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2.1929.1 MATHENESSERPLEIN

Adres: Rauwenhoffplein 18,31; Mathenesser-
plein 3 t/m 18, 76 t/m 88, 91 t/m 97;
Aelbrechtskade 62,74,75;
Wijk: Nieuwe Westen (postcode 3022/3023)
Bouwjaar: 1927
Typologie en aantal: etagewoningen met 
winkels/kiosken, 1 restaurant en 1 showroom
Architect: Ir. J.H. Van den Broek
Opdrachtgever/Aannemer: bouwonderne-
ming Snoek en Van der Velden

Bouwgeschiedenis: De bebouwing aan het Mathenesserplein is het 
eerste grote woningbouwcomplex van Van den Broek in Rotterdam. 
Dit knooppunt vormt een belangrijke schakel langs de verkeersroute 
tussen het centrum en de nieuwe westelijke stadsuitbreiding. Het ge-
meentelijk beleid heeft grote interesse aan een uniform gevelbeeld 
langs grotere verkeerswegen. Zo ontwierp Van den Broek als “Bau-
berater” voor Snoek en Van der Velden en in overleg met de schoon-
heidscommissie dit monumentaal ensemble.
Stedenbouwkundige context: Het Y-vormige plein wordt symme-
trisch met drie bouwblokken bebouwd. Vier bouwlagen langs het 
plein en drie woontorens als verticaal accent. Samen met twee lage 
paviljoens aan weerzijden van de brug vormen ze een nieuwe entree 
naar de stad. De monumentale vormgeving, de symmetrische opzet 
en het gebruik van hoogbouw berusten op Berlagiaanse stedenbouw-
kundige principes. 
Ontsluiting: Onder de centrale hoogbouw, tussen het Mathenesser-
plein en de Rauwenhoffplein, bevindt zich een doorgang voor voet-
gangers naar de achtergelegen woonwijk. Alle torenwoningen wor-
den ontsloten door portieken met een lift.
Voorzieningen: De standaardplattegronden zijn alkoofwoningen met 
w.c., keuken, veranda en erkers en een breedtemaat van vijf en zes 
meter. In de centrale torenflat per étage twee vierkamer-woningen. 
Aan de Aelbrechtskade pakhuizen en garages, in de paviljoens een 
restaurant en een autoshowroom.
Aantal kamers: Standaardwoning met 5 kamers: 3 kamers (voorka-
mer - tussenkamer (alkoof) – achterkamer) op de verdiepingen en
2 slaapkamers en een berging op de zolder; torenwoning 4 kamers.
Woonoppervlakte ca. 70m2 tot 90m2.
Constructie / Bouwsysteem / Materiaalgebruik: Golvend metsel-
werk geeft plasticiteit aan het gevelbeeld; gele baksteen.
Restauratie:1999-2006 restauratie, renovatie en reconstuctie door 
E. Bakema, Z. Zavrel en Putter Partners; Rijksmonumentenstatus: 
Het ensemble is als stedebouwkundig monument voorbeschermd.
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oostzijde Mathenesserplein en Rauwenhoffplein - verdieping 1:1000

woonopp.:
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zolderverd.:
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2.1927.1 MATHENESSERPLEIN
RENOVATIE, RESTAURATIE EN RECONSTRUCTIE

Bouwjaar: 1999 - 2006
Typologie en aantal: 168 woningen, 7000 m² 
winkels en horeca, 250 parkeerplaatsen
Architect: Z. Zavrel, E. Bakema,
Putter Partners
Opdrachtgever: Woonbron, Leyten, 
Stadstoezicht RTM 
Aannemer: BAM Woningbouw/Volker Bouwm.
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Bouwgeschiedenis: Ter gelegenheid van het 650-jarige besta-
an van de stad Rotterdam in 1990 presenteerde de gemeente de 
manifestatie „Stadstimmeren“. De wijk Het Nieuwe Westen was in 
slechte toestand en werd gedomineerd door panden en blokken met 
achterstallig onderhoud. Zo ook het stedenbouwkundige ensembe 
rond het Mathenesserplein. Deze zou behouden blijven door een 
mix van restauratie, renovatie en reconstructie. Na de onteigening 
van de blokken begon Putter Partners Architecten vanaf 1999 met 
de renovatie van de kleine torens en paviljoens. De overige bebou-
wing is in 2002 vervangen door nieuwbouw ontworpen door E. Ba-
kema, Z. Zavrel en Putter Partners Architecten. De gevels aan het 
plein werden in oude staat teruggebouwd met de karakteristiek van 
het oorspronkelijke ontwerp van architect Van den Broek. De oor-
spronkelijke gele steen met rode nuance en het kettingverband van 
het metselwerk keerden terug. De oorspronkelijke stramienmaat van 
zes meter en de plafondhoogte van 2.89m werden gehandhaafd in 
de bovenbouw. Achter deze gevel werden maisonnette- en splitlevel 
woningen ontworpen waardoor er een  gevarieerde mix van woning-
types en woninggroottes ontstond. In het noordelijke complex werd 
een binnentuin toegevoegd.
Ontsluiting: Alle woningen zijn per lift bereikbaar en worden groten-
deels ontsloten via een galerij. 
Voorzieningen: Commerciele ruimtes in de plint. Onder de gebou-
wen bevinden zich bergingen en parkeerplaatsen. Hoogwaardige 
horeca in de paviljoens.
Aantal kamers: 3 en 4 kamers; Woonoppervlakte:  51m2 tot 159m2.
Constructie / Bouwsysteem / Materiaalgebruik: Gebouwcasco 
van monoliet beton gefundeerd op palen. Belgisch hardsteen gefrijnd 
in kettingverband; hardhouten kozijnen met isolerende beglazing; de 
bogen boven de poort en de lateien boven de ramen zijn prefab ele-
menten.
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