
In de FokkeSimonszstraat ligt het 19 appartementen tellende complex 
Simonsz naar ontwerp van Ronald Janssen Architecten. Bij de totstandkoming 
hiervan is gezocht naar een eigentijdse invulling in een straatbeeld dat wordt 
gekenmerkt door zijn grote diversiteit, zowel qua type bebouwing als schaal 
en periode. Het grote kavel dat ooit een school heeft  moeten huisvesten, 
is nog steeds voelbaar door de 45 meter brede gevel. Daarmee behoort 
Simonsz ook tot de grotere bouwwerken uit de buurt. 

Gelijktijdig wordt er door zijn grote en diepe penanten een verticale 
tussenschaal geïntroduceerd en zal men verdere schaalverkleiningen 
ontdekken wanneer men het bouwwerk benaderd: penanten die van 
beneden naar boven verbreden, en van boven naar beneden verdikken zijn, 
in combinatie met de verspringende gevel, kenmerkend voor het gebouw. 
De verhoogde plint waarmee op subtiele wijze de basis van een driedeling 
in de gevel wordt gecreëerd, biedt tegelijkertijd de ruimtelijkheid voor open 
woonruimtes met souterrain en bel-etage. 

Deze grotere woningen, aan achterzijde voorzien van tuin, zijn daarmee 
ook geschikt voor gezinnen. Voor de appartementen op verdieping is een 
loggia gesitueerd aan de galerij en vormt daarmee enerzijds een buffer tot de 
woningentree en anderzijds een plek voor contact met buren. Verder voorziet 
het gebouw naast bergingen, ook een gemeenschappelijke fietsenstalling en 
is er een wasruimte beschikbaar voor de bewoners. 
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Afbeelding: bovenaanzicht van de w-vormige nieuwbouw  
 
Uitgangspunt in het bouwplan is om de bestaande schaalverschillen in de straat te 
respecteren. De huidige gevelbreedte (45 meter) blijft daarom behouden en er wordt geen 
(horizontale) geleding aangebracht. In plaats daarvan wordt er een verticale opbouw met een 
eenlaagse plint, een tweelaags middendeel en een eenlaagse beëindiging toegepast waarbij 
in de beëindiging van het gebouw een tussenschaal wordt aangebracht. Op basis van deze 
verticale opbouw en tussenschaal krijgt de nieuwbouw een verticaal stramien met op de 
begane grond diepere en smalle penanten (muurvlakken) en forse neggen (ruimte tussen 
gevelvlak en kozijnen) en bredere penanten met minimale neggen op de verdiepingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding: schematische weergave totstandkoming schaal gebouw 
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