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Introductie

Donderdagavond 2 november 2017 was er een 
goedbezochte inloopavond over het transformatieplan 
DC van Hall op initiatief van woonstichting De Key. 
Tussen 19 en 21 uur kwamen naar schatting 125 
mensen (bijna allemaal buurtbewoners) naar de 
informatiebijeenkomst over het plan van De Key voor 
de transformatie van het bedrijfsverzamelgebouw.  De 
bijeenkomst vond plaats in één van de bedrijfsruimtes 
op de begane grond van het gebouw. Van hen vulden 
74 de presentielijst in en veel mensen kwamen samen, 
wat het totaal op ca. 125 brengt.

De bijeenkomst werd gehouden voor de 
burgerparticipatie. In april 2016 is een eerste 
brede buurtbijeenkomst gehouden en vervolgens is in vijf klankbordgroepbijeenkomsten het plan 
besproken de afgelopen periode. Daarbij zijn de reacties en ideeën uit de klankbordgroep opgehaald 
en waar mogelijk verwerkt in het nu voorliggende plan. Voor dit plan zijn de onderste twee treden van 
participatieladder gevolgd: informeren en raadplegen.
 
De inloopavond was bedoeld om buurtbewoners een eindpresentatie te geven van het plan waarvoor 
De Key een omgevingsvergunning gaat aanvragen. Er was volop ruimte voor vragen en opmerkingen van 
buurtbewoners. Deze zijn zo goed mogelijk opgenomen en beantwoord in dit verslag.

Totaal 43 bezoekers 
maakten gebruik van 
het reactieformulier 
om hun beoordeling en 
commentaar achter te laten. 
De informatieavond en 
de presentatie van het plan 
kon men beoordelen op een 
schaal van 1 t/m 5 sterren. 
33 bezoekers hebben dit 
ingevuld. Het gemiddelde 
komt op een 3,8.

Verslag inloopbijeenkomst DC van Hall

Datum:  Donderdag 2 november 2017
Tijd:  19:00 – 21:00 uur
Locatie:  Donker Curtiusstraat 1
Aanwezig: circa 125 mensen

Het aantal sterren gegeven door de bezoekers. Het 
gemiddelde is een 3,8.
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Dit verslag informeert de deelnemers 
wat met de vragen en suggesties 
op 2 november gebeurd. Ook 
informeert het de leden van het 
DB en AB van stadsdeel West met 
oog op de besluitvorming  over 
de omgevingsvergunning van het 
transformatiegebouw.

Er zijn tweemaal 1.000 flyers 
verspreid in de buurt en via Facebook 
een aankondiging gedaan van 
de informatie-avond. Afgaande 
op de postcode (1051 en 1052) 
kwamen de belangstellenden en 
belanghebbenden vooral uit de 
buurt. Onder de bezoekers waren 
bijvoorbeeld bewoners van de 
seniorenwoningen tegenover DC van 
Hall en studenten die woonruimte zoeken.

Zij konden hun ideeën en indrukken bespreken met medewerkers van woningstichting De Key, onder 
meer van de afdeling Studentenhuisvesting en Wonen, de architect Studioninedots en de ontwikkelaar 
van de bedrijfsruimten in de plint, Gedachtegoed. Stadsdeel West, waaronder bestuurder Melanie van 
der Horst, was aanwezig voor vragen over de kaders, de procedure en de bestuurlijke besluitvorming. 
Wat opviel was dat bezoekers ruimschoots de tijd namen om informatie in te winnen in gesprekken met 
de aanwezige medewerkers van De Key en het stadsdeel West. 

Vragen en opmerkingen
• ‘Prima plan, gewoon mee doorgaan.’
• Er waren een paar bezoekers die nog wel meer inspraak zouden willen hebben over het plan met  
 serieuzere gesprekken. 
• Sommigen vinden dat weinig gebeurd is met de zorgen van de bewoners in de buurt. Teveel  
 jongeren. ‘Ook in de reguliere woningen komen jongeren.’

Overzicht waar de bezoekers vandaan kwamen. 
N.B: de unieke bezoekers met dezelfde postcodes worden in deze 
afbeelding samengevoegd tot één markering.
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Reactie
De Key wilde vanuit de klankbordgroep uit de buurt graag de mening horen van omwonenden. Wat leeft 
er, zijn er nieuwe ideeën? De Key was vanuit de eisen van het participatieladder niet verplicht de ideeën 
over te nemen of de plannen aan te passen, maar heeft er wel zoveel mogelijk rekening mee gehouden. 
De volgende aanpassingen zijn gedaan naar aanleiding van de inbreng van de klankbordgroep van 
buurtbewoners:
• Het aantal van 180 studenteneenheden is verlaagd naar 168 eenheden voor 178 studenten (10  
 met 2 onzelfstandige eenheden). 
• Minimaal 50% (84 eenheden) is bestemd voor promovendi (werkenden vanaf 23 jaar en ouder). 
• De grote fietsenstalling is verplaatst naar het binnenhof en ontsluiting vindt plaats via de Van  
 Hallstraat om overlast in de openbare ruimte te voorkomen. 
• De trap naar de fietsenkelder is minder steil gemaakt. 
• Het dakterras op de vijfde verdieping wordt gesloten en er komen geen serres en kassen. Er komt  
 een groen (mos sedum) dak. 
• Er komen geen individuele balkons. 
• Er komen minder te openen ramen in de gevel (ca. 45% open en ca. 55% dicht). De ramen zijn  
 kleiner gemaakt om mogelijke geluidsoverlast van toekomstige bewoners te beperken.
• Duurzaamheid is aangescherpt van label B naar label A.

Plan

De meeste mensen vinden de transformatie van het bedrijfsverzamelgebouw naar 178 
studentenwoningen en bedrijfsruimten in de plint een mooi en goed plan. Een enkeling is uitgesproken 
enthousiast: ‘supergaaf plan.’ Veel bezoekers vonden het goed dat een leegstaand oud pand een mooie 
nieuwe bestemming zal krijgen en de jongeren een dak boven hun hoofd te bieden. ‘Geef de toekomst 
een plek’. De komst van zoveel jonge mensen is leuk en goed voor de buurt. Vooral de oudere bezoekers 
verwachten dat verjonging van de buurt meer levendigheid met zich mee zal brengen. 

De komst van een groot aantal studenten in de buurt leidt ook tot zorgen over overlast en druk op 
de schaarse openbare ruimte. Het meest genoemd worden geluidsoverlast en dan met name door 
horeca en het op straat stallen van fietsen door de bewoners van DC van Hall en hun bezoekers. Een 
bezoeker stelt: ‘Er is nu al een te kort aan fietsenplekken in de buurt, daarom hoop ik dat de inpandige 
fietsenplekken voor de studenten voldoende zullen zijn.’

Het stadsdeel zal een aanvraag omgevingsvergunning toetsen op het wijzigen naar wonen en horeca. 
Hierop zijn zienswijzen mogelijk van de omwonenden.
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Doelgroep & huurders

De sociale huurwoningen zijn geschikt voor studenten en promovendi, voor de duur van hun studie. 
Inschrijving en toewijzing vindt plaats via Studentenweb. 

Vragen en opmerkingen
• Over het algemeen is men blij dat er voor woningen voor jongeren wordt gezorgd.
• Sommigen aanwezigen zetten wel vraagtekens bij de eenzijdige samenstelling van de   
 huurdersgroep, namelijk studenten en promovendi. Liever hadden zij een mengvorm gezien van  
 onder andere starters, statushouders, ouderen en promovendi. Men vraagt zich af of de komst  
 van zo’n grote groep jonge mensen de balans in de buurt niet zal verstoren. 
• Anderen verwelkomen juist de komst van jonge mensen in de buurt. ‘Het is goed voor de buurt  
 om jongeren een plek te bieden’, noteert een bezoeker.
• Een mevrouw vertelde dat zij zelf benieuwd was naar het plan, maar ook kwam kijken voor haar  
 studerende kleinzoon. 

Reactie
Door medewerkers van De Key is aan veel bezoekers uitgelegd dat dit geen startlocatie voor studenten 
wordt. Vanwege de inschrijfduur zullen studenten pas vanaf hun 23ste hier kunnen komen wonen. 
De helft van de 178 woningen is bestemd voor promovendi, waarbij de leeftijd nog hoger ligt. De 
verwachting is dat de gemiddelde leeftijd van de bewoners tussen de 26 en 27 jaar komt te liggen. 
Ook komen er in het gebouw geen gezamenlijke ruimtes voor de bewoners. Het zijn individuele 
woningen met eigen voorzieningen, met een huur van € 560,- per maand.

De Key is sinds 2007 eigenaar van het pand. Het exploiteren van een bedrijfsverzamelgebouw hoort 
sinds 2015 niet meer tot de taak van De Key. Toen is namelijk de Woningwet 2015 ingevoerd. Deze wet 
zorgt dat corporaties zich enkel op hun kerntaak richten: het bouwen, verhuren en beheren
van betaalbare woningen. Corporaties mogen maatschappelijk geld niet meer gebruiken voor 
commerciële (risicovolle) activiteiten. De Key richt zich op de huisvesting van woonstarters. De 
bedrijfsruimten op de begane grond worden verkocht. De Key maakt door verkoop geld vrij om 
woonstarters aan een woning in Amsterdam te helpen. 

De gemeente Amsterdam en de corporaties hebben een samenwerkingsafspraak gemaakt over de 
jongerencontracten. Hierin is afgesproken dat De Key voor veel woningen jongerencontracten met een 5 
jaar contract kan aanbieden. De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (waarin de corporaties 
samenwerken) zorgt voor eerlijke verdeling van alle sociale woningen in de stad. Juist omdat de collega 
corporaties verschillende groepen, zoals gezinnen, jongeren of ouderen, bedienen, kan De Key dit doen.
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Architectuur

De reacties over de architectuur spitsten zich toe op de gevel. Het nieuwe ontwerp heeft aansluiting met 
het industrieel karakter van de omgeving. De Welstandcommissie heeft een positief advies gegeven. De 
betonnen structuur van het gebouw blijft door de belijning zichtbaar. De nieuwe gevels krijgen kleinere 
ramen op verzoek van de klankbordgroep, vanwege de privacy van de omwonenden.

Vragen en opmerkingen
• ‘Mooi ontwerp.’
• ‘Zonde dat het lichte karakter van de karakteristieke gevel verloren gaat en dat deze wordt ver 
 vangen door een donkere gevel.’
• Suggestie van een bezoeker: ‘probeer de plint ook in de avond licht te houden.’ 
• ‘Ik vind het persoonlijk heel jammer dat de karakteristieke gevel verloren gaat. Buiten dat heel  
 mooi nieuw materiaal voor de gevel, maar vindt de associatie met de studentencontainers. Door  
 de nieuwe gevelindeling wordt heel erg de individuele woning benadrukt.’
• ‘Mooi hoe rekening gehouden wordt met de industriële elementen van het gebouw en de buurt.  
 Dit ziet er mooi uit.’ 
• Voorkeur voor kiepramen in het pand in plaats van openslaande ramen: ‘Ik ben bang dat er   
 anders te veel geluidsoverlast komt.’
• ‘Fijn dat er rekening gehouden wordt met omgevingsgeluid d.m.v. beperken buitenruimte.’

Reactie
Er was een kleurenmonster van de gevel te zien. De architect heeft belangstellenden toegelicht dat de 
metalen gevel straks reageert op het licht buiten, waardoor bijvoorbeeld bij mooi weer het gebouw 
wat lichter oogt. Daarnaast zijn de te openen delen in de gevel (ca. 45% open en ca. 55% dicht) zijn 
naar beneden gebracht. De ramen zijn kleiner gemaakt om mogelijke geluidsoverlast van toekomstige 
bewoners te beperken en er komen geen balkons. De ramen kunnen zowel in kiep- als in draaistand. 
Dit laatste om de bewoner de gelegenheid te geven de ramen te lappen. Er komen geen individuele 
balkons.

Duurzaamheid

Leefbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit zijn de uitgangspunten bij de transformatie van het gebouw. 
De Key wil dat al haar woningen gasloos worden uitgevoerd. Dat betekent dat elke woning all- electric 
wordt uitgevoerd en de warmtevraag wordt beperkt door toepassing van een nieuwe gevel, waardoor 
een Energie Index van maximaal 1,2 wordt gerealiseerd. Hiermee gaat het energielabel van niveau E naar 
label A. Er komt Led-verlichting, een mossedum dak op de 5e verdieping en zonnepanelen op het dak. 
Het bestaande betonskelet, de karakteristieke luifel en een deel van de pui op de begane grond wordt 
hergebruikt en er wordt Fsc hout toegepast. Er komen vier aansluitpunten voor elektrische oplaadpunten 
auto’s in de garage. Het binnenhof wordt vergroend.

Vragen en opmerkingen
• ‘Het is een mooi duurzaam plan.’
• ‘De groene binnentuin en het energielabel A zijn voor ons een groot pluspunt!’ 
• ‘De duurzame renovatie zal goed zijn voor de buurt.’

Reactie
Dank voor de positieve reacties. 
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Bedrijvigheid

Vragen en opmerkingen
• Er zijn veel suggesties voor invulling van de begane grond: daghoreca, buurtsupermarkt en een  
 pinautomaat. 
• ‘De informatie was niet volledig: er was namelijk geen informatie over de horeca die er moet  
 gaan komen en hoe de precieze invulling van de andere bedrijfsruimtes gaan zijn.’
• ‘Welke bedrijven er gaan komen, vind ik een belangrijk punt.’
• ‘Ik vind het jammer dat er alleen bedrijfsruimte op de plint overblijft.’
• ‘Daghoreca beneden zou echt een leuke stimulans voor de buurt zijn.’
• ‘Zou het leuk vinden als er bedrijfsruimte komt a la ‘mindful space’ in Amsterdam met meditatie  
 en yoga.’

Reactie
De Key streeft er naar dat bedrijven en voorzieningen passen bij de identiteit van de DC van Hall 
en de behoefte van de bewoners. De suggesties uit de buurt worden meegenomen. Mocht u nog 
ideeën hebben dan kan contact worden opgenomen met via Guido Mensink, email: guido.mensink@
gedachtegoed.info. 

Op de panelen was te lezen dat op de hoek een horecaruimte (café/restaurant) van 460 m2 komt
(waarvan 115 m2 in de kelder), met een entree vanaf de Van Hallstraat. De overige ruimtes op de begane 
grond zijn bestemd voor ambachtelijke bedrijven. Ca. 1710 m2 VVO bedrijfsruimten verdeeld over 4 
afzonderlijke ruimtes. De bedrijfsruimten op de begane grond worden verkocht. Corporaties mogen 
maatschappelijk geld niet meer gebruiken voor commerciële (risicovolle) activiteiten. Het gebouw wordt 
dan juridisch gesplitst en er wordt een VVE opgericht. De Key maakt dat samen met de nieuwe eigenaar 
van de bedrijfsruimten en de parkeergarage deel uit van een VVE. De Key maakt door verkoop van de 
BOG middelen vrij, om aan haar koers te werken en woonstarters aan een woning in Amsterdam te 
helpen.
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Beheer

Vragen en opmerkingen
• ‘Ik maak mij vreselijk zorgen over de verwachte drukte en lawaai.’
• ‘Ik had graag een duidelijker beschrijving gezien wat het beheer inhoudt.’

Reactie
Een medewerker van de afdeling Studentenhuisvesting heeft toegelicht dat er twee 
studentenbeheerders komen, die wonen in het complex, en worden aangesteld als aanspreekpunt 
voor de buurt. Ook komen er in het gebouw geen gezamenlijke ruimtes voor de bewoners. Het zijn 
individuele woningen met eigen voorzieningen.

De Key heeft goede ervaringen met zelfbeheer door studenten. De studentbeheerder heeft een grote 
positieve rol: Beheerders zijn altijd met z’n tweeën en 24/7 aanspreekbaar. Zij worden door De Key 
geselecteerd en krijgen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Zij spreken medebewoners aan op 
bijvoorbeeld geluid, afval, maar ook omwonenden kunnen bij hen terecht. Voorbeelden van projecten 
van De Key zijn waar studentbeheer succesvol wordt toegepast zijn: Von Zesenstraat / Pieter Vlaming 
(145 woningen) en Tilanusstraat (154 woningen).

Openbare ruimte

Een zorg is de extra druk op de openbare ruimte. Een bezoeker stelt: ‘Er is nu al een te kort aan 
fietsenplekken in de buurt, daarom hoop ik dat de inpandige fietsenplekken voor de studenten 
voldoende zullen zijn.’

Vragen en opmerkingen
• ‘Hoop wel op voldoende fietsplekken ivm tekort in de buurt.’
• ‘En daarnaast krijgen we ook meer afval, komen er dan meer ondergrondse containers?’
• Eén bezoeker had goede vragen met betrekking tot de buurt: ‘Ik zit een beetje met de   
 parkeerruimte die al schaars is. In het plan staat dat er inpandige parkeerplekken komen, maar  
 krijgen de studenten ook een parkeervergunning?’
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Reactie
Er komen twee inpandige fietsenstallingen  met totaal 201 fietsparkeerplekken en 9 plekken 
voor scooters voor 178 bewoners. De voormalige parkeervergunningen van ondernemers uit het 
bedrijfsverzamelgebouw zijn beëindigt. Er worden straks geen parkeervergunningen uitgegeven aan de 
nieuwe bewoners en ondernemers voor het bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn 30 parkeerplaatsen voor 
auto’s voorzien in de kelder, waarvan 15 voor de plint van het gebouw, 11 voor het Merkelbach gebouw 
en 4 gereserveerde voor toekomstige starterswoningen.

De openbare ruimte rondom het gebouw is de verantwoordelijkheid van de gemeente en zal opnieuw 
worden ingericht. Daarbij wordt ook de steeg aan de zuidoostzijde meegenomen. Een oplossing voor 
het hoogteverschil tussen de vloer van de begane grond en het aansluitende maaiveld moet nog worden 
onderzocht. Omwonenden die mee willen denken met de plannen, krijgen daarvoor gelegenheid. Er 
komen meer afvalcontainers in het gebied. 

Communicatie & Presentatie

Vragen en opmerkingen
• Over het algemeen is men te spreken over de ontvangst en de presentatie, maar enkele   
 bezoekers die al bekend waren met het plan hadden meer verwacht. ‘Dit kenden we al, geen  
 nieuwe zaken gezien.’
• Men vond de presentatie duidelijk, informatief en had een goede sfeer, en ook werd   
 gewaardeerd dat er voldoende professionele mensen van De Key aanwezig waren aan wie men  
 vragen kon stellen.
• ‘Veel hulp voor alle vragen en pluspunten voor de lekkere koffie!’ 
• ‘Dank voor deze informatie avond.’
• ‘Ik ben iets minder sceptisch geworden.’
• ‘Waar kan ik terecht met vragen over het huidig beheer van het pand?’

Reactie
De tijdelijke verhuur van de bedrijfsruimte vinden we in het belang van de leefbaarheid en veiligheid. 
Overdag (8.00 uur tot 16.00 uur) is de huismeester in het pand aanwezig. Mocht u als buurtbewoner 
vragen hebben over het beheer van het pand en de tijdelijke huurders, dan kunt u ook contact opnemen 
met BOG@dekey.nl. 
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Tot slot

Men is blij dat het gebouw wordt opgeknapt en dat er daardoor jonge mensen in de buurt komen wonen. 
Zoals een bezoeker het zei: ‘We verwelkomen graag nieuwe buurtgenoten.’

De teneur van de reacties was dat men positief is over het plan dat wordt gezien als een impuls voor 
de buurt. Waar mensen zich zorgen over maken zijn het risico van overlast (afval, fietsenstalling, 
geluidsoverlast uit open ramen en de geplande horeca) en de eenzijdige bewoning van DC van Hall 
(alleen studenten).

Enkele leden uit de klankbordgroep waren uitgesproken negatief over de plannen voor 
studentenhuisvesting op deze locatie. Zij hebben hun mening niet via een reactieformulier geuit, maar 
wel al eerder via e-mails e.d. naar De Key en het stadsdeel. Zij zijn van mening dat ze onvoldoende 
konden meebeslissen tijdens het participatieproces over de uitgangspunten van het plan. Er kon 
alleen worden gereageerd op de uitwerking van het plan en het ontwerp. Daarom zijn zij het niet eens 
met hoe de 7 resultaten op het participatiepaneel zijn weergegeven. Ook zijn zij niet uitgenodigd 
voor nader overleg hierover door De Key ondanks een toezegging tijdens het bezoek op 20 april. 
Stadsdeelvoorzitter Melanie van der Horst heeft de leden van de klankbordgroep daarom uitgenodigd 
voor een gesprek over het plan van DC van Hall.

Iedereen die zijn naam en contactgegevens heeft afgegeven, ontvangt dit verslag. 
Wij danken iedereen voor zijn of haar komst en bijdrage. 

huidige situatie

schets nieuwe situatie
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Bijlage: schets van de nieuwe situatie

178 huurwoningen voor starters

• Op de verdiepingen komen 178 sociale huurwoningen voor studenten en promovendi van gemiddeld 
25 m2  GBO. 

• Er komen twee inpandige fietsenbergingen voor in totaal 201 fietsen en 9 scooters.
• Na oplevering neemt De Key het studentencomplex in eigen beheer.

Bedrijfsruimten en horeca

• Op de hoek komt een horecaruimte van 460 m2 (waarvan 115 m2 in de kelder) met een entree vanaf 
de Van Hallstraat.

• De overige ruimtes op de begane grond zijn bestemd voor ambachtelijke bedrijven. 
• De bedrijfsruimten op de begane grond worden verkocht.


