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Adres: Louis Pregerkade
Wijk: Kop van Zuid (postcode 3071)
Bouwjaar: 1998
Typologie en aantal: 625 corridorwoningen, 
diverse typen
Architect: de Architekten Cie (F. van Dongen)
Opdrachtgever: BPF/SFB
Aannemer: VanderVorm Bouw, Era Bouw
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1999 luchtfoto

2010 noordwest gevel

2010 noordoost gevel

Rotterdam.nl

woonopp.:
130 m2

ext. berg.:
ca. 12 m2 

woonopp.:
120 m2

ext. berg.:
ca. 12 m2 

7e verdieping, 1:200
woning zuid-oostzijde

Bouwgeschiedenis: De Landtong bestaat uit een drietal 
superblokken met een grote differentiatie aan woningen, waarvan 
eenderde in de koop- en tweederde in de huursector. Het project 
is onderdeel van de ontwikkeling van de Kop van Zuid, waarbij 
voormalige haventerreinen een nieuwe functie hebben gekregen. De 
robuuste gesloten bouwblokken passen bij de schaal van het 
havengebied. 
Stedenbouwkundige context: Het plan bestaat uit drie hoge 
U-vormige blokken van 11 lagen die naar het westen geopend 
zijn en aflopen naar 4 lagen. De open zijde van de U is dichtgezet 
met grondgebonden drielaagse kadewoningen. Zo ontstaan drie 
afgesloten collectieve hoven en een open tussengebied als openbare 
ruimte. Drie van de noord-zuid gelegen blokken hebben een 
trapsgewijze opbouw en een corridorontsluiting met maisonnettes op 
de benedenlagen en flats op de bovenste lagen die zijn voorzien van 
riante dakterrassen op het zuidwesten. De corridors zijn voorzien van 
vides waardoor daglicht via het dak binnenvalt. 
Voorzieningen: Onder een van die hoven bevindt zich een 
parkeergarage met daarop openbaar groen. Deze plek heet Plein 
Loods 24 en is tevens een herdenkingsplaats voor de loods, waar 
de joodse Rotterdammers in de tweede wereldoorlog werden 
samengedreven voor ze gedeporteerd werden.
Aantal kamers en oppervlakte: Door de verscheidenheid aan 
woninggrootte is er een afwisselend gevelbeeld met balkons. De 
corridorwoningen hebben 3 kamers waarvan de grote woonkamer 
deelbaar is tot een 4e kamer. Alle sanitair en voorzieningen als keuken, 
toilet, 2 badkamers (bad en douche), berging en de woningentreehal 
zijn tegen de ‘rugwand’ geplaatst in een zone met kunstverlichting. 
Alle kamers krijgen voldoende daglicht via de buitengevels; ook is 
er een royaal half inpandig balkon. De terraswoningen hebben een 
extra kamer en de woonkamer is volledig geopend naar het grote 
dakterras.
Constructie: Voor dit project is speciale, donkere baksteen 
gebakken.
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6e en 7e verdieping
woning noord-westzijde schematisch aanzicht corridorvleugel, schaalloos
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2010 corridor met lichtschachten en vides woonlaag 7e verdieping, schaalloos

begane grond, schaalloos
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binnenterrein met
tennisbanen

binnenterrein met
tennisbanen

éénsgezinswoningen

3 apt 3 apt

éénsgezinswoningen

2005 luchtfoto


