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DE 
METHODE  

‘COPEKCABANA’

Ons initiatief, dat straks hopelijk beter bekend 
wordt als ‘de methode Copekcabana’,  zal een 
blauwdruk worden voor betaalbaar en duur-
zaam wonen in het Amsterdam van de 21ste 
eeuw. Na de oplevering van het project ligt 
er een open source routebeschrijving en een 
showcase voor het nieuwe wonen. Een ge-
slaagd praktijkvoorbeeld waar iedere Amster-
dammer in de toekomst met woonambitie de 
vruchten van plukt. Kortom: Copekcabana pio-
niert, Amsterdam profiteert!

CO

CABANA
PEK

“WONEN?  
WIJ DOEN HET 

GEWOON ZELF”

Copekcabana pioniert, Amsterdam profiteert

w w w . c o p e k c a b a n a . n l i n f o @ c o p e k c a b a n a . n l

Copekcabana is een vernieuwend woonproject dat in Am-
sterdam een schoolvoorbeeld gaat worden van het huren 
van de toekomst. Dat is huren op een betrokken manier: 
een kleinschalige wooncoöperatie waar de bewoners zelf 
de verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving én 
hun buurt.

Onze wooncoöp sluit aan op de nieuwe Wo-
ningwet van minister voor Wonen en Rijks-
dienst Stef Blok, die de weg heeft vrijgemaakt 
voor burgerinitiatieven. Hiermee is het voor 
corporaties makkelijker om bestaande panden 
te verkopen aan coöperaties. Ook vanuit de ge-
meente Amsterdam komen positieve signalen. 
Onlangs maakte wethouder Laurens Ivens met 
portefeuille Bouwen, Wonen en Dierenwelzijn 
bekend dat de stad woongroepen met huur-
ders wil stimuleren, mogelijk via aanpassing 
van de wet over erfpacht.
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BUITEN DE BOOT, 
BUITEN DE RING

Copekcabana brengt extra kansen voor lage 
en middeninkomens in deze wijk, want door 
het project worden hier huurwoningen gere-
aliseerd voor ambitieuze bewoners. Bewoners 
die vaak tussen wal en schip vallen. Veel van 
deze bewoners hebben namelijk een onregel-
matig of laag inkomen waardoor een koophuis 
of huren op de particuliere markt vrijwel onbe-
reikbaar is. Op de koopmarkt wordt zelfs ge-
sproken over ‘oververhitting’1. Deze bewoners 
vallen steeds meer buiten de boot. Ook is er 
mede door de oververhitte koopmarkt sprake 
van verdringing op de huurmarkt. Immers, veel 
huishoudens wonen scheef in sociale huurwo-
ningen die gezien hun inkomens niet voor hen 
geschikt zijn. Amsterdammers worden daarom 
steeds vaker gedwongen hun (woning)heil bui-
ten de ring van de stad te zoeken. Daarnaast 
biedt de sociale huurwoning niet de zelfstan-
digheid van een koopwoning en de zeggen-
schap om de eigen leefomgeving vorm te ge-
ven. Precies waar de ambitieuze bewoners van 
vandaag en morgen naar op zoek zijn.

1 5 oktober 2016, De Nederlandse Bank

COPEKKAWATTUS?

Copekcabana is een coöperatieve vereniging, gevestigd 
in de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord. De vereni-
ging is opgezet door bewoners uit de buurt en betrokke-
nen uit de rest van Amsterdam. Samen realiseren zij een 
wooncoöperatie voor lage en middeninkomens. 

De woningcorporatie die actief is in de Van der Pekbuurt is 
Ymere. Zij verkoopt een groot deel van de huurwoningen 
in de buurt, waarvan Copekcabana er dertig wil overne-
men. Dit idee is ontstaan vanuit regelmatig overleg tussen 
bewoners en Ymere, op initiatief van de Huurdersvereni-
ging Van der Pekbuurt.

https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/nieuws-2016/dnb348306.jsp
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De woningen van Copek-
cabana worden toegewezen aan bewo-

ners met een sterke band met de Van der Pek-
buurt: betrokkenheid met de buurt is een pre. 
Copekcabana wil dan ook een sleutelrol spelen 
in de buurt, in samenwerking met lokale par-
tijen. Zij wil samen met de betrokken partijen 
een dubbele brugfunctie bekleden. Hiermee 
doelt Copekcabana niet alleen op de verbinding 
tussen oude en nieuwe bewoners van de Van 
der Pekbuurt, maar ook op de verbinding met 
de hoge inkomens van de nieuwe buren van de 
naastgelegen wijk Overhoeks en de lage inko-
mens in de Van der Pekbuurt.

VELE VAARDIGHEDEN 
MAKEN LICHT WERK

Naast een gezamenlijke drijfveer voor collectief 
wonen bestaat er ook een diversiteit onder de 
leden. Iedereen heeft zijn eigen unieke bijdrage 
te leveren. En dit speelt een rol bij de toewij-
zing. Er wordt secuur gekeken naar de behoef-
te aan bepaalde vaardigheden vanuit de ver-
eniging. Dit met het oog op het zo zelfstandig 
mogelijk opereren van Copekcabana, zodat de 
wooncoöp zelfbeschikking kan realiseren.

Zo bestaat de groep al uit verschillende archi-
tecten, een fietsenmaker, websitebouwer, een 
huisarts, communicatie-experts, vele regelne-
ven, handige Harry’s en leden met groene vin-
gers.

VRIJHEID EN 
ZELFBESCHIKKING

Vooral dit laatste is een belangrijke pijler voor leden van 
Copekcabana: de vrijheid om vanuit de behoefte van de 
bewoner te ontwikkelen met een grote mate van zelfbe-
schikking. De leden onderhouden samen de woningen, 
zorgen voor de toewijzing en alle andere praktische zaken. 
En door het casco opleveren van de woningen wordt het 
mogelijk de woning naar eigen inzicht in te delen en aan te 
passen — net als bij een koopwoning.

SAMEN EN VERBONDEN

In Copekcabana hebben mensen met verschillende inte-
resses en achtergronden zich georganiseerd die samen 
hun leefomgeving willen vormgeven waarbij iedereen zijn 
of haar unieke bijdrage levert. Deze gezamenlijkheid is es-
sentieel voor zelfbeheer: de leden zijn als bewoner én lid 
verantwoordelijk voor het functioneren van de woningen 
en de wooncoöp. Met het wederkerigheidsprincipe in het 
achterhoofd staan de ‘Copekkers’ voor elkaar klaar, delen 
voorzieningen en helpen elkaar met het onderhoud van en 
de zorg voor de leefomgeving. Daarnaast zijn de woningen 
ook letterlijk met elkaar verbonden door middel van een ge-
meenschappelijke binnentuin.
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PLATFORM31

Ook is Copekcabana een van de koplopersiniti-
atieven van Platform31. Platform31 faciliteert 
de ontwikkeling van wooncoöperaties met een 
Experimentenprogramma (2014-2016) en het 
Actieprogramma (2015-2018).

Vanuit Platform31 is onder andere het Actie-
team Wooncoöperaties Amsterdam opgericht.
Het Actieteam bestaat uit de volgende partij-
en:
• Twee initiatieven: De Groene Gemeen-

schap en Copekcabana.
• De heer E. Meijerman, Amsterdams Steun-

punt Wonen.
• Mevrouw. H. van Buren, voorzitter Raad 

van Bestuur Woningstichting Rochdale.
• Mevrouw. E. Berends, dagelijks bestuurder 

bestuurscommissie Amsterdam-Noord.
• De heer L. Ivens, wethouder met porte-

feuille Bouwen, Wonen en Dierenwelzijn 
van de gemeente Amsterdam.

• De heer M. van Poelgeest, procesbegelei-
der van Platform31.

De doelstelling van het Actieteam is door sa-
menwerking wooncoöperaties te ondersteu-
nen en faciliteren, maar ook samen obstakels 
op het niveau van regelgeving en met betrek-
king tot financiering weg te nemen en op te 
lossen.

HOE WE WERKEN 
EN MET WIE 

Van vereniging naar werkgroepen

Copekcabana heeft zich georganiseerd als een Coöpera-
tieve Vereniging met Beperkte Aansprakelijkheid. De ver-
eniging wordt geleid door een bestuur bestaande uit een 
voorzitter, penningmeester en secretaris. De bestuurders 
zijn de leden van Copekcabana.

Daarnaast heeft Copekcabana verschillende werkgroepen 
die ieder diverse zaken onderzoeken en ontwikkelen. Zo 
heeft Copekcabana onder andere een werkgroep Juridisch, 
Huishoudelijk Reglement, Visie, Communicatie, Toewij-
zingscommissie, Financiën en Fysiek Bouwplan. Zodra de 
leden van Copekcabana in de huizen trekken, gaan deze 
werkgroepen — deels aangevuld — over in nieuwe of uit-
gebreide werkgroepen. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe 
werkgroepen zoals die voor het onderhoud van de tuin, 
huismeesters en (buurt)activiteiten. Er wordt dan ook van 
elk lid van Copekcabana verwacht dat zij ten minste bij één 
werkgroep betrokken zijn.

w w w . c o p e k c a b a n a . n l i n f o @ c o p e k c a b a n a . n l

COOPLINK

Daarnaast is Copekcabana aangesloten bij 
Cooplink.  Cooplink is een platform voor het 
delen van kennis tussen woon- coöperaties, 
ontstaan vanuit het Amsterdams Steunpunt 
Wonen, de Woonbond en woningbouwvereni-
ging Gelderland.

SAMENWERKEN

De belangrijkste partner van Copekcabana is Woningcor-
poratie Ymere. De desbetreffende blokken zijn namelijk in 
het bezit van Ymere. Naast een prijsovereenkomst voor 
de verkoop en overdracht, maakt Copekcabana met Yme-
re ook afspraken over de manier waarop de blokken be-
heerd en onderhouden worden. Sinds begin 2015 vindt er 
daarom regelmatig overleg plaats tussen Copekcabana en 
Ymere.

Copekcabana wordt daarnaast ondersteund door Amster-
dams Steunpunt Wonen (ASW). Het ASW adviseert Co-
pekcabana over zowel juridische als praktische zaken. Cle-
mens Mol van het ASW is dan ook regelmatig aanwezig bij 
het overleg tussen Copekcabana en Ymere.
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BELANG 
VOOR DE BUURT 

Hoewel ze in dezelfde tijd opkwam, is de Van 
der Pekbuurt een tegenhanger van de alom 
vertegenwoordigde Amsterdamse School. In 
plaats van het omarmen van de stad, werd hier 
juist de nadruk gelegd op een dorpsgevoel.
Nu, bijna 100 jaar later, verenigen buurt-
bewoners zich om dit gedachtegoed in 
leven te houden en een sociale, betaal-
bare leefomgeving te creëren. Om als dorps-
bewoner te wonen in het snel veranderende 
stadsdeel Noord.

WIE 
BETAALT HET?

Sinds 2016 is er sprake van ‘experimenteerruimte’ op de 
wetgeving omtrent het verkopen van corporatiewoningen. 
Copekcabana is een coöperatieve vereniging die volgens 
de betrekkelijk nieuwe vorm ‘wooncoöp’ gaat functione-
ren. Deze ‘experimenteerruimte’ houdt in dat in plaats van 
alleen het individu nu ook een sociaal collectief cor-
poratiewoningen kan overkopen 
met kortingen.

w w w . c o p e k c a b a n a . n l i n f o @ c o p e k c a b a n a . n l

Ook de 
Van der Pekbuurt ver-
andert razendsnel. De mars der hoge inkomens 
heeft ook hier zijn intrede gedaan en lijkt de 
overhand te nemen. Als we de New York Times 
mogen geloven, staat Amsterdam-Noord in de 
top tien van hipste wijken ter wereld. En vol-
gens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
behoort Amsterdam-Noord sinds 2014 bij de 
twintig armste wijken van het land. Nieuwe, 
hippe restaurants zien commerciële heil in post-
code 1031. Toch heeft een op de vijf inwoners 
van 1031 niet genoeg geld voor een dagelijkse 
warme maaltijd. De culturele en commerciële 
bedrijvigheid floreert maar de werkloosheid 
in de buurt daalt niet. Dit beeld bevestigt ook 
de documentaire ‘Schuldig’ die in najaar 2016 
de rest van Nederland de leefsituatie van vele 
huishoudens in Amsterdam-Noord liet zien.

Deze 
nieuwe regeling 
biedt kansen voor het realiseren van de doel-
stellingen van Copekcabana: het creëren van duurzame 
en betaalbare woningen in de Van der Pekbuurt. Dit is 
een van de buurten in Amsterdam waar momenteel de 
marktwaarde van de huizen snel stijgt.

Hoe werkt dit: woningen voor lage en middeninkomens 
overkopen? Copekcabana wordt eigenaar van en verant-
woordelijk voor de 30 woningen, terwijl de leden hun wo-
ning huren van de vereniging. De leden hebben dus de rol 
van huurder en de rol van onderdeel van het collectief, 
waarbij het eigendom bij Copekcabana blijft.
Echter, een initiatief zoals Copekcabana is in Nederland 
nog niet gebruikelijk. Copekcabana is daarom op zoek naar 
financiering voor het collectief, zonder dat er sprake is van 
een vorm van bezit van de eigen woning van de bewoners. 
Dit betekent dat de vereniging een hypotheek aanvraagt, 
aangevuld met subsidies, fondsen en andere vormen van 
financiering (crowdfinance). Deze vorm blijkt in Duitsland 
goed te werken en er zijn weinig redenen te bedenken 
waarom het in Nederland anders zou uitpakken.
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DUURZAAMHEID, 
NATUURLIJK 

Copekcabana is onderdeel van een samenle-
ving waarin duurzaamheid steeds belangrijker 
wordt. Het is daarom voor Copekcabana van-
zelfsprekend dat deze duurzaamheid een grote 
rol speelt bij de bouw en de verbouwing van 
haar leefomgeving.

Naast het gebruik van energiebesparende 
bouwmethoden (warmte-isolatie en hergebruik 
van bouwmaterialen) en het gebruik van duur-
zame energiebronnen (zoals zonnepanelen en 
warmtepompen) werken wij aan duurzaam-
heid van natuurlijke hulpbronnen door voor-
zieningen te delen. Het gezamenlijk gebruik 
van voorzieningen zorgt er namelijk voor dat 
we een kleiner beslag leggen op ruimte, maar 
ook op natuurlijke hulpbronnen. Bij dat gebruik 
denken we aan gedeelde ruimtes zoals een 
werkplek of woonkeuken, maar ook aan het 
delen van wasmachines, gereedschap en auto’s.

KERNBEWONERS

Als Copekcabana hebben we secuur de buurt gekozen 
waarin wij willen leven: de Van der Pekbuurt. Onze wor-
tels liggen hier. Deels door de jarenlange bewoning van 
sommige leden van Copekcabana in de Van der Pekbuurt. 
En deels door het vrijwilligerswerk (Burennetwerk), huur-
dersvereniging, sociale activiteiten (Noorderparkfestival, 
Noordjes Kinderkunst, Volksopera Van der Pek, Buurtsoap 
de Wasserette in café de Bult, BankjesCollectief, etc.) van 
de leden of grote interesse in de buurt. Door de voorkennis 
en inventarisatie van de tradities en toekomstdromen van 
de buurt, zien wij de leden van Copekcabana als ‘kernbe-
woners’. En wij zijn van mening dat juist veranderingen vra-
gen om stabiliteit vanuit de gemeenschap. Bewoners die 
een brug vormen tussen nieuw en vast, arm en rijk, jong 
en oud.

Copekcabana stuurt bewust aan op het creëren van een 
woonomgeving waarbij de diversiteit van de groep kan 
worden ingezet om de toekomst van de Van der Pekbuurt 
te laten groeien. Wij zijn zeker geen Messiassen en staan 
niet op de preekstoel der Wollen Sok, maar geloven sterk 
in een zelfredzame en actieve, open houding naar de buurt 
toe. In de twee woonblokken creëren we met Copekcaba-
na voorzieningen die een functie hebben voor de buurt.

w w w . c o p e k c a b a n a . n l i n f o @ c o p e k c a b a n a . n l

‘T NIEUWE WONEN

Noord is een plek waar ruimte is voor nieuwe initiatieven. 
Waar creativiteit hand in hand gaat met innovatie en 
commercie. De Van der Pekbuurt ligt met zijn razendsnelle 
ontwikkelingen onder een vergrootglas. Onder dat regionale, 
landelijke, internationale en strenge oog wil Copekcabana 
het nieuwe wonen in Nederland op de kaart zetten. 
Copekcabana kan daarbij als rolmodel worden ingezet en 
is zowel een bron van kennis als een pionier op het gebied 
van wonen. Samen met stakeholders zoals Gemeente 
Amsterdam, Platform31, Ymere en Copekcabana verschaft 
de Van der Pekbuurt zich zo ook op woninggebied het 
pioniersimago van duurzaamheid en innovatie.

KORTOM:

Copekcabana koerst af op een onvervalste 
win-win situatie. Wij halen nu de kastanjes 
uit het vuur, banen een pad door het woud 
van regelgeving en financiële obstakels en 
nemen eventuele kinderziektes voor onze 
rekening. Wij zien het als een groot goed om 
deze kennis en ervaring te delen met de stad. 
Copekcabana zal resulteren in een ideale, 
op maat gemaakte woonomgeving. En voor 
Amsterdam dé blauwdruk van een stappenplan 
naar een duurzame, betaalbare en betrokken 
wooncarrière voor iedereen!


