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Molenaar & Van Winden architecten
luidt onze naam. Al vanaf de oprichting
in najaar 1985 ontwerpen en restaureren we,
met passie en toewijding. Met evenveel liefde
praten we over de Marikenstraat te Nijmegen
of het Justus van Effen complex te Rotterdam
als de diabolosteen, een baksteen met
afgeschuinde hoeken die voor een afwisselend
licht- en schaduwspel in de gevel zorgt. Juist
de details en de ornamenten maken voelbaar
met hoeveel aandacht en liefde een gebouw is
ontworpen. En in onze ontwerpen slaan ze
vaak een brug naar locale bouwtradities.
Gebouwen waarin de tijden samenkomen,
kunnen de tijd doorstaan. En niets is zo
duurzaam als een gebouw waar ook
toekomstige generaties zich aan hechten.
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De Marikenstraat is gelegen in het centrumgebied van Nijmegen dat tijdens de Tweede Wereldoorlog deels getroffen werd
door een bombardement. Soeters Van Eldonk maakten voor dit
Wederopbouwdeel van de Nijmeegse binnenstad een nieuw masterplan: Mariënburg.
Het ‘bolle’ plandeel van de Marikenstraat bestaat uit twee
blokken, gescheiden door een plein naast het stadhuis. Het hoogteverschil van het terrein vormde een vanzelfsprekende aanleiding
om de winkels in twee lagen te situeren. De daarboven gelegen
appartementen van verschillende afmetingen zijn toegankelijk via
glazen hoofdentrees aan de zijkanten van het plein via het woondek aan de achterzijde van het gebouw. De gevels aan de winkelzijde zijn spectaculair geornamenteerd, als het ware getatoeëerd
met geometrische patronen in beige en bruine baksteen. De vlakke, schermachtige gevels met Franse balkons aan de voorzijde lijken
boven de winkelstraat te zweven. In contrast met de expressieve
voorgevel, staat de lichte rustige sfeer van het semi-private woondek aan de achterzijde.

adres Marikenstraat, Nijmegen
opdrachtgever vof Mariënburg (Gemeente Nijmegen en
ING Real Estate, Den Haag)
stedenbouw Soeters Van Eldonk architecten, Amsterdam
ontwerp 1996-1998
uitvoering 1999-september 2000 (opening)
hoofdaannemer Nelissen Van Egteren, Eindhoven
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winkels en appartementen marikenstraat mariënburg nijmegen

we laten de tijden samenkomen
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1 Woonhuis Blokland, Raam-Rietveld, Delft (1985-1988)  2 Restauratie Huis De Bruyn,
M.M. Beins - D. den Hertog, Ary Prinslaan Schiedam (1987-1988)  3 Witteveenplein,
48 stadswoningen, Eurowoningen, Rotterdam (1996-1999)  4 Woningbouw, wbv Hof
van Delft, Bagijnhof Delft (1988-1992)  5 Entreeportaal Molenaar & Van Winden
architecten, Nassaulaan Delft (1990-1991)  6 Woonhuis Van Berkel - Mur, Schutterstraat
Delft (1990-1993)  7 Uitvaartcentrum De Laatse Eer, Juniusstraat Delft (1996-1998) 
8 Westmolenkwartier, Bokx vastgoed, Gemeente Schiedam (gewonnen prijsvraag 1994) 
9 Uitspanning Knus, fam. Verhoef, Delftse Hout Delft (1998-2000)  10 Uitvaartcentrum
Dela Maliesingel, Daelwijck Utrecht (1999-2002)
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winkels en appartementen marikenstraat mariënburg nijmegen

we laten de tijden samenkomen
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Dit weekendhuisje ligt aan de Braassemermeer, door een lange vlonder gescheiden van het majestueuze waterlandschap. Deze
cabine van hout, metaal en glas biedt beschutting en comfort
voor het verblijf in de natuur. De inrichting is sober en gericht
op een vrijwel materieloos verblijf. De verblijfsruimten staan in
open verbinding met elkaar: via een trap komt men in de slaapgelegenheid op de entresol onder het half ronde metalen dak.
De woon- en zitkamer op de begane grond herbergt tevens de
keuken. De open gevelhoeken en het grote daklicht bieden beneden en boven ongehinderd zicht over het wijde meer. Rondom
zijn terrassen die worden beschut tegen wisselende windstanden
door het verschuiven van de grote houten luiken. Bij vertrek
wordt het huisje afgesloten met de luiken die bescherming
bieden tegen onstuimig stormweer. Aan de landskant vormt de
royale luifel een overdekt entreebordes met blik over het polderlandschap.

opdrachtgevers M.M. Beins en D. den Hertog
ontwerp 1991-2000
uitvoering 2001
hoofdaannemer C.M. Lalleman en zonen, Pijnacker

6



Het wijkgebouw met verdieping is gelegen aan de rand van de
wijk Tanthof in Delft. De driehoekige plattegrond met entree
aan de zuidzijde wordt versterkt in de schuine gevelbelijning,
hellende dakvlakken, gevelverspringing en baksteentoepassing in
reliëf. Rondom een centrale hal op de begane grond liggen verschillende creativiteitsruimten en voorzieningen, evenals een
feestzaal die geopend kan worden naar de patio aan de oostzijde
van het gebouw. Op de eerste etage bevinden zich een dans- en
creativiteitsruimte en woonkamers voor allochtone wijkbewoners. Opvallend is de integraal toegepaste Diabolo-baksteen.
Deze facetbaksteen is op talloze wijzen te schakelen waardoor
verschillende reliëfeffecten en patronen mogelijk zijn. De steen is
ontworpen door Molenaar & van Winden architecten en geproduceerd door de ﬁrma Wienerberger. Met de bakstenen gevelbehandeling en de schuine, oogvormige ramen schaart wijkgebouw
Tanthof zich in de reeks van vier wijkgebouwtjes die het bureau
voor de gemeente Delft ontwierp.

adres Sandinoweg, Delft
opdrachtgever Gemeente Delft
ontwerp 2001- 2005
uitvoering 2006-2007
hoofdaannemer Aannemersbedrijf De Combi, Roosendaal
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wijkcentrum tanthof delft

weekendhuis beins–den hertog braassemermeer
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Voor het voormalige terrein van de 19e eeuwse tapijtfabriek
Bergoss, ontwierp Molenaar & Van Winden architecten de plandelen
77 koopwoningen, 51 huurappartementen bovenop een publieke
parkeergarage met ca. 200 parkeerplaatsen en een woontorentje
met 30 koopwoningen met bijbehorende stallinggarage. Essentieel
in de ontwerpopgave voor nieuwbouw was de verwijzing naar de
historische fabrieksarchitectuur. De binnenstedelijke bebouwing
aan de west- en zuidzijde bestaat uit een appartementenblok en
robuuste stadswoningen met daartussen een woonerf met tweekappers en patiowoningen. Spectaculair is de glazen galerijgevel van de
huurappartementen die een is met de glazen doos van de parkeergarage. Alle woningen hebben stoere rode baksteengevels met accenten en patronen van grotere stenen. De ramen van de woningen
hebben een metalen, zinkgrijze omlijsting die terugkeert in de
elegante dakoverstekken, eveneens een verwijzing naar de fabrieksarchitectuur. Dit geldt ook voor de contour van het gebied die is
uitgevoerd in paarsrode bakstenen weefpatronen met de fabrieksnaam, ontworpen door Ellen Spanjaard.



adres Tapijtplein, Oss
opdrachtgever Bouwfonds Ontwikkeling, Eindhoven
gebruikers Gemeente Oss en Brabant Wonen, Oss
stedenbouw BDP Khandekar, Benthuizen
ontwerp 2001-2006
uitvoering 2007-2009
hoofdaannemer Bouwcombinatie Wagemakers & Van de Ven, Oss/Uden

adres Egelantierstraat / Fuchsiastraat, Hilversum
opdrachtgever/ontwikkelaar Dudok Ontwikkeling, Hilversum
gebruikers woonzorgcentrum Hilverzorg en participanten
verkaveling Molenaar & Van Winden architecten
ontwerp 2008-2010
uitvoering 2011-2012
hoofdaannemer n.t.b.

10

De opdracht omvat de gefaseerde vernieuwing van het bestaande
gelijknamige woonzorgcomplex door nieuwbouw van een zorgcentrum en circa 100 aanleunwoningen, ten gevolge van nieuwe
ontwikkelingen in de zorg. Een tweede opgave is huisvesting van
eerste lijn zorgverleners en publieke voorzieningen. In het complexe programma staan het atrium- en hofconcept garant voor
werk- en woonintimiteit. Zo zijn rond het atrium in het poortgebouw een huisartsenpraktijk, apotheek, restaurant en kinderdagverblijf gegroepeerd. Op de daarboven gelegen verdiepingen bevinden zich een fysiotherapeutisch centrum, (zorg)appartementen
voor psychogeriatrische patiënten en hulpbehoevende ouderen.
Achter het poortgebouw liggen twee met elkaar verbonden hoven
met zorgappartementen en aanleunwoningen van verschillende afmetingen, bereikbaar met scootmobiels via liften. De architectuur
uit de omgeving met veel kappen, mansardedaken en dakkapellen
is richtinggevend voor de compositie en het architectonische reliëf
waarmee de nieuwe Egelantier door zijn roodbruine baksteen met
metselwerkaccenten en oranje dakpannen in harmonie is.
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woonzorgcentrum en aanleunwoningen de egelantier hilversum

berghkwartier oss
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woonzorgcentrum en aanleunwoningen de egelantier hilversum
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De kern van nieuwe traditie
is een eigen thuis te creëren dat
identiteit verschaft. Mensen hebben
een oerbehoefte aan een thuis, zoals
dat van kinds af aan is beleefd, of
juist totaal nieuw, waarmee een
nieuwe toekomst lonkt. Door contact
met andere culturen raken conventies
vermengd en aangevuld met nieuwe
levenswijzen. Het is een
hoofddoelstelling voor een architect
om bewoners een thuis te kunnen
bieden dat hen past en representeert
als een maatpak. De opgave is het
vinden van antwoord op de vraag:
In welke sfeer willen mensen nu
wonen, werken, winkelen of uitgaan?
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Nieuw Vreeswijk is de naam voor een oud havengebied en
voormalig bedrijventerrein gelegen aan de kruising van het Merwedekanaal met de Vaartse Rijn. Het deelgebied De Waterhof
omvat een serie eengezinswoningen van drie lagen rondom een
U-vormig haventje met woonhof en drie appartementenblokken.
Kern van het ontwerp is de grote orde van de woningwand
met daarbinnen de individualiteit van de enkele woning, ordeningen zoals bekend van de pleinen te Arras of het Begijnhof te
Brugge. De hofwoningen kregen daarom standaard langskappen
en hebben gevarieerde gevelbreedte en -hoogte, kleurschakeringen
en woonmogelijkheden op de begane grond of op de verdieping.
Naar voorbeeld van oude, robuuste havengebouwen, zijn de
appartementen als een ensemble van drie ‘veemgebouwen’ ontworpen. Evenals hun historische voorbeelden hebben ze grote,
heldere en verticaal gelede volumes met hoge kappen en uitzicht
op de haven. De gevels zijn okergekleurd en geplaatst op een
donkerbruine bakstenen sokkel.

locatie Merwedekanaal / Vaartse Rijn / Wierselaan Nieuwegein
opdrachtgever Heijmans Vastgoed, Amersfoort / De Key – Principaal,
Amsterdam
stedenbouw De Nijl, Rotterdam i.s.m. Giorgio Grassi, Italië
supervisie Umberto Barbieri, Abcoude
ontwerp 2003 (winnend prijsvraagplan)
uitvoering 2003-2005 (rijwoningen) 2010-2011 (appartementen)
hoofdaannemer Heijmans Bouw, Amersfoort
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waterhof nieuw vreeswijk

thuis en nieuwe traditie
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1 De Hoven 50 woningen Loostad, Woudhuis, Apeldoorn (1995-1998)  2 Woningen
Rabo Vastgoed, deelplan 1 Ypenburg, Den Haag (1996-1998)  3 Woningen AM Zeeland,
Mortiere, Middelburg (2002-2006)  4 Woningen Van Wanrooij, Empel, Den Bosch
(2005-2009)  5 Woningen Droomerdijk Bouwfonds Vastgoed, De Dijken, Leidschenveen
(2006-2011)  6 Woningen AM Vastgoed, veld 12 Schuytgraaf, Arnhem (2003-2007)  7 St.
Lucasgildehuis / houten huizen, Van Mierlo, Voldersgracht - De Vlouw, Delft (2001-2004)
 8 Woonhuis Straathof - Kocken, Nootdorp (2006-2009)  9 Gewonnen prijsvraag Bouwfonds vastgoed, De Beekse Akkers, Beek en Donk (2008)  10 Appartementen De Parel,
VWP Stam + de Koning, Overburght, Gelderop (2004-2010)
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thuis en nieuwe traditie
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Binnen het masterplan van Krier & Kohl voor Slot Haverleij
ontwierpen Molenaar & Van Winden architecten aan het centrale
plein van Slot Haverleij een Jenaplanschool, een peuterspeelzaal,
een kinderdagverblijf en 19 woningen ten noordoosten van de
school. Het basement van de school is van steen met een houten
opbouw en uitbreidingsmogelijkheden. Volgens het Jenaplan principe zijn steeds drie groepsruimten geclusterd rond een hal. In de
school is veel aandacht besteed aan extra werkruimte, ruimtes voor
ontmoeting, beweging en informatie, voor onderwijsondersteunend
personeel, een peuterspeelzaal en kinderopvang. Het centrale deel
van de school met de multifunctionele zaal op de eerste verdieping,
is afsluitbaar en afzonderlijk door buurtbewoners te gebruiken. Het
plan Haverleij is gelegen aan de noordwestelijke rand van Den
Bosch en bestaat uit een conglomeraat van negen ‘woonkastelen’ en
het hoger gelegen Slot Haverleij. Het stedenbouwkundige plan is
van Soeters Van Eldonk, het landschapsontwerp van Paul van Beek.

adres Oberon 17, Den Bosch
opdrachtgevers Bestuur Jenaplanschool Antonius Abt,
mw. en dhr. Van Rooij, KDV Dribbel
masterplan slot Krier en Kohl, Berlijn
supervisie Sjoerd Soeters, Amsterdam
ontwerp 1999-2002
uitvoering 2003-2004
projectmanagement Team Building, Eindhoven
hoofdaannemer Mertens Bouwbedrijf, Weert
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De Pyloon is een carrévorming eiland binnen de Vinex Vathorst De Laak, naar stedenbouwkundig plan van Adriaan Geuze
(West 8). Voor dit gebied ontwierp Molenaar & Van Winden
architecten 7 appartementen, 8 beneden- en bovenwoningen en
35 grondgebonden (water)woningen, bereikbaar via bruggen. Op
de eerste verdieping ligt het gemeenschappelijke promenadedek
met hoofdentree en terras. Onder het dek is privé-parkeergelegenheid en tevens de tweede entree van het huis. De gevarieerde
gevelwanden aan het water zijn geïnspireerd op 17e eeuwse
Hollandse stadsensembles en Venetiaanse grachtenhuizen. De
woningen hebben veelal drie etages, identieke plattegronden met
balkons en in de meeste gevallen een aanlegsteiger, bereikbaar via
de waterkamer in de onderbouw. De woonkamer ligt op de eerste
verdieping. Behalve baksteen, is als accent een enkele woning in
aluminium of geglazuurde baksteen uitgevoerd. Versierde kroonlijsten en metalen sierhekken vormen de elegante dakbeëindiging
van het ensemble.

adres Griendweg, Amersfoort
opdrachtgever Heijmans Vastgoed, Amersfoort
stedenbouw West 8, Rotterdam
ontwerp 2004-2007
uitvoering 2007-2008
hoofdaannemer Heijmans Bouw, Amersfoort
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de pyloon, de laak 1a vathorst amersfoort

jenaplanschool antonius abt slot haverleij den bosch
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Voor Galjoen Zuid te Lelystad ontwierp Molenaar & Van
Winden architecten 53 woningen in verschillende typen: tweekappers, patiobungalows en vrijstaande woningen, met garage of
carport met berging, gebouwd in een waterrijke- en groene omgeving. De vrijstaande woningen staan merendeels op een eiland.
Opvallend voor het plan is de jaren dertig sfeer die spreekt uit de
architectuur van tweekappers en de patiobungalows. Deze huizen
zijn uitgevoerd in rode baksteen met ornamentele, contrasterende horizontale accenten, royale dakoverstekken en erkers. Kenmerkend zijn de rustige raamritmes, onderbroken door gedecoreerde
penanten. De daken zijn afgedekt met antracietgrijze pannen. De
patiobungalows hebben een levensloopbestendige plattegrond en
een dakopbouw. De vrijstaande woningen, gelegen op en rond
het eiland, hebben met hun steile rieten daken, dubbelhoge glaspartij in de kopgevel en royaal wooncomfort een uitgesproken,
landelijke en exclusieve uitstraling. Door de witzwarte kleurstelling en de vrije raamplaatsing is een spannende mix van traditionele en moderne stijl verkregen.



adres Galjoen 10, 13, Lelystad
opdrachtgever Leyten ©, Rotterdam
ontwerp 2005-2008
uitvoering 2008-2009
hoofdaannemer Olde Rikkert, Almere

adres Kanaaldijk, Helmond
opdrachtgever Volker Wessels Vastgoed / Stam + de Koning Vastgoed, Eindhoven
stedenbouw en inrichting Kuiper Compagnons, Rotterdam
ontwerp 2009-2010
uitvoering 2011-2012
hoofdaannemer Stam + de Koning Bouw, Eindhoven
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Ruyschenberg is onderdeel van De Groene Loper, een herontwikkeling van een fabrieksterrein in Helmond noord, parallel aan
de Zuid Willemsvaart. Het rechthoekige plangebied bestaat uit
drie deelgebieden verbonden door een lengteas, en onderbroken
door toegangen voor het verkeer. Voor dit gebied met een centraal
ovaal en een zuidelijk en noordelijk deel, ontwierp Molenaar &
Van Winden architecten 104 woningen in zes woningtypen, variërend van tweekappers, rij-, hoek- en kopwoningen, patiobungalows en vrijstaand geschakelde woningen. De architectuur, gebaseerd op vooroorlogse Helmondse voorbeelden, ondersteunt samen
met de parkachtige plantsoenaanleg in vorm- en materiaalbehandeling de stedenbouw. Samenbindend element in de architectuur
zijn de grote kappen, de raamritmes en de ambachtelijke details.
Dit is vertaald in moderne materialen, zoals aluminium voor de
royale dakoverstekken. Zich herhalende motieven als wit en lichtgrijs gekeimd metselwerk voor gevels en penanten, evenals de prefab
betonnen horizontale banden en warm oranje baksteen met donkere plinten verlenen de wijk een aantrekkelijke eenheid.
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ruijschenberg helmond

galjoen zuid lelystad
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ruijschenberg helmond
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Wat juist in een zich permanent
vernieuwende stad zoals Rotterdam
speelt, is de noodzaak tot het
opsporen, onderhouden en
vernieuwen van het geheugen van
het stedelijke leven in het stadsbeeld,
de genen of het DNA van de stad.
Of het nu gaat om studies en
restauraties of om nieuwbouw, steeds
is er meer te weten over de plek:
wat ging hier aan vooraf en wat kan
daarvan weer van betekenis zijn in
het stadsbeeld van nu. Het is onze
overtuiging dat het hedendaagse leven
baat heeft bij de sporen en verhalen
van haar verleden en daar blijvend
identiteit aan ontleent.
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In het ontwerp van deze nieuwbouwinvulling in de dorpskern
van Wassenaar moest het karakteristieke beeld van de Langstraat,
het historische dorpslint, worden teruggebracht. Het ontwerp
omvat 38 woningen in acht typen, een bibliotheek, winkels en
horecavoorziening op het perceel Langstraat, Kloosterland en
Rijnsburgpassage. De bibliotheek op de beganegrond kijkt aan
de achterzijde uit op een patio met daarin een monumentale
150-jarige beuk. De daarboven gelegen stadswoningen en appartementen liggen aan een opgetilde woonhof. De woonzijde geeft
zicht op de Langstraat of het Kloosterland.
Het oorspronkelijke gevelkarakter van de Langstraat is in het
ontwerp gerespecteerd door toepassing van lijstgevels met een
enkele of een dubbele beukmaat voor de woningen. Boven de
kroonlijst is een moderne dakwereld gecreëerd van mansardes
met penthouses in zink, glas en staal, onderbroken door dakterrassen. De woningen zijn toegankelijk via portieken op de
begane grond. Onder het gebouw bevinden zich de bergingen en
een stallinggarage voor de bewoners.

adres Langstraat / Kloosterland Rijnsburgpassage, Wassenaar
opdrachtgever Gemeente Wassenaar i.s.m. Provast, Den Haag
ontwerp 2001-2007
uitvoering 2007-2009
hoofdaannemer BVR Bouw, Rotterdam
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centrumplan langstraat kloosterland wassenaar

genius loci, blijvende identiteit
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1 Buurtvernieuwing Oud Krispijn, Trivire, Dordrecht (2005)  2 Parkkwartier, winnend prijsvraagplan Bemog, Katendrecht Rotterdam (1999)  3 Zijdewindestraat Rotterdam (20002004)  4 Buurtvernieuwing Louise de Colignylaan, Ceres Rijswijk, Wippolder, Delft (2001)
 5 Appartementen De Sonnaville, fam. Van der Tol, Kerkstraat 95, Nijmegen (2004-2012) 
6 Woonhuizen Klepelkat, Hopman Interheem, Charlois, Rotterdam (2000-2007)  7 Winkels en appartementen, Bot Bouwinitiatief, Plein Bergen (2005-2012)  8 Kantoren en woningen, Hendriks Ontwikkeling, De Rooise Zoom St. Oedenrode (2005-2009)  9 Vernieuwing
Roomveldje, De Woonplaats Groenlo, Roombeek, Enschede (2002-2005)  10 Buurtvernieuwing, Arcade, Bloemenbuurt, Poeldijk (2008-2012)
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centrumplan langstraat kloosterland wassenaar

genius loci, blijvende identiteit
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De Markt van Cuijk stamt uit de Wederopbouwtijd en ligt op
de overgang van de historische kern en het zuidoostelijk daarvan
gelegen uitbreidingsgebied met villa’s en landhuizen uit de jaren
dertig en Wederopbouwwoningbouw. De opgave bestond uit een
woonblok met zorgvoorzieningen in het basement en drie woonverdiepingen in de sociale huursector. Handhaving van de dorpse
maat en schaal en aanknoping bij bestaande bebouwing resulteerde in de compositie van het appartementengebouw bestaande uit
een reeks afgeschuinde gevels met diep naar binnen gelegde balkons, geaccentueerd door een omlijsting van donkere dakpannen.
Dit gevelconcept is in spiegelbeeld voor de achtergevel herhaald.
Daar zijn de galerijen weggewerkt achter een steile dakvorm van
pannen en dakschilden, geïnspireerd op de kappen van de nabij
gelegen jaren dertig villa’s. Veel aandacht is besteed aan de ambachtelijke bakstenen- en pannendetails in sterke aardse, warme kleurstelling. Voor de gevels is een veelkleurige zogeheten Wasserstrich
baksteen toegepast met glanzend engobe effect.



adres Markt, Cuijk
opdrachtgever Mooiland Maasland, Grave
verkaveling Molenaar & Van Winden architecten
ontwerp 2003-2005
uitvoering 2008-2009
hoofdaannemer Aannemersbedrijf Van Bergen, Beuningen

adres Havenstraat, Vlaardingen
opdrachtgever Proper Stok Woningen, Rotterdam
stedenbouw Palmboom en Van den Bout, Rotterdam
ontwerp 2001-2003
uitvoering 2007-2009
hoofdaannemer Boele & Van Eesteren, Rijswijk
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Molenaar & Van Winden architecten ontwierp de bebouwing
aan het zuidwestelijke deel van het Buizengat / Havenstraat, de
historische ruggengraat van Vlaardingen. Het programma omvat
drie- vier- en vijfkamer appartementen in zeven blokken van
twee tot vijf woonlagen met een gebouwde parkeervoorziening in
een souterrain. De locatie biedt aan de waterzijde zicht op het
stadspark en aan de stadszijde op de oude Havenstraat.
De ruimten tussen de los van elkaar geplaatste appartementblokken zijn niet alleen gebaseerd op de historische pakhuis- en
wervenverkaveling van deze plek, maar bieden ook vanuit de
Havenstraat zicht op het water en park. Twee blokken delen samen één stallinggarage. De eerste drie woonblokken beschikken
gezamenlijk over twee parkeersouterrains. Naar voorbeeld van
hun historische voorgangers staan alle gebouwen met hun basement in het water. De wisselende gebouwenhoogte versterkt het
gevarieerde stadsbeeld. In het oogspringend aan het ontwerp zijn
de balkons die als laadkleppen aan de gevels hangen.
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appartementen buizengat vlaardingen

zorgvoorzieningen en 35 appartementen cuijk
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appartementen buizengat vlaardingen
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adres Akropolishof, Poptahof, Delft
opdrachtgever Woonbron, Delft / Kristal, Rijswijk
stedenbouw Palmboom en Van den Bout, Rotterdam
supervisie Mecanoo / Change, Delft
ontwerp 2005-2007
uitvoering 2007-2009
hoofdaannemer Era Contour, Zoetermeer
reliëfs Christine Jetten i.s.m. Joris Molenaar

adres Stadsplein Hoogvliet
opdrachtgever Leyten ©, Rotterdam
stedenbouw Palmboom & van den Bout, Rotterdam
ontwerp 2004-2008
uitvoering 2009-2011
hoofdaannemer Kanters Bouw, Barendrecht

De ﬂatwijk Poptahof werd in de jaren zestig van de vorige
eeuw als voorbeeldwijk gebouwd. De zes rechthoekige verkavelingstempels met één schijf hoogbouw en drie zijden laagbouw
werden volgens een modern industrieel bouwsysteem vormgegeven
en gebouwd. In 2005 kreeg Molenaar & Van Winden architecten
– op voorspraak van de bewoners – de opdracht om het eerste
hoogbouwblok te renoveren en het geheel te vernieuwen. Aan de
voorzijde van de hoogbouw bevindt zich een royale toegang tot
het parkeerveld in het middengebied. Het plafond hiervan is tevens woondek. De laagbouw rondom bestaat uit luxe waterwoningen, een blok beneden-/bovenwoningen en huurappartementen.
Het monumentale gerenoveerde appartementengebouw heeft
hoogwaardige energiebesparende gevels en zonnecellen op de kop.
Karakteristiek voor het totale ensemble is de architectuur van penanten en vullingen, het lijstwerk van baksteen en de afwisseling
van vlakken en volumes. De individuele woningen worden geaccentueerd door verdiepinghoge, monumentale keramische reliëfs.
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Molenaar & Van Winden architecten ontwierp voor het centrumgebied van Hoogvliet bebouwing rond en onder het nieuwe
Stadsplein. Dit activiteitenplein omvat drie informeel geplaatste
bouwvolumes: een langwerpig appartementengebouw van acht
woonlagen met winkels in de plint, een rechthoekig appartementengebouw met drie woonlagen op een commerciële ruimte aan de
oostzijde, gelegen rondom een fraaie binnentuin, en een Cultuurhuis met publieke voorzieningen aan de zuidzijde. De ingang van
de ondergrondse openbare parkeergarage bevindt zich tussen Cultuurhuis en het appartementengebouw. De gevels van beide woonblokken bestaan uit een combinatie van grote open en gesloten
vlakken van ruig metselwerk van bakstenen in verschillende metselverbanden. Voor de open geveldelen van de woonkamers en balkons zijn glas, staal en licht beton gebruikt. Het centrumgebied
van Hoogvliet wordt gekenmerkt door een combinatie van hoge
woongebouwen, langgerekte winkelpromenades en grote winkelvolumes. Het Stadspleinontwerp sluit aan en versterkt de aanwezige
Wederopbouwarchitectuur van de omringende omgeving.
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stadsplein hoogvliet

renovatie en vervangende nieuwbouw akropolishof delft
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stadsplein hoogvliet
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Het sieren is van alle tijden en alle
culturen. Het ornamentele is de meest
directe communicatieve kant van
bouwkunst, dat wat een bouwwerk stijl
geeft of dat wat mensen aanzet tot
gedachtes of herinneringen. Vaak wordt er
voor onopvallende architectuur gekozen
soms voor een afwijkende uitgesproken
architectuurstijl. Als architect kun je
daarbij putten uit het enorme aanbod aan
stijlen en ornamentele vormen dat ter
beschikking staat, er combinaties mee
maken, er eigen interpretaties aan geven
en datgene voorstellen wat je het beste
lijkt voor die concrete locatie, voor die
gestelde opgave en die speciﬁeke
opdrachtgever op dit moment: Free Style
eclecticisme uit overtuiging!
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Ontwerp van het stedenbouwkundige plan en bebouwing van
een appartementencomplex met commerciële ruimten en parkeergarage aan het Raadhuisplein (eerste fase), evenals vier woonblokken met stallinggarages op het daarachter liggende terrein aan de
Stationsstraat (tweede fase).
Het bakstenen L-vormige gebouwencomplex langs het Raadhuisplein en de Stationsstraat bestaat uit een ensemble van verspringende delen, verbonden door een ranke luifelconstructie met
op de begane grond publieke voorzieningen en terrassen. De appartementen liggen op drie verdiepingen achter grote omlijste
raampartijen en ronde dakkapellen in de mansardedakverdieping.
Aan de Stationsstraat is de bebouwing ingetogener. Binnen de Lvorm geeft een passage toegang tot de publieke hof met parkeermogelijkheid en de entree naar de ondergrondse parkeergarage.
Boven de parkeerplaatsen bevindt zich een zonnedek.
In het metselwerk aan het Raadhuisplein zijn verschillende
reliëfs van Anne Sijbrands aangebracht. Toogvormen en geproﬁleerd lijstwerk verschaffen het geheel een tijdloos karakter.

adres Raadhuisplein - Stationsstraat, Drunen
opdrachtgever De Wit Projectmanagement, Drunen
verkaveling Molenaar & Van Winden architecten
ontwerp 2002-2003
uitvoering 1e fase 2004-2006
uitvoering 2e fase 2006-2007
hoofdaannemer Gebrs. De Wit, Drunen
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woningen en commerciële ruimten centrumplan drunen

free style, eclecticisme uit overtuiging
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1 Stadswoningen, Avenue Carnisse, Carnisselande, Barendrecht (1997-2000)  2 Woonhuizen
en appartementen, Trebbe / Goldewijk, Voorhof Woudhuis, Apeldoorn (1995-1998) 
3 Huis Van Tongeren, Noordhove Eiland, Zoetermeer (1997-2001)  4 Essalam Moskee,
stichting Essalam Moskee, Vredeplein, Rotterdam (2001-2010)  5 Het Ovaal Nootdorp
(1998-2001)  6 Woonhuizen, Heijmans Vastgoed, De Lanen Broekpolder, Beverwijk
(2000)  7 Centrumplan De Nieuwe Haven, Bussum (2003)  8 Woonhuizen Leyten ©,
De Landerijen, Lelystad (2000-2003)  9 Hotel Inntel Zaandam (2005-2009)  10 De
Oriënt Era Contour Transvaal, Den Haag (2006-2011) nr 9 en 10: ontwerp © Molenaar &
Van Winden architecten / WAM architecten
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woningen en commerciële ruimten centrumplan drunen

free style, eclecticisme uit overtuiging
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Het gebouwcomplex De Marquant bestaat uit een L-vormig
blok aan de centrumzijde van de Middeleeuwse ring en vier verdiepingen hoge grachtenpanden. Aansluitend op de kop ligt een
woontoren van elf lagen; een smal lager deel vormt de vloeiende
overgang van toren naar bestaande kloosterkapel.
De appartementen in de woontoren hebben verschillende
plattegronden en afmetingen en worden bekroond met royale
penthouses die een majestueus uitzicht op het historische Breda
bieden. Een plint van gebosseerde steen en een betonnen lijst
accentueren de parterre van het complex en verbinden toren en
laagbouw visueel met elkaar. De herenhuizen hebben een statig
voorkomen, dankzij het ritme van royale, verticaal vormgegeven
erkers en ramen, Franse balkons en de monumentale, decoratieve, alternerende betonnen kroonlijst.
Ook de toren kenmerkt zich door een rijke vormentaal. De
hoogte wordt geaccentueerd door een sterke verticale geleding
van langgerekte erkers en loggia’s, verticale raampartijen, wisselende gevel- en kleurvlakken en pinakels.



adres Markendaalseweg / Waterstraat, Breda
opdrachtgever Slokker Vastgoed, Huizen
supervisie Architectuurcentrale Thijs Asselbergs, Haarlem
ontwerp 2000-2003
uitvoering 2005-2007
aannemer Slokker Bouw, Huizen

adres VOC-weg / Claerbeek, Lelystad
opdrachtgever Combinatie Batavia Haven (Bouwfonds ontwikkeling,
Amvest en Van Wijnen Projectontwikkeling)
stedenbouw Krier & Kohl, Berlijn / Wissing, Barendrecht
ontwerp 2004-2007
uitvoering 2007-2010
hoofdaannemer Van Wijnen, Lelystad
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In de oksel van het Havenkwartier ligt het plangebied als een
halve cirkel, verdeeld in vijf segmenten die aan de waterzijde worden begrensd door een promenade. De vijf gesloten bouwblokken
zijn toegankelijk via poorten. De boulevardbebouwing is een ontwerp van Krier & Kohl. Voor het aan de landzijde geleden deel
van het meest noordelijk segment, ontwierp Molenaar & Van
Winden architecten twee rijen van in totaal twintig eengezinswoningen met standaard plattegronden, beëindigd met een appartementenblok op de kop. De woningen van drie lagen zijn in hun
gevarieerde verschijningsvorm een vrije interpretatie van 17e eeuwse Hollandse grachtenpanden met een gevarieerd gevelbeeld met
klok-, hals-, ton- en trapgevels. Ter versterking van hun gestileerde
silhouet zijn de gevels uitgevoerd in strengpersbaksteen in genuanceerde kleurstellingen. In contrast hiermee staat het vijfverdiepingen
tellende appartementenblok voor jongerenhuisvesting. Dit is meer
in overeenstemming met de paleisachtige architectuur van de boulevard, vormgegeven met decoratieve baksteendetails en opvallend
lijstwerk.
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woonhuizen en appartementen batavia haven lelystad

de marquant, 11 herenhuizen en 22 appartementen met parkeren breda
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woonhuizen en appartementen batavia haven lelystad
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De nieuwe behuizing van het sociaal-cultureelcentrum Het
Turfschip is het resultaat van een prijsvraag. Het front van het
gebouw bepaalt samen met de daar tegenover gelegen voormalige
fabriek De Ster, molen De Lelie en de nieuwe havenbebouwing,
de openbare ruimte rondom de historische haven. In het Turfschip zijn zorg-, sport- en ontspanningsfuncties samengevoegd.
Het programma is ondergebracht in drie bouwmassa’s rondom een foyer, tevens hal en ontmoetingsplaats. Op de begane
grond en de eerste verdieping liggen vergader- muziek- en ontspanningszalen met dienstruimten. Een KNSB sporthal met aangrenzende kleedkamers ligt op de eerste verdieping. Op de tweede
verdieping is de tribune en de hotelaccommodatie met tien
kamers. Het gebouw kenmerkt zich aan de buitenzijde door een
elegante geveluitwerking van gedecoreerde bakstenen en prefab
betonnen ornamenten in combinatie met glas en staal, naar voorbeeld van 19e eeuwse utiliteitsbouw met verﬁjnde detaillering.

adres Zevenbergseweg, Leurse Haven, Etten Leur
opdrachtgever Woningstichting Etten-Leur (WEL)
ontwerp 2005-2007
uitvoering 2008-2010
hoofdaannemer Van Roey, Rijkevorsel, België
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In 2006 werd Molenaar & Van Winden architecten uitgenodigd om in het westelijke deel van het project Oostpoort twee
woongebouwen met winkels te ontwerpen, naast ontwerpen van
Mulleners + Mulleners en Soeters Van Eldonk. De bouwblokken
12a en 12b liggen in de kern van het gebied. Inclusief de winkelplint, tellen beide blokken vier tot vijf lagen met merendeels drie
kamerappartementen in de sociale huursfeer.
Het driehoekige blok 12a heeft twee ingangen. Aan de straatzijde hebben de woningen ronde erkers met aan de zuidzijde ronde balkons, waardoor een golvende gevelritmiek ontstaat. Bijzonder is de concave westgevel die zich qua vorm herhaalt in de twee
aangrenzende woongebouwen, waardoor de openbare ruimte
zich hier als een Italiaans barokplein manifesteert.
In woonblok 12b is een tehuis voor dakloze kinderen gevestigd. Het gebouw is geornamenteerd met bakstenen spiraalkolommen. De gevarieerde gevels van beide gebouwen zijn geïnspireerd
op laat 19e eeuwse straatbeelden.

locatie Polderweg / Linnaeusstraat / Ringvaart Watergraafsmeer, Amsterdam
opdrachtgever Ontwikkelings Combinatie Polderweg (Bouwfonds
ontwikkeling, Ymere en Stadgenoot)
stedenbouw en supervisie Soeters Van Eldonk architecten, Amsterdam
ontwerp 2006-2008
uitvoering 2009-2012
hoofdaannemer blok 12a combinatie UBA, Amsterdam / De Nijs, Warmenhuizen.
Blok 12b Coen Hagedoorn Bouw, Amsterdam
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oostpoort blok 12a en 12b amsterdam

sociaal-cultureelcentrum het turfschip etten-leur
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oostpoort blok 12a en 12b amsterdam
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Bescherming door ontwikkeling is het
nieuwe devies, zoals geformuleerd in de
Modernisering van de Monumentenzorg.
De nota Belvedère heeft al in 1999
cultuurhistorie op de kaart gezet in de
ruimtelijke ordening. Daarin staat:
‘Bescherming als doel op zich kan nog steeds
een waardevolle strategie zijn en blijft
belangrijk om ook ontwikkelingen in gang
te zetten met heel andere motieven dan
cultuurhistorie.’ Die verantwoordelijkheid
en uitdaging voor initiatiefnemers en
ontwerpers spreekt ons aan. Het vereist
een wil om rekening te houden met
historische waarden en tegelijkertijd
onderstreept het dat historie geweldige
kansen biedt om proﬁjt mee te behalen
door fantasierijk te ontwikkelen.
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Molenaar & Van Winden architecten is vanaf de jaren negentig restauratiearchitect van villa’s en museum Boijmans van Beuningen in het Museumpark, dit laatste in samenwerking met
Walraad architecten. Tevens ontwierpen zij in het museum de
functionele verbetering van de Bodon / Robbrecht-Daemvleugel,
de vernieuwing van entree, prentendepot en educatieruimte.

1. Restauratie Huis Sonneveld, Jongkindstraat 12, Rotterdam
opdrachtgever Stichting Volkskracht Historische Monumenten, Rotterdam
beheer Nederlands Architectuurinstituut NAi, Rotterdam
research 1997-1999
uitvoering november 1999-maart 2001
hoofdaannemer Schakel & Schrale, Amsterdam
2. Herinrichting Robbrecht Daem / Bodon-vleugel, gevelrestauratie
toren Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20
opdrachtgever Boijmans Van Beuningen / OBR, Rotterdam / Toornend
Partners, Haarlem
samenwerking i.s.m. Walraad architecten, Utrecht
research 2005-2008
uitvoering 2009-heden
hoofdaannemer Huurman/Juriens, Dordrecht
3. Gevelrestauratie Chabotmuseum, Museumpark 11, Rotterdam
opdrachtgever Chabotmuseum: Stichting Hendrik Chabot / familie Grootveld
research 2005-zomer 2006
uitvoering 2006-2007
hoofdaannemer Huurman/Juriens, Dordrecht
4. Restauratie Huis Boevé, Museumpark 9, Rotterdam
opdrachtgever Netsetup bv, Rotterdam
research 2010
uitvoering 2011
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museumkwartier rotterdam

culturele erfenissen, behoud in ontwikkeling
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1 Restauratie, voormalig mil. Hospitaal, Vivare, Onder de Linden, Arnhem (1995-2000) 
2 Restauratie Huis Sonneveld, St. Volkskracht, Jongkindstraat 12, Rotterdam (1997-2001) 
3 Aanbouw Dorpskerk, Voogdij Hervormde gemeente, Achterweg, Hoogvliet (1994-1996) 
4 Gevelrenovatie, VVE De Eendracht, Vroesenlaan Rotterdam (1997-1998)  5 Gevelrenovatie, VVE Statensingel, Rotterdam (….-….)  6 Advies comfortverbetering Huis De Bruyn,
fam. Pietersen, Schiedam (2009)  7 Studie herbestemming Ketelhuis, Van Nelle Ontwerpfabriek, Van Nelleweg 1, Rotterdam (2010-2011)  8 Gevelrenovatie, VVE Louise de Colignylaan, Rotterdam (2009-2010)  9 Advies restauratie Huis Boevé, Netsetup, Museumpark
9, Rotterdam (2010-....)  10 Vernieuwing Stadsmuseum Leidschendam Voorburg, Herenstraat 97-101 Voorburg (2010-2011)
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De opgave was renovatie en restauratie van het souterrain, de
open kantoortuin op de begane grond, de directiekamers op de
entresol en de laboratorium- kantoor- en lunchroomruimte op
de eerste en tweede verdieping. Voor het hedendaagse gebruik
zijn noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen aangebracht, afgestemd op de oorspronkelijke detaillering en stijl. Klimaat- en sanitaire installaties en verwarming zijn uitgebreid en afgestemd
op hedendaagse eisen. De nieuwe indelingsmogelijkheden en varianten sluiten aan bij het concept van de Van Nelle Ontwerpfabriek om meerdere gebruikers met een eigen identiteit te kunnen huisvesten, zonder aantasting van het oorspronkelijke karakter van het gebouw. Het oorspronkelijke ontwerp van de diverse ruimten is tot uitgangspunt genomen voor noodzakelijke
aanpassingen. Zo is de op een rasterpatroon gebaseerde indeling,
in de nieuwe situatie gehandhaafd. Het kantoorgebouw werd in
1929 opgeleverd en vormde het administratieve- en facilitaire onderdeel van de Van Nelle fabriek, producent van kofﬁe, thee en
tabak.



adres Van Nelleweg 1, Rotterdam-Overschie
opdrachtgever Van Nelle Ontwerpfabriek, Rotterdam
supervisie Wessel de Jonge Architecten, Rotterdam
ontwerp 2003
uitvoering 2005-2006
hoofdaannemer Kondor Wessels, Amsterdam

adres Havenstraat 139, Hilversum
opdrachtgever Dudok Ontwikkeling, Hilversum
ontwerp 2007-2009
uitvoering 2010-2011
hoofdaannemer Bouwbedrijf Aalberts, Loosdrecht
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De herbestemming van ‘Ons Gebouw’ is het vervolg op een
door Molenaar & Van Winden architecten in 2007 uitgevoerd
haalbaarheidsonderzoek voor restauratie en herbestemming van
‘Ons Gebouw’ (voormalig onderkomen van de Hilversumsche
Bestuurders Bond, 1932) met 18 jongerenstudio’s. In het ontwerp
zijn de dicht geslibde ruimtes opengemaakt ten gunste van de
logische ruimtelijke compositie. Daarnaast is er – ter vergroting
van bruikbare ruimte – in de grote zaal een extra verdieping gezet. Het in de centrale hal gelegen riante trappenhuis is in de
nieuwe situatie gehandhaafd maar uitgebreid met een nieuwe
toevoeging vanaf de eerste verdieping. Daaromheen liggen nu
over drie lagen achttien woonstudio’s. Het zijn losse doosjes van
ca. 50 m2, elk uitgerust met een unit met keuken- en sanitaire
voorzieningen.
Aan het exterieur is het beschadigde metselwerk vervangen,
zijn reparaties uitgevoerd aan betonnen en metalen onderdelen,
een aantal glas-in-loodramen hersteld en is de voorgevel gereconstrueerd naar het oorspronkelijke ontwerp.
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restauratie en herbestemming ‘ons gebouw’ hilversum

renovatie en herbestemming kantoorgebouw van nelle ontwerpfabriek rotterdam
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renovatie en herbestemming kantoorgebouw van nelle ontwerpfabriek rotterdam
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restauratie en herbestemming ‘ons gebouw’ hilversum
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Het voormalige, bakstenen faculteitsgebouw heeft hoge ramen, oefen- en collegezalenzalen rond twee binnenplaatsen. Het
is ontworpen door architect J. Vrijman en gebouwd in 1912. De
herinrichting van dit sobere Rijksmonument tot bedrijfsverzamelgebouw met enkele publieksfuncties vereiste een integrale
oplossing voor datacommunicatie en verlichting volgens hoge
standaarden met als belangrijke ontwerpkeuze de vorm van de
zichtinstallaties en verlichting. De in de jaren zestig verbouwde
entree is grotendeels gereconstrueerd naar het oorspronkelijke
ontwerp. Op basis van bouwhistorisch onderzoek is gekozen
voor een interieur dat de oorspronkelijke sfeer van het gebouw
oproept door de reconstructie van de kleurenrijkdom en detaillering van de kelder, begane grond en eerste verdieping. Dit resulteerde in stijlvolle en karaktervolle ruimtes die zowel een opwaardering betekenen van het gebouw maar ook aantrekkelijk
zijn voor hedendaagse gebruikers, zoals verschillende bedrijven,
het Techniekmuseum van de TU Delft en de historische mineralencollectie van de faculteit Mijnbouwkunde.



adres Mijnbouwstraat 120, Delft
opdrachtgever/directie TU Delft, FMVG / Redema Groep, IJsselstein
ontwerp 2008-2009
uitvoering 2008-2009
projectmanagement Redema Groep, IJsselstein
hoofdaannemer Aannemingsbedrijf G.B. van Hoek bv, Delft

adres Justus van Effenstraat, Spangen Rotterdam
opdrachtgever Woonstad Rotterdam
ontwerp 2005-2008 i.s.m. Hebly Theunissen architecten, Delft
energie en installatieconcept W/E adviseurs, Utrecht / Tilburg
ontwerp binnenterrein Michael van Gessel, Amsterdam
uitvoering 2010-2012
hoofdaannemer Jurriëns, Dordrecht
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Molenaar en Van Winden architecten (gevels, badhuis, projectleiding) restaureert samen met Hebly Theunissen architecten (vernieuwing woningen en trappenhuizen) op dit moment het Justus
van Effenblok in Rotterdam. Op basis van het 100% MoNUment
concept van Han Michel en Maarten Smit worden de buitenkant
en de structuur van het wooncomplex met zijn poorten en binnenhoven gerestaureerd en gereconstrueerd. De oorspronkelijke
materialen en details vormen het uitgangspunt voor de te vervangen of te repareren onderdelen. De bij recente renovaties aangebrachte witte afwerking en moderne kozijnen worden verwijderd.
De woningen krijgen een geheel eigentijdse invulling, gericht op
jonge stedelijke professionals, ook met kinderen. Het voormalige
badhuis wordt herbestemd met een bij het concept passende functie. Het complex is een ontwerp van Michiel Brinkman uit 1921
en is vooral bekend om zijn revolutionaire sociale vernieuwingen,
waaronder een woonstraat op de tweede verdieping, privé-tuintjes
in de publieke binnenhof, een collectief bad- en washuis en de
eerste centrale verwarming in volkswoningbouw!
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restauratie en renovatie rijksmonument justus van effen rotterdam

herbestemming gebouw voormalige faculteit technische aardwetenschappen delft
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herbestemming gebouw voormalige faculteit technische aardwetenschappen delft
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restauratie en renovatie rijksmonument justus van effen rotterdam
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vijfentwintig x M&vW, architectuur voor
lange duur, verschijnt ten gelegenheid van het
vijfentwintigste jaar Molenaar & Van Winden
architecten. Het bevat een thematische keuze van
vijfentwintig gerealiseerde, in aanbouw of in
voorbereiding zijnde projecten, aangevuld met vijf
themacompilaties van tien projecten per thema.
Deze vijfenzeventig werken vormen een weerslag van
vijfentwintig jaar samenwerken, met en voor
opdrachtgevers, stedenbouwkundigen en
supervisoren, gemeenteambtenaren, adviseurs en
bouwers. Die samenwerking volgde op de stichting
van het bureau in najaar 1985 samen met Wilfried van
Winden. Wilfried was ruim tweeëntwintig jaar mijn
compagnon waarna hij na 31 december 2008 een eigen
bureau is begonnen. Ik dank Wilfried voor de vele
inspirerende jaren van samenwerking met ons rijke en
gevarieerde oeuvre als resultaat. De werken zijn tot
stand gebracht door de inzet en toewijding van alle
medewerkers die aan het bureau hun bijdrage hebben
geleverd. Ik wil vooral hen met dit boekje bedanken,
samen met de opdrachtgevers die door hun
vertrouwen aan Molenaar & Van Winden architecten
te geven dit alles mogelijk hebben gemaakt.
Joris Molenaar
Delft, najaar 2010
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colofon

molenaar & van winden architecten – 25 jaar samenwerken
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