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1/2 4.1984.3 CITEX
- strokenbouw noord- en zuidzijde - 

Adres: Fruitlaan, Buizenpark eo
Wijk: Katendrecht (postcode 3072)
Bouwjaar: 1984
Typologie en aantal: 278 portiek-, galerij-, 
be/bo-woningen en torenappartementen
Architect: INBO architecten, Van Woerkom
Opdrachtgever: Onze Woongemeenschap
Aannemer: Slokker Bouwberijf

Bouwgeschiedenis: Begin jaren zeventig werd besloten om 
Katendrecht aantrekkelijk te gaan maken door verplaatsing van de 
prostitutie, vervanging van industriële bebouwing door nieuwbouw 
en herstructurering en renovatie van de bestaande bebouwing. 
De eerste nieuwbouw was in 1979 in de Tolhuisstraat (zie project 
4.1979.3). Citex is een van de eerste grote herstructureringsplannen. 
Een fruitloods van CITEX  werd gesloopt, waardoor de eerste fase 
van 202 woningen op het Eerste Katendrechtse Hoofd kon worden 
gestart. Door het dempen van een haven kwam nog meer oppervakte 
beschikbaar voor woningbouw voor de tweede fase van 76 woningen. 
Het project omvat een grote verscheidenheid  aan woningtypes en –
grootten (hoog-, middelhoog- en laagbouw). De portiekwoningen zijn 
standaard driekamerwoningen. Bijzonder is de flexibiliteit: zowel de 
keuken als de woonkamer kan wisselend aan voor of achtergevel 
worden geplaatst, naar gelang uitzicht of bezonning en balkon; 
op de begane grond zijn ook vierkamerwoningen mogelijk. Het 
sanitair ligt centraal, de slaapkamers en keuken aan de gevel en 
de woonkamer aan de straat-/zonzijde met een inpandig balkon. De 
maisonnettes  zijn meest vierkamerwoningen met op de slaaplaag 
een dakterras. De toren is heeft merendeels hoekwoningen met drie 
kamers en verder tussenwoningen met twee kamers.    
Stedenbouwkundige context: De meeste woningen zijn 
ondergebracht in twee langgerekte gebogen bouwblokken van vijf 
bouwlagen met portieketage- en galerijwoningen; daartussen vier 
lagere blokjes van drie bouwlagen met beneden/bovenwoningen. Aan 
het einde van de tussenstrook staat een toren van 15 bouwlagen aan 
de Maas. Een voetgangersroute loopt dwars onder de lange blokken 
door via het Buizenpark naar de rivier: riant voor (sociale) woningbouw. 
Parkeren vindt grotendeels plaats langs de Fruitlaan.    
Woonoppervlakte: varieert van  53m2 tot 76m2.  
Constructie: Merendeels  in betonskelet (beukmaat van 5,10 m.), 
gevels baksteen met aluminium ramen en deuren. 
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2/2 4.1984.3 CITEX 
- toren en binnenterrein -

Adres: Fruitlaan, Buizenpark eo
Wijk: Katendrecht (postcode 3072)
Bouwjaar: 1984
Typologie en aantal: 278 portiek-, galerij-, 
be/bo-woningen en torenappartementen
Architect: INBO architecten, Van Woerkom
Opdrachtgever: Onze Woongemeenschap
Aannemer: Slokker Bouwberijf
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