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1/3 1.1876.1 HOFJE BOOMGAARDSSTRAAT
(ZORG EN VLIJT)

Adres: Boomgaardsstraat 98-152
Wijk: Cool (postcode 3012)
Bouwjaar: 1876
Typologie en aantal: niet te achterhalen
Architect: onbekend
Opdrachtgever: onbekend
Aannemer: onbekend

Bouwgeschiedenis: In de tweede helft van de 19e eeuw begon 
Rotterdam onstuimig te groeien, vooral als gevolg van de opening van 
de Nieuwe Waterweg. De stad breidde zich uit, vooral in westelijke 
richting; deels op het grondgebied van de gemeente Delfshaven. 
Particuliere beleggers zagen mogelijkheden om geld te verdienen en 
buitten hun percelen zoveel mogelijk uit. Dit leidde vaak tot bebouwing 
van achterterreinen met woonhofjes, vooral voor de arbeidersbevolking.
Stedenbouwkundig: Hofjes kende men al sinds eeuwen. Deze werden 
meestal gebouwd door liefdadige instellingen, vooral ten behoeve van 
armlastige weduwen. Deze hofjes bestonden meestal uit één bouwlaag 
met een kap. In dit geval was er sprake van een tamelijk diepe kavel 
waardoor de achterbouw hoger kon worden: drie lagen plus kap. De 
binnenruimten werden ontsloten door middel van een tweetal poorten.
Typologie: Omdat de originele tekeningen niet meer bestaan 
zijn de oorspronkelijke plattegronden alleen af te leiden uit de 
bestandsopnamen voor de eerste renovatie uit 1981. Voor deze 
documentatie hebben wij twee delen gekozen: daaruit blijkt dat zich in 
het met A aangeduide poortblok voor- en achterwoningen bevonden, 
bestaande uit een woon/slaapkamer en een keukentje. Het privaat was 
op de overloop en werd gedeeld door twee woningen. Het andere blok, 
hier (gedeeltelijk) aangeduid met B, heeft een souterrain; de (boven-)
woningen in dit blok waren hoofdzakelijk alkoofwoningen, met eigen 
toilet.
Voorzieningen: De woningen hadden bergruimte op de zolder, deels 
ook in het souterrain.
Woonoppervlak: de oppervlakte van de woningen varieert van 26 tot 
48 m2. 
Constructie: De woningen zijn traditioneel gebouwd: gemetselde 
eensteens gevels zonder spouw, houten balklagen en vloeren en 
pannen daken. Sommige bouwmuren zijn van ijsselsteen, dus slechts 
17 cm dik.
Renovatie: Het complex is twee maal gerenoveerd, in 1981 en in 2005 
(zie de betreffende projectbladen).     
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2/3 1.1876.1 HOFJE BOOMGAARDSSTRAAT
RENOVATIE 1981

Adres: Boomgaardsstraat 98-152
Wijk: Cool (postcode 3012)
Bouwjaar: 1981
Typologie en aantal: 69 woningen
Architect: SWS Rotterdam
Opdrachtgever: Gemeentelijk Woningbedrijf
Rotterdam
Aannemer: De Nieuwe Rotterdamsche

Bouwgeschiedenis: In de jaren ‘70 van de 20e eeuw kocht het 
Gemeentelijk Woningbedrijf in het kader van de stadsvernieuwing 
veel verouderde woningen op, vaak uit handen van huisjesmelkers 
die geen onderhoud pleegden. Doelgroep van het woningbedrijf was 
vooral gezinnen met een laag inkomen; reden waarom de woningen 
vooral voor die bevolkingsgroep geschikt werden gemaakt. 
Stedenbouwkundig: De hofjesstructuur werd gehandhaafd, mede 
omdat in de meeste gevallen een redelijke bezonning kon worden 
bereikt. De budgetten waren laag zodat werd afgezien van eisen 
m.b.t. parkeerruimte, hoewel het autobezit ook bij de lage inkomens 
al groeide. Daarnaast kwam een sterk wijkleven op gang en kregen 
de bewoners ook veel inspraak; velen wilden de wijk niet uit.
Typologie: Technisch werd bij de renovatie niet veel verbeterd met 
betrekking tot geluids- en warmteisolatie. Vooral de plattegronden 
werden ingrijpend vergroot en verbeterd. Zo kreeg elke woning een 
behoorlijke douchecel. In het met A aangeduide blokje kwam op de 
begane grond een tweekamerwoning; op de verdiepingen werden 
driekamerwoningen gemaakt. Het met B gemerkte deel veranderde 
ingrijpend door de ontsluiting volkomen anders te organiseren: de 
bel-etage werd een ruime tweekamerwoning met extra ruimte in 
het souterrain; de vierkamerwoningen erboven kregen een eigen 
trappenhuis.
Voorzieningen: De bergingen werden ondergebracht in het 
souterrain. Bij de achterbouwen werd de begane grond van het 
middelste blok geheel tot bergingen verbouwd.
Woonoppervlak: de oppervlakte van de woningen varieert van 45 
tot 90 m2.  
Constructie: de constructie is niet wezenlijk veranderd.
Renovatie: Het complex is in 2005 opnieuw gerenoveerd
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1984 ingang hofje Zorg en Vlijt
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situatie, 1:1000 Rotterdam-Woont.nl

3/3 1.1876.1 HOFJE BOOMGAARDSSTRAAT
TWEEDE RENOVATIE 2005

Adres: Boomgaardsstraat 98-152
Wijk: Cool (postcode 3012)
Bouwjaar: 2005
Typologie en aantal: 48 stadsappartementen, 
2 woon-werkcombinaties, 2 bedrijfsruimten
Architect: Melein Architectuur, Groningen
Opdrachtgever: Stadswonen
Aannemer: Van Omme & De Groot

Bouwgeschiedenis: Stadswonen, de corporatie die afkomstig is  uit 
de studentenhuisvesting, heeft het complex overgenomen. De locatie 
in het (culturele) centrum van de stad maakt het aantrekkelijk voor 
jonge starters; reden waarom deze categorie de doelgroep van de 
hernieuwde renovatie is geworden.
Stedenbouwkundig: De hofjesstructuur werd ook nu opnieuw 
gehandhaafd. In parkeerruimte op eigen terrein werd niet voorzien; 
autobezitters worden geacht die onder te brengen in de garages in 
de buurt.
Typologie: Besloten werd bij deze renovatie de geluids- en warmte-
isolatie aanzienlijk te verbeteren. De gevelisolatie werd aan de 
binnenkant aangebracht. Alle woningen kregen vrijwel hetzelfde 
programma van eisen: een ruime woonkamer, met meestal een open 
keuken, een flinke slaapkamer, een werkkamer, een badkamer met 
bad en douche en een apart toilet. De aanzienlijke ingrepen die bij 
de vorige renovatie waren gedaan t.b.v. de trappenhuizen konden 
grotendeels worden gehandhaafd.
Voorzieningen: Bergruimte werd grotendeels in het souterrain 
opgenomen, met daarnaast een aparte fietsenberging op het 
achterterrein.
Woonoppervlak: de oppervlakte van de woningen varieert van 85 
tot 110 m2. 
Constructie: de constructie is niet wezenlijk veranderd, behalve dat 
de muren als gevolg van de isolatie aanzienlijk dikker zijn geworden.
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