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College van Burgemeester & Wethouders    
van de gemeente Rotterdam 
T.a.v. Wethouder B. Kurvers 
Postbus 70012 
3000 KP ROTTERDAM 
 
Per mail aan: secretariaatkurvers@rotterdam.nl  
 
In afschrift aan de leden van de Commissie BWB van de Gemeenteraad 
Per mail aan: griffie@rotterdam.nl  
 
 
              

Rotterdam, 10 juli 2020 
 
 
Onderwerp: 
Voorgenomen sloop huurwoningen (Wiekstraat 21-53) 
 
 
Geacht College, geachte wethouder,  
 
Historisch Genootschap Roterodamum is als grootste erfgoedorganisatie in deze 
stad gewend het voortouw te nemen in het debat over het stedelijk erfgoed. Wij 
doen dat ook hier, en wel mede namens erfgoedvereniging Heemschut.   Wij hebben 
recent kennisgenomen van de voorgenomen sloop door Havensteder van een rij 
historische panden in de Wiekstraat.  Wij vinden dat doodzonde. 
 
Waardering en advies uit 2013 - consequenties in 2020 
De aaneengesloten rij huizen van in totaal 32 woningen in de Wiekstraat is in de 
cultuurhistorische verkenning uit 2013 aangemerkt als waardevol voor het karakter 
van de buurt. Helemaal gaaf zijn ze door goedkoop onderhoud in achterliggende 
jaren niet gebleven en alleen daarom kregen zij in de cultuurhistorische verkenning 
het predikaat beeldondersteunend. Goed herstel van de kozijnen zou dat euvel 
overigens opheffen.  
Terecht werd benadrukt dat deze 19e-eeuwse woningen de buurt – waar in het 
verleden al veel gaten zijn geslagen door goedkope nieuwbouw – nog het 
authentieke straatbeeld van het Oude Noorden verlenen. Deze woningbouw is 
typerend voor de wijze waarop particuliere bouwers in hoog tempo zorgden voor 
huisvesting van arbeidersgezinnen ten tijde van de groei van Rotterdam als 
havenstad.  Het advies in 2013 was de signatuur binnen het stratenplan te 
versterken. Daar ligt de kracht van deze bebouwing. Renovatie van de huizen en 
gevels op basis van maatwerk ligt daarmee veel meer voor de hand dan sloop. 
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Roterodamum begrijpt niet waarom het College voorbijgaat aan dit advies uit de 
cultuurhistorische verkenning. Wij tekenen hierbij aan dat de vertaling van de 
onderliggende conclusies niet conform is aan wat bij bestemmingsplannen elders in 
de stad nu de situatie zou zijn. Het predikaat beeldondersteunend is – omdat het 
geen consequenties heeft voor de bescherming – inmiddels in onbruik geraakt. Dit is 
een belangrijk punt van aandacht. 
 
Deze stad kan nog niet beschikken over één uniform dekkend stelsel van 
waarderingen en adviezen die hun weerslag hebben gevonden in een goede 
planologische vertaling. De rijke oogst uit de cultuurhistorische verkenningen moet 
nog grotendeels worden verwerkt. Roterodamum en Heemschut hebben nog een 
afspraak in het vooruitzicht met de gemeente over deze systematiek in een aantal 
stadsdelen.  
 
 In deze stad krijgt het stedelijk weefsel, stratenpatronen, pleinen en rivieroevers 
veel te weinig aandacht, terwijl juist die beeldbepalende kenmerken – meer dan de 
losse monumenten – het historische karakter van deze stad bepalen.  Grote delen 
van het Oude Noorden zijn volledig onbeschermd en lopen het risico gesloopt te 
worden. 
 
Roterodamum heeft recent het College dringend verzocht te overleggen over de 
hoofdlijnen van het monumentenbeleid en daarbij dit risico geagendeerd. Een 
nieuwe erfgoedverordening zal het gesignaleerde manco vóór invoering van de 
omgevingswet moeten kunnen ondervangen. Het concept dat er nu ligt, doet dat 
niet. 
Wij komen binnenkort bij de evaluatie van de Erfgoedagenda op dit punt terug.    
 
 
Sociale woningbouw – kwantiteit en kwaliteit in prestatieafspraken 
De stad heeft grote behoefte aan betaalbare huizen die zowel kwalitatief als qua 
omvang voldoen aan de huidige vraag. Dat zet druk op de sociale woningbouw uit 
eerdere perioden. Voor gezinnen zijn de oude woningen vaak te krap bemeten. Ook 
in de Wiekstraat gaat de woningcorporatie om die reden voor verdunning.  
Voor jongeren en alleenstaanden kunnen deze woningen echter na goede renovatie 
in een grote, nog steeds groeiende vraag voorzien. Zij wonen graag in de oude 
wijken rond het weggeslagen stadshart en willen niet vervreemden van het 
kleinschalige karakter van de oude wijken. De verrassende buurtwinkels zorgen voor 
een aangenaam woonklimaat op menselijke maat. 
Veel oudere huizen zijn goed te verduurzamen en renovatie met behoud van visuele 
kwaliteit en belevingswaarde kan steevast op grote waardering van toekomstige 
bewoners rekenen. Als privé-eigenaren hun woningen kunnen verduurzamen op een 
manier die bij oude huizen past, dan is dat met een realistisch doel voor ogen ook bij 
deze van oorsprong sociale woningbouw mogelijk.     
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Sloop is in deze stad al jaren een snelle reflex. De onderbouwing blijkt vaak wankel.  
Wij pleiten hier voor behoud en realistische renovatie.  
Er is niets duurzamer dan behoud. 
En wij pleiten voor verdichting.   
  
 
Financiële positie van de woningcorporaties   
Roterodamum is met u van mening dat de financiële positie van alle 
woningcorporaties dringend verbetering behoeft. Wij hopen van harte dat uw 
pogingen hiervoor in Den Haag gehoor te vinden, resultaat opleveren. Wij verzoeken 
u daarbij speciaal aandacht te schenken aan het contingent waardevolle sociale 
woningbouw uit eerdere perioden, die typerend zijn voor Rotterdam en het 
verdienen om goed naar de toekomst te worden gebracht.  
 
Als de teneur op dit moment is, dat alleen woningcorporaties die het zich kunnen 
veroorloven renovatie zullen plegen, dan weten wij bij voorbaat dat Havensteder en 
Vestia hun hele oude bezit in deze stad mogen slopen. Dat kunt u toch niet menen? 
Ook de andere corporaties hebben het ongehoord zwaar. Waar draait dat op uit? 
 
Hervind de Rotterdamse traditie van goede sociale woningbouw 
De Nederlandse volkshuisvesting is vanaf de late 19e eeuw interessant en een 
inspiratiebron voor stedenbouwkundigen en architecten in binnen- en buitenland. 
Nieuwe bouwtechnieken en idealistische opvattingen over een goed woonklimaat 
voor velen, gingen hier hand in hand. Die ontwikkeling startte niet pas na de Tweede 
Wereldoorlog, maar vond zijn oorsprong in de late 19e eeuw. Nederland was 
daarmee in vergelijking tot omringende landen, vroeg. Slechts weinigen zijn zich 
daarvan bewust.  
 
Rotterdam is over een periode van ruim een eeuw sociale woningbouw geworden 
tot de stad die het nu is. Het typerende beeld van vroege uitbreidingswijken met hun 
stratenplan dat oude waterlopen en wegen volgt, is in Rotterdam ook nog eens 
slecht vertegenwoordigd. Het stadshart is weggeslagen. Keer op keer wijzen kenners 
op het gevaar dat op basis van onvoldoende kennis van deze periode en de 
onvermoede kwaliteiten van dit type woningbouw ook hier weer de sloophamer 
wordt gehanteerd.  
 
Bij de behandeling van de Oost-Sidelinge kwam dit aspect al naar voren en heeft 
ondanks de hoge, bevestigde waarde toch weer onvoldoende aandacht gekregen.  
Wij vragen u aan te geven hoe de voorgenomen planvorming zijn beslag zal krijgen 
en zetten graag het gesprek met u voort.  
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Maatwerk 
Recent heeft de gemeente Rotterdam besloten dat bij het huurbeleid maatwerk 
nodig is. De woningcorporaties hebben een overtuigend pleidooi daarvoor gehouden 
en geven aan over de benodigde kennis te beschikken. Generieke maatregelen 
werden niet nodig gevonden. 
 
Naar analogie verzoeken wij het College bij besluitvorming over renovatie of sloop 
ook zorgvuldig maatwerk toe te passen. Conclusies op basis van kengetallen zijn niet 
genoeg. Het risico is, dat daarmee op basis van generieke kengetallen en het niet 
meenemen van alle kosten rond nieuwbouw en voorafgaande sloop, ten onrechte 
om financiële redenen tot sloop wordt besloten.  
 
Wij stellen u bovendien voor bij de prestatieafspraken met de woningcorporaties 
een clausule op te nemen dat zorgvuldige, voorafgaande toetsing op 
beeldbepalende en intrinsieke kwaliteiten steeds nodig is. Samen met een 
realistische integrale doorrekening van plannen kan dit incidenten en kostbare 
procedures voorkomen.  
De kosten van die laatste zijn vaak enorm.  
 
 
Tenslotte:  
Het College wil wat erfgoed- en monumentenbeleid betreft naar een thematische 
aanpak. Gezien al het vorenstaande stellen wij u voor op korte termijn een begin te 
maken met de samenstelling van een collectie sociale woningbouw onder de noemer 
typisch Rotterdams erfgoed. In samenhang met onze hierboven genoemde 
aandachtspunten kan daarmee waardevol erfgoed worden benoemd en voor 
toekomstige generaties behouden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Frank Roos, voorzitter 
Historisch Genootschap Roterodamum 
 
 
cc. Erfgoedvereniging Heemschut  
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