interview nog alle kanten op, ook wordt er alles aan gedaan om een zo valide 

mogelijk onderzoek te doen. Door de tijd te nemen voor de interviews, door te vragen, de vragen te 

herhalen en er wordt gezorgd dat het eigen perspectief niet wordt verloren.  
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Hoofdstuk 3: Leefbaarheid en compensatie: een literatuurverkenning  
 

Dit hoofdstuk bevat de literatuurverkenning van dit afstudeeronderzoek. Er wordt aandacht besteed 

aan verschillende belangrijke begrippen, die van belang zijn voor dit onderzoek. Tevens zijn er 

resultaten naar voren gebracht uit eerdere onderzoeken, die betrekking hebben op de waardering 

van compenseren door de overheid.  

Het hoofdstuk is verdeeld in meerdere paragrafen, waarin er telkens wordt gefocust op een klein 

onderwerp. Het hoofdstuk begint met een beschrijving van het begrip leefbaarheid aan de hand van 

de literatuur. Duidelijk wordt hoe belangrijk het is leefbaarheid te behouden, tevens tijdens de bouw 

van een infrastructureel project. In paragraaf 2.2 tot en met 2.4 worden er twee benaderingen voor 

compenseren besproken aan de hand van literatuur. Paragraaf 2.5 betreft de juridische kant van het 

compenseren. In paragraaf 2.6 wordt duidelijk welke benaderingen en theorieën er belangrijk zijn 

voor dit evaluatieonderzoek. En in paragraaf 2.7 wordt afgesloten met een samenvatting.  

3.1 Leefbaarheid 

Het begrip leefbaarheid heeft de laatste jaren een opmars gemaakt in het politieke en publieke debat 

over de kwaliteit van wijken en buurten. De opkomst van de leefbaarheidspartijen, de politici op 

campagnes in de wijken en de toenemende aandacht van de media voor ‘leefbaarheid en veiligheid’ 

bewijzen deze opmars (RIGO Research en Advies BV, 2004).  

Het bewustzijn dat veel stedelijke wijken niet voldoen aan wat de consument onder een kwalitatief 

hoogwaardige en leefbare woonomgeving verstaat, heeft er toe bijgedragen dat leefbaarheid een 

sleutelbegrip is geworden in het Grotestedenbeleid. Het GSB was erop gericht om de positie van de 

Nederlandse steden te versterken. Het aanpakken van de kwaliteit van de stedelijke woonomgeving 

en de zich daar manifesterende maatschappelijke problemen, samengevat in de term leefbaarheid, 

staan dan ook hoog op de agenda (Grotestedenbeleid , 2010).  

Leefbaarheid is een verzamelbegrip, waarin allerlei verschillende aspecten van de leefomgeving, 

waaronder de gebouwde omgeving en de sociale omgeving, een plaats krijgen. Leefbaarheid in 

Nederland omvat namelijk veel meer dan alleen natuurlijke, fysieke aspecten om te kunnen 

overleven op een bepaalde plek. Leefbaarheid weerspiegelt een totaaloordeel over de leefomgeving 

(RIGO Research en Advies BV, 2004). Veenhoven (2002) omschrijft het begrip als: de mate waarin 

een omgeving aansluit op het adaptief repertoire van een wezen. Van Dale (2015) omschrijft het 

begrip leefbaar als: geschikt om ermee te leven, ‘menswaardig’. Volgens het Ministerie van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (2004) wordt het begrip leefbaarheid 

gekoppeld aan een opeenstapeling van maatschappelijke problemen in wijken en buurten en wordt 

gebruikt om gebieden aan te duiden waar de kwaliteit van de leefomgeving te wensen overlaat.  
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Leefbaarheid is geen nieuw fenomeen. Het denken over leefbaarheid van steden en wijken vindt zijn 

oorsprong in de explosief groeiende steden tijdens de industriële revolutie, toen grote aantallen 

mensen in onhygiënische omstandigheden dicht op elkaar leefden. De toen slechte 

levensomstandigheden in de steden riepen vragen op over de basiskwaliteit van de fysieke en sociale 

leefomgeving van mensen, zo ontstond het verzamelbegrip leefbaarheid (Sanders, 2004). Nog steeds 

wordt leefbaarheid in sterke mate geassocieerd met de stedelijke samenleving en heeft het vaak een 

negatieve klank, maar leefbaarheid omschrijft veel meer dan alleen de kwaliteit van de fysieke 

basisvoorzieningen zoals huisvesting en riolering.  

Beschrijven van het begrip leefbaarheid blijft moeilijk, door het feit dat leefbaarheid niet zomaar een 

vast gegeven is (RIGO Research en Advies BV, 2004). Het verschilt van persoon tot persoon en van 

plek tot plek. Leefbaarheid als kenmerk van een plek of locatie is niet zomaar een objectief gegeven. 

Wat leefbaar is, is in grote mate subjectief en afhankelijk van de normen en waarden van degene die 

het gebied beoordeelt (Leidelmeijer & Kamp, 2004).  

Het managen van leefbaarheid in Nederland is een taak van het ministerie van infrastructuur en 

milieu. Zo is een van de hoofdtaken van het ministerie: zorgen voor een veilige en gezonde 

leefomgeving ( Ministerie van infrastructuur en Milieu , 2015). Dit is een taak die ten alle tijden 

uitgevoerd dient te worden, ook tijdens de bouw van infrastructurele projecten, door de overlast bij 

de burgers zo klein mogelijk te houden. Want bij leefbaarheid denken we niet alleen aan de fysieke 

en sociale omgeving, maar ook aan overlast, criminaliteit en (on)veiligheid (Leidelmeijer & Kamp, 

2004). Er kunnen verschillende vormen van overlast worden onderscheiden, fysieke verloedering, 

overlast voortkomend uit de interactie tussen mensen en de vormen van overlast die aan specifieke 

bronnen zijn verbonden zoals verkeersoverlast of specifieke effecten hebben zoals geluidsoverlast 

(RIGO Research en Advies BV, 2004). 

Tijdens de realisatie van grote bouwprojecten wordt vaak een fonds opgericht om overlast van 

bouwprojecten zoveel mogelijk weg te halen (Amsterdam, Handleiding Leefbaarheidsmaatregelen 

Noord/Zuidlijn, 2011). Door middel van maatregelen wordt gecompenseerd naar de burgers toe, dit 

met als doel de leefbaarheid te vergroten (Rijksoverheid , 2015).  

De aandacht in dit afstudeeronderzoek gaat uit naar het compenseren van de, door de bouw 

verminderde leefbaarheid, van de omgeving rondom de bouw van de NZL in de Gemeente 

Amsterdam. En het fonds wat voor het compenseren van die verminderde leefbaarheid is opgericht: 

fonds leefbaarheid (Amsterdam, Handleiding Leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn, 2011). 

Leefbaarheid zal verder in dit afstudeeronderzoek worden gedefinieerd als: ‘leefbaarheid 

weerspiegelt een totaaloordeel over de leefomgeving rondom de NZL’. 
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3.2 Compenseren  

Zoals hierboven is aangegeven wordt er gecompenseerd door de overheid, bij afname van de 

gewenste leefbaarheid. Er zijn verschillende soorten benaderingen waaruit compensatie ontstaat. 

Hieronder worden twee van deze benaderingen uitgelegd: de omgevingsmanagementbenadering en 

de juridische benadering.  

3.3 Omgevingsmanagementbenadering 

Omgevingsmanagement is niet meer weg te denken bij de uitvoering van ruimtelijke projecten. 

Contact, draagvlak en begrip uit de omgeving zijn van het grootste belang voor het welslagen van een 

opgave. Burgerparticipatie, draagvlakanalyses en stakeholderbijeenkomsten, zijn niet meer weg te 

denken uit de huidige maatschappij (Claassen, Spanjers, Staal, & Osborne, 2012). Volgens 

Rijkswaterstaat (2010) is de kern van omgevingsmanagement dat je belangen en wensen van mensen 

en organisaties inbrengt in het project en vice versa de mogelijkheden en onmogelijkheden van het 

project overbrengt naar de omgeving. Zo ontstaat zowel inhoudelijke meerwaarde als draagvlak voor 

het project. De Gemeente Amsterdam (2013) omschrijft omgevingsmanagement als: het actief 

benaderen, betrekken, onderzoeken en regisseren van de projectomgeving, om de realisatie van een 

project mogelijk te maken en te versoepelen onder andere door: 

Overeenkomsten te zoeken, te informeren en bevragen, te communiceren, negatieve effecten weg 

te nemen, door te compenseren, zorgvuldig voor te bereiden. 

De omgevingsmanager richt zich op de interactie tussen het project en omgevingspartijen, kweekt 

wederzijds begrip en vertrouwen en bevordert een effectieve samenwerking met de stakeholders. 

Stakeholders worden omschreven als personen en partijen waarvan de belangen kunnen worden 

beïnvloed. Dus omwonenden, belangenorganisaties, ondernemers en gebruikers van de omgeving 

zoals voetgangers, fietsers, automobilisten en vervoerders (Wanningen, Schipper, Haak, & de Hoog, 

2013).  

Omgevingsmanagement komt voort uit het integraal project management model (IPM-model). 

Integraal management is sinds de jaren 80 van de 20e eeuw een veelvuldig toegepast 

organisatieprincipe (Rijkswaterstaat, 2015). Het is ontstaan om de interne en externe samenwerking 

zo goed mogelijk te laten verlopen. Complexe projecten worden uitgevoerd door een integraal 

projectteam . Het IPM-model kent vijf processen, waaronder dus omgevingsmanagement, waarbij 

ieder proces een eigen rol heeft: 

- Projectmanagement: gericht op het borgen van kwaliteit, geld en tijd. 

- Risicobeheersing: gericht op het beheersen van de risico’s die zich in het project kunnen 

voordoen.  
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- Omgevingsmanagement: om de relatie met de omgeving en de stakeholders in balans te 

houden gedurende het project.  

- Technisch management: om de risico’s vanuit de organisatie, de projectorganisatie en de 

opdrachtgever te beheersen. 

- Contractmanagement: om de risico’s die ontstaan tussen opdrachtgevers en de markt te 

beheersen (Rijkswaterstaat, 2015) . 

Tevens is omgevingsmanagement ontstaan omdat bleek dat als stakeholders in infrastructurele 

projecten niet proactief betrokken worden, ze een negatieve houding aannemen ten opzichte van 

het project, wat vervolgens kan leiden tot weerstand (Chinyio & Olomolaiye, 2010). Mogelijke 

vertragingen en daardoor kostenoverschrijdingen kunnen geminimaliseerd worden als stakeholders 

worden betrokken bij een project, daarmee kan ook het eigen imago verbeterd worden (Olander & 

Atkin, 2010). Uit meerdere onderzoeken en ervaringen blijkt dat het effectief betrekken van 

stakeholders door middel van omgevingsmanagement een belangrijk succescriterium is voor grote 

infrastructurele projecten (Chinyio & Olomolaiye, 2010).  

 

Omgevingsmanagement omvat verschillende werkvelden. Allereerst het stakeholdersmanagement: 

het proces om met omgevingspartijen , inclusief de politiek, gecoördineerd en gestuurd te zoeken 

naar en te werken aan, de realisatie van gemeenschappelijke doelen, compromissen en/of 

compenserende maatregelen. Hierbij hoort ook het zorgdragen voor de acceptatie van het 

projectresultaat . Ten tweede de communicatie: van de interne communicatie binnen het project tot 

communicatie met stakeholders en de corporate communicatie met de stad en de pers. Iedereen 

moet tijdig en op de juiste wijze geïnformeerd zijn over het project en het proces. Als derde de 

conditionering: betreft het planologisch-juridisch mogelijk maken en functievrij maken van een 

project-gebied voor realisatie van een project. Zoals vergunningen, het verleggen van kabels en 

leidingen van derden. Ten slotte het verkeersmanagement: de omgevingsmanager moet zorgen voor 

een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid rond het werkterrein (Wanningen, Schipper, 

Haak, & de Hoog, 2013).  

 

Als ondanks het uitvoeren van de bovengenoemde werkvelden en maatregelen alsnog hinder wordt 

ondervonden door stakeholders, moet binnen omgevingsmanagement gekeken worden naar de 

compenserende maatregelen. Zoals het aanbieden van een hotelovernachting of andere werkplek 

(Chinyio & Olomolaiye, 2010). Personen en ondernemingen die vinden dat zij onevenredig zwaar 

getroffen worden door een project, kunnen een verzoek tot nadeelcompensatie indienen bij het 

gemeentelijke Bureau Juridische Zaken, bijvoorbeeld bij winst- of inkomensverlies. Hierover volgt 

meer in de juridische benadering van compensatie.  
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Hierboven is duidelijk geworden dat omgevingsmanagement verschillende werkvelden bevat. 

Behalve werkvelden, zijn er verschillende fasen binnen een project waar rekening mee gehouden 

moet worden (Koppenjan, 2010). De fasering voor infrastructurele projecten ligt voor de Gemeente 

Amsterdam vast in het Plan Besluitvormingsproces Infrastructuur (PBI).  

Hierin worden de volgende fasen in projecten onderscheiden:  

1. Initiatiefase; principebesluit  

2. Uitgangspuntenfase; voorkeursbesluit 

3. Definitiefase; projectbesluit 

4. Ontwerpfase: uitvoeringsbesluit 

5. Realisatiefase 

6. Beheer ( Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer , 2005).  

Voor iedere fase zijn er andere taken behorende tot omgevingsmanagement. Het kan bij 

infrastructurele projecten soms jaren duren voordat een project gerealiseerd is en alle fasen zijn 

doorlopen. De aandacht in dit afstudeeronderzoek gaat uit naar de realisatiefase van de NZL en de 

daarbij behorende taken per werkveld.  

In de realisatiefase wordt het bestek geschreven en de aanbesteding en gunning vinden plaats. 

Aansluitend volgt de uitvoering van het project en overdracht aan de beheerder. Voor 

omgevingsmanagement is het operationele niveau heel belangrijk ( Dienst Infrastructuur Verkeer en 

Vervoer , 2005). Hieronder volgen de taken bij de verschillende werkvelden gedurende de 

realisatiefase: 

Voor stakeholdersmanagement is het belangrijk om zichtbaar en bereikbaar te zijn voor de 

omgeving. De omgevingsmanager bewaakt de afspraken en maakt nieuwe afspraken. Voor de 

communicatie is het belangrijk om klachten af te handelen, door bijvoorbeeld een spreekuur te 

organiseren. Voor de conditionering en het verkeersmanagement is het belangrijk om afspraken in 

de praktijk te brengen. Zoals door te compenseren en ten allen tijden zorgen voor de leefbaarheid, 

veiligheid en bereikbaarheid van de omgeving gedurende de uitvoering van het infrastructurele 

project (Wanningen, Schipper, Haak, & de Hoog, 2013).  

 

De omgevingsmanagementbenadering is relevant voor dit onderzoek want het fonds leefbaarheid 

komt voort uit omgevingsmanagement. De beschrijving van omgevingsmanagers is tevens van groot 

belang, zij vervullen een belangrijke rol binnen het fonds.  
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3.4 Waarderen van omgevingsmanagement  

Hierboven is duidelijk geworden welke taken uitgevoerd moeten worden in de realisatiefase 

behorende tot omgevingsmanagement. Uit onderzoeken blijkt dat het omgevingsmanagement over 

het algemeen positief wordt gewaardeerd door de stakeholders (Chinyio & Olomolaiye, 2010). Zo 

heeft R. Goossens (2013) in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek gedaan naar de 

kosteneffectiviteit van omgevingsmanagementmaatregelen in relatie tot de tevredenheid van 

stakeholders van infrastructurele projecten in de realisatiefase. Hieruit komen zeer positieve 

resultaten naar voren. Geen enkel omgevingsmanagementmaatregel heeft een negatief effect op de 

tevredenheid van omwonenden, blijkt uit enquêtes gehouden onder bewoners die gebruik maken 

van de maatregelen. Het privégesprek springt ver boven de andere maatregelen uit, en wordt gezien 

als het meest positieve effect. Het blijkt dat voornamelijk communicerende en compenserende 

omgevingsmanagement-maatregelen zeer effectief zijn (Chinyio & Olomolaiye, 2010). Posters, 

vragenlijsten en het forum op de website blijken beduidend minder effectief (Goossens, 2013).  

Er is ook een keerzijde aan het betrekken van stakeholders. In sommige gevallen leidt betrokkenheid 

van stakeholders tot een grotere ontevredenheid (Monninkhof, 2001). Participatie leidt namelijk tot 

stijging van de verwachtingen over de invloed die men op de inhoud van het project zal hebben. Dit 

valt vaak tegen, met als gevolg meer weerstand en verminderend vertrouwen. Uiteenlopende 

verwachtingen over wat het betrekken van de omgeving bij een project inhoudt, kan dus tot brokken 

leiden (Koppenjan, 2010). 

 

Hoe omgevingsmanagement over het algemeen wordt gewaardeerd is van belang voor dit 

onderzoek, omdat de waardering van het fonds leefbaarheid wordt onderzocht. Zo kan er na het 

praktijkonderzoek een verband worden gelegd tussen de bevindingen uit deze literatuurstudie en het 

praktijkonderzoek.  
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3.5 Juridische benadering  

Hierboven is de omgevingsmanagementbenadering van compenseren duidelijk geworden. Nu wordt 

er ingegaan op de juridische benadering van het compenseren.  

Ter uitvoering van haar publiekrechtelijke taken neemt de overheid talloze maatregelen en besluiten. 

Zo zal de gemeente, als zij wegwerkzaamheden moet verrichten, het besluit nemen om de weg 

tijdelijk af te zetten. Ook kan de gemeente op grond van nieuw beleid besluiten om voor een jaarlijks 

terugkerend evenement (braderie, open lucht voorstelling, optocht et cetera) geen 

evenementenvergunning meer af te geven. De besluiten die de overheid neemt kunnen voor burgers 

en bedrijven schade tot gevolg hebben, ook als ze volkomen rechtmatig zijn. Als de schade 

onevenredig is en drukt op een beperkte groep, dan kan er aanleiding zijn tot vergoeding van deze 

schade. Dit is het zogenaamde “égalité beginsel” (Holtz-Russel, 2013). Op basis van het égalité 

beginsel wordt er compensatie uitgereikt door de overheid, de zogenoemde nadeelcompensatie. 

Januari 2013 werd dit besluit voor het égalité beginsel genomen zoals hieronder wordt beschreven.  

Besluit égalité beginsel 2013 

31 januari 2013 is er een aanvulling gegeven op de Algemene Wet Bestuursrecht met bepalingen 

over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad: 

 ‘Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Algemene wet bestuursrecht 

aan te vullen met algemene bepalingen over schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen 

alsmede met procedurele bepalingen inzake schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad’ 

(Minister van Veiligheid en Justitie, 2013).  

In de Algemene Wet Bestuursrecht is, zoals hierboven beschreven, sinds 2013 een algemene 

wettelijke grondslag opgenomen voor toekenning van nadeelcompensatie gebaseerd op het égalité 

beginsel. De kernbepalingen van het wetsvoorstel luiden als volgt: Art 4:126 lid Indien een 

bestuursorgaan in de rechtmatige uitoefening van zijn publiekrechtelijke bevoegdheid of taak schade 

veroorzaakt die uitgaat boven het normale maatschappelijke risico en die een benadeelde in 

vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft, kent het bestuursorgaan de benadeelde 

desgevraagd een vergoeding toe (AWB, 2015). 

Onder onevenredige schade wordt de boven het normale maatschappelijke risico uitstijgende- 

schade die op een beperkte groep ondernemers en/of bewoners drukt verstaan. Of daarvan sprake is 

moet worden vastgesteld op grond van de omstandigheden van het geval. Zo spelen onder andere 

bereikbaarheid en tijd van de overlast hier een grote rol (Broek, 2012).  
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Zoals uit de wet is op te merken zijn er bepaalde voorwaarden verbonden aan het compenseren door 

de overheid. Ten eerste dat een bestuursorgaan de schade heeft veroorzaakt in de rechtmatige 

uitoefening van zijn publiekrechtelijke bevoegdheid of taak en ten tweede dat wordt bezien, of het 

égalité beginsel verplicht tot toekenning van nadeelcompensatie (Broek, 2012). 

Voor grote bouw- en infrastructuurprojecten worden vaak specifieke 

nadeelcompensatiemaatregelingen vastgesteld die onderling verschillen ten aanzien van de 

reikwijdte, procedure en de invulling van het normaal maatschappelijk risico (Broek, 2012).  

De juridische benadering is niet van belang tijdens dit onderzoek. Zoals eerder beschreven is het 

fonds leefbaarheid ontstaan uit de omgevingsmanagementbenadering. Er is wel een toelichting 

gegeven op de juridische benadering, want dit aspect is wel van belang voor het compenseren door 

de NZL, namelijk bij het schadebureau NZL: 

Voor de NZL is een specifieke nadeelcompensatieregeling vastgesteld genaamd: verordening 

Nadeelcompensatie NZL.. Schadevergoedingen bij geleden winstderving en schade aan 

woningen/bedrijfspanden staan hier centraal, de zogenoemde financiële tegemoetkomingen 

(Amsterdam, Verordening Nadeelcompensatie Noord/Zuidlijn, 2003). Deze compensatie wordt 

uitgevoerd door het schadebureau NZL.  

Op deze manier wordt er een totaalbeeld gegeven van compenseren door de overheid bij de afname 

van leefbaarheid.  

3.6 Samenvatting literatuuronderzoek 

In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op de eerste deelvraag: Op welke manieren compenseert de 

overheid als de gewenste leefbaarheid in een stad, door bijvoorbeeld de bouw van een 

infrastructureel project, afneemt? En hoe wordt dit over het algemeen gewaardeerd door de 

gebruikers van de compensatie? 

Er zijn twee manieren van compenseren door de overheid beschreven: de omgevingsmanagement 

benadering en de juridische benadering. Bij de juridische benadering is in de AWB opgenomen dat er 

gecompenseerd moet worden bij rechtmatige overheidsbesluiten (projecten zoals de NZL). Bij de 

omgevingsmanagementbenadering betreft het draagvlak, contact en begrip zoeken uit de omgeving 

voor het welslagen van een infrastructureel project, door het: actief benaderen, betrekken, 

onderzoeken en regisseren van de projectomgeving, om de realisatie van een project mogelijk te 

maken en/of te versoepelen.  
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Vervolgens wordt beschreven dat omgevingsmanagement over het algemeen positief wordt 

beoordeeld door de gebruikers: geen enkele omgevingsmanagementmaatregelen heeft een negatief 

effect op de tevredenheid van de gebruikers.  

Gedurende dit evaluatieonderzoek wordt er gewerkt met de omgevingsmanagementbenadering, 

omdat het fonds leefbaarheid is ontstaan uit omgevingsmanagement.  
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Hoofdstuk 4: Het fonds leefbaarheid NZL 

Dit hoofdstuk bevat het eerste deel van het praktijkonderzoek, namelijk het functioneren van het 

fonds leefbaarheid NZL. Om de juiste informatie over het fonds te verzamelen zijn drie direct 

betrokkenen geïnterviewd: de eindverantwoordelijke, het adviesbureau en de contractmanager. 

Tijdens de interviews is duidelijk geworden welke actoren betrokken zijn bij het fonds, hoe de 

organisatie heeft gewerkt tijdens de uitvoering van het fonds, hoe de besluitvormingsprocessen zijn 

verlopen en hoe het fonds is ontstaan. Gedurende dit hoofdstuk worden quotes toegevoegd uit de 

interviews met de binnenwereld. Tevens zullen in dit hoofdstuk de maatregelen worden omschreven 

en kosten van het fonds worden weergeven, dit is gedaan aan de hand van de documentenanalyse.  

4.1 Fonds leefbaarheid  

Omschrijving fonds leefbaarheid NZL: Een fonds dat de bewoners en bedrijven rondom de 

bouwputten van de NZL moet compenseren voor de, door de bouw, afgenomen leefbaarheid. Het 

fonds leefbaarheid bestaat uit de niet financiële compensatiemaatregelen die worden toegepast om 

de omgeving zo leefbaar, veilig en bereikbaar mogelijk te houden gedurende de bouw. Het fonds 

komt voort uit omgevingsmanagement (omschreven in paragraaf 3.3) 

 Besluit fonds leefbaarheid 

Toen in 2004 bleek dat de overlast meer dan een jaar ging duren, moesten er maatregelen worden 

genomen. Zoals in hoofdstuk drie te lezen was heeft de gemeente bepaalde verplichtingen om te 

compenseren, tevens bij rechtmatige besluiten zoals de NZL. Hieronder volgt het besluit dat in 2004 

werd genomen door de Raad (Gemeente Amsterdam). Zoals in het besluit te lezen is, is het fonds 

leefbaarheid een aanvulling op de Verordening Nadeelcompensatie die uitgevoerd wordt door het 

Schadebureau NZL.  

In de door uw raad op 16 juni 2004 goedgekeurde financiële prognose van de Noord/Zuidlijn tot 2012, 

waarin voor het project een kostenstijging wordt voorzien van 91,4 miljoen euro, is een bedrag van €4 

miljoen opgenomen voor leefbaarheidsmaatregelen rond de bouwlocaties van de Noord/Zuidlijn. Het 

gaat hierbij zowel om generieke maatregelen zoals extra geluidsisolatie als om hulp en faciliteiten 

voor individuele bewoners. De voorgestelde bijdrageregeling is complementair aan de op 18 mei 2002 

door Uw Raad vastgestelde Verordening Nadeelcompensatie, die voorziet in vergoeding van 

materiele planschade bouwschade en schade door omzetderving (Raadsbesluit 

Leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn , 2004).  
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4.2 Belangrijke jaartallen fonds leefbaarheid 

Hieronder volgen een aantal zeer belangrijke jaartallen voor het fonds leefbaarheid.  

2005: Start fonds leefbaarheid 

Zoals hierboven in het besluit van de Raad te lezen is, is het fonds pas in 2004 ingevoerd. De eerste 

maatregelen zijn uitgevoerd in 2005 (Detmar, Fonds leefbaarheid, 2015). Terwijl er al wordt 

gebouwd aan de NZL sinds 2002. De reden voor de late start van het fonds was dat volgens de eerste 

officiële planning de NZL in 2007 zou rijden en dat er maar één jaar overlast zou zijn. (Adviesbureau, 

2015). Zo liet het adviesbureau weten: 

 ’Toen wij starten met het onderzoek werd tegen ons verteld: De stations en de wanden zijn binnen 

een jaar gerealiseerd. Na een jaar is er geen overlast meer! We zijn nu vijftien jaar verder en er is nog 

steeds overlast.’ 

2009: Flinke stijging fonds leefbaarheid  

In 2009 bevond de NZL zich in een herbezinningsfase, de vraag was of het project wel zou doorgaan. 

Kostenoverschrijdingen, overlast en incidenten die hebben geleid tot verzakkingen van monumenten 

waren hiervoor de aanleiding. De werkzaamheden ten aanzien van de diepe stations Vijzelgracht en 

Rokin zijn dat jaar stilgelegd. Het vertrouwen in het project wankelde. Het bestuur van de gemeente 

Amsterdam heeft ter wille van een bestuurlijke herbezinning op de aanleg van de Noord/Zuidlijn een 

onafhankelijke niet ambtelijke adviescommissie ingesteld: de commissie Veerman. Het verzoek aan 

de Commissie was te adviseren over de verdere aanpak, scope en voltooiing van het NZL project. De 

Commissie is tevens gevraagd een advies uit te brengen over de organisatie van het project en de 

financiering ervan. De commissie heeft haar advies op zeer korte termijn uitgebracht, binnen drie 

maanden na opdrachtverlening. Er was immers noodzaak tot snelle en adequate bestuurlijke 

besluitvorming over de toekomst van de NZL. Bovendien was het van belang de kosten van de 

stilstand van de aanleg van de NZL, zoveel mogelijk te beperken (Comissie Veerman , 2009) 

Uit vele gesprekken met betrokkenen is het de Commissie duidelijk geworden dat de stad 

Amsterdam in het kader van het project NZL grote behoefte had aan duidelijkheid, openheid, 

leefbaarheid én leiderschap. Daarbij is de Commissie bij haar onderzoek onder de indruk geraakt van 

de constructieve, deskundige, afgewogen en vastberaden houding van de omwonende particulieren 

en ondernemers langs de NZL.  

De commissie adviseerde tot voltooiing van het NZL project, maar wel binnen reële en beheerste 

kaders van veiligheid en leefbaarheid. Daarbij is verbetering van enkele cruciale aspecten van de 

aanpak van de aanleg noodzakelijk. Bovendien is herstel van vertrouwen van de bevolking van 

Amsterdam en de diverse betrokkenen in een veilige, open en succesvolle voltooiing van de 
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Noord/Zuidlijn van het grootste belang (Comissie Veerman , 2009). Daarom is er sinds 2009 

ruimhartiger omgegaan met het fonds, dit blijk uit de financiën van het fonds (zie 4.9) en tevens uit 

de interviews met de buitenwereld(zie 5.3) en de interviews met de binnenwereld. Zo laat de 

directeur Omgeving en Reizigers weten:  

‘Met name vanaf 2009, zijn wij wat ruimhartiger met een aantal zaken omgegaan.’ 

2009: De omgekeerde bewijslast 

In 2009 werd de omgekeerde bewijslijst voor het fonds leefbaarheid ingevoerd. Omkering van 

bewijslast: partij moet aannemelijk maken dat onjuist is wat de tegenpartij beweert (NRC, 2015). 

 

Zo liet de directeur Omgeving en Reizigers weten gedurende het interview:  

‘Ja het gaat in schadeland altijd zo:  

Als iemand een schade meldt, dan moet iemand aantonen dat het door de NZL komt, dat vonden 

mensen heel vervelend, want dat was soms heel moeilijk. En dan moest het door schade experts 

beoordeelt worden en dan duurt heel erg lang en dan uiteindelijk werd het dan wel betaald, maar 

mensen zaten heel lang in de onzekerheid en soms werd het ook niet betaald en je hebt allemaal 

mensen die dan weer advies moesten uitbrengen en dat hebben wij toen omgedraaid, hebben wij 

gezegd: als iemand schade meldt gaan wij ervan uit dat het komt door de NZL, we komen natuurlijk 

wel even kijken en dan moeten wij aantonen dat het NIET door de NZL komt. En sterker nog, als het 

enigszins kan dan repareren wij het ook gewoon meteen: de omgekeerde bewijslast.’ 

4.3 Doel fonds leefbaarheid  

Het doel van het fonds leefbaarheid is het zoveel mogelijk verminderen van ergernis bij bewoners, 

bedrijven en instellingen langs het bouwterrein van de Noord/Zuidlijn door snel passende 

compensatiemaatregelen aan te bieden als men overlast ervaart.  

4.4 Handleiding Leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn  

De handleiding leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn dient als ‘leidraad’ om het fonds 

leefbaarheid tot uitvoering te brengen. In de handleiding staan de maatregelen uitgebreid 

beschreven inclusief de voorwaarden, maximale kosten per maatregel, besluitvorming per 

maatregelen, communicatie afspraken met bewoners over de maatregel en de duur van de 

maatregel. 
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 Hieronder worden in het kort de compensatiemaatregelen toegelicht (Amsterdam, Handleiding 

Leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn, 2011). Tijdens dit evaluatieonderzoek is duidelijk 

geworden dat er meer maatregelen zijn uitgevoerd dan die in de handleiding staan beschreven 

(Kamper, 2015). Hieronder worden alle uitgevoerde maatregelen beschreven.  

4.5 Compensatiemaatregelen fonds leefbaarheid 

1. Persoonlijk contact omgevingsmanager  

De eerste maatregel wordt niet in de handleiding beschreven, terwijl dit de maatregel is die 

het meest naar voren komt gedurende dit evaluatieonderzoek. Zo laat de directeur 

Omgeving en Reizigers in het interview weten: ‘Het is een organisatieprincipe, niet een 

officiële maatregel, maar nogmaals helemaal mee eens dat jij de maatregel opneemt in je 

onderzoek.’ Met het persoonlijke contact begint én eindigt het fonds leefbaarheid.’ 

Deze maatregel zal geen directe kosten met zich meebrengen, omdat de 

omgevingsmanagers niet uit het fonds leefbaarheid worden betaald.  

2. Hotelovernachting  

Wanneer omwonenden hun woning tijdelijk niet kunnen of willen bewonen, is het mogelijk 

gedurende een korte periode in een hotel in Nederland te overnachten. De periode is 

afhankelijk van de bouwactiviteiten en duurt maximaal twee weken (Amsterdam, 

Handleiding Leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn, 2011).  

3. Tijdelijke andere werkruimte  

Er zijn situaties dat bewoners tijdelijk een werkplek c.q. studieplek nodig hebben i.v.m. 

overlast. Mensen krijgen in eerste instantie een werkruimte voor 2 maanden aangeboden. 

Daarna wordt opnieuw bekeken of de maatregel nog nodig is (Amsterdam, Handleiding 

Leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn, 2011). 

4. Tijdelijke gestoffeerde en simpel gemeubileerde woning/ huurkosten en energiekosten  

De vierde maatregel wordt voor een deel beschreven in de handleiding: Als het voor 

bewoners door werkzaamheden van de NZL onleefbaar is om in hun eigen woning te wonen, 

kunnen ze in aanmerking komen voor een tijdelijke woning (Amsterdam, Handleiding 

Leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn, 2011). Wat ontbreekt in de handleiding zijn de 

extra energiekosten.  

5. Vergoeding van meerkosten bij transport bij verhuizing  

Als iemand door de werkzaamheden van de NZL niet op reguliere wijze kan verhuizen en 

extra kosten maakt, vergoedt het projectbureau de meerkosten van de verhuizing. Hierbij 

moet een erkend verhuisbedrijf ingeschakeld zijn (Amsterdam, Handleiding 

Leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn, 2011). 
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6. Stadsvernieuwing op basis van medische & sociaalpedagogische indicatie (Stadvernieuwing 

urgent)  

 Als het voor bewoners door werkzaamheden van de NZL onleefbaar is om in hun eigen 

woning te blijven wonen, kunnen ze in aanmerking komen voor stadsvernieuwing. Hiervoor 

is een medische of sociaalpedagogische urgentie nodig (Amsterdam, Handleiding 

Leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn, 2011). 

7. Ramen wassen 

De NZL huurt een glazenwasser in om ramen van bewoners en bedrijven langs bouwterrein 

te lappen (Amsterdam, Handleiding Leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn, 2011).  

8. Voorzetramen 

In uitzonderlijke gevallen krijgen bewoners die nog geen dubbel glas hebben voorzetramen. 

Indien dit zich voordoet dan zal er sprake zijn van maatwerk (Amsterdam, Handleiding 

Leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn, 2011).  

9. Extra hulp voor ouderen en mensen die slecht te been zijn 

De projectbegeleider onderzoekt in overleg met betrokkenen en intermediairs (zoals 

gezondheidscentrum, wijkcentrum, wijkagent e.d. ) of er extra aanvullende maatregelen 

zoals een boodschappenservice nodig zijn (Amsterdam, Handleiding 

Leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn, 2011). Deze maatregel wordt in de financiën 

opgenomen bij maatregel 17.  

10. Inschakelen van een kunstenaar Om onprettige plekken te verbeteren en meer leefbaar te 

maken (Amsterdam, Handleiding Leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn, 2011).  

11. Bijdrage voor evenementen of buurtfeesten  

Evenementen of sponsoring die bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt (Amsterdam, 

Handleiding Leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn, 2011).  

12. Cadeautje (bloem- en plantenbakken, bonnen, dagje uit et cetera) 

Passend presentje voor omwonenden en/of ondernemers na en/of tijdens periode van 

overlast. Omwonenden krijgen bonnen waarmee men gratis of met korting een dagje uit 

naar een gemeentelijk museum, zwembad e.d. kan gaan (Amsterdam, Handleiding 

Leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn, 2011). 

13. Ongediertebestrijding 

Bij klachten van overlast door ongedierte wordt de GG&GD gevraagd een onderzoek uit te 

voeren. Overigens is deze maatregel niet naar voren gekomen tijdens het 

evaluatieonderzoek (Amsterdam, Handleiding Leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn, 

2011).  
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14. Tegemoetkomingsregeling  

Conform de verordening tegemoetkoming bouwactiviteiten NZL (d.d. 16 februari 2010) 

kunnen ondernemers en bewoners in aanmerking komen voor een financiële vergoeding ter 

compensatie van de hinder die zij ondervinden aan de aanleg van de NZL (Amsterdam, 

Handleiding Leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn, 2011). 

15. Tijdelijke andere parkeerplaats  

De vijftiende maatregel staat niet omschreven in de handleiding, maar deze maatregel is wel 

meerdere keren naar voren gekomen tijdens het onderzoek. Het betreft het aanbieden van 

een tijdelijke parkeerplaats, omdat door de bouw van de NZL de eigen parkeerplaats niet 

meer of niet goed bereikbaar is (Kamper, 2015).  

16. Feestverlichting  

De zestiende maatregel staat voor een deel beschreven in de handleiding: het inschakelen 

van anderen om onprettige plekken te verbeteren (Amsterdam, Handleiding 

Leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn, 2011). Dit kan onder andere worden gedaan door 

middel van kerstverlichting. Gedurende dit onderzoek wordt feestverlichting omschreven als 

aparte maatregel, omdat er vaak gebruik van is gemaakt.  

17. Ondersteuning bewoners (straatmanager, subsidie ondernemersvereniging) 

De zeventiende regel staat niet omschreven in de handleiding. Deze maatregel betreft de 

‘overige ondersteuning van de bewoners en ondernemers.’ Zoals subsidie voor 

straatmanagers, vergaderingen, winkeliersverenigingen en voorzitterschap overleggen. 

Gedurende dit onderzoek wordt dit omschreven als een aparte maatregel, omdat hier veel 

kosten voor mijn gemaakt. Dit houdt de maatregelen en kosten overzichtelijker (Kamper, 

2015).  

18. Overige diverse kosten  

De laatste maatregel staat tevens niet omschreven in de handleiding. Deze maatregel betreft 

alle overige/diverse kosten die niet in een categorie te plaatsen zijn (Kamper, 2015).  

4.6 Betrokkenen fonds leefbaarheid 

In deze paragraaf wordt duidelijk welke actoren betrokken en/of verantwoordelijk zijn bij het fonds 

leefbaarheid en op welke manier zij dit zijn.  

Omgevingsmanager: zoals al eerder werd beschreven (paragraaf 3.3) richt de omgevingsmanager 

zich op de interactie tussen het project en omgevingspartijen, kweekt wederzijds begrip en 

vertrouwen en bevordert een effectieve samenwerking met de stakeholders. Gedurende de bouw 

van de NZL zijn de omgevingsmanagers ‘het gezicht van de NZL’. Kort gezegd: zij voeren het fonds 
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leefbaarheid uit. Zij zorgen voor wederzijds begrip en vertrouwen door altijd alert en bereikbaar te 

zijn. Binnen MET zijn er drie omgevingsmanagers aanwezig, zij hebben een mandaat om beslissingen 

tot €750,- zelf te nemen. Zo liet de directeur tijdens het interview weten: 

 ‘Dan hebben zij van mij mandaat, ik moet dat achteraf nog wel formeel besluiten, maar dan hebben 

zij mandaat gehad om dat te dekken en om te zeggen oké dat gaan wij doen. Dat is zelfs wel eens 

vastgelegd in een bedrag tot 750 euro.  

Directeur Omgeving en Reizigers: is de eindverantwoordelijke voor het fonds leefbaarheid. Hij beslist 

uiteindelijk welke maatregelen wel/niet worden uitgevoerd. Hij legt verantwoording af over het 

fonds naar de Gemeenteraad.  

Contractmanager diepe stations: mede het gezicht in de buurt en adviseert de directeur in het 

maken van keuzes: of het gebruiken maatregelen uit het fonds leefbaarheid of een andere 

werkmethode toepassen. Tevens gaf hij samen met de directeur ‘leiding aan de 

omgevingsmanagers’. 

Zo liet de contractmanager tijdens het interview weten:  

‘De omgevingsmanagers hadden een duaal lijntje, lijntje naar de directeur en een lijntje naar mij. Zij 

zaten natuurlijk helemaal in het veld, soort ambassadeur, regelmatig contact met ondernemers, 

bewoners. Zij staan op een kruispunt, hadden voor dat fonds leefbaarheid contact met Hoite, ook 

met mij in formele zin maar in de praktijk loopt het door elkaar. Dan was het regelmatig zo, kunnen 

we daar nog iets aan doen. Ik had vaak overleg met Hoite. In strikte formele verantwoordelijkheid 

ging ik er niet over, maar in de praktijk had ik er heel veel mee te maken omdat ik wilde dat er heel 

veel goede condities waren om de bouw te realiseren. Anders zou het de bouw vertragen als er geen 

goede condities zijn, en dat raakt mij in mijn primaire verantwoordelijkheid: namelijk het compleet 

realiseren van de NZL.’  

En de directeur liet over de contractmanager weten tijdens het interview:  

‘Ja natuurlijk hij is manager van de stations. Hij krijgt als eerste, nou ja eigenlijk de 

omgevingsmanager krijgen het als eerste, maar hij merkt het ook als eerst. Dat hij er echt iets mee 

moet. En hij kan dan de keus nog maken, en dat kan ik hier een stuk moeilijker, van doe ik wat van de 

leefbaarheidsmaatregelen in de zin van er is weinig aan te doen, maar een doekje voor het bloeden. 

Ga maar naar het hotel, of is het zodanig, dat de aannemer zegt: nee jij moet nu een andere 

werkmethode gebruiken want dit veroorzaakt teveel overlast. Soms kan dat natuurlijk ook, en dat 

kan hij dan bepalen. Dat je zegt nee wij kunnen nog wat doen in de werkmethode, waardoor de 

omgeving minder last heeft, of nou nee dit is nou het uiterste en dat kun je misschien in leefbaarheid 

iets doen. Die keus zeg maar, die kan natuurlijk de contractmanager het beste maken.’ 
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Adviesbureau Geuzinge & Groeneveld: heeft geadviseerd bij de opstart van het fonds leefbaarheid en 

tijdens het fonds leefbaarheid over het wel/niet toepassen van maatregelen. Tevens hebben bij de 

start van de NZL een funderingsonderzoek uitgevoerd in alle gebouwen langs de NZL.  

Zo liet het adviesbureau weten tijdens het interview:  

‘Wij zijn 15 jaar betrokken geweest, vorig jaar zelf er uit gestapt. Nu doen we niks meer voor de NZL.’  

Jurist: in enkele gevallen werd er een jurist betrokken bij het fonds leefbaarheid.  

Financieel Administrateur: rapporteren/administreren financiën fonds leefbaarheid.  

4.7 Processen fonds leefbaarheid 

In de handleiding van het fonds wordt de besluitvorming rondom het fonds duidelijk (Amsterdam, 

Handleiding Leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn, 2011). Tijdens dit evaluatieonderzoek is aan 

de hand van interviews en samenwerking met de omgevingsmanagers duidelijk geworden dat er 

twee processen zijn rondom het fonds leefbaarheid. In de handleiding staat alleen proces 1 

beschreven. Hieronder zijn beide processen beschreven met vervolgens een korte toelichting waarin 

het verschil, de kenmerken en een voorbeeld per fonds worden beschreven.  

Proces 1: 

1. Bewoner heeft een klacht  

2. Bewoner zoekt contact met omgevingsmanager  

3. Omgevingsmanager kijkt wat mogelijk is  

4. Omgevingsmanager vraagt eventueel advies aan het adviesbureau  

5. Omgevingsmanager bespreekt het probleem en oplossingen in vergadering fonds 

leefbaarheid 

6. Omgevingsmanager schakelt eventueel een jurist in 

7. Omgevingsmanager kijkt of de oplossing in het in het financiële plaatje past 

8. Omgevingsmanager zorgt er vervolgens voor dat compensatiemaatregelen worden 

uitgevoerd en dat de bewoner(s) worden geïnformeerd.  

Proces 2: 

1. Er staan heftige werkzaamheden gepland (zoals boringen) 

2. Omgevingsmanagers worden ervan op de hoogte gesteld  

3. Omgevingsmanagers overleggen met eind- en medeverantwoordelijke welke 

compensatiemaatregelen er mogelijk zijn 

4. Omgevingsmanagers overleggen indien nodig met adviesbureau, financieel administrateur 

en/of jurist 
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5. Omgevingsmanagers informeren bewoners en ondernemers (door bijvoorbeeld een brief) 

6. Omgevingsmanagers voeren eventuele compensatiemaatregelen uit. 

Het grootste verschil tussen de processen betreft stap 1. De aanzet kan ontstaan van uit de 

buitenwereld (proces 1): de bewoners en/of ondernemers ervaren overlast en schakelen een 

omgevingsmanager in. Of de aanzet kan ontstaan vanuit de binnenwereld (proces 2): er staan heftige 

werkzaamheden gepland en de omgevingsmanagers grijpen in. De rest van de stappen uit de 

processen zijn ongeveer aan elkaar gelijk.  

Kenmerkend voor beide processen is dat binnen het fonds leefbaarheid wordt gewerkt met korte 

directe lijnen gedurende het nemen van besluiten. Dit houdt in dat er niet teveel actoren betrokken 

zijn bij het fonds en dat er geen bureaucratisch geheel wordt gevormd. Zo bleek uit het interview 

met het adviesbureau:  

‘Hij is contractbeheerder. Iedereen kon goed beslissingen maken, niet kijken naar alle consequenties 

etc. En dan gaat de samenwerking met iedereen ook veel beter. Je moet niet een bureaucratisch 

geheel vormen.’  

Dat met directe lijnen wordt gewerkt blijkt ook uit de processen hierboven. Dit wordt positief 

gewaardeerd door zowel de buitenwereld(zie 5.3) en de binnenwereld van MET. Zo liet de directeur 

tijdens de interviews weten:  

‘Je voorkomt een stuk frustratie, sterker nog mensen zijn er blij mee. En moet ik heel eerlijk zeggen, 

het voorkomt kosten bij ons. Want die kosten van het hotel maken niet uit, die waren en blijven 

honderd euro, maar het feit dat er geen 10 mensen eerst naar hebben hoeven kijken, die ook 

allemaal honderd euro per uur kosten, ja dat scheelt. Dus uiteindelijk bespaar je ook nog eens op 

proceskosten, door het lijkt dan misschien dat je wel eens iets betaald wat je eigenlijk niet had 

hoeven betalen, maar dat weegt in kosten ruimschoots op tegen het feit dat je niet allemaal 

procedures door hoeft.’ 

Voorbeeld proces 1:  

Bewoner hoort constant een deksel klapperen in de bovengrondse bouwactiviteiten, waardoor hij 

niet meer kan slapen. De bewoner neemt contact op met een omgevingsmanager en legt het 

probleem uit. Dan volgen de stappen 3 t/m 8.  

Voorbeeld proces 2:  

Voorbeeld uit het interview met het adviesbureau: ‘Geluidsoverlast, we hebben met elkaar besloten 

van jongens, dit gaat veel te veel geluidsoverlast geven laten we dit voor zijn! En toen hebben wij alle 

bewoners langs de bouwplaatsen een brief gestuurd dat zij recht hebben op extra ramen.’  
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4.8 Financiën fonds leefbaarheid  

In deze paragraaf zijn de ruwe data van de financiën van het fonds leefbaarheid gecodeerd, om zo 

een overzichtelijk geheel te vormen. De originele beschrijving van alle kosten is terug te vinden in 

bijlage 7.3, zoals het wordt gerapporteerd door MET tijdens de uitvoering van het fonds.  

Een overzichtelijk geheel van de kosten is van belang voor het aanbieden van het totaalplaatje van 

het fonds leefbaarheid. Zodat in een oogopslag duidelijk is: hoeveel geld er per jaar aan het fonds is 

uitgegeven, hoeveel geld er aan een bepaalde maatregel is uitgegeven per jaar, welke maatregelen 

niet zijn gebruikt, hoeveel geld er in het totaal per maatregel is uitgegeven en hoeveel geld er in het 

totaal aan het fonds is besteed. Tevens wordt er een grafiek weergeven van het fonds waarin in een 

oogopslag duidelijk is wat het verschil is tussen de jaren waarin het fonds is gebruikt. Ten slotte 

wordt in deze paragraaf duidelijk hoeveel het fonds heeft gekost ten opzicht van het project NZL.  

 

Toen het besluit voor het fonds leefbaarheid in 2004 werd genomen, was €4 miljoen voor het fonds 

leefbaarheid gereserveerd (zie paragraaf 4.1). Hieronder een tabel waarin duidelijk wordt hoeveel 

procent dit bedrag was van het toenmalig vastgestelde totale projectbudget NZL. 

   Euro (€)   Procent (%)  

NZL 2.000.000.000,- 100 

Fonds Leefbaarheid 4.000.000,- 0,2 

Figuur 1  

Zoals in figuur één is af te lezen, was er een percentage van 0,2 % gereserveerd van het totale 

projectbudget NZL voor het fonds leefbaarheid. Later in deze paragraaf wordt duidelijk hoeveel 

procent dit daadwerkelijk is geworden en wat de uiteindelijke kosten zijn van de NZL en het fonds 

leefbaarheid. 

Hieronder volgen tabellen met de daadwerkelijk gemaakte kosten per jaar aan de hand van de 18 

maatregelen (2008 t/m eerste kwartaal 2015). Vóór 2008 werden de kosten op een andere manier 

gerapporteerd (Kamper, 2015), daarom is voor 2005 t/m 2007 alleen een totaalbedrag per jaar van 

het fonds weergeven. De complete beschrijvingen van de maatregelen zijn terug te vinden in 

paragraaf 4.5. 
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Maatregel  Omschrijving  

1  Persoonlijk contact omgevingsmanager  

2  Hotelovernachting  

3  Tijdelijke andere werkruimte  

4  Tijdelijke woning / energiekosten  

5  Vergoeding transportkosten bij verhuizing  

6  Stadsvernieuwing urgent  

7  Ramen wassen  

8  Voorzetramen  

9  Hulp ouderen  

10  Inschakelen van een kunstenaar  

11  Bijdrage voor evenementen of buurtfeesten  

12  Cadeautje  

13  Ongediertebestrijding  

14  Tegemoetkomingsregeling  

15  Tijdelijke andere parkeerplaats  

16  Feestverlichting  

17  Ondersteuning bewoners en ondernemers  

18  Overige diverse kosten  

        

2005    2006    2007   

   Kosten      Kosten      Kosten  

Totaal  €     977.772,76   Totaal  €       574.553,72   Totaal  €      496.655,80  

        

        

        

2008    2009    2010   

Maatregel  Kosten   Maatregel  Kosten   Maatregel  Kosten  

4  €      37.377,92   2  €         5.104,22   2  €        1.399,20  

6  €       1.790,00   7  €        26.683,82   7  €       37.564,81  

10  €     -12.500,00   8  €        85.474,03   8  €       14.015,00  

12  €      10.825,00   11  €         1.188,68   10  €        6.923,00  

17  €       6.961,01   15  €        71.920,00   11  €        8.280,00  

18  €     288.400,88   16  €        18.038,00   12  €       54.067,95  

Totaal  €     332.854,81   17  €       224.449,64   15  €       76.824,14  

   18  €       323.755,50   16  €       29.311,15  

   Totaal  €       756.613,89   17  €      189.479,77  

      18  €       34.553,76  

      Totaal  €      452.418,78  

        

        

2011    2012    2013   

Maatregel  Kosten   Maatregel  Kosten   Maatregel  Kosten  

2  €      32.204,27   4  €        30.655,00   4  €       19.260,00  

4  €     110.952,32   7  €        30.325,85   6  €       12.417,00  

7  €      58.234,90   11  €        12.483,00   7  €       36.810,00  

10  €       8.945,00   12  €        22.238,99   8  €          716,48  

11  €      12.334,34   15  €        93.240,00   11  €       45.000,00  

15  €      93.240,00   16  €        25.200,00   12  €       26.758,00  

16  €      33.216,61   17  €        76.174,90   15  €       46.620,00  

17  €      72.257,50   18  €        26.400,09   16  €       29.700,00  

18  €       8.668,54      €       324.501,98   17  €       58.555,00  

   €     430.053,48      18  €        7.779,43  

         €      283.615,91  
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2014    2015    Totaal  2005-1eKW2015  

Maatregel  Kosten   Maatregel  Kosten      Kosten  

4  €      19.975,00   18  €           358,00      €     4.805.190,33  

7  €      35.625,00   17  €        20.000,00     

11  €       7.000,00   7  €         2.715,00     

12  €      14.507,00   4  €        10.245,00     

15  €       1.250,00      €        33.318,00     

16  €       9.700,00        

17  €      56.573,75        

18  €       5.984,60        

   €     150.615,35        

        

 

Nu de kosten per jaar en het totaalbedrag voor het fonds duidelijk is geworden, volgt hieronder een 

tabel met de totale kosten per maatregel. Op deze manier wordt duidelijk van welke maatregelen 

veel en van welke maatregelen weinig gebruik is gemaakt.  

Maatregel  Omschrijving   Totaalbedrag per maatregel   

1  Persoonlijk contact omgevingsmanager   €                    -    

2  Hotelovernachting   €              38.707,69   

3  Tijdelijke andere werkruimte   €                    -    

4  Tijdelijke woning / energiekosten   €             228.465,24   

5  Vergoeding transportkosten bij verhuizing   €                    -    

6  Stadsvernieuwing urgent   €              14.207,00   

7  Ramen wassen   €             227.959,38   

8  Voorzetramen   €             100.205,51   

9  Hulp ouderen   €                    -    

10  Inschakelen van een kunstenaar   €               3.368,00   

11  Bijdrage voor evenementen of buurtfeesten   €              86.286,02   

12  Cadeautje   €             128.396,94   

13  Ongediertebestrijding   €                    -    

14  Tegemoetkomingsregeling   €                    -    

15  Tijdelijke andere parkeerplaats   €             383.094,14   

16  Feestverlichting   €             145.165,76   

17  Ondersteuning bewoners en ondernemers   €             704.451,57   

18  Overige diverse kosten   €             695.900,80   

   €       2.756.208,05  2008 t/m 1eKW20156 

   €             977.772,76  2005 

   €             574.553,72  2006 

 
 
 
   €             496.655,80  2007 

   €       4.805.190,33   

                                                           
6 *Zoals al werd beschreven is er niet per maatregel gerapporteerd vóór 2008, daarom zijn de jaartallen 2005 t/m 2007 

apart opgenomen in de tabel. 

 



Eindrapportage fonds leefbaarheid  - 15 juni 2015.  39 
 

Toelichting niet toegepaste maatregelen:  

1. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De omgevingsmanagers worden niet betaald uit het fonds leefbaarheid.  

3. Andere werkruimtes die werden aangeboden betroffen vaak ruimtes van MET of Gemeente Amsterdam zelf, dit zorgt 

ervoor dat hier verder geen kosten aan verbonden zijn (Kamper, 2015).  

5. Hieruit is te concluderen dat er geen gebruik is gemaakt van deze maatregel gedurende 2008 t/m 2015 1e kwartaal.  

9. Deze maatregel is in de financiën opgenomen bij maatregel 17, omdat bij het rapporteren niet wordt aangegeven of de 

persoon in kwestie een ‘oudere’ of ‘jongere’ is.  

13. Hieruit is te concluderen dat er geen gebruik is gemaakt van deze maatregel gedurende 2008 t/m 2015 1e kwartaal. 

14. De tegemoetkomingsregeling is in 2008 overgenomen door het schadebureau NZL (Directeur Schadebureau NZL, 2008).  

Voor 2008 zijn hier door het fonds wel veel kosten voor gemaakt, dit is alleen niet terug te zien in de rapportage doordat 

voor 2008 niet per maatregel is gerapporteerd (Kamper, 2015).  

 

Aan de hand van de daadwerkelijk gemaakte kosten voor het fonds en het totaalbudget NZL (juni 

2015) is hieronder een figuur weergeven met het daadwerkelijke percentage van het fonds ten 

opzichte van het totale projectbudget van de NZL.  

   Euro (€)   Procent (%)  

NZL 3.100.000.000,- 100 

Fonds Leefbaarheid 4.805.190,33 0,16 

Figuur 2 

*In 2004 was er een percentage van 0,20% gereserveerd voor het fonds (figuur één). Het 

daadwerkelijke percentage is 0,16% van het totaalbudget van de NZL (figuur twee).  

Wat kan er vervolgens geconcludeerd worden aan de hand van de totaalbedragen? 

In het besluit wat in 2004 werd genomen was €4 miljoen gereserveerd voor het fonds leefbaarheid. 

De daadwerkelijke kosten bedragen nu €4.805.190,33. Dit betekent dat de totaaluitgave met 20% is 

gestegen.  

De kosten van het totaalbudget van de NZL was in 2004 €2 miljard. De daadwerkelijke kosten 

bedragen nu €3.100.000.000,- Dit betekent dat het totaalbudget van de NZL is gestegen met meer 

dan 50%.  

Door de fikse kostenstijging van de NZL kan geconcludeerd worden dat de totale kosten van het 

fonds leefbaarheid zijn gedaald ten opzichte van wat er voor gereserveerd was:  

2004: 0,20% van het totaalbudget NZL 

2015: 0,16% van het totaalbudget NZL 
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4.9. Grafiek kosten fonds leefbaarheid  

 

Links van de grafiek: bedragen in euro’s (€) 

Onder de grafiek: jaartallen fonds leefbaarheid  

Toelichting grafiek: 

2005: hoge kosten door net opstarten fonds. Het fonds was heel hard nodig, vandaar werd er meteen veel gebruik gemaakt 

van de maatregelen (Kamper, 2015).  

2006 en 2007: Hoge kosten ten opzichte van 2008; in 2008 werd de tegemoetkomingsregeling overgenomen door het 

schadebureau(zie toelichting niet toegepaste maatregelen). Daarom kosten in 2008 een stuk lager. 

2009: opvallende stijging fonds leefbaarheid, mede door advies Commissie Veerman en de omgekeerde bewijslast (voor 

uitleg zie paragraaf 4.2) 

2010 tot heden: Langzame daling fonds leefbaarheid. Dit is te verklaren doordat de bovengrondse bouwactiviteiten steeds 

meer ophouden.  

4.10 Samenvatting  

In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op de tweede deelvraag: Wat houdt het fonds leefbaarheid in, 

hoe verlopen de processen rondom de besluitvorming van het fonds en hoeveel gebruik is er 

daadwerkelijk van het fonds gemaakt? 

Fonds leefbaarheid is een fonds dat de bewoners en bedrijven rondom de NZL moet compenseren 

voor de, door de bouw, afgenomen leefbaarheid. Aan de hand van de niet financiële 

compensatiemaatregelen. Er zijn verschillende actoren betrokken bij het fonds. Tevens zijn er twee 

soorten besluitvormingsprocessen toe te passen op het fonds leefbaarheid: een proces ontstaan 

vanuit de binnenwereld NZL en een proces ontstaan vanuit de buitenwereld NZL. Aan de hand van 

een documentenanalyse is duidelijk geworden dat er 20% meer aan het fonds is uitgegeven dan er 

voor was gereserveerd en dat er bepaalde maatregelen niet zijn gebruikt. In de grafiek is af te lezen 

welke jaartallen er meer of minder geld is uitgegeven voor het fonds.  
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Hoofdstuk 5: Waardering fonds leefbaarheid  
 

Nu het functioneren van het fonds in beeld is gebracht, wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan 

de waardering van het fonds. Dit wordt gedaan aan de hand van resultaten uit het tweede deel van 

het praktijkonderzoek: de interviews met de gebruikers van het fonds langs de diepe stations; Rokin, 

Vijzelgracht en de Pijp. Er zijn verschillende bewoners, ondernemers en ondernemers/bewoners 

geïnterviewd. Gevraagd is naar de meningen en ervaringen betreft fonds leefbaarheid, maar 

allereerst is heel duidelijk gesteld van welke maatregelen gebruik is/wordt gemaakt. Daarnaast wordt 

de relatie tussen de maatregelen uit het fonds en acceptatie van de overlast naar voren gebracht.  

5.1 Gebruik compensatiemaatregelen 

Alle respondenten geven aan gebruik te maken van bepaalde compensatiemaatregelen. Er zijn twee 

maatregelen die door iedere respondent direct worden gebruikt, namelijk de maandelijkse bijdrage, 

ook wel de tegemoetkomingsregeling7 genoemd en de maatregel ‘persoonlijke contact’, met de 

omgevingsmanager.  

Op de ondernemers op het Rokin na maken alle respondenten gebruik van de maatregel ramen 

wassen en hebben alle bewoners, die deze nog niet hadden, achterzetramen gekregen.  

Indirect maken alle respondenten gebruik van het ‘inschakelen van een kunstenaar’, voor versieren 

van de hekken in alle straten van de NZL. Tevens wordt er indirect gebruik gemaakt door alle 

respondenten van de maatregel ‘bijdrage evenement’ en de maatregel ‘cadeautje’ omdat er 

meerdere buurtfeesten en soortgelijke evenementen zijn georganiseerd langs de NZL.  

Bijna alle bewoners hebben vaak de mogelijkheid aangeboden gekregen om gebruik te maken van 

een hotelovernachting als er bijvoorbeeld boringen plaatsvonden, veel respondenten hebben dit 

afgeslagen, ze geven aan liever thuis te slapen. Dit geldt tevens voor de maatregel ‘tijdelijk 

gestoffeerde en simpel gemeubileerde woning’, blijkt uit de interviews dat ondanks het lawaai de 

respondenten liever thuis blijven slapen.  

Een enkele respondent geeft aan tijdelijk gebruik gemaakt te hebben van een andere werkruimte en 

een andere parkeerplaats.  

 

                                                           
7 Zoals in paragraaf 4.8 is beschreven, is de tegemoetkomingsregeling in 2008 naar het schadebureau gegaan. 
Voor het onderzoeken van de waardering van het fonds wordt de tegemoetkomingsregeling wel meegenomen 
als maatregel (tot heden). Het is voor de bewoners/ondernemers vaak te moeilijk/veel om bij te houden wat 
uit welk ‘potje’ wordt betaald.  



Eindrapportage fonds leefbaarheid  - 15 juni 2015.  42 
 

5.2 Ervaren overlast 

Het merendeel van de respondenten (6) geeft aan overlast te hebben ervaren. In bijlage 7.2 is een 

beeld gegeven van de overlast die de NZL met zich heeft meegebracht langs de diepe stations.  

Overlast is een subjectief gegeven, en verschilt per respondent aan de hand van bepaalde factoren, 

die hieronder uitgewerkt zullen worden. Doordat overlast een subjectief gegeven is (Andersson, 

2012), is overlast niet exact te meten. Wel is belangrijk voor dit evaluatieonderzoek dat er aan de 

respondenten wordt gevraagd in hoeverre zij overlast hebben ervaren. Om vervolgens te bespreken 

of de overlast meer is afgenomen door het fonds. Ten slotte kan er een relatie kan worden gelegd 

tussen de acceptatie van de overlast en de maatregelen.  

Uit de interviews komt naar voren dat de meeste ervaren overlast bestaat uit de trillingen en het 

lawaai die de bouw met zich meebrengt.  

Verschillende factoren waardoor de mate van ervaren overlast wordt bepaald: 

 

- De mening van de respondenten over de NZL in het algemeen bepaalt in grote mate in hoeverre zij 

overlast ervaren. Zo gaf een respondent aan de NZL geweldig te vinden: 

 ‘Ik vind het allemaal heel mooi om te zien en boeiend om te horen. Ik zou niet eens bezwaren 

hebben als het nog een paar jaar zo erbij ligt!’ 8 

Zo gaf deze respondent aan veel minder overlast te ervaren, vergeleken met de overige 

respondenten. Respondenten die heel veel overlast hebben ervaren geven vaak al aan: 

 ‘Prima dat er een NZL komt, maar liever niet voor mijn deur.’ 

- Er bestaat een duidelijk verschil tussen de ondernemers en de bewoners in het ervaren van 

overlast: zo geeft het merendeel van de ondernemers aan de overlast grotendeels te accepteren, dat 

het er nou eenmaal bij kan horen: het ondernemersrisico, daar moet je op inspelen. Zo gaf een 

respondent aan:  

‘We wonen in een grote stad, dan weet je dat dit soort dingen kunnen gebeuren, als je daar niet op 

zit te wachten moet je in een dorpje op het platteland gaan wonen.’  

Terwijl een bewoner aangaf:  

‘Ik blijf erbij dat je het niet kunt maken om 15 jaar lang met zulke absurd grote apparaten in een 

woonwijk te werken.’ 

 Wel was het voor de ondernemers een overlast dat de onderneming vaak niet goed bereikbaar was. 

- De verwachtingen die iemand heeft bepaalt tevens in grote mate het ervaren van de overlast. Zo is 

                                                           
8 In dit hoofdstuk zijn de citaten van de respondenten uit de buitenwereld gearceerd. De citaten zijn een 
belangrijk onderdeel van dit hoofdstuk, want de citaten onderbouwen de waardering van de respondenten 
over het fonds leefbaarheid.  
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de einddatum van de oplevering van de NZL al meerdere keren veranderd.  

Enkele respondenten die niet vanaf het begin van de bouw al naast de NZL wonen en/of werken, 

maar in de loop van de tijd er zijn komen wonen, geven aan deze keuze te hebben gemaakt, omdat 

de overlast maar tot 2007 zou duren. Zo gaf een respondent aan: 

’Ja absoluut, tuurlijk wisten wij dat er overlast zou zijn, maar het zou tot 2008 duren he. Dan is het 

klaar. Dat was nog wel te overzien geweest, maar ze zitten er nu nog.’  

De betreffende respondenten ervaren hierdoor meer overlast, omdat ze steeds ‘verkeerde 

informatie’ krijgen.  

- Of de respondenten huiseigenaar of huurder zijn. Hierbij als voorbeeld de verzakkingen. De 

respondenten die geen eigenaar zijn van het pand geven aan minder bang te zijn voor verzakkingen 

dan de respondenten die wel eigenaar zijn van het pand.  

5.3 Waardering fonds leefbaarheid in het algemeen 

Het merendeel van de respondenten geeft een zeer positieve beoordeling over het fonds 

leefbaarheid. 

‘Geweldig’, ‘heel goed’, ‘kan ik alleen maar positief over zijn’ waren de letterlijke woorden van de 

respondenten.  

Als positieve punten noemen zowel de bewoners als de ondernemers:  

de open communicatie, de snelle reacties, het altijd bereikbaar zijn van de omgevingsmanagers, de 

directe lijnen binnen de organisatie, het intensieve contact, de snelle oplossingen, perfecte mensen, 

altijd iemand in de buurt die je kon aanspreken.  

Het enthousiasme wat de bewoners hebben over de omgevingsmanagers springt heel erg naar voren 

in elk interview. Enkele quotes van verschillende respondenten: 

‘Ja sinds de huidige omgevingsmanager er is, is er heel veel verbeterd.’  

‘Als ik iets vraag gebeurt het meteen.’ 

‘Was altijd bereikbaar en bereid om ergens een oplossing voor te zoeken.’ ‘Ik heb echt héél vaak 

gebeld en ze heeft nooit laten merken dat ik lastig was.’ 

 Hieruit kan worden geconcludeerd dat ‘de maatregel’ het persoonlijke één op één contact als zeer 

positief wordt gewaardeerd door de respondenten.  

Enkele respondenten laten een kritisch geluid horen over het fonds. Een van de kritische punten 

betreft het feit dat het fonds er pas sinds 2005 is, terwijl er al sinds 2002 overlast wordt ervaren. Dit 

kritische punt komt van de respondenten die al sinds het begin van de bouw van de NZL langs de NZL 

wonen of ondernemen.  



Eindrapportage fonds leefbaarheid  - 15 juni 2015.  44 
 

Een ander kritisch geluid is dat na de komst van de commissie Veerman er veel ruimhartiger met het 

fonds is omgegaan, dat er opeens veel meer mogelijk was. Dit had het fonds al vanaf het begin 

moeten zijn. Wel blijkt uit de interviews dat tevens dit een persoonlijke kwestie is, want niet 

iedereen heeft dit zo ervaren. Zo geeft een respondent aan:  

‘Ja natuurlijk, na 2009 is het veel beter geworden, politici zien natuurlijk water branden!’  

Terwijl een andere respondent aangeeft:  

‘Nee, het is altijd hetzelfde geweest, en ja ik weet dat anderen daar anders over denken, maar wij 

hebben daar echt geen problemen mee gehad.’  

De overige kritische geluiden bestaan uit persoonlijke voorkeuren, zoals dat de versieringen van de 

hekken niet mooi waren of niet nodig en bij een enkeling dat de maandelijkse bijdrage niet hoog 

genoeg was. Zo gaf een van de respondenten aan:  

‘De versieringen neem ik niet serieus, dat is geld verspilling’. 

5.4 De best gewaardeerde maatregel  

Aan de respondenten is gevraagd welke maatregelen zij het meest hebben gewaardeerd.  

Uit de interviews komen duidelijk twee maatregelen als best gewaardeerd naar voren, namelijk de 

maandelijkse bijdrage (tegemoetkomingsregeling) en het persoonlijke contact met de 

omgevingsmanager. Zo gaf een respondent aan:  

‘Het persoonlijke contact en de steun waardeer ik het meest, dat je altijd kan bellen, dat er altijd 

iemand klaarstaat, de veiligheid!.’  

Een andere respondent gaf aan: 

 ‘Absoluut het geld, het woongenot bederft dus dat moet gecompenseerd worden.’  

5.5 Acceptatie van de overlast 

Tijdens de interviews is duidelijk geworden of de bewoners en ondernemers langs de NZL de overlast 

meer zijn gaan accepteren door het fonds leefbaarheid. Er is aan alle respondenten de vraag gesteld 

of de overlast is afgenomen door het fonds. Het merendeel van de respondenten geeft aan dat de 

overlast niet is verminderd, maar dat ze de overlast wel meer accepteren door het fonds. Een 

enkeling geeft aan dat het fonds wel daadwerkelijk heeft gezorgd voor minder overlast. Geen enkele 

respondent geeft aan dat het fonds niks aan acceptatie van de overlast heeft toegevoegd. Zo gaven 

de meeste respondenten letterlijk aan: 

 ‘Nee de overlast is niet verminderd, de acceptatie neemt wel toe.’ 

 Daarnaast gaf een respondent aan: 

 ‘Door de maatregelen is het nu geven en nemen’.  



Eindrapportage fonds leefbaarheid  - 15 juni 2015.  45 
 

Een enkeling van de respondenten die wel vermindering van de overlast ervaart door het fonds geeft 

aan: 

 ‘Ja de overlast is duidelijk verminderd!’ De maatregelen hebben zo goed gewerkt, echt waar.’  

Hieruit is te concluderen dat de relatie tussen de acceptatie van de overlast en de 

compensatiemaatregelen erg positief is. Alle respondenten geven aan dat de acceptatie van de 

overlast is toegenomen door de maatregelen uit het fonds.  

5.6 De toekomst 

Aan alle respondenten is gevraagd wat zij in de toekomst anders willen zien als er nog eens gebruik 

wordt gemaakt van een fonds leefbaarheid bij een infrastructureel project. Enkele punten kwamen 

bij vrijwel alle respondenten naar voren, tevens blijft dit een persoonlijke kwestie. Merendeel van de 

respondenten gaf aan niks veranderd te willen hebben en het perfect te vinden zoals het nu is.  

De volgende punten over verandering in de toekomst kwamen naar voren tijdens de interviews: 

1. Het fonds moet de volgende keer vanaf het begin van een project aanwezig zijn. Nu konden 

de bewoners en ondernemers pas vanaf 2005 gebruik maken van het fonds, terwijl er al 

sinds 2002 overlast wordt ervaren. Bovendien kostte het nog veel tijd om het fonds te 

organiseren en op te zetten. Dit geeft de helft van de respondenten aan.  

2. Enkele respondenten lieten weten dat het fonds vanaf het begin ruimhartiger moet zijn en 

niet pas na de komst van een commissie en diverse problemen met de bouw.  

3. Twee respondenten kwamen met het creatieve idee om in de toekomst het fonds neer te 

leggen bij de bewoners, zodat de bewoners kunnen kiezen waar het geld naartoe gaat. Wel 

werd meteen aangegeven dat dit een moeilijke kwestie is, omdat iedereen een persoonlijke 

voorkeur heeft.  

4. Een enkeling gaf aan de voorkeur te hebben dat de tegemoetkomingsregeling wordt 

aangepast op de overlast. Bijvoorbeeld in een jaar met veel boringen een hogere 

maandelijkse bijdrage en in een rustig jaar een lagere maandelijkse bijdrage.  

5.7 Treffen van andere maatregelen 

Ten slotte is aan de bewoners en ondernemers gevraagd of zij andere maatregelen hadden genomen 

als er geen fonds leefbaarheid was. Dit is gevraagd omdat juridische stappen en negatieve publiciteit 

kunnen zorgen voor vertraging bij een infrastructureel project. Het merendeel van de respondenten 

geeft aan dat ze dan zeker andere maatregelen hadden getroffen. Zo geeft een respondent aan: 

 ‘Ja 100%. Kijk het is nu geven en nemen, maar als ik zie dat er van hun kant echt niks komt, dan ja, ga 

je natuurlijk andere maatregelen nemen. Dan hadden we 100% andere juridische stappen 
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ondernomen.‘  

Tevens geeft een enkeling aan niet te weten wat ze dan zouden hebben gedaan, mede doordat ze 

niet weten waar ze heen zouden moeten gaan of omdat het te hoge kosten met zich mee zou 

brengen om juridische stappen te ondernemen. Zo geeft een respondent aan:  

‘Geen idee wat wij zouden hebben gedaan ‘als’, dat is heel moeilijk te zeggen.’ 

5.8 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op laatste deelvraag: Hoe waarderen de bewoners en 

ondernemers langs de bovengrondse bouwactiviteiten van de NZL de uitgevoerde 

compensatiemaatregelen uit het fonds leefbaarheid?  

Door middel van het interviewen van de buitenwereld is de waardering voor het fonds leefbaarheid 

duidelijk geworden. Alle respondenten geven aan gebruik te maken van één of meerdere 

maatregelen uit het fonds. Zes respondenten hebben overlast ervaren door de NZL, de mate van het 

ervaren van overlast wordt bepaald aan de hand van vier factoren. Het fonds wordt door een 

merendeel van de respondenten zeer positief gewaardeerd. Het persoonlijke contact en de 

maandelijkse bijdrage worden het best gewaardeerd.  

Als het fonds nog eens gebruikt wordt moet het meteen vanaf de start van een infrastructureel 

project zijn, geven de meeste respondenten aan. Tevens zouden veel respondenten andere 

maatregelen hebben getroffen als er geen fonds was.  

Ten slotte laten alle respondenten weten dat de acceptatie van de overlast is toegenomen door de 

compensatiemaatregelen.  
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Hoofdstuk 6: Conclusie en Aanbevelingen  

Het doel van dit onderzoek is het evalueren van het fonds leefbaarheid NZL voor de opdrachtgever. 

Een onderzoek waarin uiteindelijk een aanbeveling kan worden gedaan over hoe het fonds heeft 

gefunctioneerd en een indicatie over hoe het fonds is gewaardeerd. In dit hoofdstuk zal aan de hand 

van de beschrijvende onderzoekvraag een conclusie worden getrokken evenals worden de 

bevindingen uit de literatuur in verband gebracht met de uitkomsten van het praktijkonderzoek. 

Deze conclusies resulteren in de aanbevelingen voor MET.  

6.1 Conclusie 

De centrale vraagstelling uit dit onderzoek luidt als volgt: 

Hoe heeft het fonds leefbaarheid NZL gefunctioneerd en hoe is het fonds gewaardeerd door 

gebruikers van het compensatiefonds? 

 

Deze beschrijvende onderzoeksvraag is beantwoord aan de hand van drie deelvragen: 

  Op welke manieren compenseert de overheid als de gewenste leefbaarheid in een stad, 

door bijvoorbeeld de bouw van een infrastructureel project, afneemt? En hoe wordt dit over 

het algemeen gewaardeerd door de gebruikers van de compensatie? 

 

Er zijn twee verschillende benaderingen over hoe de overheid compenseert bij de afname van 

leefbaarheid tijdens een infrastructureel project: de omgevingsmanagementbenadering en de 

juridische benadering. Fonds leefbaarheid komt voort uit omgevingsmanagementbenadering. 

Contact, draagvlak en begrip uit de omgeving zijn van het grootste belang voor een goede voortgang 

van het NZL project. Omgevingsmanagement wordt over het algemeen als positief gewaardeerd.  

 

 Wat houdt het fonds leefbaarheid in, hoe verlopen de processen rondom de besluitvorming 

van het fonds en hoeveel gebruik is er daadwerkelijk van het fonds gemaakt? 

Een fonds dat de bewoners en bedrijven rondom de bouwputten van de NZL moet compenseren 

voor de, door de bouw, afgenomen leefbaarheid. Tevens zijn er twee soorten 

besluitvormingsprocessen toe te passen op het fonds leefbaarheid: een proces ontstaan vanuit de 

binnenwereld NZL en een proces ontstaan vanuit de buitenwereld NZL. Aan de hand van een 

documentenanalyse is duidelijk geworden dat er 20% meer aan het fonds is uitgegeven dan er voor 

was gereserveerd en dat er bepaalde maatregelen niet zijn gebruikt. Het totaalbudget van de NZL is 

meer dan 50% gestegen. Daarom kan geconcludeerd worden dat het totaalbudget van het fonds 

leefbaarheid is gedaald ten opzichte van wat er procentueel voor gereserveerd was.  
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 Hoe waarderen de bewoners en ondernemers langs de bovengrondse bouwactiviteiten van 

de NZL de uitgevoerde compensatiemaatregelen uit het fonds leefbaarheid?  

 

Uit de gehouden interviews met de buitenwereld is te concluderen dat het merendeel van de 

respondenten het fonds zeer positief waardeert. Als kritische punt komt naar voren dat het fonds 

effectiever zou zijn als het vanaf het begin van een infrastructureel project, maar ook meteen 

ruimhartiger wordt toegepast. Tevens is gebleken dat het nemen van zulke maatregelen leidt tot een 

betere acceptatie van de overlast. Ook kan geconcludeerd worden dat het project NZL vertraging had 

kunnen oplopen zonder de compensatiemaatregelen. De respondenten geven aan dat ze andere 

stappen hadden ondernomen zonder het fonds. Juridische stappen zorgen vaak voor vertraging, ook 

brengt het negatieve publiciteit met zich mee.  

 

Er zijn enkele verbanden te leggen tussen de bevingen uit de literatuur en de uitkomsten van het 

praktijkonderzoek. Allereerst bleek uit de theorie dat tijdens de realisatie van grote bouwprojecten  

vaak een fonds wordt opgericht om overlast van bouwprojecten zoveel mogelijk weg te halen, dit 

bleek ook het geval bij de NZL: het fonds leefbaarheid.  

 Daarnaast bleek uit de literatuur dat omgevingsmanagementmaatregelen over het algemeen 

positief worden gewaardeerd. Dit blijkt ook uit het praktijkonderzoek, het merendeel van de 

respondenten geeft aan zeer positief te zijn over de maatregelen uit het compensatiefonds. Tevens 

blijkt uit de literatuur dat geen enkel omgevingsmanagementmaatregel een negatief effect heeft op 

de tevredenheid van omwonenden. Zo komt ook voort uit het praktijkonderzoek: geen enkele 

respondent geeft aan dat het fonds niks aan acceptatie van de overlast heeft bijgedragen. Ten slotte 

bleek uit de literatuur dat als stakeholders in infrastructurele projecten niet proactief betrokken 

worden door middel van omgevingsmanagement, ze een negatieve houding kunnen aannemen ten 

opzichte van het project, wat vervolgens kan leiden tot weerstand. De respondenten in het 

praktijkonderzoek geven aan andere (juridische) stappen te hebben ondernomen zonder de 

compensatiemaatregelen uit het fonds leefbaarheid. Deze weerstand was dan ontstaan uit het niet 

proactief betrekken van de respondenten.  
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6.2 Aanbevelingen  

In deze paragraaf worden aanbevelingen gedaan aan MET over het fonds leefbaarheid.  

 

 Doorgaan met het fonds leefbaarheid!  

Het fonds leefbaarheid altijd inzetten voor het welslagen van soortgelijke infrastructurele projecten 

als de NZL. Uit dit evaluatieonderzoek is gebleken dat een compensatiefonds zorgt voor acceptatie 

van de overlast van de bovengrondse bouwactiviteiten. De gemeente moet wat teruggeven voor het 

eventuele verminderen van het woon/werk genot.  

 Eerst maatregelen dan overlast! 

Uit dit evaluatieonderzoek is gebleken dat het kritieke punt van het fonds leefbaarheid ligt bij de late 

opstart van het fonds, zowel vanuit de binnen- als de buitenwereld van MET. Daarom gelijktijdig met 

de start van een infrastructureel project een compensatiefonds in het leven roepen.   

 Blijven werken met de ‘directe lijnen!’ 

Het werken met directe lijnen, het snel schakelen mogelijk maken, wordt zeer positief gewaardeerd 

door zowel de binnen- als de buitenwereld van MET. Door deze manier van snelle besluitvorming 

worden onnodig langdurige processen en eventuele oplopende irritaties voorkomen.  

 De wonderenwerking van omgevingsmanagers blijven inzetten! 

Het persoonlijke contact komt in dit evaluatieonderzoek naar voren als de best gewaardeerde 

maatregel, dit is mede te danken aan de omgevingsmanagers die uitvoering geven aan het fonds 

leefbaarheid. Hieruit is te concluderen dat het voor een compensatiefonds van groot belang is dat er 

geschikte omgevingsmanagers betrokken zijn.  

 Bijhouden van gegevens! 

Gedurende dit evaluatieonderzoek bleek dat de maatregelen uit de handleiding fonds leefbaarheid 

niet exact overeenkomen met de uitgevoerde maatregelen. Het is van belang voor het correct 

bijhouden van de gegevens dat de handleiding ieder jaar wordt bijgewerkt. Zodat de handleiding 

altijd als leidraad voor het fonds gebruikt kan worden.  
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 Overzichtelijk geheel financiën!  

Tevens bleek tijdens dit onderzoek dat bij de uitgave niet altijd is vastgelegd om welke maategel het 

gaat. Dit maakt een heldere financiële rapportage onmogelijk. Door de jaren heen is ook geen 

eenduidige wijze van rapporteren gehanteerd. In de toekomst is dit van belang om deze punten in 

acht te nemen.   

6.3 Suggesties voor vervolgonderzoek  

In deze paragraaf wordt naar voren gebracht wat er in de toekomst nog onderzocht kan worden aan 

het fonds leefbaarheid.  

Er zou nog een breder onderzoek kunnen worden uitgevoerd naar de financiën van het fonds 

leefbaarheid als verdieping op het financiële aspect uit dit onderzoek. Onderzoeksvragen als: 

- Hoe zijn de kosten exact verdeeld over de verschillende maatregelen?  

- Hoe komt men tot de toewijzing van uitgaven?  

- Was er met minder middelen een negatievere waardering voor het fonds geweest en met 

meer middelen een nog positievere waardering?  

- Behoorde alle kosten wel tot het fonds leefbaarheid en niet tot het stadsdeel of 

schadebureau?  
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6.4 Reflectie op het onderzoek 

In deze paragraaf wordt ingegaan op hoe het onderzoeksproces is ervaren. Wat ging er goed en wat 

waren de knelpunten.  

 

Ik hebt dit onderzoeksproces als zeer positief ervaren. Met name de verantwoordelijkheid die ik 

vanuit de organisatie kreeg om dit evaluatieonderzoek volledig zelfstandig uit te voeren. In het begin 

van dit onderzoek waren enkele richtlijnen duidelijk over wat de organisatie geëvalueerd wenste te 

hebben, verder werd ik vrij gelaten in eventuele aanvullingen en keuzes in het onderzoek.  

Dit heeft bijgedragen aan mijn professionele ontwikkeling naar resultaatgericht handelen en 

opdrachten geheel zelfstandig uit te voeren. Tevens stond de organisatie tijdens het 

onderzoeksproces altijd open om feedback en/of informatie te geven, hierdoor heb ik binnen de 

gestelde tijd een afstuuropdracht van kwaliteit en volledigheid kunnen realiseren.  

Het enige knelpunt wat gedurende het onderzoek naar voren kwam was het in een korte tijd veel 

geschikte respondenten bereiken en interviewen. Het passen en meten van de agenda’s en het 

uitwerken van de interviews kostte meer tijd/ moeite dan verwacht. Dit is opgelost door ongeveer 

twee weken gedurende het onderzoeksproces geheel vrij te houden voor de interviews en de 

uitwerking hiervan. De interviews waren van groot belang om dit onderzoek voort te kunnen zetten. 

Uiteindelijk is dit allemaal binnen te tijd gerealiseerd.  
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Hoofdstuk 7: Bijlagen  

7.1 Uitwerking interviews  

7.1.1 Interview adviesbureau  

Geïnterviewde:  Adviesbureau Geuzinge & Groeneveld, Amsterdam.  

           Roel Geuzinge & Candice Geuzinge 

Geïnterviewd door:   Joanna Herikhuisen  

Locatie:   Café Binnen-Buiten, de Pijp Amsterdam  

Datum & tijd:  30-04-2015 - 12:00 uur 

 

‘Introductie afstudeeronderzoek’  

Wat is het doel van je onderzoek? Uitgangspunt? Evaluatieonderzoek, heeft het fonds gewerkt, zijn 

de doelen van het fonds behaald, hoe hebben de bewoners het fonds gewaardeerd etc. Overlast 

verminderd? Ik ga bewoners interviewen. En de organisaties die hebben meegewerkt aan het fonds. 

Er zijn drie elementen waar je rekening mee moet houden, namelijk: bijdrageregeling 

(funderingsherstel), regeling schadebureau en fonds leefbaarheid. Klopt, daar heb ik van gehoord. 

Het schadebureau wordt ook geëvalueerd, door iemand anders binnen metro en tram. Het zijn geen 

aparte elementen, er is nauw samengewerkt om de overlast zoveel mogelijk te verminderen. En om 

de juridische zaken te voorkomen, alles moet op een goede wijze gebeuren. Men mag niet in een 

nadelige positie komen te vervallen door de gemeente Amsterdam. Schadebureau heeft de 

ondernemerskant gedaan, winstderving etc. Funderingsherstel is ingezet om alle panden langs de 

NZL te controleren. En dan het fonds leefbaarheid, direct ingrijpen in het persoonlijke leven van 

mensen. Denk aan geluid, stank, stof. En de maandelijkse vergaderingen, die op elk gebied zaten, 

met de bewoners.  

‘er wordt drinken besteld’ 

 

Oké fijn, dat is me heel duidelijk. Schadebureau doet meer de juridische kant, en fonds leefbaarheid 

meer het omgevingsmanagement. Ja dat klopt, maar wij deden ook voor een deel de juridische kant. 

Candice is therapeut en ik ben gezinspsycholoog en funderingsdeskundige. Wij hebben geadviseerd 

op basis van juridische zaken, overleg gepleegd met de grote ondernemers zoals de bijenkorf. 

Adviseren dus op drie dimensies: juridisch, kosten leefbaarheidsmaatregelen, en persoonlijke 

overlast. Oké wat leuk! Jullie hebben samen een adviesbureau in Amsterdam? Ja ‘haha’ al 15 jaar.  
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Zijn jullie door de NZL gevraagd om te adviseren of hoe is dit in zijn werk gegaan? In eerste instantie 

ingeschakeld door bijdrage regeling NZL, om het funderingsherstel mede te ontwikkelen en uit te 

voeren, en vervolgens (toen meerder bedrijven vastliepen) gevraagd om alle panden langs de NZL 

bouwtechnisch te onderzoeken. Dus alle panden onderzocht. Bouwkundige laten doen (haha). Wij 

hebben daarin geadviseerd, altijd combinaties bij elkaar. Ook een technische werkgroep.  

Even puur kijken naar het fonds leefbaarheid. Waarom vonden jullie dat er een fonds moest komen? 

Er zou een regeling komen. Dat er naar de omgeving gekeken moest worden, maar dit bleef liggen. 

Een klein onderdeel ten opzichte van het grote technische deel. Werd wel weer opgepakt. Toen wij 

starten me het onderzoek, werd tegen ons verteld, uh, de stations en de wanden zijn binnen een jaar 

gerealiseerd. Na een jaar is er geen overlast meer. We zijn nu 15 jaar verder en er is nog altijd 

overlast. In samenwerking met het schadebureau gezegd, er moet iets gebeuren. Want dit gaat fout. 

Betekend dat als je straks bij de Raad van state staat en er veel problemen zijn. Dit moet opgelost 

worden. Rik van Velzen en Hoite Detmar hebben het overgenomen. Aangestuurd om dit goed voor 

elkaar te krijgen en het is een succes geworden. Als je kijkt in al die jaren zijn eigenlijk geen juridische 

stappen tegen de gemeente Amsterdam genomen. Eigenlijk over het hele project amper juridische 

stappen. Zo’n groot project en zoveel impact voor de gemeente Amsterdam. De gemeente 

Amsterdam heeft er alles aan gedaan om de bewoners goed te beschermen: fonds leefbaarheid, 

schadebureau en funderingsherstel. Ja daar ben ik het mee eens. En Daar ga ik nu achter komen of 

bewoners het vinden, nu blijkt algemeen van wel. Ook bij het schadebureau (de evaluatie tot nu toe) 

Zijn jullie in de tussentijd ook betrokken geweest of alleen in het begin? 15 jaar al betrokken, vorig 

jaar zelf er uit gestapt. Nu doen we niks meer voor de NZL.  

 

Maar jullie zijn er dus van overtuigd dat het genoeg was om de burgers te compenseren? Ja vooral de 

samenwerking met Boukje en Richard en tussen alle partijen. Er was een zeer adequaat team wat 

door Hoite werd aangestuurd. Dat was de kracht, de goede samenwerking. Er zijn altijd mensen die 

vinden dat je niet genoeg hebt gedaan maar de gemeente Amsterdam heeft echt heel veel gedaan, 

werkelijk genoeg.  

U denkt dus dat het vooral door de samenwerking partijen komt dat het zo goed is verlopen? JA er 

moet geld beschikbaar zijn maar geld moet je goed kunnen verdelen en dat kan alleen als je een 

geolied team bent en als je de juiste informatie met elkaar kunt delen en dit is heel goed gebeurd. En 

iedereen heeft alles altijd goed opgepakt, verantwoordelijkheid genomen, persoonlijk opgepakt was 

ook heel belangrijk. Ons bureau had voordeel dat er zowel psychologisch als technische zijn. Ik ben 

gezinstherapeut en heb 103 bouwprojecten al gedaan, combinatie van heel veel dingen die toevallig 
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in dit project bij elkaar komen en dat je met mensen als Boukje en Hoite een goede basis hebt voor 

het project. Je weet wat er in de buurt speelt.  

Maar hebben jullie persoonlijk contact gehad met de bewoners? Want dat doen Boukje en Richard 

ook toch? Ja zij zijn later ingesprongen. Oké jullie al vanaf het begin? Ja je gaat vaak samen in gesprek 

met de bewoners/ondernemers, want je kan niet in je eentje gaan. Je weet niet hoe iemand reageert 

en als er iemand ziek is dat er toch iemand kan gaan. De ander moet het kunnen oppakken. Tijdens 

het bouwkundig onderzoek zijn we bij elke woning geweest, dus wij weten precies wat voor soort 

mensen waar wonen, dat was heel fijn voor het onderzoek. Dan weet je waar je ongeveer rekening 

mee moet houden. Er was ook een jurist bij betrokken, al vaker een andere geweest.  

Gingen jullie al van te voren langs bij de bewoners of pas als er iets aan de hand was (op het gebied 

van fonds leefbaarheid), want jullie zijn al bij iedereen geweest voor het bouwkundig onderzoek.  

Qua fonds leefbaarheid hing het ervan af, soms voorzagen wij al wat en dan stuurden we een brief 

met informatie waardoor je reacties krijgt. Ene situatie handel je van te voren en bij andere situaties 

wacht je op reacties want niet iedereen heeft last van dezelfde dingen. Er zijn wee dingen belangrijk 

geweest: geluidsoverlast, we hebben met elkaar besloten van jongens, dit gaat veel te veel 

geluidsoverlast geven laten we dit voor zijn! En toen hebben alle bewoners lans de bouwplaatsen 

brief gestuurd en jongens jullie hebben recht op extra ramen en het tweede punt is dat we alle 

gezinnen met kinderen ook pro actief hebben benaderd van jongens die geeft een te grote impact als 

jullie wegwillen kunnen we jullie stad vernieuwend urgent maken. En zo hebben we zo’n 30 gezinnen 

benaderd. Nou we zijn al een tijdje weg ‘haha’ we weten niet wat de aantallen nu precies zijn.  

Maar wat denken jullie dat de beste compensatie maatregel is, welke het beste gewerkt heeft? Uit 

het fonds leefbaarheid. Moet ik ze opnoemen of weten jullie alles nog precies? 

Nou ik denk dat dat de combinatie is van de technische voorzieningen (geluidsoverlast, eigenlijk 

bedoeling voor twee jaar maar de ramen zijn er nog steeds en die houden ze) en 

stadsvernieuwingsurgentie, omdat gezinnen soms ook psychische problemen krijgen. Ik denk dat de 

financiële bijdrage door de meeste bewoners het meest wordt gewaardeerd, vooral hier in de Pijp. 

Vijzelgracht had het ook heel hard nodig, maar zullen ze niet snel toegeven. Zij zijn wat trotser. Dus 

wel een groot verschil tussen de drie bouwplaatsen als je kijkt naar Ferdinand bol, misschien heeft 

Richard het al verteld, dat we relatief weinig klachten uit de pijp kregen, de meeste tijd en energie in 

vijzelgracht, en Rokin redelijk. Maar mensen met de duurste huizen hebben de meeste klachten en 

problemen. Vijzelgracht was vooraf al tegen. En extreem tegen. Daar zijn in het begin ook veel fouten 

gemaakt, bijvoorbeeld een simpel punt. Daar stonden hele mooie bomen en die moesten weg en 

daar was de buurt tegen en die hadden rustig kunnen blijven staan want pas vier jaar later hoefden 
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die bomen omgehakt te worden, werden steeds planningen gemaakt die nooit gehaald werden. 

 

 Dat hebben we later samen met Hoite, beter in de hand gehouden. Dat is heel belangrijk: juiste info 

kunnen geven aan de bewoners. En mede Hoite en het team, ik denk dat de meeste brieven, 

vergeleken met alle andere projecten in Amsterdam en erbuiten, team van de NZL, zeer uitgebreid 

informatie heeft gegeven. En als er plotseling iets was gingen ze heel bewust iets doen. Zoals Boukje 

en Richard. Maar die info was afhankelijk van de info die ze kregen van de aannemer en die blijkt niet 

altijd te kloppen. Dat is later veel beter geworden.  

Want uit de meeste onderzoeken blijkt dat persoonlijk contact de beste maartregel is, geld wordt snel 

weer vergeten. Leuk om snel uit te geven maar dat wordt snel vergeten! Ja dat is waar, maar ze 

hadden het wel allemaal nodig. Ja oké! Maar dat mensen hun verhaal kwijt kunnen wordt zo erg 

gewaardeerd, weet niet of het echt zo is in de praktijk. Ja kostte heel veel tijd soms. Ja met name de 

projectleiders, zoals Richard en Boukje, die direct contact hadden met de bewoners of er naar toe 

gingen, dat is een van de belangrijkste maatregelen omdat je daarmee de burgers serieus neemt een 

je komt oplossen. En ik denk dat we 99,9 procent ook dankzij het fonds, goed hebben opgelost.  

Heel apart dat fonds leefbaarheid pas later begon, pas in 2005/2006 terwijl de NZL in 2002 al werd 

gebouwd, volgens mijn bronnen. Maar dat was dus omdat ze dachten dat het allemaal veel minder 

erg zou zijn en kort zou duren? Ze hadden gehoopt dat t veel sneller klaar zou zijn. Hij zou rijden in 

2007 en daarna in 2012. Al snel was duidelijk dat 2007 niet zou halen, met de start. Toen wisten we 

al dat het heel erg zou gaan uitlopen. Maar ik denk dat serieus vooral door het fonds leefbaarheid 

het project niet duurder is geworden, heel veel andere redenen waarom het duurder is geworden 

maar niet door bezwaar en klachten van bewoners en of ondernemers. Dat is heel fijn.  

Maar jullie zijn dus over het algemeen heel positief over het fonds als ik het zo hoor? Ja! heel 

noodzakelijk, elke gemeente met een groot infrastructureel project moet absoluut een fonds 

leefbaarheid hebben.  

 

Dus als er nog een metrolijn zou komen naar Schiphol zou er ook weer een fonds leefbaarheid moeten 

zijn? Jaa! als dit invloed heeft op woningen en bewoners, absoluut! Maar daar impact veel minder 

groot. Wat daar belangrijk is, projectmanagement (uitvoering project) direct gekoppeld wordt. Op 

bouwkundig en persoonlijk gebied. Zijn al zoveel mensen gewisseld in die 15 jaar. Je moet ook eens 

Gerard Scheffrahn spreken, hij is projectmanager. Heeft speelt in op een andere aanpak, waar de 

lijnen binnen de organisatie korter zijn. ‘wordt drinken gebracht’. 
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Ja, ik heb inderdaad van zijn naam gehoord. Ik heb ook een interview met hem gepland.  

Hij is contractbeheerder. Iedereen kon goed beslissingen maken, niet kijken naar alle consequenties 

etc. En dan gaat de samenwerking met iedereen ook veel beter. Je moet niet een bureaucratisch 

geheel vormen. Dan valt de burger in het niets. Fonds leefbaarheid gekoppeld aan schadebureau. 

Soms situatie waaruit schade ontstaat, vaak zit er een persoonlijk element aan. Dus dan is er een 

stukje fonds leefbaarheid en een stukje schadebureau. Onderneming en mensen overeind houden, 

dat is het allerbelangrijkst. Niemand failliet gegaan langs NZL: dat is Unique. Vanochtend in de krant, 

ondernemer voor zn deur gebouwd, kan niet meer verder met z’n onderneming. Gemeente zegt dat 

het jammer is, en kan niks doen. En wat nog een ander punt is wat wij altijd zeggen: het project NZL 

heeft gigantisch overschrijding gehad, maar als je kijkt naar welke periode dat het heeft 

plaatsgevonden, periode van grote crisis. Werkgelegenheid en onderneming in Amsterdam erop 

vooruit gegaan. Dat is heel uniek!!  

Maar Richard zei ook dat sommige ondernemingen nog bestaan door de NZL. Ja als die er niet was 

geweest waren ze door de economische crisis failliet gegaan. De betonfabrieken waren failliet 

gegaan. Leveranciers van staal. En los van het feit dat al die werknemers die er bezig waren koffie 

gingen drinken en broodjes gingen halen. Allerlei zaken die grote lokale staande houden. Onderdeel 

is veel te weinig belicht. Als ik dit project niet had gedaan had ik dit niet bedacht. Pijp krijgt extra 

boost, station, nieuwe inrichting. Door de rode loper. Bedrijven die bij het Rokin zijn gaan zitten 

vanwege het station. Rai die er een hotel gaat bijbouwen.  

Ander genot fonds leefbaarheid: heel snel met korte lijnen beslissingen kon nemen, Richard Boukje, 

wij geven advies, overleg met Hoite en de beslissing kan worden genomen, Volgende dag is het 

uitgevoerd! Dat heeft heel veel voordelen gehad. Schadebureau had veel meer lijnen om iets voor 

elkaar te krijgen. Soms zei Hoite wij nemen nu de beslissing en regelen het later met het 

schadebureau. Zodat de burger niet blijft zweven.  

Is er rekening gehouden met de voorwaarden van het fonds leefbaarheid? Ik heb namelijk het idee 

dat er te snel Ja werd gezegd. Boukje gaf ook al aan dat je soms beter iets wel kan doen, om heel veel 

tijd en gezeur te voorkomen. Nee dit is niet waar. Wij hebben heel concreet aan de voorwaarden 

gehouden als we een advies gaven. We hebben wel echt gekeken, wat is er wel en niet nodig. 

Moesten we dan een bewijslast laten zien. Duidelijk kunnen maken waarom het niet nodig is 

(omgekeerd dus eigenlijk) dit was om de het bij de rechter te kunnen verantwoorden. We hebben 

het heel duidelijk uitgelegd, waar mensen recht op hebben. En waar ze geen recht op hebben, in 

welke situatie. En daar moet je dus kijken, wij geven het advies waar ze wel moeten zijn om iets op te 

lossen, laten ze niet zweven, geven ze altijd een andere ingang. Soms op de grens voor bijvoorbeeld 
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stadsvernieuwing, maar overlast bijna voorbij. Dan kijken we wel is naar leeftijd, gezondheid. Je moet 

sociale afwegingen maken, dat hoort erbij. Zit ze net binnen de overlastperiode? Dan kan je roepen 

ja het is jammer voor je of je kan iemand helpen. Maar niet dat je niet toepast. Klopt dat daarbij een 

andere situatie ook speelt, dat ze qua leeftijd niet meer met die trappen overweg kunnen. Maar ga je 

dan zeggen, zoek het maar uit? Die mensen blijven maar bellen, bellen de media. Het enige wat je 

hoort, is dat de regeling nog niet was afgelopen. Je hebt niemand geïnformeerd. Maar het is dus niet 

zo dat je je niet aan de voorwaarden houdt, soms moet je alleen een sociale afweging maken. Soms 

wordt een situatie net door de NZL verslechterd. Wij moeten alles kunnen beargumenteren wat niet 

kan.  

Dus altijd samen met Jurist, Peter Kampert, Hoite, Boukje/Richard en jullie als adviesbureau? Ja dat 

klopt! Peter zit er het langst en kan heel snel dingen regelen. Maatwerk wil leveren, dan springt hij in. 

Je zit van te voren met elkaar te overleggen waar je tegen aanloopt, kan het wel kan het niet. 

Iedereen wordt daarna geïnformeerd. Stadsvernieuwingsurgentie wordt nu stopgezet. Als iemand er 

net nieuw komt wonen, dan zeggen we sorry u wist het van te voren. Mensen die kwamen er opeens 

wonen en die dachten dat het na twee jaar over zou zijn, maar is het al meer dan vijf jaar overlast en 

komt er nog vijf jaar overlast bij. Dat kun je eigenlijk ook niet maken. 

 

Wat zouden jullie de volgende keer anders doen? De wijze waarop de gemeente het heeft aangepakt, 

de drie elementen, de lijnen, de organisatie. Dit zouden ze precies weer zo moeten doen. Voor elk 

infrastructureel project zou er een fonds moeten zijn! Maar niet te laat! Want bij de NZL waren ze te 

laat. Er moest nog een heel fonds leefbaarheid worden opgezet alles moest worden geregeld, terwijl 

er al veel overlast was. Echt te laat gestart! Volgende keer dus, direct beginnen en alles al geregeld 

hebben. Maar samenwerking, uitvoering, maatregelen waren perfect. Er ontbraken geen 

maatregelen. Er was een heel breed kader, eigenlijk kon er heel veel. Als het maar redelijk bleef. Via 

meerdere hoeken kijken of iemand toch ergens inpast. Redelijkheid wordt ook naar gekeken bij de 

rechter, past iemand er toch in? In bepaalde situaties beter wel dan niet doen.  

Zo mocht iedereen zelf een hotel uitkiezen voor een bepaalde prijs, om van te voren gedoe te 

voorkomen. Hotels zijn persoonlijke voorkeuren en sommige willen helemaal niet ergens anders 

slapen. De ene hoort niks, de andere hoort altijd een tik, die je nergens kan vinden. Dat zijn de 

moeilijkste situaties. Tonen of geluiden die niemand kon horen of die niks met de bouw te maken 

hadden. Maar dan moet je het toch helemaal gaan onderzoeken en veel mensen erbij halen, om 

maar iets uit te zoeken. Soms was er echt niks te vinden of soms was het een totaal ander iets.  
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Zijn veel mensen die ook meteen de publiciteit opzoeken, dan wordt het altijd erger gemaakt. 

Bovendien kan het zorgen voor vertraging in het project als er veel negatieve publiciteit is of als er 

juridische stappen worden ondernomen. En vertraging zorgt weer voor oplopende kosten.  

Er zijn ook mensen die gebruik maken van de NZL. Zo was er aan het begin een klacht over een kast 

die in elkaar was gezakt door de trillingen van de bouw, maar we waren nog niet begonnen met 

bouwen.  

Ik denk dat het er ook mee te maken heeft hoe je tegen de NZL aankijkt. Ja maar als er een kraan en 

hekken voor je deur staan wordt dit beeld snel verandert. En als je het maar een jaar of 10 jaar hebt 

is ook een heel groot verschil haha.  

Verder wil ik eraan toevoegen dat het fonds leefbaarheid, de investering, voor de gemeente 

Amsterdam. De paar miljoen die daarvoor is uitgetrokken die heeft tig miljoen opgebracht, het werk 

is niet stil gelegd er zijn geen bezwaren en juridische stappen geweest (niet stil gelegd dankzij de 

bewoners in ieder geval). Het effect is zooo groot geweest van het fonds, misschien wel miljoenen. 

Ook al is dit niet uit te rekenen.  

Maar je kunt nooit iedereen tevreden stellen, iedereen heeft andere ideeën en meningen over de 

inrichting van de buurt. Soms wordt er zelfs over gestemd.  

Wij moeten helaas naar de volgende afspraak. Ja dat snap ik! Heel erg bedankt voor jullie tijd en voor 

alle informatie! Heel graag gedaan, je kunt altijd bellen of mailen over het fonds als je nog vragen 

hebt als iets specifieker moet! Ja bedankt, maar het is wel heel duidelijk. Oké, doe iedereen de 

groetjes en succes met je scriptie!  
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7.1.2 Interview contractmanager NZL 

Geïnterviewde:  Gerard Scheffrahn (projectmanager NZL) 

Geïnterviewd door:   Joanna Herikhuisen  

Locatie:   Rokin 92 (kantoor Metro&Tram)  

Datum & tijd:  07-05-2015 – 13:30 uur 

 

‘Introductie afstudeeronderzoek’ 

‘Verteld over zijn scriptie en functie’ 

Wat heb jij voor het fonds leefbaarheid gedaan?  

De eerste periode, want je kunt je voorstellen dat, toen ik bij het project kwam. Toen hadden we een 

behoorlijk probleem, met de vijzelgracht. Was nog maar de vraag of het project werd doorgezet. De 

omgeving stond op z’n achterste benen. Op dat moment heb ik daar veel mee te maken gehad. 

Althans in indirecte zin, want het fonds leefbaarheid hebben we binnen de organisatie zo ingericht 

dat, Hoite as directeur was toen nog directeur omgeving, dat hij daar zich vooral mee bezig hield. Hij 

was iemand die conditioneel was, je moet je voorstellen dat contract managers destijds, hadden 

integrale opgave. Ik niet alleen verantwoordelijk was, voor managen contract, maar ook voor het 

stakeholdermanagement, financiële beheersing, met andere woorden: wij moesten zelf de condities 

creëren, in de zin van werkbare relatie met onze omgeving, maar dat werd ondersteund door de 

aanwezigheid van een schadebureau, fonds leefbaarheid et cetera. Met andere woorden: Hoite 

zorgde voor de condities zodat wij dat werk konden uitvoeren, maar dat kun je heel rigide scheiden, 

maar in de praktijk werkt dat niet zo. Voor de mensen op de vijzelgracht, was ik in sterke mate het 

gezicht van het project. En dan maakt het geen verschil of iets gaat over schade, techniek of 

compensatie. Ze zagen mij gewoon als eerste aanspreekpunt. Als je discussie hebt over of het wordt 

betaald uit fonds leefbaarheid verwijs ik je door naar Hoite en over schade naar het schadebureau, 

contactpersonen doorgeven en faciliteren.  

Maar Boukje en Richard waren als omgevingsmanagers ook het gezicht van de buurt?  

Ja klopt, maar die opereerde onder mijn aansturen. En dat is ook een van de organisatiewijzigingen 

die we toen hebben doorgevoerd. Maar ze hadden duaal lijntje, lijntje naar Hoite en lijntje naar mij. 

Zij zaten natuurlijk helemaal in het veld, soort ambassadeur, regelmatig contact met ondernemers, 

bewoners. Zij staan op een kruispunt, hadden voor dat fonds leefbaarheid contact met Hoite, ook 



Eindrapportage fonds leefbaarheid  - 15 juni 2015.  63 
 

met mij in formele zin maar in de praktijk loopt het allemaal door elkaar. Was het regelmatig zo, 

kunnen we daar nog iets aan doen. Ik had vaak overleg met Hoite. In strikte formele 

verantwoordelijkheid ging ik er niet over, maar in de praktijk had ik er heel veel mee te maken omdat 

ik wilde dat er heel veel goede condities waren om de bouw te realiseren. Anders zou het de bouw 

vertragen als er geen goede condities zijn, en dat raakt mij in mijn primaire verantwoordelijkheid: 

namelijk het compleet realiseren van de NZL, dat jij met je OV chipkaart kan inchecken over een 

aantal jaar. Klinkt heel formeel allemaal en zo is het in de praktijk niet precies gedaan. En zo vat ik 

mijn opgave ook niet op. Het is niet zo dat ik heb gewerkt aan een goede relatie met bewoners en 

ondernemers, uit een soort van defensieve strategie om te voorkomen dat ze me tegenhouden in 

m’n werk want als je het helemaal uitkleed is dat het wel het risico. Maar zit ook nog een stukje 

morele verantwoordelijkheid, leuk om het op een goede manier met de omgeving te doen! Ik ben 

ook erg benieuwd naar de uitkomsten van jou onderzoek. Ik heb het gevoel overgehouden dat wij 

eigenlijk relatief beperkte hoeveelheid financiële middelen hebben ingezet om dit soort dingen te 

doen, als je het relateert aan de gigantische omvang van het project.  

Oké dan is het mij duidelijk hoe jij betrokken was. Maar ze hoefde niet met jou te overleggen, welke 

maatregelen mochten en welke niet? 

Ja, voor de financiën was Hoite, was het verstandig om te doen, werd met mij overlegd. Omdat jij er 

natuurlijk wat meer bij betrokken bent op dat gebied? Ja, je kunt tenminste, zo heb ik de 

samenwerking beleefd, ja, meer zoiets van, we deden het met z’n tweeën, maar het is zijn primaire 

verantwoordelijkheid als er gerapporteerd moet worden, bepaald hij. Heel veel dingen gebeurde 

gewoon in onderling overleg. Ja en in samenwerking met de jurist? Ja de jurist zit erachter. Dat is in 

een project zo: je denkt laat het zo goed zijn, maar dan wordt het nog even bevoeld door een jurist of 

het in het beleid past. En dan nog financieel, maar dat regelen ze maar. Maar doen we dat wel doen 

we dat niet? Dat besluit ligt bij ons. 

 

Vind jij dat de organisatie op een goede manier heeft gehandeld? Wat betreft de lijnen binnen de 

organisatie? Hoe verliep de samenwerking? 

Uitstekend! Als het nog een keer zou komen een fonds, zou het dan hetzelfde moeten werken? 

Absoluut, absoluut! Met name, sommige mensen denken, we zijn gewend in organisaties te werken 

in termen van piramides. We denken nog steeds in organisaties zoals de katholieke kerk, en het leger 

vroeger. Op het moment dat je volwassen spelers erin hebt is dat allemaal niet zo heel erg spannend. 

Naar mate je meer professionele mensen hebt, worden die aansturingslijnen minder. Natuurlijk moet 

er iemand verantwoordelijk zijn. Dit heeft uitstekend gewerkt. Boukje en Richard zijn ook twee 
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mensen die je echt om een boodschap kan sturen! Mensen die je uitstekend werk doen. Fijne voor 

iemand die ze aanstuurt, dat je zeker weet dat als ze een besluit nemen wat ze niet helemaal zeker 

weet, komen ze ook echt naar je toe! En dan kan je het ook loslaten, dan hoef je het niet constant te 

controleren hoe zij werken. Op het moment dat iemand altijd om toestemming moet vragen, klopt er 

iets niet. Nu op deze manier werkt het, vooral door deze mensen, Ja het organisatiemodel werkt heel 

goed, ik zal het zo weer kopiëren maar het stelt wel eisen van de mensen die er in het model zitten, 

welke mensen op welke plek.  

Oké dan is het over de organisatie duidelijk! Vind jij dat er genoeg maatregelen waren dat er genoeg 

is gecompenseerd? 

Dat is niet aan mij om te beoordelen, ik ben benieuwd wat de bewoners hiervan zeggen. Maar als jij 

kijkt naar wat jij allemaal hebt gezien bij de NZL. Vind jij dat er teveel aan is gedaan? Nee dat vind ik 

niet. Ondanks dat ik het in absolute termen niet precies weet. Maar de keuzes die we hebben 

gemaakt, vooral het generieke beeld blijven hangen, vind ik dat wij niet buitensporig hebben 

gecompenseerd, nee altijd zeer nauwkeurig gedaan. Wat mij betreft altijd doelmatig geweest, kan 

me niet herinneren dat ik ergens heb gedacht, ja belachelijk dat wij daar geld in investeren.  

Fonds leefbaarheid gaat echt om de compensatiemaatregelen (hotel, ramen, bijdrage), wat vind jij 

van deze maatregelen?  

Heel direct in mijn belang, in zekere zin ook een business case te maken. Stel je voor dat wij de bouw, 

even iets moeten doen wat 24 uur achter elkaar moet doorgaat, maar als we dat knippen levert het 

hele hoge kosten op. Dan is het veel goedkoper om men in een hotel te plaatsen. Nog een heel 

extreem voorbeeld: bouw van de stations veel goedkoper geweest, als we alle gebouwen eromheen 

hadden gesloopt en daarna weer steentje voor steentje hadden opgebouwd, dat kan natuurlijk niet 

want dat doe je niet. Dat is mijn stellige overtuiging. Maar je moet het niet zien als kosten maar als 

investering, de maatregelen. En voor ons heeft het heel erg geholpen, bijvoorbeeld, wat we normaal 

binnen de regelgeving niet voor mekaar konden krijgen. Strikte regels over wat je na 7 uur nog mag 

doen. Maar als je mensen compenseert, door bijvoorbeeld een hotel, dan heb je maatschappelijk 

gezien het probleem opgelost en kan je langer doorwerken. De ene wilt dat dan wel de andere niet, 

maar je bied en oplosing. Ik vind dat het altijd op een hele fatsoenlijke wijze is gebeurd.  

Denk jij dat zonder het fonds de bouw nog langer had geduurd?!  

Ja daar ben ik ook van overtuigd! Bewoners zijn heel erg tevreden, hoeven geen juridische stappen te 

ondernemen. Weet je wat het probleem is? Op het moment dat je een juridisch traject ingaat, is leuk 

voor de jurist die verdiend er geld aan, maar dat lost niks op.  
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Ik heb ook gehoord over een jurist voor de bewoners, die was ingeschakeld: Rente de Weerd.  

Geen jurist, maar weet er wel heel veel vanaf. Ik ken rente heel goed! En rente heeft er ook een 

vergoeding voor gekregen vanuit ons, om als een soort professionele secretaris voor de stichting te 

opereren. Belang voor ons dat het heel fijn is, dat we onze tegenstand kunnen organiseren. Heel veel 

fijner om met 1 stichting te maken te hebben, dan met 32 individuele bewoners. De keerzijde is dat 

mensen misschien niet voor iedereen te organiseren. Ik vond het heel handig, tot op de dag van 

vandaag. Van de week stond er een rooster los, die steeds stond te klapperen, nou dan stuur ik een 

appje naar Rente. Van joh we hebben het gehoord, dit gaan we eraan doen, dan en dan is het 

opgelost, want hij krijgt heel veel vragen uit de buurt. Ik hoef geen brief te sturen niks, en iedereen is 

blij om te horen dat het wordt opgelost. Van die praktische dingen, die zijn superhandig! Bespaart 

heel veel geld, en negatieve publiciteit. Dit is heel makkelijk, ik ken Rente heel goed. Wij kijken ook of 

we de lessen die we hebben geleerd, elders kunnen toepassen. Ondanks dat het niet een hele 

makkelijke business case van kan maken, werkt dit wel. Je kunt niet de verhouding zien wat erin gaat 

en wat er precies uitkomt. Een veronderstel die je niet makkelijk kunt bewijzen, misschien wel in 

generieke termen, want nogmaals als je optelt wat er in het fonds hebt gestopt en je relateert het 

aan die drie miljard. Waar hebben wij het dan over ? Dat is misschien 1% en kijk hoeveel het heeft 

opgeleverd en heeft bespaart.  

Ja daarom doe ik ook kwalitatief onderzoek. Onderzoeken hoe men het heeft ervaren. Ik weet wel 

precies wat er in het fonds is gestopt per maatregel, per jaar. Maar wat er aan is verdiend dat is niet 

meetbaar te maken. Je kan niet bewijzen hoeveel geld de eventuele vertragingen zouden hebben 

gekoste als het fonds er niet was geweest.  

Je kan van mij aannemen dat het fonds een hele goede investering is! Wat belangrijk is, is dat 

overlast heel subjectief is. Geen objectief gegeven. De mate waarin op het moment dat ik een mailtje 

stuur naar Rente, neemt daarmee de overlast af. Omdat iemand weet dat er wat aan wordt gedaan, 

men wordt niet genegeerd en wordt iets aan gedaan. Men krijgt zelfs begrip als ze precies weten wat 

er allemaal aan moet worden gedaan om een klep te repareren. Dat is toch wel het leukste recente 

praktische voorbeeld: ‘ze denken jeetje zeg, 3,3 miljard en dan kan er geen eens een rooster worden 

vastgedraaid, wat een klote kabaal, al het hele weekend. Maar als je dan weet dat het wordt 

opgelost en wat er aan de hand is en dat het niet zomaar opgelost kan worden, oh is daar een kraan 

voor nodig? Moet de weg worden afgezet? Oh dan begrijpen we wel dat het niet meteen wordt 

gedaan. De jongens hebben het opgelost met een paar stukjes hout, wat fijn!’ 
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Het is een perceptie, en waar we heel veel gebruik van hebben gemaakt en het is ook een gebaar, 

dat je alleen al de mogelijkheid wordt geboden om in een hotel te zitten, reduceert al de overlast 

want je hebt een optie, je kan zelf kiezen. Dat is iets psychologisch.  

Ja dat klopt het is heel subjectief, de ene ervaart heel snel heel veel overlast en de ander vindt het 

onzin en ervaart geen overlast. Ja dat klopt, het maakt ook uit of je net in een scheiding ligt of 

gelukkig getrouwd bent. Dat zeg ik niet als excuus, dat is de realiteit daar heb je mee te dealen. En 

dan is het fijn wat zo’n fonds leefbaarheid doet. De ‘olie’, maakt dat het allemaal wat vloeiender 

verloopt. En als er een vermogen in gestoken zou worden, dan wordt het omkoping. Maar dat is 

zeker niet aan de orde geweest. Zolang iedere partij er met fatsoen mee omgaat, werkt het 

uitstekend, dat is mijn mening!  

Denk jij dat er iets anders zou moeten aan het fonds zelf, niet aan de organisatie, maar meer aan de 

maatregelen et cetera. En zo ja wat zou er anders moeten? 

Daar heb ik onvoldoende kennis over om er een goed antwoord op te geven. Niet een financieel 

beeld ervan en ook niet paraat welke maatregelen precies zijn gebruikt. Dat heb ik zo niet voor ogen. 

Ik kijk daar veel meer vanuit een soort op terug dat ik met enige regelmaat met bewoners om tafel 

zat tijdens bouwproject en voor mij was het heel handig om de scherpe randen van dingen af te 

kunnen nemen, mensen een alternatief te bieden en dat dit gefinancierd kon worden. En dat heeft 

uitstekend gewerkt, zal voor mij niet heel anders hoeven. Nooit zo geweest dat we een hele strijd 

hebben moeten voeren om iets gefinancierd te krijgen wat ik vond dat er moest gebeuren. Vanuit 

mijn kant heel weinig kritiek op het fonds. Voor mij en alles wat ik in de organisatie heb gewijzigd 

hebben de maatregelen uitstekend gewerkt. Ik denk dat wij een voorbeeld hebben neergezet.  

Wat je je nog wel kan afvragen, is of de maandelijkse bijdrage voldoende is geweest. Maar ik vind dat 

een politieke keuze, of je mensen financieel compenseert. Ook omdat je kiest voor de stad, dan is het 

‘s nachts nooit helemaal stil. Het is een risico wat je neemt. Maar dat is niet te relateren aan een 

project dat 17 jaar duurt. Maar dat vind ik een politieke keus, dat is niet iets wat ambtenaren of 

ingehuurde moeten beslissen. Waar gaat het gemeenschapsgeld naartoe. Daarover hoor ik als 

ingehuurde, verder geen mening te hebben. En veerman heeft daarin in zijn advies ook gezegd: ik 

vind het niet normaal dat je 13 jaar lang een bouwput voor je deur hebt, en dus mag dat niet meer 

gerekend worden tot een normale situatie dat gerechtvaardigd dus dat je er compensatie voor biedt.  

Klopt, na de komst van Veerman zijn de compensatiemaatregelen heel erg gestegen. Ja het is een 

bepaalde politieke keus, daar gaan we als projectorganisatie niet over, en dat is wel belangrijk dat 

dat scherp blijft, dat vraagt ook een bepaalde verantwoordelijkheid van de projectorganisatie en een 

bepaalde verantwoordelijkheid van de politiek.  



Eindrapportage fonds leefbaarheid  - 15 juni 2015.  67 
 

Wat ik al hoor uit verschillende bronnen is dat het fonds er veel eerder had moeten komen, het fonds 

is pas later begonnen dan de bouw en toen moest alles nog geregeld en opgezet worden. Omdat ze in 

eerste instantie dachten dat er maar een jaar overlast zou zijn, zou er geen fonds komen. Wat denk jij 

hierover?  

Degene die dat ooit heeft gezegd van een jaar overlast, moet zich melden bij de dokter. Als bouwer 

gaat het mij elke voorstelling te boven, hoe je denkt dat dit een jaar kan duren. Ik heb heel wat 

gebouwd maar dat is niet te begrijpen, wat daar de gedachte trant van was geweest. Maar wel heeft 

iedereen ernaar geluisterd. Ik hoor dat het de eerste paar jaar allemaal moeizaam ging. Groot 

contrast met na en voor Veerman.  

Ja dat is het leven. Maatregelen worden altijd genomen nadat er iets ergs gebeurd. Uitspraak 

Einstein: alleen een dwaas doet hetzelfde twee keer en verondersteld een andere uitkomst. Ja soms 

gebeuren die dingen en wat belangrijk is, en dat moet je onderzoek ook opleveren. Is dat inzicht 

geeft in de wat investeer je nou en wat is het ten opzichte van de 3 miljard.  

Er was ooit 4 miljoen gereserveerd voor het fonds. Eerst vond ik dat heel veel, maar nu ik alle andere 

bedragen heb gehoord is het heel weinig. En dan is er nog niet gekeken naar het schadebureau.  

Ja dat is een hele andere kwestie, daar ligt de relatie veel directer, als je alleen al die stations in de 

ruwbouw (3) hebben zo 500 miljoen gekost. Wat is dan 4 miljoen om de bewoners te compenseren? 

Een week vertraging kost 800 duizend euro. Kijk hoe snel je het hebt terugverdiend.  

De bouw van de stations heeft een jaar stil gelegen, er is toen een jaar niet gegraven, dat heeft heel 

veel geld gekost. Die 4 miljoen is daar niks bij.  

‘praat over onderhandelen en zijn functie, niet met betrekking tot het fonds’ 

Al met al hoe kijk je naar het fonds? En de organisatie? Samengevat. 

Heel positief, beide.  

Nieuwe metrolijn ook fonds leefbaarheid? 

Ja absoluut!! En wel met Boukje en Richard. Twee mensen die perfect werken. Zij zijn een essentiële 

schakel geweest bij het herstel van het project.  

Persoonlijk contact blijkt uit meerdere onderzoeken de beste maatregelen te zijn. Denk jij dit ook?  

Ja absoluut! Het gaat om de aandacht en het signaal van je doet ertoe en er wordt wat aan de 

problemen gedaan. Ik snap ook dat de mensen er last van hebben en hun verhaal kwijt willen. Maar 
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daar hoef je volgens mij ook niet voort gestudeerd te hebben, een kwestie van normaal met elkaar 

omgaan. Zo kijk ik erna. 

Oké heel duidelijk! Heel erg bedankt voor je tijd en ik stuur u mijn onderzoek!  

Heel graag gedaan en heel graag! Succes nog!  
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7.1.3 Interview bewoner/ondernemer Vijzelgracht  

Geïnterviewde:  Peter Doeswijk (bewoner + ondernemer) 

Geïnterviewd door:   Joanna Herikhuisen  

Locatie:   Vijzelgracht 11 

Datum & tijd:  30-04-2015 16:00 uur 

 

‘Introductie afstudeeronderzoek’ 

Maar u woont hier ook boven de onderneming? 

Ja hier recht boven! Oh wat ideaal, echt een mooie plek.  

Bent u bekend met de maatregelen die de NZL heeft genomen om te compenseren? En zo ja met 

welke maatregelen? 

Hartstikke bekend! Bijna alle maatregelen. Ik zal eerst vertellen wat ik zelf heb gedaan om de 

leefbaarheid te verbeteren en de overlast te verminderen.  

 Ik heb in 1999, toen ze zijn begonnen, toen werden de bomen hier aan de overkant weggehaald en 

toen zou het nog een jaar duren voordat ze echt zouden gaan beginnen met de bouw. Toen heb ik 

nep platanen gemaakt – kunstige bomen van hout en van staal. En die stonden in rood, geel, groen, 

blauw aan de overkant. Oh wat gaaf!! 

 Werd dat gesubsidieerd door de NZL? 

Nee nog niet. Toen hebben we dat laten betalen door een aannemer en zelf betaald, met de 

ondernemers. Toen begonnen ze aan deze kant van de straat, kwam er enorme hekken. Nee eerst 

gingen ze nog de leidingen omleggen, elektra et cetera. Die leidingen moesten dicht bij de gevels 

komen, was er dus een groot gat voor alle winkels. Toen kregen we een loopbrug. Die bruggetjes heb 

ik allemaal versiert. Zoals bijvoorbeeld een pillen brug bij de apotheek. Italiaanse brug bij het 

Italiaans restaurant. Samen met de ondernemers. De aannemer heeft toen de houten platen betaald.  

Daarna kwamen de hekken voor de deur (rond 2002) en nou toen kwamen er geen mensen meer in 

de straat, het was echt dramatisch. Alle winkels liepen heel slecht. Oh dat verschil merkte u meteen? 

Ja enorm! Mensen wilde hier niet meer komen. Toen heb ik die hekken versiert, de eerste actie met 

die hekken waren de kijkdozen, toen ben ik alle scholen in Amsterdam langsgegaan. Die heb ik 



Eindrapportage fonds leefbaarheid  - 15 juni 2015.  70 
 

kijkdozen gebracht en die kinderen hebben die kijkdozen gevuld en toen heb ik ook gevraagd aan 

Artis, Rondvaart bedrijven, musea, concertgebouw: maak ook een doos en maak er maar reclame in. 

En dan ik hang ik die op, maak ik reclame voor jullie. En dan krijgen jullie kinderen van de 

basisscholen die ook dozen hebben gemaakt, en die krijgen dan een rondleiding of een dagje 

dierentuin ervoor terug. Nou dat was echt een hele geslaagde actie! Dus al die kinderen aan de slag 

en werken en die bedrijven ook, want ja er moesten kijkdozen gemaakt worden. En die hingen 

daarna aan de hekken, aan de binnenkant van de bouwplaats, hier vanaf de stoep keek je in de 

kijkdozen. Er konden drie klassen naar artis, drie met de rondvaartboten mee, drie klassen naar 

concertgebouw et cetera. Echt een ontzettend leuk idee! 

Merkte je toen meteen dat er weer meer mensen in de straat kwamen? 

Ja maar vooral heel veel publiciteit en ik denk niet dat het uiteindelijk veel nieuwe klanten heeft 

aangetrokken. Ik betwijfel het, maar het wel veel levendiger voor de omgeving maar meer omzet nou 

vind ik moeilijk in te schatten, niet veel in ieder geval.  

Toen dat over was, heb ik een tentoonstelling op de hekken gehad: wereldwijd winkelen, allemaal 

foto’s en dan zag je bijvoorbeeld een schoenverkoper in Istanbul en die verkoopt 1 of 2 soorten 

schoenen, en daarnaast zag je een Afrikaan voor z’n hut zitten, met driehonderd sandalen, en dan lag 

hij te slapen in de zon en daarnaast zag je een zwarte bewaker staan voor een winkel in New York en 

in die etalage stond 1 paar schoenen. Verschillen in werelddelen in ondernemingen zeg maar. Oh 

heel gaaf!  

Toen die weg was heb ik ansichtkaarten opgehangen. Groeten uit … allerlei plaatsen in Nederland.  

Oké werd dit wel gesubsidieerd door de Noord zuid lijn? Ja toen kwam het een beetje los. Toen 

snapte ze het, hiervoor was het allemaal van de aannemer. Maar toen begon het te leven dat de NZL 

ook iets moet doen. Toen gingen ze opeens heel veel doen.  

Met wie moest u overleggen dat er dan een tentoonstelling kwam? 

Met mezelf. En dan moest ik zoeken met geld. Oke maar niet mag het ja of nee?  

Nou we hebben het wel gevraagd, maar het was altijd prima! Oke duidelijk.  

Toen heb ik kusjes verzonnen. Posters, foto’s genomen van 1400 verschillende mensen en die liet ik 

een kusje geven op de foto zeg maar en zo hingen er 1400 foto’s lang de hele NZL. Hebben ze heel 

weinig aan betaald, de aannemer heeft het hout betaald, de andere aannemer de boutjes en 

moertjes. De box een tv zender van John de Mol, daar heb ik reclame voor gemaakt. De NZL heeft 

wel wat betaald, maar die bedragen waren altijd marginaal.  
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Toen hebben we de bouwhekken zelf aangepakt hebben we platen hout tegenaan gezet met 

afbeeldingen van de brugleuningen en de brughoofden van Amsterdam, want die zijn heel bijzonder, 

hele zware ijzeren leuningen en de poppen, hoofden van een burger, zijn een hele mooie beelden 

van een heel bekende beeldhouwer. Beelden onderbelicht, iedereen fiets er voorbij, daarom was het 

een heel leuk effect om het bekend te maken. Wauw u heeft echt veel gedaan!! 

Toen hebben wij parkgezichten opgehangen. Foto’s van parken, bijzondere bomen et cetera. Het liep 

in elkaar over, dus leek net of het een park was.  

Klinkt bijna als een fulltime baan, om het allemaal te onderhouden! Ja heel veel werk inderdaad. 

Wat was de reden dat u dit allemaal deed? Ik had niks meer te doen in de winkel, het kelderen mijn 

omzet. Ik moest het echt hebben van grapjes van leuke mensen die voorbij kwamen en toen kwamen 

toeristen ook bijna niet meer, iedereen vermijden het gebied. Ik verkocht toen die tijd heel weinig. 

Maar het kwam ook omdat ik ouderwetse telefoons verkocht, die ik zelf schilderde, maar iedereen 

kocht toen ineens een luxe smartphone.  

Wat heb ik nog meer gedaan? Uhh voor de NZL hele grote doeken gemaakt die bij CS hingen, samen 

met het Amsterdam museum, oude schilderen van havens van Amsterdam opgehangen, die had ik 

op de computer aan elkaar gemonteerd. Toen werd het een groot haven front. Dat heeft er heel lang 

gehangen. Dat heeft de NZL wel allemaal betaald.  

Heel gaaf wat u allemaal heeft gedaan! Je kunt op mijn website kijken wat ik allemaal heb gedaan als 

je het nog beter wilt zien! Oh leuk, ik schrijf u website even op.  

‘praten even over website’ 

Oke maar u deed het dus vooral omdat de winkel niet meer goed liep en u wilde het leuker en meer 

leefbaar maken in de wijk? Ja en de NZL kwam met dingen van; hebben jullie leuke ideeën om het 

beter te maken? Ze waardeerden wel wat ik allemaal deed. Op een gegeven moment kwamen ze het 

steeds vaker vragen. Soms zei ik het al zelf. Maar ze vonden wel heel veel goed. En dan vertelde ik 

mijn idee, kreeg ik geld en kon ik het gaan uitvoeren.  

U bijna in dienst kunnen gaan bij de NZL (hahaha) Ja dat klopt!  

Nu wil ik het graag even over de compensatiemaatregelen hebben! Bijvoorbeeld voorzetramen, 

ramen lappen, hotelovernachting, bijdrage et cetera.  

Wij hebben enorm veel ellende gehad, echt heel veel! Toestanden, stank, lawaai. Na een paar jaar 

kwamen ze met achter zetramen, rond 2005/2006. Ik heb een rijksmonument, dus dat wil ik niet 

want dat is lelijk en onhandig. Ik wilde gewoon dubbel glas, nou daar hebben wij toen uiteindelijk 
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subsidie voor gekregen, koste wel wat minuten. Ik heb als voorzitter van de ondernemersvereniging, 

ben ik heel erg in de weer geweest met de schadevergoedingen en een vast bedrag voor bewoners 

en ondernemers, iedere maand een compensatie voor de ellende (bijdrage maandelijks)  

Maar dat heeft heel lang geduurd voordat we dat uiteindelijk kregen, uiteindelijk hebben wij het wel 

gekregen en ik krijg dat het nog steeds, maar het is nu bijna afgelopen. Koste wel veel moeite. Ook 

hebben ze een paar keer een groot feest georganiseerd, sneeuwpoppenfeest et cetera. Daar heeft de 

NZL heel veel aan betaald. Wij hadden ook een ski baan.  

 

En zoals kerstverlichting? Ja dat klopt, daar hebben zij ook aan meebetaald, dus indirect heb ik ook 

gebruik gemaakt van die compensatie, net als aan de vlaggen hebben ze meebetaald. Op een 

gegeven moment was de schaderegeling heel erg ingewikkeld. Veel ondernemers hadden op 

juridisch vlak geen verstand en telkens iemand inhuren kost veel te veel geld, daarom kwam op een 

gegeven moment Rente. Hij werd ingehuurd door de NZL en hij is er nog. Hij heeft heel veel verstand 

van alle regels en politieke kwesties, nu altijd als wij vragen hebben komen wij bij hem. Dat is echt 

heel handig! En dit zie ik ook als een compensatiemaatregel. Samen met andere ondernemers en 

bewoners heel veel acties gevoerd eerst om de bijdrage te krijgen.  

‘praat even over het schadebureau en hoe dat ging’  

Ja alleen de maandelijkse vergoeding valt onder de compensatiemaatregelen (fonds leefbaarheid)  

Heeft u gebruik gemaakt van een hotelovernachting?  

Ja toen het hier aan het verzakken was op de burg, de vierde verzakking en toen boden ze aan een 

overnachting. En toen heb ik het vooral voor mijn vrouw gedaan, die had er heel veel last van 

namelijk. Het lawaai, maar vooral de onrust. Maar je slaapt natuurlijk liever in je eigen bed, maar het 

is wel fijn dat het wordt aangeboden alleen je maakt je zorgen om de thuissituatie, al je spulletjes 

staan daar.  

Dus het persoonlijke contact met de omgevingsmanager, de maandelijkse bijdrage, 

hotelovernachtingen, achterzetramen, subsidie voor hekversiering, ramen wassen, en kerstverlichting 

heeft u gebruik van gemaakt als ik het zo hoor?  

Ja inderdaad, op een gegeven moment werden ook de ramen gelapt, maar hier moesten wij heel 

lang om vragen. Er werd dan om gevraagd bij de vergaderingen, de BSU. Zij gingen het dan regelen 

maar dat duurde wel even. Uiteindelijk kwamen zij twee keer in de maand de ramen lappen. Vooral 
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voor de bovenburen was het heel handig. Maar winkel ruimte moeten eigenlijk door het stof om de 

dag gewassen worden. Toen al die vrachtwagens kwamen, was het helemaal ellende.  

‘meneer helpt even een klant in de onderneming’ 

Zo waar was ik gebleven? Uh wat heb ik nog meer gehad van de NZL? Kwam in de BSU ter sprake, 

ergernissen. Zoals een buurtfeest of een keer een buurtfeest, dan kregen wij ook geld voor. Of de 

ondernemersvereniging als wij wat leuks wilden organiseren en de straatmanager hebben wij een 

stukje van betaald. Hier en daar een kleine actie nog georganiseerd. Zoals plantenpakken, die staan 

er nog steeds. Oke dat valt ook onder het fonds leefbaarheid.  

Heeft u wel het gevoel dat er naar u belangen en wensen is geluisterd? 

Ja! Over het algemeen wel. Ze moesten wel. Het kostte vaak wel veel moeite, maar het kwam wel.  

U heeft veel contact met de omgevingsmanager, Boukje Witten? 

Ja heel veel contact! En met de voorgangers.  

 

Oke de bereikbaar en bereidbaarheid was altijd oké? 

Ja sinds dat Boukje kwam is het heel erg verbeterd! En dit had ook te maken met de verzakkingen, 

eigenlijk tot aan de derde verzakking was het belabberd, de communicatie was echt beroerd en 

moeizaam. En toen na de derde verzakking, heeft het natuurlijk een jaar stil gelegen. Toen kwam de 

commissie veerman en is de boel echt omgegooid. En nog een infrastructureel advies bureau, die 

jongens hadden door dat het echt niet meer zo kon en toen kwam er een totaal andere aanpak: veel 

opener, veel eerlijker echt enorm verbeterd! Maar dat moest ook, het was chaos het kon niet meer. 

Op het moment van de verzakking was het echt een grote troep, achterbaks.  

Maar hoe stond u tegenover de NZL voordat de overlast ontstond? 

Nouja ik vond het belangrijk dat er een metro lijn kwam, maar niet bij mij voor de deur. En het heeft 

uiteindelijk heel veel invloed op mijn leven gehad, uiteindelijk 20 jaar bezig in het totaal. Voor mijn 

deur! Want als ze klaar zijn begint hier de rode loper, en die gaat de hele boel ook weer omgooien en 

verbouwen, open en dicht open en dicht.  

Wij als bewoner en winkelier ervaren daar steeds weer overlast van. Ja laten wij hopen dat hij in 

2017 echt rijdt! Ja ik vind dat de compensatie moet blijven doorlopen totdat alles echt klaar is.  

Er zijn ook veel onzin dingen gebeurd, dingen die een godsvermogen hebben gekost en wat echt 

onzin was. Zoals het veranderen van de naam van de organisatie..  
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Hoe waardeert u over het algemeen het fonds leefbaarheid? Alle maatregelen waar wij het net over 

hebben gehad?  

Ik wil dat in gedeeltes opknippen, tot de derde verzakking: waardeloos, moeizaam, slecht, 

bereikbaarheid slecht, communicatie slecht, geen leefbaarheid. En na de derde verzakking: echt veel 

beter, opener, meer inzicht, meer betrokken, betere communicatie.  

 

Welke maatregel waardeert u als het fijnst? Ik denk de maandelijkse bijdrage.  

En welke maatregel had wat u betreft geen zin? (vanaf poster tot het persoonlijke contact) 

of heeft alles wel zin gehad? Heb ik absoluut geen idee even sorry.  

Zijn over het algemeen wel u verwachtingen waargemaakt?  

Moeilijke vraag. Wat ze zeg maar hebben gedaan om de overlast te verminderen, had er meer 

gedaan moeten worden?  

Ja meer geld in het fonds leefbaarheid moeten stoppen. Met de buurt beter hadden moeten 

communiceren vanaf het begin. Ze hebben het altijd wel gehoord, maar er is niet altijd wat mee 

gedaan.  

 

Oke dus dat zou er anders moeten zijn, duidelijk. Ja en ik had eigenlijk liever gezien dat er een pot 

met geld was geweest en dat wij als ondernemers/bewoners meer zelf konden bepalen wat er met 

het geld gebeurde. Dat wij samen over het geld gingen.  

Oke interessant om te horen! Dus stel dat het fonds nog een keer komt, met een andere metrolijn, 

dan zou u dit aanraden om anders te doen?  

Ja absoluut, veel meer samenwerken met de bewoners! En vanaf het begin veel beter organiseren, in 

het begin was het echt een grote chaos.  

Ja klopt, het fonds begon natuurlijk pas in 2005, omdat er maar een jaar overlast zou zijn. Daarom 

was er nog geen fonds opgericht.  

De NZL communiceert de hele dag met de aannemer, dus die twee weten wat ze aan het doen zijn, 

kennen elkaar door en door, vertrouwen elkaar. Die doen soms zonder dat ze het weten van elkaar, 

dingen waar je als bewoners verschrikkelijk veel last van hebt. Bijvoorbeeld veel te veel 

vrachtwagens laten komen. Dan vinden ze dat wij zeuren over de vrachtwagens, omdat er altijd veel 

vrachtwagens komen.  



Eindrapportage fonds leefbaarheid  - 15 juni 2015.  75 
 

‘Komt een klant binnen’  

Oke dus ze overleggen heel veel met elkaar maar niet met jullie? Ja, en met de gemeente. Het is hun 

vak natuurlijk, ze worden ervoor betaald. Wij moeten het in onze vrije tijd maar erbij doen, zoals 

vergaderen. Daar moet je ook nog maar zin in hebben. Wij zitten daar dus tegenover de aannemers, 

gemeente et cetera alle mensen die met elkaar samen werken. Ook de politie en de NZL. De 

vergaderingen waren eens in de twee weken en toen eens in de maand en nu hebben wij bijna geen 

vergaderingen meer, het is bijna afgelopen.  

Maar hun communiceren de hele week met elkaar en eens in de twee weken met ons. Dan hebben 

wij vaak niet veel inbreng meer. Dat gebeurde te veel. Omdat hun onderling veel meer 

communiceerden, en veel te mager naar ons. Zeker de cruciale punten als de vrachtwagens, er 

kwamen toen per dag 60 extra vrachtwagens langs, met heel veel dieseluitstoot. Dus dan werd je 

belazerd waar je bijstaat. Op een gegeven moment zeiden ze, ja maar nu komen er 200 

vrachtwagens per dag en dan komen er maar 230, dus dat verschil maakt toch niet uit zeiden ze dan? 

Maar 200 vrachtwagens per dag is echt bizar, van 6 tot 6. Dus bijna 20 per uur, het houdt niet op.  

En wij kregen dus altijd verkeerde info, over het aantal vrachtwagens, over de tijden et cetera. 

Eindeloos werktijden overschrijden.  

Oke dat is een duidelijk voorbeeld van foute informatie! Ja maar de foute informatie is ook wel 

ontzettend verbeterd na de derde verzakking. Oke toen werd u meer geïnformeerd? Ja absoluut! 

Nadat alle jongens van het adviesbureau kwamen was dat, zij adviseerden ook dat het bezopen was 

en dat je niet kunt verder gaan zonder helemaal open en eerlijk te zijn.  

Ik merk wel dat u heel erg betrokken bent bij de NZL, het lijkt mij ook dat er veel mensen zijn die er 

niks mee te maken willen hebben? Heel veel waren in het begin heel betrokken, maar die zijn 

afgehaakt, het is een puinzooi en we worden voor de gek gehouden. Ik hou nu meestal de hele buurt 

op de hoogte. De tijden van de BSU zijn ook niet heel handig, dan werken heel veel mensen. Dus 

informeer ik de buurt. Maar had ik het niet gedaan, was er misschien wel niets gebeurd?! Geen idee. 

Waren er altijd veel bewoners bij de vergadering? 6 a 7. Vooral ouderen want die hadden natuurlijk 

de tijd.  

 

Ik vind u dat u veel op een creatieve manier heeft opgelost! Leuk om te horen. Ja ik heb er alles aan 

gedaan maar er zijn ook veel bedrijven uiteindelijk failliet gegaan, mensen die met pensioen wilde 

gaan en de zaak wilde verkopen. Maar dat lukte natuurlijk niet, want het duurde en het duurde 

maar.  
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Heeft u nu nog overlast of is het wel klaar? Nee valt heel erg mee, denk alleen later bij de rode loper 

weer wel.  

Het is mij eigenlijk wel heel duidelijk: u heeft veel overlast gehad, de leefbaarheid is verminderd in de 

straat, veel lawaai, veel stank.  

‘praat over zijn huis’ 

Maar er is wel naar u belangen en wensen geluisterd, vooral na 2007. De bereikbaar en 

bereidbaarheid van de omgevingsmanager was goed, fonds eerst slecht daarna goed. Het geld was 

de beste maatregelen en u verwachtingen zijn waargemaakt. En als het fonds nog een keer komt, is 

er betere open communicatie nodig vanaf het begin, moet het fonds er al vanaf het begin zijn met 

eigenlijk nog meer geld, maar het moet vooral georganiseerd zijn.  

Juist, heel goed samengevat! 

Denkt u dat het slecht was gebleven als de verzakking niet was geweest? Ja ik denk dat het slecht wat 

gebleven. Ja toen het verzakte toen deden ze alsof we achterlijk waren, ze geloofden het eerst niet.  

Ze zouden eerst in 2007 klaar zijn, toen werd het 2008, toen werd het (door dingen in de grond en 

geen aannemers) na 2010 en toen kwam er iedere maand een jaar bij ongeveer, toen heeft het nog 

een jaar stil gestaan door allerlei problemen, bleven hiervoor allemaal machines staan, dat was ook 

weer een hele klus om dat geregeld te krijgen.  

‘ meneer wordt gebeld’ 

We hebben toen zelfs nog een plan opgesteld om te protesteren met de scholen in de buurt, om de 

bouwputten te bezetten met alle kinderen, met spandoeken en T-shirt, wij moeten werken en jullie 

ook. De bouw mag niet langer stil liggen. We zouden op maandag gaan protesteren en op maandag 

gingen ze er weer verder met werken, net op tijd. Anders hadden we de bouwput bezet, alles was al 

geregeld, de burgemeester en Hoite waren al geïnformeerd. En zeiden natuurlijk dat kan echt niet en 

dat mag niet! Maar toch waren wij het van plan, alleen hoefde het niet meer op het allerlaatste 

moment. Waar het op neer komt, is dat wij heel vaak met de buurt moesten dreigen en zeuren, over 

alles. Maar na de verzakking, nogmaals, was dit verbeterd.  

En als u even puur kijkt naar de maatregelen uit het fonds leefbaarheid, was dit ook moeizaam om te 

regelen voor de verzakking?  

Ja dit was moeizaam. We doen het wel een keertje, hoorde we dan. We moesten er steeds opnieuw 

naar vragen. Maar toen Boukje kwam, was er veel meer structuur, toen gebeurde het ook veel vaker. 
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Dat was echt heel fijn! Net als Rente dat was ook heel fijn! En dat heeft ook heel veel geld gescheelt, 

anders had ik daar altijd een adviseur voor moeten inhuren.  

Ik denk dat als ik iemand spreek die hier pas na 2007 is komen wonen dat die persoon dan een veel 

beter beeld heeft van de NZL en zijn compensatiemaatregelen, als ik het zo hoor.  

Ja dat denk ik wel  

Oke heel fijn! Wat ben ik ontzettend veel te weten gekomen door u! Denkt u dat u nog iets kunt 

vertellen wat ik echt moet weten? Nee dat denk ik niet, volgens mij heb ik al veel te veel verteld haha.  

Dankuwel!!  
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7.1.4. Interview ondernemer Rokin 

Geïnterviewde:  Henny Elout (Ondernemer brasserie Beems) 

Geïnterviewd door:   Joanna Herikhuisen  

Locatie:   Brasserie Beems, Rokin  

Datum & tijd:  07-05-2015 15:00 uur 

 

‘Introductie afstudeeronderzoek’ 

Woon u hier ook zelf? Nee wij wonen op de kalverstraat, om de hoek.  

Bent u bekend met het fonds leefbaarheid? Waar ik het net over had, alle maatregelen? 

Ja zeker! Ik heb er alleen geen gebruik van gemaakt. Oh echt? U heeft er geen gebruik van gemaakt? 

Dit is nu de derde keer dat ik mijn zonneschermen heb vervangen. Door al het stof en puin van de 

bouwput hiervoor, ook heb ik de vloer meerdere keren moeten vervangen.  

Heeft u een bijdrage hiervoor gekregen? Of een maandelijkse bijdrage? Nee.  

Alleen nadeelcompensatie van het schadebureau, winstderving.  

U heeft verder geen voorzet ramen of de ramen lappen? Helemaal niks? Nee. 

Heeft u het wel aangeboden gekregen? Nee!  

Wij hebben de diepwanden hier drie meter voor de deur gehad, wij hebben meer dan twee jaar geen 

terras gehad. Ik heb daar nog een heel mooi fotootje van. We hebben op die diepwand, die was 

ongeveer 2,5 meter, allemaal plantenbakken met narcissen gezet en ik heb zelf die diepwand muur 

aanvankelijk voor een meter of 20 geschilderd. En toen is de NZL, die heeft een paar studenten in 

dienst genomen en die hebben toen de rest gedaan. 

Heeft u daar wel een vergoeding voor gekregen voor de plantenbakken? Nee 

Heeft u het ook niet gevraagd? Nee. Kijk ik ben een ondernemer, dus je weet dat er in het 

ondernemerschap een aantal risico’s zitten. Ik had ook nooit vermoed dat het zo’n impact zou 

hebben, want in 2002 begonnen hiervoor. Toen is de hele grote parkeerplaats hiervoor gesloopt. We 

hadden een aardige reserve opgebouwd, want we zitten hier vanaf 1985 tussen 2002 en 2004 is alle 

reserve verdwenen.  
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Merkte u dat u minder bezoekers had door de bouw? Ja 35 tot 40 procent minder. Want toen de 

diepwanden er waren hebben we hier zelfs tijdelijk alleen maar pannenkoeken verkocht omdat er 

alleen nog meer toeristen met kinderen voorbij kwamen, en de Amsterdammers meden dit alsof het 

een besmettelijke ziekte was.  

Kwamen niet de mensen die aan het bouwen waren langs? Nee, nee, allemaal Serviërs en die namen 

met weinig genoegen. Vaak met elkaar in huizen en daar samen eten. Alleen een aantal maanden 

voor chauffeurs maaltijden versterkt, die kregen het van de NZL een bedrag om te eten. En dat 

deden zij altijd bij ons.  

Heeft u veel overlast ervaren? Buitenom de diepwanden.  

Als in 2017 de metro rijdt, hebben wij 15 jaar lang overlast gehad in ons werkleven. Eigenlijk zou dit 

terras nu helemaal stamp vol moeten zitten, maar kijk is naar buiten waar je tegenaan kijkt. 

Binnenkort komt hier de ingang van de parkeergarage. Tijdelijk zijn de hekken weggehaald maar ze 

zijn er weer zoals je ziet.  

Het valt me op dat er geen versiering op de hekken zit? Alleen reclame. Ik hoorde dat de hekken een 

tijd lang wel zijn versiert.  

Ja dat klopt, maar hekken zijn hekken. Er werden op een gegeven moment commissies in het leven 

geroepen en kunstenaars dikke premies geven om de hekken te versieren maar ik had alles bij elkaar 

maar gestoken in plantenbakken, geraniums. Maar je ziet het, we komen in de eindfase en er is nu 

niets. Het lijkt wel of iedereen nu zegt, nog maar eventjes. Wij hebben nu wel weer een toeristen 

jaar, met dit uitzicht. In plaats van de kunstenaars had ik liever nog plantenbakken gehad. Kijk even 

naar die hekken, mijn kleine zusje kan dat mooier maar ongetwijfeld is daar een kunstenaar met een 

ton vandoor gegaan. Overal in de stad zijn nu tulpen en wij hebben dit. Maar goed ik hoop dat ze zo 

snel mogelijk klaar zijn, ik heb de overburen al 15 jaar niet gezien. We hebben een tijd lang een 

tussen stuk gehad om naar de overkant te lopen, maar dat is nu door deze hekken weer helemaal 

afgesloten.  

Oke duidelijk. Ik denk wel dat dit een hele persoonlijke voorkeur is, en dat het moeilijk is om aan ieder 

z’n eisen te voldoen. 

Ik vond persoonlijk dat de keus ons door de strot gedouwd werd, ook omdat ze waarschijnlijk 1 of 2 

procent aan een kunstwerk moeten besteden, de overheid. Maar ik heb van een ondernemer nog 

nooit gehoord dat hij geen plantenbakken wilden. Dat zijn allemaal hogere politieke keuzes, waar ik 

ook niet meer de kracht voor had om me daar mee te bemoeien.  
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Heeft u deelgenomen aan de bewonersvergaderingen? BSU 

Ik heb eigenlijk al die 15 jaar meegedaan aan de BSU vergadering, ik heb nog in een ander commissie 

team gezeten. Ik heb geprobeerd overal op een gegeven moment, de interesse te houden in wat er 

om me heen gebeurde. Ik kon vaak aan mensen meer vertellen over de NZL dan de mensen van de 

NZL zelf. Omdat ik bij elke vergadering en commissie kwam en nu merk je gewoon dat er met name 

als je ziet wat er met de 1012 gebeurd, dan gaan daar een heleboel mensen mee aan de haal en is 

het resultaat heel erg bedroefd. Ik denk dat het nog een aantal jaar duurt. Wat bedoelt u met 1012? 

Dat is een postcode, die commissie heeft zich bezig gehouden met damrak, rokin, de wallen et 

cetera. Waarbij het Rokin altijd een beetje een ondergeschoven kindje is geweest. Damrak was 

belangrijk. Daar zijn miljoenen gestort om die mensen uit te kopen, meer dan 40 miljoen voor de 

ellende in de stad. Maar er is zoveel geld in die dingen gegaan dat er eigenlijk nu weinig of niets meer 

over is voor het rokin. In het begin 29 miljoen uitgetrokken voor de rode loper, vanaf centraal naar 

Heineken, dat is nu iets van 12 geworden, als ik me iets vergis, er is weinig roods meer te herkennen.  

De damrak is al klaar, maar behalve het fietspad is er niets meer rood. Kijk ik probeer ook niet 

negatief over te komen, maar van wat er in het begin allemaal in de planning stond en alle 

commissies waar ik ingezet heb is er nu veel te weinig over. 

Oke. Even terug naar de maatregelen. Heeft u wel veel persoonlijk contact gehad met de 

omgevingsmanager, Boukje Witten?  

Ja! Absoluut. En al haar voorgangers. Altijd een intensief contact gehad. Met Boukje kan ik heel erg 

goed opschieten, het dagelijks contact is zeker het probleem niet! Als ik iets vraag gebeurd het 

meteen! 

Oke dus er wordt wel echt naar uw belangen en wensen geluisterd? Tuurlijk!! Die directe lijnen zijn 

helemaal top, maar ik heb het idee dat de gemeente Amsterdam, met name in de begintijd, totaal de 

grip kwijt was wat er aan het gebeuren was, vandaar dat toen de commissie veerman in het leven is 

geroepen. En toen is er eindelijk wat structuur in gekomen.  

Oke merkt u echt veel verschil met voor en na de commissie (na de laatste verzakking)? 

Ja natuurlijk, het is toen veel beter geworden. Politici ziet natuurlijk water branden. Toen de 

verzakking waren hebben ze hier echt nutteloos de bouw stil gelegd samen met de leidsegracht er 

werd hier niks gedaan, terwijl er maar 1 lekkend punt was. Moest de hele handel hier worden 

bevroren. Dat is een nutteloos ophoudt geweest naar mijn mening. 2011 had de metro moeten 
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rijden, en de parkeergarage klaar moeten zijn en een hele hoop bedrijven hebben daar echt naar uit 

gekeken. En nu gaat de garage pas open als de metro gaat rijden. Ik hoorde ook dat 2017 al hoog 

gegrepen is. Maar ik hoop gewoon dat het maaiveld maar weer een normaal maaiveld is, zonder al 

die toestanden, dan ben ik al tevreden. Wij hebben hier al die jaren allerlei kranen gehad en allerlei 

hoogwerkers. En mensen die vanaf de damrak de dam opkwamen die zagen dat hele kerkhof aan 

masten en die liepen wel door de kalverstraat. Het enige publiek wat over het rokin liep, waren de 

toeristen met kinderen. Toeristen die de kalverstraat te druk vonden, dit was een soort van 

sluiproute.  

Wij zijn een hele hoop goede winkels kwijtgeraakt, en er zijn er nog meer die weg gaan denk ik. Ik 

heb altijd goed contact met de vijzelgracht. Ik heb met Rente al overlegd, dat hier straks een hele 

nieuwe dimensie komt. Ik denk dat de huiseigenaren zich gaan roeren, wij hebben altijd gemeente 

belasting betaald alsof het hier een a1 locatie zou zijn maar het is minder dan een b2 locatie bij wijze 

van spreken. Iedereen hield zich vrij koest, maar je zal zien dat mensen huren herzien en dat geld 

terug willen.  

Vind u dat u al die jaren voldoende bent gecompenseerd?  

Weetje wat het is, ik heb ook, ik heb ook niet met grof geweld, advocaten et cetera. Ik ging altijd 

gewoon naar de commissie, en legde alles open op tafel en dan kijken wat de NZL kon doen. Met een 

hele scherpe pen wordt bekeken wat er dan gedaan kan worden, na de commissie veerman werd dit 

wel veel vriendelijker. Vooral in het begin kwam dan de commissie de boel schouwen.  

Zo heb ik voordat ik een bedrag kreeg voor de winstderving, ontzettend moeten snijden in het 

personeel. Ik had er toen 14 vast in dienst, nu 8. We zijn van 7 dagen open naar 6 dagen open 

gegaan. Die maandag scheelt 1,5 personeelslid minder per week. Maar ik blijf zeggen je bent 

ondernemer en je moet roeien met die riemen die je hebt, maar we hebben best wel hele zware 

jaren gehad. Maar dit behoort tot het schadebureau.  

Ik heb het al bij diverse vergaderingen kenbaar gemaakt, ik had goed contact met een wethouder, 

nog steeds jammer dat die meneer weg was. Ik zei mentaal gaat de rek er een keer uit, je dealt niet 

meer makkelijk met alle tegenslagen als 15 jaar geleden. Iedere dag ga ik hier naartoe met het idee: 

wat kom ik hier tegen.  

In het verleden hebben wij gevraagd om op de lichtmasten reclame voor ons te maken, maar dit kon 

niet, zelfs niet als we ervoor betalen. En twee maanden geleden kon er opeens wel wat op. Omdat 

dat geld genereert voor de gemeente.  
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En dat heeft u ook overlegd bij de vergaderingen en met Boukje?  

Ja maar dat speelt al van jaren geleden, alle masten waren toen kaal en moesten kaal blijven.  

Net zoals dat iedereen nu maar alles hier doet, omdat het toch al een puinzooi is en de rode loper 

toch binnenkort komt.  

Oke, het is me heel duidelijk, vooral dat u heel veel overlast heeft ervaren.  

Ja wat ook heel vervelend was, is dat ik niet kon aantonen dat het door de NZL was dat ik mijn 

zonneschermen al drie keer heb moeten vervangen.  

Dus u heeft eigenlijk niks gehad (buitenom het schadebureau, winstderving) 

Nee buitenom de compensatieregeling niet nee. Daaromheen niks, de ramen werden ook niet 

gelapt.  

Maar weetje wat het is? Als ondernemers ben je geen klager, een bewoner kan veel meer klagen, je 

bent ondernemer dus je doet dat niet gauw. Er is ook een compensatiemaatregelen gekomen voor 

de bewoners (maandelijkse bijdrage) ik heb dat een keer aangekaart, maar nee dat gelde niet voor 

ondernemers dus. Maar ik wil niet teveel klagen.  

Vier keer per jaar moet ik de vloer in de was zetten, door al het zand wat hier naar binnenkomt, maar 

ook dat kan ik niet aantonen, dat het door de NZL komt.  

Heeft u dat ook aangekaart bij Boukje?  

Nee want ik had daar geen recht op.  

Oke waarover had u dan wel contact met Boukje?  

Ging vooral over de buitenwereld, een opeenhoping van fietsen, of bezig met werkzaamheden en dat 

het dan weer verzakte. Of een regenbui van stof en dan zorgde Boukje dat dit soort zaken werden 

opgelost. En dat was altijd echt binnen een dag geregeld! Als er weer een enorme zandstorm was 

dan belde ik Boukje en die had dan een speciaal mannetje, die met een speciale sproei installatie dat 

zand besproeide, zodat het zand niet allemaal opstoof.  

Oke dus op dat gebied bent u wel goed geholpen? 

Ja absoluut. Het van man tot man contact, de organisatie was gewoon top. Ik kon er altijd gewoon 

naartoe lopen of bellen en dan werd het altijd gewoon geregeld.  

In het directe contact is er nooit was mis geweest, dat werd altijd geregeld, wat er ook was.  
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Oke, was dit ook toen de bouw net begon?  

Nouja kijk toen, toen had ik hier met omgevingsmanagers te maken die ook zelf niet wisten wat ze 

overkwam, toen was de overlast echt gigantisch. Je kon niet meer normaal met elkaar praten en die 

diepwand was zo hoog als het zonnescherm hierbuiten, je kon er niet overheen kijken.  

Laat ik het zo zeggen: directe korte lijnen met de uitvoering dat liep allemaal prima! Altijd gehoord. 

Alleen financiële compensatie van extra onkosten: was er niet. Alleen maar door de belastingdienst 

en schadebureau. Dus porties wel vergoed maar niet door de NZL. Het kost namelijk meer geld om 

juridische stappen te nemen, dan om de onkosten zelf te betalen. Door de diepwand kreeg ik lekkage 

in de kelder bijvoorbeeld, en toen moest ik dat laten injecteren. Toen kwam het injectiebureau, en 

dat kostte heel erg veel geld. En ook dit was weer niet aan te tonen. Hij had het al bij meerdere 

ondernemers gehad, hij zei meneer begin niet te procederen, we hebben dat feest al eerder gehad 

rond het museumplein, en toen is de rechtszaak ook verloren. Het is grondwater, dus begint u er niet 

aan. Dus dat was 12000 euro kosten, die hele muur moest worden gedicht.  

Oke klinkt als een hoop ellende! Heeft u nooit de stap genomen om een klacht in te dienen?  

Nee want ik heb buiten een terras staan wat eigenlijk van de gemeente is, als ik ten laste zou zijn 

voor de gemeente, kunnen ze rustig het terras intrekken. Dus als ondernemer ben je daar uiterst 

voorzichtig in.  

Het is mij duidelijk, dat als ik het goed zeg, aan de buitenkant bent u heel goed geholpen en aan de 

binnenkant van het pand niet? 

Ja dat klopt, de directe lijnen in de organisatie van de NZL waren perfect, maar verder bij alle 

commissies werd je naar het kastje van de muur gestuurd, daar ben ik ook teleurgesteld weggegaan. 

Alleen de vergaderingen altijd gebleven. Daar worden altijd de directe problemen besproken en 

directe problemen opgelost, en doorgevoerd. Maar zo gauw er commissies komen waar politiek 

inkomt, dan is het klaar.  

‘praat over vroeger, opleidingen en vorige baan’ 

Vergaderingen, contact met Boukje, directe lijnen, plantenbakken, dat zijn goede zaken.  

Ja dat klopt!  

Wat zou u in de toekomst anders doen als u het voor het zeggen had op het gebied van het fonds 

leefbaarheid? Qua maatregelen et cetera 
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De NZL beschouw ik als de deltawerken van Amsterdam, alles wat er gebeurde moest opnieuw 

uitgevonden worden. Iedereen kan natuurlijk voorspellen dat het geen succes wordt in de bodem 

van Amsterdam. Buiten de dingen die zijn gebeurd, hadden ze beter een commissie in het leven 

kunnen roepen die van man tot man gesprekken met je zou voeren, die dit soort dingen hadden 

gecompenseerd. De vloer of de zonneschermen et cetera, dat zou ik anders willen zien in de 

toekomst als er nog een metrolijn komt.  

Als er scheuren in de muren waren kon je ze laten repareren, dat dan weer wel. Maar ja ik had geen 

scheuren in de muur (haha) en doordat ik zo gecompenseerd werd dat iedereen dacht van nou we 

zijn tevreden, heb ik jarenlang weer niet kunnen investeren in mijn keuken, dit is weer naar de vloer 

gegaan en de zonneschermen. Je wordt ook niet geadviseerd in dat soort dingen, je moet het 

allemaal zelf uitvinden.  

Dus als ik het goed begrijp, vind u dat er wat ruimhartiger gecompenseerd te worden?  

Ja absoluut. Kijk aan de ene kant moest ik van 14 naar 8 man terug en een dag dicht per week, om 

een bijdrage van het schadebureau te krijgen. Maar alle bezoeken die ik heb gebracht aan al die 

commissies was ik hier niet in de zaak, ook dat kost weer extra geld en daar is nooit naar gekeken. Als 

ik het aantal uren zou schatten om al die commissies bij te zitten, nou pppff hahaha.  

U waardeert wel wat er is gedaan voor de buitenomgeving (door onder andere Boukje)?  

Ja ik waardeer het heel erg! 

In de tijd van de NZL kan ik zo 80 uur per week werken, omdat wij zoveel personeel hebben moeten 

ontslaan. En wij komen ook beide best wel op leeftijd, en we werken beide voor twee.  

‘Praat over het andere café wat meneer heeft, zit niet langs de NZL over hoe druk het is om twee 

eigen zaken te hebben en dat ze nooit op vakantie kunnen.’ 

Merkt u dat de bezoekers nu weer oplopen doordat de bouw bijna klaar is?  

Ja maar meer door onze inspanningen, niet door de hulp.  

En denkt u dat u uiteindelijk wat heeft aan de NZL zal het voordelen voor u hebben? 

Dat moet nog blijken!! Ik weet nu wat de verdeelsleutel gaat worden, van het parkeren in de 

parkeergarage. Ik zit net op de grens tussen centrum 1 en 2 dus ik weet niet of ik daar mag parkeren. 

Ligt ook weer aan de mensen die hier wonen, of ze een parkpeerplek nodig hebben.  

Er is hier een hele hoop veranderd: er komt nog een primark en een C&A, er zit een forever 21 en 

een pull&bear, maar dat is niet bepaald winkels voor mensen met geld op zak. Die dure spullen gaan 
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aanschaffen. Dus wat krijg ik hier straks? Allemaal ver onder de 20, mensen die voor de primark 

komen, en die zich aan het hele Rokin niks te zoeken hebben. Dus de grote toename die straks loet 

aan mensen, dat is nog maar zeer twijfelachtig of het gaat gebeuren!  

Nog een voorbeeld: vroeger waren hier ontzettend veel antiekwinkels en dure winkels. Maar dat is 

nu helemaal verdwenen, ook calvin klein mag geen winkel openen hier. Nog een ander prachtig pand 

komt nog een H&M in. Zaten ook nog twee prachtige winkels, juweliers, in het pand waar nu de ING 

zit.  

Oke u bedoelt dan dat dat meer mensen waren die hier wat kwamen eten?  

Ja indd. Die doelgroep is nu aan het verdwijnen en wij krijgen er jeugd voor terug. Het is nu dan wel 

zo dat alle winkels hier ook een achter uitgang moeten hebben, dan komen ze uit op het Rokin. Dan 

zijn wij van een aantal winkels dus de achteruitgang. Maar het is vooral goedkoop segment. Er komt 

nog een nieuw warenhuis, maar ik heb zeer mijn twijfels of dat ook echt gaat gebeuren.  

‘verteld nog een aantal dingen over andere winkels en contacten, op persoonlijk gebied’ 

Wat had u eigenlijk verwacht van het Rokin? 

Ik had verwacht dat wij concurrentie zouden worden van de PC hoofdstraat. Oh wauw echt?  

Ja, maarja nu zitten alle shops in de bijenkorf en niet meer hier, die gaan hier niet zitten naast de 

hekken. En de NRC hiertegenover heeft ook al het restaurant gesloten, dus laten we de boel vooral 

niet verbloemen.  

Maar denkt u echt dat het winkel aanbod puur is verandert door de NZL?  

Ja natuurlijk! Anders had dit nog steeds een hele dynamische winkelstraat geweest. Niemand gaat nu 

naast de hekken zitten. De mooiste juwelier van Nederland zat hier in de straat, maar die is eruit. En 

dan krijgt verdomme ING de toestemming om daarin te gaan, en een foei lelijke oranje gevel erop te 

zetten. Er gebeuren dingen, waarvan ik zeg, dat is politiek.  

Ik vind het heel interessant om te horen, want ik had hier verder nooit over nagedacht.  

Fijn om te horen, ik hoop dat ik je wat heb kunnen bijbrengen!  

Ik hou me hart vast of het Rokin wel zo mooi wordt, als wordt voorgespiegeld. Er zit hier namelijk 

niet zo veel meer en ik hou mijn hart vast voor wat er nog bijkomt.  

Fijn dat u onderneming er nog zit! Ja men heeft ongeveer beredeneert dat er rond de 75 duizend 

bewegingen in en uit de NZL zullen gaan. Maar misschien heel veel mensen die het Rokin nu komen 
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bekijken, mijn grote hoop is dat ik er met de tijd een dagzaak van kan maken en dat de avonduren 

dichtgaan, omdat wij overdag ons geld kunnen verdienen en de overkant het avond gebeuren 

overneemt (ook i.v.m. de zon, wij hebben die tot 3 uur op het terras). Dan kunnen wij weer normale 

uren in de week gaan draaien. Wij houden kosten van het kost deze zaak in stand, omdat onze 

dochter het wilt overnemen en die is bijna afgestudeerd.  

Oke het is mij heel duidelijk, echt ontzettend veel informatie heeft u mij gegeven! Heel erg bedankt 

voor de tijd en moeite. Veel meer over compenseren kan ik u niet vragen, want heel veel heeft u niet 

gehad. Dankuwel!  
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7.1.5 interview oud ondernemer/bewoner aan de Vijzelgracht  

Geïnterviewde:  Bep de ruiter (ondernemer + bewoner)  

Geïnterviewd door:   Joanna Herikhuisen  

Locatie:   Telefonisch interview  

Datum & tijd:  06-05-2015 14:00 uur 

 

In verband met persoonlijke omstandigheden was Bep niet in de gelegenheid om een afspraak in te 

plannen voor een interview, maar heeft Bep wel tijd gemaakt om een kort telefonisch interview te 

doen.  

 

‘Introductie afstudeeronderzoek’ 

Bent u bekend met het fonds en heeft u gebruik gemaakt van de maatregelen? 

Ja absoluut ben ik er bekend mee! En ik heb gebruik gemaakt van de volgende maatregelen: 

maandelijkse bijdrage, veel persoonlijk contact, achterzetramen en ramen lappen.  

Oke! Fijn om te horen, heeft u veel overlast ervaren door de jaren heen?  

Nou zoals je vast al weet, ik woon niet meer aan de NZL, maar alle jaren dat ik er bewoner en 

ondernemer was heb ik amper overlast ervaren. Kijk, het is maar hoe je je erop instelt. Ik vind, we 

wonen in een stad en dan weet je dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Als je daar niet op zit te 

wachten moet je in een dorpje op het platteland gaan wonen.  

Oke duidelijk! Is er altijd naar u belangen en wensen geluisterd?  

Absoluut, absoluut! Er werd altijd geluisterd, iedereen was altijd bereikbaar en alles werd heel snel 

opgelost.  

Hoe waardeert u de maatregelen van het fonds leefbaarheid in het algemeen? 

Geweldig, ik kan er alleen maar positief over zijn! Wij zijn ontzettend goed gecompenseerd. Vooral 

de omgevingsmanager Boukje was altijd bereikbaar, en bereid overal een oplossing voor te zoeken. 

Ik denk dat ze het niet beter hadden kunnen doen! Er zijn natuurlijk altijd mensen die zeuren, maar 

de NZL heeft er echt alles aan gedaan de overlast te verminderen. 

En welke maatregel waardeert u het meest?  
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Ik vond alles heel fijn, maar als ik moet kiezen dan toch het persoonlijke contact wat altijd mogelijk 

was!  

Fijn om te horen! Is volgens u ook de leefbaarheid verbeterd in de buurt door het fonds?  

Absoluut! Heel erg zelfs!  

Merkte u veel verschil voor en na de commissie Veerman? (na de derde verzakking) 

Nee eigenlijk niet! Kijk in de loop van de tijd ging alles wel steeds beter, maar dat is omdat het in het 

begin niet helemaal goed was ingeschat hoelang alles zou duren. Maar alles is ontzettend goed 

opgepakt!  

Wat zou er anders moeten als er nog een keer een fonds leefbaarheid komt? 

Niks! Dit was helemaal prima zo. 

 

Heel fijn om te horen dat u zo positief bent! Als ik het mag samenvatten; heeft u heel erg weinig 

overlast ervaren, waardeert u het fonds leefbaarheid heel erg, was vooral het persoonlijke contact 

heel erg fijn en zou er de volgende keer niet veel anders moeten zijn!  

Ja dat klopt, je kan altijd bellen als je nog een vraag hebt! 

Zal ik zeker doen! Dankuwel!  
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7.1.6. interview met twee bewoners aan de Vijzelgracht  

Geïnterviewde:  Familie Lopez (bewoners) 

Geïnterviewd door:   Joanna Herikhuisen  

Locatie:   Derde Weteringdwarsstraat 35  

Datum & tijd:  08-05-2015 11:00 uur  

 

Meneer en mevrouw Lopez zijn beiden geïnterviewd, aan beiden zijn dezelfde vragen gesteld. Als 

ze hetzelfde vonden wordt er geen verschil gemaakt tussen meneer en mevrouw, als het wel zo is 

staat dit er duidelijk bij.  

 

‘Introductie afstudeeronderzoek’  

Zijn jullie bekend met het fonds leefbaarheid en maken jullie gebruik van de maatregelen? 

Nee ik heb er nog nooit van gehoord. Klopt, dat hoor ik vaker, het gaat hier om de maatregelen waar 

ik het net over had: maandelijkse bijdrage, voorzetramen, ramen lappen, dagjes weg, hotel 

overnachting, boodschappen hulp. O ja duidelijk, ik snap wat je bedoelt.  

Heeft u gebruik gemaakt van een van de maatregelen?  

Ja, dubbele ramen hebben wij gekregen, die zijn toen geplaatst, ik weet niet of dit door de NZL is 

gedaan, maar wij denken het wel. Wij zijn heel dankbaar voor deze maatregelen. Want zeker de 

eerste jaren was het lawaai heel erg, maar de ramen waren geweldig.  

Ze hebben dat hier toen in het hele blok gedaan. Vraag me wel af of dit al in de planning stond, of dat 

het door de NZL kwam.  

Ik ga het voor u navragen, maar ik weet bijna zeker van wel. Want het werd aangeboden als je 

binnen de grens woonde en te veel lawaai had.  

Wij hebben ook gebruik gemaakt van de glazenwasser, niet met enige regelmaat, maar hij is wel 

langsgekomen, maar dat maakte ons niet zoveel uit. Stof kwam er toen toch wel. 

En de hotelovernachtingen?  

Nee hebben wij geen gebruik van gemaakt, is ook niet aangeboden, maar hadden wij ook niet nodig 

of geen behoefte aan. Wij zijn nooit zo in gevaar geweest dat wij eruit moesten. Ik heb wel eens, heel 
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lang geleden: toen met Boukje gebeld dat ik heel slecht kon slapen, van het lawaai en de onrust, toen 

heeft ze weleens gezegd dat wij een weekendje in een hotel mochten, maar daar heb ik toen geen 

gebruik van gemaakt! Toch liever in eigen bed.  

En hoe zit het met u parkeermogelijkheden? Want er wordt hiervoor flink gebouwd, en het lijkt mij 

dat er daardoor minder parkeerplekken zijn?  

Wij hebben geen vaste parkeerplaats, wij betalen een vast bedrag per maand om ergens de auto 

neer te zetten. En wij hadden niet echt last ergens van, er is altijd wel parkeerplaats. Het is wel zo dat 

wij minder vaak in onze eigen straat konden parkeren, maar 200 meter verder was het geen 

probleem, dat kun je geen overlast noemen. Er zijn hier wel wat parkeerplekken verdwenen.  

En de maatregel persoonlijk contact, dat u altijd de mogelijkheid om iemand te bellen, dat er altijd 

iemand klaar staat, hoe heeft u dit ervaren?  

Ja altijd, altijd! Er is altijd iemand bereikbaar, in het weekend maar ook ’s avonds! Dat is heel goed 

geregeld! En Boukje reageerde er ook altijd zeer positief op, ze nam altijd meteen maatregelen voor 

zover zij die kon nemen, ze nam alles heel serieus. Voor Boukje hebben wij absoluut alleen maar lof. 

Als ik het goed begrijp heeft u dus gebruik gemaakt van de maatregelen: ramen lappen, voorzet 

ramen, persoonlijk contact, hotelovernachting aangeboden gekregen maar geen gebruik van 

gemaakt en de maandelijkse bijdrage? Verder nog iets? 

Nee dat was het! Ook de maandelijkse bijdrage inderdaad, ik vind het alleen waanzin dat de 

maandelijkse bijdrage bijna ophoudt, terwijl de bouw nog zeker drie jaar gaat duren! Absurd! Dat 

moet doorgaan tot de NZL af is. Alles goed en wel maar die ongein met lawaai en extra 

werkzaamheden.. Hopelijk passen ze dat nog aan.  

Ik hoop het ook voor u! Hebben jullie over het algemeen veel overlast ervaren?  

Meneer: wij hebben hier allebei heel verschillend tegen aan gekeken, heel anders ervaren. Ik heb het 

bijna niet als overlast ervaren, ik vond het wel boeiend om te zien allemaal! Wij staan echt lijnrecht 

tegenover elkaar, over de waardering van de bouw. Ik zou het niet eens bezwaren hebben, als het 

nog een paar jaar zo erbij ligt, ik vond het heel mooi om te zien. En alles erover te horen et cetera.  

Mevrouw: ik heb heel veel last gehad! Van het trillen van het huis, dag en nacht, dat ik lag te 

schudden in mijn bed of soms dagelijks in een bepaalde periode, echt een lawaai, dat ’s avonds 

werken, dat brommen van het afzuigsysteem. Ik ben heel gevoelig voor geluid en ik kan er niet goed 

tegen, ik heb er heel veel last van gehad. Ben blij dat het bijna afgelopen is. Wij slapen ook nog eens 

aan de voorkant. Ik heb hele moeilijke jaren achter de rug, wat geluid betreft.  
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Hebben jullie het gevoel dat er naar jullie belangen en wensen is geluisterd al die jaren?  

Ja dat denk ik wel! Kijk soms zijn dingen gewoon niet op te lossen. Niet dat u heel lang moest 

doordringen of zeuren ? nee absoluut niet! Kijk soms werd er weleens vergeten dat er om 7 uur 

gestopt moest worden met werken, dan belde wij Boukje op en dan werd er meteen wat aan 

gedaan! Altijd altijd! Daar hebben wij alleen maar lof voor. Dan belde ik om 10 over 7 en dan kwam 

er een mannetje en die zette ze uit en die grote ventilator daar hebben ze ook geprobeerd om iets 

omheen te bouwen, dat ging eerst maar dag en nacht door, daar wordt je echt gestoord van haha.  

Maar alles werd altijd prima geregeld!  

Heeft u geen verschil gemerkt met voor en na de commissie Veerman (na de laatste verzakking) 

Nee! Altijd hetzelfde geweest! Ik weet dat andere mensen daar anders over denken, maar wij 

hebben daar echt geen problemen mee gehad. Ja dat klopt inderdaad dat anderen daar anders over 

denken! Toen ze begonnen was het inderdaad niet georganiseerd, want je krijgt stukken maar dat 

speelde toen, toen was Boukje er nog niet, eerst zaten er allemaal anderen. Toen er iets niet goed 

ging in die tijd moest ik wel een beetje stampij maken en vertellen wat er afgesproken was. Maar 

sinds Boukje er is loopt alles voortreffelijk! En vanaf die tijd dat er een aanspreekpunt was, ging alles 

veel beter!  

In het begin dachten ze dat er maar een jaar overlast zou zijn, geen idee wie dat heeft bedacht, 

daarom was er van te voren niks geregeld aan maatregelen et cetera.  

Ja dat is inderdaad helemaal verkeerd ingeschat! Dat kan natuurlijk niet. 

Nog een voorbeeld, ik heb ook een keer bij Boukje aangekaart, dan stonden hier vier/vijf 

vrachtwagens met dieselmotoren en dan laten ze die motoren lopen, ik kon geen raam open hebben. 

Daar werd toen ook iets mee gedaan, de motoren gingen uit en later kamen er schonere diesels. 

Want het milieu hier werd zwaar belast. Ook hier belden we Boukje voor.  

Stel er waren geen maatregelen en er was geen Boukje om te bellen hadden jullie dan wel een klacht 

ingediend tegen de NZL of juridische stappen ondernomen? 

Dat is heel moeilijk te zeggen, haha. Geen idee wat wij gedaan zouden hebben als. Ik denk dat wij 

dan de verhuurder hadden aangesproken. Ja bij wie zou je moeten zijn? Bij de gemeente word je van 

het kastje naar de muur gestuurd. (kennen Rente de Weerd niet) 

Wij zijn een van de weinigen hier in de straat die geen schade aan de woning heeft gehad, ook 

hebben wij geen winkel. Dus het ligt heel anders, het ging vaak heel duidelijk om financiële belangen 
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bij de buren maar daar hebben wij helemaal niks mee te maken. Dit pand verzakte ook niet, alle 

andere panden wel. Dus ook daar hadden wij geen last van. 

Geen contact gehad met het schadebureau gelukkig dus! Jawel voor de scheuren in de keuken, via de 

woningbouw maar de woningbouw organiseert dat weer met het schadebureau, want die mensen 

zijn wel hier geweest.  

Waren jullie niet bang toen de huizen van de buren inzakte? 

Nee eigenlijk totaal niet. Jullie wilden niet in een hotel slapen? Nee nooit gehad. Ik heb wel eens 

gedacht van het is gebeurd, en het zal allemaal wel maar ja, ik wilde altijd thuis slapen. Het is 

natuurlijk heel vervelend dat het gebeurd. Wij hebben ons niet echt zorgen gemaakt.  

Geen juridische stappen ondernemen waarschijnlijk dus? Nee, wij weten ook van verschillende 

bewoners dat ze het wel hebben gedaan, maar heeft niks opgeleverd, kost alleen maar geld, je schiet 

er niks mee op. Dus nee ik denk niet dat wij dat zouden hebben gedaan! Je weet het natuurlijk nooit, 

maar waarschijnlijk niet.  

Maar jullie ervaren de overlast allebei anders zoals jullie net vertelden, maar is de overlast 

verminderd door de compensatiemaatregelen?  

Duidelijk verminderd! Het heeft zo goed gewerkt! Echt waar. En je hebt ook de zekerheid he, dat je 

weet dat het goed geregeld is en dat je altijd kan bellen als er iets vergeten wordt. En dat het dan 

meteen geregeld wordt, dat geeft een heel fijn en veilig gevoel. 

Hoe waarderen jullie het fonds leefbaarheid in het algemeen?  

Mevrouw: heel goed. Ik weet dat er in de buurt klachten zijn, maar die hebben wij niet. Ik ervaar het 

zo. Die lijn komt er nou ook eenmaal, er kan niet gewerkt worden zonder lawaai en overlast, daarom 

zijn de maatregelen heel erg fijn.  

Meneer: in mijn ervaring, heb ik behalve het eerste jaar, hebben wij niet meer overlast gehad dan 

nodig en dat ben ik dan ook bereid om die overige (klein beetje) overlast te accepteren omdat er dan 

zulke maatregelen worden genomen.  

Welke maatregelen waarderen jullie het meest? 

Mevrouw: persoonlijke contact en steun. Dat je altijd kan bellen, altijd iemand klaar staat, veiligheid. 

Ik heb echt heeeeel vaak gebeld en ze heeft nooit laten merken aan mij dat ik lastig was. Ja ben ik 

weer, zei ik altijd hahahaha.  
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Meneer: Ook, we worden serieus genomen, er zijn niet tientallen lijnen binnen de organisatie maar 

er wordt gewoon snel actie ondernomen.  

Oke dat is heel fijn om te horen. Dus u verwachtingen zijn waargemaakt, u bent voldoende 

gecompenseerd?  

Ja absoluut.  

Is er nog iets wat jullie hebben gemist, een maatregel die er had moeten zijn?  

Nee! We denken er heel anders over, maar hier denken wij hetzelfde over haha. Over de overlast 

heel anders, maar over de maatregelen en Boukje precies hetzelfde haha! Volgens mij moet je de 

overlast ook accepteren in de stad, vooral als er wat aan wordt gedaan. 

En wat betreft de hekken, de versiering behoort ook tot het fonds leefbaarheid, hoe keek u hier 

tegenaan?  

O ja, de versieringen die neem ik niet serieus, dat is een meneer hier in de straat, die zichzelf een 

hele goede artiest vindt, en af en toe worden zijn ideeën gerealiseerd. En dat is heel leuk voor 

meneer, maar wij vinden dat beiden geldverspilling. Dat wekt bij ons ergernis op. Er zijn ook maar 

twee keer nieuwe ideeën gerealiseerd, foto’s van bruggen en rijen foto’s van parken. Meer heeft er 

niet gehangen.  

Ik denk dat dat best moeilijk is, hekken versieren, omdat dat heel persoonlijk is. Zo hoor ik ook dat 

men liever bloembakken ziet. Wat hadden jullie het liefst op de hekken gezien?  

Niks! Ik weet dat het heel veel geld kost en het helpt niet, want de versieringen zijn kleiner dan de 

hekken. Dus je ziet alsnog een deel van de hekken en wij vinden het heel erg zonde van het geld.  

Klopt het kost heel veel geld, maar in vergelijking met het totale bedrag van de NZL is het helemaal 

niks. Hahahaha ja klopt!  

Maar ik vind dat het niet bijdraagt aan de leefbaarheid, het blijft vies en lelijk en lawaaierig. Meneer: 

ik wilde juist graag alles kunnen zien, dus ik vond het een belemmering dat er kunstwerken hingen. Ik 

ging ook soms naar beneden in de tunnels.  

Hadden jullie hiervoor wel extra planten- of bloembakken?  

Ja wel wat, maar niet heel veel gezien. Pas de laatste twee jaar eigenlijk.  

Oke maar samengevat volgens meneer: ik vond het heel terecht dat we de ramen en de maandelijkse 

vergoeding kregen, je zou het kunnen beschouwen als punten voor derving van woongenot. En naar 
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mijn gevoel hele prettige houding die Boukje had, dat wij heel serieus werden genomen, het was 

echt heel fijn! En dit zijn wel de belangrijkste punten, ook al heb ik niet veel overlast ervaren.  

Mevrouw: ja daar ben ik het mee eens, op gebied van de maatregelen, wel meer overlast ervaren! 

Maar alles is heel erg goed opgelost. 

Heel erg fijn hoe jullie antwoord hebben gegeven, ik heb hier echt heel erg veel aan. U heeft beide 

heel duidelijk aangegeven hoe u het heeft gewaardeerd! 

Ja er zijn ook veel mensen die er heel anders over denken, en die willen alles eruit halen wat er inzit. 

Dan denk ik ja, je hebt nou eenmaal overlast als je in Amsterdam woont en er een metro wordt 

gebouwd, ik heb daar een beetje moeite mee. Dat ze overal geld vandaan willen trekken.  

Eigenlijk hebben jullie wel antwoord gegeven op al mijn vragen! Hebben jullie nog een tip voor in de 

toekomst? Als er nog een metrolijn gebouwd wordt?  

Dat maak ik niet meer mee, hahaha, maar ik denk dat de organisatie en de gemeente daar zelf wel 

achter zijn gekomen, denk van te voren heel goed na. En denk na wat de consequenties zijn voor de 

hele stad en hoelang het duurt. Beter organiseren vanaf het begin. Zelfs als ze hier iets komen maken 

in huis, en ze zeggen dat het een week duurt, dan weet ik dat dat altijd langer gaat duren, zoiets plan 

je. Uitermate dom, 10 jaar over tijd! (+nog drie jaar waarschijnlijk)  

Maar wij denken wel dat het heel goed is voor Amsterdam dat er een NZL komt! Heel handig voor de 

stad. Toen wij in Amsterdam kwamen wonen, werden de eerste metrolijnen gebouwd, toen was er 

ook heel veel verzet, oorlog gewoon. En nu kan niemand meer zonder! (bijna niemand) Voor het 

bedrijfsleven zal het ook heel goed zijn nog een metrolijn.  

Oke heel erg bedankt! Dankuwel!!  
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7.1.7. Interview met ondernemer op het Rokin  

Geïnterviewde:  Albert Stalder  

Geïnterviewd door:   Joanna Herikhuisen  

Locatie:   Mitra, Rokin 113  

Datum & tijd:  28-04-2015 12:00 uur  

 

‘Introductie afstudeeronderzoek’  

Bent u bekend met de maatregelen die ik net opnoemde?  

Ja met de maandelijkse bijdrage en wij hebben veel persoonlijk contact gehad met Boukje.  

Heeft u over het algemeen veel overlast ervaren door de jaren heen?  

Wij zijn deze onderneming pas gestart in 2008. En ja toen hebben wij veel overlast ervaren. De 

gemeente gaf toen aan dat de bouw nog maximaal 2 jaar zou duren, daarom kozen wij ervoor om 

toch langs de NZL te gaan zitten, maar wij zijn inmiddels meer dan 7 jaar verder en wij kijken nog 

altijd tegen de bouwput aan.  

Oke dus u wist van te voren dat er overlast zou zijn! Had u als u wist dat het nog zolang zou duren, 

een andere plek in Amsterdam uitgekozen? 

Ja, dat denk ik wel haha. Maar een extra metrolijn kon volgens mij alleen maar positieve dingen met 

zich mee brengen, de winkel goed bereikbaar, meer klanten et cetera.  

Heeft u wel het gevoel dat er naar uw belangen en wensen is geluisterd door de NZL? Bijvoorbeeld als 

u een vraag had voor/over de NZL of als u iets geregeld wilde hebben?  

Absoluut! Daar heb ik geen verkeerd woord over te zeggen. Altijd als wij belden werd er direct 

antwoord gegeven door Boukje, of werden wij door verwezen naar de juiste persoon, maar alles 

werd altijd meteen opgelost. Zij hebben echt hun best gedaan.  

Oke dat is heel fijn om te horen. De bereik en bereidbaarheid van de omgevingsmanager is dus als 

positief ervaren als ik het goed begrijp?  

Heel positief zelfs, zo werden ook de hekken hiervoor meerdere keren versierd. De gemeente 

probeert er echt het beste van te maken!  
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Hoe waardeert u de maatregelen over het algemeen?  

‘helpt een klant tussendoor’ 

De maatregelen zeer positief! Het contact met de omgevingsmanager, dat je weet dat er altijd 

iemand klaarstaat, dat is heel fijn om te weten. De jaarlijkse bijdrage is ook heel fijn, maar dat is veel 

te weinig. Daar kan ik mijn kiezen mee vullen (hahahah). Ja mijn dochter en ik hebben het een paar 

jaar heel zwaar gehad dat mag je best weten, ik zal de getallen niet precies opnoemen, dat gaat 

niemand wat aan.  

Maar het lijkt nu alsof ik negatief ben en dat wil ik niet. Ik ben er heel positief over hoe de gemeente 

alles probeert op te lossen en hoe ze ingaan op dingen, ook ben ik heel blij dat de onderneming er 

nog staat, maar het had gewoon iets meer geld mogen zijn de bijdrage, dat is alles.  

Oke! Dat sluit meteen mooi aan op mijn volgende vraag. Wat u in het vervolg graag anders zou willen 

zien. Maar daar heeft u praktisch al antwoord op gegeven. De Gemeente heeft er volgens u alles aan 

gedaan, mar u had wat meer in geld gecompenseerd mogen worden? 

Ja dat klopt! Kan ik dan aannemen dat geld voor u de belangrijkste maatregel is ?  

Uhh lastig want het persoonlijk contact zou ik ook niet willen missen. Kijk iedereen doet z’n best, 

maar al met al duurt het gewoon te lang.  

Oke als ik u verhaal mag samenvatten: u bent hier gekomen met uw onderneming omdat u dacht dat 

de overlast nog maar twee jaar zou duren en u daarna alleen maar profijt zal hebben van de NZL. 

Helaas duurt de overlast al veel langer dan gepland, maar de gemeente doet heel erg zijn best om er 

het beste van te maken, u zou niet zonder het persoonlijke contact kunnen en de bijdrage. En als u in 

het vervolg wat anders zou willen zien zou dit het geld zijn?  

Inderdaad meis!  

Heel erg bedankt voor u tijd en een fijne dag nog! Graag gedaan en succes met de studie!  

 

 

 

 

 



Eindrapportage fonds leefbaarheid  - 15 juni 2015.  97 
 

7.1.8. Interview met bewoner in de Pijp  
 

Geïnterviewde:  Marja Konijn  

Geïnterviewd door:   Joanna Herikhuisen  

Locatie:   huis van Marja Konijn (anoniem houden) 

Datum & tijd:  29-04-2015 18:00 uur  

 

‘Introductie afstudeeronderzoek’ 

Woont u al lang in de Pijp en bent u bekend met de maatregelen die ik zojuist opnoemde?  

Ik woon er al heel lang, in ieder geval al sinds de NZL wordt gebouwd haha. En ja ik ben zeker bekend 

met de maatregelen! De maandelijkse bijdrage, ramen wassen en het persoonlijke contact met 

Richard. De Voorzetramen had ik al! Gelukkig want dat scheelt veel overlast hoor! 

Oke fijn om te horen! Heeft u door de jaren heen over het algemeen veel overlast ervaren?  

JA! Maar vooral aan het begin, de eerste paar jaar, was het hier net oorlog, toen ze gingen boren. 

Tjak tjak tjak tjak hoorde je de hele dag en de ramen konden niet open in de zomer dat was heel 

jammer. Gelukkig kijk ik niet tegen de hekken aan omdat ik net in een zijstraatje woon. Maar de 

overlast is met de jaren wel minder geworden hoor, vooral in het begin was het heel naar.  

Is er wel naar u belangen en wensen geluisterd?  

Ja! Ik ben altijd heel serieus genomen, altijd! Ik kon altijd bellen en er werd altijd een oplossing 

gezocht. Nee daar ben ik heel positief over, iedereen hier die ik daarover spreek. 

Oke dus de bereik- en bereidbaarheid van de omgevingsmanager was goed?  

Zeker! Maar dat kwam ook door de persoon hoor. Richard is daar gewoon een perfect iemand voor, 

hij is heel menselijk en heel eerlijk.  

Hoe waardeert u de maatregelen over het algemeen? (fonds leefbaarheid noemen we het) 

Zeer positief. Haha een 7, nee een 7+ vooruit dan. Kijk de bijdrage was echt nodig, want je 

woongenot word bederft, het is wel jou plek, en plek waar je rust moet kunnen vinden. En het stof 

vloog maar overal heen, dus dat de ramen werden gelapt was ook heel fijn. En dat we altijd iemand 

konden bellen.  
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Welke maatregelen heeft u het meest gewaardeerd? 

Het geld, absoluut. Kijk ik had vast ook wel iemand anders kunnen bellen of de ramen zelf kunnen 

lappen, geld was onmisbaar.  

Is de overlast door het fonds verminderd?  

Nou de overlast van het boren nee, maar de acceptatie wordt wel meer omdat je weet dat ze er iets 

aan doen, ze doen iets terug. En ja je hebt geen keus he, je woont er nou eenmaal en je moet er wel 

mee leven een paar jaar. Ik had ook een baby, gelukkig sliep zij overal doorheen. Maarja je kan nou 

eenmaal niet Richard bellen en zeggen, ik ben overspannen kan morgen die herrie uit.  

Daarom, we moeten er gewoon mee leven en het is wel heel fijn dat er gecompenseerd wordt.  

Wat zou in het vervolg anders willen zien als er nog eens een metro wordt gebouwd?  

Haha ik hoop het niet, maar ik zou een andere verdeling van het geld eerlijker en fijner vinden.  

Ik heb altijd hetzelfde bedrag gekregen terwijl ik de eerste vier jaar veel meer overlast heb ervaren. Ik 

zou in die tijd liever meer geld hebben ontvangen en later wat minder, toen de overlast ook afnam.  

Oke dan heb ik nog een laatste vraag: heeft u in al die jaren verschil gemerkt met de uitvoering van 

het fonds? Is het bijvoorbeeld een tijd slechter gegaan of een reden geweest waarom het fonds 

opeens beter werd?  

Nee voor mij is het altijd goed geweest, ik weet dat het weleens wordt gezegd dat het na de 

verzakkingen allemaal beter is geworden, maar ik heb daar helemaal niks van gemerkt. Altijd al heb 

ik alle maatregelen netjes ontvangen en ben ik altijd perfect geholpen door Richard.  

Heel erg bedankt voor u informatie! Ik ben weer een stuk wijzer geworden.  
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7.1.9 Interview met bewoner/ondernemer in de Pijp  
 

Geïnterviewde:  Bas van Lier  

Geïnterviewd door:   Joanna Herikhuisen  

Locatie:   Hannibal (de Pijp) 

Datum & tijd:  29-05-2015 11:00 uur  

 

*Introductie afstudeeronderzoek* 

Jij woont hier? 

Ja boven de DIDI, echt aan de bouwput! 

En bent u ook ondernemer? 

Ik woon hier maar ik heb ook mijn bedrijf hier. Ondernemer en bewoner. Dan is het heavy natuurlijk. 

Maar u bent bekend met de maatregelen die ik net opnoemde? 

Ja! Zeker. En welke maatregelen maakt u gebruik van? 

De maandelijkse vergoeding, een parkeerplek, omdat alle parkeerplekken hiervoor weg zijn.  

Oke, want eerst kon je gewoon voor je huis parkeren? Ja ja zeker. Maar je komt ook amper nog bij de 

huis, je komt alleen maar via de van Wouden er nog in. En hier ook, hier door de straat rijden kan 

niet meer. De helft van de tijd is daar een vrachtwagen aan het laden en lossen, dus dan kom je er 

niet door. Maar de parkeerplekken zijn dus wel heel fijn.  

Heeft u ook gebruik gemaakt van voorzet ramen? Nee wij hebben al dubbel glas. Hadden jullie dat 

anders wel gewild? Ja tuurlijk, dat valt niet te doen met enkel glas. Heb je de bouwput wel eens 

meegemaakt? Jaa dat is vreselijk. Dubbel glas is wel het minst wat je dan moet hebben. 

En ramen wassen? Ja weetje wat wel grappig is, ik heb 5 ramen, 1 aan de voorkant en 4 aan de 

zijkant (meneer wijst het aan, we zitten recht tegenover zijn huis)  

*Er wordt drinken besteld* 

En ze doen alleen maar tot het eerste raam naar de zijkant, dus de laatste drie ramen blijven vuil. 

Dan denk ik echt, doe normaal en doe alle ramen, want het is natuurlijk wel echt een stoffige boel 

dus dat is geen overbodige luxe dat ze die ramen deden, het is wel weer echt, ze mochten tot 1 raam 
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in de zijstraat doen, maarja kijk ja die huizen die hebben nou eenmaal meer ramen, doe het dan per 

huis. Maargoed dus de bijdrage regeling, parkeerplek, ramen lappen. Parkeerplek wel in de buurt 

trouwens? Ja zeker bij het kantoording van de NZL. Oke dat scheelt, dat het niet heel ver lopen is. 

Nee zeker niet! Dat is voor mij echt, echt een superregeling, omdat het ook vaak ’s avonds laat 

thuiskom met veel spullen in de auto, en dan kan ik het gewoon daar neer zetten.  

Heeft u verder nog gebruik gemaakt van maatregelen, behalve de vergoeding, ramen lappen, 

parkeerplaats? Nee verder niks.  

Onder het fonds valt bijvoorbeeld ook dat ze de hekken versieren en kerstverlichting. 

Ja dat vind ik hartstikke leuk. Maar de hekken zijn hier wel wat meer weg?  

Nou je ziet het niet, maar dat vind ik echt stom. Het is namelijk nog lang niet af zoals je ziet. En daar 

beginnen ze, hier tegenover, het pand weer af te breken. Dan zit je alsnog in het lawaai. Dus er 

verandert voor ons niet echt veel eigenlijk.  

Wonen jullie er al vanaf het begin dat de NZL werd gebouwd? Ja of nouja vanaf 2004. 

Oke dus jullie wisten al wel dat er overlast was hier? Ja absoluut tuurlijk, maar het zou tot 2008 duren 

he. Dan is het klaar. Dat was nog wel te overzien geweest. Maar ze zitten er nu nog. Dat is het 

vervelende, dat het iedere keer uitloopt. En de overlast, kijk het is heel goed dat ze die vergoedingen 

hebben, want van 7 tot 7 uur.  

Dus jullie hebben wel veel overlast ervaren? 

Ja tuurlijk. Iedere ochtend om 7 uur, en dan staat er een graafmachine, zo groot niet normaal voor de 

stad, zulk groot materieel, want nooit in een stad gedaan wordt. Dus dat is wel echt overlast ja. Dat 

je dan om 7 uur ’s ochtends je bed uit wordt getrilt? Ja ze hebben hier met een drilboor, zo’n hele 

grote heavy, dan kon je elkaar niet eens meer verstaan. Toen gingen ze tijdelijke huurwoningen 

aanbieden. Het is wel een ingreep geweest. Oke, hebben jullie daar gebruik van gemaakt? Want dat 

valt ook onder de maatregelen.  

Ja daar hebben wij even gebruik van gemaakt, omdat ik dan ergens anders kon werken. Want ik kon 

niet meer bellen. Ik kon de telefoon niet verstaan. Oke maar dan kreeg je dus een andere 

werkruimte? Ja klopt, maar dat is ook niet ideaal. Nee je wilt natuurlijk thuis werken. 

Maar jullie bleven wel altijd hier slapen? Niet tijdelijke andere woonruimte? Nee, altijd thuis 

geslapen.  
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En hotelovernachtingen? Heeft u daar geen gebruik van gemaakt? Nee hebben ze nooit echt 

aangeboden, dan moest je echt heel erg aandringen. Op een gegeven moment was het als het te 

heftig was, toen hebben wij er ook wel echt wat van gezegd.  

En de laatste jaren, hebben wij heel goed contact met Richard. Dan belden wij en dan werd het 

geregeld. Dan is het wel geven en nemen.  

Maar was de overlast zo erg dat jullie eigenlijk wilden verhuizen? Daar hebben wij wel over 

nagedacht.  

*meneer wordt gebeld* 

*drinken wordt gebracht* 

Maar het was niet zo erg dat jullie? Uh nou je zit er wel aan te denken, maar vind maar eens wat. Ja 

vooral in Amsterdam. En het is natuurlijk een te gekke buurt een ideale plek om te wonen. Ik wilde 

niet de buurt uit gepest worden. En je denkt steeds, het is toch bijna klaar. En dat kreeg je ook steeds 

te horen.  

Maar hebben jullie het gevoel dat er naar jullie belangen en wensen is geluisterd? 

Op het gebied van parkeren en de maatregelen wel, dat was heel top. Maar voor de rest, de NZL 

moest er komen en ze hebben echt geen moment gedacht, we gaan dit apparaat niet gebruiken of 

laten we om.. ik heb wel eens gezegd, jongens maak dan die hele grote overlast om 9 uur ipv om 7 

uur ’s ochtends, maar nee daar werd niet naar geluisterd.  

Oké maar op het gebied van de maatregelen dus wel?  

Ja maar toen was het echt dusdanig erg, en toen zaten we trouwens alsnog aan de NZL met die 

tijdelijke werkruimte, maar dan waren ze hier zo hard bezig dat je niemand meer kon bellen. En dat 

ging altijd 12 uur per dag door. Maar als ze het dan toch doen moeten ze wel met de maatregelen 

komen. Volgens mij vonden ze het verder vervelend als we klaagden over de bouw. Nouja Richard 

niet, die ging er dan wel achteraan. Maarja het zijn werklui en die vergeten na 2 dagen weer wat je 

hebt gezegd en die gaan dan weer vol aan de gang.  

Maar het persoonlijke contact met de omgevingsmanager Richard was wel fijn? 

Ja heel fijn! Richard is tof! En de voorgangers? 

Ik heb eigenlijk altijd met Richard gewerkt. 

Oke, merkt u verschil voor en na 2009? Ja zeker, naar de mensen toe werd het beter.  
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Ja oke, ruimhartiger, dat hebben jullie dus wel gemerkt? Ja dat verschil hebben wij wel gemerkt.  

Maar ik vind nog steeds jammer dat wij niet zijn ingelicht dat dat gebouw hier tegenover nou weer 

gesloopt wordt. Ja kijk van daar tot daar, al die panden zijn gesloopt. En geef die straat nou eens 1 

jaar rust. Dat kan gewoon niet. Maar drie dagen voordat dat gesloopt werd, stonden ze hier met 

camera’s, hoe vinden jullie het dat de straat eindelijk rust krijgt. En toen was de cameraploeg weg en 

toen zeiden ze dat die panden gesloopt zouden worden. Dat moet je dan ergens in de krant lezen, ja 

hallo. AT5 zegt dan de Ferdinand Bol krijgt eindelijk rust, maar nee dus. Vorige week weer met die 

heipalen.  

Oke laatst was hier ook een feest dat de hekken wegwaren toch? 

Ja dat bedoel ik dus. Want kijk achter je, de hekken staan er nog. Het is dus niet waar. Ze hebben 

misschien een ander kleurtje en zijn wat lager, maar ze staan er nog steeds. Dit maakt toch geen 

moer uit.  

En als de hekken weg zijn gaat de Rode loper hier aan de slag. Inderdaad dan gaan ze weer de straat 

inrichten, dus we staan nog midden in de bouw. Geloof jij nog in jaartallen van de NZL hahahah? 

Nee nouja ze zeggen nu nog steeds 2017, weetje hoeveel data ik in mijn leven al heb gehoord.  

Haha ik heb gelukkig alleen nog 2017 gehoord, laten we het hopen!  

Maar bereik- en bereidbaarheid van Richard was altijd top! 

Als er niet de maatregelen waren geweest, hadden jullie dan stappen ondernomen? Andere 

maatregelen genomen, of juridische stappen? Ja 100%. Kijk het is nu geven en nemen, maar als ik zie 

dat er van hun kant echt niks komt, dan ja, dan ga je natuurlijk andere maatregelen nemen. Dan 

hadden we 100% andere juridische stappen ondernomen.  

Dan ging er weer iets fout, en dan gingen ze weer langer door. Ja dan is het wel heel fijn dat je dan 

een contactpersoon hebt. Als er dan wat is, dat je dan wel wat kan doen. Maar ook zoals het 

parkeren enzo, als ze daar ook nog moeilijk over hadden gedaan..  

Hoe waarderen jullie over het algemeen de maatregelen waar we het over hebben? Als je daar iets 

over kan zeggen. Ja dat is goed. Dat vind ik te gek. Maar ze zouden wel, ze moeten wel blijven 

denken aan de leefbaarheid in een stad. En je kan niet gewoon ergens 15 jaar lang om 7 uur ’s 

ochtends lawaai gaan maken, dan moeten ze op een gegeven moment wel kijken natuurlijk hoe ze de 

overlast moeten verminderen. Ik vind dat ze om 9 uur hadden moeten beginnen.  

Oke dus als er nog eens een keer een metrolijn zou komen, zou jij dat aanraden om anders te doen? 

Want dat heb ik ook op mijn vragenlijstje staan, wat er in de toekomst anders zou moeten.  
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Ja maar wat er vooral anders moet, is een reëel planning maken, dat is het allerbelangrijkste wat 

anders zou moeten.  

Ja snap ik! In het begin waren er helemaal geen maatregelen om te compenseren omdat ze dachten 

dat het maar een jaar zou duren. Ja dat is een supergrote fout geweest!  

kijk in dit station is niks fout gegaan, helemaal niks. Alles liep via planning, kijk dat je er een jaar naast 

zit, oke dat vind ik al veel maar dat je er 10 jaar naast zit.. Dat kan toch niet. En als er dan allemaal 

fouten zijn gemaakt, dan begrijp ik het ook nog maar hier is gewoon niks fout gegaan. En al die grote 

apparaten, ze hadden hier kranen staan, die je in de haven gebruikt. Die maakten een tyfusherrie.En 

ja inderdaad, als je in de haven staat dan moeten die dingen lawaai maken, zodat je ze hoort 

aankomen maar niet in een woonwijk.  

Maar is de overlast verminderd door de maatregelen? De overlast niet nee, maar de acceptatie wel! 

En welke maatregel zou u echt niet zonder kunnen? De combinatie van parkeerplaats en geld. De 

ramen vond ik vanzelfsprekend, het minst belangrijk. Omdat het meer zo debiel deden dat ze maar 

mijn halve huis deden, dat heb ik wel aangekaart, maar daar doen ze niks mee. Maar de combinatie 

van het geld en parkeerplek, maakt het veel meer acceptabel. 

Oke en het persoonlijke contact? Ja dat je iemand zag, die hier rondliep. Die je direct kon aanspreken, 

dat je niet heel veel lijnen hebt dat je 100x moet bellen. Soms hebben wij dat wel gehad, maar 

meestal niet. Richard zag je hier gewoon veel rondlopen, die wist altijd wat er gebeurde.  

En kent u Rente de Weerd? Nee nooit van gehoord. Oke.  

Is u verwachting waargemaakt wat ze aan de overlast zouden doen, het compenseren zegmaar?  

Nee maar dan puur niet door de tijden, en dat ze steeds maar de grens opzochten. Gewoon de 

tyfusherrie, ik kan het niet anders omschrijven dan dat, van 7 tot 7. En dat in de zomer de ramen 

dicht moesten blijven. Niet meer praten en het stof vliegt naar binnen.  

Ik zie hier nu ook veel bankjes in de buurt. Ja dat vind ik zo kneuterig, heel leuk dat ze dat doen maar 

we zitten alsnog in een bouwput. Ja dan denk ik dan had niet gehoeven. Maar ik vind dat er een 

vergunning moet komen dat er een jaar niet gebouwd mag worden in dit gebied, dat vind ik een 

steek onder water dat ze dat nu wel weer hebben geflikt, dat hier tegenover weer wordt gesloopt en 

gebouwd en dat gaat wel weer een jaar duren. Dus we zitten nog een paar jaar in een bouwput.  

En dat de hekken werden versiert door kunstenaars? Verminderd dat de overlast, wordt het zicht 

daardoor beter? Nee 0, ik woon erboven dus ik kijk er echt op. Dat vind ik echt van die maatregelen 
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dat je denkt, dat hoeft van mij niet. Vlag op een modderschip. En plantenbakken? Ja zoals daar, dat 

vind ik nog wel mooi. Die hangen door de hele Pijp, ik weet niet of dat door de NZL komt.  

Oke het wordt mij nu wel heel erg duidelijk. U heeft heel veel overlast gehad, maar de maatregelen 

hebben de acceptatie ervan wel heel erg verbeterd. Parkeerplek en de vergoeding was heel erg fijn, 

maar de versieringen hadden weinig zin.  

Ja dat klopt, en die ramen zijn gewoon vanzelfsprekend vind ik, niet meer dan normaal dat ze dat 

doen. Dat is hetzelfde dat als mijn huis verzakt, door jou toedoen, dat moet je dan gewoon oplossen.  

Oke en wat Richard deed was ook fijn, dat is mij ook heel duidelijk. 

Heeft u nog een voorbeeld wat er in de toekomst anders zou moeten? Behalve dat ze beter zouden 

moeten luisteren, later beginnen bijvoorbeeld, niet altijd om 7 uur. Uh nee meer kan ik eigenlijk niet 

bedenken. En qua maatregelen? Nou ook niet. Maarja ik blijf erbij dat je dit niet kunt maken in een 

stad, voor zo’n lange tijd. Maar ik denk dat ze dat zelf ook wel hebben geweten.  

Ik begrijp ook wel dat er een NZL moet komen. Ja hebben jullie er wat aan als er eenmaal een metro 

rijdt? Nee wij persoonlijk niet, er gaat een tram overheen, je kunt het lopen en fietsen en met de 

auto eroverheen. Maar waarschijnlijk voor Amsterdam wel, dat geloof ik wel. Maar 10 jaar van 7 tot 

7 heb ik er echt niet voor over, doe het dan van 9 tot 5. Behalve in het weekend dan, dat zou er nog 

eens bij moeten komen. Je hoeft in ieder geval nooit een wekker te zetten door de weeks haha. Dat 

is dan wel weer een voordeel!  

En verder nog wat gemist? Ja kleine dingen, zoals dat ze alle ramen wel hadden kunnen doen. En 

graag goede informatie voorgeschoteld krijgen. 10 jaar, foute informatie dat is echt heel fout. Terwijl 

hier helemaal niks is fout gegaan. Bij de Vijzelgracht oke. Dit had allang klaar moeten zijn.  

De bouw is toen ook een jaar stil gelegd he? Ja klopt, maar hier is het nooit stilgelegd. Daarom is deze 

ook als eerste klaar, maarja alsnog veel later dan gepland.  

Oke heel raar inderdaad. Maar ik heb in ieder geval wel genoeg informatie weer van u ontvangen! 

Heel erg fijn en heel erg bedankt!  
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7.1.10 Interview met Directeur Omgeving en Reizigers  
 

Geïnterviewde:  Hoite Detmar  

Geïnterviewd door:   Joanna Herikhuisen  

Locatie:   Stationsplein 7  

Datum & tijd:  12-05-2015 11:00 uur  

 

Vanaf wanneer was jij ook alweer precies directeur bij de NZL? 

Sinds 2007 heb ik hier de eerste klussen gedaan. Die waren nog heel erg parttime op het gebied van 

omgevingsmanagement. En 2008, na de verzakkingen, want dat was natuurlijk het ijkpunt, ben ik 1 

oktober of 1 november was dat, ben ik directeur omgeving en reizigers geworden, bij toen nog het 

project NZL, dat ben ik nu nog steeds, maar dan bij de hele Metro en Tram.  

En vanaf 2008 ook meteen het fonds leefbaarheid erbij? Ja dat was een van de onderdelen van het 

omgevingsmanagement. Oke! En waarom is er volgens jou een fonds leefbaarheid nodig? 

Nou het fonds was er al, laat ik daar eerlijk in zijn. En we hebben in met name, vanaf 2009, zijn wij 

wat dan heet wat ruimhartiger met een aantal zaken omgegaan. Maar waarom is een fonds nodig? 

Omdat je, je probeert natuurlijk in je hele bouwmethodiek al zoveel mogelijk rekening te houden met 

de omgeving, dan probeer je in de uitvoering door stille machines, of door werktijden aan te passen, 

zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving. Maar het blijft altijd nog, er blijft overlast, en 

als je het niet kan wegnemen dan moet je kijken of je de partijen die er last van hebben, op een 

andere manier kunt helpen. En daar heb je, hier heet het leefbaarheids fonds, daar heb je middelen 

voor nodig want dat kan wat geld kosten als je een keer een hele nacht moet doorwerken, dan moet 

je bijvoorbeeld mensen naar een hotel kunnen sturen. En dat, als je gedwongen wordt, vanwege het 

opbreken van een hele straat, door een stadsdeel. Of de parkeerplaatsen die daar anders zijn, te 

compenseren, of parkeerplaatsen ergens aanleggen, of je moet parkeerplaatsen in een garage gaan 

huren. En dat kost weer geld. Vandaar het fonds leefbaarheid, je kunt er volgens mij bij een project 

niet zonder. Niet omheen.  

Jullie zijn echt ruimhartiger geworden na 2009?  

Nou, laten wij zeggen, we hebben natuurlijk wel keurig gekeken, je hebt procedures enzo, hangt er 

ook een beetje vanaf wat het is. Dubbel glas, of uit huisplaatsing he, stadsvernieuwingsurgent 

maken. Maar dan moeten ze wel eerst, krijgen ze een gesprek er komt van alles bij kijken. Dat 
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ruimhartig kun je eigenlijk het beste zeggen, voordeel van de twijfel. Niet op voorhand denken dat je 

belazert wordt, maar denken nou ja, er zit wel wat in en dan kijken of je het ook kunt realiseren.  

Zelfde maar dat is de omgekeerde bewijslast, ik weet niet of je dat al bent tegengekomen in je 

onderzoek. Ja klopt dat heb ik ook al van het adviesbureau gehoord. Ja het gaat in schadeland gaat 

het altijd zo: als iemand een schade meldt, dan moet iemand aantonen dat het door de NZL komt, in 

dit geval, dat vonden mensen heel vervelend, want dat was soms heel moeilijk. En dan moest het 

door schade experts beoordeelt worden en dan duurt heel erg lang. En dan uiteindelijk werd het dan 

wel betaald, maar mensen zaten heel lang in de onzekerheid en soms werd het ook niet betaald en je 

hebt allemaal mensen die dan weer advies moesten uitbrengen en dat hebben wij toen omgedraaid, 

hebben wij gezegd, als iemand schade meldt gaan wij ervan uit dat het komt door de NZL, we komen 

natuurlijk wel even kijken en dan moeten wij aantonen dat het NIET door de NZL komt. En sterker 

nog, als het enigszins kan dan reparen wij het ook gewoon meteen: de omgekeerde bewijslast. En dat 

heeft echt supergoed gewerkt, mensen waren er heel blij mee! Dat is vanaf 2009/2010 ongeveer 

ingegaan. Maar dat heeft heel erg geholpen en dat was voor ons eigenlijk ook heel handig want dan 

hoefden wij niet allemaal deskundigen in te huren, alleen maar een scheurtje in het stuk werk te 

reparen. Nou dat voorbeeld zou jij eigenlijk ook bij het fonds leefbaarheid kunnen zeggen. Net even 

denken van ja, weetje het is ook gewoon veel overlast, dus als mensen dat aangeven dat ze veel 

overlast hebben en ze willen graag ’s nachts in een hotel, want dan is er veel lawaai, niet denken ik 

ga eerst vragen hoeveel decibel het is en of het wel boven de grens zat, maar gewoon ja is goed, 

jullie kunnen in een hotel.  

Oke duidelijk. Als je dat moet onderzoeken kost het heel veel tijd.  

Ja dat bedoel ik met ruimhartig. Niet dat het echt onzin is, maar je kunt natuurlijk alles kun je testen 

en procedures op loslaten, en hier zeggen wij, nou ja als iemand wat vraagt en checken het natuurlijk 

wel even maar als we ook het gevoel hebben, dat het een logische vraag is dan proberen wij dat te 

regelen.  

Denk jij dat de organisatie op een goede manier heeft gehandeld wat betreft het fonds leefbaarheid? 

Dan heb ik het over de lijnen binnen de organisatie en hoe zaken werden geregeld? 

Ja dat denk ik zeker. Wij hadden bij de zwaardere gevallen, zal ik maar zeggen, hebben we echt de 

procedures, de woningurgent et cetera. Wij hadden daar ook speciale adviseurs voor en die heb jij 

gesproken. Wij hadden een procedure dat wij hier aan tafel, dat ik uiteindelijk de besluiten moest 

nemen over fonds. Maar we hoorden natuurlijk ook de verschillende adviezen. Maar voor de kleine 

dingetjes hebben wij op een gegeven moment ook gezegd: dat moeten de omgevingsmanagers, 

Boukje en Richard en de rest, die moeten dat ook zelfstandig kunnen doen, want ik gaf je net het 
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voorbeeld van de omgekeerde bewijslast. Als je maanden moet wachten tot er iets gebeurd is, is dat 

ook weer vervelend. Dus dat geldt ook als Boukje of andere, in een contact merkt dat mensen zich 

ergens aan irriteren of dat er iets aan de hand is. Dan hebben zij van mij mandaat, ik moet dat 

achteraf nog wel formeel besluiten, maar dan hebben zij mandaat gehad om dat te dekken en om te 

zeggen oke dat gaan wij doen. Ga jij vannacht maar naar een hotel, want inderdaad dit is niet fijn, 

zonder dat hier eerst aan tafel gezeten moest worden.  

Oke dus die verantwoordelijkheid hadden de omgevingsmanagers? Ja die hadden allemaal mandaat 

om dat te doen, dat is zelfs wel eens vastgelegd in een bedrag tot 750 euro geloof ik. Die konden dat 

doen, dus ook als ze denken, goh wat vervelend nou, door nou laat ik eens wat noemen. Je staat 

ergens en er rijdt een vrachtwagen van ons langs en er valt wat modder af en je kleren moeten naar 

de stomerij. Dan kunnen wij natuurlijk de procedures starten van wat bij de aannemer neergelegd 

moet worden die dat weer bij de onder aannemer aanlegt, de transport verzorger et cetera. Nee wat 

Boukje dan doet, om maar even bij Boukje te blijven, is gewoon zeggen stuur de rekening van de 

stomerij maar naar mij en ze geef er nog een boeketje bloemen bij, van sorry dat vinden wij heel 

vervelend. Nou dat is de toepassing uit het leefbaarheids fonds. Dat soort kosten gaan er ook 

natuurlijk.  

Dus jij de eindverantwoordelijke? Ja! Maar Gerard heeft ook veel erin meegespeeld? 

Ja natuurlijk, dat gelde overal, uiteindelijk ben ik eindverantwoordelijke maar Gerard is als 

contractmanager, in dit geval op die stations en op andere stations natuurlijk andere 

contractmanagers, die kan ook het beste dat oordeel vormen van ja hier moeten wij echt even iets 

mee of juist niet. Dus als hij dan al bepaalde besluiten nam, dan sloot hij dat meestal dan met mij 

kort. Of ik moest het uiteindelijk nog goedvinden.  

Ja juist omdat hij heel erg in de praktijk zat? Ja natuurlijk hij is manager van de stations. Hij krijgt als 

eerste, nouja eigenlijk de omgevingsmanager krijgen het als eerste, maar hij merkt het ook als eerst. 

Dat hij er echt iets mee moet. En hij kan dan de keus nog maken, en dat kan ik hier een stuk 

moeilijker, van doe ik wat van die leefbaarheidmaatregelen in de zin van er is weinig aan te doen, 

maar een doekje voor het bloeden. Ga maar naar het hotel, of is het zodanig, dat de aannemer zegt: 

nee jij moet nu een andere werkmethode gebruiken want dit veroorzaakt teveel overlast. Soms kan 

dat natuurlijk ook, en dat kan hij dan bepalen. Dat je zegt nee wij kunnen nog wat doen in de 

werkmethode, waardoor de omgeving minder last heeft, of nou nee dit is nou het uiterste en dat kun 

je misschien in leefbaarheids iets doen. Die keus zeg maar, die kan natuurlijk de contractmanager het 

beste maken.  
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Ik hoor dat de organisatie heel goed heeft gewerkt en dat dat vooral komt door de directe lijnen in de 

organisatie, dat het niet heel bureaucratisch was, dat je niet langs heel veel personen moest om iets 

te regelen.  

Nee wij hebben zoveel mogelijk geprobeerd om dat eruit te halen. Kijk de uitkomst is vaak helemaal 

niet anders. Bij vergoedingen of hotels of wat dan ook, de uitkomst is niet anders. In dat betreft 

scheelt het in geld ook niks, alleen de frustraties bij de bewoners of ondernemers, doordat het 

allemaal heel lang duurt, dat voorkom je hiermee. Je voorkomt een stuk frustratie, sterker nog 

mensen zijn er blij mee. En moet ik heel eerlijk zeggen, het voorkomt kosten bij ons. Want die kosten 

van het hotel maken niet uit, die waren en blijven honderd euro, maar het feit dat er geen 10 

mensen eerst naar hebben hoeven kijken, die ook allemaal honderd euro per uur kosten, ja dat 

scheelt. Dus uiteindelijk bespaar je ook nog eens op proceskosten, door het lijkt dan misschien dat je 

wel eens iets betaald wat je eigenlijk niet had hoeven betalen, maar dat weegt in kosten ruimschoots 

op tegen het feit dat je niet allemaal procedures door hoeft.  

Oke! Denk jij dat er nog meer vertraging was geweest van de NZL als er geen fonds was geweest?  

Nou precies het fonds leefbaarheid, dat durf ik niet te zeggen , ik ben er wel van overtuigd dat we 

meer vertraging gehad zouden hebben, als we niet deze aanpak van omgevingsmanagement hadden 

gehad. De een op een contacten met de mensen, en daar hoort ook het fonds bij.  

Oke meer het omgevingsmanagement in het algemeen?  

Ja in het algemeen, als we die aanpak niet hadden gevolgd en bij omgevingsmanagement. Ik kan me 

niet voorstellen dat een project geen leefbaarheids fonds heeft. Onze financiële mensen noemden 

het het lief en leed potje. Nee je kunt er niet zonder, maar vertraging, we hadden zeker meer 

vertraging gehad als we niet op deze manier hadden gewerkt.  

Dus je bedoelt ook het schadebureau en funderingsherstel? 

Ja dat hoort er allemaal bij inderdaad! Zou heel veel uitgemaakt hebben. 

De handleiding omschrijft alle 13 maatregelen uit het fonds. Persoonlijk contact staat niet 

omschreven als maatregel, maar terwijl ik denk dat de belangrijkste en grootste maatregel is en dat 

komt ook naar voren uit de interviews met bewoners en ondernemers. Dat ze weten dat er altijd 

iemand bereikbaar is en dat ze gehoord worden. En dat er een Rente de Weert is.  

100% mee eens. Hij staat er niet bij omdat het een organisatieprincipe is dat we, dat gaf ik net al aan, 

vertraging zit hem in het geheel van het omgevingsmanagement, en het belangrijke onderdeel is het 
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1 op 1 contact. En het leefbaarheids fonds is dan ook wel van belang. Dus eens. Hij staat er niet in 

omdat het geen officiële maatregel is, die je inzet als er een klacht komt.  

Oke je kan het niet beschrijven als een echte maatregel. Maar ik neem het wel mee in mijn 

onderzoek? 

Ja nogmaals, helemaal mee eens. Daar begint en eindigt het fonds mee.  

Oke fijn, dan is dat duidelijk. Niet letterlijk een maatregel maar in de praktijk wel en dan ook meteen 

een van de belangrijkste.  

Ja net als de vergoedingsregel, die wordt ook als heel belangrijk gezien.  

Ja klopt.  

Wel jammer dat er niet in cijfers is uit te drukken, wat de maatregelen echt hebben gedaan.  

Nee dat kun je niet, je kunt het niet omrekenen naar bijvoorbeeld vertragingstijd. Je kunt het ook 

niet omrekenen naar rapportcijfers ofzo, van stel dat wij de maatregelen niet hadden gehad, hadden 

wij dan een 6 gescoord in plaats van een 8, dat kun je inderdaad niet.  

Ja je kunt hier alleen maar kwalitatief onderzoek doen en dan kijken wat echt de ervaringen waren 

met het fonds en of het de volgende keer net zo zou moeten gaan.  

Nou volgens mij kun je wel het omgekeerde zeggen, ik weet niet of dat voor elke maatregel kan, 

maar je weet wel met zekerheid dat als je echt nachten werkt en je kunt mensen geen hotel 

overnachting aanbieden dat de relatie met de omgeving niet beter wordt. En dan gaan zijn weerslag 

hebben op andere momenten en dat geldt ook voor het aanbieden voor een andere werkplek, het 

uit huis plaatsen als mensen helemaal gek worden van het werken en je kunt ze helpen met een 

woning. Je weet niet precies wat het bijdraagt aan het succes van het project, maar je weet wel dat 

als het er niet zou zijn en mensen worden helemaal gek en, nou ja dat is ten eerste heel zielig voor 

die mensen, dat is een hele belangrijke factor. Maar ze kunnen naar de publiciteit stappen, en naar 

de politiek en voor een project is dat heel vervelend dan kun je op allerlei manieren in de vertraging 

schieten. Als je het project niet hebt weet je dat je er last van hebt.  

Oke dat wordt ook duidelijk uit de interviews. Bijna allemaal geven ze aan andere stappen te hebben 

ondernomen zonder de maatregelen. 

Ja dat is het exact, als het er niet geweest zou zijn dan zouden wij er heel veel last van hebben. Als 

het er wel is kun je niet precies aangeven wat het dan bijdraagt aan het succes. Maar je weet wel dat 

als het er niet is je er heel veel last van hebt.  
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Oke en er wordt ook nog een evaluatie naar het schadebureau gedaan, en een enquête door de 

stichting Gijzelgracht. Zij onderzoeken ook of het compenseren heeft gewerkt? 

Ja zij stellen dezelfde soort vragen als jij in de interviews. Van hoe mensen de behandeling hebben 

gevonden, evenals die van het schadebureau, of ze verschil merken voor en na 2008/2009, dat soort 

vragen. En dat doen ze uit opdracht van jullie? Nee dat hebben zij zelf bedacht en ze betalen het ook 

grotendeels zelfs, ook door ons gesubsidieerd, indirect. Ze beschouwen het nu, nu wij weinig 

werkzaamheden op het maaiveld hebben, zo meteen niks meer, beschouwen zij het ook als een 

soort eindevaluatie, waarbij zij ook hun eigen functioneren, wat hebben ze gemerkt van de stichting 

Gijzelgracht. Dat zit ook in de vragenlijst. Maar je kunt de vragenlijst hebben als je wilt, dan weet je 

wat ze precies vragen. Oke zal ik doen.  

Denk jij over het algemeen dat er voldoende is gecompenseerd? Als je nu terugkijkt op alle jaren?  

De combinatie van het schadebureau en fonds leefbaarheid.  

Ik vind dat heel lastig te beoordelen. Ik heb zelf het gevoel, kijkend naar wat we gedaan hebben, en 

ook de geluiden, want daar kun je het toch wel een beetje aan afmeten, jij doet nu dit onderzoek 

maar wij horen natuurlijk uit alle hoeken ook al heel veel, denk ik dat wij het netjes hebben gedaan 

eerlijk gezegd.  

En iets wat er in de toekomst anders zou moeten als er nog eens een metrolijn komt?  

Ja eerder! Het is nu natuurlijk dat het uiteindelijk pas in 2005 begon, in 2005 van de grond gekomen, 

en hebben wij het echt, de manier toegepast het fonds, en maatregelen als het funderingsherstel. 

Het schadebureau was er wel vanaf het begin. Maar het leefbaarheids fonds kwam pas later, en de 

ruimhartige toepassing kwam nog weer iets later. Ja dat zou je anders moeten doen natuurlijk, vanaf 

het begin moeten doen. Dat is denk ik de belangrijkste lessen. En natuurlijk het totale pakket goed 

bekijken: leefbaarheids fonds, schadebureau, regelingen, funderingsherstel. Dat hele pakket, dat zou 

je aan het begin, op zijn volledigheid willen bekijken en ook vanaf het begin kunnen inzetten, nu is 

het gefarceerd gegaan en dan hebben wij ook de aanpassingen en de wijze waarop we het 

toepassen. Dus die lessen zou ik meenemen. Maar in essentie zoals het de afgelopen jaren is gegaan 

zou ik het niet anders willen.  

En de directe lijnen wel zo houden? 

Ja dat doen wij nu bij elk project. Niet alleen de NZL, maar ook andere projecten, daar passen we die 

lessen al toe natuurlijk.  

Nu heb ik op de meeste vragen wel antwoord! Mooi!  
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Hier alleen nog een vraag over de doelen van het fonds, die jullie hebben. Het zijn er twee en de 

tweede is mij nog niet helemaal duidelijk. Zou jij die even kunnen toelichten?  

Ik zal het even voorlezen: het naar behoren uitvoeren van de maatschappelijke taak van de 

gemeente conform de subsidiebeschikking. Ik moet je heel eerlijk zeggen ik weet niet naar welke 

zinsneden in de subsidiebeschikking dit verwijst. Ik kan me voorstellen dat er staat: dat de gemeente 

netjes met de omgeving moet omgaan en dat dit daar een voorbeeld van is. Dat is het enige maar ik 

weet het niet. Rekening houden met de bewoners en ondernemers. Dan zou ik even moeten kijken in 

de beschikking en dan kan ik het wel toelichten, maar dat kunnen wij nog wel even opzoeken of dat 

kan jij met Machteld opzoeken. Oke helemaal top, dankjewel voor de tip. En ook hartstikke bedankt 

voor de tijd!  
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7.2 Beeld van de overlast bij de drie diepe stations  

7.2.1. Rokin 
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7.2.2. Vijzelgracht 
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7.2.3 De Pijp 
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7.3 Kosten fonds leefbaarheid op officieel gerapporteerde wijze Metro en Tram  

Kosten 2005  Realisatie 

    (verwerkte 

 Project (Omschrijving) bedragen 

 Fonds Leefbaarheid : Algemeen 224.808,70 

 Fonds Leefbaarheid : Noord 11.282,31 

 Fonds Leefbaarheid :Zinktunnel 1.689,15 

 Fonds Leefbaarheid : CS 3.600,00 

 Fonds Leefbaarheid : RKN 123.502,64 

 Fonds Leefbaarheid : VZG 114.933,90 

 Fonds Leefbaarheid : CTB 497.956,06 

  _________________ 

Totaal generaal  977.772,76 

  ================= 

Kosten 2006 Realisatie 

    (verwerkte 

 Project (Omschrijving) bedragen 

 Fonds Leefbaarheid : Algemeen 63.018,29 

 Fonds Leefbaarheid : Noord 46.986,34 

 Fonds Leefbaarheid :Zinktunnel 2.090,00 

 Fonds Leefbaarheid : RKN 25.780,98 

 Fonds Leefbaarheid : VZG 61.393,14 

 Fonds Leefbaarheid : CTB 334.427,10 

 Fonds Leefbaarheid : EUR 40.857,87 

  _________________ 

Totaal generaal 574.553,72 

  ================= 
 

Kosten 2007 Realisatie 

    (verwerkte 

 Project (Omschrijving) bedragen 

 Fonds Leefbaarheid : Algemeen 43.897,12 

 Fonds Leefbaarheid : Noord 38.579,83 

 Fonds Leefbaarheid : CS 6.680,15 

 Fonds Leefbaarheid : RKN 18.866,37 

 Fonds Leefbaarheid : VZG 57.315,53 

 Fonds Leefbaarheid : CTB 330.247,23 

 Fonds Leefbaarheid : EUR 1.069,60 

  _________________ 

Totaal generaal 496.655,83 

  ================= 
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Algemeen 2008        

Code Opdrachtnemer Omschrijving Bedrag Kosten Status 
Onvoorz
ien 

StartDat
um 

EindDat
um 

2008 N.T.B. 
reservering 2008-
2012 0 0 

Geree
d 0 

27-05-
2009 

31-12-
2011 

Expl08 N.T.B. aansluiting exact 
186.356,

91 
186.356,

91 
Geree
d 0 

28-10-
2008 

28-10-
2008 

nzl282003 
Geuzinge & 
Groeneveld 

Werkzaamheden 
fonds 
leefbaarheid 2008 

42.603,3
0 

42.603,3
0 

Geree
d 0 

01-01-
2008 

31-12-
2008 

nzl282027 GGD 

Metingen 
luchtkwaliteit 
Ferdinand 
Bolstraat  5.720,00 5.720,00 

Geree
d 0 

31-01-
2008 

31-12-
2008 

nzl282028 GGD 
Metingen 
luchtkwaliteit VZG 6.320,00 6.320,00 

Geree
d 0 

01-01-
2008 

31-12-
2008 

nzl282035 

OGA Onr.Goed 
Gemeente 
Amsterdam 

Uitplaatsing 
Lijnbaansgracht 
312 1.790,00 1.790,00 

Geree
d 0 

19-04-
2008 

19-05-
2008 

nzl282040 Entree Vert 
huur 
plantenbakken 

10.825,0
0 

10.825,0
0 

Geree
d 0 

18-06-
2008 

30-12-
2008 

nzl282047 Gobel M. architect 
geluidsisolatie 
Warmoesstraat 

17.658,0
0 

17.658,0
0 

Geree
d 0 

24-07-
2008 

24-12-
2008 

nzl282051 lankhorst 
voorzitterschap 
BCU 6.961,01 6.961,01 

Geree
d 0 

21-01-
2008 

31-12-
2008 

nzl282055 koRprodukties 

Projectleider 
bouwplaatsbelevi
ng 

29.580,4
0 

29.580,4
0 

Geree
d 0 

01-08-
2008 

31-12-
2008 

Ontvangst 
Doeswijk Particulier 

terugstorten 
Doeswijk, 
subsidie VGT 

-
12.500,0

0 

-
12.500,0

0 
Geree
d 0 

11-07-
2009 

11-11-
2009 

pb 
Adviesbureau 
Noord/Zuidlijn 

Huur 
Warmoesstraat 
16G 

36.000,0
0 

36.000,0
0 

Geree
d 0 

28-10-
2008 

31-12-
2008 

Vat 

Stadsdeel 
Amsterdam Oud-
Zuid 

Ontehffing IVV 
Colmans 90 90 

Geree
d 0 

01-01-
2008 

07-12-
2008 

Vat 
GasOnderhoudsKom
binatie 

Onderhoud 
Geiser 72,27 72,27 

Geree
d 0 

01-01-
2008 

31-12-
2008 

Vat De Alliantie 
Huur 1e van der 
heydenstraat 133 300,65 300,65 

Geree
d 0 

01-01-
2008 

31-12-
2008 

Vat NUON 

Energie 1e Jan 
van der 
Heydenstraat 133 401,27 401,27 

Geree
d 0 

01-01-
2008 

31-12-
2008 

Vat KPN F Bolstraat 14 676 676 
Geree
d 0 

01-01-
2008 

31-12-
2008 

Water aan de 
VGT N.T.B. 

laatste rekening 
Doeswijk 8.400,00 8.400,00 

Geree
d 0 

15-03-
2009 

15-03-
2010 

      
341.254,

81 
341.254,

81         

         

Externen        

Code Opdrachtnemer Omschrijving Bedrag Kosten Status 
Onvoorz
ien 

StartDat
um 

EindDat
um 

Divv DIVV 

bijdrage 
coordinatiestelsel 
2009 

20.000,0
0 

20.000,0
0 

Geree
d 0 

01-01-
2009 

31-12-
2009 

externen N.T.B. 
inhuur externen 
2009 0 0 

Progno
se 0 

01-01-
2009 

31-12-
2009 

nzl29420050 lankhorst 

Voorzitterschap 
BCU/Natte 
Damrak 5.280,00 5.280,00 

Geree
d 0 

01-01-
2009 

31-12-
2009 

nzl29420070 
Geuzinge & 
Groeneveld inzet FL 2009 

50.152,0
0 

50.152,0
0 

Geree
d 0 

01-01-
2009 

31-12-
2009 

      
75.432,0

0 
75.432,0

0         

         
 
 
 
 
Glas/parkeren        
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Code Opdrachtnemer Omschrijving Bedrag Kosten Status 
Onvoorz
ien 

StartDat
um 

EindDat
um 

Glazenwassen Klaver Drie Vijzelgracht 2009 
10.348,3

4 
10.348,3

4 
Geree
d 0 

01-01-
2009 

31-12-
2009 

Glazenwassen Klaver Drie F. Bolstraat 
14.571,1

0 
14.571,1

0 
Geree
d 0 

01-01-
2009 

31-12-
2009 

Glazenwassen Klaver Drie Europaplein 1.764,38 1.764,38 
Geree
d 0 

01-08-
2009 

31-12-
2009 

Kerstverlichting N.T.B. 
bijdrage 
kerstverlichting 4.858,00 4.858,00 

Geree
d 0 

01-01-
2009 

30-12-
2009 

parkeren Kost 2010 
15.120,0

0 
15.120,0

0 
Geree
d 0 

12-01-
2010 

31-12-
2010 

Parkeren  Kost 2009 
56.800,0

0 
56.800,0

0 
Geree
d 0 

01-01-
2009 

31-12-
2009 

Parkeren/glazen
wasse N.T.B. 2009 0 0 

Progno
se 0 

01-01-
2009 

31-12-
2009 

      
103.461,

82 
103.461,

82         

         

Diversen         

Code Opdrachtnemer Omschrijving Bedrag Kosten Status 
Onvoorz
ien 

StartDat
um 

EindDat
um 

div kosten 2009 N.T.B. div leveranciers 
10.483,8

8 
10.483,8

8 
Geree
d 0 

01-01-
2009 

31-12-
2009 

Diversen N.T.B. 
2009 ramen Natte 
Damrak/MD 0 0 

Geree
d 0 

01-01-
2009 

31-12-
2009 

Diversen N.T.B. 
2009 7 weken 
Zuid 0 0 

Progno
se 0 

01-01-
2009 

31-12-
2009 

Diversen N.T.B. 

2010 Doorzetten 
vergoeding 
bewoners 0 0 

Progno
se 0 

01-01-
2009 

31-12-
2009 

Diversen N.T.B. 
Omgevingsgevoel
igheid 0 0 

Progno
se 0 

01-01-
2009 

31-12-
2009 

Diversen N.T.B. 
Hotelovernachting
en 0 0 

Progno
se 0 

01-01-
2009 

31-12-
2009 

Diversen 
Diverse kleine 
crediteuren 

Steigers voor 
schilderwerk / 
glaszetten 1.887,72 1.887,72 

Geree
d 0 

14-08-
2009 

31-12-
2009 

glas HGI Glas 
glas 
Saenredamstr 48 1.989,28 1.989,28 

Geree
d 0 

09-09-
2009 

09-11-
2009 

Homan 
Homan 
Elektrotechniek 

Feestverlichting 
Vijzelgracht 6.800,00 6.800,00 

Geree
d 0 

24-12-
2009 

31-12-
2009 

Leges ramen 
Warmoest SDAC 

Leges 
bouwaanvraag 
ramen 
Warmoestraat 3.120,00 3.120,00 

Geree
d 0 

01-06-
2009 

31-12-
2009 

nzl29420170 Van der Spek 

geluidssisolatie 
ramen 
Warmoesstraat 
10 

48.860,0
0 

48.860,0
0 

Geree
d 0 

01-01-
2009 

31-12-
2009 

nzl29420390 
Persian 
schilderwerken 

Schilderwerk 
Warmoesstraat 
10 8.500,00 8.500,00 

Geree
d 0 

09-06-
2009 

09-10-
2009 

nzl29420400 Van der Spek 
Warmoesstraat 
10 

36.667,3
2 

36.667,3
2 

Geree
d 0 

29-05-
2009 

29-12-
2009 

nzl29420410 Van der Spek 

geluidsisolatie 
Warmoesstraat 
16 hoog 

47.944,0
0 

47.944,0
0 

Geree
d 0 

03-06-
2009 

03-10-
2009 

nzl29420420 Van der Spek 

geluidsisolatie 
Warmoesstraat 
16 laag 

49.330,0
0 

49.330,0
0 

Geree
d 0 

03-06-
2009 

03-10-
2009 

nzl29420550 Van der Spek 

Aanpassing 
dakopbouw 
Warmoesstraat 
10-5 

22.096,0
0 

22.096,0
0 

Geree
d 0 

08-12-
2009 

31-12-
2009 

nzl29420760 Canal Company 
bijdrage kosten 
buitenreclame 1.375,55 1.375,55 

Geree
d 0 

20-06-
2009 

20-12-
2009 

nzl29421040 
Persian 
schilderwerken 

schilderen 
kozijnen Maisson 
Descartes 

19.912,1
8 

19.912,1
8 

Geree
d 0 

09-07-
2009 

09-12-
2009 

nzl29421050 HGI Glas 
Geluidisolerend 
glas MD 

31.504,7
5 

31.504,7
5 

Geree
d 0 

09-07-
2009 

09-12-
2009 
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nzl29421290 Waternet 

deelname 
klankbordgroep 
CF onderzoek 1.846,00 1.846,00 

Geree
d 0 

05-10-
2009 

30-12-
2009 

nzl29421300 CRUX 
strategisch advies 
belendingen 6.765,00 6.765,00 

Geree
d 0 

05-10-
2009 

30-12-
2009 

nzl29421370 
Persian 
schilderwerken 

schilderen 
Warmoesstraat 
16 

25.000,0
0 

25.000,0
0 

Geree
d 0 

19-10-
2009 

19-12-
2009 

nzl29421380 Veeken 

Tuimelvensters 
Warmoesstraat 
10-5 

10.235,0
0 

10.235,0
0 

Geree
d 0 

26-11-
2009 

31-12-
2009 

nzl29421390 
Homan 
Elektrotechniek 

Feestverlichting 
Rokin 6.380,00 6.380,00 

Geree
d 0 

20-11-
2009 

20-11-
2009 

nzl29421510 Duytsbouw 
funderingsherstel 
gevel RKN 58 3.496,42 3.496,42 

Geree
d 0 

10-11-
2009 

31-12-
2009 

nzl30420150 
Geuzinge & 
Groeneveld 

onderzoek 
belendingen 9.440,00 9.440,00 

Geree
d 0 

01-01-
2010 

31-12-
2010 

oninbaar N.T.B. 

bataling aan IVV 
oninbare dubbele 
vergoeding 2008 2.470,52 2.470,52 

Geree
d 0 

12-03-
2009 

12-03-
2010 

pb 
Diverse kleine 
crediteuren 

Over het IJ 
festival 
sponsoring 1.188,68 1.188,68 

Geree
d 0 

27-10-
2009 

31-12-
2009 

Stichting 
Gijzelgrac Stichting Gijzelgracht 

Voorschot 
Stichting 
Gijzelgracht 

66.600,0
0 

66.600,0
0 

Geree
d 0 

07-06-
2009 

01-06-
2010 

verg. 
bewoner/onder N.T.B. 

vergoeding 
bewoners/ondern
emers NRD 1.050,00 1.050,00 

Geree
d 0 

01-01-
2009 

30-12-
2009 

verg. 
bewoner/onder  N.T.B. 

vergoeding 
bewoners/ondern
emers CTB 

35.583,0
6 

35.583,0
6 

Geree
d 0 

01-01-
2009 

30-12-
2009 

verg. 
bewoner/ondern N.T.B. 

vergoeding 
bewoners/ondern
emers Damrak 

61.394,8
7 

61.394,8
7 

Geree
d 0 

01-01-
2009 

31-12-
2010 

Verg. 
bewoner/ondern N.T.B. 

Vergoeding 
bewoners/ondern
emers EUR 58,82 58,82 

Geree
d 0 

10-01-
2009 

30-12-
2009 

verg. bewoners N.T.B. 

hotelovernachting 
avond/nachtwerk 
startschacht 5.104,22 5.104,22 

Geree
d 0 

29-01-
2009 

31-12-
2010 

verg. 
bewoners/onder N.T.B. 

Vergoeding 
bewoners/ondern
emers 
Vijzelgracht 

37.851,8
7 

37.851,8
7 

Geree
d 0 

01-01-
2009 

31-12-
2009 

verg. 
bewoners/onder N.T.B. 

vergoeding 
bewoners/ondern
emers RKN 

12.785,0
0 

12.785,0
0 

Geree
d 0 

01-01-
2009 

31-12-
2010 

      
577.720,

14 
577.720,

14         

 

 

Glas/parkeren        

2010         

Code Opdrachtnem
er 

Omschrijving Bedr
ag 

Koste
n 

Stat
us 

Onvo
orzie
n 

Start
Datu
m 

Eind
Datu
m 

2010 FL N.T.B. Prognose 2010 0 0 Prog
nose 

0 01-
01-
2010 

31-
12-
2010 

Klaver 3 Klaver Drie Ramen wassen 
Saenredamstraat 

2.443
,40 

2.443
,40 

Ger
eed 

0 08-
02-
2010 

01-
07-
2011 
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Klaver 3 Klaver Drie ramen wassen 
Rokin 

7.362
,48 

7.362
,48 

Ger
eed 

0 01-
01-
2010 

31-
12-
2010 

Klaver 3 Klaver Drie ramen wassen 
Ferdinand 
Bolstraat 

13.74
1,26 

13.74
1,26 

Ger
eed 

0 02-
03-
2010 

31-
12-
2010 

Klaver 3 Klaver Drie ramen wassen 
Vijzelgracht 

11.02
5,72 

11.02
5,72 

Ger
eed 

0 02-
03-
2010 

31-
12-
2010 

Klaver 3 Klaver Drie F Bolstraat 
132/134 

193,9
3 

193,9
3 

Ger
eed 

0 07-
12-
2010 

31-
12-
2010 

Klaver 3 Klaver Drie ramen wassen 
Scheldeplein 

1.437
,70 

1.437
,70 

Ger
eed 

0 12-
11-
2010 

31-
12-
2010 

Klaver drie Klaver Drie van Campenstr 1.360
,32 

1.360
,32 

Ger
eed 

0 21-
08-
2010 

21-
12-
2010 

Parkeren 
2010 

Kost Kost parkeren 74.63
0,00 

74.63
0,00 

Ger
eed 

0 01-
01-
2010 

22-
12-
2010 

      112.1
94,81 

112.1
94,81 

        

         

2011         

Code Opdrachtnem
er 

Omschrijving Bedr
ag 

Koste
n 

Stat
us 

Onvo
orzie
n 

Start
Datu
m 

Eind
Datu
m 

jaarplan 
2011 

Prognose prognose 
glas/parkeren 

0 0 Prog
nose 

0 01-
01-
2011 

31-
12-
2011 

Klaver 3 Klaver Drie trappenhuis F 
Bolstr 132/134 
tijdens CFH 

71,36 71,36 Ger
eed 

0 01-
01-
2011 

01-
04-
2011 

Klaver 3 Klaver Drie Scheldeplein 3.087
,38 

3.087
,38 

Ger
eed 

0 01-
03-
2011 

16-
05-
2011 

Klaver 3 Klaver Drie ramen wassen J 
van Campenstr 

684,3
6 

684,3
6 

Ger
eed 

0 01-
03-
2011 

22-
05-
2011 

nzl314201
30 

Klaver Drie ramen wassen 
RKN,VGT,CTB 

34.81
6,92 

34.81
6,92 

Ger
eed 

0 13-
01-
2011 

31-
12-
2011 

nzl314201
40 

Kost parkeren CTB 2011 93.24
0,00 

93.24
0,00 

Ger
eed 

0 19-
01-
2011 

19-
12-
2011 

nzl314208
60 

Klaver Drie ramen wassen 
Schelde/Europaplei
n 

3.187
,92 

3.187
,92 

Ger
eed 

0 01-
04-
2011 

06-
12-
2011 
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nzl314213
70 

Klaver Drie uitbreiding ramen 
wassen VGT 

16.38
6,96 

16.38
6,96 

Ger
eed 

0 01-
08-
2011 

19-
12-
2011 

      151.4
74,90 

151.4
74,90 

        

         

2012         

Code Opdrachtnem
er 

Omschrijving Bedr
ag 

Koste
n 

Stat
us 

Onvo
orzie
n 

Start
Datu
m 

Eind
Datu
m 

diverse 
kosten 

N.T.B. diverse kosten 325 325 Ger
eed 

0 01-
11-
2012 

21-
12-
2012 

Jaarplan 
2012 

N.T.B. Prognose cf BP 
2012 

0 0 Prog
nose 

0 01-
01-
2012 

31-
12-
2012 

Klaver 3 Klaver Drie Jacob van 
Campenstr 

688,9
7 

688,9
7 

Ger
eed 

0 01-
05-
2012 

11-
12-
2012 

Kost Kost jul/dec 2012 46.62
0,00 

46.62
0,00 

Ger
eed 

0 01-
07-
2012 

16-
07-
2012 

nzl324200
10 

Kost parkeerplaatsen 1e 
halfjaar 

46.62
0,00 

46.62
0,00 

Ger
eed 

0 01-
01-
2011 

30-
06-
2012 

nzl324201
10 

Klaver Drie Ramen wassen 1e 
halfjaar 

22.03
6,88 

22.03
6,88 

Ger
eed 

0 01-
01-
2011 

30-
06-
2011 

nzl324217
80 

Jan van Rijn 
Glazenwasseri
j 

Ramen lappen 
Rokin 

2.150
,00 

2.150
,00 

Ger
eed 

0 04-
10-
2012 

04-
10-
2012 

nzl324219
80 

Jan van Rijn 
Glazenwasseri
j 

glasbewassing F 
Bolstr 

2.725
,00 

2.725
,00 

Ger
eed 

0 01-
10-
2012 

09-
10-
2012 

nzl324219
90 

Jan van Rijn 
Glazenwasseri
j 

galsbewassing 
Vijzelstraat 

e 2.725
,00 

Ger
eed 

0 01-
10-
2012 

09-
10-
2012 

      123.8
90,85 

123.8
90,85 

        

         

2013         

Code Opdrachtnem
er 

Omschrijving Bedr
ag 

Koste
n 

Stat
us 

Onvo
orzie
n 

Start
Datu
m 

Eind
Datu
m 

Jaarplan 
2013 

N.T.B. prognose cf 
jaarplan 2013 

0 0 Prog
nose 

0 01-
01-
2013 

24-
12-
2013 

Kost Kost parkeren CTB 46.62
0,00 

46.62
0,00 

Ger
eed 

0 01-
01-
2013 

24-
12-
2013 
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nzl334409
00 

Jan van Rijn 
Glazenwasseri
j 

Glasbewassing 
2013 

36.81
0,00 

36.81
0,00 

Ger
eed 

0 01-
02-
2013 

04-
12-
2013 

waarborgs
ommen 

N.T.B. waarborgsom 
Koopmans 

50 50 Ger
eed 

0 01-
12-
2013 

10-
12-
2013 

      83.48
0,00 

83.48
0,00 

        

         

2014         

Code Opdrachtnem
er 

Omschrijving Bedr
ag 

Koste
n 

Stat
us 

Onvo
orzie
n 

Start
Datu
m 

Eind
Datu
m 

nzl344409
30 

Jan van Rijn 
Glazenwasseri
j 

glasbewassing 
2014 

36.20
0,00 

35.62
5,00 

Lop
end 

0 01-
01-
2014 

29-
12-
2014 

Prognose N.T.B. Prognose 2014 3.800
,00 

0 Prog
nose 

0 01-
01-
2014 

20-
12-
2014 

      40.00
0,00 

35.62
5,00 

        

         

Bewoners         

2010         

Code Opdrachtnem
er 

Omschrijving Bedr
ag 

Koste
n 

Stat
us 

Onvo
orzie
n 

Start
Datu
m 

Eind
Datu
m 

2010 FL N.T.B. jaarplan 2010 0 0 Prog
nose 

0 01-
01-
2010 

31-
12-
2010 

bedrijven 
CTB 

N.T.B. bedrijven CTB 3.775
,00 

3.775
,00 

Ger
eed 

0 26-
01-
2010 

26-
12-
2010 

bedrijven 
rondom 
RAI 

N.T.B. vergoedingen 
bedrijven 

168 168 Ger
eed 

0 20-
04-
2010 

20-
12-
2010 

bewoners 
CTB 

N.T.B. vergoeding 
bewoners CTB 

14.20
4,30 

14.20
4,30 

Ger
eed 

0 01-
02-
2010 

31-
12-
2010 

bewoners 
Danmrak 

N.T.B. vergoeding 
bewoners Damrak 

81.73
8,15 

81.73
8,15 

Ger
eed 

0 19-
01-
2010 

19-
12-
2010 

bewoners 
NRD 

N.T.B. vergoeding 
bewoners Noord 

450 450 Ger
eed 

0 26-
03-
2010 

26-
12-
2010 

bewoners 
VGT 

N.T.B. vergoeding 
bewoners VGT 

18.00
9,06 

18.00
9,06 

Ger
eed 

0 01-
01-
2010 

31-
12-
2010 

buurtfeest
en 

N.T.B. buurtfeesten 2.000
,00 

2.000
,00 

Ger
eed 

0 19-
01-
2010 

19-
12-
2010 
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Eigenaren 
CTB 

N.T.B. div tbv eigenaren 
CTB 

246 246 Ger
eed 

0 01-
07-
2010 

31-
12-
2010 

Eigenaren 
Rokin 

N.T.B. div tbv eigenaren 
Rokin 

5.074
,11 

5.074
,11 

Ger
eed 

0 21-
02-
2010 

31-
12-
2010 

hotelovern
achtingen 

N.T.B. div 
hotelovernachtigin
gen 

1.399
,20 

1.399
,20 

Ger
eed 

0 23-
01-
2010 

23-
12-
2010 

nzl304215
20 

Bewonersvere
niging F. 
Bolstraat 

subsidie 2010 1.500
,00 

1.500
,00 

Ger
eed 

0 06-
09-
2010 

06-
11-
2010 

overig 
Damrak 

N.T.B. div kosten Damrak 976,5
3 

976,5
3 

Ger
eed 

0 01-
01-
2010 

31-
12-
2010 

      129.5
40,35 

129.5
40,35 

        

         

2011         

Code Opdrachtnem
er 

Omschrijving Bedr
ag 

Koste
n 

Stat
us 

Onvo
orzie
n 

Start
Datu
m 

Eind
Datu
m 

Bewoners 
VGT 

N.T.B. vergoeding 
bewoners VGT 

8.662
,95 

8.662
,95 

Ger
eed 

0 09-
01-
2011 

31-
12-
2011 

Div kosten N.T.B. Div kosten  648,9 648,9 Ger
eed 

0 01-
08-
2011 

01-
08-
2011 

hotelovern
achtingen 

N.T.B. hotelovernachtinge
n RKN 

3.531
,98 

3.531
,98 

Ger
eed 

0 01-
01-
2011 

01-
12-
2011 

hotelovern
achtingen 

N.T.B. hotelovernachtinge
n Scheldeplein 

4.151
,11 

4.151
,11 

Ger
eed 

0 01-
03-
2011 

09-
12-
2011 

hotelovern
achtingen 

N.T.B. Boren onder de 
Pijp 

18.94
2,30 

18.94
2,30 

Ger
eed 

0 04-
11-
2011 

04-
11-
2011 

hotelovern
achtingen  

N.T.B. hotelovernachtinge
n CTB 2011  

5.578
,88 

5.578
,88 

Ger
eed 

0 01-
01-
2011 

31-
12-
2011 

jaarplan 
2011 

Prognose prognose 
bewoners/eigenare
n 

0 0 Prog
nose 

0 01-
01-
2011 

31-
12-
2011 

nzl314200
20 

Heine huur 
Warmoesstraat 10 

23.37
5,00 

23.37
5,00 

Ger
eed 

0 01-
12-
2010 

31-
12-
2011 

nzl314200
30 

Mulder Huur 
Warmoesstraat 
16D 

1.292
,32 

1.292
,32 

Ger
eed 

0 01-
12-
2010 

31-
12-
2011 
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nzl314200
40 

Brunschot huur 
Warmoesstraat 16 
J/M 

38.50
0,00 

38.50
0,00 

Ger
eed 

0 01-
12-
2010 

31-
12-
2011 

nzl314200
50 

Hasenbosch Warmoesstraat 
16G 

34.77
8,00 

34.77
8,00 

Ger
eed 

0 01-
12-
2010 

31-
12-
2011 

nzl314205
70 

Geuzinge & 
Groeneveld 

tijdelijke huur 
Koopmans 

12.86
0,00 

12.86
0,00 

Ger
eed 

0 01-
03-
2011 

22-
05-
2011 

nzl314213
30 

Geuzinge & 
Groeneveld 

aanv tijdelijke huur 
koopmans 

3.217
,50 

3.217
,50 

Ger
eed 

0 01-
07-
2011 

22-
09-
2011 

nzl314214
40 

Geuzinge & 
Groeneveld 

aanv huur 
Koopmans 

7.929
,50 

7.929
,50 

Ger
eed 

0 04-
10-
2011 

04-
10-
2011 

Saturn Saturn huur 
Warmoesstraat 

-
11.00
0,00 

-
11.00
0,00 

Ger
eed 

0 01-
01-
2011 

28-
12-
2011 

      152.4
68,44 

152.4
68,44 

        

         

2012         

Code Opdrachtnem
er 

Omschrijving Bedr
ag 

Koste
n 

Stat
us 

Onvo
orzie
n 

Start
Datu
m 

Eind
Datu
m 

betonstort
s VGT 

N.T.B. vergoeding 
bewoners etc 

1.442
,42 

1.442
,42 

Ger
eed 

0 01-
02-
2012 

21-
12-
2012 

Calamiteit 
VGT 

N.T.B. Div kosten agv 
calamiteit VGT 

16.95
2,77 

16.95
2,77 

Ger
eed 

0 01-
10-
2012 

11-
12-
2012 

Diversen N.T.B. Div kosten 
bewoners 
Warmoesstraat 

2.435
,60 

2.435
,60 

Ger
eed 

0 01-
01-
2012 

03-
12-
2012 

Diversen N.T.B. Diverse kosten 
bewoners 
Scheldeplein 

150 150 Ger
eed 

0 01-
02-
2012 

10-
12-
2012 

Diversen N.T.B. Diverse kosten 
bewoners VGT 

2.940
,59 

2.940
,59 

Ger
eed 

0 01-
02-
2012 

17-
12-
2012 

Diversen N.T.B. Diverse kosten 
bewoners CTB 

5.000
,14 

5.000
,14 

Ger
eed 

0 01-
03-
2012 

22-
12-
2012 

Jaarplan 
2012 

N.T.B. Prognose cf 
jaarplan 2012 

0 0 Prog
nose 

0 01-
01-
2012 

31-
12-
2012 

nzl324202
30 

Kaelen huur Roerstraat 8.025
,00 

8.025
,00 

Ger
eed 

0 01-
02-
2012 

30-
06-
2012 
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nzl324210
60 

Kaelen huur Roerstr 
jul/dec 

9.630
,00 

9.630
,00 

Ger
eed 

0 01-
07-
2012 

03-
12-
2012 

nzl324212
70 

S. van Dijk tegemoetkoming 
vervangende 
huisvesting 

13.00
0,00 

13.00
0,00 

Ger
eed 

0 01-
07-
2012 

16-
07-
2012 

      59.57
6,52 

59.57
6,52 

        

         

2013         

Code Opdrachtnem
er 

Omschrijving Bedr
ag 

Koste
n 

Stat
us 

Onvo
orzie
n 

Start
Datu
m 

Eind
Datu
m 

Huur Kaelen Huur Roerstraat 4.815
,00 

4.815
,00 

Ger
eed 

0 01-
01-
2013 

23-
03-
2013 

Jaarplan 
2013 

N.T.B. prognose cf 
jaarplan 2013 

0 0 Prog
nose 

0 01-
01-
2013 

24-
12-
2013 

nzl334417
70 

Derksen & 
Singerling 

geluidwerende 
maatr JvC 60 1 

716,4
8 

716,4
8 

Ger
eed 

0 01-
03-
2013 

05-
05-
2013 

nzl334428
70 

Kaelen huur tijd woning 
Roerstr 

14.44
5,00 

14.44
5,00 

Ger
eed 

0 01-
04-
2013 

11-
04-
2013 

Uitplaastin
gen 

N.T.B. div uitplaastingen 
stadsvernieuwings
urgentie 

12.41
7,00 

12.41
7,00 

Ger
eed 

0 01-
02-
2013 

21-
12-
2013 

      32.39
3,48 

32.39
3,48 

        

         

2014         

Code Opdrachtnem
er 

Omschrijving Bedr
ag 

Koste
n 

Stat
us 

Onvo
orzie
n 

Start
Datu
m 

Eind
Datu
m 

nzl344409
50 

Kaelen Huur tijdelijke 
woning Roerstraat 

19.97
5,00 

19.97
5,00 

Ger
eed 

0 01-
01-
2014 

29-
12-
2014 

Prognose N.T.B. Prognose 2014 15.02
5,00 

0 Prog
nose 

0 01-
01-
2014 

20-
12-
2014 

      35.00
0,00 

19.97
5,00 

        

         

Ondersteuning bewoners/bedrijven       

2010         

Code Opdrachtnem
er 

Omschrijving Bedr
ag 

Koste
n 

Stat
us 

Onvo
orzie
n 

Start
Datu
m 

Eind
Datu
m 
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2010 FL N.T.B. prognose 2010 0 0 Prog
nose 

0 01-
01-
2010 

31-
12-
2010 

Aanv kstn 
icecarving 

N.T.B. aanv kstn 
icecarving RKN 

5.879
,48 

5.879
,48 

Ger
eed 

0 16-
02-
2010 

16-
06-
2010 

Bijenkorf N.T.B. Div kosten 
Bijenkorf/folie 

28.87
2,50 

28.87
2,50 

Ger
eed 

0 06-
09-
2010 

06-
11-
2010 

feest CTB 
sept 

N.T.B. feest CTB sept 0 0 Ger
eed 

0 19-
01-
2010 

19-
10-
2010 

Feestverlic
hting F B 

N.T.B. Feestverlichting 
2010 F Bolstr 

5.500
,00 

5.500
,00 

Ger
eed 

0 01-
11-
2010 

17-
12-
2010 

nzl304200
40 

workx steiger 
Warmoesstraat 10 

0 0 Ger
eed 

0 01-
01-
2010 

31-
12-
2010 

nzl304205
80 

Gumtree IJsevenement 
Rokin 

6.280
,00 

6.280
,00 

Ger
eed 

0 01-
04-
2010 

28-
12-
2010 

nzl304205
90 

lankhorst Voorzitterschap 
overleg BCU/Natte 
Damrak 

6.240
,00 

6.240
,00 

Ger
eed 

0 01-
04-
2010 

31-
12-
2010 

nzl304208
10 

Winkeliersver
eniging 
Scheldestraat 
etc 

subsidie 
winkelstraatmanag
er 

12.64
5,67 

12.64
5,67 

Ger
eed 

0 11-
03-
2010 

28-
12-
2010 

nzl304210
20 

Hillen & 
Roosen 

achterzet beglazing 
Derde 
Weteringdwarsstra
at 38 

14.01
5,00 

14.01
5,00 

Ger
eed 

0 01-
07-
2010 

31-
12-
2010 

nzl304220
00 

Homan 
Elektrotechnie
k 

feestverlichting 
Rokin 

5.580
,17 

5.580
,17 

Ger
eed 

0 01-
12-
2010 

31-
12-
2010 

nzl304220
10 

Ondernemers
verenging de 
Vijzel 

feestverl 
Vijzelgracht 

8.000
,00 

8.000
,00 

Ger
eed 

0 01-
12-
2010 

31-
12-
2010 

nzl304220
30 

Avontuur feestverlichting CS 5.215
,98 

5.215
,98 

Ger
eed 

0 01-
12-
2010 

31-
12-
2010 

Stef Antz Stef Arntz Ice carvng RKN 39.55
0,00 

39.55
0,00 

Ger
eed 

0 10-
02-
2010 

10-
05-
2010 

Warmoess
traat 

N.T.B. Div. kosten 
Warmoesstraat 

3.805
,95 

3.805
,95 

Ger
eed 

0 01-
01-
2010 

31-
12-
2010 

      141.5
84,75 

141.5
84,75 

        

         

2011         
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Code Opdrachtnem
er 

Omschrijving Bedr
ag 

Koste
n 

Stat
us 

Onvo
orzie
n 

Start
Datu
m 

Eind
Datu
m 

A 
Cuypmarkt 

N.T.B. div promotie 
Halloweenmarkt 

8.284
,34 

8.284
,34 

Ger
eed 

0 01-
12-
2011 

12-
12-
2011 

buurtfeest
en 

N.T.B. sponsering 
buurtfeesten 

4.050
,00 

4.050
,00 

Ger
eed 

0 01-
01-
2011 

23-
12-
2011 

Diversen N.T.B. diversen tbv 
eigenaren/winkels 

8.019
,64 

8.019
,64 

Ger
eed 

0 01-
01-
2011 

28-
12-
2011 

feestverlic
hting 

N.T.B. feestverlichting 
2011 

5.580
,00 

5.580
,00 

Ger
eed 

0 01-
11-
2011 

09-
11-
2011 

jaarplan 
2011 

Prognose prognose 
ondersteuning 
bewoners/bedrijve
n 

0 0 Prog
nose 

0 01-
01-
2011 

31-
12-
2011 

nzl314203
40 

lankhorst voorzitterschap 
BCU VGT/Natte 
Damrak 

5.160
,00 

5.160
,00 

Ger
eed 

0 01-
01-
2011 

03-
12-
2011 

nzl314203
50 

ondernemersv
ereniging F. 
Bolstraat 

feestverlichting 
2011 

5.500
,00 

5.500
,00 

Ger
eed 

0 01-
01-
2011 

03-
12-
2011 

nzl314203
80 

Winkeliersver
eniging 
Scheldestraat 
etc 

ondersteuning 
ondernemrs 
Scheldeplein 

10.75
5,00 

10.75
5,00 

Ger
eed 

0 01-
01-
2011 

10-
12-
2011 

nzl314204
70 

Stichting 
Gijzelgracht 

subsidie 2011 40.00
0,00 

40.00
0,00 

Ger
eed 

0 01-
01-
2011 

22-
12-
2011 

nzl314217
20 

Ondernemers
verenging de 
Vijzel 

bijdrage 
straatmanagement 
2011 

7.680
,00 

7.680
,00 

Ger
eed 

0 01-
11-
2011 

24-
12-
2011 

nzl314217
40 

Avontuur feestverlichting CS 10.00
0,00 

10.00
0,00 

Ger
eed 

0 01-
12-
2011 

31-
12-
2011 

nzl314217
80 

Ondernemers
verenging de 
Vijzel 

feestverlichting 
Vijzelgracht 

8.000
,00 

8.000
,00 

Ger
eed 

0 01-
12-
2011 

31-
12-
2011 

nzl324200
70 

BAM infra Reparatie 
feestverlichting 
riool Scheldestraat 

1.136
,61 

1.136
,61 

Ger
eed 

0 01-
12-
2011 

19-
12-
2011 

      114.1
65,59 

114.1
65,59 

        

         

2012         

Code Opdrachtnem
er 

Omschrijving Bedr
ag 

Koste
n 

Stat
us 

Onvo
orzie
n 

Start
Datu
m 

Eind
Datu
m 
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Bijdrage 
VOR 

VOR Bijdrage 
plantenbakken 
RKN 

-
2.521
,01 

-
2.521
,01 

Ger
eed 

0 01-
01-
2012 

28-
06-
2012 

Diversen N.T.B. Diverse bijdragen 
activiteiten 

12.48
3,00 

12.48
3,00 

Ger
eed 

0 01-
03-
2012 

14-
12-
2012 

Diversen N.T.B. overige kosten 9.122
,32 

9.122
,32 

Ger
eed 

0 01-
05-
2012 

11-
12-
2012 

feestverlic
hting 

VOR feestverlichting 
RKN 

6.700
,00 

6.700
,00 

Ger
eed 

0 01-
04-
2013 

04-
04-
2013 

Jaarplan 
2012 

N.T.B. Prognose cf 
jaarplan 

0 0 Prog
nose 

0 01-
01-
2012 

31-
12-
2012 

nzl324200
20 

Stichting 
Gijzelgracht 

voorschot subsidie 
Gijzelgracht 

20.00
0,00 

20.00
0,00 

Ger
eed 

0 01-
01-
2012 

19-
12-
2012 

nzl324201
00 

Winkeliersver
eniging 
Scheldestraat 
etc 

ondersteuning 
straatmanager 
Scheldeplein 

4.680
,00 

4.680
,00 

Ger
eed 

0 01-
01-
2012 

30-
06-
2012 

nzl324201
20 

lankhorst voorzitterschap 
BCU VGT/Natte 
Damrak 

4.375
,00 

4.375
,00 

Ger
eed 

0 01-
01-
2012 

19-
12-
2012 

nzl324203
20 

ondernemersv
ereniging F. 
Bolstraat 

feestverlichting F 
Bolstsr 2012 

5.500
,00 

5.500
,00 

Ger
eed 

0 01-
02-
2012 

08-
04-
2012 

nzl324208
30 

Entree Vert bloembakken RKN 13.11
0,00 

13.11
0,00 

Ger
eed 

0 01-
05-
2012 

22-
09-
2012 

nzl324211
30 

Stichting 
Gijzelgracht 

aanv voorschot 
subsidie 
Gijzelgracht 

19.05
7,00 

19.05
7,00 

Ger
eed 

0 01-
07-
2012 

10-
12-
2012 

nzl324214
10 

Gumtree borden 
ondernemers RKN 

630 630 Ger
eed 

0 01-
07-
2012 

26-
07-
2012 

nzl324221
50 

Winkeliersver
eniging 
Scheldestraat 
etc 

Bijdrage 
feestverlichting 
Scheldeplein 

3.000
,00 

3.000
,00 

Ger
eed 

0 01-
10-
2012 

22-
10-
2012 

nzl324224
80 

Avontuur Feestverlichting CS 10.00
0,00 

10.00
0,00 

Ger
eed 

0 01-
11-
2012 

21-
12-
2012 

nzl324225
50 

Ondernemers
verenging de 
Vijzel 

Waardebonactie 11.65
0,00 

11.65
0,00 

Ger
eed 

0 01-
11-
2012 

15-
11-
2012 

Ondernem
ersver 

Ondernemers
verenging de 
Vijzel 

bijdrage 
straatdecoratie 

7.784
,15 

7.784
,15 

Ger
eed 

0 01-
01-
2013 

23-
01-
2013 
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ondernem
ersverenin
g 

Ondernemers
verenging de 
Vijzel 

ondersteuning 
straatmanagement 
2012 

7.680
,00 

7.680
,00 

Ger
eed 

0 01-
07-
2012 

16-
07-
2012 

      133.2
50,46 

133.2
50,46 

        

         

2013         

Code Opdrachtnem
er 

Omschrijving Bedr
ag 

Koste
n 

Stat
us 

Onvo
orzie
n 

Start
Datu
m 

Eind
Datu
m 

413037 VOR Bijdrage bloemen 
RKN 2013 

-
3.000
,00 

-
3.000
,00 

Ger
eed 

0 01-
06-
2013 

24-
06-
2013 

Div kosten N.T.B. Diverse kosten 
ondersteuning 
bewoners VGT 

4.897
,11 

4.897
,11 

Ger
eed 

0 01-
02-
2013 

12-
12-
2013 

Div kosten N.T.B. Overige kleine 
kosten 

2.832
,32 

2.832
,32 

Ger
eed 

0 01-
04-
2013 

11-
12-
2013 

Feestverlic
hting 

N.T.B. Feestverlichting 
Scheldeplein 

3.000
,00 

3.000
,00 

Ger
eed 

0 01-
11-
2013 

21-
11-
2013 

Feestverlic
hting 

VOR Feestverlichting 
Rokin 

6.700
,00 

6.700
,00 

Ger
eed 

0 01-
11-
2013 

29-
11-
2013 

Jaarplan 
2013 

N.T.B. prognose cf 
jaarplan 2013 

0 0 Prog
nose 

0 01-
01-
2013 

24-
12-
2013 

nzl334407
00 

lankhorst voorzitterschap 
BCU etc 

3.375
,00 

3.375
,00 

Ger
eed 

0 01-
01-
2013 

29-
06-
2013 

nzl334407
10 

Stichting 
Gijzelgracht 

Voorschot 
Gijzelgracht 2013 

20.00
0,00 

20.00
0,00 

Ger
eed 

0 01-
01-
2013 

29-
12-
2013 

nzl334414
60 

SCAVA bijdrage 
buurtopera VGT 

10.00
0,00 

10.00
0,00 

Ger
eed 

0 01-
02-
2013 

19-
07-
2013 

nzl334429
70 

Ondernemers
verenging de 
Vijzel 

bijdrage 
straatmanagement 
2013 

7.680
,00 

7.680
,00 

Ger
eed 

0 01-
04-
2013 

11-
04-
2013 

nzl334430
70 

ondernemersv
ereniging F. 
Bolstraat 

bijdrage 
bloembakken 
2013/14 

7.685
,00 

7.685
,00 

Ger
eed 

0 01-
04-
2013 

12-
12-
2013 

nzl334437
10 

Darthuizer 
Oaselease 

bijdrage 
bloembakken RKN 

13.00
0,00 

13.00
0,00 

Ger
eed 

0 01-
05-
2013 

17-
05-
2013 

nzl334439
40 

Ondernemers
verenging de 
Vijzel 

Feestverlichting 
VGT t/m 2014 

20.00
0,00 

20.00
0,00 

Ger
eed 

0 01-
06-
2013 

08-
12-
2014 



Eindrapportage fonds leefbaarheid  - 15 juni 2015.  129 
 

nzl334442
80 

Stichting 
Gijzelgracht 

2e voorschot 20.00
0,00 

20.00
0,00 

Ger
eed 

0 01-
06-
2013 

13-
06-
2013 

nzl334450
40 

Ondernemers
verenging de 
Vijzel 

Bloembakken VGT 
2013 

4.941
,00 

4.941
,00 

Ger
eed 

0 01-
07-
2013 

17-
07-
2013 

nzl334482
90 

Amsterdam 
light Festival 

Bijdrage 
Amsterdam Light 
festival 

20.00
0,00 

20.00
0,00 

Ger
eed 

0 01-
12-
2013 

10-
12-
2013 

nzl344409
00 

Amsterdam 
light Festival 

Bijdrage 
bouwkosten 
ponton 

15.00
0,00 

15.00
0,00 

Ger
eed 

0 01-
01-
2014 

29-
01-
2014 

Scava SCAVA Kaartjes 
buurtopera 

4.132
,00 

4.132
,00 

Ger
eed 

0 01-
10-
2013 

02-
10-
2013 

SM Albert 
Cuyp 

N.T.B. Bijdrage jaarmarkt 
2013 

7.500
,00 

7.500
,00 

Ger
eed 

0 01-
04-
2013 

26-
04-
2013 

      167.7
42,43 

167.7
42,43 

        

         

2014         

Code Opdrachtnem
er 

Omschrijving Bedr
ag 

Koste
n 

Stat
us 

Onvo
orzie
n 

Start
Datu
m 

Eind
Datu
m 

ALF Amsterdam 
light Festival 

Bijdrage ALF 2014 7.000
,00 

7.000
,00 

Ger
eed 

0 01-
10-
2014 

23-
10-
2014 

De Vijzel Ondernemers
verenging de 
Vijzel 

Bijdrage 
bloembakken 
21014 

6.507
,00 

6.507
,00 

Ger
eed 

0 01-
07-
2014 

18-
07-
2014 

Div 
buurfeeste
n 

N.T.B. Bijdrage 
buurtfeesten 

1.250
,00 

1.250
,00 

Ger
eed 

0 01-
09-
2014 

12-
12-
2014 

div kosten N.T.B. Div overige kosten 5.984
,60 

5.984
,60 

Ger
eed 

0 01-
04-
2014 

10-
12-
2014 

Div kosten N.T.B. Div kosten 
ondersteuning 
bewoners 

6.018
,75 

6.018
,75 

Lop
end 

0 01-
01-
2014 

18-
12-
2014 

Gijzelgrach
t 

Stichting 
Gijzelgracht 

2e voorschot 2014 20.00
0,00 

20.00
0,00 

Ger
eed 

0 01-
10-
2014 

17-
10-
2014 

nzl344409
20 

Ondernemers
verenging de 
Vijzel 

Bijdrage 
straatmanagement 

7.680
,00 

7.680
,00 

Ger
eed 

0 01-
01-
2014 

29-
12-
2014 

nzl344409
40 

lankhorst Voorzitterschap 
BCU VGT 2014 

2.875
,00 

2.875
,00 

Ger
eed 

0 01-
01-
2014 

29-
12-
2014 
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nzl344432
70 

Stichting 
Gijzelgracht 

voorschot 1e 
halfjaar 

20.00
0,00 

20.00
0,00 

Ger
eed 

0 01-
04-
2014 

17-
12-
2014 

nzl344435
20 

Darthuizer 
Oaselease 

Bloembakken 
Rokin 

11.00
0,00 

11.00
0,00 

Ger
eed 

0 01-
04-
2014 

30-
09-
2014 

Prognose N.T.B. Prognose 2014 4.984
,65 

0 Prog
nose 

0 01-
01-
2014 

20-
12-
2014 

VOR VOR Bijdrage 
feestverlichting 
Rokin 

6.700
,00 

6.700
,00 

Ger
eed 

0 01-
11-
2014 

24-
11-
2014 

VOR VOR Bijfdrage 
plantenbakken 

-
3.000
,00 

-
3.000
,00 

Lop
end 

0 01-
11-
2014 

25-
11-
2014 

WV 
Scheldebu
urt 

Winkeliersver
eniging 
Scheldestraat 
etc 

Biijdrage 
kerstverlichting 
2014 

3.000
,00 

3.000
,00 

Ger
eed 

0 01-
10-
2014 

17-
10-
2014 

      100.0
00,00 

95.01
5,35 

        

         

Scheldeple
in 

        

2010         

Code Opdrachtnem
er 

Omschrijving Bedr
ag 

Koste
n 

Stat
us 

Onvo
orzie
n 

Start
Datu
m 

Eind
Datu
m 

2010 FL N.T.B. Prognose 2010 0 0 Prog
nose 

0 01-
01-
2010 

31-
12-
2010 

diversen N.T.B. diverse kleine 
kosten 
Scheldeplein 

378,9
4 

378,9
4 

Ger
eed 

0 23-
01-
2010 

23-
12-
2010 

kerstverlic
hting 

N.T.B. div tbv 
kerstverlichting 

5.015
,00 

5.015
,00 

Ger
eed 

0 09-
02-
2010 

09-
12-
2010 

nzl304220
40 

Noppen doeken 
Scheldeplein 

6.923
,00 

6.923
,00 

Ger
eed 

0 01-
12-
2010 

31-
12-
2010 

nzl304220
60 

Production 
Dept/Launder
ette 

aankleding bypass 
Scheldeplein 

51.02
1,95 

51.02
1,95 

Ger
eed 

0 01-
12-
2010 

31-
12-
2010 

nzl304220
90 

Green 
Creations 

kerstbomen 
Scheldeplein 

3.046
,00 

3.046
,00 

Ger
eed 

0 01-
12-
2010 

31-
12-
2010 

overnachti
ngen 
13/14 

N.T.B. overnachtingen 
nachtwerk nov/dec 

1.665
,22 

1.665
,22 

Ger
eed 

0 01-
11-
2010 

22-
12-
2010 
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RAI RAI parkeren 
gedurende 
rioolwzh 

2.194
,14 

2.194
,14 

Ger
eed 

0 12-
12-
2010 

31-
12-
2010 

StudieJob StudiJob inhuur studenten 
doeken ophangen 

519,8
4 

519,8
4 

Ger
eed 

0 12-
12-
2010 

31-
12-
2010 

      70.76
4,09 

70.76
4,09 

        

         

2011         

Code Opdrachtnem
er 

Omschrijving Bedr
ag 

Koste
n 

Stat
us 

Onvo
orzie
n 

Start
Datu
m 

Eind
Datu
m 

jaarplan 
2011 

Prognose prognose 
Scheldeplein 

0 0 Prog
nose 

0 01-
01-
2011 

31-
12-
2011 

nzl314209
50 

Noppen Doeken 
Scheldeplein 

4.295
,00 

4.295
,00 

Ger
eed 

0 01-
05-
2011 

31-
12-
2011 

nzl314214
70 

Noppen extra doeken 
Scheldeplein 

4.650
,00 

4.650
,00 

Ger
eed 

0 01-
09-
2011 

28-
12-
2011 

nzl314216
80 

Winkeliersver
eniging 
Scheldestraat 
etc 

bijdrage 
feestverlichting 

3.000
,00 

3.000
,00 

Ger
eed 

0 01-
11-
2011 

08-
11-
2011 

      11.94
5,00 

11.94
5,00 

        

         

Nieuwe 
indeling 
sinds 2015 

        

         

Code Opdrachtnem
er 

Omschrijving Bedr
ag 

Koste
n 

Stat
us 

Onvo
orzie
n 

Start
Datu
m 

Eind
Datu
m 

Div kosten N.T.B. Div kleine josten 616 358 Lop
end 

0 01-
02-
2015 

13-
12-
2015 

Jaarplan 
2015 

N.T.B. Opvoeren cf 
jaarplan 2015 

252.8
24,00 

0 Prog
nose 

0 01-
01-
2015 

07-
12-
2015 

nzl354405
50 

Stichting 
Gijzelgracht 

Subsidie 2015 20.00
0,00 

20.00
0,00 

Lop
end 

0 01-
01-
2015 

29-
12-
2015 

nzl354405
60 

Jan van Rijn 
Glazenwasseri
j 

Ramen lappen 
2015 

6.025
,00 

2.715
,00 

Lop
end 

0 01-
01-
2015 

29-
12-
2015 

nzl354405
90 

Kaelen Huur Roerstr (tijd 
woning Koopmans 

20.53
5,00 

10.24
5,00 

Lop
end 

0 01-
01-
2015 

29-
12-
2015 
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      300.0
00,00 

33.31
8,00 

        

 

 

7.4 Organogram Metro en Tram  

 

 

 


