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Vertrouwd met Mosa: het diverse project Centrum 1 Spijkenisse

Brendon Sanou werkt op het bedrijfsbureau van woonstichting 
De Leeuw van Putten in Spijkenisse. Hij is verantwoordelijk voor 
de werkvoorbereiding van de woningrenovaties. Hij vertelt over 
de uitdagingen en oplossingen bij het project Centrum 1.

“Wij gaan voor 

kwaliteit en dan 

is duurzaamheid 

vanzelfsprekend ook 

belangrijk. De nieuwe 

badkamers moeten 

namelijk 30 jaar 

meegaan.”

De Leeuw van Putten heeft 4.000 woningen en 25 FTE. De meeste 
woningen in de portefeuille zijn in de jaren 80 gebouwd. Zo ook 
Centrum 1 in Spijkenisse. In die tijd kreeg je subsidie als je veel 
verschillende woningtypes liet bouwen. Het project Centrum 1 
bestaat uit 105 woningen, waarvan 80 nu gerenoveerd worden. 
Dit project heeft 20 verschillende woningtypes. Helaas maakt dat 
procesmatig renoveren wel wat uitdagend.

Uitdaging

“De badkamers en toiletten bij Centrum 1 zijn ruim 40 jaar oud. 
Vervanging was dan ook een noodzaak. Een van de grootste 
uitdagingen bij dit project was het leidingwerk. In de woningen 
waren eerder al diverse lekkages geweest en we wilden het nu 
natuurlijk goed aanpakken. Kwaliteit staat bij renovaties hoog op 
de agenda. De nieuwe badkamer en toilet moeten minimaal 30 
jaar meegaan. Dan wil je lekkages voorkomen. We hebben daarom 
ook het leidingwerk aangepakt.” “De tweede uitdaging ligt in de 
diversiteit van de woningen. Er zijn 20 verschillende woningtypen. 
Ook de badkamer en toilet zijn daardoor anders. Dat maakt het 
moeilijk om het proces te standaardiseren.”

“Er zijn badkamers van 1.10 bij 2 meter. Daar moet je slopen, want 
anders wordt de ruimte echt te klein. Bij andere woningen hebben 
we wel gebruik gemaakt van voorzetwanden en die vervolgens 
betegeld. Omdat de wanden schuin of te laag zijn, was Mosa Panel 
geen optie.”

Brendon Sanou,  woonstichting De Leeuw van Putten



Het resultaat

Het project loopt nog. In oktober 2022 is het naar verwachting 
volledig opgeleverd. Het resultaat tot nu toe:

- Binnen 10 werkdagen een woning gerenoveerd.
- Bewoners zijn blij met de luxe en tijdloze uitstraling.
- De eerste reacties op het antislipreliëf zijn positief.

Bewoners zijn heel blij met het 
eindresultaat!

“Het proces heb ik als zeer goed ervaren. Het was in 10 dagen 
opgeleverd. Ik was wel ongeduldig, niet omdat het lang duurde… 
maar omdat ik nieuwsgierig was naar het eindresultaat. En dat is 
schitterend. Ik ben er echt heel blij mee!” aldus meneer Carty.

Waarom gekozen voor Mosa Holland 2050?

“De keuze voor Mosa is simpel. Dat doen we al jaren zo en we zijn 
tevreden. De service is geweldig en de kwaliteit is hoog. Daarnaast 
is de nalevergarantie voor ons van groot belang. We renoveren 
badkamers en toiletten die een lange levensduur moeten hebben. 
In die lange levensduur kan het zeker voorkomen dat een tegel 
vervangen moet worden. De zekerheid die Mosa ons geeft is daarbij 
van grote meerwaarde.”

“We hebben ook bewust voor Holland 2050 gekozen. In voorgaande 
series was de antisliptegel niet eenvoudig schoon te maken. Maar de 
tegels uit Holland 2050 zijn goed schoon te maken én veilig. Dankzij 
het unieke antislipreliëf. Daarnaast vinden we de uitstraling tijdloos. 
Ook dat is belangrijk als je de tegels langdurig wil gebruiken.”

Hoe is de samenwerking verlopen?

De samenwerking met Mosa verloopt altijd prettig. We hebben een 
vast contactpersoon. Hij kent ons goed en staat altijd klaar. Op vragen 
krijgen we snel antwoord, meestal binnen één dag. Dat was in dit 
project niet anders.

Projectdetails

Project:  Centrum 1
Opdrachtgever: woonstichting De Leeuw van Putten
Locatie:  Spijkenisse
Oplevering: 2022
Mosa-serie: Holland 2050

Meer informatie

Wij stellen hoge eisen aan de advisering en ondersteuning. 
Dit betekent dat we actief het gesprek opzoeken en interesse 
tonen in wat u beweegt. U heeft vragen over dit project of u 
wilt de mogelijkheden voor uw project bespreken?

mosa.com/contact




