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TE HOOGERBRUGGE I
154 ouderenwoningen met gemeenschappelijke voorzieningen in 
Ommoord, Rotterdam.
opdrachtgever Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR)
ontwerp 2002-2004 uitvoering 2004-november 2006
medewerkers: mechiel van den dolder, jan hoffmans, hélène 
houben, richard van hout, andries laane, henk marsman, arjan 
wierckx. (foto’s Jannes Linders en Villanova)

Te Hoogerbugge I maakt deel uit van het 
Servicecentrum Te Hoogerbugge, dat bestaat uit 5 
woongebouwen voor ouderen. Het complex ligt net 
buiten de noord-west hoek van de ruit van Ommoord, 
op een steenworp afstand van de Rotte. Als je met 
de auto komt rijd je over de randweg rond Ommoord 
tot aan de Varenhof, die je dan binnenrijdt en waar 
Te Hoogebrugge I de afsluiting van de hof vormt. Dit 
is de stedelijke kant van het gebouw. Aan de andere 
kant staat het gebouw in het groene landschap 
rondom de Rotte. Vanaf de Rotte en de fietspaden aan 
weerszijden ervan is het gebouw van verre zichtbaar 
als vrij object langs de rivier, tegen de achtergrond van 
de Ommoordse flatbebouwing.

Met de bouw van Te Hoogerbrugge is begonnen in 
1971, als een complex ouderenhuisvesting in de 
premie A-sector. Na gebouw I volgde in 1972 gebouw 
II en in 1979 gebouw III. 
In 1994 wordt een herstructurering ingezet met 
het toevoegen van een nieuw gebouw IV. In 1999 
wordt gebouw II gesloopt en vervangen door 2 
torengebouwen, een nieuw gebouw II en gebouw V, 
die zomer 2001 zijn opgeleverd. In 2002 wordt gebouw 
III gerenoveerd. Sluitstuk van de herstructurering is 
sloop en nieuwbouw van gebouw I, waarin ook alle 
gemeenschappelijke voorzieningen van het hele 
complex zitten. Het nieuwe Te Hoogerbrugge I wordt in 
dit boekje weergegeven. 

Het gebouw is verticaal verdeeld in een onderbouw 
en een bovenbouw. De onderbouw beslaat souterrain 
tot en met 1e verdieping, en is uitgevoerd in een 
antracietkleurige breuksteen, stootvoegloos gemetseld. 
Boven de onderbouw is rondom de 2e tot en met de 
9e verdieping een wit betonnen kader aangebracht, 
waarmee de bovenbouw als zodanig wordt 
gemarkeerd en op grotere afstand als object wordt 
omlijnd. Binnen het kader lopen horizontale lijnen 
van betonnen zeembalkons. Op de kopgevels van de 
bovenbouw krijgen de gladde betonlijnen een invulling 
van witte breuksteen. Bovenbouw en onderbouw 
worden gescheiden door een rondlopende glasstrook 
met doorzichtig en ondoorzichtig, antraciet gekleurd 
glas.

De basis opzet van het nieuwe Te Hoogebrugge I 
is een gebouw met een middengang en dezelfde 
woningtypen aan weerszijden van de gang. Aan de 
noordkop zit een aangepast woningtype, dat het 
vrije uitzicht optimaal benut. Langs de hele oost- en 
westgevel lopen zeembalkons, plaatselijk verbreed tot 
loggia.
Op een vaste stramienmaat van 6,90m staan dragende 
betonwanden, uitgevoerd in tunnelbekisting. Op 3 
stramienen is er één niet-dragende woningscheidende 
gipsplaatwand, zodat er op elke 3 stramienen 2 
woningen zijn. Met deze gipswanden en met twee 
grote sparingen in de betonwanden aan weerszijden 
van de gipswanden, is er een flexibiliteit ingebouwd die 
in de toekomst ander gebruiksmogelijkheden toelaat, 
bijvoorbeeld als verzorgings-eenheden.
De basis woning heeft 3 kamers en is een voor de 
SOR beproefd type ouderenwoning. De 2e slaapkamer 
ligt tussen de hoofdslaapkamer en de woonkamer  met 
een verdiepingshoge, twee meter brede schuifpui naar 
de woonkamer. De keukens hebben een groot raam 
naar de middengang, die daardoor meer licht krijgt en 
verlevendigd wordt.

Het complex met het oude Te Hoogerbrugge I





De middengang is aan de oostkant vlak met 
doorstekende koppen van de betonwanden, waarin 
ook de verlichting is opgenomen. Aan de westkant 
zitten er kleine sprongen in de wand, waardoor de 
gang in kleinere stukken verdeeld wordt. De lifthal 
is aan de westgevel steeds 2 lagen hoog, met een 
zitje op de onderste laag. Via deze hal en via de 
vluchttrappen aan de uiteinden van de gang komt 
daglicht naar binnen in de middengang.

In de onderbouw zijn, behalve nog een aantal 
woningen op 1e verdieping en bel-etage, de 
gemeenschappelijke voorzieningen voor het hele 
complex ondergebracht. Ze omvatten een restaurant 
met keuken, recreatiezaal, toiletten, receptie, kapper 
en schoonheidsspecialist, fitnessruimte en ruimtes 
fysiotherapie, wasserette en hobbyruimte, bibliotheek 
annex internet-café, een winkel, magazijnen en 
fietsenbergingen, vergaderzaal en kantoortje en een 
logeerkamer.
De voorzieningen zitten op de begane grond, het half-
verdiepte souterrain onder één helft van het gebouw, 
een deel van de beletage boven op het souterrain en 
een stukje van de eerste verdieping. Alle ruimtes liggen 
aan of vlak bij de centrale ingangshal over de volle 
diepte van het gebouw tussen oost- en westgevel, met 
een hoogte van 2½ verdieping aan de kant van de 

hoofdingang. De hal is de verbindende spil tussen de 
verschillende nivo’s van de voorzieningen. 
Het restaurant is een stukje uitgebouwd met een soort 
serre met buitenterras aan de westgevel, die uitzicht 
biedt op de lange bocht van de Rotte aan die kant van 
het gebouw. De recreatiezaal ligt aan de hofkant, naast 
de hoofdingang.
Alle gemeenschappelijke ruimten grenzen met puien 
in blank larikshout aan de gemeenschappelijke 
verkeersruimten. Aan de onder en bovenkant zit er 
blank glas in de puien, in het midden mat glas.

Restaurant en recreatiezaal liggen aan weerszijden 
van de middengang. De houten binnenpuien aan 
de gang van restaurant en recreatieruimte kunnen 
weggeschoven worden, zodat bij bijzondere 
gelegenheden deze 2 ruimtes samengetrokken kunnen 
worden tot één grote gemeenschappelijke ruimte. 

In ruimtelijke opzet en in materialisering hebben we 
een bij-de-tijds gebouw willen maken voor moderne 
ouderen. Bij de nieuwe generaties ouderen die hier 
zullen wonen doet zich het bijzondere fenomeen 
voor dat ze steeds jonger worden. Dat wordt ook 
geïllustreerd door het feit dat eertijdse jeugdidolen als 
Paul McCartney (64), Tina Turner (66), Mick Jagger 
(62) of Boudewijn de Groot (62) inmiddels bij deze 
generaties horen.

In het gevelbeeld aan de buitenkant wordt een spel 
gespeeld tussen kader en invulling. Het witte betonnen  
kader geeft een stevige omlijning aan het gebouw: 
het staat voor de zwaartekracht waarmee niet valt 
te spotten. Binnen de vaste lijnen van het kader 
zijn verdiepingshoge glaspuien aangebracht die het 
prachtige uitzicht op het Rotte-landschap de woning 
binnenhalen. Per woning zijn er twee dichte panelen, 
in blauw gekleurd glas en met een houtstruktuur. De 
dichte panelen springen dansend uit de betonbanden 
- en spotten zo toch een beetje met de zwaartekracht 
– op zoek naar een ritme dat zijn betekenis vindt in de 
schaal van het gebouw. Het is niet een woeste, wulpse 
dans van een Tina Turner in haar beste jaren, maar 
meer een dans voor ouderen: een tikkeltje strammer, 
maar sierlijk, fijnzinnig en met een glimlach.

De materialen van de buitenkant komen terug aan de 
binnenkant, in de gangen en algemene ruimten. 
We wilden verschillende en contrasterende materialen 
toepassen die meerder sensaties oproepen en die de 
zinnen op diverse manieren prikkelen: hard, donker 
spiegelend, blauw glas, zacht en warm hout, gladde 
witte beton en ruwe witte breuksteen met kleine 
glittertjes er in die meer of minder glinsteren naar 
gelang van de lichtval. 
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begane grond/entresol
1.keuken 2.restaurant 3.recreatie-ruimte 4.receptie/huismeester
5.ingangshal 6.bibliotheek/internetcafé 7.kapsalon 
8. schoonheidsspecialist 9.winkel 10.postkasten 11.ingang fietsen
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souterrain
1.fitness 2.fysiopraktijk 3.wasserette 4.hobbyruimte 5.opslag 
6.fietsenberging 7.stookruimte 8.hydrofoor 9.containerruimte 10.ingang fietsen (met hefplateau)





tweede t/m negende verdieping

eerste verdieping
1. vergaderruimte
2. zorgconsulent
3. logeerkamer
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type ZW/ZO type W (west) type NW

type O (oost) type type NO

type W4 (4k-woning west)












