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Architect Marlies Rohmer
deed iets heel ongewoons.
Ze ging terug naar de
gebouwen die ze ooit
ontwierp. Veel leuke ideeën
pakten heel anders uit. De
bewoners klagen.
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Ontluistering ,
gemengde gevoelens
en schaamte. Het valt
niet mee om als
architect terug te gaan
naar de gebouwen die
je ontwierp.

BERNARD HULSMAN

Redacteur Architectuur

N
ieuws van het front: de fotografe Daria
Scagliola laat architecte Marlies Rohmer
telefonisch weten dat het een ‘zootje’ is

rondom Bleijenburg, een studentenflat in het
centrum van Den Haag.

Een zootje. „Oei, dat belooft wat”, zegt
Rohmer. Bijna twintig jaar geleden heeft ze de
flat ontworpen, nu is ze met een camper met het
opschrift ‘What happened to’ op weg naar haar
eerste gebouw van enige omvang.

Dit jaar maakt Marlies Rohmer een tocht
langs bijna alle vijftig projecten in Nederland
die ze de afgelopen 25 jaar heeft ontworpen, zo-
als woningen, appartementencomplexen, scho-
len, culturele centra en andere gebouwen in Ne-
derland. Ze wil weten hoe ze er bij staan. Dat is
ongebruikelijk: de meeste architecten kijken na
de voltooiing niet meer om naar hun gebou-
wen. Meestal laten ze die vlak na oplevering fo-
tograferen, zodat ze in eeuwig glanzende ge-
daanten voortleven in tijdschriften en jaarboe-
ken.

„Het vak van architect is hectisch”, heeft
Rohmer eerder in haar huis in Amsterdam uit-
gelegd over de praktijk van wat wel ‘h i t- a n d -
r u n - a r ch i t e c t u u r ’ is genoemd. „Je raast maar.

Tijd om eens na te gaan of en hoe een ontwerp in
de praktijk functioneert, heb je niet.”

Rohmer wil er dit jaar achterkomen of haar
gebouwen ‘werken’ en vooral ook wat er fout is
gegaan. Daarom zijn gesprekken met de bewo-
ners vaste onderdelen van de bezoeken. „Is het
gebouw prettig om in te verblijven? Is het mooi
oud geworden? Blijken ze modieus? Dat wil ik
allemaal te weten komen”, zegt ze. „Ik ben ook
heel benieuwd of ze zijn veranderd. En zo ja,
hebben de veranderingen het ‘concept’ aange-
tast? Zo kom ik erachter waar ik me de komende
25 jaar op moet richten.”

1
Studentenflat Bleijenburg,
Den Haag, 1993

Onderweg naar het eerste van de drie gebouwen
die ze op een warme zomerdag bezoekt, legt
Rohmer uit hoe Bleijenburg in elkaar zit. „Elke
bouwlaag heeft een dakterras gekregen. Die lig-
gen als een soort trap van ontmoetingsplekken
allemaal aan dezelfde kant en zijn met trappen
met elkaar verbonden. Zulke plekken in een ge-
bouw vind ik belangrijk.”

Als we zijn uitgestapt bij Bleijenburg, vlakbij
de Schouwburg in Den Haag, zegt Rohmer met-
een dat ze ‘g e s ch o k t ’ is. „Het is wel een geda-
teerd gebouw, zeg. Ik wilde er een sculptuur van
maken, dat goed past in de stad. Het metsel-
werk veroudert wel redelijk goed. Maar de bega-
ne grond is met die houten kozijnen en lege be-
drijfsruimtes tamelijk armzalig.”

Nadat Rohmer lukraak heeft aangebeld en we
via een gang bij de galerijen aan de achterzijde
aankomen, zegt ze: „O, hier schaam ik me voor.
Die grove consoles, die hemelwaterafvoeren en
die goedkope baksteentjes – zulke suffe detail-
lering zou ik nu niet meer toepassen. Ik herin-
ner me dat de opdrachtgever, een woningbouw-
vereniging, zei dat ze het altijd zo deden. Ik heb
vooral mijn best gedaan om de voorzijde te krij-
gen zoals ik had ontworpen.”

De twee studenten die opendoen, Tim Beuke-
ring en Mariël Remeijer, blijken toevallig bouw-
kunde te studeren aan de TU in Delft. Sinds de-
cember 2011 woont Remeijer in Bleijenburg,
Beukering is op bezoek. Als we aan tafel zitten,

brandt Remeijer los. Haar kamer is erg gehorig,
vertelt ze, ze hoort zelfs het geritsel van wc-pa-
pier. Ook wordt het vaak erg warm binnen. Ze
vindt het onhandig dat haar kamer aan de gale-
rij ligt. Nooit kan ze het raam open laten staan
als ze weg is en altijd moet ze de gordijnen dicht
doen als ze zich aankleedt. De galerij is ook te
smal: ze kan er niet zitten, hoewel er middag-
zon is.

„Maar je kunt toch op het gemeenschappelij-
ke terras zitten?”, merkt Rohmer op.

Remeijer: „Welk terras? Ik wist niet dat we
een terras hebben.”

Als Rohmer samen met de twee studenten
gaat kijken bij een van de terrassen, blijkt dat al-
leen toegankelijk via een wooneenheid van an-
dere studenten en niet voor algemeen gebruik.
„En daar zijn we heel blij om”, zegt Joeri Vrijal-
denhoven die sinds 2008 een kamer heeft aan
het terras. „Nee, ook aan leuke meisjes voor
mijn raam heb ik geen behoefte.”

‘Ontluisterend’, zo vat Rohmer haar bezoek
aan Bleijenburg samen. Later herinnert ze zich
dat de trappen die de terrassen met elkaar moes-
ten verbinden niet zijn gebouwd wegens moge-
lijke beheersproblemen. „Het stemt me melan-
choliek. Misschien ben ik nog een beetje een
kind van de sixties, met mijn idealen over ont-
moetingsplekken. Jongeren willen dat blijk-
baar helemaal niet, die zijn gesteld op privacy.”

2
Stadsvernieuwing Transvaalbuurt,
Den Haag, 2005

„Dit is niet bepaald een project waar ik vroeger
heel trots op was”, zegt Rohmer van tevoren
over de drie blokken met in totaal 200 wonin-
gen en een gezondheidscentrum rondom een
plein in de Transvaalbuurt in Den Haag. Maar
nu ze de blokken weer ziet, vallen ze haar mee.
Ze vindt ze ‘gewoon goed’. „Het moesten ro-
buuste blokken worden, die aansluiten op de
oudere baksteenarchitectuur in de omgeving.
En dat zijn ze nu. De bakstenen gevels zijn ook
mooi oud geworden. Bescheiden, tijdloos en ge-
woon goed blijken grote kwaliteiten.”

Bijzondere aandacht heeft ze besteed aan de
stoepen: „Dat moesten plekken worden waar de

bewoners en hun kinderen kunnen zitten. De
ingangen hebben daarom nissen gekregen.”

M. Pandé en S. Singh, die met hun twee doch-
tertjes in een benedenwoning met achtertuin
wonen, hebben dan ook een houten bank gezet
op de verhoogde stoep bij hun huisdeur. „Ja,
daar zitten we wel eens”, zegt mevrouw Pandé.
„Maar ’s nachts moeten we hem binnen zetten,
anders wordt hij gegarandeerd gestolen.” Ge-
vraagd naar het woongenot, barst Pandé uit in
een litanie van klachten. Ook haar huis is heel
gehorig, ze is op de hoogte van alle problemen
van de buren. „De woningen zijn slecht ge-
bouwd. Dat verwacht je toch niet van nieuw-
bouw. Ik heb er reuze spijt van dat we dit huis
hebben gekocht.”

Rohmer vertelt haar dat ze in plaats van brede
beneden-bovenwoningen boven elkaar smalle
woningen van vier etages had willen bouwen.
„Maar de opdrachtgever en de makelaar geloof-
den dat zulke woningen niet goed verkopen. De
afwerking in Nederlandse woningbouw stemt
treurig, ja. Maar daar heb je als architect weinig
over te zeggen. Eigenlijk zou het het beste zijn
om woningen casco op te leveren en de bewo-
ners ze zelf te laten afmaken.”

Over de buitenruimtes heeft Pandé gemeng-
de gevoelens. De eigen (achter)tuin vindt ze ‘f ij n
groot’. Maar over het plein en de stoep is ze niet
te spreken. Haar kinderen spelen er niet vaak.
Dat komt ook doordat de betonnen stoep wordt
gebruikt door skaters uit de hele buurt.

Vervelend vindt ze ook het zwerfvuil dat bij
harde wind van de naburige markt komt aan-
waaien. En recht tegenover haar huis staan ban-
ken waar vaak mensen op zitten die haar aansta-
ren. „’s Avonds zijn dat vaak junkies. Heel on-
prettig .”

Toch vindt Rohmer de sfeer goed op het
plein. „Kijk, daar zitten een paar mannen op de
rand van het woonzorgcentrum”, zegt ze. „Pre-
cies zoals ik had bedoeld. Het is een levendig
plein. Vrouwen, kinderen, mannen – iedereen
voelt zich er zo te zien thuis. Dat er ook junkies
en hangjongeren komen, heeft niet zozeer met
het ontwerp te maken. Of eigenlijk juist; ook
junkies komen graag naar goede plekken.”

Woongeluk 
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NEDERLANDSE HUIZEN ‘VAN KARTON’

k zit in details
3 Twee buurten in Stellinghof,

Vijfhuizen, 2004
Op weg naar Stellinghof, de vinexwijk van Vijf-
huizen bij Haarlem, vertelt Rohmer hoe de door
haar ontworpen buurtjes in elkaar zitten. De
stedebouwkundige van de wijk, Liesbeth van
der Pol, had bepaald dat Stellinghof dorps
moest worden. En volgens Rohmer betekent
dorps dat grote en kleine gebouwen kriskras
door elkaar staan. Daarom bestaat de bebou-
wing van haar deel van Stellinghof uit vrijstaan-
de huizen, twee- en vier-onder-één-kappers en
kloeke gebouwen met zestien huurapparte-
menten. Alle gebouwen zijn van onder tot bo-
ven bekleed met leisteen en doen met hun sche-
ve vormen en grote daken denken aan boeren-
s ch u r e n .

„Het lijkt hier niet op de gebruikelijke vinex-
wijk met rijtjeshuizen”, zegt Rohmer tevreden
als we door het nu groene Stellinghof rondlo-
pen. „En de leistenen bekleding heeft zich
goed gehouden. Je kunt zien dat ik hier veel
meer ervaring had dan toen ik Bleijenburg ont-
w i e r p. ”

De bewoners van de koopwoningen in Stel-
linghof blijken ook stuk voor stuk tevreden.
„We hebben een geweldig huis”, zegt bijvoor-
beeld Olga Priem die samen met haar man een
vier-onder-éénkapper bewoont. „Ik kan geen
klachten verzinnen. Of wacht: het enige nadeel
is dat we door de scheve vormen niet zelf de ra-
men kunnen lappen. Maar goed, die worden
eens in de twee maanden gedaan door een be-
d r ij f j e . ”

De enige tekortkoming die Rohmer zelf ziet,
is dat de bruine kunststof profielen meer zijn
verbleekt dan die van aluminium. „De aanne-
mer bezwoer me dat de kunststof kozijnen net
zo zouden verouderen als die van aluminium”,
zegt ze. „Niet dus.”

„Wat ik hier vaststel, is dat sterke, noeste
‘concepten’ veel kunnen hebben”, concludeert
ze. „Maar voor de meeste gebruikers schuilt het
woongeluk vooral in details: geluid, mooie ko-
zijnen, mooie degelijke materialen. Daar kun je
als architect dus niet genoeg aandacht aan be-
steden.” Met de klok mee: architect Marlies Rohmer bezoekt Bleijenburg en woningen in de Transvaalbuurt en Stellinghof. F OTO ’S DARIA SCAGLIOLA

. Tot 2008 raakten bouwers al hun nieuw-
bouwwoningen gemakkelijk kwijt. Nu is
de markt ingestort en wordt kwaliteit van
woningen weer belangrijk. De consument
krijgt het voor het zeggen. En dus willen
ook steeds meer architecten, van wie de
afgelopen vier jaar 40 procent werkloos is
geworden, weten wat de consument wil.

. En dat werd hoog tijd, want de Neder-
landse woningen zijn niet altijd van even
hoge kwaliteit. ‘Holländische Häuser sind
von Karton’, zei de Luxemburgse architect
Rob Krier tien jaar geleden in een inter-
view. Hij sprak destijds over de vele ap-
partementencomplexen die hij in Neder-
land bouwde. ‘Ze zien er nu wel goed uit,
maar over tien jaar stort het binnenwerk in
elk aar.’

. Krier, die nog altijd veel bouwt in Ne-
derland, stond versteld van de Nederland-
se woningbouw. Die was verregaand
geïndustrialiseerd, merkte hij, en dat had
rampzalige gevolgen. Nieuwbouwhuizen
hebben in Nederland vaak dezelfde bin-
nenmaten. Basis van veel huizen is de
‘tunnelbouw’, met de standaard betonmal
van 5 meter 40 breed. En nog erger was
wat er vervolgens in de betonnen tunnels
werd gebouwd. Scheidingswanden zijn
van gipsplaten waarin niet eens fatsoen-
lijk een kapstok kan worden opgehangen,
zei hij. Deurlijsten zijn zielloze, holle ijze-
ren pijpen die ruw op maat worden ge-
zaagd, deuren goedkope planken. Pla-
fonds worden betimmerd met platen, met
lelijke naden ertussen. En plinten zijn mie-
zerige latjes die de naam plint niet verdie-
nen.

. Krier had tot zijn verbazing weinig te
zeggen over de door hem ontworpen wo-
ningen. Hij mocht de plattegronden bepa-
len, maar verder niet. Hoe muren werden
gemaakt en wat voor deuren, trappen en-
zovoorts erin kwamen, bepaalden de bou-
wers. En die lijken allemaal al hun spullen
te halen bij één en dezelfde bouwfabriek
van goedkope rommel.
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