
Open prijsvraag ‘Wonen in winkels’
In Rotterdam staan ruim zeshonderd ‘losse’  
winkels structureel leeg

Na booming Amsterdam en Utrecht loopt ook op 

de Rotterdamse woningmarkt de druk flink op. 

Een ideale bedding voor experimenten. Na de 

transformatie van kantoren is de blik nu gericht 

op winkels. Via een prijsvraag wordt winkel-

transformatie  op de woonagenda gezet.  

Met deze inspirerende benadering haalt de ge- 

meente ideeën op uit de markt, aldus wethouder 

Ronald Schneider.

In maart bracht Rotterdam zijn Woonvisie 2030 uit. 

Hoofdlijn is de voorraad sociale huurwoningen ge-

leidelijk een stuk te verminderen en aan de andere 

kant extra in te zetten op middeldure en duurdere 

huur- en koopwoningen. Het voornemen om on-

geveer 15.000 verouderde sociale huurwoningen te 

slopen en niet terug te bouwen, roept weerstand op. 

Het heeft de woonvisie tot inzet van een stadsrefe-

rendum gemaakt. 

Los van de discussie over de voorraad, staat voor 

wethouder Schneider van Stedelijke ontwikkeling en 

Integratie vast dat de stad een inhaalslag moet 

maken met woningen voor de midden- en hogere 

inkomens. “Heel veel mensen uit die doelgroepen, 

waaronder ook starters, willen graag in deze stad 

blijven wonen, maar dan moeten wel de goede 

woningen beschikbaar zijn. Daar slagen we steeds 

beter in.” Mede door de demografische groei loopt 

de druk op de Rotterdamse woningmarkt  

zienderogen op. Daarom wordt alles uit de kast 

gehaald om aan de oplopende vraag te voldoen. 

Leegstand verandert van een vloek in een zegen. 

Een kwestie van verbinden van de leegstandsopgave 

met de kwantitatieve en kwalitatieve woonopgave. 

Net als veel andere steden bracht Rotterdam de  

herontwikkeling van kantoorgebouwen tot woon-

gebouwen op gang: eind 2015 had in totaal 350.000  

vierkante meter kantoorvloer een andere functie 

gekregen. Aansprekend voorbeeld is de verbouwing 

van kantoorgebouw De Admiraliteit in Kralingen tot  

zeshonderd appartementen en woonstudio’s. En 

naast kantoren komen nu ook leegstaande winkels 

in beeld.

Aanpak winkels

Het transformeren van leegstaande winkels kadert 

in een plan van aanpak voor de gehele Rotterdamse 

detailhandel. Het betreffende visiedocument ‘De 

Nieuwe Transformatie. Aanpak winkels Rotterdam 

2016-2020’ van de wethouders Schneider en 

Struijvenberg onderscheidt naast het hoofddetail-

handelsgebied van de binnenstad 69 kleinere winkel-

gebieden (waaronder kolossen als Zuidplein en 

Alexandrium). Een aantal daarvan floreert en is vol 

perspectief, aan een aantal zal iets moeten gebeu-

ren (vooral compacter worden) om perspectiefvol te 

blijven, en een aantal is perspectiefloos. Een niet 

onbelangrijke vierde categorie zijn winkels en 

bedrijfsruimten buiten de detailhandelsgebieden. 

Deze losse winkels her en der in woonwijken maken 

tachtig procent uit van de totale winkelleegstand 

(circa tien procent) in Rotterdam. Op een totaal van 

862 leegstaande winkels (telling eind 2015) gaat het 

dan om zo’n 670 panden buiten detailhandelsge- 

bieden die structureel leegstaan.

De gemeente wil de versterking van winkelgebieden 

faciliteren en stimuleren en denkt daarbij aan instru-

menten als het toestaan van mengbestemmingen 

(bijvoorbeeld retail en horeca), het verruimen van 

regels en het anders bestemmen (wonen). 

Transformatie is vaak de enige oplossing. Daartoe 

wordt gedacht aan een transformatiebonus. Ook 

een revolverend fonds om transformatie te finan-

cieren is een optie.

Denkkracht aanboren

Met de faciliterende rol van de gemeente komt er 

ruimte voor de initiërende (risicodragende) rol van 

vastgoedeigenaren en winkeliers zelf. De gemeente 

is niet meer de grote opdrachtgever die de stad 

eigenhandig vorm wil geven. “Wij bouwen de stad 

niet, dat doen we met elkaar. Met projectontwik-

kelaars, beleggers, bouwbedrijven, mensen met 

ideeën”, zegt Schneider. “De gemeente legt de rode 

loper uit. Door het flexibel maken van bestemmings-

plannen, het snel aanpassen van regels, het geven 

van ondersteuning door het ambtelijk apparaat. 

Rotterdam heeft een reputatie hoog te houden als 

het gaat om het ophalen van innovatieve ideeën uit 

de markt, het uitdagen van partijen, met de moge-

lijkheid van realisatie.”

Om het probleem van de winkelleegstand te actuali-

seren en winkelvastgoedeigenaren op een idee te 

brengen, organiseert de gemeente een prijsvraag: 

‘Wonen in winkels’. Het is een uitstekend middel om 

“denkkracht en inventiviteit aan te boren”, aldus de 

wethouder. Eerder is ervaring opgedaan met de 

prijsvraag voor gezinsappartementen in het 

Lloydkwartier, gewonnen door Laurens Boodt met 

zijn ‘Rotterdamse Toren van Babel’. Het leverde 

naast een winnend ontwerp, vooral veel ideeën 

(kennisdeling) en positieve aandacht op en gaf  

jonge architecten een podium om zich te presen-

teren. En wat er volgens Schneider typisch 

Rotterdams aan is: “Een prijsvraag is altijd leuk,  

maar als de ontwerpen vervolgens in een la terecht-

komen, heb je er weinig aan. Rotterdam voegt eraan 

toe dat het winnende ontwerp ook kan worden  

uitgevoerd.” 

Kopers en architecten

‘Losse’ winkelpanden her en der vormen de hoofd-

moot van de leegstand binnen het Rotterdamse 

winkelbestand. En laat de gemeente nu letterlijk 

voor een stukje eigenaar van dit probleem zijn. Na 

honderd jaar ‘verzamelen’, tot 2007 via het eigen 

Gemeentelijk Woningbedrijf, bezit ze nog altijd een 

ruime en diverse voorraad vastgoed. Daar horen ook 

klassieke bakkers- en groentewinkels op de hoek 

van de straat bij. Dertien van zulke winkelpanden die 

structureel leegstaan, worden inzet van de prijsvraag 

‘Wonen in winkels’. Het gaat om tien winkels en 

bedrijfsruimten in stadsdeel Noord, twee op 

Katendrecht en één in Charlois.

De prijsvraag bestaat uit twee onderdelen: een 

koperselectie en een architectenselectie. 

“Geïnteresseerde kopers kunnen zich vanaf maart 

tot en met mei 2017 aanmelden”. De selectie vindt 

plaats op dezelfde manier als voor kluspanden via 

het zelfbouwkanaal www.pakjeruimte.nl. De panden 

worden verkocht tegen een onafhankelijke taxatie-

waarde. Handig is dat de winkels reeds een gemeng-

de woon- en winkelbestemming hebben.

Voor de architectenselectie kunnen (jonge) archi-

tectenbureaus zich tot eind januari 2017 kandidaat 

stellen door het presenteren van hun visie, ervaring 

en kunde met betrekking tot deze opgave. Een jury 

selecteert vijf (interieur)architecten uit. Zij mogen 

hun ideeën op een ‘matchmaking day’ aan de man 

brengen bij de dertien kopers van de winkelpanden. 

De kopers krijgen ieder een architectencheck van 

tweeduizend euro om met hun (interieur)architect 

naar keuze in zee te gaan.

Inktvlekwerking

Ofschoon de straten waarin de winkelpanden staan 

niet kampen met een bijzonder leefbaarheidspro-

bleem, gaat van vernieuwing, hoe kleinschalig ook, 

een positieve werking op de omgeving uit. “Dat is 

ook het geval met de kluswoningen, waarmee 

Rotterdam tien jaar geleden al pionier was. Ieder 

individueel project heeft een inktvlekwerking. Door 

het consequent vol te houden, doet dat veel voor de 

stad. Kijk, de Markthal heeft Rotterdam internatio-

naal op de kaart gezet. Dat merk ik op internationale 

vastgoedbeurzen: beleggers spreken me erover aan. 

Maar voor een aantrekkelijke stad zijn de vele kleine 

projecten net zo belangrijk.” 

Alle kluspanden over een periode van tien jaar te-

zamen zijn net zo goed een groot project. Zo kan 

het met ‘kluswinkels’ ook gaan. Leegstaande pan-

den genoeg. De prijsvraag is daarom ook een pilot 

om de huiver bij vastgoedeigenaren en ontwikke-

laars voor transformaties weg te nemen en om  

bottlenecks aan het licht te brengen. Rotterdam is 

flexibel en faciliteert graag innovatieve oplossingen. 

Belemmeringen zijn er om weg te nemen. “En we 

laten ons graag verrassen.” Voor beginnende  

(interieur)architecten een kans om goed uit de  

hoek te komen. Kees Hagendoorn

Info: www.rotterdam.nl/woneninwinkels

Vijf prijsvragen over woonthema’s

Onder het concept Woonlab010 organiseert de 

gemeente onder architecten vijf nieuwe prijsvragen 

waarvan die over ‘Wonen in winkels’ de eerste is. Voor 

deze open prijsvragen gelden vier basisprincipes. 

Innovatiekracht: vernieuwend karakter en bredere toe-

pasbaarheid. Uitvoeringsgericht: ontwerp plus financi-

ele uitvoerbaarheid. Open en transparant: maximale 

toegankelijkheid en transparante, zorgvuldige beoor-

deling. Kennisdeling: niet alleen de winnende maar alle 

goede ideeën worden benut, bijvoorbeeld via een 

publicatie. Bedoeling is marktpartijen te inspireren.  

Zie: www.rotterdam.nl/woonlab010.

Ronald Schneider, wethouder Stedelijke ontwikkeling en Integratie
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