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InhoudInhoud

• Huis De Bruyn,
eerste ervaring met gedreven opdrachtgevers 1987-1988

• Huis Sonneveld,
reconstructie van modern wonen anno 1933 ‘alsof er niets gebeurd is’

• Kantoor Van Nelle,
aanpassing aan regelgeving en commerciele exploitatie, in lijn met oorsprong

• Louise de Colignylaan,
groot onderhoud en herstel in sterk verdeelde VVE

• Chabotmuseum en Boijmans van Beuningen,
herstel en onopvallend inpassen van moderne techniek

• Justus van Effen:
100% moNUment gevelrestauratie en modern woon comfort met 
duurzaamheidstatus



Huis de Bruyn, Brinkman & Van der Vlugt 1930 Huis de Bruyn, Brinkman & Van der Vlugt 1930 
restauratie en deels reconstructie 1987 restauratie en deels reconstructie 1987 -- 19881988
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MuseumwoningMuseumwoning HuisHuis SonneveldSonneveld, Brinkman & , Brinkman & v.dv.d. Vlugt 1933,. Vlugt 1933,
restauratierestauratie en en reconstructiereconstructie tot tot museumwoningmuseumwoning, 1997 , 1997 -- 2001 2001 
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InhoudInhoud

• Situatie
• Historie
• Startpunt
• Werkwijze
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HistorieHistorie HuisHuis SonneveldSonneveld, modern , modern wonenwonen anno 1933,anno 1933,
eeneen reconstructiereconstructie alsofalsof erer nietsniets gebeurdgebeurd isis



Voor de restauratieVoor de restauratie
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Startpunt 1997, inventarisatie en analyseStartpunt 1997, inventarisatie en analyse











Originele tekening geveldetailsOriginele tekening geveldetails
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Hier origineel kleurenplan + fotoreconstructieHier origineel kleurenplan + fotoreconstructie
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WerkwijzeWerkwijze
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vmlvml. fabriekskantoor Van . fabriekskantoor Van NelleNelle, Brinkman & , Brinkman & v.d.Vlugtv.d.Vlugt, 1929, 1929
Renovatie en herbestemming tot verzamelgebouw 2005Renovatie en herbestemming tot verzamelgebouw 2005





Souterrain en begane grondSouterrain en begane grond



Entresol en 1Entresol en 1ee verdieping verdieping 
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Presentatie studie Presentatie studie grootgroot onderhoudonderhoud en en herstelherstel stalenstalen kozijnenkozijnen
VVE Louise de Colignylaan 21VVE Louise de Colignylaan 21--169169
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InhoudInhoud

• Omschrijving huidige situatie
• Scenario's

– Handhaven
– Handhaven en opwaarderen
– Vervangen met aluminium 

systemen
• Matrix
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Omschrijving huidige situatie Omschrijving huidige situatie 
VoorgevelVoorgevel

• Overall goede staat van onderhoud
• Zorgvuldig lijnenspel
• Lage glazen borstwering 
• Aansluiting balkon en luifel
• Balkondeur profiel forser
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Omschrijving huidige situatie Omschrijving huidige situatie 
AchtergevelAchtergevel

• Overall goede staat van onderhoud
• Zorgvuldig lijnenspel
• Uitvoering strak op ruwbouw
• Oppervlakte corrosie
• Metselwerkvlak
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Scenario'sScenario's

1. Handhaven: Repareren en conserveren1. Handhaven: Repareren en conserveren

2. Handhaven en opwaarderen2. Handhaven en opwaarderen
-- in situin situ
-- draaiende delen in fabriekdraaiende delen in fabriek

3. Vervangen door geisoleerde aluminium systemen3. Vervangen door geisoleerde aluminium systemen
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Scenario'sScenario's

1. Handhaven: Repareren en conserveren1. Handhaven: Repareren en conserveren

-- Vanuit monumenten instanties gewenstVanuit monumenten instanties gewenst
-- Gezien de goede staat weinig reparatie nodigGezien de goede staat weinig reparatie nodig
-- Uitvoering en kosten weinig ingrijpendUitvoering en kosten weinig ingrijpend
-- Energiegebruik en comfort nauwelijks verbeterdEnergiegebruik en comfort nauwelijks verbeterd
-- Minder kans op condensproblemenMinder kans op condensproblemen
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Scenario'sScenario's

2. Handhaven en opwaarderen2. Handhaven en opwaarderen
-- in situin situ

-- Toepassen van ander glas bv monumentenglas of vacuumglasToepassen van ander glas bv monumentenglas of vacuumglas
-- Toepassen van tochtwering waar mogelijk bij draaiende delenToepassen van tochtwering waar mogelijk bij draaiende delen
-- Positief invloed op comfort, toekomstwaarde en Positief invloed op comfort, toekomstwaarde en energieenergie gebruikgebruik
-- draaiende delen in fabriekdraaiende delen in fabriek
-- Al het hierboven Al het hierboven genoemdegenoemde
-- En opwaardering van de draaiende delen is En opwaardering van de draaiende delen is kwalitatiefkwalitatief beterbeter
-- Toepassen van tochtwering kwalitatief beterToepassen van tochtwering kwalitatief beter
-- Qua kosten vergelijkbaarQua kosten vergelijkbaar
-- Meer overlast van de werkzaamheden, maar fasering mogelijkMeer overlast van de werkzaamheden, maar fasering mogelijk
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VoorgevelVoorgevel
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VoorgevelVoorgevel
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Scenario'sScenario's

3. Vervangen door geisoleerde aluminium systemen 3. Vervangen door geisoleerde aluminium systemen 
-- Kosten het hoogst van de scenario'sKosten het hoogst van de scenario's
-- Kozijndiepte 2 keer zo forsKozijndiepte 2 keer zo fors
-- Door andere afmetingen profiel veel aanpassing aan gevel nodigDoor andere afmetingen profiel veel aanpassing aan gevel nodig
-- Minder slank en gaaf dan bestaande puiMinder slank en gaaf dan bestaande pui
-- Meeste overlast van werkzaamhedenMeeste overlast van werkzaamheden
-- Comfort en energieverbruik zal erg verbeterenComfort en energieverbruik zal erg verbeteren
-- Keuzevrijheid zeer beperkt vanwege verstoring van gevelbeeldKeuzevrijheid zeer beperkt vanwege verstoring van gevelbeeld
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Voorgevel met aluminium puiVoorgevel met aluminium pui
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Voorgevel met aluminium puiVoorgevel met aluminium pui
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MatrixMatrix



Restauratie van het Van der Steurgebouw
van museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam

Molenaar & Van WindenWalraad architecten







Terug naar Terug naar DijkzigtDijkzigt, , 
ChabotmuseumChabotmuseum en en BoijmansBoijmans van Beuningenvan Beuningen

























Herinrichting entreehal met Herinrichting entreehal met kunstenaarscolleciefkunstenaarscollecief HountingHounting DogsDogs



Nieuw prentendepot en prentenkabinet met Marieke van Nieuw prentendepot en prentenkabinet met Marieke van DiemenDiemen





Restauratie Justus van Effenblok RotterdamRestauratie Justus van Effenblok Rotterdam
Michiel Brinkman 1922Michiel Brinkman 1922

100% 100% MoMoNUNUmentment



InhoudInhoud

• Modern wonen 1922
• Renovatie jaren 80
• 100% MoNUment
• Hofinrichting 
• Nieuwe woningen



Modern wonen 1922 Modern wonen 1922 



Modern wonen 1922 Modern wonen 1922 

• Oorspronkelijke 
woningplattegronden



Modern wonen 1922Modern wonen 1922

• Collectieve voorzieningen
• Uitgekiend wooncomfort



Bovenstraat voor renovatieBovenstraat voor renovatie



Voor renovatieVoor renovatie



Hoogniveau renovatie Hoogniveau renovatie 
begin jaren 80begin jaren 80

• Woningvergroting
• Na isoleren gevels
• Onderhoudsarme materialen
• Vernieuwing trappen en galerij



100% Monument100% Monument

• Reconstructie gevelkozijnen
• Schoonmaken metselwerk
• Herstel verfijnde detailleringen 



100% Monument100% Monument

• Verwijderen Keimverf en herstel 
metselwerk



BadhuisBadhuis



100% Monument100% Monument

• Nieuwe collectieve voorziening in 
het voormalige badhuis



100% Energieneutraal100% Energieneutraal

• Collectieve verwarming met 
Warmte koude opslag.

• Lage temperatuur 
vloerverwarming

• PV-cellen
• Warmtedak
• Goede thermische isolatie 
• CO2 gestuurde ventilatie

• Comfort door verwarmen en 
koelen 

• Lage maandlasten door oprichten 
van eigen 
‘Justus energiemaatschappij’



100% Energieneutraal100% Energieneutraal

• Leiding verloop op basis van 
oorspronkelijke structuur



Modern wonen100% NuModern wonen100% Nu

• Waardestelling 



Modern wonen100% Nu, woningverdelingModern wonen100% Nu, woningverdeling



Originele plattegrond type AOriginele plattegrond type A



Nieuwe plattegrond type ANieuwe plattegrond type A



Originele plattegrond type QOriginele plattegrond type Q



Nieuwe plattegrond type QNieuwe plattegrond type Q



Oorspronkelijk interieurOorspronkelijk interieur



Interieur type QInterieur type Q



Interieur Type AInterieur Type A



Modern wonen100% NuModern wonen100% Nu

• Nieuwe inrichting trappenhuis



Modern wonen100% Nu, Eigentijdse hof inrichtingModern wonen100% Nu, Eigentijdse hof inrichting
Michael van Michael van GesselGessel



Overgang van openbaar naar privOvergang van openbaar naar privéé



Tijdens renovatieTijdens renovatie
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Maerten Trompstraat 25
2628 RC Delft

tel 015 256 84 44
fax 015 257 88 59

info@molenaarenvanwinden.nl
www.molenaarenvanwinden.nl


