
Jubileum: NV Zeedijk bestaat dertig jaar
 
'De Zeedijk blijft kwetsbaar'
 
In de jaren tachtig was de Zeedijk
een no-goarea, nu floreert de
straat. Met dank aan de NV
Zeedijk. Erbovenop zitten blijft
echter nodig: 'Het is een
ondeugende stad, mensen zoeken
de grenzen op.'

MAARTEN VAN DUN

Al is de vastgoedportefeuille
inmiddels zo'n zestig miljoen
waard, nog veel belangrijker is
waarschijnlijk de maatschappelijke
winst van de NV Zeedijk, stelt het
Rotterdamse onderzoeksbureau
Rebel Group in een rapport dat
werd gemaakt ter gelegenheid van
het dertigjarig jubileum van de NV -
een samenwerkingsverband tussen
gemeente, banken en bewoners.
De strategie om panden op te
kopen, verstandig te verhuren en
streng toezicht te houden, werkt.

Maar de Zeedijk is nog steeds een
kwetsbare straat, zegt directeur
Janny Alberts. De druk van de
commercialisering en het toerisme
neemt toe, en ook het 'foute geld'
probeert zich naar binnen te
wurmen. Het heeft nu een
horecapand, café Muse, gekocht
om meer greep te krijgen op het
horeca-aanbod in de buurt en fout
geld te weren. "We willen geen
hamburgertenten of ijssalons, maar
een bevlogen vakman uit de horeca
met een verrassend plan."

Het 'foute geld' buiten de deur
houden is één van de belangrijkste
taken van de NV Zeedijk. Hoe doet
u dat?

Alberts: "We moeten niet naïef zijn:
in de drukte van de binnenstad en
in een straat als de Zeedijk gedijt
het foute geld nu eenmaal goed. Ik
ben geen criminaliteitsbestrijder,
we willen simpelweg goed houden
wat goed is."

"Als een zaak wordt overgenomen,
zorgen we via het huurcontract dat
de nieuwe huurder precies dezelfde

bedrijfsactiviteit moet uitvoeren, om
te voorkomen dat de straat vol
komt te zitten met ijswinkels en
wafelbakkers. Je kunt wel een vrije
markt willen, maar hoe vrij is die
markt als er zo veel fout geld is?"

De rol van de NV Zeedijk gaat
verder dan het opkopen en slim
verhuren van panden. U zit
erbovenop. Regie houden, noemt u
dat.

"Ik vind dat je duidelijke afspraken
moet maken en die dan ook moet
handhaven. Het is een ondeugende
stad, mensen zoeken de grenzen
op. Wij staan bijvoorbeeld niet toe
dat onze huurders hun woning
aanbieden via Airbnb. Dan zitten de
huizen straks vol met mensen die
geen binding met de buurt hebben.
Het algemeen belang van de straat
gaat voor. Altijd, tot iemand mij met
argumenten tot een nieuw inzicht
brengt."

Vanuit de buurt klinkt ook
bezorgdheid: ook op de Zeedijk
zorgt de druk van
commercialisering en toerisme voor
verandering.

"Ik zie ook dat de buurt verandert,
ja, maar daar kan ik ook niet veel
aan doen als het om panden gaat
die niet van de NV Zeedijk zijn.
Meer in het algemeen zie je dat de
overheid zich terugtrekt uit het
Wallengebied en de politie
verdwijnt. De burgers moeten meer
zelf gaan doen."

Burgemeester Eberhard van der
Laan wil dat de NV Zeedijk opgaat
in 1012 Inc., dat het Wallengebied
door het opkopen van panden moet
verbeteren. Het leidde in het
verleden tot veel verzet bij de NV,
maar de burgemeester houdt voet
bij stuk. Hoe moet dat nu?

"Ik ben op zich niet tegen 1012 Inc,
als er ook kleinschalig wordt
gewerkt. Ik geloof dat je het
concept van vastgoed kopen,
opknappen en vervolgens de regie

behouden kunt uitrollen op andere
plekken. Maar de kleinschaligheid
is essentieel, net als samenwerking
met vastgoedeigenaren in het
gebied. Want je moet groot denken,
maar klein doen. Ik vind het goed
dat wordt onderzocht wat de
binnenstad nodig heeft, nu de stad
zo verandert. Maar ik kan dit alleen
doen als ik het gebied kan horen,
zien en ruiken."
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