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We hebben de afgelopen jaren zorgvuldig en bewust gewerkt aan 
een brede portefeuille’, zegt Moonen. Onze eerste projecten, 

bijna 15 jaar geleden, waren veelal monofunctionele gebouwen. 
De vraag naar deze gebouwen, heeft zich in de loop der jaren 
ontwikkeld tot de vraag naar een hoge mate van multifunctionaliteit: 
wonen, werken, leren, sporten, zwemmen onder één dak. Enerzijds 
doordat gebouwen die niet die scherpe scheiding van functies 
kennen door gebruikers als veel aantrekkelijker worden ervaren.  
Anderzijds omdat er door een terugtrekkende overheid ook de 
behoefte naar meer efficiëntie is ontstaan. Hierdoor verandert de 
ontwerp- en bouwopgave voor veel gebouwen en is er veel meer de 
noodzaak voor functiemenging ontstaan.’

Complexiteit vieren _ Moederscheim: ‘Omdat we al vanaf 
de start van ons bureau bezig zijn met functiemenging kennen we de 
succesfactoren steeds beter. Soms gaat het in een gebouw wel om 25 
gebruikers. Al die gebruikers moeten tijdens het ontwerpproces het 
platform krijgen om hun wensen in te brengen. Dat is wezenlijk. En 
dat dient te resulteren in een fijn gebouw, waar iedereen zich thuis 
voelt. Wij houden van de logistieke en procesmatige complexiteit 
die bij dergelijke puzzels hoort. Bij de overheid zie je al langer de 
tendens om maatschappelijke functies te mengen. Nu willen we 
de kwaliteiten van multifunctionaliteit, en met name de mix van 
maatschappelijke en commerciële functies, ook bij de commerciële 
partijen meer onder de aandacht brengen. En dat gaat steeds 
beter. Er is meer en meer aandacht voor onze benadering. En dus 
proberen we de opdrachtgevers uit te dagen om tot bijzondere 
combinaties te komen. Zoals ons ontwerp voor het gebouw in de 
Scheepmakershaven in Rotterdam bijvoorbeeld.’ 

Het stapelen van funCties en gebouwen _ Want bij 
dit bijzondere project is bovenop een al bestaand gebouw een nieuw 
woongebouw ontworpen. In 2020 start de bouw, in opdracht van 
ontwikkelaar en bouwer Stebru. Moonen: ‘Aanvankelijk was het 
idee dat het hele gebouw alleen voor wonen bestemd zou worden. 
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hetgeen alle projecten van MoederscheimMoonen Architects verbindt is 

multifunctionaliteit. de menging van functies zoals wonen, werken en recreëren, 
in één gebouw. Vooral de laatste jaren wordt deze benadering breder gedragen. 

We spreken de beide oprichters, Erik Moederscheim en ruud Moonen. 

Maar in de gesprekken met de opdrachtgever hebben we gezocht 
naar een mix die werkt op deze plek in de stad. Er komt horeca in 
de plint en er komen naast appartementen kleinschalig kantoren. En 
tussen beide functies en gebouwen komt een semiopenbare zone die 
als tuin en huiskamer dient voor de werknemers van de kantoren 
en bewoners van de appartementen. Op die manier stimuleer je 
ontmoetingen tussen verschillende gebruikers die ervoor zorgen dat 
het gebouw gaat leven.’

de volgende stap _ MoederscheimMoonen Architects 
heeft de afgelopen jaren een mooi portfolio opgebouwd van 
gebouwen waar sportactiviteiten plaatsvinden. Nu proberen ze 
ook daarbij de volgende stap te zetten. Moederscheim: ‘We zijn 
momenteel bezig met een heel spannende studie: een stadion met 
woningbouw geïntegreerd. Ook een ander project, nog in een 
aanbestedingsfase, voor een stadion met tevens onderwijsfunctie 
is razend interessant. Bij dit soort opdrachten willen we niet 
simpelweg een school tegen een stadion plakken. Wat wij 
interessant vinden is dat je met zijn allen gebruik maakt van het 
gebouw en dat, door een uitgekiende logistiek,  de bewoners, 
sporters en scholieren elkaar ook daadwerkelijk ontmoeten. Dat 
stimuleren van toevallige ontmoetingen vind je terug in al onze 
ontwerpen en plattegronden.’ 

we don’t make buildings _ Misschien is die “sociale 
opgave’’, het bewerkstelligen van ontmoetingen en daarmee een 
sociale duurzaamheid, wel de diepste drijfveer van het bureau. 
Moonen: ‘We dont make buildings, staat op de muur in ons 
kantoor. En met een zekere overdrijving is het ook waar. We create 
environments, is het vervolg van dat statement. En dat onderscheid 
tussen maken en creëren en tussen gebouw en omgeving is subtiel maar 
cruciaal. Met het creëren overstijg je simpelweg het uitvoeren van 
een opdracht. Je zet iets nieuws neer, iets dat er nog niet was. En 
een omgeving start rondom een gebouw en eindigt bij de kleinste 
details in het interieur waarbij we alle zintuigen willen prikkelen.’

‘ Wij hOudeN vAN 
dE loGIStIEkE 
complExItEIt’

Welke mogelijkheden ziet u om 
met ideeën, concepten, visies, 
investeringen of andere initiatieven 
bij te dragen tot de gezonde toekomst 
van steden? _ moederscheim: ‘Wij zien 
vooral kansen als het gaat om mixen, 
dat er oog is voor de diversiteit aan 

functies en schaal in de stad. dus de 
kleinschalige kantoren moeten ook een 
plek zien te krijgen in de binnenstad. de 
mix en de schaal, daar liggen kansen. 
Uiteindelijk met als enorm voordeel dat 
de mobiliteitsvraag afneemt.’

hoe ziet de werkende stad van de 
toekomst eruit, volgens u? _  moonen: 
‘Wonen, werken en recreëren in één 
omgeving door gebruik te maken van 
goede technologische hulpmiddelen en 

nieuwe kantoorconcepten - waar je een 
abonnement op een werkplek neemt in 
plaats van een kantoor huurt - zorgen 
ervoor dat onze agenda volledig flexibel 
wordt, de mobiliteitsvraag daalt en we 
meer tijd hebben voor de echt belangrijke 
zaken. Een mooi vooruitzicht maar er moet 
nog veel gebeuren. Gelukkig.’

Welke technologieën en innovaties 
gaan het verschil maken? _ moonen: 
‘de audiovisuele ondersteuning wordt 

steeds belangrijker. We werken samen 
met partijen elders in Nederland en 
in het buitenland. En dus hebben we 
regelmatig overleg op afstand. dan 
moet de technologie wel zo goed en 
soepel zijn dat je moeiteloos op afstand 
kan vergaderen. of het omgekeerde: 
samenwerken door echt bij elkaar te 
zitten. Niet met de projectleiders, maar 
met de mensen die het werk echt doen. 
dan zorg je ervoor dat de reistijd het 
waard is.’
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