Jaarverslagenreeks stichting Rotterdam Woont
2009 – 2014
In 2014 heeft de stichting de ANBI-status verkregen en daarmee is de verplichting ontstaan jaarlijks
verslag te doen van de uitgeoefende activiteiten. Een nieuwe traditie, gekozen is, gelet op de aard
van onze activiteiten, voor een compact en doorlopend ‘jaarverslag’. De inhoudelijke activiteiten
staan gedocumenteerd op de website ‘www.rotterdamwoont.nl‘.
In 2009 namen de architecten Frans Hooykaas en Andries van Wijngaarden, beiden na meer dan
dertig jaar beroepspraktijk, het initiatief tot een systematische documentatie van de Rotterdamse
woningbouw met het doel aan professionals, studenten en andere geïnteresseerden inzicht te geven
in de ontwikkelingen van de woningbouw, specifiek in Rotterdam van 1840 tot heden.
In 2009 richtten zij daartoe de stichting Rotterdam Woont op. Frans Meijer, oud-directeur van de
Bibliotheek Rotterdam was de eerste voorzitter en Jack de Leeuw, directeur bij een grote
Rotterdamse aannemer, penningmeester. Een commissie van aanbeveling en advies is gevormd. De
keuze werd gemaakt voor de documentatie te presenteren in een website. Met steun van
Rotterdamse bedrijven, woningcorporaties, gemeenten en maatschappelijke organisatie kon een
team, onder redactie van Frans Hooykaas en Andries van Wijngaarden, aan de slag met de
documentatie. De website is ontwikkeld en de vele projecten zijn systematisch gedocumenteerd.
In 2013 zijn Frans Meijer en Jack de Leeuw teruggetreden. Simone Rots (architectuur historica tot
voorzitter), Paul Vlug (bedrijfsconsultant tot penningmeester) en Jan van der Schans (volkshuisvester
tot lid) traden toe tot het bestuur. In 2014 is besloten de ANBI-status aan te vragen en is het besluit
genomen te streven naar het uitgeven van een atlas in papieren boekvorm. Het voortgaan met de
documentatie en het werven van sponsoren, waaronder ook de sponsoren van het eerste uur,
kenmerkte verder 2014.
2015
De voorbereidingen van de atlas, zowel inhoudelijk als qua funding en de keuze van de uitgever
bepaalden het jaar. Noesja Hoffschlag (zelfstandig communicatieadviseur) is in 2015 lid geworden
van het bestuur.
2016
De inhoudelijke voorbereiding, de funding, de productie en marketing vergden veel tijd. December is
de ‘Atlas van de Rotterdamse Woningbouw 1840-2015’ gepresenteerd in Het Nieuwe Instituut in
Rotterdam. Aan Frans Hooykaas en Andries van Wijngaarden is bij die gelegenheid door de
gemeente Rotterdam de Erasmusspeld toegekend voor hun grote verdiensten voor het project
Rotterdam Woont en de Rotterdamse Woningbouw.
2017
De activiteiten van de stichting bestonden uit de promotie van de atlas, de financiële afwikkeling en
de eerste verkenningen van de toekomst van de stichting. Samenwerking, wellicht uitmondend in
een samengaan met Museum Rotterdam en samenwerking met de Technische Universiteit Delft is
onderzocht.

2018
Het beleidsplan is verder ontwikkeld, en sponsoring is gezocht om de voortgaande documentatie van
projecten mogelijk te maken. Dat laatste bleek buitengewoon lastig. Met het oog op het
aangekondigde vertrek van beide initiatiefnemers is Lex van Deudekom (architect) tot het bestuur
toegetreden.
2019
Het bestuur heeft het beleidsplan afgerond en kon enkele noodzakelijke onvolkomenheden in de
website repareren. Een strategische samenwerking met de gemeente Rotterdam is verkend. De
gemeente heeft een subsidie verleend om een start te kunnen maken met de uitvoering van het
beleidsplan.
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