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1/1 5.2007.3 OOSTERBAKEN

Adres: Oosterbakenpad 8-264
Wijk: Hoogvliet, Meeuwenplaat (postcode 3192)
Bouwjaar: 2007
Typologie en aantal: 129 app. (17 typen)
Architect: Kuiper Compagnons, A. Bhalotra
Opdrachtgever: Com.Wonen i.s.m.Woonbron
Aannemer: BAM woningbouw

Bouwgeschiedenis: Als onderdeel van het nieuwbouwproject 
‘Goede verwachting’ met overwegend laagbouw was er door 
de vergrijzing en grootschalige sloop in Hoogvliet ook behoefte 
aan een meer eigentijdse en luxe vorm van appartementenbouw 
met liften in de huur- en koopsector. De woningen zijn per etage 
waaiervormig opgezet, gericht op de zonkant; de buitenwoningen 
smal en diep, de tussenwoningen breed en ondiep. Hierdoor is de 
daglichttoetreding optimaal. De woningen zijn per etage geheel 
verschillend van indeling. De keukens zijn altijd inpandig, het sanitair 
en de berging zijn royaal. Er zijn geen balkons; in plaats hiervan 
is een schuifpui. Bij de grotere woningen op de bovenste etages 
kan een zgn. zonnekamer worden gerealiseerd. 
Stedenbouwkundige context: Tegen het centrum, hoek Aveling 
en Groene Kruisweg, is dit markante woongebouw gerealiseerd als 
één van de symbolen van de vernieuwing van Hoogvliet. Een echt 
landmark dat met 33 verdiepingen in de wijde omgeving zichtbaar 
is en de bewoners royaal uitzicht biedt. Door de inspringende 
woningkavels ontstaat een verticale geleding die de hoogte 
accentueert. Door de bovenste tien lagen extra te laten uitspringen 
wordt de toren ook duidelijk beëindigd. Bovenin liggen ook de 
grotere penthouses. De totale hoogte is 99 meter. 
Ontsluiting: Vier woningen per laag, bereikbaar via liften en 
een trappenhuis. Op de begane grond is de hoofdentree; hier zijn 
tevens vier woningen vanuit de hal bereikbaar.   
Voorzieningen: Door de ligging naast het centrum zijn 
alle voorzieningen op loopafstand aanwezig. Rondom 
het gebouw is een park aangelegd.   
Woonoppervlakte: De drie- en vierkamerwoningen 
variërenvan 90 tot 183 m2.  
Constructie: Het gebouw is opgetrokken in een betonskelet en 
bekleed met geprefabriceerde betonnen platen, voorzien van 
speciaal reliëf en een wisselend kleurenpatroon. 
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woonopp.:
apt” 110m2

apt*   138m2

1:200, 2 van 4 appartementen, verdieping 3-21

4 apt. begane grond, 1:1000

3 apt. per laag in top, 1:1000 4 apt. per laag 3-21, 1:1000
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