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Al een paar weken daarvoor vertrok-
ken een voor een zijn collega-krakers 
en ook de adhoc-bewoners uit hun 
woningen aan de Drievriendenstraat 
en de Drievriendendwarsstraat. De 
zwarte kip die eenzaam en alleen 
in de binnentuin van de Drievrien-
dendwarsstraat werd achtergelaten 
door een kraker, werd op het laatste 
moment nog door hem afgehaald. 
Alle krakers kregen een maand eer-
der een brief  waarin hen verzocht 
werd vóór medio april de panden te 
verlaten, nu er al een contract was 
getekend met een koper die plannen 
heeft het blok te renoveren naar 
de oude staat. De deuren van de 
leeggekomen panden werden direct 
dichtgetimmerd met  houten platen 
die ooit in opdracht van Woonstad 
beschilderd zijn door een kunstenaar. 
De naam van de ontwikkelaar wordt 
niet prijsgegeven door Woonstad, 
want niets is helemaal zeker totdat 
alles rond is. Al zal de woningcorpo-
ratie niets laten doorschemeren van 
onzekerheid. Alles om te voorkomen 
dat tijdelijke bewoners zichzelf meer 
tijd gunnen voordat ze definitief 
vertrekken.

Of het Drievriendenblok al een nieu-
we eigenaar heeft? Nieuwsgierige 
buurtbewoners krijgen desgevraagd 
summiere informatie. Het contract 
met een koper is ondertekend onder 
ontbindende voorwaarden, laat 
projectmanager Erik Hoeflaak weten 
vanachter zijn pc ten kantore van 
Woonstad als wordt gevraagd naar 
de laatste stand van zaken.  De voor-
waarden zijn: 1- de panden moeten 

leeg worden opgeleverd, 2 - het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken 
zal toestemming moeten geven voor 
de verkoop en 3 – de koper moet 
zijn financiering rond krijgen.
Voorwaarde 1: het leeg opleveren 
van de panden lijkt te lukken, nu de 
laatste kraker op deze zondag 21 
april aan het verhuizen is.
Wie is de koper precies? Er is één 
woordvoerder die namens de koper 
informatie geeft; de heer Bob Vreug-
denhil, die ook de renovatie onder 
handen zal nemen. Zijn antwoorden 
op nieuwsgierige vragen van buurt-
bewoners beantwoordt hij met groot 
optimisme. De toestemming van het 
ministerie is er al, laat hij weten per 
email. Aan voorwaarde 2 lijkt dus 
ook te zijn voldaan, Hoe zit het met 
voorwaarde 3: het rondkrijgen van 
de  financiering? Dat is nu even een 
kwestie van tijd, zegt Bob Vreugden-
hil. De optimist ziet geen beren op 
de weg.

De bewoners en omwonenden 
van het Drievriendenblok die bij 
Woonstad hebben aangedrongen 
op renovatie, kunnen alleen maar 
hopen dat die beren weg blijven. 
Houdt Woonstad zich aan zijn laatste 
belofte bij de vergadering van de 
gemeenteraadscommissie van 5 
september 2012 waar ook wethou-
der Hamit Karakus beloofde zich in 
te spannen voor renovatie? Bij deze 
vergadering presenteerde architect 
Roelant ten Kate van Studio Dapper 
een plan voor behoud van het Drie-
vriendenblok in de oorspronkelijke 
staat. Met dit plan voor ogen 

Stuivertjes wisselen 
in het Drievriendenblok
Op een warme zondagmiddag in de laatste week van april, terwijl het voorjaar van 2013 al een paar weken 
na een hele lange winter probeert door te breken, staat een verhuistruck annex reistruck voor de deur van de 
Drievriendendwarsstraat nr. 9. Klaar om het interieur van de laatste overgebleven kraker, Aron, in te laden en 
te verhuizen naar Kralingen waar hij een nieuw onderkomen heeft gevonden.

Voor de toekomst van de Sint-
Mariastraat zijn twee routes 
uitgestippeld. Drie panden staan 
op de nominatie om te worden 
gerenoveerd. Woonstad knapt ze 
binnenkort op en als het een beetje 
meezit leven tevreden huurders 
daar nog lang en gelukkig. 

Zeventien panden gaan een 
toekomst als kluspand tegemoet. 
Woonstad herstelt de fundering 
en restaureert de gevel. Zeventien 
kopers renoveren het pand en als 
het een beetje meezit leven de 
tevreden eigenaren daar ook nog 
lang en gelukkig. 
Voor de huidige bewoners van 
de Sint-Mariastraat lijkt ‘lang en 
gelukkig’ verder weg dan ooit. Van 
de negenentachtig oorspronkelijke 
huurders wonen er nu nog zes in 
de straat, vijf in zo’n potentieel 
kluspand en één in een toekom-
stig renovatiepand. Vorig jaar juni 
daagde Woonstad hen alle zes voor 
de rechter. Die stelde zijn vonnis 
zes keer uit, maar onlangs vonniste 
hij in het voordeel van Woonstad. 
Hij stemde in met beëindiging van 
de huurovereenkomsten op 1 juni 
2013.
Woonstad vindt dat het gezien de 
slechte staat van de fundering echt 
niet langer kon wachten. Dat is 
overdreven, maar de rechter zag 
er een zwaarwegend argument in. 
Hij vindt dat de bewoners moeten 
verkassen omdat Woonstad de 
panden wil renoveren. Woonstad 
renoveert echter slechts 3 van 
de 20 panden. De rest wordt pas 
gerenoveerd na verkoop, voor 
rekening en verantwoording van 
de kopers/klussers.
Een groot deel van de argumenten 

Wie zich een klus- of koopwoning 
kan veroorloven, heeft het de laatste 
tijd voor het uitzoeken, ook in Het 
Oude Westen. Het aanbod is ruim en 
divers. Je kunt een scala aan huizen-
sites raadplegen of afgaan op de vele 
‘te koop’-borden. Je kunt eventueel 
zelf een huis bouwen in de 
Gaffelstraat, of een kluspand uitzoe-
ken in de Sint-Mariastraat. Woon-
stad organiseert workshops om de 

potentiële kopers van nieuwbouw in 
het blok Adrianastraat, Adrianaplein 
en Bajonetstraat te informeren.
Onlangs verspreidde Woonstad huis-
aan-huis een folder waarin het bewo-
ners van Het Oude Westen aanbood 
om een woning in de Bajonetstraat 
te kopen. Dergelijke advertenties 
stonden ook al in deze Buurtkrant op 
de pagina van de Stadsmarinier.
De huizen komen op zijn vroegst 
eind 2015 gereed. Je zou dus kun-
nen zeggen dat Woonstad er vroeg 
bij is, temeer omdat op die plek 
89 sociale huurwoningen staan die 
nog  bijna allemaal bewoond zijn. 
De meeste bewoners willen ook 
helemaal niet weg. Ze zijn gehecht 
aan hun buurtje. 
Woonstad heeft daar begrip voor en 
biedt daarom passende woonruimte 
aan in Het Oude Westen. Volgens 

wijkmanager Biesheuvel staat daarbij 
voorop dat de bewoners er niet op 
achteruit gaan. Woonstad vergemak-
kelijkt het zoeken door een groot 
aantal woningen te reserveren en die 
exclusief aan de bewoners van het 
Bajonetblok aan te bieden. In de eer-
ste maanden van 2013 werden alle 
bewoners uitgebreid geïnformeerd 
over 36 woningen in Het Oude 
Westen. Een bezoekje behoorde tot 
de mogelijkheden.
Woonstad stak daar veel tijd en 
energie in en het viel dan ook vies 
tegen dat zo weinig woningen in de 
smaak vielen. Voor de helft van de 
woningen was geen belangstelling 
en of die andere helft straks tot een 
verhuizing leidt, moet nog blijken. 
Wat is er eigenlijk aan de hand?
De Buurtkrant vroeg enkele bewo-
ners hoe groot hun woning is en 

hoeveel huur ze nu betalen. Wij ver-
geleken die cijfers met de oppervlak-
te van de 36 aangeboden woningen 
en met de huur die daar straks voor 
moet worden betaald. 
Daaruit bleek dat de huidige wonin-
gen tot de grootste van de wijk be-
horen. De meeste bewoners wonen 
daar al tientallen jaren en dankzij 
die vrijwel ononderbroken bewo-
ning betalen zij een vrij lage huur. 
De aangeboden woningen zijn een 
stuk kleiner en worden alle tegen de 
maximale huur aangeboden.
De verschillen tussen nu en straks 
zijn groot, erg groot zelfs. Bijna alle 
aangeboden woningen zijn klei-
ner dan de kleinste woning op de 
Bajonetlocatie. De huren zijn vrijwel 
steeds een stuk hoger. Dat wordt 
nog duidelijker als de huur per m2 
wordt berekend.

De huidige woningen kosten ge-
middeld amper 4 euro per vier-
kante meter, terwijl het aanbod van 
Woonstad gemiddeld meer dan een 
tientje per m2 kost. Het is dus niet zo 
vreemd dat de belangstelling voor 
het aanbod van Woonstad zo laag is. 
Tenzij de nieuwe woningen heel veel 
extra’s bieden, gaan de bewoners er 
immers flink op achteruit.

Nog lang 
en gelukkig...

Dure 
vierkante 
meters
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Bajonetstraat

Sint Mariastraat

Drievriendendwarsstraat

ging hij in de winter van 2012 met 
Woonstad in gesprek, samen met een 
potentiële ontwikkelaar.  Daarna volg-
den nog meer gesprekken. De wet 
verplicht Woonstad om de verkoop 
van het Drievriendenblok via een 
advertentie aan te bieden. In dit hele 
proces lijken de plannen van Studio 
Dapper te zijn gesneuveld. Woon-
stad koos voor het hoogste bod, en 
die kwam van de onbekende koper, 
de opdrachtgever van optimist Bob 
Vreugdenhil. 
Twee dagen nadat kraker Aron is 
verhuisd, wordt Bob Vreugdenhil 
‘s ochtends gesignaleerd aan de 
Drievriendenstraat.  Aan het eind van 
de middag staan voor de leegstaande 
panden aan de Drievriendenstraat en 
Drievriendendwarsstraat een hele rij 
hekken op twee meter afstand van de 
gevels. De lening heeft de koper de 
dag ervoor rond gekregen. De reno-
vatie aan het Drievriendenblok kan nu 
eindelijk beginnen. 

is eigenlijk 
alleen van 
toepassing 
op die ene 
bewoner 
in de toe-
komstige 
renovatie-
woning. Als 
renovatie in het 
geding is moeten 
huurders dikwijls wijken, maar voor 
de toekomstige kluswoningen gaat 
die vlieger niet op. Die panden 
worden immers niet gerenoveerd. Je 
zou kunnen zeggen dat de rechter 
de witte en de bonte was bij elkaar 
heeft gekwakt.
De vijf bewoners in de toekomstige 
klushuizen hebben nog overwo-
gen om beroep aan te tekenen. De 
renovatiepanden zouden dan buiten 
beschouwing bliven en wie weet 
zouden de renovatieargumenten dan 
door de mand vallen. De vijf hebben 
echter een handicap. De rechter 
vindt namelijk dat Woonstad niet 
hoeft te wachten tot de beroeps-
procedure is afgerond. Op 1 juni 
mag het hun huurovereenkomsten 
al beëindigen. Woonstad laat via zijn 
website weten dat het de herhuisves-
ting van de zes bewoners zo zorg-
vuldig mogelijk wil aanpakken. Als 
zij dat wensen kunnen ze terugkeren 
in een van de sociale huurwoningen 
in de Sint Mariastraat. Tegenover 
de bewoners tapt Woonstad uit een 
ander vaatje. Die krijgen te horen dat 
terugkeer in de Sint-Mariastraat een 
gepasseerd station is. Maar wie weet 
wordt die soep niet zo heet gegeten 
als hij wordt opgediend.

U kunt de bewoners van de Sint-
Mariastraat steunen, bijvoorbeeld door 
een tientje over te maken op giro 
665 853 920 ten name van 
Jan van den Noort, Rotterdam ovv 
Steun Maria.
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