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BBB – Bed, Bad en Brood?
Wie het niet beter weet zou bijna gaan denken dat
Maastricht voortvarend te werk gaat met de uitvoering van
het Bed, Bad en Brood-besluit door meerdere huizen
hiervoor te bestemmen en te voorzien van een BBBkenmerk.
Maar dat is het dus niet. De letters BBB staan voor
Bredero’s Bouw Bedrijf.

Het door aannemer Richard Hubertus Bredero in 1901 opgezette familiebedrijf werd in 1921 omgezet in NV:
Bredero’s Bouw Bedrijf (BBB). Het groeide als Verenigde Bedrijven Bredero uit tot een van Nederlands
grootste bouwbedrijven en projectontwikkelaars (tot het in 1987 failliet ging).
Voor de oorlog werd Bredero mede bekend om zijn standaardisatie en werken met voorgefabriceerde
materialen. Dit zou uiteindelijk leiden tot de zogeheten montagemethode.
Bij de seriebouw van woningen verscheen in 1930 het door Albert Kuyle ontworpen huismerk: een driehoek
voorzien van de letters BBB die als gevelsteentje in de woningen werd aangebracht.
Ook het huisorgaan ’In de driehoek’ was daar op gebaseerd, al betekenden de letters daar om
reclametechnische redenen: Beter Billijker Bouwen.
BBB was in het gehele land actief, ook in Maastricht. Daar zijn drie plekken bekend waar in de dertiger jaren
BBB-huizen zijn neergezet, maar dat kunnen er ook wel meer zijn geweest.

BBB op de Cannerweg, nrs. 80-66 uit 1936.
Al die huizen hebben een BBB driehoek in de
erker.
BBB realiseerde dan wel ook rijtjeshuizen,
maar dat waren beslist geen duplexwoningen.
Ze hoorden eerder thuis in de categorie
geschakelde herenhuizen.

Cannerweg

BBB, Padualaan 53 – 55 – 57 – 59 , die in 1937 te koop werden
aangeboden op het (niet bestaande) adres Thomas van Aquinostraat.
Een fout die in de volgende advertentie in de Limburger Koerier werd
hersteld.
Daar zijn geen steentjes te ontdekken, of ze moeten achter het groen
verscholen zitten.

Padualaan

Verderop in de Padualaan staat nog een
blok van 4 BBB-huizen, de nrs.31 – 33 –
35 en 37, waar de steentjes wel zichtbaar
zijn naast de voordeur.

Padualaan

De Waldeck Pyrmontstraat bestaat
voor het grootste deel uit BBBhuizen.
Rechts vanaf nr. 7 t/m nr. 59
allemaal in dezelfde stijl, waarvan
slechts een aantal van een BBBsteentje zijn voorzien (huis naast
het brandgangpoortje).
Aan de overkant hebben de huizen
10 t/m 18 en 30 t/m 44 wel ieder
een eigen steentje.
Ook om de hoek in de
Prinsessenlaan, de nrs. 1 en 3.
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