
parallellen 
& paradox





Stedenbouwkundig ontwerp 1976,
dienst stadsontwikkeling

Kaart Feijenoord 1900, voormalige havenindustriegebieden worden ingevuld met woningbouw. 
Het Simonsterrein maakt deel uit van het Feijenoord-Noordereiland en is de eerste stadshaven 

die ontwikkeld wordt als woningbouwlocatie.



2. Blinde gevels aan de Feijenoorddijk 
Open structuur blokken = openbaar groen? 
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Simonsterrein



2. Feijenoorddijk 
Ongedefinieerde afgebakende ruimten

1. Binnentuin woningblok
Ontworpen groen openbaar, ontsluiting bergingen, gebruik? 



4. Oude sleephelling Feijenoordhaven
Slechte kade, goede plek

3. Feijenoordhaven
Afgesloten van de Maas



5. Gevel Bautigemstraat
Esthetische kwaliteit? Privé - Openbaar? 

6. Privé zone Spiekmanstraat
Instant afrasteringen



Havenarbeiders 1970, foto collectie Nederlands Fotomuseum



‘70 bouwen met de bewoners

19e eeuws blok modern blok 1970Modern blok19e eeuws blok 1970 









‘10 bouwen met professionals



Nieuwe bewoners



Ontmoeting, zicht door de bouwblokken



Woning plattegrond verschilt in wezen niet veel 
met nu. Met name de vorm van presenteren is an-
ders. De woningen zijn flexibel georganiseerd met 
een gesloten kern centraal, met daarin de sani-
taire voorzieningen. 



Feijenoorddijk
Gerenoveerde gesloten woningblokken 





bewoners 
diversiteit

afschermen 
openbare ruimte

upgraden gevels

identiteit bewoners





bewoners 
diversiteit



Feijenoordkade 



Feijenoordkade 
Optopping van de kade blokken





afschermen 
openbare ruimte



Tussengebied blokken, entree binnentuin

Feijenoorddijk open groen voor de buurt? 





Afsluiten binnengebieden





Binding bewoners met gedeeld groen





Openen gevels aan de kopse kanten van de blokken, identiteit woningen





Kwaliteit en functie geven aan de openbare ruimte, strand aan de Maas.







upgraden gevels







Spiekmanstraat richting Feijenoorddijk





Instant afrastering privé gebied

afrastering door gemeente?



 esthetische kwaliteit ?

rommelig gevelbeeld door de diverse balkoninrichtingen



Eenduidige materialisering privegebied  >  rustig gevelbeeld





vertikale gevel doorsnede 
bestaande situatie
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Buitengevelisolatie met 
gepleisterde afwerking:

-mortel (bevestigen isoplaat)
-isolatieplaat 40-200mm
-slagschroeven
-glasvezelgaas ingebed in mortel
-voorstrijk
-afwerklaag (stuc)

waterstop:

 

bitumen

Buitengevelisolatie met 
gepleisterde afwerking:

-mortel (bevestigen isoplaat)
-isolatieplaat 40-200mm
-slagschroeven
-glasvezelgaas ingebed in mortel
-voorstrijk
-afwerklaag (stuc)

Buitengevelisolatie met 
gepleisterde afwerking:

-mortel (bevestigen isoplaat)
-isolatieplaat 40-200mm
-slagschroeven
-glasvezelgaas ingebed in mortel
-voorstrijk
-afwerklaag (stuc)

vertikale gevel doorsnede nageïsoleerd met 
stucafwerking



Impressie nageïsoleerde gevel 







identiteit bewoners
















