
Woningenvrij
van erfpacht
UvA verkoopt bewoners grond flat Science Park

TON DAMEN

AMSTERDAM - De Universiteitvan
Amsterdam (UvA) heeft erÍpacht-
gronden verkocht aan zo6 eigena-
Íen van appartementen in het
Science Park in Amsterdam.

Het betreft grond die eigendom was
van de universiteit en in particuliere
erfpacht was uitgegeven aan eigena-
ren van nieuwbouwwoningen in het
complex Andros. De contracten kwa-
men in vrijwel alle aspecten overeen
met de erfpachtcontracten van de ge-
meente.

Het initiatief kwam van.de bewo-
neÍs, maaÍ volgens Ilja Heitlager van
de erfpachtcommissie woningcom-
plex Andros heeft de UvA voorbeel-
dig meegewerkt aan het afstoten van
de grond. Alsbelangrijkstevoorwaar-
de stelde de universiteit dat alle huis-
eigenaren samen zouden optreden,
zodat ze niet met ieder apart hoefde
te onderhandelen.

De bewoners laten via diverse kana-
len weten ziin erg blij te zijn. Heitla-
geÍ zegt twee motieven te hebben om
in de publiciteit te treden.

"Het eerste is dat onze huizen weer
verkoopbaar zijn. Dat was lange tijd
niet het geval, doordat geen bank een
hypotheek wilde afsluiten voor onze
huizen op erfpachtgrond. Alleen
mensen die contant betalen, konden
kopen, maar die wilden niet omdat zij
het huis dan niet meer kwijt konden
aan mensen die financiering nodig
hebben.'l

"Verder willen we graag laten zien
dat een unieke oplossing voor dit erf-

pachtprobleem mogelijk is. Er zijn
ngg honderden Amsterdammers die
een huis hebben gekocht dat op parti-
culiere erfpachtgrond staat en hier-
door onverkoopbaar is geworden."

Andros bestaat uit r37 koopwonin-
gen en 69 vrijesectorhuurwoningen
in handen van woningcorporatie
Ymere. Die stonden alle op grond met
eeuwigdurende erfpacht. De bewo-
ners zijn drie iaar bezig geweest om
samen met de UvA en notariskantoor
Van Doorne de transactie rond te krii-
gen.

'We eËjn bfij dat
síïEe huleen w*$r
verko*pbaar uËjn'

Tien particuliere huiseigenaren had-
den onvoldoende geld om hun grond
direct te kopen, waardoor de verkoop
steeds niet doorging. Daarom hebben
ruim veertig bewoners met voldoen-
de middelen een solidariteitsfonds
opgericht, dat de buren mei een klei-
nere portemonnee het geld heeft ge-
leend.

Aanleiding voor de actie is dat ban-
ken al sinds zoo8 vanwege de etono-
mische crisis terughoudend zijrl met
hypotheken voor huizen met erf-
pacht.

Bij erfpacht wordt de grond onder
een koophuis voor lange tijd ge-
huurd. Meestal is die grondvan de ge-
meente. In heel Nederland staan ech'
ter vierhonderdduizend woningen op
grond met particuliere erfpacht.




