
 De kracht van het 
collectief
 Woon coöperaties 
in Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil dat in 2040 10% 
van de Amsterdamse woningvoorraad uit 
wooncoöperaties bestaat. Dat betekent dat 
binnen twintig jaar ongeveer 50.000 woningen 
moeten zijn (om)gebouwd naar nieuwe vormen van 
eigendom en/of zeggenschap. Oftewel: evenveel 
woningen als vijf keer IJburg, vier keer de Jordaan 
of heel Amsterdam-Noord. Dat is ambitieus, maar 
ook een prachtig uitgangspunt voor een nieuw 
huisvestingsbeleid. Als nieuwe woonvorm bieden 
wooncoöperaties betaalbare huisvesting, meer 
invloed voor bewoners op hun woonomgeving én 
een alternatief voor winst op grond en vastgoed. 
Architectenbureau Raumplan zal als Architect 
in Residence bij Arcam met beleidsmakers, 
initiatiefnemers, bewoners, ontwerpers en 
stadsmakers speculeren over de kansen van de 
wooncoöperatie. Dit boekje vormt de opmaat voor 
een verkenning van een alternatieve toekomst 
waarin de wooncoöperatie de standaard is en niet 
de uitzondering.
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Wooncoöperaties in Amsterdam
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De gemeente Amsterdam 
wil dat in 2040 10% van de 
Amsterdamse woningvoorraad 
uit wooncoöperaties bestaat. Dat 
betekent dat binnen twintig jaar 
ongeveer 50.000 huurwoningen 
moeten zijn (om)gebouwd naar 
nieuwe vormen van eigendom 
en/of zeggenschap. Oftewel: 
evenveel woningen als vijf keer 
IJburg, vier keer de Jordaan 
of heel Amsterdam-Noord. 
Als nieuwe woonvorm bieden 
wooncoöperaties betaalbare 
huisvesting, meer invloed voor 
bewoners op hun woonomgeving 
én een alternatief voor winst op 
grond en vastgoed.

Inleiding
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De haalbaarheid van deze ambitieuze aantallen is van veel factoren 
afhankelijk, zoals politieke besluitvorming, beschikbaarheid van grond, 
financierbaarheid en welwillendheid van corporaties. Het handjevol eerste 
wooncoöperaties die nu in ontwikkeling zijn, hebben zelf veel moeten 
uitvinden. Samen met kennisorganisaties als Platform31 en Cooplink 
creëren zij echter kennis die nieuwe coöperaties kan helpen om het proces 
eenvoudiger te maken, waardoor het kan worden opgeschaald.

Los van de kwantitatieve doelen zijn ook kwalitatieve vragen te 
stellen. Want als collectieve ontwikkelvorm gaan wooncoöperaties niet 
alleen over individueel wonen, maar juist ook over samenwonen, met elkaar 
én de wijk. Hoe kan een stad met zoveel wooncoöperaties eruitzien? Welke 
nieuwe typologieën, samenleefvormen en wellicht zelfs wijken kunnen zo 
ontstaan? Wat moet er veranderen om dat toekomstbeeld mogelijk te maken?

Als Architect in Residence bij Arcam zal architectenbureau 
Raumplan tot en met december 2022 met beleidsmakers, initiatiefnemers, 
bewoners, ontwerpers en stadsmakers speculeren over de échte kansen van 
de wooncoöperatie. We willen met elkaar nadenken en speculeren over een 
alternatieve toekomst waarin de wooncoöperatie de standaard is en niet 
meer de uitzondering. Hoe zouden we dan samenwonen en samenleven? Wat 
kan het de inwoners van Amsterdam en de manier waarop we samenwonen, 
brengen? Waar is het organisatiemodel van de wooncoöperatie toe in 
staat als we niet meer focussen op de opstartproblemen van de eerste 
pilotprojecten, maar denken in kansen? Leent dit model zich om breder na te 
denken dan samenwonen in één woonblok? Over hoe we samenwonen in de 
stad Amsterdam, of in heel Nederland?

Raumplan noemt zich bewust geen wooncoöperatiespecialist, 
maar treedt tijdens de periode als Architect in Residence op als een 
curator. In een vierluik stelt Raumplan niet de kwantitatieve vragen rond 
de wooncoöperaties centraal, maar speculeert zij met professionals, 
initiatiefnemers en beleidsmakers over de potentie en kansen van de 
coöperatie. Het gaat om speculatie in de breedste zin van het woord, 
met een focus op leef- en woonkwaliteit die verder gaat dan de fysieke 
woonomgeving alleen. Wat kan het Amsterdam van 2040 worden als we 
de volledige potentie van de coöperatie omarmen en extrapoleren? Vanuit 
deze vergezichten willen we afsluitend terugkijken naar het heden: welke 
concrete acties kunnen nu ondernomen worden om dit toekomstbeeld 
mogelijk te maken?
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 Inventarisatie
We beginnen met een 

inventarisatie van de actuele stand 
van zaken van de wooncoöperatie.

  Verbeelding
Vervolgens verbreden 

we ons blikveld en kijken we 
naar inspirerende voorbeelden 
van coöperaties in binnen- en 
buitenland.

  Speculatie
Samen met beleidsmakers, 

initiatiefnemers, bewoners en 
stadsmakers speculeren we over 
de échte kansen van de (woon)
coöperatie in het Amsterdam van 
2040.

 Spiegel
Van dromen terug naar de 

realiteit: wat kunnen we doen om de 
gemeentelijke doelstelling van 2040 
te halen én de kwalitatieve kansen 
van de wooncoöperatie optimaal te 
benutten?

Vierluik

Deze publicatie is het 
begin van het onderzoek 
van Raumplan als Architect 
in Residence. Het komende 
najaar zal Raumplan met 
stadsmakers, inwoners, 
professionals en andere 
betrokkenen het 
gesprek aangaan om te 
onderzoeken hoe we de 
kwantitatieve doelstelling 
van de gemeente kunnen 
aanvullen met kwalitatieve 
vergezichten over wat de 
wooncoöperatie in het 
Amsterdam van 2040 kan 
worden. We benaderen het 
onderzoek als een vierluik: 
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Inventarisatie

De wooncoöperatie is een populair 
thema. Er worden symposia over 
gehouden, universiteiten doen 
er onderzoek naar, er worden 
boeken over geschreven en in 
de media wordt het veelvuldig 
besproken. Alhoewel de aandacht 
anders doet vermoeden, zijn er 
op dit moment nog slechts een 
handjevol wooncoöperaties die 
daadwerkelijk concrete plannen 
aan het uitwerken zijn.

Amsterdam lijkt het voortouw 
te nemen met diverse initiatieven die 
in verschillende stadia zijn bij het 
uitwerken van hun plannen. Met het 
doel om 10% van de woningvoorraad 
zo te organiseren, lijkt het dat de 
politieke ambitie er is om dit aantal 
veel groter te maken. Mondjesmaat 
komen ook meer hiervoor 
toegewezen kavels beschikbaar. In 
de gemeente Rotterdam hadden 
marktpartijen als het Rotterdams 
Woongenootschap ook veel ambitie, 
maar bij gebrek aan daadkracht 
bij de gemeente is dit initiatief 
helaas gestrand. De ontwikkelingen 
concentreren zich niet alleen in 

de Randstad. Door heel het land 
komen nieuwe initiatieven op van 
coöperaties voor wonen, voedsel, 
zorg en meer.

De wooncoöperatie is 
bovendien niets nieuws. Vaak 
wordt de vergelijking gemaakt 
met het buitenland, en dan vooral 
met de Baugenossenschaften in 
Zürich, München of bijvoorbeeld 
Wenen. In Zürich heeft de bevolking 
zelfs per referendum besloten 
dat wooncoöperaties tot 33% van 
de totale voorraad moeten gaan 
uitmaken. In deze stad zijn dan ook 
vele interessante voorbeelden te 
vinden van Genossenschaften die 
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meer betaalbare woningen bieden 
én veel gedeelde voorzieningen, 
betaalbare bedrijfsruimten en zelfs 
arbeidsplaatsen in de vorm van 
beheerders en klusjesmannen. Deze 
Genossenschaften concentreren 
zich niet alleen op gebouwniveau, 
maar opereren als hechte 
gemeenschappen met een hoge 
sociale cohesie op wijkniveau.

Maar we hoeven niet naar 
het buitenland te kijken, want 
ook Nederland heeft een rijke 
geschiedenis op dit gebied. 
Nadat de Woningwet van 1901 
was aangenomen, werden diverse 
wooncoöperaties opgericht 
die betaalbare en kwalitatieve 
huisvesting wilden bieden aan hun 
leden. Vele zijn getransformeerd tot 
de sociale woningbouwverenigingen 
die we nu nog kennen. Enkele, zoals 
De Samenwerking, bestaan nog 
steeds als echte coöperatie waar de 
leden het voor het zeggen hebben 
en eigenaar zijn.

De huidige revival van 
de wooncoöperatie komt voort 
uit de nieuwe Woningwet van 
2015, waarmee rechten worden 
toegewezen aan huurders die een 
coöperatie willen starten. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt 
tussen drie soorten coöperaties: de 
koperscoöperatie, waarbij zittende 
huurders zelf hun woning kopen en 
in coöperatief verband het beheer 
organiseren. De beheercoöperatie, 
waarbij de bewoners van een 
woongebouw zelf als coöperatie in 
verschillende mate zeggenschap 
hebben over hun woongebouw 
en toelatingsbeleid, terwijl het 
gebouw in eigendom blijft van 
een woningbouwvereniging of 
private eigenaar. En als laatste 
de wooncoöperatie, de meest 
pure vorm, waarin huurders zelf 
als coöperatie hun woongebouw 
ontwikkelen, bezitten en beheren.

De wooncoöperatie is dus 
terug, maar wel in gewijzigde vorm. 
De huidige coöperaties dienen 

Inventarisatie zich tot één gebouw te beperken, 
waarbij alleen de huurders de 
leden zijn van de coöperatie en de 
coöperatie de woning terugverhuurt 
aan haar leden. Het biedt een 
alternatieve vorm van wonen, 
eigenaarschap en beheer die leidt 
tot betaalbare, toegankelijke en 
inclusieve woongemeenschappen 
waar ook huurders zeggenschap 
hebben over hun leefgemeenschap. 
In een tijd waar ‘bouwen, 
bouwen, bouwen’ het nieuwe 
mantra is en de oplossing lijkt te 
worden voor het kwantitatieve 
woningnoodprobleem, is de 
wooncoöperatie een interessant 
alternatief systeem dat breder 
kijkt dan louter naar een tekort 
in aantallen. De wooncoöperatie 
biedt namelijk ook potentie in 
kwalitatieve zin, in de vorm van 
toegankelijkheid, betaalbaarheid en 
gemeenschapsgoed. Deze woon- 
en ontwikkelvorm is een serieus 
alternatief voor de huidige huur en 
koop, waarbij wonen een grondrecht 
is en geen handelswaar, waar 
burgers samen vorm aan geven.

Dat klinkt allemaal heel 
hoopvol, maar waar staan we nu in 
Amsterdam? In de inventarisatie 
brengen we de huidige en 
aangekondigde locaties en 
initiatieven in kaart en gaan we in 
gesprek met mensen die betrokken 
zijn bij wooncoöperaties om de 
stand van zaken in beeld te brengen. 
We brengen de voordelen van de 
coöperatie in beeld en proberen te 
achterhalen wat er nodig is om op te 
schalen.
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De kracht 
van collectief 
ontwerpen

Het zelf vormgeven van een 
eigen woning en een woonblok is 
helaas nog voor weinig mensen 
weggelegd. Vaak is het alleen 
mogelijk voor kapitaalkrachtigen 
die een eigen woning kunnen kopen, 
en dan nog kunnen zij vaak niets 
bepalen over het blok waarin de 
woning zich bevindt, noch invloed 
uitoefenen op het woningaanbod.

Juist daarom is de potentie van 
de wooncoöperaties zo interessant: 
bewoners zijn gezamenlijk eigenaar 
en hebben niet alleen invloed op 
het ontwerp van hun woning, maar 
op het ontwerp van het gehele 
bouwblok en de manier waarop 
wordt samengewoond. Dat leidt vaak 
ook tot een interessante mix van 
bewoners, woningtypologieën en 
gedeelde ruimten.

Raumplan heeft veel ervaring 
met de collectieve ontwikkelvormen: 
van Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) 
Superlofs in de Houthaven, mede-
opdrachtgeverschap (MO) Samen-
IJzersterk op Centrumeiland tot 
wooncoöperatie de Nieuwe Meent 
op het Archimedesplantsoen. Uit 
workshops met betrokken bewoners 
zijn onverwachte en diverse 
gebouwen en woningen ontstaan. De 
beelden op deze pagina geven een 
inkijkje in het proces en de resultaten. 
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Gezamenlijk ontwerpen met 
toekomstige bewoners van 
Samen IJzersterk.
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Andrea Verdecchia runt 
samen met Mira Nekova Time 
to Access, een platform gewijd 
aan ontwikkeling van radicale 
architectuur dat in participatieve 
ontwerpprocessen sociale, 
duurzame én betaalbare gebouwen 
wil realiseren. Het bureau is mede-
architect van de Nieuwe Meent 
(dNM) en betrokken bij twee andere 
wooncoöperaties in ontwikkeling en 
een CPO op Centrumeiland.

Wat zijn de grootste 
voordelen van een wooncoöperatie, 
zowel in professionele zin als 
maatschappelijk?

“Persoonlijk vind ik het proces prettiger 
dan bij een professionele opdrachtgever, omdat 
je vóór en mét de bewoners ontwerpt. Het zorgt 
ook voor onverwachtse resultaten: andere 
woningtypen en manieren van samenwonen. 
Mensen die coöperaties starten, worstelen 
op de huizenmarkt en ze doen het ook om 
ethische redenen: dNM en de Bundel zien het 
als een post-marktoplossing. Maatschappelijk 
zie ik de wooncoöperatie als een alternatieve, 
derde manier om huurwoningen te realiseren, 
naast woningbouwverenigingen en private 
ontwikkelaars. Het brengt de nodige variatie 
in het aanbod en dwingt ook de andere twee 
sectoren om innovatiever te worden.”

In welke vraag of behoefte 
kunnen wooncoöperaties voorzien?

“Ze bieden huisvesting aan mensen 
die daar nu geen toegang toe hebben. Het 
empowert deze intentionele gemeenschappen 
om zelf de manier waarop ze willen leven vorm 
te geven. Coöperaties zijn ook vehikels om 
een andere maatschappij te maken. Ze zijn niet 
alleen succesvol als ze een gebouw maken, maar 
vanaf de oprichting zijn ze een maatschappelijke 
kracht om een nieuwe manier van leven en wonen 
mogelijk te maken. De coöperatie de Bundel, die 
de kavel op het August Allebéplein probeert te 
bemachtigen, is zich bewust van de gentrificatie 
van deze wijk en is nu al een kracht die diverse 
belangengroepen samenbrengt. Ze hebben zelfs 
de vereniging Nieuw-West in Verzet opgericht.”

Wat moet er gebeuren om 
het aantal wooncoöperaties op te 
schalen?

“Het beschikbaar stellen van kavels 
door de gemeente is een goede start, maar de 
condities zijn niet ideaal. Er moeten meer kavels 
komen en meer flexibiliteit in de kavelpaspoorten 
en de programmaverdeling. De kavels zijn rigide 
en de coöperaties moeten zich aanpassen aan de 
beperkingen van de kavel, zoals de verplichting 
om middensegmentwoningen te realiseren 
terwijl de groep sociale woningen wil maken. 
De financiering door de gemeente is belangrijk, 
maar de condities kunnen gunstiger. Banken 
moeten de coöperaties ook niet als private 

Interviews
Tijdens hun Residency gaat Raumplan het gesprek 
aan met betrokkenen van (woon)coöperaties. 
Daarop vooruitlopend spraken we alvast met Andrea 
Verdecchia, architect en procesbegeleider van Time 
to Access, en Jasper Klapwijk, strateeg en adviseur bij 
Kantelingen. Beiden zijn betrokken bij meerdere (woon)
coöperaties.
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Jasper Klapwijk is strateeg in 
wonen, zorg en pensioen. Hij is als 
adviseur betrokken bij verschillende 
coöperaties in energie, wonen, zorg 
en arbeid en helpt bij het proces en 
marketing. Daarnaast doet hij lobby- 
en onderzoekswerk. Hij is betrokken 
bij de wooncoöperaties de Nieuwe 
Meent, de Torteltuin, Stroom en ‘t 
Gouden Ei.

Wat zijn volgens jou 
de grootste voordelen van 
een wooncoöperatie, zowel 
in professionele zin als 
maatschappelijk?

“Wooncoöperaties leveren een product 
dat beter aansluit bij de wensen van de bewoners. 
Hierdoor kunnen andere keuzes gemaakt worden: 
meer flexibiliteit en meer collectieve en minder 
individuele ruimten. Het collectieve aspect heeft 
op zichzelf al meerwaarde. Als het initiatief 
vanuit de buurt komt, is er ook meer inbedding 
in de wijk. Het is een humanitair, vreedzaam en 
democratisch proces als alternatief voor de 
tekortkomingen van de overheid en de markt. 
Persoonlijk zie ik het proces van het opzetten 
van een coöperatie als leerzaam op zichzelf, 
waar zowel de groep als adviseurs zoals ik veel 
van leren, iets wat ze meenemen naar nieuwe 
coöperaties. En in tegenstelling tot het werken 
met bedrijven worden mensen echt vrienden van 
elkaar. Dat gebeurt ook mij als adviseur. Er komen 
persoonlijke connecties uit voort, maar ook 
nieuwe opdrachten.”

In welke vraag of behoefte 
kunnen (woon)coöperaties voorzien?

“De coöperatie is het alternatief voor 
de overheid en de markt, en veel beter in staat 
om zaken te combineren, waar de markt ze graag 
wil scheiden. Soms ontstaan coöperaties uit één 
vraag – woonruimte, voedsel, zorg of energie - 
maar groeien ze organisch naar een vorm waarin 

ze in meer behoeften voorzien. Kloosterburen is 
een coöperatie die begon met de restauratie van 
een overwoekerde kloostertuin, die vervolgens 
voor voedselproductie te gebruiken, maar bracht 
daarmee ook een plek waar het dorp samenkwam. 
Vervolgens heeft de coöperatie de leegstaande 
kerk, het verzorgingstehuis en de dorpsboerderij 
overgenomen. Zo ontstaat ook synergie: mensen 
die werken in een voedselcoöperatie takelen 
minder snel af en blijven betrokken. Hierdoor 
neemt ook de zorgbehoefte af.”

Wat moet er gebeuren om 
het aantal wooncoöperaties op te 
schalen?

“Allereerst moet grond anders 
gewaardeerd worden, met gunstigere condities 
voor wooncoöperaties en lokale initiatieven. 
In Amsterdam is het erfpachtsysteem heel 
geschikt om een actief grondbeleid te voeren. 
Begin daarnaast met 10% of minder van het eigen 
vastgoed dat verkocht wordt aan de markt te 
geven en 90% aan bewonersinitiatieven. Tevens 
moet de financiering gunstiger. Individuen met 
een koopwoning hebben nu soms lagere lasten 
dan mensen in de sociale sector. Bij koop kan je 
persoonlijk 100% financieren met een hypotheek, 
terwijl een coöperatie slechts maximaal 70% 
krijgt. Ook zijn er geen belastingvoordelen en 
is het moeilijker een lening te krijgen, waardoor 
je als coöperatie slechter gefaciliteerd wordt 
dan individuen of woningbouwverenigingen. 
Woningbouwverenigingen dienen daarnaast 
actief gebouwen te verkopen aan coöperaties 
of de bewoners laten verenigen in 
beheercoöperaties.”

Naschrift
Dit zijn slechts delen van de interviews 

met Andrea Verdecchia en Jasper Klapwijk. Lees 
de volledige interviews op www.arcam.nl.

partij behandelen, maar gunstigere condities 
bieden. Ook de beheercoöperatie is een goede 
manier op om te schalen, waarbij private 
ontwikkelaars en woningbouwverenigingen met 
een beheercoöperatie kunnen samenwerken. Niet 
top-down huurwoningen ontwikkelen die daarna 
op de markt komen, maar in samenwerking komen 
tot een ontwerp.”
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 Krachtstation
Krachtstation Kanaleneiland 

is een voormalig schoolgebouw in 
Utrecht, dat is omgevormd tot een 
multifunctioneel gebouw waarin 
wonen, werken, zorg, sport en 
leerwerk worden gecombineerd. 
Het Krachtstation is het grootste 
niet-gesubsidieerde buurthuis 
van de stad. Bij verhuur van de 
aula gelden de zogenaamde Robin 
Hood-principes: maatschappelijke 
wijkinitiatieven hoeven geen huur 
te betalen, en partijen die geld 
verdienen betalen commerciële huur.   
www.krachtstation.com

Verbeelding
Buiten de Randstad zijn inspirerende voorbeelden 
van (woon)coöperaties te vinden, die tonen wat (nog 
meer) mogelijk is. In kleinere dorpen in Nederland 
lijkt het coöperatieve denken al veel verder te zijn en 
meer ingebed binnen de gemeenschap. En ook buiten 
Nederland zijn leerzame voorbeelden over samenleven 
en organisatie te vinden. 

 Klooster&Buren 
Klooster&Buren (2015) is een 

burgerinitiatief op Olde Clooster, 
het oudste kloosterterrein van de 
provincie Groningen. De vijf dorpen  
Kloosterburen, Molenrij, Kleine 
Huisjes, Kruisweg en Hornhuizen 
vormen samen een coöperatie 
die een vitaal plattelandsgebied 
beoogt. Leven, wonen, werken, 
zorg en cultuurbehoud zijn zodanig 
met elkaar verbonden dat de 
leefbaarheid van het gebied wordt 
versterkt. www.kloosterenburen.nl
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Ecodorp Boekel
In Ecodorp Boekel dragen 

bewoners oplossingen aan voor de 
duurzame werelddoelen Sustainable 
Development Goals (SDG). Het is 
een wijk van dertig klimaatadaptieve 
en klimaatpositieve huurwoningen, 
zes mantelzorgwoningen, buurthuis, 
kennis- en educatiecentrum, 
werkplaats en kantoren, met 
mogelijkheden voor een eigen 
voedselvoorziening, een eigen 
energievoorziening, ecologische 
waterzuivering en duurzame 
ondernemingen.  
www.ecodorpboekel.nl

 Homebaked Anfield
 Liverpool, Verenigd 
Koninkrijk, sinds 2012
Om sloop te voorkomen, 

ondersteunde een groep bewoners 
de eerste huurder van de 
Homebaked Bakery. Het initiatief 
groeide uit tot een coöperatief 
eigenaarschap van de wijk waarin 
bewoners zelf vormgeven aan hun 
leefomgeving. Het geld dat in de wijk 
wordt verdiend komt ten goede aan 
de gemeenschap. Zo blijft de wijk 
betaalbaar voor de mensen die er 
wonen en werken.  
 homebaked.org.uk
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De wooncoöperaties die nu in 
Amsterdam actief zijn, vervullen 
meer dan alleen een woonbehoefte. 
Ze bieden andere manieren van 
wonen en van samenleven, en 
gaan over het delen van functies 
en initiëren van maatschappelijke 
veranderingen. Raumplan wil met 
beleidsmakers, initiatiefnemers, 
bewoners, ontwerpers en 
stadsmakers speculeren over hoe 
de wooncoöperatie in Amsterdam 
in 2040 eruit zou kunnen zien. 

Speculatie
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Hoe zou de wooncoöp van 
Amsterdam er in 2040 uit kunnen 
zien? We willen dat verkennen in 
de vorm van essays, ontwerpen, 
discussieavonden en beelden. Dit 
zijn mogelijke onderwerpen: 

Reclaiming Amsterdam
De woningnood is onhoudbaar 

geworden. Gezichtsloze binnen- en buitenlandse 
beleggers bezitten grote delen van de 
stad, terwijl woningbezit voor particulieren 
onbetaalbaar is geworden. Onderwijl blijven de 
huurprijzen stijgen. Na aanhoudende protesten 
neemt het gemeentebestuur de radicale stap om 
per 1 januari 2025 al het vastgoed in de stad te 
onteigenen en het in een coöperatief model terug 
te geven aan de bewoners. In het Amsterdam van 
2040 blikken we terug op de gevolgen die dit de 
afgelopen vijftien jaar heeft gehad.

 Wooncoöperatie? 
Wijkcoöperatie!
Het interessante aan het coöperatieve 

model is dat het kan worden geëxtrapoleerd: 
meerdere coöperaties kunnen zich verenigen in 
een grotere coöperatie en onder een coöperatie 
kunnen weer kleinere coöperaties worden 
gevormd. Een wooncoöperatie kan lid worden 
van een energiecoöperatie voor energie, 
een coöperatieve bank voor de lening, een 
voedselcoöperatie voor het eten en kan zelf 
weer onderdeel zijn van een overkoepelende 
wooncoöperatie. Welke uitwisseling is mogelijk 
als de wooncoöperatie onderdeel wordt van een 

blokcoöperatie en die van een wijkcoöperatie? 
Welke uitwisseling van ruimten en programma is 
mogelijk? Welke voorzieningen kunnen binnen de 
wijk worden geboden: energie, voedsel, zorg, of 
arbeid?

Stadscoöperatie Amsterdam
Of kan het voorgaande verder getrokken 

worden? Een coöperatie is een democratisch 
model met zelfbestuur. Het heeft zich bewezen op 
het gebied van een gebouw, energie en zorg. Maar 
zou een hele stad als coöperatie kunnen worden 
bestuurd?

De AAP van 2040 gaat naar… 
Na twintig jaar is het 

wooncoöperatiemodel verder vernieuwd en 
geoptimaliseerd. Twintig jaar met experimenten 
in woontypologieën, samenleefvormen en 
zelfbouw komen samen in de laatst opgeleverde 
wooncoöperatie, die daarmee de Amsterdamse 
Architectuurprijs 2040 wint. Dit is een 
speculatieve recensie van dit gebouw.

Pure luxe
Bij coöperaties denken we vaak aan 

mensen met weinig middelen. Delen lijkt niet 
alleen een morele keuze, maar ook een financiële 
noodzaak. Wat gedeeld wordt, is vaak primair: 
de keuken, de wasmachine, of een logeerkamer. 
Maar waarom zouden we de coöperatie beperken 
tot het sociale en middensegment, en waarom 
zouden we het delen beperken tot het absoluut 
minimale? Delen maakt ook luxe betaalbaar(der): 
socialist luxury!

Speculatie
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We zijn begonnen met een 
inventarisatie van wooncoöperaties 
in Amsterdam en gesprekken met 
mensen die hiermee verbonden zijn. 
Nu willen we onze blik verruimen 
door middel van inspirerende 
voorbeelden uit binnen- en 
buitenland, in heden en verleden. 
Zo kunnen we samen speculeren en 
dromen over wat in het Amsterdam 
van 2040 mogelijk zou zijn. Raumplan 
wil zijn Architect in Residence 
afsluiten door aan het eind van deze 
periode, in december 2022 de oogst 
te evalueren: wat moet/kan er nu en 
de komende jaren veranderen om 
de dromen te realiseren? Hierbij valt 
te denken aan gronduitgifte, grond 
en ontwikkeling, kavelpaspoorten 
en programma, regelgeving 
en een herbezinning op de 
dominantie van marktwerking in het 
huisvestingsbeleid.

Met dit Vierluik en de toelichting 
daarop hebben we de eerste 
stappen gezet. Het vervolg vindt live 
en online plaats: zie www.arcam.nl 

1  Centrumeiland 
Wooncoöperatie

2  Pilot Wooncoöperatie 
Archimedesplantsoen

3 August Allebéplein
4 Centrumeiland, blok 5
5 Elzenhagen Zuid
6 Kompaslocatie
7 Sluisbuurt
8 Dijkgraafplein
9 Vreeswijkpad
10 Amstelkwartier
11 Jacob Geelbuurt
12 Havenstraat
13  Buiksloterham, kavel 

19E/F

Zie achterzijde voor 
meer kavels

 In grijs gerealiseerde 
kavels
 In oranje kavels in 
ontwikkeling

Spiegel
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