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1Tekst

Harm Tilman

Beeld

Stefan Müller

Office Winhov
Winnaar arc16 Oeuvre Award

Office Winhov is dit jaar winnaar van de arc16 Oeuvre Award.  
Office Winhov krijgt deze prijs omdat het als geen ander maatschappelijke  
veranderingen weet te vertalen in interventies in de alledaagse omgeving.  
Het gestaag groeiende oeuvre van Office Winhov bestaat uit gebouwen die 
zeer verfijnd zijn en die zijn gemaakt met een sterk gevoel voor locatie en 
sfeer. Nu architecten worden uitgedaagd de toegevoegde waarde van hun werk 
te verduidelijken, is Office Winhov inspirerend voor een nieuwe generatie  
ontwerpers.

De Nederlandse architectuur is op een bijzonder 

punt in haar geschiedenis aanbeland. Aan de ene 

kant viert ze de grote successen van haar iconische 

gebouwen en projecten die tot ver over de lands-

grenzen de aandacht van het grote publiek weten 

te trekken en vast te houden. Aan de andere kant 

lijkt architectuur te zijn verdwenen uit het grootste 

deel van de gebouwde omgeving. De jury van de 

arc16 Oeuvre Award merkt dit aan als een veront-

rustende ontwikkeling.

Architectuur lijkt op een kruispunt te staan en kan 

niet meer wegduiken voor de vraag ‘wat te doen’. 

De opdrachtverlening in Nederland is sterk veran-

derd en werkt in het voordeel van de grote bureaus 

die met hun structuur, organisatie en omvang de 

bouwindustrie prima kunnen bedienen. Op het-

zelfde moment is een kleine en selecte groep 

architecten actief tot ver over de Nederlandse 

grens.

Generatiewisseling in de architectuur

Het bouwen aan de alledaagse omgeving en de 

stad is zwaar onder druk komen te staan. De  

architectuur speelt hierin geen vanzelfsprekende 

rol meer. Sterker nog, een groot deel van de ge- 

bouwde omgeving lijkt tot stand te komen zonder 

architectuur. Architecten worden constant uitge-

daagd aan te tonen wat hun toegevoegde waarde 

is. De jury is van mening dat Office Winhov dat op 

een manier doet die de weg kan wijzen aan een 

nieuwe generatie architecten.

Office Winhov maakt deel uit van een generatie die 

is te beschouwen als de opvolger van de beroemde 

SuperDutch-architectuur uit de jaren negentig. Het 

onderscheidt zich door een geringere nadruk op 

spectaculaire en iconische gebouwen, en door een 

zoektocht naar gebouwen die verfijnd zijn en 

gemaakt worden met een groot gevoel voor de 

locatie en de atmosfeer ervan. Office Winhov 

behoort in de ogen van de jury tot de meest  

uitgesproken exponent van deze generatie. 

Joost Hovenier is met Jan Peter Wingender de  

geestelijke vader van deze benadering. Met de toe-

kenning van de arc16 Oeuvre Award wil de jury ook 

deze dit jaar onverwacht overleden architect eren. 

De jury onderkent dat de nalatenschap van Joost 

voor het bureau en de Nederlandse architectuur 

blijvend is.

Bouwen, stad en materialisering

Office Winhov is een Amsterdams architecten-

bureau dat in 1995 is opgericht door Joost Hovenier 

(1963-2016) en Jan Peter Wingender (1965). Vanaf 2010 

is Uri Gilad (1977) als partner aan het bureau verbon-

den. Het bureau werkt aan projecten op het gebied 

van woningbouw, utilitaire gebouwen en trans- 

formatie in Nederland en daarbuiten. Daarnaast zijn 

de bureaupartners zeer actief in het onderwijs, het 

advieswerk en de architectonische cultuur in bre-

dere zin. Zo gaf Joost Hovenier bij leven op eigen 

wijze vorm aan de publicatie Local Heroes. Op dit 

online platform delen collega-architecten hun fas-

cinatie voor architecten die behoren tot de traditie 

van een ‘andere architectuur’. Jan Peter Wingender 

ondernam op zijn beurt een langjarig onderzoek 

naar de hedendaagse baksteenarchitectuur in 

Nederland en stelde, in het verlengde daarvan,  

het boek Brick. An Exacting Material (2016) samen. 

Office Winhov onderscheidt zich door een brede 

reeks projecten die wordt gekarakteriseerd door 

een zorgvuldige lezing van de context en door een 

sterke formele en materiële aanwezigheid. Office 

Samenstelling van de jury

De jury van de arc16 Oeuvre Award bestaat uit  

Jan Willem van de Groep (oprichter ARXlabs, Factor Zero & 

Challenge the Future, voorzitter)

Reimar von Melding (directeur KAW)

Meindert Smallenbroek (directeur Energie & Omgeving bij 

het ministerie van Economische Zaken)

Harm Tilman (hoofdredacteur de Architect, secretaris)
De Loodsen aan de Piet Heinkade in Amsterdam, 85 sociale huurwoningen en bedrijfsruimten
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Over arc16 Oeuvre
De arc16 Oeuvre Award wordt jaarlijks toegekend aan een architect of een persoon uit een aanverwante discipline die  
een vakmatige bijdrage levert aan het verbeteren van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. De prijs is een initiatief van  
de redactie van de Architect. Met de prijs wil de uitschrijver een persoon eren die op dit moment actief bezig is in  
het vakgebied, die een stevige en onderscheidende bijdrage levert aan de opgave en de discussie daarover en die dit op  
een consistente wijze doet.  

De toekenning van de arc16 Oeuvreprijs aan Winhov is tevens een postuum eerbetoon aan Joost Hovenier. Daarmee hoopt  
de uitschrijver het maatschappelijke belang van architectuur te verhelderen. De winnaar hoeft niet een afgerond oeuvre te 
bezitten. Het kan evengoed een persoon betreffen waarvan het vermoeden bestaat dat hij of zij een grote rol gaat spelen en een 
oeuvre zal opbouwen. De prijs kan worden opgevat als een stimulans of een steun in de rug om de gewekte verwachtingen  
waar te gaan maken. 

Winhov werkt aan gebouwen die duurzaam, van-

zelfsprekend en verankerd in hun omgeving zijn. 

Een ander kenmerk is de robuuste materialisering 

en de nauwgezette detaillering van hun gebouwen. 

Minstens zo opvallend is de samenwerking die 

Winhov opzet met andere bureaus in binnen- en 

buitenland. De ambachtelijke aanpak van het 

bureau draagt bij aan de succesvolle uitvoering  

van een reeks private en publieke projecten.

In de optiek van Office Winhov zijn gebouwen meer 

dan losse objecten. Ze maken deel uit van een 

omgeving en dragen aan de ontwikkeling daarvan 

bij. Bij Office Winhov staan de mensen die van deze 

gebouwen gebruikmaken op de eerste plaats. Het 

bureau is van mening dat de architectuur alleen 

door haar blijvende aanwezigheid de tijd kan weer-

staan en toekomstbestendig kan zijn. Gebouwen 

kunnen volgens Office Winhov vooral dankzij bruik-

baarheid, soliditeit en duurzaamheid hun relevantie 

behouden.

Ook internationaal begint het bureau stevig aan de 

weg te timmeren. Het Team van Winhov ontwerpt 

en realiseert projecten in landen als België en 

Zwitserland. Ook neemt Winhov met een woon-

gebouw deel aan de WerkbundStadt die vanaf 2018 

langs de Spree in Berlijn wordt aangelegd. Zij be-

vinden zich hiermee in het gezelschap van onder 

meer Max Dudler, Hild und K, Hans Kollhoff en 

Caruso St John.

Woongebouw Galenkop, Amsterdam, op de hoek van de Admiraal de Ruyterweg en de Jan van Galenstraat

Bouwen in Amsterdam

Binnen het indrukwekkende oeuvre van Office 

Winhov wil de jury een aantal projecten in 

Amsterdam uitlichten. Zo transformeerde Office 

Winhov in 2015 het voormalige Rijkskantoorgebouw 

voor Geld- en Telefoonbedrijf (oorspronkelijk  

ontwerp Joseph Crouwel, 1925) tot het W Hotel 

Amsterdam. Terwijl de oorspronkelijke bakstenen 

buitengevels zijn gerestaureerd, monden de rond 

de binnenhoven aangebrachte, glazen gevels uit in 

de dakopbouw. Door dit contrast is het publieke 

karakter van het gebouw subtiel aangezet. Anders 

dan je zou verwachten, zijn de receptie, de bars en 

het restaurant op de bovenste verdieping te vin-

den. Zij bieden een panoramisch uitzicht over de 

stad en maken het publieke karakter van het 

gebouw zichtbaar voor de stad.

Met het project De Loodsen brak het bureau in  

2006 door naar een internationaal publiek. Twee 

woontorens vormen de hoeken van een ensemble 

van zes torens langs de IJ-haven in Amsterdam-

Oost. Beide zijn als cascogebouwen ontwikkeld en 

bieden de verhuurder maximale flexibiliteit voor 

toekomstige indelingen. Interessant is de uit- 

werking tot twee afzonderlijke, aan elkaar verwante 

gebouwen die zich onderscheiden door hun posi-

tie, het volume en het ritme van de ramen. Ze zijn  

verbonden door hun expressie; de horizontale 

betonbanden en de plastische uitwerking van  

het metselwerk. 

De Loodsen maakt deel uit van een gestaag groei-

end oeuvre met seriematige woningbouw op bin-

nenstedelijke locaties. Een ander voorbeeld hiervan 

is de vervangende nieuwbouw langs de Jan van 

Galenstraat in Amsterdam (2007-2010). Dit gebouw 

kent een repeterende, robuuste bakstenen gevel 

die is genuanceerd door een de locatie door- 

snijdende historische grens, de entrees naar de 

bedrijfsruimten, de hoeken en de aansluitingen op 

bebouwing in beide zijstraten. De baksteenorna-

menten, plinten en balkons uit de omgeving keren 

terug in het nieuwe gebouw. Daarmee legt dit 

gebouw een relatie met zijn omgeving en verdui-

delijkt het architectonisch het nieuwe programma 

op deze bijzondere plek.

Nieuwe richtingen

Recent is Office Winhov nieuwe richtingen aan het 

verkennen. Zo levert het bureau in Eindhoven dit 

jaar nieuwe studentenhuisvesting op de campus 

van de Technische Universiteit Eindhoven op.  

De dragende gevels van dit gebouw bestaan uit 

geprefabriceerde betonnen sandwichelementen 

binnen een doorlopend grid dat de gevels van de 

oude gebouwen spiegelt. Door het gebouw langs 

de middengang te verschuiven is een driedeling 

ontstaan die het gebouw een asymmetrische en 

ranke kopgevel geeft. Forse gemeenschappelijke 

ruimten vormen een schakel tussen het univer-

siteitsterrein en de individuele kamers en bieden 

mogelijkheden voor ontmoeting en activiteiten. 

Werkwijze van de jury

De jury is eenmaal bij elkaar geweest, op 30 augus-

tus 2016 in alle vroegte in Den Haag. Ter voorbe- 

reiding hadden de juryleden afzonderlijk lijstjes 

gemaakt met personen die zij voor de prijs in  

aanmerking vonden komen. Op basis hiervan is  

een gezamenlijke lijst met kandidaten gemaakt  

die in stappen is teruggebracht tot de uiteindelijke 

winnaar.

De jury was op zoek naar een architect die op een 

menselijke manier met architectuur omgaat, alles 

in het werk stelt om tot hoogwaardige architectuur 

te komen en die nadrukkelijk zijn of haar werkveld 

heeft gekozen in de bestaande stad. Van belang 

was ook dat de laureaat niet zozeer bezig is met 

oplossingen voor problemen ‘hier en nu’, maar  

de toekomst wil beïnvloeden door de blijvende 

aanwezigheid van zijn architectuur.

De jury is zich ervan bewust dat de toekomstige 

opgave niet meer ‘groots en meeslepend’ is, maar 

vooral betrekking heeft op de alledaagse om-

geving. Van belang is ook dat een huis op de hoek 

of in een rij excellent en duurzaam is gemaakt.  

Op basis van deze overwegingen heeft de jury een 

shortlist opgesteld en heeft ze vervolgens uit deze 

kandidaten een duidelijke keuze maakt.

Sterrendom, mediabenadering en beeldvorming 

spelen in de huidige architectuur een grote rol.  

Het leek de jury daarom interessant ontwerpers te 

bekronen van wie de projecten begrijpelijk zijn voor 

gewone mensen. De bekroning van Office Winhov 

beschouwt de jury als een oproep aan architecten 

om zich te richten op de tachtig procent van de 

gebouwde omgeving waarvoor de aandacht nu 

gering is en waaruit de architectuur lijkt te zijn  

verdwenen.

Arc16 Oeuvre Award is een initiatief van  

de redactie van de Architect.

Studentenhuisvesting voor de tu Eindhoven, onderdeel van de herontwikkeling van de campus  
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“ Onze toegevoegde waarde is dat  
we alles bij elkaar brengen” 
Interview Jan Peter Wingender en Uri Gilad van Office Winhov

Winhov Office is beduidend meer dan een 
bureau dat alleen wordt ingeschakeld voor 
de keuze van een steen of de kleur van het 
kozijn. Complexe stedelijke opgaven vragen 
om maatwerk, contextuele binding en het 
betrekken van de bijzondere kanten van de 
locatie bij de opgave. Het is daarbij belang-
rijk dat de opdrachtgever bereid is een extra 
stap te zetten. Winhov Office vat zichzelf op 
als een dienend bureau dat niet uit is op 
architectonisch spektakel. Architectuur 
staat in dienst van stad.

Tekst

Harm Tilman

Portret

Maarten Kools

Nederland kennen de steden een gestaag groei- 
tempo. De vraag naar bereikbare huisvesting in  
een stad die van iedereen is, is nog altijd een  
actuele vraag. Ten slotte heeft op dit moment de 
omgang met de bestaande stad alle aandacht. Dit 
houdt verband met de populariteit van het stede- 
lijke wonen. Renovatie en herbestemming waren 
tien jaar geleden nog een beheeropgave zonder 
architectonische pretenties. Dat is radicaal veran-
derd. De zinvolle omgang met bestaande gebouwen 
is bepalend voor de toekomst van onze steden en is 
een volwaardige architectonische opgave geworden. 
Het belang van onze bijdrage aan de stad is daar-
mee niet minder geworden, maar verandert wel van 
vorm. Inmiddels weten we dat niet de iconische 
gebouwen, maar juist de tachtig procent onopval-
lende, maar goed ontworpen bestaande én nieuwe 
gebouwen de toekomst uitmaken. 

De jury wijst erop dat de architectuur uit de 
gebouwde omgeving dreigt te verdwijnen.  
Hoe werken jullie aan deze agenda?

In woningbouw was tien jaar geleden veel aan-
dacht voor de ontwikkeling van woning-, gebouw- 
en bloktypen in samenhang met collectieve  
buitenruimte. Ook in ons bureau waren we  
daarmee bezig. Op dit moment is dat typologische 
debat verstomd. Als architect krijg je in de huidige 
woningbouwproductie meestal een geoptimali-
seerd casco en een standaardinrichting toege-
speeld, gekoppeld aan een afgebakend budget. 
Woningen en woongebouwen zijn repetitieve  
producten geworden die vooraan in het proces 
worden geprijsd en vastgelegd. Deze stille revo-
lutie heeft zich onder de dekmantel van de crisis 
voltrokken. In woningbouw raakt de rol van archi-
tecten steeds verder gemarginaliseerd. Als we ons 
hierbij neerleggen, versmalt onze bijdrage zich tot 
de keuze van de steen en de kleur van het kozijn.

Zou dit anders kunnen?

Het is een redelijk efficiënte manier om productie 
te maken, maar efficiëntie is bepaald niet zalig-
makend. Complexe stedelijke opgaven vragen om 
maatwerk. Met de huidige verschuiving van het 
uitbreiden naar de verdere verdichting van steden 
moeten we opnieuw aan de slag. De standaard-
producten voor de woningbouw die de afgelopen 

Architectuur is per definitie verbonden met de 
samenleving omdat ze daar een fysieke vorm 
aan geeft, merkte Vittorio Lampugnani onlangs 
op. De constellatie waarin dit gebeurt, is echter 
altijd anders. Volgens de jury is op dit moment 
sprake van een asymmetrie. Hoe zien jullie dat?
 
Het maken van gebouwen is een daad van cultuur, 
samenleving en gemeenschapszin. De stad die we 
daarmee opbouwen, is essentieel voor onze bescha-
ving. Ze is een van de belangrijkste producten die 
we met elkaar voortbrengen. 
Maatschappelijke vragen zijn voortdurend aan ver-
andering onderhevig. Daar zitten golfbewegingen 
en wisselende urgenties in. Onze generatie wordt 
nu geconfronteerd met de vraag een duurzame 
wereld te maken. Dat geldt dus ook voor steden, 
niet alleen in energetisch, maar ook in sociaal en 
cultureel opzicht. We willen een stad maken waar 
wij en komende generaties op een verantwoorde  
en aangename wijze kunnen werken en wonen.
Daarnaast zien we een internationale trend van 
steeds verder oprukkende urbanisatie; ook in 

jaren zijn ontwikkeld, schieten tekort en werken 
niet. Ze hebben te weinig contextuele binding en 
zijn niet in staat om op de bijzondere kanten van 
een locatie in te spelen. De stad slikt en verdraagt 
niet alles, daar is het een te complex en historisch 
gegroeid construct voor. De toegevoegde waarde 
van architectuur staat bij de reguliere woningbouw 
dus ernstig onder druk. Maar aan de verschuiving 
richting de bestaande stad kunnen wij wel degelijk 
iets toevoegen. We zullen onze waarde als archi-
tecten opnieuw moeten bevechten.

Jullie bureau kent een sterke traditie op dit punt. 
Hoe bevechten jullie nu je positie?

Voor ons is de cruciale vraag of de opdrachtgever 
bereid is een stap extra te zetten. We trekken onze 
neus niet op voor het ontwerp van een rijwoning. 
Als echter in de rationalisatie van het proces het 
engagement van de opdrachtgever en de betrok-
kenheid van de ontwikkelende partijen om woon-
milieus te maken die ertoe doen is verdwenen, 
ontstaat een andere situatie. Als het gewoon  
‘productie stampen’ wordt, dan hebben we te  
weinig toegevoegde waarde. We beraden ons dan 
of we daar onze energie wel in moeten steken.
Dat heeft niets met omvang te maken, wel met de 
complexiteit van de opgave. Wij kunnen op stede-
lijke locaties vanuit standaardproducten wel  
degelijk stappen zetten en het verschil maken. Op 
dat moment ben je relevant voor je opdrachtgever 
en de grote maatschappelijke vragen die daar  
achter liggen. Voor dit thema heeft Joost Hovenier 
zich in de ontwikkeling van ons bureau vanaf het 
begin sterk voor gemaakt. Zowel opdrachtgevers 
als architecten zijn uiteindelijk instrumenteel in 
een duurzame stadsontwikkeling.

Komen jullie veel van deze opdrachtgevers tegen?

Het speelveld in de woningbouw is sterk veran-
derd en niet altijd ten goede. De meeste van onze 
opdrachten kregen we via collega-architecten,  
stedebouwkundigen en kwaliteitsteams; dus van 
ambassadeurs die de toegevoegde waarde van 
architectuur promoten. Daarnaast hadden we het 
geluk om betrokken opdrachtgevers te treffen die 
ons het vertrouwen gaven om opgaven voorbij hun 
begrenzingen en beperkingen te doordenken. 
Daarmee werden bijzondere oplossingen mogelijk.

Trippenhuis-complex, Amsterdam
Office Winhov en hoek architecture & preservation aia wonnen in januari van dit jaar de Europese  

aanbesteding voor het Trippenhuis. In dit Amsterdamse monument is de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen gevestigd. Het gebouw is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. Het project omvat het 
ontwerp voor de entree, de foyers en de ontvangstruimten en het auditorium van het Trippenhuis-complex. 

Tevens wordt gewerkt aan een langetermijnvisie voor de restauratie van het historische gebouw.
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kennen dat we uiteenlopende gebouwen kunnen 
maken met een hoge en onderscheidende kwaliteit 
en een lange levensduur. Dat besef van duurzaam-
heid delen ze allemaal. Blijkbaar is het een ge-
meenschappelijke culturele waarde waarop je  
kunt voortbouwen in al die processen.
Van groot belang is de kunst van het casten aan de 
zijde van opdrachtgevers en hun adviseurs. Zij 
moeten zich afvragen wie het beste past bij hun 
opgave en wat de kwaliteiten en talenten zijn die 
ze nodig hebben om een project te realiseren en  
de kwaliteiten toe te voegen die zich minder 
gemakkelijk in Excel-sheets en programma’s van 
eisen laten vangen. Vaak zijn dit ook de opdracht-
gevers die over hun eigen schaduw heen springen. 
Het opdrachtgeverschap in Nederland is nog altijd 
van een hoog niveau.

Waaruit bestaat jullie werk bij het 
Amstelstation?

Op het Amstelstation, een rijksmonument van 
architect Schelling, komt een schot hagel van  
projecten af. De drie partijen die met deze reeks 
projecten bemoeienis hebben, zijn de gemeente 
Amsterdam, ProRail en de ns. Zij realiseerden zich 
dat je deze projecten moet coördineren en ruimte-
lijk, programmatisch en vormgevend zodanig op 
elkaar moet afstemmen dat een eenheid ontstaat 
en dat het meer is dan de som der delen.
Het betekent dat we het station gedurende een  
langere periode, samen met onze partner Gottlieb 
Paludan Architects, door die stortvloed aan pro-

Je spreekt in de verleden tijd. Zijn ze nu  
verdwenen?

In Nederland bestaat nog steeds een mechanisme 
van kwaliteitscontrole met stadsbouwmeesters, 
kwaliteitsteam en supervisors. Zij beogen hun 
opgaven tot een goed einde te brengen en zoeken 
daar de partijen bij die hen daarbij kunnen helpen. 
Ik durf te zeggen dat de kwaliteit van de ruimte-
lijke ordening bijna geheel op dit informele net-
werk berust. De opdrachtgevers die zich verbinden 
met dit netwerk en het nut ervan inzien, zijn zeker 
niet verdwenen. De vrijheid van woningcorpora-
ties is flink ingeperkt, maar ook daar zijn nog 
steeds geëngageerde opdrachtgevers te vinden. 
Beleggers en een nieuwe generatie kleine en 
dynamische ontwikkelaars zijn daar in de afge-
lopen jaren bijgekomen. De breedte is toegenomen 
maar de betrokkenheid bij de stad en haar toe-
komst is nog steeds springlevend. 

Vinden jullie ook nieuwe opdrachtgevers?

Een jaar of tien geleden realiseerden we ons dat we 
ons werkveld moesten verbreden, zowel geografisch 
als wat betreft het type opgaven. Dat is ons ondanks 
de crisis gelukt. Onze intensieve samenwerking met 
Office Haratori heeft tot een reeks gemeenschappe-
lijke projecten in Zwitserland en Nederland geleid. 
Daarnaast verwerven we opdrachten door te parti-
ciperen in Europese aanbestedingen. Voorbeelden 
daarvan zijn het Amstelstation en de renovatie van 
het Trippenhuis. Onze opdrachtgevers onder- 

jecten heen naar een hoger plan moeten zien te  
tillen. Als projecten worden uitgerold, beoordelen 
wij de meerwaarde ervan, met als doel het station 
beter te laten functioneren en te verankeren in de 
stad. Dit vergt van ons een zekere improviserende 
lenigheid.

Welke architectonische handelingen  
verrichten jullie?

Het is heel dienend wat we als architect doen, het 
wordt geen architectonisch spektakel. Onze toe-
gevoegde waarde is dat we alles bij elkaar brengen. 
We zijn de enigen in het proces die geschiedenis, 
maar ook maatschappelijke en economische  
ontwikkeling kunnen verbinden met basale zaken  
als ruimtelijke typologie, constructie en materiaal-
gebruik.
De spoorkap wordt bijvoorbeeld geschilderd en de 
glasstraten worden vervangen. We adviseren onze 
opdrachtgever de oorspronkelijke kleurenschema’s 
te achterhalen en terug te brengen. We maken niet 
een masterplan voor de spoorkap, maar geven aan 
hoe de kleuren in het reguliere onderhoud kunnen 
worden. Zo herstellen we de komende jaren staps-
gewijs het gehele station. 
Een andere opgave is de bouw van het busstation. 
Daarvoor is een luifel afgebroken die we nu recon-
strueren en aanpassen zodat deze de bussen niet  
in de weg staat. In het basement wordt een uit-
breiding van de fietsenstalling gerealiseerd en 
daarvoor wordt een nieuwe entree toegevoegd. De 
hele gevel van het station aan het Julianaplein gaat 

flink op de schop. De opgave is om die ingrijpende 
wijzigingen op een onzichtbare manier in te pas-
sen in het bestaande gebouw. Daarbij maken we 
gebruik van de gereedschapskist die de oor- 
spronkelijke architect zelf hanteerde.

Hoe doen jullie dit bij het Trippenhuis-complex 
in Amsterdam?

Het Trippenhuis is in de afgelopen 350 jaar steeds 
aangepast en gerenoveerd. De Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen is de 
huidige bewoner van het complex en wil het meer 
toegankelijk maken. Ook zoeken zij een maat-
schappelijke verbinding en als onderdeel daarvan 
willen ze hun gastvrijheid verbeteren. We zijn 
gevraagd een toekomstvisie te geven voor het 
gehele complex. Daaraan is de vraag gekoppeld 
hoe we van dit gesloten complex een publiek 
gebouw kunnen maken. 
We maken nu een ontwerp voor het ontvangst-
gebied en het auditorium. In deze complexe 
logistieke puzzel ontdoen we het monumentale 
deel van ongewenste functies. Tegelijkertijd maken 
we een eigentijds entreegebied dat in ruimtelijk en 
typologisch opzicht een voortzetting is van het 
oorspronkelijk ontwerp van architect Vingboons. 
Ook hier nemen we als architect een dienende rol 
aan. 
Onze opdrachtgever is het Rijksvastgoedbedrijf, 
maar het ontwerp komt in nauw overleg met de 
Akademie tot stand. Van de discussie hoe je dit 
gebouw in een open proces duurzaam kunt ver-
nieuwen, hebben we veel geleerd over onze eigen 
rol. In de worsteling met dit belangrijke erfgoed 
delen we met elkaar de ambitie om het weer een 
vitale toekomst te geven. Vanuit dat gedeelde 
startpunt is de aanpak met een delicate, welhaast 
chirurgische ingreep in het complex ontstaan die 
wij nu uitwerken. 

Jullie hebben begin dit jaar het W Hotel  
opgeleverd en werken nu aan het v&d gebouw in 
Amsterdam en samen met Bedaux de Brouwer 
aan het Koopmansgebouw in Tilburg. Zijn dit 
voor jullie vergelijkbare opgaven?

De overeenkomst zit hem in de integrerende rol 
die we spelen tussen de betekenis van een gebouw, 
het programma dat op het gebouw afkomt en de 

aanpak daarvan in termen van typologie, con-
structie en materiaalgebruik. Architecten zijn uit-
eindelijk de enigen die dat bij elkaar kunnen bren-
gen in zo’n proces. Bij de omgang met bestaande 
gebouwen is die integratie wezenlijk. 
Architectuur staat in dienst van de plek, het ensem-
ble en het stedelijk weefsel. In deze gevallen staat de 
architectuur in dienst van een bestaand gebouw, of 
in dienst van de vraag die aan dat gebouw wordt 
gesteld. Daarmee zijn deze opgaven, hoe verschil-
lend ze ook zijn, goed vergelijkbaar met woning-
bouwopgaven in de bestaande stad. In beide  
gevallen is een houding vereist waarbij het be-
staande en de transformatie daarvan centraal staan. 
Toegevoegde waarde in dat soort opgaven wil,  
volgens ons, zeggen dat je in staat bent om as- 
pecten die een programma van eisen overstijgen in 
een project te integreren. Aspecten die liggen op 
het gebied van cultuurgeschiedenis, ruimtelijke en 
materiaalkwaliteiten en onvoorziene gebruiks-
mogelijkheden. Pas dan is sprake van een werkelijk 
architectonische opgave die verder reikt dan 
beheer en onderhoud.

Is dit ook een uitgangspunt bij de  
woningbouwprojecten die jullie doen?

Ons bureau heeft zich oorspronkelijk vooral in 
woningbouwopgaven ontwikkeld. Onze ervarin-
gen met andere soort opgaven en onze ervaring in 
Zwitserland in de afgelopen jaren leiden onvermij-
delijk ook weer tot een herijking van onze benade-
ring in woningbouw. In het Jeroen Bosch Park te 

‘s-Hertogenbosch realiseren we woongebouwen 
die zijn gericht op het omringende park en het 
achtergelegen natuurgebied De Gemert. We  
hebben ons tijdens het ontwerp afgevraagd wat 
een parkvilla onderscheidt van andere woning-
typen en welke kwaliteit we ze kunnen geven. We 
hebben een simpele maar rijke plattegrond 
gemaakt die het uitzicht op het park optimaliseert. 
Ontwikkelaar en bouwer Heijmans heeft rond deze 
opgave een team geformeerd met Edzo Bindels, 
Jeroen Geurst en Joost Hovenier. De leden van  
dit team wisten elkaar goed te vinden. Ook de 
opdrachtgever was lid van dit team. Daardoor kon 
deze reguliere productieopgave boven zichzelf  
uitstijgen en doorgroeien naar een bijzonder 
woonmilieu. We zijn ons er meer dan ooit van 
bewust dat kwaliteit alleen in een nauwe samen-
werking met de partners kan ontstaan. 

Jullie zien dergelijke opgaven als stedelijke  
opgaven. Wat verbindt ze met elkaar?

We denken de laatste tijd weer veel na over de 
gebruikers. In het verleden stond de complexiteit 
van de opgave centraal en architecten waren erop 
uit om die ook te laten zien. Wij zochten echter 
vanaf het begin naar simpele, voor de hand lig-
gende kwaliteiten. Joost Hovenier kenschetste dat 
als ‘SuperNormal’ tegenover ‘SuperDutch’. 
Kernvraag is steeds hoe de mensen een gebouw 
gaan gebruiken. Door de andere typen opgaven 
waar wij nu aan werken heeft die benadering een 
nieuwe dimensie gekregen.

Amstelstation, Amsterdam
Office Winhov won afgelopen jaar samen met Gottlieb Paludan Architecs de Europese aanbesteding voor het 
op twee na grootse station van Amsterdam. Het team speelt de rol van stationsarchitect en is verantwoordelijk 
voor de renovatie van uitbreiding van het station in de komende jaren. Het Amsterdam Amstel Station (1939) 
is een beschermend monument. Het station is ontworpen door de architecten H.G.J. Schelling (Nederlandse 
Spoorwegen) en J. Leupen (gemeente Amsterdam).

Jeroen Bosch Park, ‘s-Hertogenbosch
Het Jeroen Bosch Park is een door West8 ontworpen woongebied aan de rand van de binnenstad. 

Het voormalige kazernegebouw wordt getransformeerd tot restaurant en hotel. In het ‘groene 
buurtschap’ zijn alle appartementen zo goed mogelijk georiënteerd op het park. Naast Geurst en 

Schulze Architecten en dat, ontwierp Office Winhov drie woongebouwen met elk 25 woningen. 
Door de vorm van de gebouwen hebben alle appartementen direct of overhoeks zicht op het park. 

Zicht op het Jeroen Bosch Park, ‘s-Hertogenbosch

Interieur Trippenhuis in Amsterdam

Amstelstation, Amsterdam


