
Voor een ontwerpbureau voor architectuur en stedenbouw als De 

Zwarte Hond zijn dit interessante tijden. Maar het is ook een tijd 

om scherp te blijven, want hoewel er een schreeuwend tekort is 

aan woningen, is bouwen alleen niet het antwoord. Het is de kunst 

om zo te bouwen dat je daarmee verschillende maatschappelijke 

kwesties oplost, vindt Jeroen de Willigen. De huidige bouwopgave 

vindt hij geen probleem. Integendeel. Dat er nu druk op de ketel 

staat, helpt om dingen voor elkaar te krijgen. ‘Wereldwijd staan 

we voor twee belangrijke uitdagingen. Ten eerste: sociale inclusie. 

We moeten zorgen dat iedereen mee kan doen en een fijne plek 

krijgt om te wonen en te werken. Ten tweede: klimaatadaptatie 

en mitigatie. Dat gaat samen met opgaven als vergroenen, 

andere mobiliteit en gezondheid. Door dergelijke thema’s bij 

de bouwopgave te betrekken, kun je veel problemen in de stad 

oplossen.’

De maatschappelijke uitdagingen zijn enorm. Wat kunnen 

stedenbouw en architectuur daarin betekenen?

‘Het idee leeft dat je grote opgaven alleen kunt oplossen door het 

bouwen van radicaal nieuwe steden. Grote groene gebouwen met 

bomen op het dak en met compleet nieuwe mobiliteitsoplossingen. 

Dat is een misvatting. Het hoeft niet om nieuw te gaan, het gaat om 

beter! In onze optiek kun je de maatschappelijke opgaven ook prima 

te lijf gaan op kleine schaal: met gerichte ingrepen in de bestaande 

stad. Een leefbare stad voor iedereen heeft alles te maken met 

nabijheid. Als er veel voorzieningen in de buurt zijn, hoef je niet 

ver van huis. Dat heeft veel impact. Uit onderzoek in Rotterdam 

Alexander blijkt bijvoorbeeld dat het toevoegen van woningen en 

voorzieningen ervoor zorgt dat het mobiliteitsgedrag verandert: 

mensen stappen minder vaak in de auto. Ook het slechten van 

barrières zoals het spoor of een brede autoweg, kan de leefkwaliteit 

in een stad enorm verbeteren. Door losse stukken stad met elkaar 

te verbinden kun je maken dat mensen in verschillende wijken van 

elkaars kwaliteiten, voorzieningen en functies kunnen profiteren.’ 

Wat zou dat voor Rotterdam 

betekenen?

‘Rotterdam heeft vanuit de 

historie de neiging alles op te 

lossen met grote gebouwen 

of een groot gebaar. De 

Erasmusbrug is een voorbeeld 

van een geslaagd project in die 

categorie. Maar grootschaligheid is niet het enige wat helpt en het 

is daarna ook niet klaar. We moeten doorwerken en ook op kleinere 

schaal werken aan verbinding. Daarom pleiten wij ervoor om grote 

projecten contextueler aan te pakken en direct vanaf het begin na te 

denken over de verbinding met de omgeving. We moeten de focus 

verleggen van een breuk met de bestaande stad naar een aanvulling 

daarop.’  

De Zwarte Hond streeft naar een leefbare stad voor iedereen. Wat 

zijn in dat opzicht geslaagde projecten op Zuid?

‘Het programma voor het Zuidpleintheater had alles in zich om 

een groot iconisch gebouw te worden. Maar doordat we samen 

met de gemeente gekeken hebben hoe we met fysieke ingrepen een 

goede aantakking konden maken op het naastgelegen Carnisse, 

is het theater geen eiland geworden, maar echt onderdeel van het 

stedelijk weefsel. Bij het Praktijkcollege Zuidwijk hebben we op 

een programmatische manier een relatie met de buurt gemaakt. 

Buurtbewoners kunnen er bijvoorbeeld terecht voor bijeenkomsten, 

een kop koffie of fietsreparatie. Ook woningen kunnen zo’n 

verbindende functie vervullen. Met De Boezem laten we zien 

hoe het toevoegen van woningen met duidelijke adressen aan de 

openbare ruimte, een vergeten stuk stad een kwalitatieve impuls kan 

geven.’

Als je nu naar Rotterdam kijkt, waar gaan je handen dan van 

jeuken? Wat wil je graag aanpakken of anders doen?

‘Zoals elke stad is Rotterdam bezig met de transitie van 50 naar 30 

km. Het zou goed zijn als dat over de hele stad werd uitgerold. Dat 

levert minder autobewegingen en minder geluidsproblematiek op, 

en dus meer ruimte om te bouwen en verder te verdichten. Helaas 

is er nu maar één straat op Zuid aangewezen om met deze transitie 

te beginnen, tegenover meer dan tien op Noord. Ik denk dat dat een 

stuk beter en sneller kan. Ik heb als stadsbouwmeester in Groningen 

geleerd, dat de koudwatervrees bij bewoners en ondernemers heel 

snel verdwijnt wanneer zij de effecten zien van deze transitie. 

Daarnaast vind ik het belangrijk dat bouwen op een goede manier 

gebeurt: met oog voor de huidige bewoners en de verbinding tussen 

de stadsdelen. Veel grote projecten baren me in dat opzicht zorgen. 

Ik vraag me echt af hoe de ontwikkelingen rondom Feijenoord City 

aansluiten op de omliggende wijken en of de mensen die nu op 

Katendrecht wonen wel profijt hebben van de plannen die op stapel 

staan. En hoe zit het met de parken die bedacht zijn in de Maas- en 

Rijnhaven? Prima idee, maar tussen die parken en de bestaande 

Afrikaander- en Tarwewijk ligt wel een brede strook infrastructuur 

die moeilijk oversteekbaar is. Het verbinden van oud en nieuw is 

een opgave die we echt beter moeten oppakken.’

Wat zijn in Rotterdam de beste 

plekken om te verdichten?

‘Je moet oppassen voor 

verdichting waar je maar weinig 

dingen mee oplost.  Verdichting 

moet vooral plaatsvinden op 

strategische punten waar je veel 

winst kunt behalen. Dat zijn vooral plekken waar grote barrières 

bestaan tussen stadsdelen, zoals in Feijenoord XL rond het spoor of 

op Zuidplein. En als je dan toch wil verdichten om het verdichten 

bouw dan vooral rondom OV-knooppunten.’

Na het opknappen van een wijk is er vaak geen plek meer voor de 

oorspronkelijke bewoners. Hoe kun je voorkomen dat wonen in de 

stad iets wordt voor de happy few?

‘Zorgen voor meer betaalbare woningen is een grote opgave waar 

vaak krampachtig mee wordt omgegaan. Dat kan ook anders: als de 

overheid de regie pakt en corporaties een grotere rol krijgen bij het 

toevoegen van nieuwe woningen.

Het is aan de overheid om de goede vragen te stellen aan de 

markt. Die beweging is op rijksniveau nu wel ingezet en dat sijpelt 

langzaam door naar de gemeenten. Rotterdam kan daar zeker nog 

wel een slag in maken.’

De huidige focus op bouwen is te smal. Steden zijn gediend 
met een brede blik. Het draait uiteindelijk om leefbaarheid 
voor iedereen, stelt Jeroen de Willigen. Daarom koppelt 
De Zwarte Hond de woningbouwgave bewust aan grote 
maatschappelijke thema’s. ‘Zo kun je actuele vraagstukken 
op een zinvolle manier met elkaar verbinden.’   
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Dat er nu Druk op De ketel 
staat, helpt om Dingen
voor elkaar te krijgen

Rotterdamse

Als je een wensenlijstje voor 

Rotterdam mocht indienen bij de 

nieuwe minister van Wonen, wat stond 

er dan bovenaan?

Ik zou eigenlijk liever een wensenlijstje 

inleveren bij de minister van verkeer 

en waterstaat, namelijk een nieuwe 

metro voor Zuid. De bewoners van 

Zuid verdienen een beter O.V. Maar 

Rotterdam Zuid heeft nog veel ruimte 

om te verdichten, en ook dan moet je 

wel de mobiliteit goed regelen, dus 

wellicht kan de minister van wonen 

zijn collega daarop aanspreken.

Wat heb jij met Rotterdam?

Ik woon en werk hier met veel plezier. 

Als je Rotterdam vergelijkt met 20 

jaar terug, zijn er gigantische stappen 

gemaakt. Het is nu een uitdaging 

om te zorgen iedereen in Rotterdam 

kan blijven wonen, dat we investeren 

zonder te verdringen. Natuurlijk wordt 

er geklaagd, maar dat geeft ook 

ruimte om eraan te werken. Wij zijn 

ook actief in andere steden, en als 

je daar een deurkruk vervangt heb je 

meteen een paar juristen of historici 

aan je bureau die zeggen dat dat niet 

mag. Hier is ruimte voor verandering 

en kunnen we problemen makkelijk 

te lijf. We zijn nog steeds bezig om de 

stad leuker, beter en interessanter te 

maken en daar zullen we eeuwig aan 

blijven werken.

De diversiteit in mensen en plekken 

is wat onze stad uniek maakt, 

ogenschijnlijke tegenstellingen kunnen 

hier best goed worden opgelost, 

we vergeten soms van onszelf te 

leren in Rotterdam. Wanneer ik op 

zondagochtend mijn bescheiden 

hardlooprondje doe na het afzetten van 

mijn zoon bij zijn skateboardlessen op 

de piekstraat, raak ik de Maas, kom 

ik langs industrie bij Unilever, loop ik 

over het Businessdistrict van Zuid op 

de Wilheminapier, en loop ik via het 

Deliplein, één van de leukste pleinen 

van Rotterdam op Katendrecht. Ik zie 

de s.s. Rotterdam liggen (ik loop er 

niet naar toe want dat is te ver) en 

ren via het Afrikaanderplein en de 

singel Hillevliet terug naar Feijenoord. 

Zoveel afwisseling, en dan ben ik nog 

niet eens een echt geoefende loper, 

en moet de lengte van mijn rondje 

daarom beperken. Rotterdam is geen 

dansplaat, met 20 tracks in dezelfde 

beat. Rotterdam is een jazzplaat, elk 

nummer is anders, met een andere 

solist die in een geheel eigen expressie 

een bijdrage levert. Wij moeten alleen 

nog beter leren luisteren.

‘ DOOR gROte tHeMA’s BIj De BOUWOpgAVe 
te BetReKKeN, KUN je Veel pROBleMeN 
IN De stAD OplOsseN’

‘ ROtteRDAM HeeFt De 
NeIgINg Alles Op te 
lOsseN Met gROte 
  geBOUWeN OF eeN 
gROOt geBAAR’

‘ VeRDIcHtINg MOet 
VOORAl plAAtsVINDeN 
Op stRAtegIscHe 
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Praktijkcollege 

Zuidwijk 
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de Boezem (aan de 

Rdamse Boezemweg)
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