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Grashof
Seniorenwoningen
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Grashof, Rotterdam
Sociale woningen voor senioren

In de Rotterdamse wijk Ommoord is het appartemen-
tencomplex Grashof gerealiseerd, waarin 43 sociale 
seniorenwoningen zijn opgenomen. Het is een bij-
zonder project dat bijdraagt aan de levensloopbes-
tendigheid van de buurt. Veel bewoners van Grashof 
wonen al sinds de jaren zestig in deze wijk en krijgen 
met de komst van dit ouderencomplex nu de kans 
om zelfstandig en tot op hoge leeftijd in hun eigen, 
vertrouwde woonbuurt te kunnen blijven wonen.

Bouwen voor senioren betekent speciale aandacht 
voor veiligheid, sociale contacten en comforta-
bele, flexibele woningen. Deze aspecten zijn al-
lemaal verwerkt in het ontwerp voor Gras hof. De 
flexibele woningplattegronden kunnen worden af-
gestemd op de behoeftes van de bewoners. Zo zijn 
de slaap- en badkamer bijvoorbeeld eenvoudig 
aan te passen indien een bewo ner mindervalide of 
bedlegerig wordt. Bewoners kunnen daarom tot op 
hoge leeftijd zelfstandig in het gebouw blijven wonen. 
Grashof is niet alleen als gebouw levensloopbes-
tendig, maar het project draagt ook bij aan de lev-
ensloopbestendigheid van de buurt. Veel bewoners 
van Grashof wonen al in Ommoord sinds de wijk in 
de jaren zestig werd gebouwd. Het vooruitzicht dat 
zij niet in hun eigen, vertrouwde woonbuurt oud 
kunnen worden is voor velen zeer geruststellend.
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Groene omgeving, veilig gevoel
Grashof biedt dan ook een prettige en gezonde leefo-
mgeving. Aan de zuidzijde bevindt zich de ‘buurttuin’, 
een voor de wijk belangrijke groene ruimte, met 
hoge oude bomen en een veel gebruikte wandel-
route naar het metrostation. Het gebouw is zodanig 
compact opgezet, dat er extra parkruimte vrij kwam 
ten opzichte van het stedenbouwkundig programma 
van eisen. Vanaf de woningen is goed zicht op het 
park en de parkeerplaats, wat de sociale veiligheid 
ten goede komt. Rond het gebouw speelt groen een 
grote rol. Langs roestvrijstalen spandraden op de 
donkerbruine bakstenen geveldelen groeien klimp-
lanten, op de begane grond hebben de bewoners bij 
de voordeur een eigen stukje groen, en de auto’s op 
de parkeerplaats aan de noordzijde worden deels 
aan het zicht onttrokken door hagen en bomen. 

Energie en milieu 
In het ontwerp waren tevens het energieverbruik en 
het milieu belangrijke aandachtspunten. De olieprijs 
zal de komende jaren steeds verder stijgen en bij een 
traditionele klimaatinstallatie stijgen de totale woon-
lasten van woningen mee. Om het energieverbruik te 
beperken is er gekozen voor passieve besparing: de 
woningen hebben de woonkamer zoveel mogelijk op 
het zuiden gericht met veel glas onder het overstek 
van brede balkons, waardoor de zonnewarmte in de 
winter optimaal wordt gebruikt en in de zomer wordt 
geweerd. Aan de noordzijde, bij de slaapkamers, is 
daarentegen zo min mogelijk glas en extra isolatie 
toegepast, zodat het warmteverlies minimaal is. De 
geringe verwarming die daarnaast nog nodig is wordt 
gehaald uit stadsverwarming, die gebruik maakt van 
restwarmte uit de Rotterdamse industrie. Daarnaast 
is er veel aandacht besteed aan waterbesparing.
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De gallerijen zijn voorzien van kleine vides voor het slaapkamerraam. Zo wordt er afstand, en dus privacy gecreëerd waar nodig, 
terwijl de woningen bij de voordeur een eigen plekje krijgen voor bijvoorbeeld plantjes. De goten zijn voorzien van een profilering, 
zodat de woningen toegankelijk zijn voor rolstoelen. 

De deuren in het centrale trappenhuis openen elektrisch. 
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De woningen zijn met de woonkamer en het balkon op het zuiden georiënteerd en kijken uit over het park. Over de bakstenen gevels zijn stalen kabels gespannen, waar 
klimop langs kan groeien. 
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Plattegrond
Begane Grond

schaal 1:300

A
B

1 woningentree
2 woonkamer
3 keuken
4 slaapkamer
5 badkamer
6 berging/washok

7 balkon
8 optionele kamer
9 hoofdtrappenhuis met lift
10 hoofdentree
11 (scootmobiel-) en fietsenberging
12 installatieruimte
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Plattegrond
Eerste en tweede verdieping

schaal 1:3001 woningentree
2 woonkamer
3 keuken
4 slaapkamer
5 badkamer
6 berging/washok
7 balkon
8 optionele kamer
9 hoofdtrappenhuis met lift
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28 7 3 4 5 61

Doorsneden
schaal 1:100

1 woningentree
2 woonkamer
3 keuken
4 slaapkamer
5 galerij met vloeropening
6 galerij
7 balkon
8 gevelbegroeiing

Doorsnede A Doorsnede B
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Projectnaam  Grashof seniorenwoningen
Adres   Brongras, Rotterdam

Opdrachtgever  Woonbron Ontwikkelings- 
   bedrijf

Architect  Architectenbureau 
   Paul de  Ruiter
Adres   Valschermkade 36D
   059 CD Amsterdam

Contactpersoon  Angela Sondervan
Telefoonnummer 020 6263244
E-mail   angela@paulderuiter.nl

Bruto vloeroppervlak  5.370 m²
Inhoud    13.600 m³
 
Start ontwerp   februari 2009
Start bouw   april 2012
Oplevering   april 2013

Projectarchitect  Paul de Ruiter
Project team  Caro van Dijk, Richard Buijs,  
   Niels Groeneveld, Marieke  
   Sijm
Adv. constructie  Leenbrak bouwkundig 
   adviesbureau bv
Aannemer  Stebru Bouw
Stedenbouwkundige dS+V Rotterdam

Projectgegevens


