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Aanleiding
De wooncrisis in Nederland is momenteel zó omvangrijk dat er een politiek actieplan nodig is. Na jaren
van afwezigheid is er weer een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Recentelijk
bracht hij zijn actieplan ‘de Nationale Bouw- en Woonagenda’ naar buiten. Het actieplan richt zich
vooral op het versnellen van het bouwproces om 100.000 woningen per jaar te kunnen bouwen met
een totaal van 900.000 nieuwe woningen in 2030.
Het is opvallend dat bij de brede maatschappelijke discussie over de wooncrisis de ruimtelijk
ontwerper: de stedenbouwkundigen en architecten, nauwelijks aanwezig is. Ruimtelijk ontwerpers zijn
de mensen die zich dag in dag uit met ruimtelijke vraagstukken bezighouden. Ontwerpers kunnen
door hun ervaring met bouwen en het omgaan met verschillende stakeholders een belangrijke
bijdrage leveren aan het oplossen van de wooncrisis in Nederland.
Een initiatief dat beoogt met de actieve inzet van architecten een bijdrage te leveren aan de oplossing
van de wooncrisis, is het project “Architect aan zet”. Bij dit project dat in september 2020 in Rotterdam
gestarte is, staan twee doelen centraal:
•

versnelling bouwtempo, vooral door proceduretijd te verkorten;

•

stimulering kwaliteit door de professionaliteit en creativiteit van architecten optimaal in te
zetten t.b.v. de wooncrisis, de vergrijzingsopgave en de energietransitie.

Inmiddels zijn in Rotterdam diverse projecten in voorbereiding en enkele zijn inmiddels opgeleverd.
Ook de gemeente Groningen kent een urgente problematiek in de aardbevingsgebieden. Hier is het
bouwtempo door allerlei oorzaken te laag, terwijl de urgentie juist heel hoog is. Ook is er kritiek op de
gerealiseerde kwaliteit die ten koste van het Groningse landschap zou gaan. Gemeente Groningen is
enthousiast over het principe van Architect aan Zet en wil de methodiek daarom toepassen in de
aardbevingsgebieden. Inmiddels loopt een pilot. .
MVRDV Housing Catalogue
MVRDV is gestart met het opzetten van een Housing Catalogus. MVRDV gelooft dat juist ruimtelijk
ontwerpers moeten en kunnen bijdragen aan oplossingen voor de wooncrisis. De Housing Catalogue
wil een overzicht bieden van vernieuwende ruimtelijke oplossingen en strategieën om de wooncrisis te
lijf te gaan. De heilige graal die de wooncrisis oplost bestaat niet. Er is een veelvoud van strategieën
nodig om aan te sluiten bij de verschillende contexten, de diverse manieren van ontwikkelen, de
ontvankelijkheid voor vernieuwing, de grootte van de schaal en de nood aan klimaatadaptie en –
mitigatie. Deze hoeveelheid aan oplossingen wordt weergegeven in heldere tekeningen en
samengevoegd in een ‘catalogus’. Na een analyse van de beschikbare data wordt in vier
hoofdstukken ingegaan op de ruimtelijke strategieën (stedenbouwkundige schaal), nieuwe

typologieën, nieuwe instrumenten en tenslotte oplossingen op schaal van onderdelen van de woning
en het woongebouw).
In september volgt een reeks gesprekken om breed te reflecteren op de Catalogus. We gaan in
gesprek met vakgenoten, de ontwikkelende wereld, maatschappelijke organisaties, de gemeente en
het publiek.. Kunnen we de Housing Catalogus omzetten naar een breed gedragen document om als
ruimtelijk ontwerpers de wooncrisis toekomstbestendig en kwalitatief op te lossen?

Over Architect aan Zet
Gaat over bouwprojecten van beperkte omvang met geringe bouwtechnische en ruimtelijke risico’s.
Zowel nieuwbouw als de aanpassing en vergroting van particuliere woningen (verbouwingen,
dakopbouwen, dakterrassen, één of twee nieuwbouw woningen). Een belangrijk deel van de
woningvoorraad in Nederland bestaat uit grondgebonden woningen, in eigendom van particulier
eigenaren. Om eigenaren te begeleiden in de transformatie van hun woning en de rol van de architect
beter te verankeren in dat proces bedacht de gemeente Rotterdam het programma Architect aan Zet.
Architect aan Zet is een manier om het vergunningsvrij bouwen en verbouwen in Rotterdam mogelijk
te maken.
Het doel is om bouwinitiatieven sneller te realiseren. Het aanvragen van een vergunning is niet meer
nodig als een gekwalificeerde architect wordt ingeschakeld. Wel is een melding aan de gemeente
vereist, waarvoor geen leges zijn verschuldigd. Architect aan Zet is een proef die gestart is op 1
september 2020 en loopt tot 1 september 2025. Architect aan zet loopt vooruit op de Wet
kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze nieuwe wet gaat in zodra de Omgevingswet van
kracht wordt. Met de proef Architect aan zet legt de gemeente de verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit en voor het contact met de omwonenden bij de architect. Die architect moet dan wel
gekwalificeerd zijn. Gemeente Rotterdam heeft samen met de Branchevereniging Nederlandse
Architectenbureau’s (BNA) ruim 70 architecten opgeleid. Dit zijn gekwalificeerde Architect aan zet
architecten.
Meer informatie over Architect aan Zet is te lezen op rotterdam.nl/aaz
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‘Wooncrisis? De Architect is aan zet!’ is onderdeel van de Rotterdam Architectuur Maand
‘22.Een maand lang architectuur met festivals, lezingen, tours, tentoonstellingen, films en nog
veel meer: de Rotterdam Architectuur Maand viert de innovatiekracht en kwaliteit van
architectuur. Kom meer te weten over hoe een prettige leefomgeving wordt ontworpen. Wat is
de invloed van architectuur op jouw dagelijks leven? Rotterdam vormt het centrale festivalhart
voor ontmoetingen tussen publiek, de ontwerpsector, cultuurpartners en het onderwijs.

