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1/1 4.1954.5 gereform. BURGERWEESHUIS

Adres: Mozartlaan 150
Wijk: Molenlaankwartier, (postcode 3055)
Bouwjaar: 1954
Typologie en aantal: 110 slaapplaatsen op 
een complex met dienst- en vermaakruimten 
Architect: J. Vegter
Opdrachtgever: Gereform. Burgerweeshuis
Aannemer: J.P. van Eesteren

Bouwgeschiedenis: Voor het gesloten weeshuis dat tijdens het 
bombardement werd verwoest, werd na de oorlog buiten de bebouwde 
kom een locatie gevonden waar dit project ontstond met een hele 
open structuur. Het was eigenlijk geen weeshuis. Sinds de 19e eeuw 
worden wezen eerder onderscheiden door de sociale klasse van de 
gebruikers dan hun religie. De religieuze weeshuizen waren voor de 
meer gegoede wezen en de ‘stedelijke’ voor de armeren. Rotterdam 
heeft de traditionele naamgeving lang in stand gehouden. Ook het 
weeshuis als instituut bestond in de 20e eeuw niet meer. Van de 110 
kinderen (6 tot 15 jaar) die woonden in dit weeshuis was er niet een 
wees en had eerder de funcite van wat we nu zouden noemen: de 
kinderbescherming. Het gebouw moest geen monumentale uitstraling 
hebben en huiselijk aandoen. kinderen leefde in groepen van 8 tot 15 
samen. Het aantal begeleiders was meer dan 60 (!) die ook hun eigen 
therapie en verzorgingskamers hadden op het terrein. het streven 
was de kinderen in maximaal 3 jaar weer terug te plaatsen in de 
maatschappij.
Stedenbouwkundige context: Op het terrein verrezen 7 paviljoens  
in stroken met kleine eigen keuken en een dienstengebouw ofwel 
hoofdgebouw. Aan de overzijde van de Mozartlaan verrezen er na de 
oorlog de luxere bungalows. 
Ontsluiting: Een centrale hoofdingang aan de Mozartlaan. De 
paviljoens hebben 2 verdiepingen met een middengang nnar een 
entree in het midden van het blok.  
Aantal kamers en woonoppervlakte: Het complex bevat ca. 45 zit-
slaapkamers voor 1 tot 4 kinderen, met een gemiddelde van ca 3,5 
tot 14 m2.  
Daarnaast zijn er in de paviljoens aparte slaapkamers voor babies, 
zieken en de leiding.
Constructie: De constructie van de paviljoens bestaat uit beton t/m 
de eerste verdiepingsvloer, daarboven metselwerk met een houten 2e 
verdiepingsvloer. Als isolatiemateriaal is heraklith gebruikt.
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1955 dagverblijf met knutselzaal
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woonopp.:
3,5-14 m2 pp 

situatie 1955, schaalloos

foto huidige situatie
situatie 2011, schaalloos

1955 zuidoostzijde paviljoens

1955 interieur zit-slaapzaal 3 jongens

begane grond, 1:500

eerste verdieping, 1:500

1:200, zitslaapkamers voor resp. 4, 2, 1 zieke 
of 3 personen op de eerste verdieping


