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Wijkpaleis is straks ook
ván de buurtbewoners

H
et is moeilijk om uit te
leggen wat ze hier precies
doen, lacht Marieke Hil-
len. Ze zit aan tafel in het
Wijkpaleis in Rotterdam-
West. Constant lopen er

mensen voorbij die naar haar zwaaien.
Het grote pand aan de Claes de Vrieselaan
is een multifunctioneel centrum waar
buurtbewoners elkaar ontmoeten, evene-
menten worden gehouden en makers en
kunstenaars werken. Momenteel is het
voor de buurt, straks ook ván de buurt.

Het pand, waar ze vorig jaar introkken,
is nu nog van de gemeente. Maar het
Wijkpaleis is van plan het te kopen. Tot
eind november loopt een ‘c rowdle nding-
ac tie’ om voldoende geld bijeen te krij-
gen. Op basis van een taxatie en bijko-
mende kosten verwachten Hillen en me-
debestuurder Floris van Gennep onge-
veer 1,6 miljoen euro nodig te hebben.

Buurtbewoners kunnen een obligatie
kopen om de aankoop te steunen. De ko-
mende jaren krijgen ze dat bedrag terug
met rente. Het startbedrag is 250 euro.
„Het hoogste bedrag van één buurtge-
noot is tot nu toe 30.000”, zegt Hillen. De
actie begon 1 oktober. Inmiddels hebben
152 mensen samen 454.000 euro bijeen-
gebracht. In eerste instantie was het doel
233.000 euro op te halen via de publieks-
actie. Nu is het doel 615.000 euro vóór
eind november. Daarnaast lenen ze nog
eenzelfde bedrag bij de bank.

„Het is een speciaal moment vandaag”,
zegt Hillen. Deze donderdag, 4 novem-
ber, ondertekenen ze de brief voor de ge-
meente waarin ze officieel bekend maken
dat het pand aan de Claes de Vrieselaan te
willen kopen. Hiermee laten ze zien dat
ze klaar zijn voor de overname.

In het Wijkpaleis komen buurtbewo-
ners van alle leeftijden en achtergronden
samen. Het pand telt vier verdiepingen
met 2.000 vierkante meter binnenruimte
en 1.500 vierkante meter buitenterrein.

Het heeft achttien werkplaatsen voor
allerlei beroepen: van keramist tot lasser
en van componist tot kostuummaker. In
de collectieve benedenruimte is een keu-

ken, textielatelier en maaklokaal. De bo-
venste verdieping verhuurt het Wijkpa-
leis aan de Rooms-Katholieke Maria ba-
sisschool. Een groot deel van de program-
mering in de collectieve ruimte doen
buurtbewoners zelf. In de keuken wisse-
len buurtkoks elkaar af.

Het is moeilijk het Wijkpaleis onder
één noemer te scharen, legt Hillen uit.
Maar het uitgangspunt is simpel: je mag
er van alles komen doen zolang je maar
iets teruggeeft aan Rotterdam-West. Dat
gebeurt op allerlei manieren. Een foto-
graaf die een ruimte huurt voor een foto-
cursus, laat een aantal vrijwilligers van
het Wijkpaleis gratis deelnemen. De
pianodocent die een lokaal huurt, geeft
elke zaterdagochtend een gratis muzikaal
spreekuur. En de constructeur leert basis-
schoolkinderen aan de hand van zijn
bouwwerken wat het nut van het vak
wiskunde is.

Grotere beweging
De initiatiefnemers zijn verrast door het
hoge aantal bijdragen voor de crowd-
lending. Deelnemers zijn niet alleen men-
sen die vaak in het Wijkpaleis komen, ook
andere buurtbewoners willen dat de plek
blijft bestaan, ziet Hillen. „Dat is nog be-
langrijker dan het totaalbedrag dat we op
deze manier ophalen.”

Van Gennep ziet deze aankoop als deel
van een grotere beweging in Nederland,
waarin burgers met dit soort initiatieven
minder afhankelijk worden van hun ge-
meente. Als voorbeeld noemt hij het
Bruishuis in Arnhem, een flatgebouw dat
door de bewoners is overgenomen van de
woningbouwvereniging. Zij exploiteren
het pand zelf, wat de huur goedkoper
maakt. De begane grond is een ontmoe-
tingsplek. „Door dit soort voorbeelden
dachten we: hier kan het ook.”

Uiteindelijk, als de lasten van de koop
zijn afgelost, wil het Wijkpaleis de huur-
opbrengsten van de ateliers en de school
inzetten als financiering voor andere gro-
te buurtprojecten. Van Gennep: „L ang-
zaam nemen we zo misschien ook een
paar taken van de gemeente over.”
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Om minder afhankelijk te worden van de gemeente
kopen bewoners een wijkgebouw. Kosten: 1,6 miljoen.
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Fatma Bhageloe
(68, buurtkok)

‘Het is mijn tweede huis’

„Hier�is�iets�leuks�aan�de
gang,�dacht�ik�zes�jaar�ge-
leden.�Ik�ben�op�Marieke
afgestapt�en�sindsdien
hoor�ik�erbij.�Al�snel�ben�ik
het�eten�gaan�verzorgen.�Ik
maak�maaltijden�uit�allerlei
culturen:�bami,�nasi,�cous-
cous,�Turkse�rijst.�Of
stamppot,�maar�daar�stop
ik�dan�wel�aardig�wat�Suri-
naamse�peper�in.
„Vaak�kook�ik�voor�wel�hon-
derd�mensen.�Vroeger

deed�ik�dat�samen�met�mijn
vriendin�Kamroen�Sharda.
We�waren�veertig�jaar�be-
vriend�en�in�de�keuken�van
het�Wijkpaleis�elkaars
rechterhand.�Twee�jaar�ge-
leden,�toen�we�net�verhuis-
den�naar�het�nieuwe�pand,
is�zij�overleden.�In�het�Wijk-
paleis�herdenken�we�haar
nog�steeds.�Een�paar�we-
ken�geleden�hebben�we
voor�haar�nog�de�Koran
vo�o�rg�e�l�e�ze�n�.

„Elke�dag�dat�ik�hier�in�het
Wijkpaleis�ben,�maak�ik
zoiets�moois�mee.�Het�is
mijn�tweede�huis.�Mijn
kleinkinderen�zijn�hier
zelfs�grootgebracht.�Ze
helpen�mij�in�de�keuken
met�afwassen,�of�ze�gaan
zelf�kleuren�of�schaken.
Het�is�belangrijk�dat�het
Wijkpaleis�blijft�bestaan.
Ik�heb�zelf�twee�keer�een
obligatie�van�500�euro
g�e�ko�c�h�t�.�”

De�initiatiefnemers�van�de�koop,
Marieke�Hillen�en�Floris�van
Gennep,�voor�hun�Wijkpaleis
(links).�Het�gebouw�telt�18�werk-
plaatsen�voor�allerlei�beroepen:�van
keramist�tot�lasser�en�van�compo-
nist�tot�kostuummaker.�In�de�collec-
tieve�benedenruimte�is�een�textiel-
atelier,�maaklokaal�en�keuken,�waar
buurtkoks�elkaar�afwisselen.

EEN WAARDEVOL 
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Maxime Ansiau
(48, kunstenaar)

‘Het is bijna een beetje utopisch’
„In�de�ateliers�die�ik�voorheen
heb�gehad,�was�er�altijd�wel
iets�mis.�Het�lekte,�de�elektri-
citeit�deed�het�niet�goed�of
het�was�heel�koud.�Maar�hier
in�het�Wijkpaleis�is�gewoon
alles�goed.�Op�de�tweede
verdieping,�waar�alle�werk-
plaatsen�zijn,�is�veel�leven.
Iedereen�heeft�z’n�eigen
expertise�-�hout,�drukwerk,
keramiek,�constructies�-�en
deelt�kennis�met�elkaar.�Ook
op�sociaal�vlak�werkt�het.�Het

is�bijna�een�beetje�utopisch.
„Naast�het�werk�dat�ik�in�mijn
atelier�doe�-�op�dit�moment
vooral�papieren�collages
maken�-�heb�ik�een�tijdje�in�de
keuken�gestaan�om�Fatma�te
assisteren.�Ik�kan�ook�best
koken,�maar�zij�is�echt�de
chef.�Als�Fatma�wilde�dat�ik
dertig�kilo�aardappelen�schil-
de,�dan�deed�ik�dat.�Ze�is�een
vriendin�geworden.�Dat�is
typisch�voor�het�Wijkpaleis:
ik�zou�niet�weten�waar�ik

anders�bevriend�zou�kunnen
raken�met�een�vrouw�als�zij.
„Ik�heb�een�obligatie�van�dui-
zend�euro�gekocht,�waar-
naast�ik�Marieke�en�Floris
help�met�buurtbewoners�in-
formeren�over�de�actie.�Bin-
nenkort�ga�ik�creatieve�work-
shops�geven�aan�kinderen.
Het�zit�zo:�als�Marieke�en
Floris�vragen�of�ik�onbetaald
iets�wil�doen�voor�de�buurt,
dan�ben�ik�ze�eigenlijk�alleen
maar�dankbaar.”

Samir Bakir (40, kleermaker)
& Jihan El Mohammad (27, kok)
‘Hier leerden we de taal beheersen’

Samir:�„Mijn�vrouw�en�ik�zijn
in�2015�vanuit�Aleppo�naar
Nederland�gekomen.�Na�zo’n
vier�maanden�in�een�asielzoe-
kerscentrum�in�Zeeland,�zijn
we�in�Rotterdam-West�gaan
wonen.�We�zochten�een�ma-
nier�om�de�taal�sneller�te�be-
heersen.�Onze�buurvrouw
wees�ons�op�het�Wijkpaleis.
Sinds�de�eerste�keer�dat�we
daarheen�gingen,�gaat�er
geen�week�voorbij�waarin�we
hier�niet�komen.�Hier�hebben

we�echt�vooruitgang�ge-
maakt�met�de�taal.”
Jihan:�„Ik�verzorg�twee�keer
per�week�de�lunch.�Groente-
soep,�börek,�tabouleh.�Ik
maak�van�alles.�Maar�het�liefst
d�o�l�m�a’s.”
Samir:�„In�Aleppo�had�ik�een
eigen�merk�voor�kinderkle-
ding.�In�het�Wijkpaleis�ben�ik
daarom�ook�van�alles�met
textiel�gaan�doen.�Als�je�een
broek�wil�laten�inkorten�of
een�rits�wilt�laten�repareren,

kan�je�hier�terecht�in�mijn
textielwerkplaats.�Daar-
naast�geef�ik�workshops.
Bijvoorbeeld�over�hoe�je
oude�kleding�kunt�herge-
bruiken.�Samen�met�de�cur-
sisten�maak�ik�tassen�van
oude�spijkerbroeken.
Inmiddels�werk�ik�al�drie�jaar
bij�de�Bijenkorf�als�kleer-
maker.�Maar�op�mijn�vrije
momenten�ben�ik�altijd�in
het�Wijkpaleis.�Ik�wil�ook
graag�een�obligatie�kopen.”

152 mensen hebben sinds begin
oktober samen al 454.000 euro
bijeengebracht voor de koop


