
Beste L.S.,

Hierbij dienen wij de omgevingsvergunning in voor het project ‘De Baaienkorf’ 
op Zeeburgereiland, Kadastraal bekend onderdeel perceelnummer 11515, met 
kadastralesectie K. In deze oplegnotitie beschrijven wij kort het project, de 
partijen en de stukken die zijn ingediend.

Het project
De ambitie van de Gemeente Amsterdam is dat in 2040 10% van de 
Amsterdamse woningvoorraad, ofwel 50.000 woningen, als woon/
beheercoöperatie is uitgevoerd, zoals omschreven in de Omgevingsvisie 
van Amsterdam. Toch hebben dappere voorlopers grote moeite hun 
wooncoöperaties van de grond te krijgen en blijven de aantallen helaas achter 
bij de gestelde ambitie. Raumplan neemt samen met alle coöperaties uit de 
‘kaartenbak’ die nog geen kavel hebben het initiatief tot het realiseren van 
betaalbare huisvesting in de stad in coöperatieve vorm. Hiervoor dienen wij een 
omgevingsvergunning in voor een coöperatieve wijk getiteld ‘De Baaienkorf’ 
bestaande uit 600 woningen en ca. 36.000m2 BVO. 

De Baaibuurten
Ons doel is dat in de ontwikkeling van de toekomstige ‘Baaibuurten’ en het 
vaststellen van de geplande investeringsnota in 2023 wooncooperaties worden 
opgenomen met substantiële aantallen. Dit zodat de gestelde ambitie van de 
gemeente Amsterdam tot 50.000 woningen in 2040 kan worden gehaald. 
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Dit initiatief wordt momenteel ondersteund door de volgende vijf 
woningcoöperaties: Hunta Makandra, De Lage Drempels, STROOM en Het 
Wijshuis. Deze kerngroep wordt momenteel uitgebreid met verschillende 
wooncoops die zich aanmelden. Samen met deze wooncoops wordt het 
plan nader uitgewerkt in de vervolgfase. De bestaande maatschappelijke 
voorzieningen op de huidige locatie worden benaderd en betrokken in de 
nadere planuitwerking. 

Documentenlijst en partijen
Deze set bestaat uit een tekeningenset van Raumplan waarin zowel het 
masterplan als de individuele bouwblokken zijn uitgewerkt. Dit plan wordt 
aangevuld met artist impressions die een zo goed mogelijke weergave geven 
van het plan. 

Voor meer achtergrond over het onderzoek van Raumplan als Architect in 
Residence in ARCAM naar ‘De kracht van wooncoöperaties in Amsterdam’ zie 
onderstaande link. 

https://arcam.nl/onderzoek/raumplan/

Met vriendelijk groet,

David Klinkhamer
Roel van der Zeeuw
Raumplan 
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