
Hoewel de huizenprijzen nog ja-

ren blijven stijgen, willen steeds

meer mensen in Rotterdam wo-

nen. Volgens een economisch

rapport wonen er in 2035

700.000 mensen in de Maasstad,

35.000 meer dan nu. Maar hoe

en waar vinden zij een betaalbare

woning?

Sander van der Werf

Rotterdam

Dr. Willem Peter de Ridder (mid-
delste foto) wordt betaald om in
de toekomst te kijken. Bedrijven,
gemeenten of andere overheden
die een langetermijnstrategie wil-
len bepalen, kloppen bij hem aan.
De futuroloog, die aan de Erasmus
Universiteit studeerde en daar nog
colleges geeft, wil dan ook best iets
zeggen over de – verre - toekomst
van de havenstad.

Hij trapt af met een kantteke-
ning: dat aantal van 700.000 is aan
de krappe kant. ,,Ik denk dat dat
een bescheiden schatting is. We-
reldwijd trekken steeds meer
mensen naar de stad. In 2040
woont twee derde van de wereld-
bevolking in steden. We hebben
een tijd gedacht dat de stad min-
der relevant werd omdat we
dankzij internet op af-
stand kunnen werken,
maar dat is helemaal
niet waar. Mensen
zoeken de concentra-
tie toch op. Rotter-
dam kan ook de
800.000 inwoners ha-
len, of een miljoen.
Maar de groei van een stad
is afhankelijk van het bouw-
tempo.’’

Hoogbouw
Om al die nieuwkomers onderdak
te bieden, moet Rotterdam meer
in 3D gaan denken, zegt De Rid-
der. Méér hoogbouw en meer in-
frastructuur onder de grond, want
als je een weg ‘vertunnelt’, ont-
staat er nieuwe ruimte voor wo-
ningbouw. ,,De stad moet ervoor
zorgen dat alle lagen van de bevol-
king een huis kunnen krijgen.
Koop of huur, sociaal of vrije sec-
tor: het is aan de overheid om de
voorraad netjes te verdelen.’’

De Economische Verkenning
die deze week werd gepresenteerd,
staat in het teken van groei: meer
inwoners, meer toeristen, groei-
ende werkgelegenheid en stij-
gende huizenprijzen. Maar ook de
kloof tussen arm en rijk groeit.
Mensen met een dikke portemon-
nee hebben als het om huisvesting
gaat vaak nog wel wat te kiezen.
Wie minder te besteden heeft, is
echter aangewezen op wijken ver
buiten het centrum. Ook druipen
teleurgestelde woningzoekers
soms af naar andere gemeenten.

Voormalig PvdA-wethou-
der Hamit Karakus

(links)  is directeur bij
Platform 31, een ken-
nisnetwerk voor
stedelijke en regio-
nale ontwikkeling
dat de gemeente

vaak adviseert. Hij is
bovenal blij dat het

goed gaat met Rotter-
dam, maar ziet ook dat

die stijgende populariteit tot nog
meer krapte op de woningmarkt
leidt. ,,Vooral mensen met een in-
komen tussen de 38.000 en 50.000
euro hebben een probleem. Wo-
ningcorporaties mogen niet meer
bemiddelen voor mensen die
meer verdienen dan 36.000 euro.
Maar op de vrije markt kun-
nen deze agenten, ver-
pleegkundigen, on-
derwijzers en al-
leenstaanden

verwacht Karakus. ,,Die compen-
satie voor deze senioren kan be-
taald worden uit de huurverho-
ging die aan de nieuwe bewoners
van huis A wordt opgelegd.’’

Huurwoningen
De Rotterdamse architect Robert
Winkel (onderste portret), onder
meer bekend van de ‘gouden’
McDonald’s aan de Coolsingel en
de renovatie van de Lijnbaan,
vindt ook dat er snel nieuwe huur-
woningen moeten worden ge-
bouwd. ,,De gemeente kan dat sti-
muleren door de grondprijs en
btw naar 0 euro terug te brengen.
In ruil voor die korting kunnen
corporaties hoogwaardige, duur-
zame woningen laten bouwen.
Want de agent, de leraar, de
schoonmaker en de verpleegster
moeten ook fatsoenlijk kunnen
wonen.’’ Winkel ziet in tegenstel-
ling tot futuroloog De Ridder geen
heil in hoogbouw. Gestapelde Vi-
nex, noemt hij dat. 

,,Hoogbouw nodigt uit tot ano-
nimiteit. Mensen gaan vanuit de
parkeergarage meteen met de lift
naar boven. Het is misschien de
makkelijkste weg, maar niet de
meest productieve. Ik zie meer in
communities met galerijen waar de
bewoners elkaar tegenkomen. Ik
verwacht ook dat wonen en wer-
ken steeds meer gaan mengen. Dat
zie je nu al gebeuren. In het Groot

Handelsgebouw zitten allerlei
start-ups, maar waarom

zouden mensen daar
niet ook gaan wonen?
Zo pak je ook de
leegstand in kanto-
ren aan. Dit mengen
van functies is de

toekomst van de
stad.’’
De toestroom van

nieuwe bewoners leidt tot
nieuwe uitdagingen. Hoe zorg je er
bijvoorbeeld voor dat het verkeer
niet vastloopt? Alle vervoermidde-
len – van fiets tot bus – krijgen in
de toekomst sensoren die via een
supersnel datanetwerk met elkaar
zijn verbonden, voorspelt De Rid-
der. ,,En verder wordt in 2035  alles
elektrisch aangedreven. De kolen-
centrales zijn verdwenen. De

lucht zal schoner worden.’’

doen. ,,Het is een opeenstapeling
van problemen.’’ We moeten ac-
cepteren dat we langer op een wo-

ning moeten wachten, waar-
schuwt Karakus, die om

creatieve oplossingen
vraagt. Woningdelen
bijvoorbeeld. De be-
woners van een huis
hebben dan een ei-
gen kamer, maar de-

len een gemeen-
schappelijke woon-

ruimte en badkamer.
,,De gemeente zou dit moe-

ten faciliteren, woongroepen zijn
nu niet overal toegestaan.’’

De oud-wethouder heeft nog
een paar ideeën. In Rotterdam-
Noord bijvoorbeeld even wachten
met sloopprojecten. Soms kun-
nen huizen nog best een
paar jaar worden be-
woond. En corporaties
zouden ouderen die
hun grote huurhuis
willen verruilen voor
iets kleiners, moeten
compenseren. Nu is
de hogere huur die ze
voor hun nieuwe appar-
tement moeten betalen vaak
een drempel. Maar als die toekom-

stige maandlasten gelijk zou-
den zijn aan hun huidige

huur, zijn ze wél ge-
neigd van huis A

naar huis B te
verhui-

zen,
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‘Ook leraar en agent moeten in 2035 fatsoenlijk kunnen wonen’

Hoogbouw is de
makkelijkste weg,
maar niet de meest
productieve

—Willem Peter de Ridder

Straks wonen

tussen kantoren in

onze volle stad?
geen woning krijgen. De prijzen
zijn gewoon te hoog. Deze groep
zit nu echt knel. Daar moet een
oplossing voor komen, anders
raken we ze kwijt.’’

Volgens Karakus
moet de productie
van huizen daarom
snel worden opge-
schroefd. Er staan in
Rotterdam 18.000
nieuwe woningen ge-
pland, maar die hebben
de tekentafel nog niet
verlaten. Sinds de crisis zijn
er minder projectontwikkelaars en
bouwvakkers. Hypotheekverstrek-
kers worden bovendien steeds
strenger. Wie een lening wil, moet
aan een reeks voorwaarden vol-

▶ Toekomstbeeld: werken

én wonen in het Groot-

handelsgebouw.
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