
een levendigplein,waar je goedkunt
lunchen.Dat erwoningen inhetmidden-
segmentkomen, geefthet gebiedook
eenenormeboost.Ookhetwinkelgebied
wordtdekomende jarenverbeterd.’

Tien jaar geledenwarenkantorenloca-
ties goedmetde autobereikbare terrei-
nenaande randen van steden,met enkel
kantoorgebouwen.Nuwillenbedrijven
zich vestigenopplekkenmet veel voor-
zieningen, die ookmethet openbaar
vervoer goedbereikbaar zijn.Dat speelt
Zuidoost indekaart.

Het is danook vooral het gebied rond-
omstationBijlmerArenadat het goed
doet.Hoe verder daarvanaf, hoe slechter
het gaat. Twee tramhaltes in zuidelijke
richting ligt kantorenterreinAmstel III,
naast ziekenhuisAMC.Eenouderwetse
monofunctionele locatie diewatmis-
troostig aandoet.Hier is de leegstand
veel hoger engooienbankenkantoren
nog inde executie-uitverkoopomdatde
eigenaren—vaakDuitse fondsen van
particulieren—al langnietmeer aande
betalingsverplichtingen voldoen. Zoook
dezemaand.

Wie stationHolendrecht uitwandelt,
loopt direct tegenHolendrechtCentre

aan, eengroot,wit en leeg gebouw.De
beveiligingscamera’s endeoverkoepelde
entree zijn groenuitgeslagen.Deperso-
neelsingang is overwoekerdmet stekeli-
gebramenstruiken.

Tochwas StevenZeeman, vandegrote
AmerikaansebeleggerGreystar, direct
enthousiast toenontwikkelaarBlauw-
hoed voorsteldeomhetpand te kopen,
te slopeneneen campusmet 1500
woningen voor studentenen starters te
bouwen. ‘Jemoet daar doorheenkunnen
kijken’, zegt Zeemanover deuitstraling
vanhet gebied enhet gebouw.

Hijwijst eropdat drie jaar geleden

AmsterdamZuidoost: vanno-goarea

EvaRooijers
Amsterdam

DeBijlmer, daarwashet gevaarlijk.Met
pendelbusjes enbeveiligerswerdende
medewerkers vanABNAmro inAmster-
damZuidoost ’s avondsnaarhet station
begeleid.Hetwasmisschien eenwande-
ling van vijfminuten. ‘Maar ja, in Zuid-
oost, daarwerd je beroofd en verkracht.
Datwas tien tot vijftien jaar geleden in
elk geval deperceptie’, zegt Leon van
LeersumvanRedept, dat zakelijkehuur-
ders bijstaat. ‘Ookanderebedrijven zet-
tenomdie redenpendelbusjes in.’Nog
veelmeerbedrijvenpiekerdenerniet
over omzich te vestigen inhet gebied.

Sindsdien is er veel veranderd. Bedrij-
ven en investeerdershebbenZuidoost
herontdekt, als locatie omkantoorruim-
te tehurenen te investeren in grote vast-
goedprojecten.Dekantorenleegstand
namdeafgelopen vijf jaar af van25%
naar 7%, becijferde vastgoedadviseur
CBRE.De steenrijke Italiaanse familie
Agnelli verplaatst het hoofdkantoor
vanmiljardenholdingExorniet naar de
chiqueZuidas,maarnaardeHoogoord-
dreef 15 inAmsterdam-Zuidoost.

Links: het Holendrecht Centre
staat al lang leeg. Er komt een
nieuwe campus voor studenten
en starters. Rechts: het oude
hoofdkantoor van De Bijenkorf
en de Hemawordt gesloopt.
Hier komt het nieuwe hoofd-
kantoor van ING.
FOTO’S: PETERSTRELITSKI VOORHET
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Het was de beruchtste wijk van Nederland:
Amsterdam-Zuidoost. Maar het stadsdeel
ontdoet zich steeds meer van dat beroerde
imago. Beleggers investeren in grote
kantoren en studentenwoningen

INGkiestervoorhaaractiviteitentecen-
treren inZuidoost. ‘Tussenhaarklanten,
inhethart vandesamenleving’, alduseen
persbericht.Werkzaamhedendieeerst
inAmsterdamWestenaandeZuidas
werdengedaan,vindennualplaats inde
Bijlmer.Hethoofdkantoorvandebank—
toennogdeNederlandseMiddenstands-
bank—isdaaralsindsde jarentachtig
gevestigd. In2019verlaat INGhetop
antroposofische leestgeschoeidegebouw,
beterbekendals ‘hetZandkasteel’.

Debank laat opeen steenworpafstand
eennieuwhoofdkantoorbouwen, opde
plek vanhet oudehoofdkantoor vanDe
Bijenkorf endeHemadat al jaren leeg
stond.Het Zandkasteelwordt omge-
bouwd tot eenappartementencomplex
metwoningen inhetmiddensegment.
Eenenorme investering voordeontwik-
kelaarsOVGenG&S.OntwikkelaarChan-
ge= realiseert zeshonderdwoningen
voor starters inhet gebied.

Dekantorenmarkt inZuidoost leeft
opomdathet gebied rondomhet station
de afgelopen jaren enorm is opgeknapt,
zegtVanLeersum. ‘In 2012 is bijvoor-
beeld concerthal deZiggoDomegeo-
pend. Er is nuechtwat te beleven,met

Zuidoost Arena Minder leegstand
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NietnaardechiqueZuidas
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steenrijkeAgnelli’sging
naarHoogoorddreef 15
Transformatie
‘DeZiggoDome,eenprima
lunchplein: er is nuechtwat
tebeleven inZuidoost’

ookniemandgeloofde inhet gebied
Diemen-Zuid, dat vol stondmet lege
kantoren.Maarde studentencampus
diedaar is gebouwdendieGreystar vorig
jaar kocht, is een enormsucces. ‘Alle
studentenwoningen zijn verhuurd, de
wachtlijsten zijn lang.Denabijgelegen
koopwoningengaanalswarmebroodjes
over de toonbank.’

Greystarmiktmethet project in
Zuidoost op studenten, starters enwerk-
nemers vanhetAMC. ‘Er komendaar
15.000mensenperdag. Er studeren
bijna 10.000 studenten.Uit onderzoek
blijkt dat eengroot deel daarvanhierwil
wonen’, zegt Zeeman.

‘Amsterdambinnende ring is zowaan-
zinnigduurgeworden,datkunnenstar-
tersnietbetalen.Wijmakende ruimtes
watkleiner, tussende20en70vierkante
meter, zodat zeookvoordezedoelgroep
betaalbaar zijn.Daarbij creërenwe
gezamenlijke studie- en leefruimten.’
Zeemanwijst eropdatnaastHolendrecht
Centreal eenkantoor is omgebouwd
tot eencomplexmet450studenten-
woningenwaarvoor eenwachtlijst is.
Naastwoningenkomeneropdecampus
voorzieningenals eensupermarkt, sport-

school, horeca, ensportvelden.
Een straat verderopdrinktBas van

Rossumeenkopkoffiebij Coffeemania,
nunoghet enige koffiezaakje indewij-
de omtrek.Dekomst vanwoningenen
voorzieningenmaakthet gebiedookeen
meer aantrekkelijke kantorenlocatie,
verwachtVanRossum.Hijwerkt bij Zo-
city, eenbureaudatmetfinanciering van
vastgoedeigenaren en steun vandege-
meenteprobeert debelangen inAmstel
III op één lijn tebrengenenprojecten
initieert omhet gebied te transformeren.

VanRossummerkt dat de interes-
se vanontwikkelaars enbeleggers in
Amstel III sinds een jaar aantrekt. ‘Er
zijnplannenomnog twee andere lege
panden te ontwikkelen totwoningcom-
plexen.’ En voorhet leeggekomengrote
kantoor van zakenbankRBSachter het
HolendrechtCentrewerdenal snel nieu-
wehuurders gevonden.Verschillende
biotechbedrijvennemenerhun intrek.

Ende veiligheid?Holendrecht staat in
deAmsterdamse veiligheidsindex nog
steeds ‘in het rood’.Maar VanRossum
zegt: ‘Geef het nogdrie jaar. Dan is dit
echt een aantrekkelijk en goedbewoon-
baar gebied.’

tot kantorenhotspot
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