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Visie op Wonen in Winkels
In Rotterdam staan zo’n 670 compacte 
winkelpanden structureel leeg. De panden zijn 
her en der verspreid in woonwijken. Gezien 
hun ligging buiten de detailhandelcentra en 
hun bescheiden afmetingen is de kans dat zij 
weer ingevuld worden als winkel klein. De 
gemeente Rotterdam ging op zoek naar jonge 
architecten met een vernieuwende aanpak om 
winkeltransformatie te stimuleren. Daarbij ging 
het nog niet om een concreet ontwerp, maar om 
een onderscheidende visie.

Vaak staan de winkelpandjes op ‘ankerpunten’ in de 
wijk – op hoeken of langs de hoofdstraat. Dit maakt 
langdurige leegstand van deze panden extra jammer. 
De gemeente Rotterdam stimuleert de transformatie 
van deze winkelpanden naar stadswoningen door het 
programma ‘Wonen in Winkels’. De winkelpanden 
worden als kluswoning aangeboden aan de 
toekomstige bewoners. De panden worden verkocht 
met een ‘architectencheque’ van € 2000, bedoeld 
als eerste stimulans voor bewoners om hier samen 
met een architect hun droomhuis van te maken.

Molenaar & Co architecten is ervan overtuigd dat 
het transformeren van winkels kan resulteren 
in woningen met bijzondere kwaliteiten. Het 
verbouwen van een karaktervol of juist vervallen 
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winkelpand is een kans om een woning helemaal 
op maat te maken: een uniek (werk-)woonhuis, 
ingericht naar de wensen van de nieuwe eigenaar 
en met meerwaarde voor de buurt. In bestaande 
panden is vaak veel meer mogelijk dan je zou 
denken. Of het nu gaat om een rauw en industrieel 
pand, of juist een charmante historische winkel, 
door de combinatie van oud en nieuw ontstaat een 
bijzonder huis. Zo biedt winkeltransformatie kansen, 
ook voor Rotterdam. Het is een toevoeging aan de 
diversiteit van het woonaanbod in de stad en vormt 
een versterking van de binding van bewoners met de 
wijk. 

Wonen in oude panden is vaak puzzelen. Schuiven 
met de indeling. Er nog eens opnieuw naar kijken Historische ontwikkeling
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 woonhuis tot 1909     verbouwing tot café,  verbouwing tot viswinkel Pronk
    1909, architect Klumper 1918, architect Klumper 
 

aanpassing: art deco pui       verbouwing tot winkel Hozee    situatie voor renovatie
architect Albert van Essen       1966, architect Cor Westerduin

13 13 13

Voorbeeld van zorgvuldig aanpakken van een oud pand: historische ontwikkeling Herenstraat 97-99, nu Stadsmuseum Voorburg

Eén van de op te knappen panden aan de Rotterdamse Tolhuislaan.
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De verwachte werkzaamheden zijn door het bureau 
geprijsd door middel van een puntensysteem. De 
koper kan naar eigen inzicht tot twintig punten 
betalen met de architectencheque. Op deze manier 
kan de bewoner zo optimaal mogelijk de diensten 
inrichten naar zijn wensen. Zo is de architect van 
meerwaarde voor de ruimtelijke kwaliteit in het 
interieur en de uitstraling naar de buurt.

Zie ook het filmpje waarin Roel van Tatenhove 
toekomstige bewoners oproept om te durven 
dromen: https://youtu.be/S476cQ03rCY 

om de kwaliteiten van het bestaande gebouw nóg 
beter te benutten voor hedendaags gebruik. Zo komt 
het pand tot zijn recht. Het transformeren van een 
bestaand pand naar een unieke woning begint met 
goed kijken wat er nu al is. De oude winkeldeur 
middenin de woonkeuken uit laten komen. Of een 
vide-effect krijgen, door een tussenverdieping in de 
hoge ruimte te hangen. Molenaar & Co houdt van dit 
soort puzzels, ten dienste van de nieuwe bewoners.

Speciaal voor deze opgave stelde architect Roel 
van Tatenhove van Molenaar & Co architecten een 
bijzondere aanpak voor. Uitgangspunt is dat elke 
opdrachtgever anders is: andere wensen, andere 
talenten. Als architect willen we van méérwaarde 
zijn. Bij klushuizen is de essentie dat bewoners 
veel zelf bepalen, kiezen en klussen. Als architect 
hoef je niet alles voor te kauwen – we willen juist 
aanvullend zijn daar waar de opdrachtgever wel wat 
hulp kan gebruiken. Bijvoorbeeld bij het blootleggen 
van verborgen kwaliteiten en het oplossen van 
praktische vragen. 

Referentie: Uitbreiding Stadsmuseum Voorburg naar naastgelegen pand met reconstructie van de pui.
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Referentie: Aanvraag monumentenvergunning, geveltekening van Stadsmuseum Voorburg.

Referentie: Verzorgd tot in de puntjes: aandacht voor detail in het Stadsmuseum Voorburg.
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Referentie: Klushuizenstrategie toegepast op portiekflats in Carnisse: samenvoegen als kans. Afstudeeronderzoek.

Referentie: Nieuwbouwgevels met historische panden als inspiratie, voorzien van een eigentijdse dakenwereld.
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Referentie: Modern en licht wonen in het Rijksmonumentale Justus van Effenkwartier in Spangen, Rotterdam.

Referentie: Wonen in bebouwing met historie, met het comfort van nu. Justus van Effenkwartier te Rotterdam.
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Referentie: Wonen onder de spanten in de Rijks-HBS te Brielle.

Referentie: Wonen in een oude operatiezaal in het Zuiderziekenhuis te Rotterdam.



Crooswijksesingel 50E

3034 CJ Rotterdam
telefoon (010) 20 19 100
info@molenaarenco.nl
www.molenaarenco.nl

Referentie: Herontwikkeling hoofdgebouw van het Zuiderziekenhuis, Rotterdam.

Referentie: interieurimpressie van een appartement in het Zuiderziekenhuis.


