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1/1 3.055 MUWI-flat ZUIDWIJK

Adres: Almstein 1-217
Wijk: Zuidwijk (postcode 3085)
Bouwjaar: 1960
Typologie en aantal: 98 galerijflats
Architect: E. Groosman, renovatie 1995: 
BTR, N. Bos
Opdrachtgever: STZ
Aannemer: Muys en de Winter bouw nv

Bouwgeschiedenis: Dit flatgebouw in het MUWI bouwsysteem is 
één van drie, ongeveer tegelijk gebouwd, met kleine verschillen, met 
name in de kopgevels. Via de centrale entree met trappenhuis en 2 
liften worden alle galerijen bereikt. De bovenste woonlaag ligt terug, 
met aangepaste woningen, ooit bedoeld voor verpleegsters. Ook rond 
de liftpartij en aan de kopgevels zijn enkele afwijkende woningtypen. 
De standaardwoning heeft 3 kamers; woonkamer en 1 slaapkamer 
aan de balkonzijde, 1 slaapkamer en de keuken aan de galerijzijde, 
badkamer, toilet en vaste kasten centraal in de plattegrond. 
Stedenbouwkundige context: Deze flatgebouwen dienen als 
markering langs de rand van de stadswijken en het Zuiderpark.
Voorzieningen: Op de begane grond een praktijkruimte, bergingen, 
de containerruimte en garages; eronder een volledige kelderlaag met 
de meeste bergingen. Er is een vuilstortkoker, aangesloten op de 
containerruimte. De Cv-ketel is geplaatst in de kelder. 
Woonoppervlakte: deze bedraagt 59-89 m2.
Constructie: Het MUWI bouwsysteem was één van de meest 
gebruikte systemen tijdens de wederopbouwperiode, vooral in de regio 
Rotterdam. Het is het meest geschikt voor etagebouw tot 4 à 5 lagen. 
Kenmerkend zijn de open glaspuien en de rondgaande vloerbanden. 
Deze drie hoogbouwflats in MUWI-systeem zijn bijzonder want dit  
kon alléén met extra betonkolommen en randbalken. 
Renovatie: Eind jaren ‘90  zijn de blokken in Zuidwijk gerenoveerd 
met als belangrijkste onderdeel een geheel nieuwe liftpartij , buiten 
het blok, in tegenstelling tot de oude situatie direct aansluitend op 
elke galerij; de trappenhuizen bleven gehandhaafd. De woningen zelf 
hebben een onderhoudsbeurt ondergaan: kunststof woonkamerpuien, 
gevelisolatie en nieuwe balkonhekken. De woningen bleken niet 
aanpasbaar aan specifieke eisen voor huisvesting van bejaarden.
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