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1/3 5.2010.2 HERSTRUCTURERING LAGE LAND 
(bestaande bouw)

Adres: Kramerstraat, Vignolastraat, etc
Wijk: Het Lage Land (postcode 3067)
Bouwjaar: 1964
Typologie en aantal: 168  gestapelde 
galerijflats
Architect: dienst Volkhuisvesting
Opdrachtgever: dienst Volkshuisvesting
Aannemer: Van Hattem en Blankevoort 
(Rottinghuis-systeem)

[AvW 4/2010]

2009 sloop

2009 bestaande tweelaagse bouw

2009 bestaande vierlaagse bouw

2010 interieur penthouse

Rotterdam.nl

woonopp.:
35 en 67 m2

ext. berg.:
ca. 10 m2

woonopp.:
49 m2

ext. berg.:
-

3e laag 4-laags bouwblok 1:500

2e woonlaag tweelaags bouwblok 1:500

1:500 drsn

4 bouwlagen

1:200  hoekwoning en eerste van reeks galerijwoningen

1:200 hoekwoning

Bouwgeschiedenis: In de jaren 1963 t/m 1967 kwam in 
Alexanderpolder de wijk Het Lage Land tot stand waarvoor de eerste 
ontwerpen vanaf 1953 zijn ontwikkeld door Lotte Stam-Beese, 
Jaap Bakema en anderen, mede op basis van de theorieën van de 
CIAM. Deze driekamerwoningen, met een praktische plattegrond, 
werden begin jaren zestig in opdracht van de dienst Volkshuisvesting 
op meerdere plaatsen in de stad gebouwd in het zogenaamde 
Rottinghuissysteem. Hoewel de woningen zeer geschikt zijn voor 
ouderen en alleenstaanden (in de kleinere woningen op de koppen) 
worden deze woningblokken nu veelal gesloopt.

Ontsluiting: Aan twee zijden van het bouwblok was aan het einde 
van de galerij een ruim trappenhuis. In de jaren negentig is aan één 
zijde bij het trappenhuis een lift toegevoegd.
Voorzieningen: de bergingen bevinden zich in de onderbouw.
Aantal kamers en oppervlakte: twee- en vierkamerwoningen van 
35m2  resp. 67m2.
Constructie: de woningen zijn opgebouwd in het Rottinghuis-
systeem.

1:500 drsn

2 bouwlagen



Rotterdam-Woont.nl

2/3 5.2010.2 HERSTRUCTURERING LAGE LAND 
(optoppen)

Adres: Kramerstraat, De Klerkstraat
Wijk: Het Lage Land (postcode 3067)
Bouwjaar: 2007
Typologie en aantal: 48 maisonnette pent-
houses
Architect: Kolpa architecten
Opdrachtgever: PWS
Aannemer: Van Hattem

[AvW 4/2010]

2008  interieur penthouse

2009 noodgevel

2010 interieur penthouse

Rotterdam.nl

woonopp.:
115 m2

1:200 penthouse (vierde verdieping) penthouse (vijfde verdieping)

doorsnede, 1:500

Bouwgeschiedenis: Dit initiatief is het gevolg van het in 2000 
genomen collegebesluit om alternatieven te zoeken voor sloop en 
nieuwbouw. Om schaarse bouwgrond te sparen zijn initiatieven 
gestimuleerd om onder andere platte daken te benutten voor het 
toevoegen van bouwvolume. Essentieel voor dit project was dat 
de realisatie snel en efficiënt moest verlopen, zodat overlast voor 
bewoners in de bestaande woningen zoveel mogelijk werd beperkt. 
Ontsluiting: De lift die eerder in de jaren negentig was toegevoegd 
aan een kopse zijde van het bestaande bouwblok van zes woningen 
is met het ‘optoppen’ met nog een laag verhoogd. Op het bestaande 
dak is een galerij naar de maisonnettes toegevoegd, waarbij men 
binnenkomt op de slaapverdieping. De interne trap, in een royale 
vide, leidt naar de woonkamer met keuken en ruim terras met pergola 
op het zuiden. Met de uitbreiding van lift en trappenhuis is er een 
zevende, kleinere woning op de kop toegevoegd. Stedenbouwkundig 
is dit een zeer bruikbare oplossing; het omliggende groen heeft 
tevens een opknapbeurt gehad.
Voorzieningen: lift en bergingen op de begane grond.
Aantal kamers en oppervlakte: Twee- en driekamerwoningen van 
ca. 115 m2.
Constructie: Na studie van de architect werd ervoor gekozen om de 
woningen in staalskelet uit te voeren met dezelfde breedtemaat van 
7,53 meter als de ondergelegen woningen. 



situatie, schaalloos

schematisch aanzicht

doorsnede, 1:500

1:200   maisonnette 2e en 3e verd.

1:200    maisonnette begane grond en 1e verd.

Rotterdam-Woont.nl

3/3 5.2010.2 HERSTRUCTURERING LAGE LAND 
(vervangende nieuwbouw)

Adres: Dosiostraat e.o.
Wijk: Het Lage Land (postcode 3066)
Bouwjaar: 2010
Typologie en aantal: 105 éénsgezinswonin-
gen en boven/benedenwoningen
Architect: K.A.W. architecten (Koopman)
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam
Aannemer: BAM

[AvW 4/2010]

2009  impressie doorsnede van stadswoningen

2009 impressie zuidgevel

2009 impressie vogelvlucht

Rotterdam.nl

woonopp.:
 90 m2

ext. berg.:
1 m2

Bouwgeschiedenis: Zoals op meerdere plaatsen in de stad is 
ook in Alexanderpolder door de woningbouwvereniging en de 
gemeente besloten om op enkele plaatsen een herstructurering 
door te voeren  d.m.v. vervangende nieuwbouw. Deze drie typen 
nieuwbouwwoningen zijn daar een goed voorbeeld van. De locatie 
langs het Prinsenpark op de overgang naar de wijk Prinsenland wordt 
een goede plek voor koopwoningen geacht; de nieuwbouw levert 
tevens een bijdrage tot een meer evenwichtige woningmarkt. De uit 
1964 daterende 168 galerijflats (drie lagen op onderbouw) en 24 kleine 
boven- en benedenwoningen, totaal 192 sociale huurwoningen, zijn 
in 2009 gesloopt en vervangen door 105 koopwoningen.  
Stedenbouw: In de verkaveling is het stedenbouwkundig grid 
van Stam-Beese gerespecteerd door de nieuwe woonblokken op 
dezelfde plaats te bouwen. Het plan is opgezet met drie verschillende 
woningtypen; A:  60  vierlaagse ‘stadswoningen’, B: 12 ‘parkwoningen’  
C: 33 ‘herenhuizen’. 
A: Stadswoningen zijn gestapelde maisonnettes: de benedenwoning 
heeft een tuin op het zuiden van waaruit ook de entree/voordeur 
(zonder tochtportaal!) wordt bereikt. De bovenwoningen hebben 
hun entree aan de straatzijde en gaan via een klein trappenhuis 
per twee woningen naar de tweede etage; daar is de woonkamer 
met een royaal dakterras op het zuiden. Op de slaaplagen zijn drie 
slaapkamers, een ruime badkamer en een berging.
B:  Parkwoningen zijn royale eengezinswoningen met tuin in twee 
lagen met een lessenaarsdak. De begane.grond heeft de keuken aan 
de straatzijde en een ruime woonkamer annex tuin met aangebouwde 
berging; de woningentree ligt aan de straatzijde, met voortuin. Op de 
verdieping zijn drie ruime slaapkamers en een royale badkamer. Op 
de zolderverdieping is plaats voor een extra kamer en bergruimte. 
C: Herenhuizen zijn iets smaller dan de parkwoningen met vrijwel 
dezelfde indeling. Het verschil is dat de daklaag een volwaardige 
verdieping is met plaats voor nog twee kamers.

Constructie: Deze nieuwbouwwoningen zijn alle 
opgetrokken in dezelfde gele baksteen en hebben 
een strakke architectuur met eenzelfde uitwerking van 
raampartijen en verzorgde detaillering. De privétuinen 
worden afgescheiden van de openbare ruimte door een 
haag. Bijzonder bij dit herstructureringsproject zijn de 
zogenaamde stadswoningen, wat inhoudt de terugkeer 
van de boven- en benedenwoning in een nieuwe versie 
(zonder lift!).

bovenwoning

benedenwoning

woonopp.:
100 m2

ext. berg.:
8 m2
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