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1/1 2.1934.3 DE PWS-BLOKKEN

Adres: Bergselaan, Troelstrastraat, Savorin 
Lomanlaan, Bergpolderstraat, Insulindestraat
Wijk: Bergpolder (postcode 3038)
Bouwjaar: 1934
Typologie en aantal:179 portiekwoningen, en 
155 in 1975 (samengevoegd tot maisonnettes)
Architect: J. de Jonge
Opdrachtgever: Patrimoniums Woning-
stichting (PWS)
Aannemer: onbekend

Bouwgeschiedenis: Tussen 1915 en 1935 werd de wijk Bergpolder 
volgebouwd met vooral arbeiderswoningen. Hier werd in een hogere 
dichtheid gebouwd dan de wijk Blijdorp die grotendeels tussen 
1931 en 1937 werd gerealiseerd. Beide wijken kregen een ruim 
opgezet stratenplan volgens het plan Kromhout-Witteveen, waarbij 
volgens de cunetmethode werd gewerkt; de oude polderverkaveling 
niet werd gevolgd. In Blijdorp werd naast het Vroesenpark, 
tussen 1932-1935 een project gerealiseerd dat als prototype 
diende voor de modernisering van de woningbouw. Dit Centraal 
Plan diende als voorbeeld voor de particuliere bouwers. De de 
contouren en woningtypen werden bepaald door Witteveen, als 
nadere invulling op het uitbreidingsplan.     
Stedenbouwkundige context: Tegelijkertijd met het ontwikkelen 
van een nieuw woningbouwtype voor Blijdorp, werden in de wijk 
Bergpolder 2 PWS-blokken met arbeiderswoningen gebouwd door 
de coörperatie Patrimoniums Woningstichting (PWS). Deze voldeden 
aan dezelfde eisen als het prototype in Blijdorp. Het oorspronkelijke 
stedenbouwkundige plan bestaat uit 4 blokken met een plein op het 
kruispunt. De 2 zuidelijk gelegen blokken zijn niet gerealiseerd en hier 
is enkele jaren later een rij eengezinswoningen neergezet. 
Voorzieningen: Twee privébinnenterreinen, bergingen op de begane 
grond, een gevelhijsbalk en een handbedienbare boodschappenlift 
in elk trappenhuis. 
Ontsluiting: Portiekontsluiting met op iedere verdieping 2 
gespiegelde appartementen en op de hoeken aangepaste types.
Oppervlakte en aantal kamers: De standaard appartementen 
meten 42 m2 en hadden oorspronkelijk 4 slaapkamers. In 1974 zijn 2 
slaapkamers samengetrokken en is de keuken in de hoofdslaapkamer 
en de badkamer met douche in de oorspronkelijke keuken geplaatst. 
In 1975 zijn enkele maisonnettes gemaakt met, afhankelijk van de 
woningbreedte, een binnentrap of een trap op de gang.
Constructie: Traditioneel metselwerk met eenvoudige ornamenten. 
Trappenhuizen zijn afgewerkt met hardgebakken tegels en hebben 
smeedijzeren hekwerken. [LvZ 03/2013] foto’s 2012: Rien Tuk
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