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De Oranjeboomstraat is een lange straat door de Rotterdamse 

wijk Feijenoord. Het was ooit een statige laan met aan 

weerszijden pandsgewijze woningbouw, afgewisseld door 

grotere publieksgebouwen als scholen en kerken. Vooral aan 

de noordzijde van de Oranjeboomstraat zijn de woningen in de 

stadsvernieuwingsperiode vervangen door verschillende soorten 

nieuwbouw. Daarbij is de pandsgewijze opzet verlaten. De panden 

aan de zuidzijde zijn gerenoveerd. Veel van de oorspronkelijke 

architectonische finesse is daarbij verloren gegaan.

Huis met 2 deuren

De opgave was om aan de zuidzijde van de Oranjeboomstraat 

een plan met woningen te maken voor twee kavels aan 

weerszijde van een oude school met een dienstwoning. Daarbij 

is het historische gegeven van de pandsgewijze bebouwing 

geactualiseerd. Er is gewerkt met een ‘huis met 2 deuren’. Net als 

in de historische panden geven de deuren toegangen tot boven- 

en benedenwoningen. Naast de school is een doorsteek van de 

Oranjeboomstraat naar het Rosepark gemaakt. De gevels zijn 

verticaal opgebouwd, formeel en licht en verhullen de typologie. 

De woningen zijn bekleed met verschillende soorten baksteen. 
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Paarse stenen in tegelverband vormen een stevige plint en 

erkerachtige motieven in wisselende hoogte. De stenen boven de 

plint wisselen van kleur. Deze bewerkingen zijn per blok anders. 

De verhoudingen relateren niet alleen aan de historische panden, 

maar ook aan het schoolgebouw. De plinten komen voort uit 

de noodzaak van adaptief bouwen. De begane grond ligt boven 

overstromingsniveau en overbrugt het hoogteverschil tussen de 

straat en het achterterrein.De achterterreinen zijn ingericht met 

tuinen, bergingen, parkeervoorzieningen, beplantingen en kleine 

ontmoetingsplekken. 
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Oranjeboomstraat is a long avenue running through the Rotterdam 

Feijenoord district. Once is was a stately lane with narrowly 

parcelled housing on both sides. Larger public buildings, such as 

churches and schools, introduced variety to this repetitive pattern. 

Especially on the north side of Oranjeboomstraat these houses 

have been replaced by varying kinds of new build, all of which 

neglected the historic parcelling structure. The houses on the 

south side have been renovated. Much of the original architectural 

finesse has been lost.

House with 2 Doors

The task was to make a design for two plots at the south side 

of Oranjeboomstraat on either side of a school and a small 

house. The historic fact of the narrow house has been updated. 

The design was conceptualised by the ‘House with 2 Doors’. As 

in the historic houses the doors allow access to ground floor 

house and maisonettes on the second floor. A passage between 

Oranjeboomstraat and Rosepark was made at the north side of 

the school. The facades reflect the vertical organisation. They 

are formal and light and disguise the typology. The dwellings 

are cladded with different types of brick. Purple bricks in tile 
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bond establish a strong plinth and bay-window like motifs with 

different heights. The bricks above the plinths have different 

colours. These differentiations have applied differently in each 

block. The dimensions chosen do not merely relate to the historic 

houses, but also to the school building. The plinths were required 

as an adaptive measure in this unembanked area of Rotterdam. 

The ground floor is above flood level and bridges the difference 

between the level of the street and the rear gardens. The rear of 

the plot is designed with gardens, bicycle storages, parking facility, 

tree planting and small meeting places.



Nieuwbouw, schoolgebouw met dienstwoning

5



6

Situatie
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Doorsteek van Oranjeboomstraat naar Rosepark, op de achtergrond de Peperklip
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Doorsteek naar Rosepark, blik in de tuin van de school
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Achtergevel gezien vanaf Rosepark
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Huizen met 2 deuren
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Kopwoning aan Steven Hoogendijkstraat Principe schuine straathoek in de Hollandse stad
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Gevels noordelijk blok Binnenterrein
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Straathoek
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Plattegronden noordelijk blok
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Nieuwe tuinmuur aan Rosepark
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Terreininrichting noordelijk blok
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Detaillering tuinmuur
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Dakrand met spuwers
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Vormtekening prefeb beton spuwer
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Hekwerk Frans balkon
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Detaillering hekwerk 1:20 Gevelfragment aan doorsteek naar Rosepark
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