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Een van de grootste uitdagingen waar we vandaag 
de dag mee geconfronteerd worden is de snelle ver-
stedelijking, wat grote druk uitoefent op de hui-
zenmarkt. In het verleden is sociale woningbouw 
altijd een middel geweest om in te spelen op opko-
mende uitdagingen. Juist nu is het cruciaal om elke 
bewoner, zowel nieuwkomers als diepgewortelde, 
niet alleen tijdelijk onderdak aan te bieden, maar 
een permanente woning.

Echter wordt sociale woningbouw momenteel 
gekenmerkt door schaarste en ontoegankelijkheid. 
In Amsterdam, met een wachttijd van circa tien jaar, 
voelt een sociale huurwoning toegewezen krijgen 
als een overwinning, een toevalstreffer of een voor-
recht. Het is vanzelfsprekend dat sociale woning-
bouw niet uitsluitend toegankelijk zou moeten zijn 
via geluk of een lange wachtlijst, maar in Amster-
dam en tevens steeds meer in omliggende regio’s, is 
dit wel het geval.

De toenemende trek naar de stad resulteert in een 
toenemende vraag naar huisvesting. Vanwege de 
huidige situatie op de Amsterdamse huizenmarkt 
is de stad niet zo open en toegankelijk als het zou 
moeten zijn. Migranten brachten de stad altijd veel 
talent, culturen en mogelijkheden en het is dan ook 
onbegrijpelijk hoe dit vraagstuk niet voldoende aan 
bod komt of wordt afgedaan als irrelevante kwestie.

Bovendien is de kritieke situatie op de huizen-
markt een uitstekende gelegenheid tot exploitatie 
door particuliere corporaties. Het tekort aan wonin-
gen zorgt ervoor dat de prijzen de lucht inschieten 
en laat mensen geen andere keuze dan deze hoge 
bedragen neer te tellen. Wanneer de stad zich op 
deze manier blijft ontwikkelen, biedt deze binnen-
kort geen plaats meer aan inkomens van het lage- 
en middensegment. 

Het onderzoeksproject ‘Amsterdam Arrivals’ streeft 
ernaar om de discussie rondom het thema op gang 
te brengen en andere partijen te inspireren tot ver-
volgonderzoek of beleidsontwikkeling. De drie 
deelprojecten richten zich allemaal op de nieuw-
komers en hun zogenaamde ‘aankomstruimte’: de 
accommodatie die direct beschikbaar en betaalbaar 
is bij aankomst in de stad. Een accommodatie kan 
slechts één jaar worden gedefinieerd als een ‘aan-
komstruimte’. Na dit jaar is de bewoner voldoende 
bekend met de stad en is hij of zij een blijver.

Het project omhelst nadrukkelijk ruimtelijk onder-
zoek en wordt uitgevoerd op de schaal van de 
gehele leefomgeving door drie teams van architec-
ten en stedenbouwkundigen. Team A bestaat uit de 
architecten Arna Mačkić en Lorien Beijaert, oprich-
ters van het architectenbureau Studio L A, Team 
B bestaat uit een samenwerking tussen Olv Klijn 
(FABRICations), Lada Hršak (Bureau Lada) en René 
Boer (Failed Architecture) en Team C, Wouter Veld-
huis, directeur van MUST Urban design. 
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One of the biggest challenges of our time is the rapid 
urbanization, which is exerting great pressure on the 
housing markets of cities. In the past Social Housing 
has always been a tool to respond to emerging 
challenges. Right now it is crucial in giving every 
citizen, both newcomers and deep-rooted, not just a 
temporary house, but a permanent home. 

However, social housing today is characterized with 
scarcity and inaccessibility. In Amsterdam, with a 
waiting list of approximately ten years, acquiring 
the front door key of a social housing property, feels 
like a victory, a fluke or a privilege. Obviously, social 
housing should not be exclusively accessible through 
luck or a long waiting list, but in Amsterdam and 
increasingly in the surrounding regions, this is very 
much the case. 

The increasing migration to the city raises a 
cumulative demand for housing. Due to the 
current situation on the Amsterdam housing 
market, the city is not as open and accessible as 
it should be. Migrants have always brought many 
talents, cultures and opportunity to the city, and 
it is incomprehensible how this is not adequately 
addressed or dismissed as an insignificant issue. 

Furthermore, the critical situation on the housing 
market is the excellent opportunity for exploitation 
by private corporations. The housing shortage 
causes prices to skyrocket and leaves people with no 
other choice than to pay these high prices. If the city 
continues to develop like this, there will be no place 
for incomes of the lower or middle segment.

The research project ‘Amsterdam Arrivals’ aims 
to stimulate debate concerning these issues and 
hopes to inspire follow-up research or policy 
development. The three individual subprojects all 
focus on the newcomers and their so-called ‘arrival 
space’: the accommodation that is immediately 
available and affordable upon arrival to the city. An 
accommodation can only be defined as an ‘arrival 
space’ for one year. After this year, the resident is 
familiar enough with the city and is there to stay. 

The project involves explicitly spatial research 
and is conducted on the scale of the whole living 
environment by three teams of architects and urban 
planners. Team A, consists of architects Arna Mačkić 
and Lorien Beijaert, founders of the architectural 
firm Studio L A, Team B, a collaboration between Olv 
Klijn (FABRICations) Lada Hršak (Bureau Lada) and 
René Boer (Failed Architecture) and Team C, Wouter 
Veldhuis, director of MUST Urban design.
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Research teams
Team A: Arna Mačkić, Lorien Beijaert 
(Studio L A) in samenwerking met / in 
collaboration with filmmaker Robert 
Glas
Team B: Olv Klijn, Caterina Vetrugno 
(FABRICations), Lada Hršak  
(Bureau LADA) en / and René Boer 
(Failed Architecture)

Team C: Wouter Veldhuis,  
Björn Mensink (MUST)

Concept installatie en ruimtelijk 
ontwerp / Concept installation and 
Exhibition Design
FABRICations, Bureau LADA en / and 
Failed Architecture

Curator Het Schip
Barend Blom

Grafisch ontwerp / Graphic design
Sander Boon

Projectleiding / Project management 
Pepijn Bakker en / and Roos van Strien

Adviescommissie / Advisory committee
Arnold Reijndorp, Han Michel,
Jeroen van der Veer, Perry Hoetjes 
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