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Wonen In Winkels 

Dit is mijn Thuis! 

Gouden Jaren 

Woonvisie 

Programma Langer 

Thuis 

Planning Woonlab010 

In onze laatste nieuwsbrief hebben we gemeld dat we 
vanwege onvoorziene omstandigheden helaas nog niet over 
kunnen gaan tot de verkoop van de winkelpanden van de 
prijsvraag ‘Wonen in Winkels’ en start van de prijsvraag 
‘Gouden Jaren’ en ‘Dit is mijn thuis’. Zoals het er nu uitziet lijkt 
het erop dat we eind 2017 kunnen starten. De reden voor de 
vertraging is dat we tijdens het voorbereidingsproces erachter 
komen dat de werkzaamheden om tot verkoop over te kunnen 
gaan meer tijd in beslag nemen dat aanvankelijk gedacht. Het 
is immers een pilot. Wel willen we nadrukkelijk aangeven dat 

we druk bezig zijn om dit project in goede banen te leiden om zo snel mogelijk te kunnen 
starten. Hou de nieuwsbrief in de gaten voor de ontwikkelingen. 

Wil je meer weten over het proces van de verkoop van de winkelpanden, kijk dan op 
www.rotterdam.nl/woneninwinkels. 

Prijsvraagwinnaars Wonen in Winkels 
Architecten stellen zich aan U voor 

Begin dit jaar zijn vijf architecten bureaus geselecteerd om de toekomstige bewoners te 
inspireren en ze op weg te helpen bij het maken van hun nieuwe droomhuis. De architecten 
stellen zich graag aan u voor. Bent u benieuwd naar de visie van de architecten neem dan 
snel een kijkje: 

1. Molenaar & Co Architecten 

2. roos & hinke 

3. Common Practice 

4. NOV’82 Architecten 

5. Architects for Urbanity 

De architecten zijn zeer gemotiveerd om de toekomstige kopers te helpen bij de 
verbouwing van hun winkelpand naar woning. 

Colofon 
Deze nieuwsbrief is een 
uitgave voor 
geïnteresseerden in het 
project Woonlab010 
Gemaakt door: 



 

 
  

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
  

 

  

 

  
 

  

 

  

 

 
  

 
 

  
 

  

 

gemeente Rotterdam, 
cluster Stedelijke 
Ontwikkeling. 
Vragen of suggesties? 
Mail naar de redactie. 

Disclaimer 
Alle informatie in deze 
nieuwsbrief is onder 
voorbehoud van 
wijzigingen, er kunnen 
geen rechten ontleend 
worden. 

Terugblik Provada 

Gemeente Rotterdam was 30,31 mei en 1 juni 
aanwezig op de nationale vastgoedbeurs Provada 
in Amsterdam. Op uitnodiging van de gemeente 
hebben de vijf winnende architecten van de 
prijsvraag ‘Wonen in winkels’ hun visie om 
leegstaande winkelpanden om te toveren tot een 
woonhuis gepresenteerd. 

Wonen in Rotterdam is in trek. Krapte op de 
woningmarkt leidt tot stijgende huizenprijzen. 

Daarom neemt de gemeente het initiatief om de leegstaande winkelpanden in haar bezit te 
veranderen in stadswoningen. De architecten lieten op de beurs zien dat het loont om 
leegstaande winkelpanden tot woonhuis om te toveren. Creatieve (ver)bouwers kunnen op 
deze manier hun eigenzinnige woonwensen laten uitkomen. Tegelijkertijd zorgt dit voor 
minder winkelleegstand en daarmee een levendigere mix van wonen en ondernemen in 
Rotterdamse winkelstraten. 

Checklist winkel transformatie 

Rotterdam is populair, steeds meer mensen 
willen in Rotterdam wonen. De vraag naar 
bijzonder vastgoed stijgt. Dit biedt nieuwe 
kansen voor leegstaande winkels. In Rotterdam 
stimuleren en ondersteunen we 
winkeltransformatie. Zie hier een geslaagde 
transformatie en laat je inspireren: van winkel 
met drukkerij naar toffe lofts. 

Wilt u ook weten wat u allemaal moet regelen bij 
het transformeren van een winkelpand naar een 
woning? Bekijk dan de folder winkeltransformatie 
in de bijlage. 

Lees meer 

Inspiratiecases prijsvragen Gouden Jaren en Dit is Mijn 
Thuis: ZorgButler en Knarrenhof 

Ouder worden gaat gepaard met een andere 
leefstijl, en dus ook een woonvorm die hierbij 
past. Met de prijsvraag Gouden Jaren 
krijgen partijen de kans om hun ideale 
manier om ouder te worden te vertalen in 
een nieuwe woonvorm. Ook mensen met 
een beperking hebben de mogelijkheid om 
een passende woonvorm te creëren met de 
prijsvraag Dit is Mijn Thuis. 

Lees meer over ZorgButler 
Lees meer over het Knarrenhof 




