
2.1928.2  DE KEIFHOEK

Adres: Hendrik Idoplein, Heer Arnoldstraat, 
1e Kiefhoekstraat e.a.
Wijk: 1e Bloemhof / Carlois (postcode 3073)
Bouwjaar: 1928
Typologie: eengezinswoningen
Architect: J. Oud
Opdrachtgever: Gem. Woningdienst R’dam 
Aannemer: onbekend

Bouwgeschiedenis: Aanleiding voor de bouw van Kiefhoek was het 
tekort aan woningen voor grote gezinnen met een laag inkomen ten 
gevolge van de krotopruiming en onbewoonbaarheidsverklaringen. 
De Rotterdamse Woningdienst gaf in 1925 opdracht voor het 
ontwikkelen van ca. 300 woningen op de Linker Maasoever en in 1926 
lagen er de eerste ontwerpen. De stichtingskosten per woning vond 
de commissie te hoog en Oud kwam met een vereenvoudiging van 
de woningen in 1928. Er zouden 291 woningen, 2 winkelwoningen 
en 1 woning met waterstokerij en twee pakhuisjes, gebouwd worden. 
In 1930 werd de laatste woning opgeleverd. Huurprijs per woning: 
fl.4,50 / week.
Stedenbouwkundige context: Het stedenbouwkundige plan was 
oorspronkelijk afgestemd op gestapelde woningen. Oud slaagde er 
in, ondanks de krappe maatvoering van het terrein, een straatplan 
te ontwerpen van een intiem dorp dat ruimte bood voor 300 
grondgebonden woningen en enkele gem. voorzieningen als een 
kerkgebouw, een plantsoen en twee speelplaatsen.  
Voorzieningen: In het eerste ontwerp van Oud waren de woningen 
voorzien van een douche en een extra wastafel, een strijkplank en 
een doorgeefluik tussen de woning en de keuken. De stichtingskosten 
werden hierdoor te hoog en moesten worden bezuinigd.
Aantal kamers: Het hele plan bestond hoofdzakelijk uit één type 
woning van 2 lagen met een plat dak. 1 woonkamer een keuken 
en toilet op de begane grond en 3 slaapkamers op de verdieping.
Oppervlakte: ca. 61m2 per woning. 
Constructie: De fundering bestond uit een betonnen plaat op 
staal (klei). De woningen waren gemetseld, de buitenwanden wit 
gepleisterd. De vloeren waren van hout. 
Renovatie: In 1977 werd met een renovatie van 6,5 miljoen 
gulden gestart. Enkele woningen werden samengevoegd: het 
aantal woningen ging van 351 naar 293. Leidingen werden 
vernieuwd evenals de keukens en de douches. In 1980 werd een 
“woonverbeteringsplan” voor 8,5 ton uitgevoerd wat inhield: nieuw 
wegdek, openbare verlichting en groenstroken. Dit alles leidde tot 
een aanzienlijke huurverhoging. In 1987 werd toch de sloop in gezet.  Rotterdam-Woont.nl
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2.1928.2  DE KIEFHOEK reconstructie

Adres: Hendrik Idoplein, Heer Arnoldstraat, 1e 
Kiefhoekstraat e.a.
Wijk: 1e Bloemhof / Carlois (postcode 3073)
Bouwjaar: 1989
Typologie: eengezinswoningen
Architect: Wytze Patijn, Katrien Overmeir, 
Jaap van Kampen
Opdrachtgever: Gem. Woningdienst R’dam 
Aannemer: BAM Vermeulen

Bouwgeschiedenis: Het oorspronkelijk door Oud ontworpen plan 
van de ca. 300 woningen was gefundeerd op een betrekkelijk stevige 
ondergrond (klei op veen). Er werd volstaan met betonnen stroken 
fundering. Echter de kleilaag had niet overal dezelfde dikte en dat had 
al vlak na de oplevering scheurvorming tot gevolg in de gevels door 
ongelijke zettingen. Halverwege de jaren tachtig werd een poging 
gedaan De Kiefhoek in stand te houden met een opknapbeurt. De 
resultaten hiervan waren teleurstellend. De gele houten kozijnen, 
werden vervangen door kunststof kozijnen met een veel breder 
profiel en andere textuur dan de oorspronkelijke. De bouwtechnische 
problemen werden niet opgelost.
Een blok van 8 woningen aan het Hendrik Idoplein werd door de 
slechte staat in niet aangepakt en in de daaropvolgende herconstructie 
werd dit rijtje een proef om de mogelijkheden te onderzoeken.
Besloten werd om De Kiefhoek geheel opnieuw op te bouwen omdat 
de grootte van de woningen niet meer van deze tijd waren en de 
voorzieningen van de moderne tijd ontbraken. In 1995 werd het 
geheel gesloopte en opnieuw opgebouwde plan, onder leiding van 
architect  Wytze Patijn, opgeleverd.
Stedenbouwkundig: Het oorspronkelijke straten plan en z’n 
voorzieningen (speeltuin, kerk) bleven gehandhaafd. 
Voorzieningen: Op het Hendrik Ido plein nr. 2 is een museum woning 
ingericht, geheel in de oorspronkelijke staat uit 1930. Deze woning is 
in de zomermaanden te bezichtigen.
Aantal kamers: Er zijn nu 2-(61m2), 3-(76m2), 4- en 5-kamer 
woningen (122m2). De beukmaat van 4,1 m is gehandhaafd gebleven, 
maar een deel van de woningen bestaat nu uit een dubbele beuk en 
een deel heeft een uitbouw naar achteren gekregen.
Restauratie: In 2011 werd een 3e restauratie afgerond. Deze betrof 
het schilderwerk van de gevels, de kozijnen en de ventilatie van de 
woningen. Rotterdam-Woont.nl
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