
Opdrachtgever: SpiritWonen (Dunavie)
Aannemer:  Heembouw 
Status:  opgeleverd in 2009
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Complex 308 
te Katwijk
Op een prachtige locatie, grenzend aan de Rijn 
en omringd door een parkachtige omgeving staan 
drie galerijflats uit de zestiger jaren. De woningen 
zijn met de woonkamer en buitenruimte gericht 
naar het water en gunstig georiënteerd op de 
zon. De woningen zijn hierdoor erg geliefd bij de 
bewoners. 

Bouwkundig en functioneel zijn de woongebouwen 
en de woningen echter niet meer van deze tijd. 
Een reden voor opdrachtgever SpiritWonen, om 
deze flats grondig te renoveren. De woningen 
werden intern gemoderniseerd en waar mogelijk 
aangepast aan de hedendaagse eisen. Voor het 
exterieur van de woongebouwen is gezocht naar 
een moderne en eigentijdse uitstraling. 



Voorgevel
Blok A, B en C

Achtergevel
Blok A, B en C

Rechter zijgevel
Blok A, B en C

Linker zijgevel
Blok A, B en C

C
om

pl
ex

 3
08

 t
e 

Ka
tw

ijk

bestaande situatie



Voorgevel
Blok A, B en C

Achtergevel
Blok A, B en C

Rechter zijgevel
Blok A, B en C

Linker zijgevel
Blok A, B en C
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nieuwe situatie

De hoofdentree van de flatgebouwen 
krijgt een ruim en licht trappenhuis en 
wordt voorzien van een nieuwe lift die 
uitzicht biedt op het park en het water. 
Intern krijgt de entree een frisse en 
warme sfeer door toepassing van een 
stalen trap met houten traptreden en 
een lichte wandafwerking. De vloer 
wordt afgewerkt met groot formaat 
tegels (600x600) in grijze aardetinten. 

De bestaande spijlen hekwerken van 
de balkons en de galerijen worden 
vervangen door hekwerken voorzien 
van glazen panelen. Aan de kant van 
de galerij zijn deze panelen wit getint 
en nagenoeg ondoorzichtig waardoor 
de horizontale lijnvoering van de 
gebouwen wordt versterkt.

De plint van de woongebouwen 
wordt bekleed met tegelwerk in een 
strokenpatroon. Dit patroon geeft het 
tegelwerk een abstract en continu 
karakter. De woonlagen staan als het 
ware op een platform, verheven boven 
het maaiveld. 

De kopgevels van de gebouwen worden 
geïsoleerd en afgewerkt met gevelstuc. 
Het stucwerk krijgt een lichte witte 
kleur. De kozijnen in de entreezone 
hebben een sterk contrast ten opzichte 
van dit stucwerk en benaderen in kleur 
de uitstraling van blank gelakt hout. 
Binnen de groene context geeft dit de 
woongebouwen een fris en modern 
beeld.



Voorgevel
Blok A, B en C

deuren
roodbruin

paneel hekwerk
melkwit glas

stucwerk
gebroken wit

entreeomkadering
hardsteen antraciet

kozijnen
oranje/bruin

kozijnen en deuren plint
antraciet

plint
MOSA - Terra Maastricht
legpatroon stroken, tegelverband TS-1

Linker zijgevel
Blok A, B en C

stucwerk
gebroken wit

balkonhekwerk
paneel groen glas

brievenbussen en beltableau
RVS

oud nieuw
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materialisatie
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foto’s - oud en nieuw
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foto’s - nieuw


