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AMSTERDAM Yolanda Kiel (25)
woont in een blauwe zeecontainer.
Ze huurt een van de bijna 380 contai-
nerwoningen op de voormalige
NSDM-werf in Amsterdam-Noord. De
veerpont legt er aan tussen de Pan-
nenkoekenboot en een oude onder-
zeeër enmeteenachterdekade staan
de cabinewoningen van studenten-
huisvester DuWo in vele kleuren op
nette stapels. Ieder heeft er een eigen
voordeur en een eigen douche.
‘Ik woon alleen in mijn eigen

troep, niet die van anderen’, zegt
Kiel. ‘Voor 270 euro permaandheb ik
alles voor mezelf.’ Zelfs met een was-
rek inhetmidden vande kamerblijft
er genoeg ruimte over om bezoek te
ontvangen.
Maar dat is binnenkort afgelopen.

Zaterdag studeert Kiel af als theater-
technicus aan de Amsterdamse Ho-
geschool voor de Kunsten. Zesmaan-
den later moet ze de deur van haar
studentenwoning achter zich dicht-
trekken. Zo zijn de regels in het zoge-
heten ‘campuscontract’. Studenten-
woningen zijn immers alleen be-
doeld voor studenten.
Het is een voldongen feit waar dui-

zenden afstudeerders aan het einde
vanhet collegejaar voor staan. Bul op
zak, kamer kwijt. Om kamernood te-
gen te gaan, zijn studentenhuisves-
ters de laatste jaren strenger gewor-
den. Maar meer dan voorgaande ja-
ren maken ze het afgestudeerden
daarmee moeilijk. De arbeidsmarkt
zit op slot en de woningmarkt ook.
Waarmoeten ze heen?
Het wordt improviseren, zegt Yo-

landa Kiel. Zicht op eenwoning heeft
ze nog niet. Met enkel wat freelance-
werk bij een theatergezelschap vol-
doet Kiel bij lange na niet aan de
strenge eisen voor een hypotheek.
Een sociale huurwoning in Amster-
dam kent een wachttijd van acht tot
tien jaar. Particulier verhuurde ka-
mers zijn voor haar vrijwel onbetaal-
baar – de prijzen zijn daar volgens
verhuursite Kamernet in een jaar tijd
met 12,5 procent gestegen. ‘Ik ga ze-
ker niet terugnaarmijn oude kamer-

tje in Bos en Lommer. Daar betaalde
ik 350 euro per maand voor 5,5 vier-
kantemeter.’
Tot eind december heeft ze de tijd

om een alternatief voor haar zeecon-
tainer te vinden.Wat zakgeld vanopa
en oma helpt haar de zomer door.
Studenten met rijke ouders heb-

ben nog een extra ontsnappingsrou-
te tothunbeschikking.Ouders sprin-
gen steeds vaker bij om hun kinde-
ren aan een woning te helpen, zegt
Eefje Voogd, voorzitster van Make-
laarsvereniging Amsterdam. ‘Zij ko-
pen of huren een huis dat voor de
kinderen onbetaalbaar is.’ Het is een
ontwikkeling die ze bij de ING bank
herkennen. ‘Ouders staan vaker borg
voor de hypotheek van hun kinde-
ren’, zegt woordvoerder Marc Smul-
ders.
Na ‘een beetje rondbazuinen’ en

‘veel mazzel’ heeft Fons van der Lin-
den (25) pas eennieuwekamer in Lei-
den gevonden. De verhuisdozen
staan klaar. Zes maanden geleden af-
gestudeerd in rechten en Russisch
zit hij volgende week op 13 vierkante
meter. Dat is 2 meter winst ten op-

zichte van zijn huidige kamer van de
Leidse studentenhuisvestingsorga-
nisatie SLS, maar de huur stijgt mee.
Nu betaalt hij nog 250 euro per
maand, dat wordt 310 euro.
Natuurlijk, Van der Linden ver-

huist met gepaste tegenzin. Iets gro-
ters was mooier geweest. ‘Het is en
blijft natuurlijk een studentenhuis.
Als ik een vriendin of een baan van
negen tot vijf vind, wil ik een wat re-
gelmatiger leven gaan leiden.’ Maar
voorlopig verdient hij de kost nog
met magazijnwerk en het freelance
vertalen van Russisch lesmateriaal.
‘Ik zit gelukkig niet bij een notoire
huisjesmelker. Ik hou wat geld over
om alvast mijn forse studieschuld
weg te werken.’
Dan is er nog die laatste, bijna on-

bespreekbare optie. ‘Nee, terug naar
mijn moeder wil ik liever niet’, zegt

Michiel Standaert (25), die eind au-
gustus afstudeert in planologie. ‘Ik
heb een heel leven in Utrecht opge-
bouwd, dan ga je niet terug naar het
Brabantse Den Dungen.’ Ook Fons
van der Linden voelt daar niets voor.
‘Alleen als laatste redmiddel. Als ik
op straat zou belanden.’
Als een van de weinige komt de

Utrechtse studentenhuisvester SSH
kersverse alumni tegemoet. In
plaats van zes maanden mogen de
afgestudeerden twaalf maanden in
hun kamer blijven zitten, vanwege
de ‘woningnood’ in de stad. Voorlo-
pig zit planoloog Standaert dus nog
in de flat Casa Confetti. ‘Ik probeer
het eerst in Utrecht, maarmisschien
eindig ik in een klein vervallen ap-
partementje in Nieuwegein. Je moet
je eisen ook weer niet te hoog stel-
len.’
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Michiel Standaert strijkt een overhemd in de gezamenlijke keuken in de Utrechtse studentenflat Casa Confetti. Hij studeert eind augustus af als planoloog en
mag vanwege de woningnood nog een jaar in het studentenhuis blijven. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

REPORTAGE CAMPUSCONTRACT VERPLICHT AFGESTUDEERDEN HUN STUDENTENWONING TE VERLATEN

Bul op zak, dus je kamer kwijt
Een hypotheek krijg
je niet, voor huur-
huizen gelden ellen-
lange wachtlijsten of
ze zijn onbetaalbaar.

Terug naar moe-
der? Alleen als
laatste redmiddel
Fons van der Linden
afgestudeerd in rechten en Russisch

De 80-kilometerzones rond grote
steden verdwijnen definitief.
GroenLinks en de SP deden in de
Tweede Kamerwoensdagavond
een laatste poging om te voorko-
men dat zeworden afgeschaft. De
motie haalde het niet, ondanks
steun van PvdA, Partij voor de Die-
ren, D66 en de ChristenUnie. Mi-
nister Schultz vanHaegen (Infra-
structuur enMilieu) heeft beslo-
ten de snelheid in de zones op de
A12 (bij Voorburg), de A10West
(bij Amsterdam) en de A13 (bij
Rotterdam-Overschie) vanaf 2 juli
te verhogen naar 100 kilometer.
De betrokken steden zijn daar op
tegen. Zemaken zich zorgen over
de luchtvervuiling en de geluids-
overlast. Volgens Schultz zijn die
effecten te verwaarlozen. ANP

Weer 100bij steden

MAXIMUMSNELHEID

Amsterdam lijkt ermaar niet in
te slagen het aantal gevallen van
criminaliteit en overlast in het
openbaar vervoer terug te drin-
gen. In 2010werden nog 2.296 in-
cidenten van criminaliteit en
overlast geregistreerd door het
GVB, Connexxion en Arriva. Vorig
jaar steeg ditmet 14 procent tot
2.624.
Dit staat in dewoensdag gepubli-
ceerdemonitor Sociale Veiligheid
Openbaar Vervoer van het Bu-
reau Onderzoek en Statistiek. De
gemeente Amsterdam streeft
juist naar een afname van 20 pro-
cent van het aantal geregistreer-
de incidenten in 2014 ten opzich-
te van 2010,maar die doelstelling
lijkt volgens de onderzoekers nog
verweg. ANP

Veel incidenten inov

AMSTERDAM

In de eerste helft van dit jaar
heeft zich een onverwachte piek
in het aantal gevallen van kink-
hoest voorgedaan. Het RIVM
kreeg alleen al in demaandmei
1.400meldingen van kinkhoest.
Dat is bijna vier keer zo veel als in
mei vorig jaar. Het aantal baby’s
met kinkhoest verdubbelde in de
eerste helft van dit jaar van 210
naar 430. Twee zuigelingen zijn
aan de ziekte overleden. Ieder
jaar overlijden een of twee baby’s
in Nederland aan kinkhoest.
Elke 2 à 3 jaar is er een piek in het
aantal kinkhoestgevallen. Nor-
maal is er in deze tijd van het jaar
een afname. Vooral kinderen tus-
sen 8 en 16 jaar krijgen de ziekte,
maar ook volwassenen kunnen
worden besmet. ANP

Piek inkinkhoest
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