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De confectiefabriek van de gebroeders Groosjohan
verhuisde in 1920 naar het statige hoekpand op de hoek
van de Aleidisstraat en de Jan van Avennesstraat in de
Rotterdamse wijk Middelland. Bijna honderd jaar later,
bij aanvang van het project in 2017, was er weinig over
van de oorspronkelijke allure van dit karakteristieke
hoekpand. De verticaliteit was grotendeels verdwenen
en veel karakteristieke details ontbraken.
In het transformatievoorstel van Mei is allereerst de
buitengevel gerestaureerd. De gemetselde dakrand en
de vlaggenmast boven de statige entree zijn hersteld.
De kozijnen en ramen hebben weer de oorspronkelijke
kleuren gekregen en de valramen zijn weer voorzien
van verticale roedes.
Om de aansluiting op het openbaar gebied te
verbeteren is de maaiveldaansluiting verzacht
door toepassing van geveltuinen en zijn er enkele
woningvoordeuren aan de straat toegevoegd. Het gat
in de straatwand van de Jan van Avennestraat ter
plaatse van de steeg is opgevuld met twee nieuwe
woningen.
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figuur 1
historische foto Confectiefabriek 1930
figuur 2
Confectiefabriek voor transformatie, situatie 2017
figuur 3
Confectiefabriek impressie ontwerp
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figuur 4,5
interieurfoto‘s bestaand
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figuur 6,7
Confectiefabriek impressie ontwerp
figuur 8
schema totaalvisie
figuur 9
Confectiefabriek impressie interieur
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Het programma bestaat in totaal uit 25 huurwoningen
met een gemiddeld oppervlak van 85m2. De woningen
hebben loftkwaliteit, met grote raampartijen, veel
daglicht en een grote verdiepingshoogte. Op het
dak zijn enkele bijzondere loftappartementen met
dakterras toegevoegd. Voor de ontsluiting van de
woningen wordt het oorspronkelijke karakteristieke
trappenhuis gebruikt. De Confectiefabriek is zowel in
woningaanbod als in uitstraling een sterke toevoeging
aan de wijk.
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Colofon
Confectiefabriek
Adres Confectiefabriek:
Aleidisstraat - Jan van Avennesstraat, Rotterdam, NL
Architect:
Mei architects and planners, Rotterdam
Contact Mei:
Mieke Winkel
Schiehavenkade 150, 3024 EZ Rotterdam
pr@mei-arch.eu | +31 10 425 2222
Team Mei:
Robert Winkel , Roy Wijte , Yan Hang Lo
Opdrachtgever:
Open Development BV
Aannemer:
Dura Vermeer Bouw Heyma
Constructeur:
Pieters Bouwtechniek , Delft
Adviseur bouwfysica:
LBP Sight , Nieuwegein
Installatie adviseur:
Van Toorenburg , Den Haag
Brand adviseur:
Adviesbureau Hamerlinck , Roosendaal
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2019
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figuur 10,11,12
Confectiefabriek na transformatie, 2019
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