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Addendum
Naar aanleiding van de aanbieding eind september 2014 van het bidbook aan de gemeente en 

Woonstad en de daarna gehouden besprekingen waarbij in wisselende samenstellingen be-

trokken waren: financier, Woonstad, gebiedscommissie, leden van de gemeenteraad, ambtelijke 

vertegenwoordigers en initiatiefnemers kan geconstateerd worden dat het meest heikele punt 

waar het doorgaan van het project van af hangt de Woonvisie Rotterdam 2030 is. 

De Woonvisie Rotterdam 2030 gaat uit van een verdeling van 30 % sociale bouw en 70 % midden-

dure en dure bouw. Inmiddels wordt door Woonstad toegegeven dat woningen bouwen in de dure 

categorie geen haalbare kaart is. Overigens blijven de initiatiefnemers bij hun mening dat bou-

wen in het middendure segment slechts in geringe mate nodig is. Zeker als het Rotterdam-Zuid 

betreft.
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Om uit de ontstane impasse te komen hebben wij – de initiatiefnemers – gekeken naar een mogelijke oplossing teneinde het 

project op korte termijn van de grond te trekken. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Voor het einde van 2017 moet het project gereed zijn

2.  De “bestaande” huurders hebben – indien zij dit zelf wensen – allen recht op 

 herhuisvesting binnen de huidige Wielewaal

3.  De woonlasten van deze groep huurders mag niet substantieel hoger worden als gevolg van de nieuwbouw

4.  Het is mogelijk om – los van de vervanging van de huidige 552 woningen – nog 50 extra woningen

 bij te bouwen zonder de stedenbouwkundige structuur van de Wielewaal aan te tasten

Op grond van vorenstaande uitgangspunten en rekening houdend met de wensen van de gemeente inzake de verdeling sociaal/

middenduur komen wij tot het volgende voorstel.

Van de 552 woningen zijn er naar verwachting 380 in de sfeer van sociale huur/sociale koop voor de huidige bewoners met terug-

keergarantie nodig. Dit houdt in dat 172 woningen direct al behoren tot het middendure segment. Oftewel 31 %.



6

Per jaar komt ongeveer 5,5 % van de woningen leeg. Door aan de sociale woningen op eenvoudige wijze uitbreidingen en 

luxe elementen toe te voegen zijn deze vrijkomende huizen gemakkelijk om te zetten naar middendure woningen. Dit houdt 

in dat per jaar – indien er een gebleken behoefte is! – 21 woningen zouden kunnen worden omgezet van woningen in de 

sociale sfeer naar woningen in de middendure sfeer. Na vijf jaar is de verhouding sociaal / middenduur 275 sociaal en 277 

middenduur. Na 10 jaar is de verhouding 170 sociaal / 382 middenduur, in percentages: 31 % sociaal en 69 % middenduur. 

Gezien de leeftijdopbouw in de Wielewaal mag er van uit worden gegaan dat deze verhouding al een paar jaar eerder wordt 

bereikt. Uiteraard dient het woonprogramma voorgelegd te worden aan de bewoners.
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Zoals bij de uitgangspunten is gesteld is het mogelijk om op korte ter-

mijn 50 extra woningen bij te bouwen zonder dat de stedenbouwkundige 

structuur van de Wielewaal geweld wordt aangedaan. Indien deze nieuwe 

woningen worden gebouwd in het middendure segment is de verhouding 

sociaal / middenduur bij aanvang 63 : 37, maar na negen jaar al 30 : 70. Ook 

hier geldt dat op grond van de leeftijdopbouw deze verhouding al een paar 

jaar eerder zal zijn bereikt.
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Het mooie van deze manier van bouwen is dat er sprake is van een organische groei naar door 

de gemeente gewenste verhoudingen. Wij zijn en blijven van mening dat de woningmarkt in het 

algemeen en die op zuid in het bijzonder maatwerk vereist. Per situatie zal moeten worden be- 

keken welke behoefte er ter plaatse echt is en op grond daarvan zal naar bevind van zaken moeten 

worden gehandeld. Door onze opzet is dit mogelijk. Laat het maar gebeuren. Als er werkelijk be-

hoefte is aan een verhouding conform de Woonvisie Rotterdam 2030 dan ontstaat dit van zelf zonder 

dat je in eerste aanleg grote groepen mensen wegjaagt. Mensen die vaak al hun hele leven in hun 

geliefde Wielewaal wonen. 

Bijkomend voordeel van deze wijze van denken is dat er nooit leegstand zal ontstaan door verkeerde 

planvorming want als de behoefte aan middendure woningen er niet is dan blijft de woning beschik-

baar voor het sociale segment. Aan deze categorie van woningen is en blijft altijd behoefte. 
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