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Stadslab RAUM betrekt bewoners, bezoekers
en bedrijven bij stedelijke thema’s via exposities en events. Bij RAUM ervaar, onderzoek
en maak je mee. Samen geven we vorm aan
het stadsleven van de toekomst. Met de inzet

van kunst en design maakt RAUM de opgaven van de stad zichtbaar en bespreekbaar.
RAUM stimuleert inclusie en activeert een
brede doelgroep tot meedoen.

RAUM Lab

RAUM Lab
RAUM Lab is een creatief avondprogramma waarin we met een groep
van zo’n vijftig bewoners, makers, bedrijven, onderwijsinstellingen en
beleidsmakers nadenken over onderwerpen en invalshoeken voor
aanstaande RAUM programma’s.

DE WONINGCRISIS IN
LEIDSCHE RIJN
Er is te weinig aanbod van betaalbare woningen. Een nieuw
huis huren of kopen is voor veel mensen niet haalbaar. In het
vooronderzoek waarvoor adviesbureau Jonge Honden de straat op
ging en met bewoners sprak, kwamen er twee duidelijke pijnpunten
naar voren die spelen in Leidsche Rijn.

Oneerlijke
concurrentie en
Homogenisering

Een bijzondere avond met verschillende
spelers in de woningcrisis, in gesprek over
woning ongelijkheid en twee specifieke
pijnpunten die leven in Leidsche Rijn.

De woningen in Leidsche Rijn zijn voor
een groot deel alleen beschikbaar
voor rijke mensen. Dit komt door hoge
huis- en huurprijzen en een gebrek
aan sociale- en middenhuur. Bewoners
in Leidsche Rijn zijn bang dat straks
alleen vermogende mensen hier kunnen
wonen.

Beperkte
doorstroming en
scheefwonen
De Nederlandse huizenmarkt is
gebouwd op doorstroom. Dat wil zeggen
dat mensen verhuizen naar een koopdan wel huurwoning met een andere
oppervlakte wanneer hun financiële- of
gezinssituatie verandert. Op dit moment
zit deze doorstroom in Leidsche Rijn
‘verstopt’, vanwege de hoge prijzen en
het beperkte aanbod.

DE AVOND
Om beter te begrijpen hoe complex deze pijnpunten zijn, en om de
deelnemers zich te laten inleven in de verschillende perspectieven
binnen de woningcrisis begonnen we met het beluisteren van een
aantal audiofragmenten die het onderzoek van Jonge Honden
invoelbaar maken. Zo luisterden we samen naar de student, die
geen kamer kan krijgen, de starter, die niet eens de woningmarkt
op kan en tussen wal en schip beland, de huizenbezitter, die zijn
huis steeds meer waard zien worden, de eenpersoonshuishoudens,
die doorhebben dat ze te groot wonen maar ook geen goede
opties krijgen om door te verhuizen en de projectontwikkelaars die
belemmerd worden meer te bouwen waardoor de schaarste alleen
maar toeneemt. In vier tafels gingen we dieper in op één van de
twee pijnpunten om ze uit te diepen en input op te halen voor de
activiteiten die er rondom dit thema vanaf maart 2022 bij RAUM
zullen plaatsvinden.

De audiofragmenten
zijn hier terug te
luisteren.

3

4

TAFEL 1

TAFEL 2

“Breek de regels en bouw je eigen stad”

“Wonen is een
basisrecht, dat moeten
we samen oplossen”

ONEERLIJKE
CONCURRENTIE EN
HOMOGENISERING
Het gaat aan deze tafel al snel over de
moeilijkheid van regelgeving. Zo ziet een
medewerker van een woningbouwcorporatie dagelijks mensen die zich in alle
bochten wringen om toch nog binnen
de lijntjes van de wet te kleuren en bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor
een sociale huurwoning. Regels lijken het
probleem alleen maar erger te maken,
als je wilt samenwonen word je tegengewerkt terwijl meer samenwonen voor de
woningcrisis geen gek idee zou zijn. Ook
vertelt een kamerzoekende student dat
ze uit nood een kamer is gaan onderhuren
in het centrum van Utrecht waar ze nu wel
dubbele huur voor betaalt. Het voelt alsof
er veel misbruik gemaakt wordt van de
schaarste, maar regelgeving en straffen is
nu eenmaal hoe we het systeem hebben
ingericht. De woningcrisis is een een
probleem van ons allemaal. Hoe kunnen
we collectieve oplossingen maken tegen
de woningschaarste, waar regels niet
gemaakt worden om te straffen maar juist
om te belonen?

De conclusie aan tafel is dat we de woningcrisis alleen samen
kunnen aanpakken, door samen te bouwen maar ook door met
elkaar in gesprek te gaan. Wat als er op het terrein van RAUM
iets gebouwd wordt door een gemixte groep aan perspectieven
binnen de woningcrisis? Dit bouwproces wordt dan het
bindmiddel waaruit een plek ontstaat om het gesprek aan te
gaan over flexibele regelgeving rondom bestemmingsplannen,
grondprijzen, verdeling en sociale huur met Leidsche Rijn als testgrond.

“Nood
breekt wet”

Een bewoner van een woongroep heeft
het idee dat hij niet mee hoeft te doen
aan het standaard woning carrière pad
waar je steeds groter wil gaan wonen. Aan
tafel wordt er gesproken over het aantal
individuele vierkante meters dat we in
Nederland bewonen. We wonen erg groot
vergeleken bij Europese gemiddelden.
Er zijn veel misvattingen rondom de
woningcrisis, zo gaat het niet om een
‘woningtekort’, want het probleem is
specifieker dan dat. Het gaat om een
tekort aan betaalbare, veilige, passende
woningen. Ook de wetgeving is niet altijd
rechtvaardig, “Dan kun je wel van alles
willen veranderen, maar soms zijn de
wetten gewoon anders ingericht.” Kijk bijvoorbeeld naar de ‘Rotterdamwet’, waarin
een maximaal aantal arme mensen per
wijk vastligt. Deze wet is ervoor gemaakt
om bepaalde groepen uit de stad of
specifieke wijken te drijven. En in dit geval
ook bovengemiddeld veel mensen met
een niet-westerse migratieachtergrond.

Een terugkerend thema is de zoektocht naar
gemeenschappelijkheid in plaats van individualisme. We moeten
open staan voor gemeenschappelijk wonen en de mogelijkheden
van nieuwe woonvormen. Het idee dat uiteindelijk op tafel ligt
heet “Thuis voor thuislozen”, Drie maanden lang wonen mensen
van kwetsbare groepen hier samen bij stadslab RAUM, om samen
te bouwen, te praten en te verbinden. Door persoonlijke verhalen
en door het delen van invoelbare ervaringen, motiveren we ook de
bezoekers om samen te werken om zo een nieuwe blik te geven
op de woningcrisis.

“Het moet
geen show
zijn!
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TAFEL 3

BEPERKTE
DOORSTROOM EN
SCHEEFWONEN
“Je kan op deze markt bijna niet single zijn”
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TAFEL 4

“Een heersende blik op
onze wooncarrière gaat
er steeds vanuit dat meer
beter is.”

Een woonruimte is een
primaire levensbehoefte
van de mens. Door allerlei
wetten en nieuwe situaties
in de samenleving zijn we
afhankelijk geworden van het
systeem. We zouden juist veel
onafhankelijker moeten zijn.
De mensen die in de politiek
werkzaam zijn hebben voor
het merendeel geen idee
wat het is om in zo’n krappe
situatie te zitten. Er zou een
representatieve groep moeten
komen die begrijpt hoe de
woningmarkt in elkaar steekt,
zij zullen beter weten hoe we
tot een oplossing gaan komen.

Het idee wat tot stand kwam op tafel 3 gaat over het
onafhankelijk worden van het huidige systeem, ‘leer
bijvoorbeeld zelf een huis bouwen’ met een 1:1 Ikea
bouwpakket. Door middel van ‘do it yourself’ workshops en door samen te bouwen. Tafel 3 ziet niet alleen
de waarde van het delen van persoonlijke ervaringen en
verhalen, maar juist ook het uiteenzetten van de harde
cijfers. Niet ingaan op de emotie maar de ratio van de
bezoekers. Zodat ze weglopen met het idee “Het kan
iedereen overkomen” en “Ik ben niet alleen met mijn
probleem”.

Wanneer ze het aan deze tafel hebben over het
gebrek aan doorstroom op de woningmarkt
komen ze al snel tot de conclusie dat de eerste
stap moet zijn om meer empathie voor elkaar te
krijgen door vanuit verschillende perspectieven
het probleem uiteen te zetten en te laten zien
wie de personen zijn achter de crisis. Kunnen
we laten zien hoe andere mensen wonen? Van
kleine huizen tot grote miljonairswoningen.
Een andere vorm die besproken wordt is het te
kijken naar speculative scenario’s. Wat als we
bijvoorbeeld regels gaan maken om mensen uit
hun huizen te ‘duwen’. Hoe ver willen we daarin
gaan? Wat zijn we samen bereid op te geven
om dit scheefwonen op te geven? Wat voor
maatschappij hebben we daarvoor nodig.

Aan deze tafel worden er veel ideeën bedacht. Zo wordt
er gesproken over een Trojaans Paard van nep ontwikkelaars, die de complexiteit van de situatie inzichtelijk
kan maken. Of de noodzaak om ‘woonschaamte’ te
introduceren. De ruimte markt waar overbodige vierkante meters kunnen worden aangeboden tot het idee
van de Empathie Wasstraat, waar de bezoeker wordt

ondergedompeld in nieuwe perspectieven en blikken op
de woningcrisis. Aan het einde ligt het project “Leidsche
Rijn stroomt door!” op tafel. Waarop de bezoekers zich
op verschillende manieren inleven in de wooncrisis en
waarbij ze weglopen met een gevoel van verwondering,
optimisme en stof tot nadenken.
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VERVOLGSTAPPEN
RAUM Lab was een fijne, inspirerende en constructieve avond. Op
basis van deze avond gaat RAUM een project over de woningcrisis
presenteren van 15 april t/m 29 mei 2022 met als motto ‘leven
in elkaars perspectief’. Hoe zorgen we dat iedereen kan blijven
wonen in de stad en hoe leven we meer samen? Zo werd het idee
geopperd van een ‘Empathie Wasstraat’ en het stimuleren van meer
gezamenlijke woonvormen. Deze collectieve blik lijkt, op basis van de
input van de deelnemers, mede te kunnen worden bereikt door meer
kennis van elkaars ‘woonverhalen’ op te doen: van woonschaamte, tot
sparende studenten, tot mensen die (wel of niet noodgedwongen)
samen, of juist uit elkaar moeten wonen.

daaruit te kijken: hoe kan het ook anders? Op basis van deze insteek,
en met dank aan de input van alle mensen die we gesproken hebben
en die aanwezig waren bij RAUM Lab, gaat RAUM de komende
maanden in gesprek met verschillende makers en organisaties om
te bepalen hoe dit vorm kan krijgen. Wil je hier zelf een rol in spelen
of heb je tips of ideeën van personen die we hierin zeker zouden
moeten spreken? We horen dit graag!

Deze menselijke en verhalende insteek sluit overigens ook goed
aan bij hoe anderen in Nederland naar de crisis kijken. Zo blijkt uit
een artikel die Josta van Bockxmeer recent voor De Correspondent
schreef over de woningcrisis.

Met jullie inbreng kan RAUM de stedelijke thema’s die ons allemaal
aangaan, neerzetten en presenteren met als basis de mensen die
het werkelijk aangaat. Zo geven we samen vorm aan de toekomst van
onze stad. Onze dank is dan ook groot.

Eind januari 2022 gaan we graag verder met jullie in gesprek over
de opzet van het programma die hieruit voort komt. Sluit het aan op
jullie leefwereld? Hoe kan het beter? Hiervoor nodigen we je zsm uit.

Link naar artikel
Je zou het een human interest-aanpak kunnen noemen, waarin we
met bewoners en partners de impact van de woningcrisis invoelbaar
wil maken gekoppeld aan wat er in Leidsche Rijn leeft. Om van

GRAAG TOT IN JANUARI!
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Mede mogelijk gemaakt door:

