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Renovatie en opwaardering Molenbossenflats
De Molenbossenflats, met 608 sociale huurwoningen zijn beeldbepalend in Blerick. Het complex bestaat uit
vier imposante flatgebouwen, prachtig gesitueerd aan de Maas. De woningen zijn ruim van opzet, hebben
een fantastisch uitzicht en bieden hierdoor veel woonkwaliteit voor een lage huur. Niet voor niets zijn de
appartementen erg geliefd bij bewoners en woningzoekenden. Maar tegelijk is de uitstraling van het complex grootschalig en anoniem en is de techniek verouderd.
De belangrijkste wens van de bewoners was een balkonuitbreiding, zodat je buiten met elkaar rond een
tafel kunt zitten. De balkonuitbreiding is gerealiseerd in hoogwaardig prefab beton, als voortzetting van de
oorspronkelijke seriematig gefabriceerde betonconstructie uit 1966, maar vooral als eenvoudige constructieve opzet, die betaalbaar is. De balkons krijgen meer ruimte, beschutting en privacy, terwijl het daglicht en
uitzicht van de woonkamers behouden blijft. De overige opwaarderingen bestaan uit het verhogen van de
energiezuinigheid van D-label naar B-label, het verbeteren van de algemene toegankelijkheid door toevoeging van extra stopplaatsen bij de liften en opwaardering van de entreehal.

Renovation and Upgrading Social Housing Molenbossenflats
The Molenbossen apartment buildings, with its 608 social housing units are a defining feature in the skyline
of Blerick. The complex consists of four impressive buildings, beautifully situated on the river Maas. The
houses are spacious, have fantastic views and offer great living quality at a low rent. These qualities make
the apartments very popular with residents and house hunters. On the other hand the appearance of the
complex is large-scaled, anonymous and the technical installations outdated. In the ensamble is a demand
for a thorough renovation so that the complex also remains popular and appreciated in the coming decades.
The main wish of the residents was a balcony extension, to fit a table and chairs. The balcony extension is
realized in high-quality prefab concrete, as a continuation of the original mass-fabricated concrete structure
from 1966, but above all a simple affordable structure. The balconies have more space, shelter and privacy,
while the daylight and a view from the living room is preserved. The other upgrades include increasing the
energy efficiency from D-label to B-label, improving the overall accessibility by adding additional elevator
stops at every floor and an upgrade of the entrance hall.

De oorsponkelijke staat van de vier Molenbossenflats im 2012.
The original condition of the social housing blocks in 2012.
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Number of Dwellings

Renovation and Upgrading of Four Social Housing Buildings
Residential
Molenbossen, Blerick
Antares
1966
2013
2015 - 2019
KnaapenGroep, Son
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De Zuidenwind en de Regenboog zijn gereed gekomen in 2017. De verbouwing van Vogelvlucht start in het najaar van
2017 en Zonsopgang volgt in 2018.
The Zuidenwind and Regenboog apartment buildings are finished in 2017. The renovation of Vogelvlucht starts in autumn
2017 and Zonsopgang in autumn 2018.
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Door de toevoeging van de balkongevel ontstaat een nieuwe verticale structuur en worden de acht meter brede woningen van buitenaf individueel zichtbaar en
herkenbaar. Hierdoor verandert de totale uitstraling van het complex enorm.
The addition of the balcony facade creates a new vertical structure and makes the eight-meter-wide apartments individually recognizable from the street.
The overall appearance of the complex has changed considerably.
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Ter bevordering van interactie en sociale controle zijn de entrees transparant en ruimtelijk gemaakt en is een bewonersruimte gerealiseerd op de begane grond.
To promote interaction and social control among the residents, a transparent and a spacious entrance and a residents room are realized on the ground floor.
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De opwaardering van

Opwaardering

Project Architect

Dick de Gunst

Project Team

Jasper Druyven, Richard Gouverneur, Dick de Gunst, Arjen Honig,
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Publications

Learn more about our approach to residential renovations in the
book “Nieuwe kansen voor de galerijflat”.

De opwaardering van

Brouwers, R., Gunst, D., van Heeswijk, H. (2015). Nieuwe kansen
voor de galerijflat. Amsterdam: NDCC Publishers.
ISBN: 978 90 803635 7 1
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Bij de entrees zijn luifels aangebracht zodat bewoners (op leeftijd) droog kunnen uitstappen vanuit hun auto.
Canopies are installed at the entrances to provide a covered area (especially for the elderly) at entering the building.
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