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O
nder in een flatgebouw zitten 
een Turkse groenteboer, een 
snackbar en een dönerzaak. 

Halverwege het pand is nog een ruimte 
te huur. ‘Ideaal voor een pizzeria’, zo 
valt er te lezen op een uitgeprint A4’tje 
dat op het raam geplakt zit. Het papier 
hangt er al zes maanden.

Sevda Buran – ‘Bernard, Utrecht, 
 Richard, Anton, Nico, ik heb altijd een 
schorre stem, mensen verstaan nooit 
hoe ik heet’ – opende in maart van dit 
jaar een groente- en levensmiddelen-
winkel. Pionieren in een wijk in aan-
bouw, dat vereist moed. 

Ze lacht: ‘Ik hou van mijn werk en  
ik vind het leuk om zo’n wijk te zien 
groeien.’ Samen met haar zoon staat  
ze zeven dagen per week in de winkel, 
van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. 

‘Dat ga ik niet overleven’
Eenvoudig is het niet, ze betaalt een 
 torenhoge huur en nu gaat het gerucht 
dat er een Albert Heijn komt op het 
 eiland. Buran stapt haar winkel uit, als 

om te kijken waar die AH dan zou moe-
ten komen. Ze schikt haar hoofddoek 
wat strakker. ‘De eigenaar van dit pand 
heeft mij gezegd dat er geen andere 
 supermarkt zou komen op dit eiland 
toen ik mijn huurcontract tekende. 
 Anders was ik hier natuurlijk nooit aan 
begonnen.’

Nee, ze is niet tegen concurrentie. Ze 
heeft ook al jaren een supermarkt te-

genover een Albert Heijn in het Ooste-
lijk Havengebied die goed loopt. Maar 
het Zeeburgereiland is een ander ver-
haal. ‘Ik kan de concurrentie met een 
Albert Heijn nu niet aan. Over een paar 
jaar misschien, als hier meer mensen 
wonen, maar nu niet. Dat ga ik niet 
overleven.’

Komt de Albert Heijn er nu wel of 
niet? 

Pionieren tot je een ons weegt
Op het Zeeburgereiland 

wonen inmiddels zo’n 

2200 mensen. Het straat-

beeld bestaat voorname-

lijk uit hijskranen, bull-

dozers, vrachtwagens en 

bouwvakkers. Aan de 

rand van het toekomstige 

skatepark hebben zich de 

eerste ondernemers ge-

vestigd. TEKST KARIN STROO · 
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‘IK HEB ER 100.000 EURO IN GEÏNVESTEERD’

Sevda Buran
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Niemand kan het gerucht ontkennen of 
bevestigen. Albert Heijn zelf laat  weten 
dat ze ‘op dit moment naar mogelijk-
heden kijken en in heel  Amsterdam  
op zoek zijn naar geschikte locaties 
voor nieuwe filialen’. Ook na enig 
 aandringen blijft het antwoord niets-
zeggend: ‘We zijn de mogelijkheden  
aan het inventariseren. Meer kunnen  
we er niet over zeggen.’

‘We zijn dom geweest’
Sevda Buran gaat even zitten aan een 
tafeltje voor de snackbar. Eigenaresse 
en buurvrouw Nina zwaait van achter 
de frituurinstallatie. Sevda knikt: ‘Ze-
ker, we kunnen het goed met elkaar vin-
den. We zijn hier tegelijkertijd begon-
nen. Ik kook ook weleens voor hen.’

Er lopen wat buren voorbij, sommi-
gen groeten, anderen maken even een 
praatje met Sevda. Kinderen hollen op 
de stoep achter elkaar aan. 

‘Ik huur deze ruimte voor een bela-
chelijk hoge prijs’, zegt Sevda. ‘Het 
pand werd casco opgeleverd, ik heb er 
100.000 euro in geïnvesteerd. Tegels, 
koelcel, elektriciteit, alles. Het was niet 
de bedoeling om dat maar voor een paar 
maanden te doen. Ik ben boos op de 
 gemeente en op de verhuurder. De ver-
huurder heeft zijn financiële zaken 
overgedragen aan een beheerder, aan 
RM1 BV.’ 

Nina veegt haar handen af en komt er 
even bij zitten. Ze had nog nooit iets in 
een frituurmand gegooid voor ze hier 
een snackbar begon. Inmiddels weet ze 

hoe het werkt en vindt ze het ‘echt heel 
leuk’. Alleen die huurprijs.

Een vriendin van haar zei ook: ‘Bela-
chelijk! Je zit in een wijk die totaal nog 
niet af is.’ 

‘Ja’, zegt Nina, ‘we zijn dom geweest. 
Maar dat is achteraf. En als het hier 
over twee jaar klaar is zul je het beter 
kunnen betalen. Maar voor wat je nu 
omzet is het eigenlijk niet te doen, je 

bent aan het werk voor niks. Afgelopen 
juni is de huur weer verhoogd. Maar  
er valt niet met ze te praten of de huur 
tijdelijk wat omlaag kan, tot de wijk 
hier klaar is. Ze reageren gewoon  
niet.’

De eigenaar van het pand maar eens 
vragen hoe het zit met de toezegging 
dat er geen Albert Heijn zou komen en 
of er wellicht iets te doen is aan de hui-
dige huurprijzen. Hij is kort en krachtig 
aan de telefoon: ‘Mevrouw, dit zijn in-
terne aangelegenheden en ik wil daar 
niet op reageren. Ik hoef u geen infor-
matie te geven.’

De heer Hermes van RM1 BV uit 
Vroomshoop wil wel even babbelen 
wanneer hem gevraagd wordt of er al 
iemand is voor de pizzeria. Nee, er is 
nog niks getekend maar er zijn wel wat 
geïnteresseerden geweest.
Ik heb me laten vertellen dat er ook een 
Albert Heijn komt in de buurt.
‘Eeehmm. Voor zover wij weten zijn er 
wel plannen, ja. De kans bestaat dat ie 
er komt. Maar over het pand waarin ze 
komen hebben wij niks te zeggen. Ze 
vragen niet aan ons of ze mogen komen.’

Ik dacht dat dat een voorwaarde zou 
zijn: de eerste jaren geen AH, als belofte 
aan jullie huurders. 
Stilte. Weer een langgerekt eeehm. ‘Dat 
is ons ook bekend, maar zolang er niks 
definitief is kunnen we nergens tegen in 
bezwaar gaan.’

Zouden jullie in bezwaar gaan als  
het duidelijk is dat de AH er komt?
‘Een Albert Heijn biedt ook mogelijk-
heden. Het is een publiekstrekker.’

Er volgt een verhaal over leegstand, 
openingstijden en de drukke stad  
met haar hoge prijzen. Of ze de huur-
prijs wellicht wat kunnen aanpassen 

Pionieren tot je een ons weegt

‘De huur te hoog? Als 
 u dat vindt, prima, dat 
is dan uw mening’
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mocht er een Albert Heijn komen?
De heer Hermes zucht. ‘Ja, als u voor 

mij de bank belt dat wij minder hoeven 
te betalen dan vind ik dat prima. Kijk, 
we zijn er met zijn allen ingestapt. Wij 
hebben de huurders een aanbod gedaan 
en dat hebben ze geaccepteerd. Soms 
heb je daar nu eenmaal mee te leven. 
Dan kunnen ze naar één persoon wijzen 
en zeggen: goh, de huur is te hoog, maar 
dat is maar net de vraag, of de huur te 
hoog is. Als u dat vindt, prima, dat is 
dan uw mening.’

‘Heel vervelend’
Marcia van der Hart, gebiedsmakelaar 
economie voor IJburg en Zeeburgerei-
land, is begaan met onderneemster  Sevda 
Buran. ‘Maar’, zo zegt ze nadrukkelijk, ‘Ik 
mag mij niet inhoudelijk in een privaat-
rechtelijke aangelegenheid mengen. Op 
het moment dat er een gebied ontwik-

keld gaat worden ligt er een bestem-
mingsplan waarin exact is opgenomen 
waar er welke functies kunnen komen. 
Het bestemmingsplan is een  juridisch 
bindend document voor zowel de over-
heid als bedrijven en burgers. In een be-
stemmingsplan worden de gebruiks- en 
de bouwmogelijkheden vastgelegd voor 
een gebied. Of er dan een supermarkt 
komt, weet niemand van  tevoren.’ 

Van der Hart vindt het heel vervelend 
voor Sevda Buran. ‘Ze betaalt een 
enorm bedrag aan huur, veel meer dan 
er in Oost betaald wordt voor deze de-
tailhandel. Ik heb haar dat van tevoren 
ook gezegd. Sevda is een onderneemster 
die ons allen aan het hart gaat, ze heeft 
een fantastisch goedlopende zaak op de 
Van Eesterenlaan. Zij is echt een voor-
beeld van etnisch ondernemerschap in 
Amsterdam-Oost. Ik moet je ook zeggen 
dat ik voor de persoon ontzettend veel 

respect heb: hoe hard zij werkt en 
knokt, met haar familie. Ze hebben zich 
een aantal jaren geleden ook op de 
 horeca gericht op een plek waar al vijf 
horecazaken het niet gered hebben. Dat 
mislukte uiteindelijk. Maar met hard 
werken is de groentewinkel in het Oos-
telijk Havengebied heel succesvol. Ik 
hoop gewoon dat ze het hier gaat red-
den. Dat hoop ik echt.’

Tranen
Zeeburgereiland valt onder Zeeburg-
Oost en de gangbare huurprijs is hier 
340 euro per vierkante meter. Maar de 
huidige huurders betalen 465 euro per 
vierkante meter. Dat zijn centrumprij-
zen.

Opvallend is dat de dönerzaak – die 
er pas een maand of twee zit – aanzien-
lijk minder huur betaalt dan de snack-
bar en de groenteboer. Waarschijnlijk 
heeft de pandeigenaar eieren voor zijn 
geld gekozen.

Van der Hart: ‘Je ziet het vaker op 
nieuwbouwlocaties: pioniers en onder-
nemers die enthousiast starten en het 
uiteindelijk toch niet redden omdat het 
gebied nog niet klaar is. De volgende 
die dan komt heeft vaak het voordeel 
van een lagere huur, profiteert in veel 
gevallen van de investeringen die er ge-
daan zijn en heeft het dan een stuk 
makkelijker. Ik gun de familie Buran, 
en alle ondernemers, een goedlopende 
onderneming. Het zijn vaak de kleine 
ondernemers die zorgen voor leefbaar-
heid, veiligheid en sociale cohesie in 
onze buurten.’

Sevda Buran is inmiddels radeloos, 
zoals ze zelf zegt. ‘Er wonen gewoon 
nog te weinig mensen om de strijd aan 
te gaan met een grote supermarkt. Ik 
weet niet wat ik nu moet doen.’ De tra-
nen springen haar in de ogen. Ze wrijft 
ze weg met haar duimen en schudt haar 
hoofd. ‘Ik heb voor vijf jaar getekend. 
Ja kijk, als je failliet gaat kunnen ze 
niks. Dan geldt je contract ook niet 
meer. Maar opgeven, dat wil ik niet. Ik 
hou van mijn werk.’

‘Opgeven, dat 
wil ik niet. Ik hou 
van mijn werk’


