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1/1 2.1926.1 MATHENESSERHOF

Adres: Mathenesserhof 1-32
Wijk: Spangen (postcode 3027)
Bouwjaar: 1926 en 1990 (renovatie)
Typologie en aantal: 56 woningen
Architect: De Roos&Overeijnder (oorspr.) en 
Hulshof architecten (renovatie)
Opdrachtgever: Gemeentelijk Woningbedrijf 
Rotterdam
Aannemer: MUWI

Bouwgeschiedenis: Een erfenis van mejuffrouw Henrica van 
Rossum voor de Vereeniging tot verbetering van Armenzorg in 1922 
om geschikte woningen tegen een matige huurprijs te maken was 
de aanleiding voor de opdracht aan de architecten De Roos en 
Overeynder. De opening was op 9 december 1926. Markant is de 
binnenhof met ‘romantische’ arcades aan beide zijden, die bij de 
renovatie zijn gehandhaafd en opgeknapt. De uiterst kleine woningen 
bevatte (de woonkamer was 14,5 m2) waren in de jaren 20 niet 
ongebruikelijk. Bij de hoogniveau-renovatie zijn 31 woningen voor 
ouderen gemaakt, met een lift  in een van de trappenhuizen. Het 
gebouw is optimaal geïsoleerd en van een bijzondere energiezuinige 
installatie voorzien, met als experiment zonnecollectoren op het 
dak. De woningen zijn aangepast aan de toenmalige eisen voor 
zelfstandige ouderenwoningen. De belangrijkste aanpassing in de 
gevel zijn de Franse balkons aan de woonkamers omdat er geen eigen 
buitenruimte is. Na de renovatie werd het complex rijksmonument.
Stedenbouwkundige context: Het gebied rondom de hof, ’Spangen 
Bovendijks’, is in de jaren 90 uitgebreid vernieuwd. De hof zelf is met 
een plantsoen aan beide zijkanten ruim in het nauwe stratenplan 
geplaatst. 
Ontsluiting: De hoofdentree is bij de renovatie afgesloten met een 
pui met daarin alle brievenbussen. De galerijen op de verdiepingen 
maken, achter de arcade, een droge wandeling naar de woningen 
mogelijk. Door de lift is het complex voor ouderen geschikt.
Voorzieningen: In de directe omgeving zijn winkels, 
gezondheidsdiensten en tramvervoer aanwezig. 
Woonoppervlakte: De twee- en driekamerwoningen 31 en 61 m2; de 
grote invalidenwoningen ca. 49 m2. 
Constructie: Constructief bakstenen metselwerk met houten vloeren 
met plaatselijk stalen liggers en versterkingen.
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