
2.1903.1 DE DRIEHOEK (kluswoningen)
- tweede renovatie en sloop -

Adres: Katendrechtsestraat, Tolhuislaan, Re-
chthuisstraat
Wijk: Katendrecht (postcode 3072)
Bouwjaar: 2010
Typologie, aantal: 36 maisonnettes, apparte-
menten en eengezinswoningen
Architect: SAR architecten (J. vd Wetering)
Opdrachtgever: De Nieuwe Unie+Woonstad
Aannemer: BAM woningbouw

Bouwgeschiedenis: In 2007 is besloten een deel van het bouwblok 
te slopen en te vervangen door nieuwbouw naar ontwerp van 
Ruoff Architecten. De 31 resterende panden zijn aangewezen als 
klusproject, na het complex in Spangen. Aspirant-kopers schrijven in 
voor één of meerdere eenheden van 50 m2 (één laag in een pand). 
Met de architect wordt een totale differentiatie voor het bouwblok 
gemaakt, plus tekeningen van de door de kopers zelf te realiseren 
‘droomwoning’. Dit heeft anderhalf jaar geduurd. Sommige aspirant-
kopers zijn tijdens het proces afgehaakt: te weinig geld voor hun 
soms erg ambitieuze plannen.
Ontsluiting: Alle woningen krijgen weer een voordeur aan de straat, 
ook de maisonnettes op tweede- en derde verdieping. Voorschriften 
t.a.v. vluchtwegen maakten een vluchtweg over de daken nodig. 
Woonoppervlakte: De differentiatie is zeer gevarieerd qua soort 
woning maar ook qua woninggrootte: van 85 m2 tot 435 m2.
Constructie: Het bouwblok is zoveel mogelijk in z’n oorspronkelijke 
verschijningsvorm teruggebracht, met veel aandacht voor detaillering. 
Alle kozijnen in de voorgevel zijn weer in hun oorspronkelijk vorm 
vernieuwd. De achtergevels zijn geheel vervangen door een 
gemetselde spouwmuur die tevens voor een deel de stabiliteit van 
het casco moest waarborgen. De nog aanwezige zadeldaken zijn 
vervangen door een doorlopende langskap. Wel is het schuine dak 
aan de voorzijde sterk verhoogd; hierachter gaan dakterrassen schuil 
voor woningen zonder tuin. Thermisch en geluidstechnisch voldoen 
de woningen aan de toen geldende nieuwbouweisen. Kopers maken 
na oplevering van het casco de verdere inbouw zelf af, met gebruik 
van alle beschikbare materialen. Zij bouwen zelf of laten dit uitvoeren. 
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2011 Rechthuislaan na  cascorenovatie en ‘klussen’
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Situatie, schaalloos

2011 gevel Tolhuislaan na casorenovatie

2011 achtergevel tijdens casorenovatie

2007 eerste schets vervangende nieuwbouw
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