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16 MIN OF MEER 
PERSOONLIJKE 

VRAGEN EN 
16 VRAGEN 

OVER SOCIALE 
HUIS VESTING. 

DEZE KEER IS HET 
SUZE GEHEM DIE 

BLIND DE  VRAGEN 
KIEST.

SUZE GEHEM (1986) 
is mede-oprichter van De Groene 
Grachten. Dit initiatief van Wubbo 
Ockels zet zich in het hele land in 
voor duurzame historische panden. 
Gehem is winnaar van de Duurzame 
Bouwvrouw Award 2015. Zij 
studeerde industrieel ontwerpen 
aan de TU Delft.

SUZE GEHEM
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Wanneer was u voor het 
laatst verschrikkelijk 
boos? En waar ging 
dat over?
‘Ik word heel boos als mensen onver-
draagzaam zijn tegenover vluchtelin-
gen. Ik doe af en toe vrijwilligerswerk 
bij de tijdelijke opvang in Amsterdam. 
Als je in contact komt met de mensen 
die hier tijdelijk wonen, word je veel 
verdraagzamer. Het zijn mensen, dat 
vergeet men wel eens. Tegelijkertijd 
word ik heel blij van de vele Amster-
dammers die iets doen voor de vluchte-
lingen. Ook zie je steeds meer artikelen 
verschijnen dat klimaatverandering en 
vluchtelingenproblematiek met elkaar 
samenhangen. Daar ben ik het heel erg 
mee eens.’

Welk land vindt u een 
voorbeeld als het gaat 
om wonen?
‘Ik haal  inspiratie uit heel wat landen. 
In Zweden en Noorwegen zie je veel 
groene  daken, in Israël  on geloofl ijk 
veel zonneboilers en in Italië en 
 Duitsland zonne panelen.’
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Waar werd u in 
het afgelopen 
jaar heel erg blij van?
‘Na drieënhalf jaar draaien we met De 
Groene Grachten inmiddels zonder 
subsidie te gekke projecten. We ver-
duurzamen forten, een hofje, de Grote 
Kerk in Den Haag en het Tropeninsti-
tuut in Amsterdam. Wubbo Ockels, die 
aan de wieg stond van De Groene 
Grachten, zei altijd: “Optimisme is een 
verantwoordelijkheid”. En dat maken 
we waar.’

Wat is uw favoriete 
tv-programma?
‘Ik heb geen tv.’

Wanneer hebben huur-
ders genoeg invloed?
‘Als ze goed weten wat hun rechten 
zijn. Je kunt als huurder geen keuze ma-
ken als je niet weet wat iets voor jou 
betekent. Corporaties moeten zoeken 
naar een goede manier om huurders 
de juiste informatie te geven over 
 verduurzaming van hun woning.’

Wat maakt een wijk goed 
om in te wonen?
‘Een veilige omgeving waar de lucht 
gezond is. Met veel groen: het is bewe-
zen dat alleen al kijken naar groen 
stress verlaagt. Dat kan bijvoorbeeld 
met meer groene daken.’

Wat is het meest persoon-
lijke dat u van uw buren 
weet?
‘Mijn onderbuurvrouw kom ik tegen bij 
Pilates. Mijn bovenbuurvrouw houdt 
van lekker eten. Met haar zoontje speel 
ik soms even in de gang. En mijn buur-
man is een fantastische fotograaf.’

Wat heeft u van uw 
vader?
‘Mijn vader is architect. Hij nam me als 
kind al mee om projecten te bekijken. 
Met hem deel ik de voorliefde voor ge-
bouwen. We zijn allebei analytisch en 
technisch en ook qua uiterlijk lijken we 
op elkaar.’
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Moet een overlastgever 
de wijk uit?
‘Ik zou eerst willen kijken of je diegene 
kunt laten inzien dat het ook anders 
kan. Als dat niet helpt, mag je wel 
maatregelen nemen. Het is de verant-
woordelijkheid van iedereen in een 
buurt om erbij stil te staan of je overlast 
veroorzaakt. Een samenleving gaat toch 
om samen leven.’

Wat doet u op 
zaterdagochtend?
‘Heel uitgebreid ontbijten met veel fruit 
en een krantje erbij. Even sporten, naar 
de markt en koffi e drinken met een 
vriendin. En dan is het alweer middag.’

Hoeveel huurwoningen 
heeft Nederland nodig?
‘Iedereen met een beperkt inkomen 
moet kunnen wonen in een gezonde 
omgeving. Dat kan bijvoorbeeld door 
herbestemming van leegstaande 
 gebouwen.’

Uw buurmeisje van 8 
vraagt wat voor werk u 
doet. Wat antwoordt u?
‘Ik maak gebouwen gezond. Als dat kan 
met eeuwenoude gebouwen, dan kan 
het toch overal?’
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Als u de baas was van 
Aedes, wat zou u als 
eerste doen?
‘Veel meer inzetten op duurzaamheid 
want dat zorgt dat de woningen in de 
toekomst verhuurbaar blijven. Als alle 
corporaties stappen zetten, heeft dat 
écht impact. Aedes zou kunnen inspire-
ren met goede praktijkvoorbeelden. 
Meer groene daken is bijvoorbeeld 
 belangrijk om wateroverlast in de stad 
tegen te gaan.’
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Waar moet 
de hoogte van 
de huur van 
afhangen?
‘KWALITEIT, 
 GEZONDHEID 
EN HET BUD-
GET VAN DE 
HUURDER. HET 
GAAT OM DE 
MATCH TUSSEN 
WAAR KRIJGEN 
VOOR JE GELD 
EN  BETAAL- 
BAAR HEID.’
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Wat was uw 
laatste goede 
voornemen?
‘IK DOE 
NIET AAN 
VOORNEMENS. 
ALS IK IETS 
BEDENK 
WAT IK WIL 
VERANDEREN 
IN MIJN LEVEN, 
DAN DOE IK 
DAT METEEN. 
WAAROM ZOU 
JE WACHTEN?’
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Als u minister van 
Wonen was, wat zou u 
als eerste doen?
‘Ik vind dat de regels voor zonnepa-
nelen op daken van monumenten niet 
kloppen. Op plekken waar de daken 
niet eens zichtbaar zijn, mag toch niet 
het volledige schuine dakvlak worden 
gebruikt. Bij Pakhuis de Zwijger in 
 Amsterdam hebben we laten zien dat 
het mogelijk is zonnepanelen te plaat-
sen zonder dat dit de monumentale  
 uitstraling verpest.’
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