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2.1919.1 PIETER LANGENDIJKSTRAAT

Adres: Pieter Langendijkstraat 4-88
Wijk: Spangen (postcode 3027)
Bouwjaar: 1919
Typologie: 100 woningen, gelijkvloers en 
maisonnettes
Architect: J. Oud
Opdrachtgever: Gemeentelijk Woningdienst 
Rotterdam 
Aannemer: onbekend

Bouwgeschiedenis: In de begin jaren van Oud´s carrière bij 
de Gemeentelijke woningdienst (GWD) ontwierp Oud 4 stuks 
bouwblokken in de polder Spangen, welke onderdeel vormde van 
een grootschalig woningbouwprogramma. In het teken van de toen 
heersende woningnood werd in korte tijd goedkope woningbouw 
gerealiseerd. Blok VIII (Pieter Langendijkstraat) werd voor een groot 
deel van gemeentewege bebouwd, terwijl de andere zijde van het blok 
(Van Lennepstraat) door een particuliere bouwer werd bebouwd. Er 
ontstond aan de koppen van het blok een gevel, die een compromis 
(overgang) vormde tussen beide lange zijden van het blok. 
Stedenbouwkundig: Het stedenbouwkundige grondplan van het 
totale programma stond onder supervisie van Berlage. De straten 
waren smaller dan het binnenterrein waardoor de woonkamers 
aan dit binnenterrein werden gesitueerd. Een centraal trappenhuis 
ontsloot op de begane grond en de verdieping een gelijkvloerse 
woning over 2 beuken, terwijl het op de derde verdieping toegang gaf, 
links en rechts, tot 2 maisonnettes over de twee bovenste woonlagen 
elk 1 beuk breed.
Door het collectieve karakter van het binnenterrein (wat vooral tot 
uiting kwam bij de andere woonblokken) ontstond een concept, wat 
later bij een veel groter woonproject, van de hand van Oud, in de wijk 
Tusschendijken werd toegepast.
Voorzieningen: Een balkon over de volle breedte van de woonkamer.
Aantal kamers / Oppervlakte: De appartementen op de begane 
grond en de verdieping hadden elk 1 woonkamer en 3 slaapkamers 
met een totale oppervlakte van 52 m2. De maisonnettes hadden 
elk 3 kamers met een oppervlakte van 52 m2 en 59 m2. Bij de 
grote maisonnette was de ruimte boven het gemeenschappelijk 
trappenhuis toegevoegd.
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2.008 Pieter Langendijkstraat
Adres: Pieter Langendijkstraat 4-88
Wijk: Spangen
Bouwjaar: 1919
Typologie: 100 woningen, gelijkvloers en 
maisonnettes
Architect: J.J.P. Oud
Opdrachtgever: Gemeentelijk Woningdienst 
Rotterdam 
Aannemer: onbekend

Bouwgeschiedenis: In de begin jaren van Oud´s carrière bij 
de Gemeentelijke woningdienst (GWD) ontwierp Oud 4 stuks 
bouwblokken in de polder Spangen, welke onderdeel vormde van 
een grootschalig woningbouwprogramma. In het teken van de toen 
heersende woningnood werd in korte tijd goedkope woningbouw 
gerealiseerd. Blok VIII (Pieter Langendijkstraat) werd voor een groot 
deel van gemeentewege bebouwd, terwijl de andere zijde van het blok 
(Van Lennepstraat) door een particuliere bouwer werd bebouwd. Er 
ontstond aan de koppen van het blok een gevel, die een compromis 
(overgang) vormde tussen beide lange zijden van het blok. 
Stedenbouwkundig: Het stedenbouwkundige grondplan van het 
totale programma stond onder supervisie van Berlage. De straten 
waren smaller dan het binnenterrein waardoor de woonkamers 
aan dit binnenterrein werden gesitueerd. Een centraal trappenhuis 
ontsloot op de begane grond en de verdieping een gelijkvloerse 
woning over 2 beuken, terwijl het op de derde verdieping toegang gaf, 
links en rechts, tot 2 maisonnettes over de twee bovenste woonlagen 
elk 1 beuk breed.
Door het collectieve karakter van het binnenterrein (wat vooral tot 
uiting kwam bij de andere woonblokken) ontstond een concept, wat 
later bij een veel groter woonproject, van de hand van Oud, in de wijk 
Tusschendijken werd toegepast.
Voorzieningen: Een balkon over de volle breedte van de woonkamer.
Aantal kamers / Oppervlakte: De appartementen op de begane 
grond en de verdieping hadden elk 1 woonkamer en 3 slaapkamers 
met een totale oppervlakte van 52m2. De maisonnettes hadden 
elk 3 kamers met een oppervlakte van 52m2 en 59m2. Bij de 
grote maisonnette was de ruimte boven het gemeenschappelijk 
trappenhuis toegevoegd.

Pieter Langendijkstraat omstreeks 1920

Perspectief 1919 van de hand van Oud
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2.008 Pieter Langendijkstraat
Adres: Pieter Langendijkstraat 4-88
Wijk: Spangen
Bouwjaar: 1919
Typologie: 100 woningen, gelijkvloers en 
maisonnettes
Architect: J.J.P. Oud
Opdrachtgever: Gemeentelijk Woningdienst 
Rotterdam 
Aannemer: onbekend

Bouwgeschiedenis: In de begin jaren van Oud´s carrière bij 
de Gemeentelijke woningdienst (GWD) ontwierp Oud 4 stuks 
bouwblokken in de polder Spangen, welke onderdeel vormde van 
een grootschalig woningbouwprogramma. In het teken van de toen 
heersende woningnood werd in korte tijd goedkope woningbouw 
gerealiseerd. Blok VIII (Pieter Langendijkstraat) werd voor een groot 
deel van gemeentewege bebouwd, terwijl de andere zijde van het blok 
(Van Lennepstraat) door een particuliere bouwer werd bebouwd. Er 
ontstond aan de koppen van het blok een gevel, die een compromis 
(overgang) vormde tussen beide lange zijden van het blok. 
Stedenbouwkundig: Het stedenbouwkundige grondplan van het 
totale programma stond onder supervisie van Berlage. De straten 
waren smaller dan het binnenterrein waardoor de woonkamers 
aan dit binnenterrein werden gesitueerd. Een centraal trappenhuis 
ontsloot op de begane grond en de verdieping een gelijkvloerse 
woning over 2 beuken, terwijl het op de derde verdieping toegang gaf, 
links en rechts, tot 2 maisonnettes over de twee bovenste woonlagen 
elk 1 beuk breed.
Door het collectieve karakter van het binnenterrein (wat vooral tot 
uiting kwam bij de andere woonblokken) ontstond een concept, wat 
later bij een veel groter woonproject, van de hand van Oud, in de wijk 
Tusschendijken werd toegepast.
Voorzieningen: Een balkon over de volle breedte van de woonkamer.
Aantal kamers / Oppervlakte: De appartementen op de begane 
grond en de verdieping hadden elk 1 woonkamer en 3 slaapkamers 
met een totale oppervlakte van 52m2. De maisonnettes hadden 
elk 3 kamers met een oppervlakte van 52m2 en 59m2. Bij de 
grote maisonnette was de ruimte boven het gemeenschappelijk 
trappenhuis toegevoegd.

Pieter Langendijkstraat omstreeks 1920

Perspectief 1919 van de hand van Oud
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2.1919.1 PIETER LANGENDIJKSTRAAT 

Adres: Pieter Langendijkstraat 4-88
Wijk: Spangen (postcode 3027)
Bouwjaar: 1991
Typologie: 53 woningen, gelijkvloers en 
maisonnettes
Architect: Architectengroep Delfshaven
Opdrachtgever: Gemeentelijk Woningdienst 
Rotterdam 
Aannemer: onbekend

Bouwgeschiedenis: Binnen het kader van de stadsvernieuwing 
werd het oorspronkelijk, door Oud ontworpen blok VIII, aan de 
Pieter Langendijkstraat in de wijk Spangen, in 1991 ingrijpend  
gerenoveerd en flink aangetast. De woningen werden vergroot, en 
van het deel van het blok aan de Langendijkstraat werd de derde 
verdieping verwijderd. De voorgevel werd gestuct en de nadrukkelijk 
hoge fries van Oud’s oorspronkelijke ontwerp verdween. Een smalle 
dakrand kwam hiervoor in de plaats. Alleen de onderrand en de 
hoekbebouwing, van het oorspronkelijk plan, zijn behouden. Nieuwe 
kunststof kozijnen werden toegepast en de buitenwanden werden 
geïsoleerd middels voorzetwanden binnen de woning. Het dak werd 
tevens geïsoleerd uitgevoerd . De Langendijkstraat was begin vorige 
eeuw onderdeel van een groter bouwplan waar Oud 4 blokken voor 
ontwierp. Blok IX, waar Oud experimenteerde met een collectieve 
binnentuin, is in z’n geheel vervangen door nieuwbouw. 
Onstluiting en typologie: Het oorspronkelijk trappenhuis is gebleven 
en daaromheen zijn de nieuwe appartementen en maisonnettes 
gecreëerd. Bergingen zijn ingevoegd op de begane grond. Van de 
100 woningen zijn er 53 over. Aan de Langendijkstraat had Oud 
oorspronkelijk één type appartement ontworpen en twee typen 
maisonnettes. Het nieuwe plan omvat aan de Langendijkstraat maar 
liefst 5 typen appartementen en 6 typen maisonnettes. 
Door het collectieve karakter van het binnenterrein (wat vooral tot 
uiting kwam bij de andere woonblokken) ontstond een concept, wat 
later bij een veel groter woonproject, van de hand van Oud, in de wijk 
Tusschendijken werd toegepast.
Aantal kamers / Oppervlakte: De nieuwe woningen hebben 2, 3, 4 
of 5 kamers en een enkele woning met 6 kamers, variërend met een 
oppervlak van 52 m2 tot 134 m2.
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2.008 Pieter Langendijkstraat
Adres: Pieter Langendijkstraat 4-88
Wijk: Spangen
Bouwjaar: 1991
Typologie: 100 woningen, gelijkvloers en 
maisonnettes
Architect: J.J.P. Oud
Opdrachtgever: Gemeentelijk Woningdienst 
Rotterdam 
Aannemer: onbekend

Bouwgeschiedenis: Binnen het kader van de stadsvernieuwing 
werd het oorspronkelijk, door Oud ontworpen blok VIII, aan de Pieter 
Langendijkstraat in de wijk Spangen, in 1991 ingrijpend  gerenoveerd 
en flink aangetast. De woningen werden vergroot, en van het deel 
van het blok aan de Langendijk werd de derde verdieping verwijderd. 
De voorgevel werd gestukt en de nadrukkelijk hoge fries van Oud’s 
oorspronkelijke ontwerp verdween. Een smalle dakrand kwam 
hiervoor in de plaats. Alleen de onderrand en de hoekbebouwing, 
van het oorspronkelijk plan, zijn behouden.Nieuwe kunststof kozijnen 
werden toegepast en de buitenwanden werden geïsoleerd middels 
voorzetwanden binnen de woning. Het dak werd tevens geïsoleerd 
uitgevoerd . De Langendijkstraat was begin vorige eeuw onderdeel 
van een groter bouwplan waar Oud 4 blokken voor ontwierp. Blok IX, 
waar Oud experimenteerde met een collectieve binnentuin, is in z’n 
geheel vervangen door nieuwbouw. 
Onstluiting en typologie: Het oorspronkelijk trappenhuis is gebleven 
en daaromheen zijn de nieuwe appartementen en maisonnettes 
gecreëerd. Bergingen zijn ingevoegd op de begane grond. Van de 
100 woningen zijn er 53 over. Aan de Langendijkstraat had Oud 
oorspronkelijk 1 type appartement ontworpen en 2 type maisonnettes. 
Het nieuwe plan omvat aan de Langendijkstraat maar liefst 5 typen 
appartementen en 6 typen maisonnettes. 
Door het collectieve karakter van het binnenterrein (wat vooral tot 
uiting kwam bij de andere woonblokken) ontstond een concept, wat 
later bij een veel groter woonproject, van de hand van Oud, in de wijk 
Tusschendijken werd toegepast.
Aantal kamers / Oppervlakte: De nieuwe woningen hebben 2, 3, 4 
of 5 kamers en een enkele woning met 6 kamers, variërend met een 
oppervlak van 52m2 tot 134m2.
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2.008 Pieter Langendijkstraat
Adres: Pieter Langendijkstraat 4-88
Wijk: Spangen
Bouwjaar: 1991
Typologie: 100 woningen, gelijkvloers en 
maisonnettes
Architect: J.J.P. Oud
Opdrachtgever: Gemeentelijk Woningdienst 
Rotterdam 
Aannemer: onbekend

Bouwgeschiedenis: Binnen het kader van de stadsvernieuwing 
werd het oorspronkelijk, door Oud ontworpen blok VIII, aan de Pieter 
Langendijkstraat in de wijk Spangen, in 1991 ingrijpend  gerenoveerd 
en flink aangetast. De woningen werden vergroot, en van het deel 
van het blok aan de Langendijk werd de derde verdieping verwijderd. 
De voorgevel werd gestukt en de nadrukkelijk hoge fries van Oud’s 
oorspronkelijke ontwerp verdween. Een smalle dakrand kwam 
hiervoor in de plaats. Alleen de onderrand en de hoekbebouwing, 
van het oorspronkelijk plan, zijn behouden.Nieuwe kunststof kozijnen 
werden toegepast en de buitenwanden werden geïsoleerd middels 
voorzetwanden binnen de woning. Het dak werd tevens geïsoleerd 
uitgevoerd . De Langendijkstraat was begin vorige eeuw onderdeel 
van een groter bouwplan waar Oud 4 blokken voor ontwierp. Blok IX, 
waar Oud experimenteerde met een collectieve binnentuin, is in z’n 
geheel vervangen door nieuwbouw. 
Onstluiting en typologie: Het oorspronkelijk trappenhuis is gebleven 
en daaromheen zijn de nieuwe appartementen en maisonnettes 
gecreëerd. Bergingen zijn ingevoegd op de begane grond. Van de 
100 woningen zijn er 53 over. Aan de Langendijkstraat had Oud 
oorspronkelijk 1 type appartement ontworpen en 2 type maisonnettes. 
Het nieuwe plan omvat aan de Langendijkstraat maar liefst 5 typen 
appartementen en 6 typen maisonnettes. 
Door het collectieve karakter van het binnenterrein (wat vooral tot 
uiting kwam bij de andere woonblokken) ontstond een concept, wat 
later bij een veel groter woonproject, van de hand van Oud, in de wijk 
Tusschendijken werd toegepast.
Aantal kamers / Oppervlakte: De nieuwe woningen hebben 2, 3, 4 
of 5 kamers en een enkele woning met 6 kamers, variërend met een 
oppervlak van 52m2 tot 134m2.
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Pieter Langendijkstraat 2011
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