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1/1 4.1975.1 SIMONSTERREIN

Adres: oa Heijkoopstraat 4-96, Spiekman-
straat 3-95
Wijk: Feijenoord (postcode 3071)
Bouwjaar: 1975 (start bouw)
Typologie en aantal: 490 portiekwoningen
Architect: H. van Schagen, J. de Waard (dVH)
Opdrachtgever: Mij. voor Volkswoningen 
Aannemer: ERA / Van Eesteren

Bouwgeschiedenis: Het project Simons is het eerste stadsvernieu-
wingsproject dat met de Bewoners Organisatie Feijenoord (BOF) 
is ontwikkeld. In de structuurschets uit 1972 werd het voormalige 
industrieterrein van scheepssloopbedrijf Simons aangewezen als 
bouwlocatie. Er moesten woningen met lage huren komen, wat 
met de hoge verwervingskosten bepaalde dat er in hoge dichtheid 
gebouwd moest worden. 
Stedenbouwkundige context: De BOF heeft in de gekozen ‘open 
blokken’ verkaveling een belangrijke stem gehad. Uitzicht op de 
Maas, een groenstrook tussen woningen en zuidelijk gelegen 
bedrijventerrein en keuze tussen 2 woningtypen die 1:1 waren 
opgesteld, gaven daarbij de doorslag. Het oorspronkelijke haventje 
is gehandhaafd met een loopbrug om de wandelstrook langs de kade 
voort te zetten.  Binnenterreinen zijn openbaar groen.
Woningtypologie: Voor de woningplattegrond is als het ware 
gekozen voor het type uit de hoogniveaurevovatie, warbij twee 
woningen zijn verdeeld over drie beuken met een trappenhuis in de 
middelste beuk. Op de begane grond liggen op de begane grond 
aan een zijde bergingen met een doorgang naar het achterterrein, 
en aan de andere zijde een vierkamerappartement met een tuintje. 
Op de verdiepingen hebben de woningen ook vier kamers, elk met 
een slaapkamer in de middenbeuk. De keuken en het sanitair liggen 
inpandig; aan open kopgevels heeft de keuken een raam. Sommige 
hoeken van het bouwblok zijn gesloten; daar is gekozen voor het 
opnemen van enkele twee- en driekamerwoningen.
Oppervlakte en aantal kamers: 2, 3 en 4-kamerwoningen met een 
gemiddeld oppervlak van 76 m2.
Constructie: betonnen wanden en vloeren, gevel van metselwerk en 
aparte, uitwendige staalconstructie voor de balkons.
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1976 Spiekmanstraat

1976 zuidgevel Feijenoordhaven met loopbrug 

2011 Feijenoorddijk
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