
De bouw van experimentele woningen in de Noordpolder 

van Berkel en Rodenrijs haalde in 1971 de voorpagina’s 

van de kranten. De woningen werden gebouwd volgens 

de ideeën van Stichting Nieuwe Woonvormen. Het grote 

aantal (535) woningen, maar vooral de situering van de 

woningen en de vormgeving leidden tot vele publicaties. 

Op 29 oktober 1971 kwam Prins Claus naar Berkel en 

Rodenrijs om de eerste paal te slaan van de te bouwen 

woningen. 

Eind 1972 betrokken de eerste bewoners hun woning 

in de Sterrenwijk. Het beviel goed, maar ze moesten 

wel wennen aan de enorme belangstelling voor het 

experimentele bouwplan. Zo werd in een krantenartikel van 

2 december 1972 geschreven: “Half Nederland komt Berkels 

wonderhuizen bekijken. Het experimentele bouwplan geniet 

een overweldigende belangstelling. Regelmatig worden 

excursies naar het wijkje onder nomen. Huisvrouwen komen 

een kijkje nemen, vakmensen uit alle mogelijke plaatsen, 

directeuren van gemeentewerken en architecten zorgen voor 

een constante toeloop. Maar zondag is het ‘kijkdag’ voor 

iedereen. De hele dag stoppen horden auto’s voor de eerste 

rij huizen. Nieuwsgierige blikken door de ramen en zelfs 

veelvuldig aanbellen met de vraag ‘of dit de modelwoning 

is’ en ‘of er even rondgeleid kan worden’.” De nieuwe 

bouwvorm was in trek. 

De Sterrenwijk is een wijk waar veel bewoners al 

lang wonen, sommige zelfs al vanaf het eerste uur. 

Recent onderzoek laat zien dat de wijk op ‘veiligheid’ en 

‘leefbaarheid’ mooi op het gemiddelde van Lansingerland 

scoort. Bewoners geven aan dat het over het algemeen heel 

plezierig wonen is. Volgend jaar bestaat de wijk 50 jaar. 

3B Wonen vindt het belangrijk om samen met bewoners en 

onze samenwerkingspartners, dit woonplezier ook in de 

komende decennia te bieden.

Van bouwvereniging St. Jozef tot 3B Wonen

Hoe het begon, 
de veranderingen 
en ambities...

Al 100 jaar
geven we huurders 

een thuis in 
Lansingerland 

De Sterrenwijk, gewoon een wijk maar toch bijzonder

Woensdagmorgen 25 maart 1995 was het eindelijk 

zover voor de bewoners van Hergerborch. Er stond een 

grote renovatie van Hergerborch gepland en daarvoor 

moesten de 56 bewoners tijdelijk verhuizen naar de net 

gereedgekomen woontorens achter Hergerborch. Een hele 

operatie die met hulp van personeel van Hergerborch, 

familie en vrijwilligers prima verliep. Een jaar later, april 

1996, konden de bewoners weer terug naar hun 

vertrouwde woonomgeving. Voor de vrijgekomen 

appartementen in de woontorens en de nieuwbouw 

van 24 aanleunwoningen aan de Raadhuishof was 

veel belangstelling. Voor de ongeveer 50 te verdelen 

woningen stonden ruim 200 65+-woningzoekenden 

geregistreerd.  

Raadhuishof
Wat bracht je bij 3B Wonen?
Ik werd aangesteld als administrateur bij St. Jozef, 

aldus Piet, maar eigenlijk deed ik alles: het invullen 

van formulieren, het aannemen van de telefoon, 

de boekhouding. Een prachtige basis voor het 

directeurschap, waarvoor ik na een paar jaar werd 

gevraagd. Hanneke werkte nauw samen met HW Wonen 

in Hoeksche Waard toen de vacature van 3B Wonen 

voorbijkwam. Hanneke: ‘Ik besloot te reageren. 

Na een traject van een half jaar, inclusief toetsing 

door de Autoriteit Woningcorporaties, ben ik maart 2019 

offi cieel begonnen.’

Het kantoor
Piet: ‘Het kantoor zat in een eenkamerwoning aan de 

Jupiter in de Sterrenwijk. De wijk was net gebouwd en 

bestond uit experimentele woningen. Het was een 

klein kantoortje met een halletje met vier stoelen waar 

mensen konden wachten. Eerder zat er een huisarts. 

Kwamen er kinderen met hun ouders mee, dan durfden 

ze soms niet naar binnen omdat ze dachten dat ze naar 

de dokter moesten. Ik begon alleen. Al snel kwamen 

er collega’s bij zoals Leo Steentjes en Pim Vermeulen. 

Toen we uit ons jasje groeiden, verhuisden we naar het 

kantoor aan de Sterrenweg en later naar de Laan van 

Romen. Met het aantal woningen groeide ook het aantal 

medewerkers. In het kantoor aan de Boterdorpseweg zijn 

nu 43 collega’s werkzaam.’

1996 
Het woningbezit van de gemeente Bergschenhoek 

wordt overgenomen.

31 december 1997    
Woningbouwvereniging Berkel en Rodenrijs 

wordt omgezet in een stichting met de naam 

Woningstichting 3B Wonen. 

1 juli 1998
Woningstichting 3B Wonen gaat een fusie aan 

met Woningstichting Bleiswijk. De naam 

Woningstichting 3B Wonen blijft. 

12 september 2003
Onze naam verandert in ‘3B Wonen’. Onze 

rechtsvorm, de stichting, is wel dezelfde gebleven. 

1920 – 1979
De R.K. Bouwvereniging Sint Jozef in 

Berkel en Rodenrijs wordt opgericht.

1980
De R.K. Bouwvereniging Sint Jozef, 

Woningbouwvereniging Patrimonium en de 

Christelijke Nationale Werkmansbond fuseren tot 

Woningbouwvereniging Berkel en Rodenrijs.

1982
Het woningbezit van de gemeente Berkel 

en Rodenrijs wordt overgenomen.

Interview met de eerste directeur van 3B Wonen, 

Piet van Rutten en de huidige directeur, Hanneke Vliet Vlieland.

Elke vier jaar maakt 3B Wonen een nieuw koersplan. 

Dit koersplan beschrijft onze strategie voor de komende vier 

jaar. Wat vinden wij belangrijk? Wat vinden onze huurders 

belangrijk? Waar werken we aan? Dat doen we natuurlijk 

niet alleen, maar met onze samenwerkingspartners. 

Eerder hebben we al met een enquête en klantenpanels 

aan onze huurders gevraagd wat zij belangrijk vinden. 

Eind augustus bespraken we onze ambities met onze 

belanghouders. In klein comité en met anderhalve meter 

afstand werden ideeën gedeeld en plannen aangescherpt. 

We zien ontwikkelingen en uitdagingen in Lansingerland 

die we samen willen aanpakken. Veerkrachtige wijken voor 

iedereen daar willen we naartoe. Eind november is het 

koersplan gereed. Op de nieuwspagina van december leest 

u er meer over.

3B Wonen en de toekomst

Bijzondere 
bouwprojecten 

uitgelicht

3B Wonen is het aanspreekpunt voor iedereen 
die wil huren in de sociale sector in Lansinger land. 

T (010) 519 14 91 /  I www.3bwonen.nl

Tijdlijn

100 jaar 
huren in 

Lansingerland

Bĳ zondere bouwprojecten uitgelicht

Hanneke Vliet Vlieland en Piet van Rutten

We doen het samen!

Behoefte aan betaalbare woningen
Het aantal woningen groeide gestaag. Van een 

kleine 300 naar ruim 4300. Wat niet veranderde, 

is de behoefte aan betaalbare woningen. 

Piet: ‘Jongeren trokken weg omdat er onvoldoende 

beschikbare woningen waren.’ Hanneke: ‘Als we 

op één woning 250 reacties krijgen dan moeten 

we dus 249 mensen teleurstellen. Daarom hebben 

we de ambitie de komende 10 jaar 1.000 nieuwe 

sociale huurwoningen bij te bouwen.

Toekomstbestendig bouwen
Piet: ‘In de Sterrenwijk wonen na bijna 50 jaar 

mensen nog steeds naar hun zin. Super mooi 

vind ik dat!’ Hanneke: Dat doen we nu ook, voor 

langere tijd vooruitkijken. We willen betaalbare 

én toekomst bestendige woningen. Wat we nu 

bouwen, moet straks ook nog fi jn wonen zijn. 

En dat kunnen ook andere woonvormen zijn dan 

we nu gewend zijn.

Aandacht voor huurder is het belangrijkst
Wat is het belangrijkst in de dienstverlening? 

Piet: ‘Klantvriendelijkheid, dichtbij mensen staan, 

tijd hebben voor je huurders.’ Hanneke: ‘Daar sluit 

ik me helemaal bij aan. Het begint bij de huurder. 

We willen met alle dingen die we doen ook echt 

een sociale corporatie zijn.’


