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1/1 3.1958.1 PARKFLAT

Adres: Westzeedijk 176-270
Wijk: Nieuwe Werk (postcode 3016)
Bouwjaar: 1958
Typologie en aantal: 50 portieketage 
woningen
Architect: E. Groosman
Opdrachtgever: Pensioenfonds der Konkin-
klijke Pakketvaartmatschappij
Aannemer: Zwolsman NV

Bouwgeschiedenis: Het woongebouw sluit aan bij de bestaande 
bebouwing aan de Westzeedijk die bestaat uit (koop-)woningen in 
de hogere prijsklasse. De plattegronden zijn rationeel ontworpen 
met een open structuur o.a. door glaspuien. Dit geeft optimale 
gebruiksmogelijkheden van de woning. De woninguitrusting 
was voor die tijd luxueus te noemen zoals: centrale verwarming, 
bruynzeelkeuken, huistelefoon, ligbad, vuilstortkoker, enz. De 
sanitaire groep en de keuken zijn aan de achterkant gesitueerd, 
zodat de kamers aan de voorzijde een open verbinding hebben met 
het park. Er zijn aan twee zijden balkons.  De kopwoningen aan de 
zuidzijde zijn bijzonder groot met 5 kamers en een derde balkon. 
Bekende Rotterdammers hebben in dit gebouw gewoond zoals de 
architect Jaap Bakema 
Stedenbouwkundig: In plaats van een lage beëindiging van de 
Westzeedijk hoek Kievitslaan werd de unieke ligging aan het park en 
het uitzicht op de Maas benut door hier een royaal woongebouw van 
12 lagen te realiseren. De hoek werd opgelost door in drie lagen aan 
te sluiten op de bestaande straatwand inclusief een  onderdoorgang 
naar het achterterrein. In deze aanbouwbevinden zich twee zgn. 
vrijgezellenwoningen met een eigen trapontsluiting.
Ontsluiting: Het bouwblok is ingedeeld in twee portieken met elk een 
lift en een trappenhuis en heeft  vier woningen per laag. De entree 
ligt aan de Westzeedijk en wordt gemarkeerd door een luifel en een 
betonplastiek Doordat het gebouw op kolommen is geplaatst heeft 
de beganegrond een open structuur  met ruime hal die toegang geeft 
naar de liften. 
Voorzieningen: aan de achterzijde zijn een aantal garages in het 
gebouw opgenomen. Door gebruik te maken van het hoogteverschil 
van de dijk en het achterliggende terrein kon dit in twee lagen. Ook 
de bergingen bevinden zich in het onderhuis. Op het dak is een 
gemeenschappelijk dakterras.
Aantal kamers/oppervlakte: De 4 appartementen per woonlaag 
hebben 2 t/m 5 kamers en variëren in oppervlakte van 80 tot 135 m2.
Constructie De betonnen draagconstructie, deels geprefabriceerd, 
is af te lezen in de gevels die gevuld zijn met glaspuien. Dit geeft het 
gebouw een open uitstraling. 
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