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Van de straa t 
geplukt

Wolbert van Dijk 

Eind vorig jaar kregen 
de bewoners van de Sint-
Mariastraat te horen dat 
Woonstad hun straat op 
hoog niveau wil renoveren. 
De opzet was om een groot 
deel van de opgeknapte 
woningen in de verkoop te 
zetten. Dat viel erg slecht bij 
de bewoners. Zij herkenden 
zich niet in de plannen en 
reageerden met een brief op 
poten. 

Nogal wat mensen wilden in de 
straat blijven wonen en het was 
dus zaak dat Woonstad rekening 
hield met hun belangen. De 
Buurtkrant vroeg zich hardop 
af: “Voor wie wordt Het Oude 
Westen eigenlijk opgeknapt.” Huis 
aan huisblad De Echo verwoordde 
de teleurstelling van de bewo-
ners met de kop “We worden op 
straat gesmeten.” 

Begin dit jaar trok Woonstad het 
boetekleed aan. De bewoners 
van de Sint-Mariastraat kregen de 
verzekering dat het renovatiebe-
sluit nog niet was genomen en 
dat in principe alle opties open 
stonden. Daarom wilde Woonstad 
ook niet ingaan op de eis om 
mensen die direct weg wilden 
aan een andere woning te hel-
pen. Verhuiskostenvergoedingen 
konden pas worden toegezegd 
als verhuizen noodzakelijk was. 
En daarover viel pas wat te zeg-
gen als het renovatiebesluit was 
genomen.

Woonstad was wel bereid om 
uit te zoeken welke woningen 
niet meer met goed fatsoen kun-
nen worden verhuurd, anders 
gezegd: waar een verhuurstop op 
zijn plaats is. Architectenbureau 
Cardo werd op pad gestuurd om 
de kwaliteit van de woningen te 
onderzoeken, zodat Woonstad 

nog voor 15 juni voor de slechte 
woningen een verhuurstop kon 
afkondigen. Als eenmaal tot zo’n 
verhuurstop is besloten dan krijgt 
de bewoner stadsvernieuwingsur-
gentie en een verhuiskosten-
vergoeding, € 3.786,30 bij het 
opzeggen van de huur, 
€ 1.622,70 zodra de sleutel is 
ingeleverd. Het is wel de bedoe-
ling dat de bewoner zelf een 
nieuwe woning zoekt. 

Op 15 juni was de hele Sint-
Mariastraat uitgelopen om te 
horen voor welke woningen een 
verhuurstop zou worden afgekon-
digd. Eind mei had de architect 
van Cardo nog aangegeven dat 
eigenlijk geen enkele woning 
slecht genoeg was om een ver-
huurstop te rechtvaardigen, 
maar op 15 juni tapte Woonstad 
uit een heel ander vaatje. Voor 
de hele Sint-Mariastraat werd 
een verhuurstop afgekondigd. 

Wie weg wil krijgt stadsvernieu-
wingsurgentie en een verhuiskos-
tenvergoeding. Met de blijvers 
praat Woonstad straks verder over 

de toekomst van de straat, onder 
andere ook over de vraag hoe 
om te gaan met de leegkomende 
woningen.

Verhuurstop Sint-Mariastraat

De wijken rond het centrum 
waren weliswaar aan het bom-
bardement en de brand van 
1940 ontkomen, maar het had 
er alle schijn van dat ze na de 
oorlog alsnog het kindje van de 
rekening zouden worden. Het 
onderhoud van huizen en straten 
liet veel te wensen over. Wijken 
als Crooswijk, Oude Noorden, 
Oude Westen en Cool leken voor-
bestemd om bij het centrum te 
worden ingelijfd.
Voor de oorlog lag de 
Rotterdamse dierentuin nog 
in Het Oude Westen, aan de 
Diergaardesingel. De verhuizing 

naar Blijdorp stond in de jaren 
dertig al op de agenda, maar na 
het bombardement werd het spul 
snel verkast. Op het vrijkomende 
terrein en een groot deel van de 
noordkant van Het Oude Westen 
werd een moderne stadswijk 
ingetekend. Wat zuidelijker, tus-
sen West-Kruiskade en Nieuwe 
Binnenweg was de nieuwbouw 
voorzien van de Economische 
Hogeschool.

De wijken rond het centrum vie-
len ten prooi aan dat soort voor-
stellen. Nee, aan plannen was 
geen gebrek, maar het belangrijk-
ste probleem moest nog worden 
opgelost: Wat doen we met de 
mensen die daar nu wonen? 
Vlak na de oorlog was de woning-
nood zo hoog dat slopen dom-
weg niet tot de mogelijkheden 
behoorde. Zonder woningnood 
was het al ondoenlijk om al 
die mensen elders te huisves-
ten. En dan nog, zelfs als het 

zou lukken dan konden teveel 
Rotterdammers de hogere huren 
niet eens betalen.

In 1953 wees de huisarts H.H. 
Lamberts, tevens gemeente-
raadslid voor de PvdA, op slechte 
ervaringen in Engeland. Daar 
was onderzoek gedaan naar de 
sloop van een “unhealthy area”. 
De bewoners kregen na sloop en 
verhuizing hogere huren voor-
geschoteld en konden daardoor 
minder uitgeven aan gezond eten 
en hygiëne. 
Slopen en verhuizen was dus niet 
alleen moeilijk te realiseren, het 
had ook grote nadelen. Lamberts 
deed daarom het hypermoderne 
voorstel om de huizen niet te 
slopen maar op te knappen en de 
bewoners bij die opknapbeurt te 
betrekken. Vijfentwintig jaar later 

zou dat ook inderdaad gebeuren, 
maar zover zijn we nog lang niet.
Voorlopig ging het om krotoprui-
ming en wijksanering, woorden 
die toch vooral duidelijk maken 
dat er iets mis was met deze oude 
wijken. De bewoners werden 
sociaal zwakkeren genoemd en 
de woningen kregen strafpunten, 
oftewel “euvels”. Als een woning 
veel euvels had zat er volgens de 
Saneringscommissie niets anders 
op dan de woning te slopen. 
Opvallend genoeg vielen de 
gebieden met de meeste “euvels” 
samen met de door gemeente 

geplande verkeersdoorbraken. 
Een gigantisch verkeersplein 
bij de Oude Haven zou met 
Rotterdam-Zuid verbonden wor-

Na de Tweede Wereldoorlog stortte Rotterdam zich vol overgave op de wederopbouw van het 
centrum en de uitbreiding van de haven. Haven en wederopbouw vroegen zoveel aandacht 
dat andere onderwerpen bleven liggen.

den via een tunnel onder de 
Maas die tot ver in Feijenoord 
zou reiken, in noordelijke rich-
ting werd aansluiting gezocht 
bij het zogenaamde Rotte-tracé, 
dwars door Crooswijk en het 
Oude Noorden en in westelijke 
richting was een route gedacht 
via de Blaak en dwars door Cool, 
over de nieuw aan te leggen 
Westblaak. 

Het Oude Westen mocht van 
geluk spreken dat het zulke grote 
verkeersdoorbraken bespaard 
bleef. Daardoor stond het in het 
slooplijstje van de gemeente niet 
bovenaan maar vormde het de 
achterhoede. Het Oude Westen 
was voorlopig niet aan de beurt. 
In 1970 echter vroeg Het Oude 
Westen op niet mis te verstane 
wijze om aandacht voor de 
problemen in de wijk. Daarover 
en over het ontstaan van de 
Aktiegroep Het Oude Westen 
berichten we in een volgende 
Buurtkrant.

Wederopbouw, krotopruiming 
en wijksanering
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