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1/1 2.1928.1 ‘SERVICEFLAT’ WESTZEEDIJK
Adres: Westzeedijk 126-130
Wijk:  Nieuwe Werk (postcode 30)
Bouwjaar: 1928
Typologie en aantal: 32 flatwoningen, 4 
logeerkamers en 5 garageboxen
Architect: F. Lourijsen
Opdrachtgever: Flatbouw Mij.
Aannemer: onbekend

Bouwgeschiedenis: Het flatgebouw is ontworpen als serviceflats 
voor welgestelde  Rotterdammers van, onder meer, de Parklaan. 
Stedebouwkundige context: Het gebouw dichtte de wand  langs 
de  Westzeedijk naar de Muizenpolder. Alle appartementen keken 
aan de voorzijde uit over het Land van Hoboken en de achterzijde op 
de botanische tuin Schoon-Oord. Met bijzondere en modernistische 
vormgeving sluit het gebouw aan op de reeds bestaande buurpanden 
die een verschillende hoogte én een verschillende afstand tot de 
Westzeedijk hebben. Het gebouw is tegen de dijk gebouwd zodat het 
souterrain aan de achterzijde ter hoogte van de achtertuin ligt. 
Ontsluiting: Het gebouw bestaat uit 17 traveeën met drie 
hoofdingangen aan de Westzeedijk. Vanuit de achterliggende  
portieken konden alle woningen worden bereikt.  Het souterrain 
heeft over de volle breedte een corridor zodat het dienstpersoneel 
binnendoor het gehele gebouw konden bereiken. 
Voorzieningen: Vanwege de geïntegreerde service in de flat had 
iedere woning onder meer een eigen boodschappenliftje en had 
elke woning een eigen boodschappenkast. Als men er ‘s avonds 
zijn schoenen in plaatste, waren deze ‘s morgens gepoetst. Het 
hele gebouw had stromend, warm water en centrale verwarming. De 
ramen werden door de Flatbouw Mij. schoonggehouden en ook de 
tuin werd onderhouden.  Alle woningen waren voorzien van telefoon, 
een ligbad en een keuken. Daarnaast konden bewoners maaltijden 
bestellen, die vanuit de centrale keuken, met een spijzenlift, in huis 
werden afgeleverd. De afwas vice versa. Naast een grote berging en 
fietsopslag waren er voor autobezitters 5 verwarmde parkeerboxen. 
In het complex waren 4 logeerkamers voor gasten van bewoners. 
Dienstpersoneel had eigen verblijfruimte met douche in het souterrain. 
Aantal kamers en woonoppervlakte: De kleinste appartementen 
met 4 kamers waren 100m2 en de grootste met 8 kamers 259m2.
Constructie: De dragende gevels zijn van schoonmetselwerk, de 
vloeren van gewapend beton met een houten afwerking. De trappen 
zijn van marmer, net als enkele gevelbeeldjes die door beeldhouwer 
Jan Altorf zijn gemaakt. Lourijsen heeft eerder in Den Haag met J. 
Wils gewerkt en gebouwd in dezelfde Haagse School - stijl.
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1:200 2 woningen en logeerkamer 3e verdieping

1:500 woonlaag begane grond

woonoppervlakte.:
100-250m2

ext. berg.:
4m2

1:500 woonlaag derde verdieping


