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Inleiding
SCHOLENCOMPLEX "Frankendaal" ontworpen door ir. A van der Steur, in 1930-1933 in de stijl van het Zakelijk
Expressionisme. Van der Steur was vanaf 1924 werkzaam bij de Rotterdamse Dienst Gemeentewerken, Hoofafdeling
III Stadsuitbreiding en gebouwen. Van 1929 tot 1939 was hij chef van deze afdeling. In deze periode werd een
groot aantal nieuwe schoolgebouwen gebouwd in Rotterdam, die door hun karakteristieke architectuur en het
complexmatige karakter vaak een opvallende positie innemen in de stad. Het scholencomplex "Frankendaal" ligt in
het zuidoostelijke deel van het tuindorp Vreewijk op een wigvormig terrein. De gebouwen zijn zodanig gesitueerd
dat aan de achterzijde een gemeenschappelijk open terrein is ontstaan, dat oorspronkelijk was voorzien van een
geometrische sierbestrating. Rondom de gebouwen liggen smalle grasvelden. Zuidwestelijk van de bewaarschool ligt
een groter, driehoekig grasveld. Het complex bestaat uit 7 onderdelen: een SCHOOLGEBOUW (1) oorspronkelijk
gebouwd als bewaarschool, twee SCHOOLGEBOUWEN (2, 3) voor Gewoon Lager Onderwijs, een
GYMNASTIEKGEBOUW (4) en drie OPSLAGGEBOUWTJES (5, 6, 7).
Omschrijving
De gebouwen van het scholencomplex, waarvan er twee in elkaars verlengde liggen en twee op de hoeken van het
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terrein zijn gesitueerd, worden met name gekenmerkt door lage overstekende schilddaken met grijze pannen en
dwarsgeplaatste hoge schoorstenen met ezelsruggen. Het ruime dakoverstek is aan de onderzijde voorzien van een
houten cassettenbetimmering. De gevels zijn opgetrokken in witgeverfde baksteen boven een basement van rode en
gele baksteen (respectievelijk paarse vlakke klinkers en Friese gele vlakke klinkers). De vensters, met bovenlichten,
zijn voorzien van smalle stalen profielen met roedenverdeling.
Waardering
Uit 1930-1933 daterend scholencomplex "Frankendaal" in zakelijk-expressionistische trant, van algemeen belang
vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische, typologische, stedenbouwkundige en ensemblewaarde.
Tevens van belang binnen het (scholen)oeuvre van architect A. van der Steur, uit de periode dat hij werkzaam was
bij de Rotterdamse Dienst Gemeentewerken, Hoofdafdeling III Stadsuitbreiding en Gebouwen.
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Inleiding
SCHOOLGEBOUW, deel uitmakend van het scholencomplex "Frankendaal", in 1930 gebouwd als bewaarschool en
gesitueerd op de noordoostelijke hoek van het terrein (Beukendaal).
Omschrijving
Schoolgebouw met een rechthoekige plattegrond en een risalerend middengedeelte. Het gebouw omvat één
bouwlaag onder een overstekend schilddak met grijze pannen, met daarop drie hoge gemetselde schoorstenen. De
bakstenen gevels zijn symmetrisch ingedeeld en witgeverfd boven een basement van rode en gele baksteen. De
vensters zijn voorzien van smalle stalen profielen met roedenverdeling. De lange gevels zijn geleed in een
middendeel en iets lagere zijpaviljoens. Het middendeel van de voorgevel bevat acht smalle, hoge vensters en twee
rechthoekige in het midden. De hoofdingang, met dubbele deur, bevindt zich links in het middendeel. De
zijpaviljoens bevatten ieder drie kleine rechthoekige vensters. Het middengedeelte van de achtergevel heeft in het
midden twee deuren en aan weerszijden elf hoge vensters, die aan de onderzijde zijn voorzien van geluidsisolerende
kasten van staal, glas en natuursteen. De zijpaviljoens bevatten vier openslaande deuren in een galerij, die gevormd
wordt door het ter plaatse ver overstekende dak, gesteund door bakstenen hoekpijlers en vier houten kolommen.
De zijgevels bevatten elk vijf hoge vensters. De school bevat in het langgerekte middendeel vier rechthoekige
'speelleerlokalen' parallel aan de brede, aan de noordzijde gesitueerde, gang met kleednissen. Centraal in de gang
een toiletruimte. De zijpaviljoens bevatten elk een groter lokaal en zijn voorzien van een gebogen plafond. In het
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interieur zijn ondermeer van belang de originele houten geprofileerde deuren en tegellambriseringen.
Waardering
Schoolgebouw, als beeldbepalend historisch-functioneel onderdeel van het Scholencomplex "Frankendaal" van
algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische, typologische en ensemblewaarde. Tevens
van belang binnen het (scholen)oeuvre van architect A. van der Steur, uit de periode dat hij werkzaam was bij de
Rotterdamse Dienst Gemeentewerken, Hoofdafdeling III Stadsuitbreiding en Gebouwen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Onderwijs en wetenschap

Schoolgebouw

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 21 oktober 2019

Pagina: 4 / 13

Monumentnummer*: 529870
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

23 april 2007

Kadaster deel/nr:

52050/128

Complexnummer

Complexnaam

529868

Scholencomplex Frankendaal

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Rotterdam

Rotterdam

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Frankendaal

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

70

3075 XS

Rotterdam

Frankendaal

134

3075 XS

Rotterdam

Frankendaal

138

3075 XS

Rotterdam

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

ROTTERDAM 5E AFD. (P,Q,V)

V

2537

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
SCHOOLGEBOUW, deel uitmakend van het scholencomplex "Frankendaal", in 1930 gebouwd als dubbele school voor
Gewoon Lager Onderwijs en gesitueerd in het zuidwestelijk deel van het terrein, parallel aan de Frankendaal. De
school ligt in het verlengde van een gelijkvormig schoolgebouw.
N.B. Het schoolgebouw is tegenwoordig door middel van een tussenbouw op de verdieping verbonden met het
naastgelegen schoolgebouw.
Omschrijving
Het schoolgebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en omvat twee bouwlagen onder een laag,
overstekend schilddak met grijze pannen, met daarop vijf hoge gemetselde schoorstenen. De bakstenen gevels zijn
witgeverfd boven een basement van rode en gele baksteen. De vensters zijn voorzien van smalle stalen profielen
met roedenverdeling. Het gebouw is aan de korte zijden voorzien van lagere uitbouwen. De westelijke uitbouw
omvat één bouwlaag en had de functie van hoofdingang voor de school op de begane grond. De oostelijke uitbouw
omvat twee bouwlagen en bevat het trappenhuis en de voormalige hoofdingang van de school op de verdieping. De
voorgevel heeft op beide bouwlagen 36 rechthoekige vensters, waarbij die op de begane grond voorzien zijn van
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uitgebouwde, geluidsisolerende kasten van staal, glas en natuursteen. De westelijke zijgevel bevat links van het
midden een dubbele deur met links daarvan een klein venster en rechts daarvan een smal en drie bredere vensters.
Ter hoogte van de verdieping bevinden zich vijf smalle hoge vensters. De achtergevel heeft een iets terugliggend
middendeel met in het midden op de begane grond een dubbele deur met aan weerszijden dertien vensters en op de
verdieping tien hoge, smalle vensters. Aan weerszijden hiervan bevinden zich op beide bouwlagen zeven kleinere
vensters. De kap bevat in het midden een driehoekig venster. De oostelijke zijgevel bevat in het midden een
dubbele deur met geometrisch siertraliewerk en links hiervan twee kleine vensters en op de verdieping een groter
venster. Aan de rechterzijde van de deur bevindt zich op beide bouwlagen een venster. De klaslokalen bevinden zich
op beide verdiepingen aan de zijde van de voorgevel. Aan de achterzijde zijn de gang en de toiletruimten
gesitueerd. De gangen en de trappenhuizen zijn op de begane grond voorzien van rechthoekige gele tegels, terwijl
op de verdieping gebruik is gemaakt van vierkante witte tegels; in beide gevallen afgewerkt met een band van
smalle rechthoekige zwarte tegels.
Waardering
Uit 1930-1933 daterend schoolgebouw in zakelijk-expressionistische trant, als beeldbepalend en historisch
functioneel onderdeel van het scholencomplex "Frankendaal" van algemeen belang vanwege de
architectuurhistorische, cultuurhistorische, typologische, stedenbouwkundige en ensemblewaarde. Tevens van
belang binnen het (scholen)oeuvre van architect A. van der Steur, uit de periode dat hij werkzaam was bij de
Rotterdamse Dienst Gemeentewerken, Hoofdafdeling III Stadsuitbreiding en Gebouwen.
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Inleiding
SCHOOLGEBOUW, deel uitmakend van het scholencomplex "Frankendaal", in 1930 gebouwd als dubbele school voor
Gewoon Lager Onderwijs en gesitueerd op het zuidoostelijk deel van het terrein, parallel aan de Frankendaal. De
school ligt in het verlengde van een gelijkvormig schoolgebouw.
N.B. Het schoolgebouw is tegenwoordig door middel van een tussenbouw op de verdieping verbonden met het
naastgelegen schoolgebouw.
Omschrijving
Het schoolgebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en omvat twee bouwlagen onder een laag,
overstekend schilddak met grijze pannen, met daarop vijf hoge schoorstenen. De bakstenen gevels zijn witgeverfd
boven een basement van rode en gele baksteen. De vensters zijn voorzien van smalle stalen profielen met
roedenverdeling. Het gebouw is aan de korte zijden voorzien van lagere uitbouwen. De oostelijke uitbouw omvat
een bouwlaag omvat en functioneerde oorspronkelijk als hoofdingang voor de school op de begane grond. De
westelijke uitbouw bestaat uit twee bouwlagen en bevat het trappenhuis en de voormalige hoofdingang voor de
school op de verdieping. De voorgevel heeft op beide bouwlagen 36 vensters, waarbij die op de begane grond
voorzien zijn van uitgebouwde, geluidsisolerende kasten van staal, glas en natuursteen. De oostelijke uitbouw bevat
hier rechts een dubbele deur met links daarvan twee kleine rechthoekige vensters. De oostelijke zijgevel bevat op
de begane grond vier grote getoogde vensters en op de verdieping vier smalle hoge vensters. De achtergevel is, op
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de uitbouwtjes na, symmetrisch en heeft een iets terugliggend middendeel. Het middendeel bevat op de begane
grond 30 vensters en op de verdieping tien smalle lange vensters. De kap bevat in het midden een driehoekig
venster. Aan weerszijden hiervan bevinden zich op de begane grond zeven smalle rechthoekige vensters en de
verdieping bevat zeven iets bredere vensters. Aan de oostzijde van de achtergevel, bevindt zich het lage uitbouwtje
met daarin een dubbele deur. De westelijk gelegen, hogere uitbouw is hier op de verdieping voorzien van een smalle
verticale vensterstrook. De westelijke zijgevel bevat op de begane grond in het midden een dubbele deur met
geometrisch siertraliewerk met aan links hiervan een venster en aan de rechterzijde twee vensters. De klaslokalen
bevinden zich op beide verdiepingen aan de zijde van de voorgevel, terwijl aan de achterzijde, de gang en de
toiletruimten zijn gesitueerd. De gangen en de trappenhuizen zijn op de begane grond voorzien van rechthoekige
gele tegels, terwijl op de verdieping gebruik is gemaakt van vierkante witte tegels. In beide gevallen afgewerkt met
een band van smalle rechthoekige zwarte tegels.
Waardering
Uit 1930-1933 daterend schoolgebouw in zakelijk-expressionistische trant als beeldbepalend en historischfunctioneel onderdeel van het scholencomplex "Frankendaal" van algemeen belang vanwege de
architectuurhistorische, cultuurhistorische, typologische, stedenbouwkundige en ensemblewaarde. Tevens van
belang binnen het (scholen)oeuvre van architect A. van der Steur, uit de periode dat hij werkzaam was bij de
Rotterdamse Dienst Gemeentewerken, Hoofdafdeling III Stadsuitbreiding en Gebouwen.
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GYMNASTIEKGEBOUW gebouwd in 1930, deel uitmakend van het scholencomplex "Frankendaal" en gesitueerd op de
noordwestelijke hoek van het terrein.
Omschrijving
Het gymnastiekgebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en omvat twee bouwlagen onder een
overstekend schilddak met grijze pannen, waarop zich twee hoge, gemetselde schoorstenen bevinden. De bakstenen
gevels zijn witgeverfd boven een basement van rode en gele baksteen en de vensters zijn voorzien van smalle
stalen profielen met roedenverdeling. De zuidwesthoek van het gebouw is voorzien van een aanbouw van een
bouwlaag, met aan de westzijde een gemetselde boog en aan de zuidkant drie segmentbogen op gemetselde
kolommen. In deze galerij bevindt zich de ingang, met dubbele getoogde deur. De noordgevel bevat per bouwlaag
tien hoge vensters. De zuidgevel bevat in het midden een verticale vensterstrook die het trappenhuis verlicht en aan
weerszijden drie vierkante vensters voorzien van segmentboogvormige rollagen. In het gymnastiekgebouw bevindt
zich op beide bouwlagen een gymnastieklokaal. Elk lokaal is voorzien van een door rondbogen afgescheiden smalle
bergplaats voor toestellen. Op de begane grond bevinden zich aan de westzijde twee kleedkamers.
Waardering
Uit 1930 daterend gymnastiekgebouw in zakelijk-expressionistische trant, als beeldbepalend en historischfunctioneel onderdeel van het scholencomplex "Frankendaal" van algemeen belang vanwege de
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architectuurhistorische, cultuurhistorische, typologische, stedenbouwkundige en ensemblewaarde. Tevens van
belang binnen het (scholen)oeuvre van architect A. van der Steur, uit de periode dat hij werkzaam was bij de
Rotterdamse Dienst Gemeentewerken, Hoofdafdeling III Stadsuitbreiding en Gebouwen.
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Inleiding
OPSLAGGEBOUWTJE, deel uitmakend van het scholencomplex "Frankendaal". Het gebouwtje is aan de
noordoostkant tegen het gymnastiekgebouw (complexonderdeel 4) aangebouwd.
Omschrijving
Het opslaggebouwtje is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond, die een hoek mist omdat het schuin tegen het
gymnastiekgebouw is aangebouwd. Het gebouwtje omvat één bouwlaag onder een overstekend schilddak en was
oorspronkelijk met het ten oosten ervan gelegen opslaggebouwtje verbonden door middel van een hek dat de
achteringang van het schoolterrein vormde. De bakstenen gevels zijn witgeschilderd boven een basement van rode
en gele baksteen. De lange gevels bevatten ieder twee centraal gelegen vensters, terwijl zich in de korte gevels
tegen over elkaar de deuren bevinden.
Waardering
Uit 1930 daterende opslaggebouwtjes als historisch-functioneel onderdeel van het scholencomplex "Frankendaal"
van algemeen belang vanwege de typologische en ensemblewaarde.
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Inleiding
OPSLAGGEBOUWTJE, deel uitmakend van het scholencomplex "Frankendaal". Het gebouwtje staat aan de
achterzijde van het schoolterrein.
Omschrijving
Het opslaggebouwtje is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond. Het gebouwtje omvat een bouwlaag onder
een overstekend schilddak en was oorspronkelijk met het ten westen ervan gelegen opslaggebouwtje verbonden
door middel van een hek dat de achteringang van het schoolterrein vormde. De bakstenen gevels zijn witgeschilderd
boven een basement van rode en gele baksteen. De lange gevels bevatten ieder twee centraal gelegen vensters,
terwijl zich in de korte gevels tegen over elkaar de deuren bevinden.
Waardering
Uit 1930 daterend opslaggebouwtje als historisch-functioneel onderdeel van het scholencomplex "Frankendaal" van
algemeen belang vanwege de typologische en ensemblewaarde.
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Inleiding
OPSLAGGEBOUW deel uitmakend van het scholencomplex "Frankendaal", westelijk gelegen van de voormalige
bewaarschool.
Omschrijving
Het opslaggebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en omvat één bouwlaag onder een overstekend
schilddak. De bakstenen gevels zijn witgeschilderd boven een basement van rode en gele baksteen. De lange gevels
bevatten beide twee vensters en de zuidwestgevel bevat een deur.
Waardering
Uit 1930 daterend opslaggebouw als historisch-functioneel onderdeel van het scholencomplex "Frankendaal" van
algemeen belang vanwege de typologische en ensemblewaarde.
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