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achtergrond: bank saldo Stad in de Maak

13.1 Verbouwen en opknappen
Het grootste deel van het jaar 2013 
werd gewerkt aan het opstellen van 
de ingebruikname overeenkomst 
met Havensteder en wordt een 
noodreparatie van dak en balkons 
uitgevoerd.

13.3 Oplevering eerste appartement
Tijdens het schilderwerk aan 
de dakgoten van de straatgevel 
zijn twee ontbrekende 
ornamenten vervangen door 
twee eengezinswoningen voor 
langsvliegende vogels (de eerste 
bewoners arriveren uiteindelijk in 
voorjaar 2016).

13.4 Klapraam 
Tijdens de storm van 24 december 
is het raam van de zolderverdieping 
van de Pieter de Raadtstraat 35 
met een enorme klap naar binnen 
geblazen. Een klapraam dus. En ons 
eerste verzekeringsgevalletje.

13.5 Bouw schutting en tuinkast 
Banierstraat
Najaar 2013 - voorjaar 2014 ) wordt 
in opdracht van deelgemeente 
Noord de tuinschutting van het 
pand Banierstraat 62 vernieuwd. 
De kopse kant van de schutting 
wordt uitgevoerd als tuinkast voor 
bewoners die op het naastgelegen 
plantsoen tuinieren.

13.2 Bestuurskantoor/werkruimte
Vanaf december 2013 is de eerste 
verdieping van Pieter de Raadtstraat 
37B opgeknapt. Deze ruimte wordt 
vanaf januari 2014 gebruikt als 
hoofdkantoor van de stichting. 

14.1 Studioruimte PdR 35B (bijna af)
Gedurende de maand januari 
wordt de studioruimte op de eerste 
verdieping van Pieter de Raadtstraat 
35 opgeleverd. Vanaf februari 2014 
is de kantoorruimte definitief in 
gebruik.

14.2 Bouw stagewoning PdR 37
Voorjaar 2014 wordt gewerkt aan 
de bouw van een stagewoning op 
de tweede en de zolderverdieping 
van Pieter de Raadtstraat 37. 
Vloeren en wanden worden 
gemaakt van hergebruikte multiplex 
vloerdelen die afkomstig zijn van de 
‘zolderverdieping’ van HNI/NAi; een 
vrachtwagen vol. 

14.3 Bezoek R-Urban Parijs
Van 13-15 maart is Stad in de Maak 
op bezoek bij R-Urban Agrocité in 
Colombes, Parijs. Het motto: “We 
produce what we consume, we 
consume what we produce” spreekt 
erg aan.

14.5 Ingebruikname eerste 
verdieping PdR 37B
Terwijl de werkzaamheden aan de 
stagewoning nog niet afgerond 
zijn, besluiten 4 afgestudeerde 
studenten van de Haagse 
Hogeschool de eerste verdieping 
van PdR 37 in gebruik te nemen als 
woon-werkruimte. De verdieping 
wordt zonder noemenswaardige 
aanpassingen (enkel de badkamer 
wordt lekvrij gemaakt) in gebruik 
genomen en door de bewoners zelf 
ingericht.
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14.7 Meer buitenlands bezoek
Op 28 oktober komen vier Master-
studenten van Birmingham School 
of Architecture tijdens een excursie 
naar het ‘nieuwe Rotterdam’ langs 
om te kijken wat Stad in de Maak is.

14.8 De Blauwe Badkamer
Met gevaar voor eigen gezondheid 
maken de bewoners een polyester 
badkamer in de stagewoning. De 
rest van het pand houdt de adem in 
(en neus dicht).

14.9 Masterclass The Sharing 
Economy
Najaar 2014 wordt de begane 
grond van PdR 35 stap voor stap 
ingericht als ontmoetingsruimte/
workshopruimte De Stokerij. De 
tafels zijn gedoneerd door Jeanne 
van Heeswijks afgeronde project 
in Afrikaanderwijk. Van 17-21 
november is De Stokerij voor de 
eerste keer in vol gebruik voor de 
masterclass The Sharing Economy, 
onderdeel van het Willem de 
Kooning symposium Re-designing 
Business. Studenten werken aan 
de opdracht om 30m3 ruimte aan 
de staatgevel een sociale, micro-
economische functie te geven. Eén 
van de voorstellen, een community 
brouwerij, zal in 2015 ook 
daadwerkelijk worden gerealiseerd.

14.10 Ondertekening Banierstraat 
Contract
Op 10 december wordt het 
ingebruiknamecontract Banierstraat 
62 ondertekend. Het derde Stad in 
de Maak pand wordt, na bijna een 
jaar onofficieel gebruik, aan het 
bestand toegevoegd.

14.11 Bezoek Liverpool 2Up2Down / 
Homebaked
12-15 December wordt er een 
bezoek gebracht aan Homebaked, 
een door bewoners in stand 
gehouden bakkerij, onderdeel en 
vervolg van het project 2Up 2Down 
dat Jeanne van Heeswijk in het 
kader van de Liverpool Biënnale is 
gestart. De bakkerij bevindt zich in 
de wijk Anfield schuin tegenover het 
stadion van voetbalclub Liverpool.

14.12 De Nieuwe Unie
In september 2014 biedt de ge-
meente Rotterdam het pand van 
voormalig Lantaren / ‘t Venster, 
Gouvernestraat 129-133 ter open-
bare verkoop aan. Stad in de Maak 
besluit om meet te beiden met 
een projectplan getiteld De Nieu-
we Unie, een coöperatie van cul-
tuurmakers. Het eerste Plan van 
Aanpak, inclusief een bieding van 
1 Euro wordt op 31 oktober aange-
boden. Uiteindelijk besluit de ge-
meente in maart 2015 dat de bieder 
Buro Kino op ‘economische gron-
den’ de bieding wint.

14.4 Oplevering eerste stagekamer
Eind augustus wordt – vanwege 
de onverwacht snelle eerste 
aanmelding van huurder Floor 
Opheij per 1 september- de eerste 
stagekamer opgeleverd. In de 
loop van najaar 2014 wordt verder 
gewerkt aan de twee zolderkamers. 
Eind 2014 is de stagewoning 
volledig verhuurd. 
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15.1 Re-Design
Een groep studenten van de Ho-
geschool Rotterdam (onder leiding 
van Bart Groenewegen) “re-desig-
nen” twee openslaande deuren zo-
dat de ruimte erachter een sociale 
of economische functie krijgt. Er 
worden verschillende opties uitge-
werkt, waaronder een Henna salon, 
een schoenenpimpwinkel en een 
buurt wasserette. Dat laatste voor-
stel leidt uiteindelijk tot wassalon 
Wasbuur.

15.2 Switch Start
Sinds voorjaar 2015 be-
woont Guido Marsille de 
tweede verdieping van 
Pieter de Raadtstraat 35. 
De woning is geheel ‘leeg-
gesloopt’ en voorzien van 
een houten frame waar-
binnen Guido in de loop 
van de tijd, al levend in 
het huis, zal experimente-
ren met de woonlevens-
behoeften van de mens.

15.3 Seminar over “commoning” 
van ontspoord (voormalig) publiek 
bezit
Op 15 juni organiseert STEALTH.
unlimited een halve dag seminar, 
zich verplaatsend tussen de verdie-
pingen van de Pieter de Raadtstraat 
35. Een groep van ongeveer 20 
deelnemers (uit Stockholm, Parijs, 
Nederland) komt samen om na te 
denken over hoe delen van de stad 
in “common” beheer kunnen wor-
den gebracht, reagerend op het 
ontrafelen van welvaartsstaat en de 
opnieuw optredende strijd voor een 
‘fatsoenlijk’ stedelijke bestaan.

15.4 Opening Wasbuur / Van Blan-
kensteijn wasmiddelen
Vanaf de zomer 2015 is Was-
buur actief, een wassalon voor 
bewoners en buurt aan de Pieter 
de Raadtstraat 37. In een van de 
30kuub ruimten achter de dubbe-
le deuren bevindt zich de bewo-
nerswasmachine, die tevens (tegen 
geringe vergoeding) open staat 
voor buurtbewoners. Tegelijker-
tijd experimenteert initiatiefnemer 
Guido met Van Blankensteijn Was-
middelen, refererend aan de oor-
spronkelijke zeephandel die hier 
ooit gevestigd was. De biologische 
wasmiddelen worden in de loop van 
2016 doorontwikkeld.

15.6 PdR filmlocatie voor ‘Poppen-
kast’
Gedurende het weekend van 21 – 
23 augustus waren de ruimten aan 
de Pieter de Raadtstraat de locatie 
van een van de deelnemers aan de 
48-uurs filmproductiewedstrijd. 
Het team Probably Pollos dat 
in de Pieter de Raadt filmt, wint 
met hun 7 minuten tragicomedie 
‘Poppenkast’ een tweede prijs in de 
hoofdcategorie (beste film) en drie 
eerste prijzen (beste acteur, beste 
scenario, beste regie).

15.7 Bloklandstraat contract signed
In september tekenen Mark van de 
Velde (Havensteder), Erik Jutten en 
Piet Vollaard (SidM) een driejarig 
contract (met mogelijkheid tot 
verlenging) voor het pand aan de 
Bloklandstraat 190.

15.8 Ruimtereiziger documentaire
De Ruimte Reiziger, een documen-
taire film van Maarten Slot over zijn 
zoektocht naar zijn rol als ruimte 
makende kunstenaar in partici-
patieprocessen, volgt de hoofd-
persoon/maker die tussendoor 
enige gelijkgestemde kunstenaars 
ontmoet. Daan den Houter, Floris 
Visser, ‘Us Bartje’ Groenewegen en 
Guido Marsille, alle vier als inwo-
nend of –werkend kunstenaar be-
trokken bij Stad in de Maak worden 
geïnterviewd.

15.9 Alexander Prinsen logeert
September/oktober 2015 
logeert Alexander Prinsen, 
nomadisch onderzoeker naar 
circulaire economie die een 
tijdje in Rotterdam werkt, in het 
bestuurskantoor. Voor zijn verblijf 
wordt een speciale buitendouche 
aangelegd op het balkon van nr35.

15.5 Field Trip #1
In de zomer van 2015 onderneemt 
een gezelschap van leden van Stad 
in de Maak en de Natuurlijk Stad 
een fieldtrip naar het werk van 
‘Wilde Tuinman’ Louis le Roy in 
Heerenveen en naar landart in de 
Flevopolders (o.a. Robert Morris 
en Herman de Vries). Onderweg 
wordt tevens het Waterloopbos 
aangedaan. De traditie van 
groepsfoto’s (een “groupie”) bij elke 
bezochte plek begint hier.

15.10 Farewell Fieldtrip #2
In oktober word teen fieldtrip ge-
organiseerd naar de Tweede Maas-
vlakte als afscheid van Roy die 
teruggaat naar China. Zoals ge-
woonlijk wordt er een groupie ge-
maakt.

15.11 Creative Mornings
De laatste vrijdagen van september 
en oktober zijn de begane gron-
druimten aan de Pieter de Raad-
straat plaats van bijeenkomst voor 
het netwerk ‘Creative Mornings’. 
We ontmoeten Syrische vluchteling 
Mohammed (die later een tijdje bij 
ons zal komen wonen) en Tom Mix, 
de filmmaker van shock-horror film 
The Human Centipede. Ni Nan en 
Roy verzorgden het ontbijt.

15.12 Start Bcademie Banierstraat
Op de begane grond van de Ba-
nierstraat start Daan den Houter 
samen met Alex Jacobs de Bcade-
mie, ‘Now that you Are an artist, 
you have to Be one’ . “De Bcademie 
is een geselecteerde groep van 10 
pas afgestuurde beeldend kunste-
naars die maandelijks, samen met 2 
gastdocenten, bij elkaar komen om 
hun bevindingen te delen. Een ide-
alistische aanpak om de brug tus-
sen oudere en jongere kunstenaars 
te verkleinen, deze kunstenaars te 
behoeden voor ‘fouten’ die ieder-
een in z’n carrière maakt en ze te 
begeleiden binnen hun weg in de 
kunstwereld.”

15.13 Studenten Social 
Practice Bloklandstraat
De begane grond van het 
nieuwe Stad in de Maak 
pand aan de Blokland-
staart wordt in de periode 
september 2015-januari 
2016 in gebruik genomen 
door Social Practice stu-
denten van de Willem de 
Kooning academie als 
24-uurs hoofdkwartier. 
Zijn doen het 3 maan-
den durend research and 
design project Cultural 
Diversity, dat de sociale, 
economische en politieke 
structuur van het Oude 
Noorden onderzoekt.

15.14 Zagreb
Het bestuur van Stad in de Maak is 
aanwezig bij de internationale bij-
eenkomst “Political Action: From 
migration to integration” op 11 en 
12 december in Zagreb. Voor de 
delegatie van Stad in de Maak een 
gelegenheid om de plannen voor 
“duurzaam” betaalbare werk- en 
woonruimte uit de doeken te doen, 
maar ook om gemotiveerd door de 
bijval de Rotterdamse uitdaging 
verder aan te gaan.

16.1 Eigen kweekkas
In april wordt op het 
achterbalkon van nr 35 
begonnen met de bouw 
van een serre cq groente 
kweekkas. Verwachte 
oplevering zomer 2016, 
maar de eerste aardbeien 
zijn al geplukt.

16.2 re:Kreators
Stad in de Maak ontvangt in mei 
een internationaal gezelschap 
van stadmakers, onderdeel van 
het zich op dit moment vormend 
internationale netwerk re:Kreators. 

16.3 Bieding Burgerhotel De Zon 
In mei-juni doet Stad in de Maak 
mee aan de bieding op het pand 
Burgerhotel De Zon in Crooswijk, 
het plan is om het gebouw om te 
vormen tot een collectief woon-
werkpand en het vervolgens, na 
vrijwaring tegen speculatie, over 
te dragen aan een coöperatie van 
bewoners. Helaas overboden.

16.4 Uit de kast
Stad in de Maak beleeft op 18 juni 
een publieke ‘coming out’ met 
een Open Dag, onderdeel van de 
Rotterdamse routes Dag van de 
Architectuur.
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16.6 Nieuwe aanwinst: 
Zwaanshals 288b
Stad in de Maak neemt 
in september het pand 
Zwaanshals nr 288B in 
beheer. Het doel is de 
woonwerkruimte 100% 
zelfvoorzienend te maken 
wat betreft energie. De 
bovenwoning bevindt zich 
boven een publieke poort 
en bevat tevens een apart 
toegankelijke kelder. 
Mogelijkheden genoeg 
voor een alternatieve 
vormen van bewoning 
en het invoegen van 
semipublieke collectieve 
ruimten.

14.5 TEH meeting - eerste 
buitenlandse bezoek
Op 3 april bezoeken 20 leden van 
Trans European Halles (een netwerk 
van onafhankelijke culturele 
organisaties in Europa) Stad in de 
Maak. Het wordt de inauguratie van 
de Stokerij, de debatruimte aan de 
Pieter de Raadtstraat. 

16.5 Expertbijeenkomst
Op 22 juni komt een tiental nieuws-
gierige participanten bijeen om een 
toekomstbestendige economische 
strategie voor Stad in de Maak uit 
te dokteren. Vraag is onder meer 
hoe vastgoed duurzaam uit de 
markt kan worden gehaald. Na af-
loop wordt in de werkplaats een 
maaltijd “in elkaar getimmerd” o.l.v. 
chef-econoom Martijn Jeroen van 
der Linden.

1852 – 
De eerste woningbouwvereniging 
in Nederland, Vereeniging ten 
behoeven der Arbeidersklasse te 
Amsterdam (VAK), wordt opgericht 
door enkele Amsterdamse 
notabelen.

1868 –
Bouwmaatschappij ter verkrijging 
van Eigen Woningen: Op 2 
november 1868 vindt op de 
Nieuwendijk in café “De Zwaan” de 
oprichtingsvergadering plaats van 
de Vereeniging “Bouwmaatschappij 
tot verkrijging van Eigen 
Woningen”. Eén van de oprichters is 
arbeidersvoorman Klaas Ris. Binnen 
enkele weken zijn meer dan 1.000 
leden aangesloten.

1901 –
De eerste Woningwet wordt 
aangenomen en treedt in 1902 
in werking. Gesubsidieerde 
woningbouw alleen door 
woningbouwverenigingen of 
coöperaties.

1966 –
Provo Witte Huizen Plan: 
Redt un pandje, bezet un 
pandje!

1973 –
Piek woningbouwproductie 
(ca 150.000), einde van de 
wederopbouw.

1980 –
Geen Woning 
geen Kroning, 
Vondelstraatbezetting, 
Kraakrellen, het begin 
van het einde van de 
kraakbeweging.

1989 –
Val Berlijnse Muur.

ca 1990 –
Greed is Good.

1992-95 – 
Operatie Heerma / Brutering / Besluit Beheer Sociale 
Huursector. De overheid ruilt subsidie tegen schuld en 
maakt een begin met privatisering woningbouwverenigingen.

2007 – 
Nederland duurste woonland in Europa (woonquote 
Europese landen, NL uiterst rechts ca 28%).

2011 – 
Occupy Everything.

2012 – 
Leegstand.

2014 – 
“Rotterdam the place to be” (volgens The 
Times en Rough Guide).

2016 – 
re:Kreators 

2016 – 
Daar gaan we weer.

2008 – 
15 september, faillissement van Lehman 
Brothers; de start van de kredietcrisis.

Bouw Pieter de Raadtstraat 35-37. Pieter de Raadtstraat.
Patat eten op de hoek Pieter de 
Raadtstraat en Jacob Loisstraat.

Stadsvernieuwingsmachine bereikt 
Pieter de Raadtstraat.

Havensteder koopt de panden in 
Pieter de Raadtstraat.

Stadsfabriek: visualisering 
van alternatief plan voor 
Pieter de Raadstraat 35-
37 door SuperUse en 
Observatorium.

Oprichting Stichting Stad in de 
Maak, contract met Havensteder.
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