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1/2 4.1982.3 HONINGERDIJK I
- flexibele woningbouw, blok 3, 4, 6 en 7 -

Adres: Jan ter Laanplaats, Herman Bavinck-
straat, Dries van der Vlerkstraat
Wijk: De Esch (postcode 3063)
Bouwjaar: 1982
Typologie en aantal: 243 beneden-, portiek- en 
galerijwoningen (2k tot 6k, etage en massoinette)
Architect: W. Patijn en J. Mulder
Opdrachtgever: Mij. voor Volkswoningen
Aannemer: Grootel’s Bouwmaatschappij

Bouwgeschiedenis: In opdracht van de Maatschappij voor 
Volkswoningen hebben de gemeente-architecten Patijn en 
Mulder een plan gemaakt voor flexibele woningbouw in het 
eerste deelplan van het DrinkwaterLeidingTerrein. De flexibiliteit 
had als doel om in een efficiënt bouwsysteem ruimte te bieden 
voor verschillende woningplattegronden en -groottes waaronder 
ook mogelijkheden voor woongroepen van diverse omvang. . 
Dit complex is een van de eerste grote woningbouwprojecten 
van het DWL-terrein, waarin totaal ca. 2800 woningen werden 
ontwikkeld. Honingerdijk I bevat 194 woningwetwoningen 
en 49 gemeenschappelijke woonruimten. Het DWL-terrein is 
ontwikkeld als overloopgebied voor de stadsvernieuwingswijken 
en daarom werd hetzelfde huurindicatiesysteem toegepast waarin 
werd uitgegaan van stadsverwarming en een bijdrage aan het 
‘dubbelglasfonds’. Een indicatie van de schoonmaakkosten is in de 
verkoopbrochure aan de toekomstige bewoners meegegeven met de 
opmerking dat ze ook zelf schoon kunnen maken.    
Stedenbouwkundige context: Het complex is gebouwd op een 
driehoekig terrein met de nodige beperkingen. Het lange gebouw 
aan de noordzijde (Honingerdijk II, ‘De Schicht’) schermt het 
verkeerslawaai af van de Abram van Rijckevorselweg. Dwars door 
het gebied lopen twee hoofdtransportbuizen van de waterleiding. 
Het hoogteverschil met het volkstuincomplex aan de oostzijde is 
ruim 5 meter. De hoofdwaterkering met tram en wandelpad is een 
barrière naar de rest van de wijk en vraagt een brede bouwvrije 
zone. Desondanks is er een eenvoudige verkaveling met lange 
straten ontstaan er rustige binnenterreinen. Een voetgangersroute 
gaat onder de blokken door en levert een oost-westverbinding. 
Over de dijk gaat een voetpad naar het wijkcentrum. Bijna alle 
bergingen zijn op de begane grond van de portieken opgenomen.  
Plattegrond en contructie: zie pagina 2/2.   
Oppervlakte en aantal kamers:  In de flexibele opzet 
zijn de mogelijkheden voor het aantal kamers groot; van 
2-kamer apartementen tot 6 -kamer maisonnettes. De  
oppervlakte varieerd darom van 52 tot 124 m2.  
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bouwstructuur 3 beuken (uit bewonersbrochure)

1981 vogelvluchtperspectief

vaste elementen (constructie) invulling 4- en 3-kamerwoning
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1:200,  4- en 3-kamerwoningen op 1e, 2e en 3e verdieping

benane grond, 1:1000

verdieping, 1:1000

2011 zuidgevel vanaf het watertransporttracée

2011 noordgevel blok 7 aan rustig pleintje



Rotterdam-Woont.nl

2/2 4.1982.3 HONINGERDIJK I 
- flexibele woningebouw, blok 5 (galerij) -

Woningtypologie, ontsluiting: De flexibiliteit van alle woningen 
is bereikt door vaste sparingen in de dragende bouwmuren op te 
nemen, waardoor samenvoegingen mogelijk zijn en een concentratie 
van natte ruimten in de kern waardoor de oriëntatie van woonkamer 
en keuken eenvoudig kan worden verwisseld. Bij de opbouw 
en differentiatie van deze buurt is van deze mogelijkheden ruim 
gebruik gemaakt. Met tekeningen in een brochure werd aan de 
bewoners uitgelegd hoe het flexibele systeem werkt. Vanwege het 
flexibele bouwsysteem  met de natte ruimen in het midden van de 
blokken, kan de oriëntatie eenvoudig gespiegeld worden en dus de 
keuken en woonkamer verwisseld worden afhankelijk van de zon.  
Blok 5 is het enige blok waarin een galerij is opgenomen op de 3e 
verdieping. Deze is de ontsluiting van de vijfkamer-maisonnettes in 
de bovenste 2 bouwlagen. Op de begane grond is een middengang 
waardoor er eenzijdig georiënteerde tweekamerwoningen en 
vijfkamerwoningen zijn geplaatst die ook de eerste verdieping bezitten.  
De overige beuken op de eerste en tweede verdieping zijn gevuld 
met driekamer- en vierkamer-appartementen die ontsloten worden 
via de portieken. Blok 5 is gebouwd in het talud naar de volkstuinen. 
Daarom is gekozen voor de stapeling van twee maisonnettes, de 
begane grond met een lager gelegen slaapverdieping en tuinen aan 
de oostzijde en een brede galerij boven de straat met toegangen voor 
de bovenwoningen. Alle bergingen liggen verdiept aan de straatzijde.  
Constructie: Prefabbeton-constructie met witte betonsteen in 
de gevels en grote houten puien waarvan de kleur per straat en 
binnenterrein verschilt.
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1:200, vijfkamer woning op 3e en 4e verdieping

1:200, vijfkamer woning op begane grond en 1e verdieping

bouwplaat (doe-het-zelf) interieur uit de brochure

2011 westgevel blok 5, met galeij

1982 blok 5 (met galerij) tijdens de bouw)
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plattegronden 2e verdieping: zie blad 1
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