
Elk mens heeft een verhaalWelke Rotterdamers zouden in een oude winkel willen wonen? 

Wat zijn de kenmerken van de wijken? 

Welke zijn de uitdagingen en kansen van de 14 leegstande winkels? 

Hoe gaan we met de toekomstrige bewoners samenwerken? 

Bijzonder locaties in de stad

Inspirerende interventies zijn mogelijk

 Participatie in het werkproces

Rotterdam is constant in vernieuwing, maar slopen is een 
verouderde aanpak voor leegstand. Hergebruik kan meer kwaliteit, 
duurzaamheid, betaalbaarheid en sociale impact resulteren. De 
bewoners geven Rotterdam hun eigen identiteit. Momenteel 
worden er nieuwe doelgroepen ontwikkeld in de stad: Jonge 
ondernemers wonen en werken in het centrum of beginnen hun 
eigen startup. Internationale mensen willen langer in Rotterdam 
blijven en de stadswijken van Noord, Delfshaven, Feijenoord en 
Charlois hebben al een sterk multiculturele omgeving. Jonge 
families willen voor een normale prijs kopen en vinden het leuk 
om zelf hun huis te renoveren op basis van hun eigen inzicht. 
Deze nieuwe doelgroepen willen in bijzonder kluswoningen gaan 
wonen. Wijken die tolerant, hip en multicultureel zijn kunnen dit 
nieuwe aanpak voor leven integreren. 
De 14 geselecteerde winkels hebben zeer bijzondere kenmerken, 
maar ze hebben ook specifieke uitdagingen. Het zonlicht komt 
alleen uit twee zijden en de hoogte van een aantal winkels is laag. 
Er is grote diversiteit aan vierkantenmeters en er zijn alleen een 
paar winkels die een eigen achtertuin hebben. De winkels worden 
casco aangeboden en dat geeft juist meer flexibiliteit in hergebruik. 
De gevels zijn uniek en vertellen de geschiedenis van de straat, 
maar privacy is een cruciale uitdaging. Elke nieuwe bewoner 
heeft een uniek verhaal en er zijn veel inspirerende transformatie 
mogelijkheden voor de winkels. Een diverse groep van bewoners 
kan samen kiezen uit een toolkit. Standaard elementen kunnen 
met specifieke interventies combineert worden om uniek huizen 
te maken. Met de architectencheque willen we deze toolkit samen 
met de bewoners verder ontwikkelen door regelmatige workshops 
te organiseren om alle woonwensen te integreren in het ontwerp. 
Het schetsontwerp zal het product van dit fase zijn. Onze aanpak is 
gebaseerd op de participatie van de gebruikers en de ontwikkeling 
van tools, ideeën en ontwerpen van één of meer huizen.

Flexibel typologieën

Italiaanse paar
“We wonen al 5 jaar in Rotterdam 
en we willen hier langer blijven.”

vrouw met klein kind
“Na de scheiding verhuisde ik mijn 
bedrijf thuis om meer tijd met mijn kind 
te hebben.”

Jong paar met baby
“Mijn moeder woont in de buurt  en 
ze zorgt voor onze baby.”

Internationale huisgenoten
“Ons huis is het centrum van ons 
sociale leven. Er zijn regelmatig 
gasten voor Couch-serfing.”

Muur met functies

Wintertuin

optie atype 1 type 2 type 3 type 4 optie b optie c optie d

kas

prefab unit met 
keuken en badkamer

leefbare & duurzame ramen
losstaande private ruimten

Creatieve ondernemers 
“We hebben ons eigen bedrijf 
maar we wonen ver van elkaar.”

Surinaams jonge man
“Ik woon in de wijk maar ik had nooit de 
kans om mijn eigen huis te kopen.”

WONEN IN WINKELS VISIE
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