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Inleiding 

 

In Amsterdam Zuidoost, tussen de metrohaltes Gein en Reigersbos en vlak onder de 

Gaasperplas, ligt de V-buurt. De woningen zijn in meerderheid eigendom van de 

woningcorporaties Rochdale en Stadgenoot. Een deel van de woningen is in de 

afgelopen jaren door de corporaties verkocht.  

In februari 2017 heeft de SP Amsterdam meerdere bewoners bezocht en gesproken 

over de staat van hun huis. In februari hebben we vooral de Vianenstraat gedaan. 

Afgelopen maand augustus zijn we langs geweest bij bewoners van de 

Velthuizenstraat, de Varikstraat, de Vleutenstraat en het Vreelandplein. 

 

        

Er is deur na deur aangebeld. Bij een deel van de bewoners is de SP binnen geweest 

om een inventarisatie te maken van de klachten.  

 

Vrijwel alle woningen waar we binnen zijn geweest hebben last van vochtige muren en 

terugkerende schimmel in de badkamer, slaapkamer, keuken en woonkamer.  

De verhalen van de bewoners zijn -samengevat- gebundeld in dit verslag.  
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Een overzicht van de klachten in de Vianenstraat 

De SP is bij 27 woningen langs geweest. 21 van de huishoudens gaven aan dat zij 

klachten hebben over het onderhoud aan hun woning. De klachten betroffen vooral 

schimmel en vochtproblemen en dan vooral in de badkamer, de slaap- en woonkamer 

en keuken. De huizen hebben een ventilatiesysteem (in de badkamers), maar dat is 

kennelijk niet voldoende om schimmel te voorkomen. Daarnaast geven bewoners aan 

last te hebben van tochtende ramen, lekkages aan het dak, verstopte afvoer, 

loslatende toiletmeubel en verrotte kozijnen. De bewoners zijn over het algemeen niet 

tevreden over de manier waarop de woningbouwvereniging in het verleden met hun 

melding is omgesprongen. Volgens Stadgenoot zijn er geen recente meldingen 

geweest. Rochdale heeft aangegeven de woningen te willen opknappen, omdat zij zich 

realiseren dat er achterstallig onderhoud is. Wat er gaat gebeuren, wanneer en hoe de 

inspraak van bewoners is geregeld, is op het 

moment van schrijven nog onduidelijk.  

        

 

Een overzicht van de klachten in de Vleutenstraat 

In de Vleutenstraat troffen we 5 bewoners thuis. Het ging om huurwoningen van 

Rochdale en Stadgenoot. Alle bewoners vertelden last te hebben van 

schimmelvorming en vocht in huis. Bij 2 van de 5 woningen was de 

woningbouwvereniging langs geweest om maatregelen te nemen, maar tot nu toe 

waren de klachten  nog niet definitief verholpen. 

Een overzicht van de klachten in de Velthuizenstraat 

In de Velthuizenstraat troffen we 7 bewoners thuis, 5 daarvan huurden de woning van 

Stadgenoot, 2 hadden de woning van Stadgenoot gekocht. Alle genoemde woningen 

hadden last van terugkerende schimmel en ventilatieproblemen. Een bewoonster die 

hier al lang woonde, zei dat de verhuurder hier al jarenlang niets aan heeft gedaan. 

Een overzicht van de klachten in Vreelandplein 

We troffen 5 bewoners thuis, huurders van Rochdale. Ook deze woningen aan het 

Vreelandplein kampen met vocht en schimmel. Eén van de bewoners had 

gezondheidsklachten die volgens de huisarts direct terug te herleiden waren naar vocht 

en schimmel in de woning. De huurder heeft dit gemeld aan Rochdale, maar die heeft 

 



7 
 

volgens de huurder een causale relatie ontkend. Rochdale zou ook niet langs zijn 

geweest volgens de huurder.  

                         

Een overzicht van de klachten in de Varikstraat 

In de Varikstraat zijn 6 woningen bezocht, huurwoningen van Stadgenoot. Eén van de 

6 huurders had geen klachten. Alle anderen hebben last van schimmelvorming en 

vocht in huis. De huurders vinden de wijze van klachtafhandeling niet transparant. Bij 

de ene huurder beloven ze langs te komen, bij de buurman met dezelfde klachten niet. 

Bij een derde komen ze langs nadat de huurder dreigt er een zaak van te maken. De 

bewoners weten niet waar ze aan toe zijn.  

Eén huurder wachtte 2 jaar op maatregelen van haar verhuurder (in dit geval 

Rochdale) om de lekkage bij het dak te verhelpen.  
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Conclusie 

Uit de inventarisatie blijkt dat veel woningen in de V-buurt overduidelijk een 

schimmelprobleem hebben. Er zijn ook tevreden bewoners zonder klachten, maar deze 

zijn in de minderheid. 

De SP vindt het belangrijk dat Rochdale en Stadgenoot de problemen onderkennen en 

structureel aanpakken. Vocht en schimmel hebben meestal meerdere oorzaken. De 

gevolgen zijn schadelijk voor de gezondheid. Een goed onderzoek en een structurele 

aanpak zijn hard nodig.  

We roepen beide verhuurders op: 

1. Onderzoek de woningen in de V-buurt 

2. Maak een plan voor een structurele en adequate oplossing voor de problemen en 

volg daarbij de handreiking van koepelorganisatie AEDES1  

3. Bespreek dit plan met de bewoners en neem hun wensen zo veel mogelijk op in de 

plannen. Zorg voor heldere, goede en regelmatige communicatie, zodat de bewoners 

weten waar ze aan toe zijn.  

4. Voer dit plan zo snel mogelijk uit.  

5. Blijf in contact met de bewoners om na te gaan of met de uitvoering van het plan de 

problemen zijn opgelost. 

          
                                                      
1
 https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/gezondheid-in-

woningen/woningventilatie/aanpak-vocht-en-schimmel-%E2%80%98doe-altijd-onderzoek-naar-
de-oorzaak%E2%80%99.html 



 
 

   

vianenstraat  rochdale terugkerende schimmel in slaapkamer, badkamer, keuken. Ventilatiesysteem  is niet afdoende. 

vianenstraat  rochdale schimmel op muur in badkamer, keuken. Ventilatiesysteem werkt niet. Nog niet opgelost. 

vianenstraat  stadgenoot schimmel in de badkamer dramatisch. Schimmel in slaapkamer. Vochtige keukenmuren. 

vianenstraat  ? schimmel badkamer 

vianenstraat  ? NIET THUIS 

vianenstraat  ? geen last 

vianenstraat  koper geen problemen 

vianenstraat  ? NIET THUIS 

vianenstraat  ? schimmel, geen ventilatie 

vianenstraat  rochdale lekkage dak loopt door naar vloer, overloop, woon- en slaapkamer. Sinds 2015. Wbv doet niets. 

vianenstraat  ? geen last 

vianenstraat  ? schimmel 

vianenstraat  ? schimmel 

vianenstraat  ? schimmel 

vianenstraat  koper koper heeft het zelf opgeknapt. Er was sprake van schimmel.  

vianenstraat  stadgenoot vochtige vloer, schimmel onder vloer, vochtige muren.  Schimmel in badkamer en slaapkamer.  

vianenstraat  stadgenoot veel schimmel in badkamer en slaapkamer. Vochtige muren in slaapkamer.  

vianenstraat  stadgenoot terugkerende schimmel in de badkamer. Ventilator werkt niet. Vochtige kamer, slechte kozijnen. 

vianenstraat  stadgenoot veel vocht bij de ramen van regenwater. Ventilatie werkt niet.  

vianenstraat  stadgenoot lekkage bij raam en balkon, afvoer verstopt 

vianenstraat  rochdale schimmel in badkamer en slaapkamers en in woonkamer. Alles is vochtig. Schimmel komt steeds terug. 

vianenstraat  rochdale schimmel in trappenhuis. Verrotte kozijnen, vochtige muren. Regenwater komt via kozijnen binnen. 

vianenstraat  koper vochtplekken in de slaapkamers. Koper heeft het allemaal zelf opgeknapt. 

vianenstraat  rochdale schimmel bij keukendeur. Al 20 jaar lekkage in ketelkamer, lekkage van dak. Onderhoud is slecht. 
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vreelandplein  rochdale vocht en schimmel, heeft ook last van schimmelinfecties op huis en kinderen (4) hebben astma en gezondheidsprobl-n 

vleutenstraat  rochdale allergisch voor schimmel, moeite met ademhaling, vocht in de muren, verwarming werkt niet goed 

Voorthuizenstr ? vochtproblemen in werkkamer, wandkast en slaapkamer.  Recent heeft groot onderhoud plaats gehad. 

vreelandplein  ? houtrot kamers, schimmel plafond badkamer; vooral ‘s winters is er sprake van condens, is hal vochtig, loslatend plamuur 

Voorthuizenstr rochdale last van schimmel, slaapkamers, keuken en woonkamer; woning is ook te klein voor gezin : 3 kinderen, 2 slaapkamers 

vianenstraat  ? buurvrouw heeft lekkageproblemen 

varikstraat  ? in badkamer schimmelvorming, ondanks dat bewoners goed ventileert 

varikstraat  ? geen klachten 

varikstraat  ? veel schimmel, flink opgetreden tegen verhuurder, gedreigd er een zaak van te maken. Heeft geholpen,  wbv is bezig. 

varikstraat  stadgenoot schimmel in badkamer; stadgenoot wil niet komen 

varikstraat  ? woningbouw heeft beloofd te komen 

varikstraat  vrije sector veel schimmel, volgens techneut zit er geen vocht in de muur 

velthuizenstraat  ?  

velthuizenstraat  koop (stadgenoot)  

velthuizenstraat  koop (stadgenoot) schimmel in keukenkastjes en badkamer;  

velthuizenstraat  ? astmaklachten van kinderen, hoofdpijnen, stadgenoot reageert niet goed op klachten; 

velthuizenstrat  stadgenoot muur tussen keuken/badkamer is drijfnat, kastjes ruiken muf, tegels laten los, schimmel op plafond; al 30 jr problemen 

Velthuizenstr stadgenoot zelf badkamer betegeld, verft zelf plafond om zoveel jr, vanwege schimmel. Lekkage bij keuken o.a., geen schadeverg. 

Vleutenstraat ? schimmel in badkamer, zilvervisjes, muizen, verrotte dakramen, balkonhek in slechte staat (verf bladdert) 

velthuizenstr  stadgenoot portiek niet schoon, veiligheid: deuren niet veilig, er is al eens ingebroken, scooter is gestolen 

Vleutenstraat stadgenoot rotte kozijnen buitendeur en ramen, er moet nodig gevoegd worden 

Vleutenstraat stadgenoot Ventilatie werkt niet, dus schimmel in keuken, badkamer; lekkage plafond keuken ; wbv is langs geweest om te kijken 

Vleutenstraat ? rookmelder zelf aangebracht, verrotte keukenkasten, schimmel in badkamer, zelf vloer getegeld, muren broos in badk 

Vreelandplein rochdale Vocht/schimmel; huiduitslag daarvan zegt huisarts. Ventilatie in badkamer maar niet in woonkamer, daar ook schimmel 

Vreelandplein ? water naar binnen in slaapkamers. Houtrotslaapkamerkozijnen.  In 2012 vocht/schimmel  gemeld, nooit def. verholpen 

Vreelandplein ? schimmel in badkamer, op behang/onder tapijt slaapk; centrale hal ziet er niet uit. Sloten hele wijk slecht 

Voorthuizenstr stadgenoot Schimmel in vrijwel hele huis 
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voorthuizenstr  stadgenoot Schimmel in badkamer 

Voorthuizenstr stadgenoot Schimmel bij achtergevel en in badkamer 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
 

 


