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Adres: C.P. Tielestraat 57
Wijk: Nieuwe Westen (postcode 3023)
Bouwjaar: ca.1916, herbestemming 2007-
2010
Typologie en aantal: 9 be/bo-woningen
Architect: casco Hulshof architecten en 
Gunneweg&Burg, woning Fluitman architecten
Opdrachtgever: Kopersvereniging De Om-
scholing (inititatief: Urbannerdam+Hulshof)
Aannemer: Ciolina

Bouwgeschiedenis: Het Rotterdamse bureau Urbannerdam, dat 
o.a. adviseert bij projecten voor stedelijke vernieuwing, heeft in 2003 
met Hulshof Architecten initiatief genomen om de Hooimansschool 
te verbouwen tot 9 stadsappartementen. Dit is gedaan door middel 
van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en is voorgelegd 
aan woningcorporatie Woonbron (die over de ontwikkelrechten 
beschikte) en de gemeente Rotterdam (eigenaar van het pand). 
Urbannerdam is daarna gestart met de werving van kandidaten voor 
de oprichting van een kopersvereniging. Zij hebben verder geholpen 
met het verdelen van de stichtingskosten, het aangaan van koop- en 
aannemingsovereenkomsten, het opstellen van de splitsingsakte en 
het oprichten van de VvE.  De planvoorbereiding is in 2007 afgerond 
met de aanbesteding. Een financiële tegenvaller waren de kosten 
voor funderingsherstel. De feitelijke ombouw van de school tot 
woningen vond plaats in 2008 en in 2009 zijn de bewoners begonnen 
met de werkzaamheden in hun eigen woning. 
Stedenbouwkundige context: De voormalige school ligt op een 
binnenterrein tussen voornamelijk woningen, bereikbaar door een 
relatief smalle toegang vanaf de straat. De voormalige speelplaats 
aan de zuidzijde is een ruime voortuin geworden. Aan de achterzijde 
wordt de bouw van een nieuwbouw CPO project voorbereid.
Voorzieningen: Een gemeenschappelijke en afsluitbaren tuin met 
fietsenstalling. De bovenwoningen hebben een ruim dakterras.   
Woonoppervlakte: Varierend van 85 tot 210 m2.
Constructie: Traditioneel metselwerk met typische afwerkingen van 
begin 20e eeuw; terrazzo vloeren en wandtegels. Voor het maken van 
doorbraken in muren en het maken van de tussenverdiepingen zijn 
stalen constructies aangebracht. De woningen bestaan in principe 
uit 1 of 2 klaslokalen. In enkele grote raampartijen zijn zijn deuren 
geplaatst. In verband met het funderingsherstel is de bg vloer gezakt. 
Op het dak zijn dakopbouwen geplaatst naar een ruim dakterras.
Open huis: Op 30 juni 2013 is in het kader van het Zo wil ik wonen! 
programma van de AIRfoundation.nl onder meer de woning van 
fluitmanarchitecten.nl opengesteld voor bezoek.
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