
Langer thuis 
wonen in eigen 
stad. 
Hoe doen we dat?



In 2021 waren er in Rotterdam zo’n 97.000 
huishoudens met een hoofdbewoner van 65 
jaar of ouder. Dat aantal gaat de komende 
jaren flink stijgen; in 2035 zal een vijfde van 
alle huishoudens bestaan uit 65-plussers. 
Willen we ervoor zorgen dat deze ouderen in 
hun eigen buurt of stad kunnen blijven wonen, 
dan moeten er veel toekomstbestendige of 
voor ouderen geschikte woningen worden 
bijgebouwd. 

Daar komt nog bij dat Rotterdam kampt 
met een groot tekort aan vooral betaalbare 
huurwoningen. De stad staat op dit moment 
al ruim 30.000 woningen in de min binnen het 
sociale huursegment. Dat aantal stijgt nog. 

De optelling van de bovengenoemde 
vergrijzing en het tekort aan betaalbare 
huurwoningen leert ons het volgende: 
Rotterdam moet tot 2035 binnen haar 
gemeentegrenzen minstens 10.000 
betaalbare huurwoningen voor ouderen 
toevoegen om minimaal tegemoet te komen 
aan de vraag. Gebeurt dit niet, dan moeten 
ouderen (en vooral die zonder een dikke 
portemonnee) hun vertrouwde buurtje 
verlaten en vertrekken naar omliggende 
gemeenten. Een ongewenste situatie, 
waarmee de leefbaarheid van buurten en het 
welzijn van de wederopbouwers van de stad 
in het geding komt.       
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Groeiende vraag 
naar huisvesting 
voor ouderen
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Tot 2035 wil 
SOR 2.000 
extra 
woningen 
voor ouderen 
toevoegen. 

“



Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam 
(SOR) heeft besloten om zich, als belangrijkste 
corporatie voor de oudere doelgroep in de 
Rotterdamse regio, de komende tien jaar 
volledig te focussen op dit probleem. Men heeft 
de ambitie om maar liefst 2.000 woningen 
toe te voegen aan het huidige bestand van 
5.500 huurwoningen. Deze toevoeging betreft 
woningen voor ouderen met een smalle beurs – 
in het gereguleerde of sociale huursegment. 

Een dergelijk aantal extra woningen realiseer 
je als corporatie niet zomaar. Zou je er al voor 
kiezen uit te breiden door nieuwbouw, dan 
loop je in de stad tegen flink wat problemen 
aan. Bouwgrond is onbetaalbaar, zo niet 
onbeschikbaar. De bouwkosten zijn torenhoog 
en de capaciteit van bouwbedrijven is historisch 
laag. Hoe stroopt SOR dan wel de mouwen op 
en gaat men ervoor zorgen dat er snelheid in de 
productie van sociale huurwoningen komt?         

SOR bouwt 
ervoor
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SOR zoekt partners 
voor de realisatie 

van nieuwe sociale 
huurwoningen voor 

ouderen.
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SOR denkt vooral door een aantal slimme ingrepen gas te kunnen geven op het 
toevoegen van sociale huurwoningen voor ouderen. Het uitgangspunt daarbij is 
simpel. Kijk eerst naar wat er mogelijk is in, op of zelfs onder de eigen complexen, 
voordat nieuwbouw als optie wordt overwogen. Zo komt de corporatie tot de 
volgende vijf oplossingen, waar men in veel gevallen al mee begonnen is:

Woning splitsen Nieuwbouw Optoppen Ondertoppen Woning delen

De oplossing - Big Five

Optoppen
Bovenop een complex worden, waar constructief verantwoord,  woningen toegevoegd. 
Inmiddels is men in de wijk Prinsenland gestart met de onderzoeksfase in een complex, waar 
44 woningen zullen worden toegevoegd door duurzame houtskeletbouw. De bouw van deze 
woningen staat gepland voor 2023. Op het SOR-complex in Nesselande vindt momenteel een 
vooronderzoek plaats naar de mogelijkheid om verdiepingen op de lage delen te plaatsen. Dit 
betekent dat er minimaal 17 of maximaal 54 woningen kunnen worden toegevoegd.  
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Ondertoppen
Leegstaande kantoorruimte of de zogenaamde plint van een gebouw wordt getransformeerd 
tot woningen. Momenteel doet men onderzoek naar de mogelijkheid tot transformatie van de 
ongebruikte plintruimte in de binnentuin van het Kristal-complex naar circa 40 woningen. De 
ongebruikte ruimte op de begane grond en de 1e verdieping van een complex in Ommoord is al 
omgevormd tot woonruimte. In februari van dit jaar zijn de 30 appartementen opgeleverd. 

Woning splitsen 
Bij leegstand of vertrek van bewoners worden grotere appartementen in de vrije sector gesplitst 
tot woningen die binnen het gereguleerde huursegment kunnen worden gebracht. In het 
SOR-complex in Nesselande wordt een proef uitgevoerd met het splitsen van een vrijgekomen 
appartement. Oplevering van de proef wordt in juni verwacht. Na de oplevering en inrichting 
van het appartement worden gemeentes en overheden uitgenodigd om kennis te nemen van de 
mogelijkheden en uitdagingen bij het splitsen van woningen.

Woning delen 
Uit onderzoek is gebleken dat veel alleenstaande ouderen geen probleem zouden hebben 
hun woning te delen met een familielid of goede vriend. Binnen de SOR-complexen wordt 
onderzocht of het mogelijk is deze woningdeling in te zetten met behoud van het eigen 
huishouden of huisnummer. Immers worden deze woningdelers nu nog aangemerkt als 
samenwonenden en dat kan betekenis hebben voor de hoogte van hun uitkering, AOW of huur/
zorgtoeslag. 

Nieuwbouw 
Wanneer er een groot aantal extra woningen moet worden gerealiseerd, is het vrijwel 
onoverkomelijk dat ook acquisitie van bouwgrond en nieuwbouw van woningen als mogelijkheid 
moet worden gezien. Ook hier wordt er kritisch gekeken naar mogelijkheden om dit zo kosten 
efficiënt mogelijk te doen. Zo  wordt in de aan Rotterdam grenzende, Schiedamse Tuinlaan, een 
leegstaand KPN-gebouw getransformeerd tot sociale huurwoningen voor ouderen. 
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Partners
gezocht

In een uitgebreide campagne gaat het 
bestuur van de corporatie nu op zoek naar 
partners, die willen helpen de snelheid 
in het toevoegen van huisvesting voor 
ouderen omhoog te krijgen. Daarbij wordt 
gedacht aan andere woningcorporaties, 
bouw- en vastgoedbedrijven, verzekeraars, 
zorginstellingen, gemeente, landelijke 
overheid en zelfs commerciële partijen. 
Die kunnen, zo gelooft de corporatie, met 
deze samenwerking invulling geven aan 
hun MVO-doelen op het gebied van sociale 
duurzaamheid en leefbaarheid. 

Ook aansluiten als partner van SOR bij 
de realisatie van 2.000 extra sociale 
huurwoningen voor ouderen? 

Neem contact op met Hassan Najja, Directeur-
bestuurder Stichting Ouderenhuisvesting 
Rotterdam: hassan@sorbouwtervoor.nl

De uitdaging om extra woningen te realiseren wil SOR niet 
alleen aangaan. De ingrepen en bedachte oplossingen binnen 
de eigen complexen vragen vaker om nauwe samenwerking met 
maatschappelijke partijen, de bouwwereld én de regelgeving. 
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Heeft u een vraag?

Stel deze gerust via:
T (010) 444 55 55
E contact@sor.nl

Openingstijden klantcontactcentrum
Ma t/m do 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Colofon



Stichting

Ouderenhuisvesting

Rotterdam

Botersloot 175
3011 HE Rotterdam

Postbus 22260
3003 DG Rotterdam

(010) 444 55 55

redactie@sor.nl
www.sor.nl


