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Karin (44) vond het best 
spannend drie jaar geleden  
om van Amsterdam naar 
Aalsmeer te verhuizen. Het 
belangrijkste was dat het 
nieuwe huis een tuin had. 
Met veel plezier maakte ze 
er wat leuks van.

'Tegels en bergen onkruid: de tuin 
zag er niet uit toen wij hier kwamen 
wonen. Zelfs de schutting hadden 
de vorige bewoners meegenomen. 
Inmiddels heb ik de tuin helemaal 
gezellig gemaakt. Met gras, en veel 
bloeiende planten in mooie potten. 
Tuinieren vind ik rustgevend. En  
het is prachtig om te zien hoe al  
dat groen groeit en bloeit. Vooral  
op mijn moestuintje in potten ben  
ik trots, met zwarte bes, aardbei en 
komkommers. Leuk toch dat mijn 
dochter aardbeien uit de tuin mee 
naar school kan nemen? Tuinieren, 
ik wist niet eens dat ik het kon!  
Het is heerlijk om na twintig jaar  
op een Amsterdamse bovenwoning 
een tuin te hebben. Ook omdat ik 
het leuk vind om een tuinfeest of 
barbecue voor vrienden te geven. 
En ik lees graag een mooi boek op 
een ligbed in het gras.'

kijkje achter de voordeur
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‘  mijn dochter krijgt ‘  mijn dochter krijgt 
aardbeien uit de tuin aardbeien uit de tuin 
mee naar school!’mee naar school!’

Moestuin in pot
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Hoe houd ik mijn energierekening  
betaalbaar? 

Door de stijgende energieprijzen kunnen veel huishoudens de 
energierekening (bijna) niet meer betalen. Wat kun je daaraan 
doen? Henk Heinhuis, manager Incasso & Debiteurenbeheer van 
Eigen Haard: 'Merk je dat je nu al moeilijk rondkomt? Kom in actie.' 
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Henk Heinhuis 

Wil je ook geld  
én energie besparen? 
Een energiecoach kan 

je helpen. Ga naar 
eigenhaard.nl/ 
energiecoach  

of scan de QR-code.

‘Voor steeds meer mensen is de energie- 
rekening veel te hoog geworden doordat 
de prijzen van energie zijn gestegen, zegt 
Henk Heinhuis. ‘De prijzen voor elektrici-
teit zijn twee keer zo hoog geworden en 
voor gas drie keer zo hoog. Mensen zetten 
misschien de kachel lager en douchen 
koud om hun rekeningen te kunnen beta-
len. Daar maken wij ons zorgen over.’

Voorschotten verhoogd
‘Zo’n 6.500 huishoudens betalen hun 
stookkosten via Eigen Haard’, zegt Henk. 
‘Voor hen kopen wij de energie zo goed-
koop mogelijk in. Begin dit jaar is hun 
voorschotbedrag van de stookkosten met 
30% omhoog gegaan. De eindafrekening 
zal namelijk een stuk hoger zijn; dan zie je 
wat je echt hebt verbruikt. Met een hoger 
maandelijks bedrag voorkomen we dat 
mensen straks erg veel moeten bijbetalen.’

Prijzen blijven stijgen
Door de oorlog in Oekraïne zullen de 
prijzen in 2023 hoog blijven. Ook in 2024 
en 2025 blijven ze waarschijnlijk stijgen. 
Het maandelijkse voorschotbedrag moet 
dus helaas omhoog, zegt Henk. ‘Hoeveel 
het bedrag precies wordt, weten we eind 
2022. Laten we hopen dat het een zachte 
winter wordt. Dan is je energieverbruik 
lager en dus ook je rekening lager.’

Bewust met geld én energie omgaan
Gelukkig kun je wel iets doen om de 
rekening betaalbaar te houden.  

Een paar tips van Henk: 
•  Zet je inkomsten en uitgaven op een rij. 

Zo kun je duidelijk zien waarop je kunt 
besparen. 

•  Merk je dat je nu al moeilijk rondkomt? 
Kom in actie. Het Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting (Nibud) heeft veel 
handige budgettips. 

•  Heb je al een laag inkomen? Bij je ge-
meente kun je een aanvraag doen voor 
een energie-toeslag.

•  Ook kun je via de gemeente gratis  
gebruikmaken van een energiecoach.  
Zo leer je om energie én geld besparen. 

•  Kun je de huur echt niet meer betalen? 
Neem dan contact op met Eigen Haard. 
Dan zoeken we samen een oplossing.

Meer weten over stijgende energieprijzen? 
Kijk op eigenhaard.nl/energieprijzen
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thuis in

Tiny Showroom  
in Tuttifruttidorp

‘Rozijnenstraat, Ananasplein, Bananenstraat: niet zo 
vreemd dat ze het hier Tuttifruttidorp noemen’, lacht 
Simon, die zelf in de Mandarijnenstraat woont. ‘En 
dat terwijl de wijk eigenlijk Terrasdorp heet.’ Hiervoor 
huurde Simon 33 jaar een appartement in de Jordaan. 
Maar met de vele nieuwe bewoners verdween daar 
het volkse karakter. En door de toeristen werd het er 
steeds drukker. Sinds anderhalf jaar is zijn thuis het 
rustige Tuttifruttidorp, waar hij zijn oude Amsterdam 
terugvond. ‘Mensen kijken hier nog naar elkaar om. 
Zo is er een lief-en-leedclub die namens de buurt een 
bloemetje regelt bij verjaardagen, of een rompertje 
koopt als er een baby is geboren.’ 
 
Tiny Radio
Simon is ontwerper. In zijn voortuin bouwde hij zijn 
‘Tiny Showroom’, een soort schuurtje van zo’n vijf 
vierkante meter (tinyshowroom.nl). Hier kun je zijn 
zelfontworpen lampen bekijken en soms kunstwerken 
van buurtbewoners. Ook maakt hij er uitzendingen van 
Tiny Radio, waarin hij buurtbewoners alles vraagt wat 
hij wil weten. Hij leerde tijdens de bouw veel buren 
kennen, waardoor hij snel thuis was in de wijk.
Meepraten over zijn buurtje vindt Simon belangrijk.  
Hij sloot zich aan bij een groepje buren dat elke  
maand vergadert met de gemeente, en soms ook 
met de wijkagent. ‘Er wordt hier vaak hard gereden. 
Daarom willen we graag verkeersdrempels en een 
zebrapad bij de school.’

Rondje met de hond
Op naar het park, want hond Simpkie moet uitgela-
ten. Simon wandelt langs de duplexwoningen waar 
Tutti fruttidorp mee vol staat. Een duplexwoning is een 
grotere woning die gesplitst is in twee zelfstandige 

Het is de buurt waar bewoner 
Simon zijn ‘oude Amsterdam’ 
terugvond: Tuttifruttidorp in 
Amsterdam-Noord. Samen  
met zijn buurtgenoten werkt  
hij aan verbinding.



8

woonlagen. Ze zijn hier eind jaren vijftig neergezet voor de 
werknemers van Nederlandsche Dok en Scheepsbouw  
Maatschappij (NDSM). ‘Ik houd van deze bouwstijl’, zegt hij. 
‘Betontegels met grind. De delen werden in fabrieken gemaakt 
en op de bouwplaats in elkaar gezet. Deze huizen waren voor 
tijdelijk bedoeld, maar ze staan er nog steeds. De meeste zijn 
mooi opgeknapt.’ 
Simon is blij met het vele groen in de wijk. Zoals het parkje  
waar hij dagelijks met Simpkie komt. ‘Hier was vroeger een 
openluchttheatertje.’ Hij wijst naar een heuvel van gras.  
‘En daar zie je Tuindorp Oostzaan liggen. Kijk, een scholekster, 
daar word ik zo blij van. Die zie je verder nergens in de stad.’ 
Op de terugweg treft Simpkie zijn vriendje Robin, de hond  
van baasje Margriet. Ze zit in het tuintje bij haar huis in de  
Frambozenstraat. Terwijl de honden spelen, kletsen Simon  
en zij even bij. ‘Simpkie is een fijn bindmiddel’, lacht Simon. 
‘Door hem maak ik makkelijk contact.’

Volkstuin met de buurt
Een andere groene plek in de wijk is de buurttuin. Bewoonster 
Marja startte ermee. ‘Het was een stinkveld vol hondendrollen’, 
vertelt ze. ‘Daarom vroeg ik de gemeente of ik een buurttuin 
mocht beginnen. Ik gooide bij alle buren briefjes door de bus en 
ze waren enthousiast.’ Met buurtbudget – geld waarmee je je 
wijk leuker en leefbaarder mag maken – startte ze de tuin op. In 
anderhalf jaar maakte ze van het grasveld een prachtige volkstuin. 
Zes vrijwilligers helpen mee. ‘Buurtbewoners komen hier graag 
fruit en groente plukken’, zegt Marja. ‘De wortels en radijsjes 
waren razendsnel op. Wat overblijft, geef ik bijvoorbeeld aan de 
Voedselbank.’ 
‘Prachtig toch?’ zegt Simon, als hij terug naar huis loopt. ‘Ik  
hoop dat Tuttifruttidorp zo blijft, met die unieke Amsterdamse 
sfeer. Wij zijn een voorbeeld voor de hele stad als het gaat om 
verbinding in de buurt.’ 

Marja begon met de buurttuin. Het is nu een prachtige volkstuin.Terwijl de honden spelen, kletst Simon even bij met buurtbewoonster Margriet.

thuis in
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bewonersonderzoek

‘De lief-en-leedclub 

regelt namens de 

buurt een bloemetje 

bij verjaardagen’

Het Eigen Haard 
Bewoners onderzoek 2022 
komt eraan!

Elke twee jaar houden we een groot tevredenheid-
onderzoek onder onze huurders. Met de resultaten 
van het Bewonersonderzoek verbeteren we onze 
dienstverlening. Door deel te nemen maak je kans  
op een maand gratis huur!

Het bewonersonderzoek voeren we alweer voor de negende 
keer uit. Met het onder zoek brengen we de klanttevredenheid 
in kaart en komen verbeterpunten voor onze woningen en 
wijken aan het licht. De uit komsten van de vorige onderzoeken 
zijn heel waardevol geweest. Door het elke twee jaar te doen, 
weten we waar we aan moeten werken. 
 
Per mail of telefonisch
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Direct Research, een 
onderzoeksbureau uit Amsterdam. In oktober en november 
nemen ze contact op met verschillende huurders om de 
vragen door te nemen. Je kunt je niet opgeven hiervoor.  
De vragen gaan over onze dienst verlening. Maar bijvoorbeeld 
ook over je woning en je buurt. Jouw mening is belangrijk en 
we zijn benieuwd naar je ervaringen. 

Direct Research
Dit onderzoek wordt tegelijkertijd bij zes grote Amsterdamse 
corporaties uitgevoerd (De Key, Ymere, Rochdale, De Alliantie, 
Stadgenoot en Eigen Haard). Deelnemers ontvangen in  
september van Direct Research een aankondiging per mail. 

Vragen?
Heb je vragen of wil je meer weten over het Eigen Haard 
Bewonersonderzoek? Neem dan contact met ons op via 
klantenmarktonderzoek@eigenhaard.nl of (020) 6 801 801.

EIGEN HAARD

Win  
een maand 
gratis huur!

Huurders die aan het  
onderzoek hebben meegedaan 

maken kans op een maand 
gratis huur. Misschien  

ben jij dat wel! 
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Meer weten? 
Bekijk de video met uitleg op 
socialehuurwoningzoeken.nl
Daar vind je ook meer informatie 
over het puntensysteem

Voor jongeren waarvan het jon-
gerencontract binnen een half jaar 
afloopt en het nog niet gelukt is 
een woning te vinden

10 startpunten 
na toekenning aanvraag 
(is het maximum)

Geldig: 2,5 jaar

Geldig op aanbod, alleen in
 Amsterdam en Zaanstad

Voor iedereen die ingeschreven 
staat bij WoningNet of 
Woonmatch

Per jaar 1 wachtpunt vanaf 
datum inschrijving

Maximale punten: 

geen limiet

Geldig tot een sociale huurwoning 
wordt geaccepteerd

Voor woningzoekenden die 
reageren op woningen

Per maand 1 zoekpunt bij 
reageren op 4 of meer woningen 
per maand

Maximaal 

30 zoekpunten

Geldig tot een sociale huurwoning 
wordt geaccepteerd

Voor woningzoekenden in één 
van deze situaties:
• uit elkaar met kinderen 
• gezinnen inwonend bij anderen
• mensen met pleegkinderen 
• jongeren met Wmo-ondersteuning

Per maand 1 situatiepunt vanaf
het moment van toekenning

Maximaal 

12 situatiepunten

Geldig: 3 jaar

Begin 2023 verandert het zoeken naar een sociale 
huur  woning op WoningNet of op Woonmatch.  
Nu zoek je op basis van inschrijfduur, vanaf 2023 
is dat op basis van je punten. Het omzetten gaat 
vanzelf. Jij hoeft hier niets voor te doen!

Zo 
bouw je punten 

op in het nieuwe 

puntensysteem

Puntenopbouw
Iedereen die ingeschreven staat bij WoningNet Stadsregio Amsterdam 
en Woonmatch Waterland bouwt straks punten op. De inschrijftijd  
blijft bestaan en wordt omgezet naar wachtpunten. Als je actief zoekt 
naar een woning krijg je zoekpunten. Of je hebt dringende omstandig-
heden. Dan krijg je situatiepunten.

Een sociale huurwoning zoeken verandert

Wacht Zoek Situatie Start

Je kans op een woning
Alle punten bij elkaar opgeteld bepaalt hoe snel je een woning  
krijgt. Hoe meer punten je hebt, hoe meer kans op een woning.  
Begin 2023 kun je op de website van WoningNet Stadsregio  
Amsterdam en Woonmatch Waterland zien hoeveel punten je hebt. 
Ook daar kun je terecht als je er vragen over hebt.
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Wie Mohammed (51), eigenaar 
vishandel Gibraltar 
Waar Pretoriusstraat 92A,  
Amsterdam
Sinds 2002
Wat verkoop verse vis
Meer info  
scan de QR-code 

werk in de wijk

13

digitale tips

Hoe betaal ik open- 
staande facturen?
Veel huurders bellen met onze afdeling Klantcontact om 
te vragen waar ze hun facturen kunnen vinden en hoe ze 
openstaande facturen kunnen betalen. Het is eenvoudig. 
Maar je moet het even weten. Zo leg ik het uit. 

12

Rachida Biseswar,  
medewerker Eigen Haard
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22

55

33

66

44

Ga naar mijn.eigenhaard.nl en log in met je gebruikersnaam  
en wachtwoord. Klik op Volgende

Klik op het tabblad Mijn Facturen

Hier heb je een aantal opties:
- Via het tabblad Alle kun je alle facturen bekijken.
- Via het tabblad 2022 kun je de facturen van 2022 bekijken.
- Klik op Openstaand om openstaande facturen te bekijken.

Zie je op de pagina Openstaand een factuur staan en  
een bedrag bij Nog te betalen? Dan is er een factuur  
nog ‘openstaand’. Klik op de knop Nu betalen om naar  
het betaalscherm te gaan.

Je kunt nu betalen via Ideal. Selecteer je bank en klik  
nog een keer op Nu betalen. 

Je verlaat nu automatisch de website van Eigen Haard.  
Doe de betaling zoals je altijd gewend bent via je bank. 

Automatische incasso
Met een automatische incasso 
geef je ons toestemming om 
de huur van je bankrekening af 
te halen. Scan de QR-code of 
ga naar eigenhaard.nl/incasso. 
Vul het formulier in en kies de 
afschrijfdatum die voor jou het 
best uitkomt: de 25ste of de 
1ste van de maand.

Het is een begrip in  
Amsterdam-Oost: vishandel 
Gibraltar van Mohammed. 
Maar toen hij ermee begon, 
wist hij niet eens het  
verschil tussen een zeebaars 
en een dorade.  

‘Ik wist eerlijk gezegd weinig over vis, 
toen ik begon. Maar ik leerde snel bij 
en vind het fijn om mijn liefde ervoor 
over te brengen op anderen. Zelfs mijn 
jongste dochter, die jarenlang gruwde 
van vis, lust het nu. Onze producten 
zijn vooral mediterraans: meer dorade, 
garnalen, calamaris en zwaardvis.  
Vrijwel iedereen in de wijk kent ons, 
daar ben ik trots op. Ook Femke 
Halsema is hier weleens geweest. 
Mijn vaste klanten ken ik goed en ik 
weet precies wat voor vis ze willen.  
Ze voelen als een soort familie,  
altijd gezellig om een praatje met  
hen te maken. Vorig jaar hebben  
we verbouwd. Onze zaak is nu 
gezelliger. Ook onze eethoek nodigt 
meer uit. Mensen komen hier graag 
een visje eten. Want vis vanaf de 
bakplaat meteen op je bord is het 
natuurlijk het allerlekkerst.’

Liefde  
voor vis

Gratis vissoep 

of een bak paella  

(voor 2 personen) 

bij aankoop van een  

visschotel vanaf € 50,-

tot 1 november 2022  

op vertoon van  

deze pagina
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nieuws & weetjes

Huurders en kopers kiezen 
samen voor verduurzamen 
In de wijk Holendrecht in Amsterdam-Zuidoost zijn  

we gestart met het verduurzamen van de panden  

Senso I en Senso II. Bijzonder is dat de huurders en 

kopers van de 935 huizen samen ja hebben gezegd  

tegen deze grote klus. De huizen uit de jaren zeventig 

krijgen nieuwe kunststofkozijnen, driedubbel glas en 

worden klaargemaakt om in de toekomst van het gas  

af te kunnen. Ook alle daken en vloeren geïsoleerd.  

Door al deze klussen gaat het energielabel van de  

huizen van E en C naar label A! 

Spaarndammerhart wint  
publieksprijs! 
Met 22,4 procent van de stemmen won het 

Spaarndammerhart met huurwoningen van  

Eigen Haard dit jaar de Nieuwbouwprijs. Dat is  

de publieksprijs voor nieuwbouw in de stad. 

Amsterdammers zelf stemden een paar maanden 

geleden op hun favoriete project. De tweede plek 

is voor The Wave bij het IJ met 19,7 procent van  

de stemmen. En op de derde plaats staat De  

Voortuinen met 12,9 procent van de stemmen. 

Architectuur, kunst en natuur samen

Het Spaarndammerhart ligt midden in de Spaarn-

dammerbuurt in Amsterdam-West. Karakteristiek 

voor het project is het groene hof met de grote 

toegangspoorten met kunstwerken. Wethouder 

Maxime Verhagen van Bouwend Nederland vindt 

het project Spaarndammerhart een voorbeeld van 

wat de bouwsector kan in Nederland. ‘Je ziet aan 

alles dat het met veel liefde en aandacht is ontwor-

pen en gebouwd.’

Scan de QR-code of  
neem contact op met  

je wijkbeheerder.

 

Van moeite hebben met lezen en  
schrijven tot taalheld. Paméla Melkert uit 
Heerhugowaard kreeg het voor elkaar!  
Nu helpt ze ons met het checken van 
brieven en folders op begrijpelijke taal.

Moeite met lezen, schrijven, rekenen en 
computeren? Paméla weet als geen ander  
hoe dat is. ‘Dat was niet leuk. Ik heb me zo 
geschaamd.’ Maar Paméla zette door en leerde 
heel veel door hard te werken. ‘Van lezen en 
schrijven ben ik een blij mens geworden!’ 

Bekroond
Ze zette samen met haar andere werkgever 
een leerplein op. Zo kunnen collega’s, die 
moeite hebben met lezen en schrijven, onder 
werktijd cursussen volgen. Ook richtte Paméla 
met de bibliotheek een leesclub op het werk 
op. Een indrukwekkende prestatie. Daarom 
werd Paméla uitgeroepen tot Taalheld van de 
organisatie ABC Noord-Holland. En ze werd  
benoemd tot taalambassadeur. 

Een nieuwe baan!
Paméla gaf een keer bij Eigen Haard een 
presentatie. Félice Postma van Eigen Haard  
zag haar en was onder de indruk van het 
verhaal van Paméla. Ze bood Paméla een baan 
aan! ‘Tien procent van onze huurders zijn 
laaggeletterd. Hoe kunnen we deze mensen 
beter bereiken? Paméla weet dat als geen 
ander. Zij kan uit eigen ervaring teksten 
herschrijven en duidelijker maken.’

Trots
En dus werkt Paméla nu bij Eigen Haard.  
Ze controleert veel brieven en folders op 
begrijpelijke taal, voordat ze worden verstuurd. 
Eigen Haard is trots op haar nieuwe collega en 
heeft veel respect en waardering voor Paméla. 
We wensen haar veel succes!

Taalheld Paméla aan  
het werk bij Eigen Haard

Gratis energietips  
in Aalsmeer
Energie is flink duurder geworden. Voor mensen 

met een lager inkomen is dit een groot probleem. 

Woon je in Aalsmeer? Dan kun je gratis gebruik- 

maken van een energiecoach voor slimme 

bespaartips. De gemeente Aalsmeer heeft een 

groep energiecoaches opgeleid om de inwoners te 

helpen met energie besparen. Deze coach bekijkt 

samen met jou je energiejaar rekening en geeft 

praktische tips hoe je je rekening kunt verlagen. 

Wil je hier gebruik van maken? Ga naar 

bespaarafspraak.nl/aalsmeer

Tip van de vakman!
Werkt het slot van je voordeur niet meer? Dan is het 

slot misschien uitgedroogd. Met een paar druppels  

WD-40 (of ander merk olie) is het snel opgelost.  

Mocht er iets stuk gaan in huis waar je hulp bij nodig 

hebt, dien dan een online reparatieverzoek in op  

eigenhaard.nl/reparatieverzoek

Meer tips en nieuws? 

Volg ons op Facebook.com/eigenhaard.nl

     

 
Burennetwerk is er voor huurders van Eigen Haard die het 

lastig vinden om hulp te regelen. Omdat ze er geen geld 

voor hebben of omdat ze niet de juiste mensen kennen.  

De hulp van Burennetwerk komt van Amsterdammers uit 

de buurt die graag een goede buur willen zijn. Zij bieden 

hun hulp vrijwillig aan. De goede buur helpt met eenvoudige 

klussen in en om het huis, met administratie of komt langs 

voor de gezelligheid.

Eigen Haard en Burennetwerk hebben de samenwerking  

verlengd. Eigen Haard levert een bijdrage zodat Burennet-

werk hulp kan bieden. Wil je graag hulp van een buur krijgen 

of wil je een goede buurt zijn voor een ander? Neem dan 

contact op met Burennetwerk via burennetwerk.nl of bel 

via 020 623 97 71 (ma t/m do tussen 10 - 14 uur). Neem 

voor meer informatie contact op met je wijkbeheerder.

Samen sterk met
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gerenoveerd

Alfred en Maria zijn Alfred en Maria zijn 
blij met het resultaat. blij met het resultaat. 
'het is allemaal netjes 'het is allemaal netjes 
geworden'geworden'

De 100e gerenoveerde 
woning is klaar!

Alfred en Maria zijn al 62 jaar getrouwd.  
Ze kregen in de jaren zestig een huis een 
paar straten verderop. Ze kennen de buurt 
heel goed. Ze wonen inmiddels tientallen 
jaren in de Retiefstraat. Hun woning is  
de 100ste woning die is gerenoveerd.  
Dat wordt gevierd! Binnenkort verhuizen  
ze terug vanuit de Smitstraat, om de hoek. 
'Daar zaten we tijdelijk, voor een jaar', 
vertelt Alfred (87). 

Aanpassingen
De onderkant en de voorkant van hun blok 
zijn hersteld. De woningen zijn aangepast 
aan de eisen van deze tijd. Maria (85) vindt 
dat het 'allemaal netjes' is geworden. Ze is 
blij met de draairamen. 'Die kun je makkelijk 
wassen. En fijn dat onze woonkamer nu 
langer is, zo hebben we meer ruimte.'
De nieuwe gasaansluiting voor het fornuis 
was dicht bij de keukenvloer geplaatst.  
'Dat is niet handig, dus die hebben ze hoger 
geplaatst, bij het aanrecht', zegt Maria.  
'En ik vraag of ze een van de radiatoren uit 
de slaapkamer willen weg halen. Want ik kan 
mijn linnenkast niet meer kwijt.' Ondertus-
sen wordt er vóór de verhuizing nog geverfd 
en laminaat gelegd.

Bijzonder 
'De huizen zijn mooi geworden', vindt Alfred. 
'Ook het blok aan de overkant. We zagen 
hoe dat afgebroken werd en weer helemaal 
opgebouwd.' Inmiddels is de 100ste  
gerenoveerde woning klaar, vertelt opzichter 

Irma Lieverse van Eigen Haard. 'Met de 
bewoners hebben we vooraf gekeken naar 
de nieuwe indeling van hun huis. Bijzonder 
is de voorkant van de gebouwen. De inde-
ling van de kozijnen is hetzelfde als bij de 
bouw in de vorige eeuw. En ze zijn net als 
toen van hout.' De deuren zijn grachten-
groen geverfd, een kleur die veel voorkomt 
in de Transvaalbuurt. De wijk werd ont-
worpen door de beroemde architect Berlage.

Opgroeien in de Transvaalbuurt
Maria groeide op in de nabijgelegen  
Vrolikstraat en zag de wijk veranderen.  
'Dat is prima. Er zitten geen drie groente-
boeren meer in één straat, maar ik vind het 
nog altijd een fijne buurt. Ik hoor het ook  
van andere bewoners. Winkels, trams en  
het ziekenhuis zijn dichtbij. Je hebt alles bij 
de hand, dat is fijn als je ouder wordt.' De 
sfeer is goed, zegt het echtpaar. Maria:  
'We drinken koffie met de buren en tijdens 
corona bood iedereen aan boodschappen  
voor ons te doen.'

Nooit meer weg
Vroeger was er een tijdje drugsoverlast,  
vult Alfred aan. 'Maar nu is het vooral  
gezellig, we gaan goed met elkaar om.' 
Bewoners hebben een Surinaamse, Turkse, 
Nederlandse, Marokkaanse en zelfs Chinese 
achtergrond, vertelt hij. 'Je hebt al snel  
een praatje en je kunt bij elkaar aankloppen 
als dat nodig is.' Maria: 'Ik heb het altijd 
gezegd, ik ga deze buurt niet meer uit!'

In de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost knappen we  
270 woningen op die ruim een eeuw oud zijn. Alfred en 
Maria krijgen vandaag de sleutel van hun huis in de  
Retiefstraat. Ze lopen een rondje door hun 'nieuwe' huis.

Alfred en Maria hebben meer ruimte nu.

De 100ste woning is gerenoveerd. Dat wordt gevierd!
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‘ Soms moeten we 
naar de rechter’

‘Veel vragen komen van collega’s. Maar 
ik heb ook veel contact met huurders 
zelf of de advocaat van de huurder.  
Een vraag kan gaan over een boom  
die overlast geeft, maar ook over een 
groot renovatieproject waarbij mensen 
moeten verhuizen. Soms gaat het om 
een gebrek in de woning, onderverhuur, 
drugs of ernstige geluidsoverlast naar 
buren. Elke zaak is anders. Ik vind het 
een uitdaging om tot een zo goed 
mogelijke oplossing te komen, waar 
zowel Eigen Haard als de huurder 
tevreden mee is. Dit lukt helaas niet 
altijd. Dus soms moeten we naar de 
rechter. Bijvoorbeeld als er een hennep-
kwekerij of drugslab in de woning is 
aangetroffen. Hier treden we streng 
tegenop.’

Overstroming
‘Soms kom je als huurder in een situatie 
waar je zelf niets aan kunt doen, maar 
toch schade hebt. Bijvoorbeeld als je  
in een flat woont en een buurman of 
buurvrouw spoelt frituurvet door de 
gootsteen. Dit kan tot een verstopping 
en overstroming leiden in een andere 
woning van de flat. Het kan gevolg-
schade geven, zoals schade aan het 
laminaat. Wij zijn als Eigen Haard dan 
meestal niet aansprakelijk voor de 
schade aan het laminaat. Vaak is ook 
niet te achterhalen wie het vet heeft 

doorgespoeld. Dan moet jij de schade 
betalen. Daarom is het advies een 
inboedelverzekering af te sluiten;  
dan kan de schade eventueel vergoed 

worden door de verzekeraar. Het is 
sowieso belangrijk geen vet, etens-
resten of doekjes door de gootsteen  
te spoelen.’ 

Slapen in de berging
‘Met de woningnood zien we dat veel 
huurders steeds creatiever worden. 
Woningen worden doorgegeven of 
onderverhuurd. Kamers worden 
verhuurd. Meerdere gezinnen gaan met 
elkaar samenwonen. En bergzolders 
worden gebruikt als slaapkamer. Er 
gebeuren dingen die officieel niet 
mogen. Hier zijn wel regels over 
opgenomen in de wet en algemene 
huurvoorwaarden. Overleg altijd even 
met Eigen Haard wat er wél mag, om 
later problemen te voorkomen.’

contact met

Als jurist bij Eigen Haard ziet  
Mirelle Zwaan veel verschillende 
vragen voorbijkomen. Elke zaak  
is anders. 'Ik vind het steeds weer 
een leuke uitdaging om tot een 
goede oplossing te komen.'

‘ Overleg vooraf met ‘ Overleg vooraf met 
ons wat er wél mag, ons wat er wél mag, 
om later problemen om later problemen 
te voorkomen’ te voorkomen’ 
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Woordzoeker

Postadres
Postbus 67065

1060 JB Amsterdam

T: (020) 6 801 801

W: eigenhaard.nl/contactformulier

Reparatieverzoeken
W: eigenhaard.nl/reparatieverzoek

Probleem met riool en verstoppingen
Kijk op eigenhaard.nl/reparatieverzoek voor het 

nummer van de firma die in jouw regio actief is.

Glasschade
Kijk op eigenhaard.nl/reparatieverzoek voor het 

nummer van de firma die in jouw regio actief is.

Lekkage dak
Dakdekkers Lijn: 088 5 471 001

Storing van elektra/verlichting in woning  
en/of gemeenschappelijke ruimte
• SDR/Unica (020) 4 082 701

•  Huurders in Amstelveen en Nes aan de Amstel 

bellen met Zelhorst (020) 6 452 485

•  Huurders in Uithoorn bellen met De Beij 

(0297) 561 386

Spoedreparaties buiten kantooruren
(020) 6 801 801

Woon je in een VvE-gebouw?
Woon je in een gebouw waarin ook

koopwoningen zijn? Bel dan bij glasschade,

storing van elektra/verlichting, riool of

lekkage aan dak met (020) 6 801 801

Alert en huurdersverenigingen
Huurdersfederatie Alert:  

huurdersfederatie-alert.nl

Huurderverenigingen
Aalsmeer en Kudelstaart:

huurdersverenigingaalsmeerkudelstaart.nl

Amstelveen: bewonersraad-amstelveen.nl

Amsterdam: hbo-argus.nl

Landsmeer: huurdersvereniging-landsmeer.nl

Ouder-Amstel: hvouderamstel.nl

Uithoorn en de Kwakel:

huurdersvereniginguithoorndekwakel.nl

Het Schip kreeg de meeste stemmen van  
de Amsterdammers zelf. En daar zijn we  
best trots op!
Het Schip is een rijksmonument van ons  
in Amsterdam-West. Naast gerenoveerde  
woningen vind je er ook een museum. Het 
mooie pand trekt bewonderaars uit de hele 
wereld. Het is ontworpen in de stijl van de 
Amsterdamse School. Een bouwstijl met 
opvallende details. Volgens de architect  
toen was ‘niets mooi genoeg voor de  

arbeider die al zo lang zonder schoonheid 
leefde’. Een bezoek aan Het Schip is zeker  
de moeite waard!

Het Schip werd tussen 2015 en 2018 volledig 
gerestaureerd en won daarvoor in 2019 al  
de Amsterdamse Nieuwbouwprijs. Dit jaar 
konden de Amsterdammers ook stemmen  
op het beste project van de afgelopen vijftien 
jaar. En zo won Het Schip een ‘oeuvre-prijs’.

puzzel

Alle contactgegevens  
op een rij. Knip ze uit  
voor op de koelkast of  
kijk op eigenhaard.nl

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen.  
Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

Het Schip wint de Amsterdamse Nieuwbouwprijs Best of 15  Years

Maak kans op twee toegangs- 
kaartjes met rondleiding en  
koffie voor Museum 't Schip.

Stuur de oplossing voor 1 november 2022 naar:  
winnen@eigenhaard.nl of naar:  
Eigen Haard, Postbus 67065, 1060 JB Amsterdam. Vermeld 
je naam, adres en woonplaats. Maximaal één inzending per 
adres. Onder de goede inzendingen verloten we vijf keer twee 
toegangskaartjes voor Museum 't Schip.
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Museum Het Schip in Amsterdam-West



' Eigen Haard fonds wordt  
Groen Geluk Cheque
Heb jij of je buren een goed idee voor meer 'groen'  
of natuur voor jouw buurt? Wij maken het mogelijk!

Winnaar van 2022 is Betty (rechts):
'Het leek me zo leuk – ook voor de andere bewoners – 
om meer vogels in de wijk te hebben. Ik bedacht het 
plan om overal vogelhuisjes op te hangen. Dat vond 
Eigen Haard een goed idee. Ik kreeg een cheque voor 
merel-, mus- en mezenkasten in de wijk!'

Ook jouw plan maakt kans!  
Stuur ons voor 1 december 2022  
je idee. Scan de QR-code of ga naar  
eigenhaard.nl/groengelukcheque


