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1/1 4.1985.3 HILLEKOP

Adres: o.a. Hillekopplein 10 t/m 164; 
Hilledwarsstraat 5 t/m 163
Wijk: Afrikaanderbuurt (postcode 3072)
Bouwjaar: 1985
Typologie en aantal: 197 galerijwoningen,
portiekwoningen en torenflats
Architect: MECANOO (Van Egeraat /Houben)
Opdrachtgever: Stichting Tuinstad Zuidwijk 
(thans Vestia)
Aannemer: Van der Vorm, Papendrecht
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2010 woontoren

2010 woontoren en ‘woonlint’

2010 ‘woonlint’
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woonopp.:
75 m2

ext. berg.:
  m2

situatie met de 4 woonblokken, ca. 1:5000

3-kamerwoning in woontoren, 1:200

verdieping woontoren, 1:1000

verdieping woontoren, 1:500

Bouwgeschiedenis: Het project markeert het begin van de 
rehabilitatie van de Afrikaanderbuurt en vormt er tevens de afsluiting 
van in de noordwestelijke hoek. Het complex bestaat uit drie delen 
en omvat uitsluitend sociale huurwoningen. Het kwam gereed in 
1989, wat zichtbaar is gemaakt door John Kormeling door middel 
van de bekroning van de torenflat door dit jaartal. De vorm van de 
waaiervormige toren doet denken aan een dergelijke toren van Alvar 
Aalto in Bremen.
Stedenbouwkundig: Het lange slingerende bouwblok heeft een 
poort in het midden en sluit tevens de achterliggende wijk af. Het 
vormt in de wijk een plein, waaraan tevens een bestaand bouwblok 
door  een L-vormig blok wordt afgesloten. De toren staat vrij in de 
ruimte ervoor en biedt een fraai uitzicht over de Rijnhaven. Langs 
het lange blok is aan die kant een betonnen pergola geplaatst die de 
ruimte langs het blok verbijzondert.
Ontsluiting: De waaiervorm van de toren maakt het mogelijk alle 
woningen te ontsluiten via een relatief kleine binnengang die toch 
aan de gevel gelegen is. De tapse vorm van de woningen biedt 
veel gevellengte aan de daglichtzijde en beperkt de breedte van het 
inpandige deel. Het lange blok bestaat uit portiek-etagewoningen met 
bovenop woningen met een galerij die over de poort doorloopt. Het 
L-vormige blok bestaat uit galerijwoningen.
Voorzieningen: Onderin de toren is een buurthuis ondergebracht. 
Op de begane grond van het lange blok bevinden zich 
horecagelegenheden.
Aantal kamers: De woonlagen in de toren bestaan uit 
3-kamerwoningen met aan de koppen 2 4-kamerwoningen. In het 
lange blok bevinden zich voornamelijk 4-kamerwoningen.
Woonoppervlakte: de 3-kamerwoning in de toren heeft een 
oppervlakte van 75 m2; de 4-kamer portiekwoning in het lange blok 
meet 85 m2.

Constructie: de gebouwen bestaan uit een constructie 
van gewapend betonnen wanden, kolommen en vloeren; 
de gevels van de toren zijn uitgevoerd in roze en grijsblauw 
stucwerk; die van de andere blokken in geelwit stucwerk.


