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1/1 4.1982.5 JOSEPHSTRAAT
- woningen boven school -

Adres: Josephstraat 18-304
Wijk:  Oude Westen (postcode 3014)
Bouwjaar: 1982
Typologie en aantal: 13 maisonnettes
Architect: Girod en Groeneveld
Opdrachtgever: Gemeentelijk Woningbedrijf 
Rotterdam
Aannemer: J.P. van Eesteren BV

Bouwgeschiedenis: Een groot deel van de oude woonbebouwing 
en andere voorzieningen in het Oude Westen was dringend aan 
vervanging toe. In dit geval is gekozen voor dubbel grondgebruik 
door de woningen bovenop de school te plaatsen: ook uitstekend 
m.b.t. de bezonning. Vanwege de specifieke situatie viel de keuze 
op één rij maisonnettes aan een galerij: vierkamerwoningen met een 
karakteristieke woonlaag waarin door een dwarse steektrap en twee 
schuifdeuren een interessante ruimtelijkheid is bereikt. 
Stedenbouwkundige context: Het Oude Westen wordt gekenmerkt 
door zeer lange, noord-zuid lopende bouwblokken die overeenkomen 
met de vroegere landbouwkavels. Bij de herstructurering is o.a. door 
het weglaten van delen van bouwblokken en het opnemen van 
onderdoorgangen een stelsel van pleintjes en dwarsverbindingen 
tot stand gebracht om de maaswijdte in oost-westrichting aanzienlijk 
te verkleinen. Door de woningen door te zetten boven de poort die 
onderdeel is van een dwarsroute tussen Gaffelstraat, Josephstraat 
en Josephplein, is een aaneengesloten pleinwand aan de zijde van 
de Josephstraat ontstaan.
Ontsluiting: Vanaf de Josephstraat gezien ligt de entree van de 
school links en die van de woningen rechts van de onderdoorgang. 
Via een gang langs de woningbergingen bereikt men de trap naar de 
galerij, en passeert daarbij een jeugdsoos in twee lagen die onderdeel 
is van ‘Ons Huis’ en een aparte ingang aan de Josephstraat heeft.
Voorzieningen: De school die in twee bouwlagen is ondergebracht, 
is verbonden met het buurtcentrum ‘Ons Huis’ zodat dubbelgebruik 
van gemeenschappelijke ruimten mogelijk is. Op het dak van de 
school zijn gedeeltelijk daktuinen aangelegd.
Woonoppervlakte: De oppervlakte per woning bedraagt 84m2. 
Constructie: Betonnen wanden en vloeren; het gebogen dak is een 
houtconstructie. Gevels stucwerk met houten kozijnen.
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