
Bouwgeschiedenis: Het William Booth-huis ontstond door een 
ontwikkeling midden jaren 90, waarbij corporaties aandacht gingen 
besteden aan ‘de onderkant van de samenleving’. Onze Woning 
(nu Woonbron) vierde haar 75-jarig jubileum met het aanbieden 
van ondersteuning aan het Leger des Heils. Dit vroeg aan Onze 
Woning, eigenaar van een aantal oude panden, om in plaats van 
daar te bouwen woningen een door hen voor langere tijd te huren 
gebouw te ontwikkelen voor nachtopvang voor dak- en thuislozen 
met seniorenkamers en een opvang voor jongeren van 16 tot 25 
jaar. De nachtopvang gebruikt de begane grond plus de helft van de 
eerste laag en heeft een eigen ingang. De rest van het gebouw bevat 
woonvertrekken en enkele gemeenschappelijke ruimten.
Stedenbouwkundige context: Het gebouw is onderdeel van 
een bestaande straatwand met gemengde bebouwing, veelal 
bedrijfsruimte op de begane grond met woningen erboven. Er 
tegenover, langs de Coolhaven, heeft het Leger des Heils enkele jaren 
later een tweede pand gebouwd met vooral een verpleeghuisfunctie.
Voorzieningen, aantal kamers: Nachtopvang: vijf slaapzalen voor 
totaal 34 mannen (ca. 5m2/p); twee slaapzalen voor totaal 10 vrouwen 
en twaalf individuele kamertjes. gezamelijk twee huiskamers, een 
dienkeuken en sanitair. Maaltijden worden aangeleverd door een 
centrale keuken elders in de stad. De 37 wooneenheden op de rest 
van de verdiepingen hebben per twee eenheden een keukentje, een 
douche en een wc. Op de vierde verdieping is nog een huiskamer.
Woonoppervlakte: een wooneenheid meet 24m2, inclusief keuken 
en sanitair voor 2 personen.
Constructie: Gewapend betonnen wanden en vloeren; gevels van 
metselwerk in twee kleuren. De nachtopvang heeft donkere baksteen 
en donkerblauwe houten kozijnen; de wooneenheden lichtere steen 
en witte kunststof kozijnen.                  Rotterdam-Woont.nl
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Adres: Dunantstraat 46
Wijk: Delfshaven (postcode 3024)
Bouwjaar: 1997
Typologie en aantal: nachtopvang (56 pers.) 
+ 37 wooneenheden
Architect: SAR Architecten (N. Bos, J. van de 
Wetering)
Opdrachtgever: Leger des Heils i.s.m. Woonbron
Aannemer: BV Bouwbedrijf VVS
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