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Pension Almonde ligt in ZoHo, een 
herontwikkelingsgebied nabij het 
centrum van Rotterdam. De 52 sociale 
huurwoningen worden vanwege 
funderingsproblemen gesloopt, alle 
huurders moeten verhuizen. Tot de 
sloop zijn de woningen een tijdelijk 
thuis voor bezoekers, migranten maar 
ook geboren en getogen Rotterdammers. 
Zij delen de straat met de bewoners die 
op het punt van vertrekken staan. Het 
pension voorkomt verwaarlozing en 
voorziet in dagelijkse behoeften met 
buurtfuncties in de plint. 
Stad in de Maak, initiatiefnemer van 
Pension Almonde, zoekt naar nieuwe, 
sociaal-inclusieve woonvormen, 
activeert leegstaand vastgoed, bevordert 
collectieve zelfwerkzaamheid en bouwt 
aan een inclusieve stad. Pension 
Almonde is mede mogelijk gemaakt 
door Stichting Havensteder, BankGiro 
Loterij Fonds en Citylab010.

Pension Almonde is located in ZoHo,  
a redevelopment area close to the centre 
of Rotterdam. The 52-unit social housing 
block is set to be demolished due to 
unstable foundations; all tenants must 
relocate. Until demolition begins, the 
empty apartments have become 
temporary homes for visitors, migrants 
and even born and bred Rotterdammers. 
They share the street with residents in the 
process of moving out. The hostel 
prevents degeneration, while street-level 
neighbourhood functions supply daily 
necessities. 
Stad in de Maak, the moving force behind 
Pension Almonde, explores new, socially 
inclusive forms of living, activates empty 
real estate, promotes collective self-
reliance and works towards an inclusive 
city. Pension Almonde is supported by 
Stichting Havensteder, BankGiro Loterij 
Fonds and Citylab010.

Woonblok met pension Almonde, 
Almondestraat, Rotterdam 
Housing block containing Almonde 
guesthouse, Almondestraat, Rotterdam
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Bewoners Anja Schmitt en Aad 
Groenewegen voor hun verhuizing 
Residents Anja Schmitt and Aad 
Groenewegen before their relocation

Bewoonster mevrouw Neijhorst vlak 
voor vertrek naar nieuwe woning 
Resident Mrs Neijhorst shortly before 
moving out to a new home

Voormalige woning mevrouw Neijhorst
Mrs Neijhorst’s former apartment

Voormalige woning mevrouw Neijhorst 
ingericht als pensionkamer 
Mrs Neijhorst’s former apartment fitted 
out as a guesthouse room

In het pension wonen tijdelijk onder 
anderen studenten, Rotterdammers in 
scheiding, gezinnen die door een ver-
bouwing tijdelijke woonruimte nodig 
hebben, migranten, kunstenaars en 
seizoensarbeiders.
The guesthouse is home to students, 
Rotterdammers in the process of divorce, 
families needing temporary housing 
during a renovation, migrants, artists and 
seasonal workers

Op nummer 157 is de gemeen schappe lijke 
woonkamer. Er is een grote keuken, een 
wasmachine, wifi en elke dinsdagavond 
gratis soep. 
Apartment 157 is the communal living 
room. There is a large kitchen, a washing 
machine, WiFi and, every Tuesday evening, 
free soup

Tijdelijk kunstproject in pension Almonde 
Temporary art project in the Almonde guesthouse


