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Dit Van Eesteren Gesprek staat in het teken van beschouwingen op het
snijvlak van architectuur- en gedragswetenschappen. Het vindt plaats ter
afsluiting van de samenwerking tussen het Van Eesteren Museum en Bpd,
dat gevestigd is in het voormalige Burgerweeshuis ontworpen en gerealiseerd
door Aldo van Eyck in de jaren 1955-1960. Bpd stelt hun bijzondere kantorencomplex speciaal open voor deze gelegenheid en biedt ons bovendien
de mogelijkheid door twee specifieke ruimten te worden rondgeleid. Op 13
december 2018 won opdrachtgever Burgerweeshuis VOF de Geurt Brinkgreve Bokaal 2018 voor de renovatie van het Burgerweeshuis (door Wessel de
Jonge Architecten). Architect Van Eyck staat bekend om de vele speeltuinen
die hij heeft ontworpen, alleen in Amsterdam al zo’n 700. Hij experimenteerde met de positionering van losse speeltoestellen in de openbare ruimte. Bij
de bouw van het Burgerweeshuis paste hij zijn specifieke kennis toe. In het
ontwerp stelde hij de mens en diens beleving van de ruimte centraal met de
bedoeling de jonge gebruikers te verleiden tot spel en interactie. In het werk
van Van Eyck is het nu gangbare begrip ‘affordances’ goed te herkennen.
Een begrip dat in de jaren ’70 van de vorige eeuw werd geïntroduceerd en
dat doelde op dat wat de omgeving (zoals speeltuinen, meubelen of gebouwen)
verschaft aan handelingsmogelijkheden voor dieren of mensen. Tijdens dit
Van Eesteren Gesprek lichten bewegingswetenschapper Peter Beek en architect Marlies Rohmer dit concept en verwante ideeën toe.
De jonge architecte Meintje Delisse geeft hieraan vooraf een introductie op
haar afstudeerproject ‘Campus Cultura’, dat zij ontwierp op basis van het destijds nog leegstaande en enigszins vervallen Burgerweeshuis van Van Eyck.
Anouk de Wit, directeur van het Van Eesteren Museum heet ons allemaal welkom. Ze dankt de medewerkers van de afdeling kunst en cultuur van Bpd voor
de geboden gastvrijheid en het beschikbaar stellen van het Burgerweeshuis
voor deze editie van het Van Eesteren Gesprek. De Wit onderstreept dat Bpd
speciale aandacht heeft voor kunst en cultuur getuige de kunstcollectie in
het gebouw en de aandacht voor projecten van jonge architecten, zoals dat
van Meintje Delisse. Zij heeft hier op dit moment de maquette en isometrische
tekening van haar afstudeerproject ‘Cultura Campus’ tentoongesteld staan.
We beginnen de avond met een toelichting van Meintje Delisse op haar project.
Maar eerst introduceert Anouk de Wit de sprekers van deze avond:
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Prof. dr. Peter Beek is hoogleraar Coördinatiedynamica aan de Faculteit der
Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij promoveerde op basis van een onderzoek naar de jongleerbeweging
en verdiepte zich sindsdien in motorische leerprocessen, oftewel de wijze
waarop mensen leren bewegen en de rol van de omgeving en de waarneming
daarbij. Al in 1992 publiceerde hij samen met Anouk de Wit over ‘affordances
en architectuur’ met het Burgerweeshuis als voorbeeld.
Marlies Rohmer MSc studeerde Architectuur en Stedenbouw aan de TU Delft. In
1986 startte zij in Amsterdam haar bureau Architectenbureau Marlies Rohmer.
Het bureau werkt in binnen- en buitenland aan grote complexe binnenstedelijke projecten, scholenbouw, woningbouw, utiliteitsbouw (zoals een politiebureau, moskeeverzamelgebouw, zwembad en kantoren) tot woon-zorgcomplexen en interieurprojecten. In de publicatie WHAT HAPPENED TO… gaat
Rohmer terug naar een groot aantal van haar projecten uit de afgelopen 25
jaar en onderzoekt ze of haar gebouwen ‘werken’, waarbij ze zich kwetsbaar
opstelt en er niet voor schuwt ook mislukkingen te laten zien. Gesprekken
met de huidige bewoners en gebruikers waren vaste onderdelen tijdens haar
onderzoek. ‘What happened to…’ biedt aanleiding voor reflectie op het vak
van architect.
Architect Meintje Delisse is in 2018 afgestudeerd aan de Academie van
Bouwkunst te Amsterdam met haar afstudeerproject: ‘Campus Cultura, een
ontmoetingslandschap voor culturele rijkdommen’. Op het terrein van het
voormalige Burgerweeshuis en de daarnaast begin jaren negentig gebouwde
kantoortorens Tripolis ontwierp Delisse een omgeving waarin vluchteling-studenten een plek in de stad zouden kunnen krijgen, zoals Aldo van Eyck met
het burgerweeshuis weeskinderen een ‘gezin’ wilde bieden. Onder een groot
dak maakte ze een publieke wereld met culinair, educatief, ondernemend en
cultureel programma dat te gebruiken is voor zowel de vluchteling-studenten
als bezoekers uit de stad. Door het toevoegen van de nieuwe overdekte open
ruimte worden het burgerweeshuis en de Tripolis Torens met elkaar verbonden
tot één ‘stad’ wat voelt als één groot huis. De ruimte wordt gestructureerd
door een kolommenlandschap waarbinnen zich o.a. een verzonken theater,
een audiotorium, een atelier, een dansvloer en een podium bevinden.
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Zoals gezegd startten we de avond met de toelichting van Meintje Delisse
op haar afstudeerproject ‘Campus Cultura’. We gaan naar de presentatieruimte van Bpd waar een maquette van het project (afb.) staat en een grote
ontwerptekening is te zien. In deze ruimte zijn ook modellen van meubilair en
promotiefoto’s van het Burgerweeshuis van Van Eyck geëxposeerd.

Meintje Delisse begint haar toelichting met het ontmantelen van de maquette.
De witte daken kunnen ervan afgehaald worden, waarna de oorspronkelijke gebouwen van Van Eyck weer beter zichtbaar worden. (afb.) De oorspronkelijke situatie is bruin, de witte delen zijn de toevoegingen die Delisse heeft ontworpen.
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Meintje Delisse vertelt dat toen zij met dit project begon, ze het gebouw en
zijn directe ruimte geheel verlaten en enigszins verloederd aantrof. Bovendien
stonden twee van de drie Tripolis-kantoren leeg. Ze vond het jammer dat deze
bijzondere plek en gebouwen er zo verlaten en vergeten bij lagen. Het was het
jaar dat er veel vluchtelingen naar Nederland kwamen en er creatief nagedacht moest worden over de opvang van deze mensen. Ze is geboeid door de
culturele rijkdom die met de mensen uit verschillende landen naar Nederland,
c.q. Amsterdam, is gekomen en wilde daar graag iets mee doen. Ze wilde de
nieuwkomers een plek geven en een situatie creëren waar een interactie tussen hen en de Amsterdammers zou kunnen ontstaan. Het mooie daarvan is
dat deze gedachte aansluit bij de ideeën die Aldo van Eyck destijds had bij
zijn ontwerp van het Burgerweeshuis: een thuis te creëren voor de kinderen
waar ze als het ware als in een gezin samen zouden kunnen leven.
In Delisse’s ontwerp wonen de student-vluchtelingen in de torens en is de begane grondlaag de plaats waar ontmoetingen kunnen plaatsvinden. In die
ruimte zijn onder meer een bibliotheek, een theater, werkruimten en een auditorium. Delisse wilde een nieuw landschap creëren dat toch de identiteit
van Van Eycks oorspronkelijke gebouw uitstraalde. Kenmerken van Van Eycks
gebouw zijn de binnenstraten in het gebouw, de gelaagde overgangen tussen binnen en buiten, de woningen in de paviljoens en het meubilair dat per
leeftijdsgroep wat betreft proportie en uitstraling van elkaar verschilt. Deze
principes heeft Delisse zo veel mogelijk meegenomen en doorontwikkeld in
haar ontwerp. Tegelijk zocht ze naar mogelijkheden zich te onderscheiden en
te zoeken naar mogelijkheden om haar eigen identiteit aanwezig te laten zijn.
Het moest wel echt ‘een project van Meintje’ zijn.
Op de maquette wijst Delisse aan dat op de patio een auditorium is gedacht,
dat in het gebouw van het burgerweeshuis een school is en deze ruimten dus
door docenten en studenten zal worden gebruikt. Het hart van haar ontwerp
bevindt zich in de kantine met een keuken waar door de nieuwkomers gerechten uit land van herkomst zullen worden gekookt en geserveerd. Daarmee
wordt de plek extra interessant voor de expats van de Zuidas, denkt ze. ‘Campus Cultura’ is een fictief plan waarmee Delisse haar studie afrondde. Het was
dus niet in de eerste plaats gericht om ook daadwerkelijk gerealiseerd te worden. Het burgerweeshuis stond in 2016 leeg. Niemand leek in die tijd interesse
voor het gebouw te hebben en dat vormde voor Delisse de aanleiding en motivatie voor haar afstudeerproject met dit gebouw aan de slag te gaan.
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Belangrijk voor Delisse bij het ontwerp was het idee dat je in een nieuw landschap zou kunnen ronddolen en dat grenzen tussen binnen en buiten niet
hard, maar zacht zouden zijn. Wat voor de gebruikers onder meer betekent
dat hun identiteit niet aldoor vastgepind wordt.
Als voorbeeld noemt ze de wijze waarop ze het theater heeft vormgegeven.
Het is verzonken in de grond en niet afgesloten door muren. Zo kun je als
passant een glimp opvangen van wat er zich in het theater afspeelt. Je bent
dan een soort voyeur, een passant die mogelijk geïnteresseerd is om daadwerkelijk toeschouwer te worden. Van Eyck had vergelijkbare gedachten bij
zijn ontwerp waar grenzen tussen ruimten met verschillende doelen niet met
strakke grenzen waren afgebakend.
De totale omvang van de plek met gebouwen is 250 x 180 meter. Ruimte genoeg dus om te dolen. Om er echter niet totaal de weg kwijt te raken heeft
Delisse net als Van Eyck een grit aangebracht. Met een kolommenstructuur
heeft ze herkenningspunten of schuilruimten in het landschap aangebracht.
Op de kolommen rust het (witte) dak dat ze ook over het bestaande weeshuis
heeft doorgetrokken.
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Alleen de woontorens steken er bovenuit (zie maquette boven) en het midden heeft ze opengelaten waardoor opnieuw er opnieuw een zachte grens is
tussen binnen en buiten. Delisse laat zien dat haar dak op een manier zoals
een spin zijn web weeft het grit van Van Eyck vervormt en naar haar hand
zet. (afb.) Waar Van Eyck het vierkant en de achthoef gebruikte voor zijn grit,
heeft Delisse die vervormd tot een zeshoek.
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Na het bekijken van de maquette laat Meintje Delisse haar ontwerptekening
(afb.) zien. Bpd heeft deze een definitieve plek gegeven door het grootste deel
ervan op kastdeuren te printen.

Delisse wijst bij het bekijken van deze tekening opnieuw op het open karakter
van haar plattegrond met het doel dat de gebruiker er kan ronddolen of dwalen.
Op de tekening heeft ze die dwalende mensen getekend waardoor de tekening een beetje een ‘where is Wally-effect’ heeft gekregen, en het bekijken
van de tekening eveneens een dwaaltocht is.
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Vraag: Toen je met het project bezig was, heb je toen ook nieuwe dingen gevonden over Van Eyck? Delisse: Ja, er is al veel geschreven over Van Eyck, maar
ik heb er bewust voor gekozen dat allemaal niet te lezen, zodat ik me vrijer
voelde om het terrein en de gebouwen aan te pakken. Echter, gedurende de
voorstudie voor mijn project ging ik steeds meer van het gebouw van Van Eyck
houden en heb ik uiteindelijk besloten het in zijn geheel te laten staan. Met
name de ruimtelijke ervaring en de mogelijkheid om door het gebouw te dwalen spraken Delisse in Van Eyck burgerweeshuis aan. Het gebouw was voor Delisse een inspiratiebron om verder na te denken over de inrichting van het park
eromheen en de totale plek in de buurt en binnen het stedelijk plan.
Iedereen kijkt daarna nog even naar de maquette en ontwerptekening van
Meintje Delisse en naar de foto’s van Aldo van Eyck en Anouk de Wit licht toe,
dat Van Eyck de foto’s niet zelf heeft genomen en dat ze geënsceneerd zijn
met kinderen van vrienden van hem.
Terug in de zaal introduceert De Wit de tweede spreker: gedragswetenschapper Peter Beek. De titel van zijn bijdrage is: ‘Architect – actietect’.
Peter Beek constateert dat het Burgerweeshuis van Van Eyck een uitgelezen
locatie is voor het bespreken van dit thema, want zoals we op de foto’s zagen
worden in dit gebouw kinderen uitgenodigd om te bewegen: De spiegeltjes op
kijkhoogte van de kleinere kinderen in de keuken nodigt hen uit hun eigen spiegelbeeld te verkennen. Door de ronde betonnen band kan een kind in zijn eentje
voetballen door de bal steeds tegen de rand aan te schoppen. De uitgespaarde
bekkens in het beton die gevuld zijn met zand of water nodigen de kinderen uit
te spelen met het zand of in het water naar hun spiegelbeeld te kijken.
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Van Eyck betoont zich hiermee naast architect ook ‘actietect’, iemand die beweging vormgeeft en in bredere zin rekening houdt met het bewegen van de
gebruikers in zijn gebouw. Hij bedrijft een ‘humane architectuur’, waarbij hij
in zijn ontwerp rekening houdt met de toekomstige gebruikers, in dit geval de
verschillende leeftijdsgroepen weeskinderen die in het Burgerweeshuis zullen
gaan wonen. Het gaat bij ‘humane architectuur’ om een beleefde ruimte en
een beleefde tijd, niet om een abstracte invulling van ruimte en tijd, maar om
een plek en gelegenheid – een verzameling van echte plaatsen voor echte
mensen en echte dingen. Vorm volgt in deze filosofie de functie dat mensen
(i.c. kinderen) zich er prettig bij (of in) voelen en erop inspelen. Beek citeert Van
Eyck: “If childhood is a voyage, let us see to it that the child does not travel by
night” (Van Eyck, 1962/2008, p. 21).
In de loop van de twintigste eeuw worden de grondslagen van omgevingspsychologie gelegd door Kurt Lewin (1890-1972) en James Gibson (1904-1979).
Lewin onderstreept dat er een appèl uitgaat van voorwerpen of dingen: een
blikje nodigt uit om er tegenaan te schoppen en een appel om er een hap
uit te nemen. Voor dit appèl introduceert Lewin de term valentie, oftewel het
‘Aufforderungscharacter’ der dingen. Deze valentie kan zowel positief als negatief zijn. Het kan uitnodigen voor toenadering of juist aanleiding zijn om
afstand te nemen of te vluchten (‘approach-avoidance’). Gibson komt met
verwante ideeën. Van hem zijn de begrippen ecologische psychologie en affordances afkomstig. De term ecologische psychologie is afgeleid van het
Griekse woord ecos, dat huis betekent, en heeft betrekking op de bestudering
van menselijk gedrag in de omgeving waarin het zich manifesteert. Het be-
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grip affordances speelt daarbij een belangrijke rol en is afgeleid van het werkwoord to afford = verschaffen, opleveren: de affordances van de omgeving
zijn de handelingsmogelijkheden die deze verschaft aan de mens (of dier),
in positieve of in negatieve zin. Het is een relationeel begrip dat betrekking
heeft op de eigenschappen van de omgeving in relatie tot de eigenschappen
van de actor (mens of dier), waarbij hetzelfde object meerdere handelingsmogelijkheden kan hebben. Zo kan een steen dienen als hamer, presse-papier of boekensteun, terwijl een stoel is om op te zitten, maar ook kan dienen
als stapeleenheid of brandhout. Affordances zijn objectieve eigenschappen
van de omgeving, die gemeten kunnen worden door eenheden van de omgeving te betrekken op eenheden van de mens (of dier). Gibson werkte dit
alles systematisch uit in een poging zijn ecologische psychologie vorm te geven. Peter Beek illustreert dit aan de hand van een voorbeeld: het traplopen,
dat uitgebreid is onderzocht door Bill Warren. In een serie van experimenten waarin proefpersonen de ‘oploopbaarheid’ van trappen met verschillende tredehoogten moesten inschatten, dan wel deze trappen daadwerkelijk
diende op te lopen, stelde hij vast dat de ideale of optimale (o) tredehoogte
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(TH) voor de mens 0,26 x de beenlengte (BL) is en dat de maximale (max)
tredehoogte waarbij traplopen overgaat in andere vormen van de trap bestijgen 0,88 x de beenlengte bedraagt. Deze verhouding gaf hij aan met de
dimensieloze grootheid.De inzichten van Warren zijn niet alleen relevant voor
gedragswetenschappers maar ook voor architecten, waarbij het opvalt dat
de treden van beroemde trappen in fameuze gebouwen, zoals de trappen van
Versailles en het Pantheon (afb.), aanmerkelijk lager zijn dan het door Warren
gevonden optimum. Kennelijk speelden hierbij andere factoren een rol dan
het gebruikersgemak voor de mens, zoals esthetische, sociaal-culturele of
religieuze overwegingen.
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Na dit voorbeeld gaat Beek in op de verhouding tussen affordances en design
van voorwerpen en hij constateert dat daar een spanning tussen is die niet
altijd ten voordele van de gebruiker uitkomt, zoals een knop van een glasdeur
die te diep ligt waardoor de greep niet goed is te maken. Het openen wordt
bovendien lastiger, omdat de deur eigenlijk te zwaar is. Of de vormgeving van
een theepot, waardoor het morsen van thee wordt geminimaliseerd, maar
dat gaat ten koste van de mogelijkheid de theepot vrijelijk in andere richtingen
te verplaatsen. Vervolgens noemt Beek de ontwerpen van verschillende trappen die ongelukken veroorzaken, zoals die op het JFK-airport in New York of
de oude trappen van het Centraal Station in Amsterdam.
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Kortom het is belangrijk dat universeel design rekening houdt met eisen van
de gebruiker.
Met andere woorden: is de ontwerper architect of actietect?
Peter Beek haalt drie stellingen aan die aangeven dat er nog wel wat te verbeteren valt in de mate waarin architecten rekening houden met de gebruiker
en zich als actietect manifesteren:
1. Robert Gifford (2007): architecten baseren zich vaak op ongefundeerde
aannames van wat mensen belangrijk vinden (of aan gedrag ten toon
zullen spreiden).
2. Reimar van Meding (2012): de drie pijlers van de architectuur van Vitruvius – schoonheid, stevigheid en bruikbaarheid – moeten opnieuw met
elkaar worden verbonden.
3. Henk Staats (2013): architecten zijn dermate sterk gericht op esthetiek,
technologie en waardering onder professionals dat een kloof dreigt te
ontstaan met de gebruikers.
In verband met deze laatste stelling van Henk Staats verwijst Beek naar de
situatie in en rondom het nieuwe station in Breda: de opdrachtgever, de Gemeente, en de architect waren positief over het resultaat, maar veel van de
gebruikers waren minder enthousiast en kwalificeerden het stations complex
als onoverzichtelijk, donker en ongastvrij.
Beek gaat vervolgens terug naar Aldo van Eyck, in het bijzonder naar de vele
speelplaatsen die Van Eyck in Amsterdam realiseerde, bijvoorbeeld die op de
Zaanhof.
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Van Eyck oogstte veel lof voor deze speelplaatsen. De ronde tegels op veel
van die speelplaatsen nodigen kinderen uit tot springen en spelen. Echter
Van Eyck ging daarbij uit van een regelmatige ordening in de aanname dat
deze ordening het beste uitnodigt tot springgedrag van steen tot steen.
Onderzoekers uit Groningen gingen onder leiding van Rob Withagen na of
deze aanname correct is. Zij gingen na tot welke ordening kinderen zouden komen als zij zelf werden uitgenodigd een speelplaats te ontwerpen
aan de hand van zes ronde springstenen. Uit dit onderzoek bleek dat alle
kinderen die aan het onderzoek deelnamen de springstenen positioneren
als functie van hun eigen springmogelijkheden met variërende afstanden
tussen de stenen, zodat deze sprongen van verschillende lengtes vereisen
(afb.). Symmetrie was bijgevolg ver te zoeken in deze zelf ontworpen speelplaatsen. De door Van Eyck gekozen uniformiteit en systematisering van de
speelplaatsen verdragen zich dus slecht met de spelfunctie die zij beogen
uit te lokken!
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Tegenwoordig worden er speeltoestellen geplaatst die geheel ontworpen zijn
op basis van hun functionaliteit, c.q. de wensen van de gebruiker.

Peter Beek wijst op de noodzaak voor het vinden van de juiste balans tussen
de esthetiek en de functie van architectuur of gebruiksvoorwerpen. En citeert
Van Eyck: “I indulged in confusion and symmetry, consciously and other really
evil matters…… .” (Van Eyck, in Newman [ed.], 1961, p. 34).
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Beek gaat tot slot in op een voorbeeld van moderne architectuur, waarbij
rekening wordt gehouden met het credo dat het zitten het nieuwe roken zou
zijn en dat leef- en werkomgevingen dus meer zouden moeten uitnodigen tot
bewegen. Het is een ontwerp voor kantooromgeving van Raaf en Visser uit
2014 met als titel “The End of Sitting” (EoS).
Het functionele gebruik van de EoS-omgeving werd onderzocht door dezelfde
onderzoeksgroep die zich richtte op de speelplaatsen van Van Eyck in twee
experimentele studies, waaruit het volgende bleek:
• In de eerste studie werd gevonden dat proefpersonen (n = 18) zich energieker voelden na gewerkt te hebben in de EoS-omgeving dan in een
conventionele omgeving.
• Uit een tweede studie bleek dat proefpersonen (n = 24) iets meer energie
te hebben verbrand in de EoS-omgeving dan zittend achter een bureau.
• De meeste houdingen werden bovendien als even of meer comfortabel
ervaren dan zittend werken.
Beek besluit zijn bijdrage met drie conclusies:
• De architectuur wordt steeds sterker multidisciplinair; het is van belang
omgevingspsychologische kennis daarin te betrekken, ook in empirischexperimentele zin.
• Het affordance-begrip blijft daarbij van waarde en zou verder ontwikkeld
kunnen worden in relatie tot de bebouwde omgevingen en gebouwen,
ook in sociale zin.
• Noch het volledig negeren van de gebruiker omwille van de vorm, noch
het volledig meegaan in diens smaak, lijkt een erg aantrekkelijke optie.
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Na Peter Beeks voordracht volgt de bijdrage van architect Marlies Rohmer,
die naast haar werk als architecte in de afgelopen jaren twee publicaties
realiseerde:

In haar boek Bouwen voor the next generation analyseert ze de veranderende
leefwereld van jongeren aan de hand van een uitgebreid knipselarchief dat
ze jarenlang verzamelde. Ze analyseerde o.a. het thema van het steeds dikker
worden van de jeugd. In deze bijdrage gaat ze vooral verder in op haar laatst
verschenen boek: What happened to my Buildings (Nai Uitgevers, 2016)
Rohmer is van mening dat profilering in duurzaamheid nodig is in architectuur. Het boek What happened to my Buildings is een weerslag van haar
analyse van de duurzaamheid van haar eigen gebouwen. De verbouwing
van Van Eycks Burgerweeshuis naar een kantorencomplex waartoe Bpd
opdracht heeft gegeven, vindt Rohmer een mooi voorbeeld van hoe een gebouw hergebruikt kan worden en zo wordt geconserveerd voor de toekomst.
Ze waardeert bijvoorbeeld hoe de leidingen die voor een eigentijds gebruik
noodzakelijk zijn, zijn weggewerkt in de koepels. Uit alles spreekt dat Bpd met
liefde het oude gebouw van Van Eyck heeft omarmd.
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Marlies Rohmer heeft in haar loopbaan ook tal van kantoren vernieuwd. Als
voorbeeld laat ze haar verbouwing van de kantoren van de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zien. Hier was de opdracht moderne
werkplekken te creëren onder het principe van het nieuwe werken met ‘clean
desk policy’. Dit betekende onder meer het creëren van plekken waarin de
nieuwe manier van werken in praktijk gebracht zou kunnen worden, flexibele
werkplekken, geen persoonlijke kantoorruimten meer en de verwijdering van
kasten als opbergplek, omdat die niet meer nodig zouden zijn.
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Toen Rohmer later weer ging kijken, bleek haar ontwerp totaal geruïneerd te
zijn en dat de gebruikers hun eigen nieuwe oplossingen hadden gecreëerd.
Ze citeert: ‘Is dit jouw vaste “flexplek”?’ Voor de het creëren van extra vergaderruimte was er een partytent geplaatst in de binnentuin.

Marlies Rohmer concludeert dat gebouwen twee waarheden vertolken: die
van de architect en die van de gebruiker. Dit fenomeen wilde ze onderzoeken
in haar project ‘What happened to my Buildings’. Haar eerdere onderzoek
(2002) baseerde ze op de uitgebreide verzameling krantenknipsels. We zien
dikke (Russische) kinderen, oude computers.
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Rohmer geeft aan dat er een groot verschil is tussen nu en vijftig jaar geleden. Kinderen spelen niet meer buiten. Het lijkt alsof ouders angstiger zijn
geworden. Kinderen moeten naar school gehaald en gebracht worden. De
bakfiets heeft daarbij als vervoermiddel haar intrede gedaan.

Waar Marlies Rohmer zich uit haar eigen jeugd kan herinneren hoe ze alleen
op straat speelde en door kinderen van alles als speelmateriaal werd gebruikt,
ziet ze dat dit tegenwoordig niet meer het geval is en dat op de speelterreintjes
de ‘wipkip’ als meest veilige speeltoestel voor de kleintjes is geïntroduceerd.
Rohmer is van mening dat dergelijke veranderingen in het sociale leven effect
hebben op de architectuur en stedenbouw. Ze wilde nadenken over de route
van de kinderen van school naar huis en typeerde daarbij de drie S’sen: van
Stoep, Straat en Schoolplein.. Ze stelde zich voor dat kinderen deze route weer
zelfstandig zouden moeten kunnen gaan bewandelen.
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Tegenwoordig kunnen kinderen niet meer ongezien op straat spelen, overal
zijn camera’s aangebracht. Terwijl aan de andere kant er geen ogen meer
zijn die de spelende kinderen in de gaten houden, m.a.w. er zijn geen ogen
meer op straat, want de kleine winkeltjes en andere negorij op straat, die
zijn verdwenen.Rohmer vat de woonomgeving op als een levendig netwerk en
constateert dat in de wijken die in de jaren tachtig zijn gebouwd daar nauwelijks meer sprake van is. Ze vindt dat dat anders moet en kan.

In Amsterdam signaleert ze hoe op sommige plekken de straat als dorp
functioneert. Het zijn plekken waar mensen samenkomen en door de ingrediënten ervan te benoemen en te analyseren zou je die in leefomgevingen
kunnen implementeren. Rohmer noemt als kenbegrippen voor de straat als
dorp: vitaliteit, bewegen, veiligheid, integratie en socialisatie. Met deze uitgangspunten ging ze aan de slag bij haar ontwerpen. Haar ideaal hierbij is
een beschermde, veilige plek te realiseren en een verbinding te maken tussen
binnen en buiten. Rohmer laat daarvan een paar voorbeelden zien.
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Voor de Transvaalbuurt in Den Haag ontwerpt Rohmer sociale woningbouw
volgens een ingetogen ontwerp. Ze wil er het leven op straat een oppepper
geven en doet dit door voor de woningen bordessen of veranda’s aan te
brengen. Ook creëert ze speelruimte en nissen bij de entrees waar bewoners
buiten kunnen zitten, waardoor socialisatie zou kunnen worden bevorderd.

Voor dit idee vond ze inspiratie bij de schilderijen van Breughel met daarop
ijsvermaak, maar ook bij de speelplaatsen van Aldo van Eyck, die vroeger
een van haar docenten was geweest.
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Rohmer ontwierp op basis deze ideeën ook scholen, zoals in Den Haag,
waar de hele school een grote klimbaan was. Daarnaast stond een opklimbare sporttoren met ruimten voor meerdere sporten. Bij een ontwerp voor
een andere school ontwierp ze op het dak twee voetbalvelden. En in een andere bevorderde ze het bewegen van de kinderen door glijbanen naast de
trappen en touwloopbruggen aan te brengen (afb.). Scholen ziet ze als een
patchwork van leefplekken. Haar ontwerpen stoelden op de gedachte dat
kinderen meer moesten bewegen. Ze dreigen immers veel te dik te worden.

Het project ‘What happend to…’ bestond eruit dat Marlies Rohmer met een
special busje haar vroegere ontwerpen, zoals boven genoemd, ging bezoeken.
Ze wilde onderzoeken hoe duurzaam ze zijn, hoe de gebruikers ermee zijn
omgegaan. Ze bezocht de gebruikers, interviewde hen aan de hand van een
uitgebreide vragenlijst en analyseerde de gebruikte leefomgevingen, in het
bijzonder stelde ze zich de vragen: hoe de gebouwen nu functioneren, hoe
houden ze zich, m.a.w. zijn ze sociaal houdbaar? Zijn de materialen nog ok?
En hoe is het leefklimaat?
De sociale woningbouw met veranda’s en speelplekken bleken anders te
functioneren dan Rohmer zich had voorgesteld. Het bleek dat verschillende culturen elk hun eigen idee hebben over transparantie en de behoefte
aan ontmoetingen met buren. De bewoners keerden zich tegen de idealen
van Rohmer. Ze trokken de gordijnen dicht en ze lieten hun kinderen niet op
straat spelen. Uit Rohmers later onderzoek bleek dat de overwegend allochtone bewoners vonden dat de kinderen binnen moesten studeren, zodat ze
zich konden ontwikkelen en een mooie toekomst tegemoet zouden gaan.
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Rohmers uitgangspunt bij het ontwerpen van de woning ‘de straat als dorp’
bleek hier in praktijk niet te functioneren.

In Lelystad had ze rekening gehouden met het begrip transparantie in het
programma van eisen en in het woningcomplex transparantie aangebracht
met grote aquariumachtige ramen. Toen ze na 20 jaar de gebouwen weer ging
bekijken, bleek het dat de bewoners behoefte hadden gehad aan zonwering
en deze ieder op eigen manier hadden aangebracht. Rohmer trok de les dat
bij woningen met veel glas, als het maar even kan, zonwering al in het ontwerp
te integreren. Behalve dat er zonwering was aangebracht door de bewoners
was ook een bijzondere raampartij in de zijgevel totaal onzichtbaar geworden,
doordat bewoners er een houten schutting voor hadden geplaatst. Behalve dat
dat geplaatst was om meer tuin te hebben, bleek er bij de bewoners ook meer
behoefte te zijn aan privacy dan Rohmer zich eerder bewust was geweest.
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Bij het weerzien van haar woningcomplexen in Lelystad moest Rohmer de conclusie trekken dat architectuur misschien niet het meest effectieve medium is
voor het bereiken van schoonheid, omdat gebruikers er immers altijd zelf weer
mee aan de slag gaan en het onderhevig is aan zoveel invloeden.

Daarnaast werd ze zich ervan bewust dat haar bouwconcept niet altijd zo
sterk was geweest dat het alle aanpassingen zomaar kon hebben zonder in
de kern onaangetast te blijven.
Zo bleek in de school met de touwbruggen dat de glijbaan die ze daar had
gemaakt niet te zijn ontworpen naar de regels die golden binnen het speeltuinprogram (Speeltuintoestellenbesluit). Voor de glijbaan is een bloempot
geplaatst en bij de touwbrug heeft de schooldirectie een bord ‘betreden voor
eigen risico’ neergezet. (afb.) De conclusie die Rohmer na haar onderzoek
‘What happened to..’ is: ‘Als ik nog een keer een glijbaan naast een trap zou
ontwerpen, zou ik een officiële toepassen, minder mooi misschien, maar wel
praktisch in het gebruik.’

Architect of Actietect?

26

Marlies Rohmer sluit haar bijdrage af met enkele conclusies die ze op basis
van haar onderzoek ‘What happened to…’ heeft gemaakt. Aan de uitspraak
van een bewoner ‘leuk bedacht achter de tekentafel’ hecht ze nu meer
waarde. Ze wil als architect niet meer aldoor werken volgens het principe
van ‘what is next’, m.a.w. het altijd bezig zijn met het volgende project. Ze
hecht nu meer belang aan reflectie op eigen gerealiseerde projecten en wil
de conclusies daarvan meenemen in toekomstige projecten. Naar aanleiding
van de toer langs haar gebouwen wil ze eerlijk kijken naar wat er in de praktijk toe doet en naar hoe modieus ze zijn. Ze stelt zich nu meer de vraag hoe
gebouwen de tand des tijds kunnen weerstaan. Dat wordt haar insteek voor
de komende vijfentwintig jaar architectenpraktijk. Ondanks haar besef dat
het praktische gebruik van een gebouw belangrijk is, blijft ze wel belang
hechten aan het experiment binnen de architectuur. Ze blijft het principe
van ‘tryal and error’ daarbij belangrijk vinden. Haar credo is: kijk naar mislukkingen. Van je kwetsbaar opstellen wordt je minder kwetsbaar. Hiermee
eindigt Rohmer haar bijdrage.
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Na de drie presentaties van Meintje Delisse, Peter Beek en Marlies Rohmer is
er gelegenheid om vragen te stellen. Gerrit van der Plas is de gespreksleider.
Hij heeft allereerst zelf een vraag aan de medewerkers van Bpd.
Hij vraagt zich af hoe het voor hen is om te werken in een gebouw dat oorspronkelijk is gebouwd voor weeskinderen.
Antwoord van Bpd: We ervaren dat het idee van de binnenstraten van Aldo
van Eyck is gelukt, want we moeten ver lopen om van de ene plek naar de andere te komen, maar dat ervaren we als positief. Het straatidee werkt volgens
hen dus wel. Verder ervaren ze het werken in dit gebouw vooral als positief.
Vraag uit het publiek: Van Eyck past een universele ordening toe, welk principe passen kinderen toe?
Peter Beek: Dat van het experiment.
Vraag: Is er iets dat je na dertig jaar en kritisch kijken naar je gebouwde
projecten anders zou doen?
Marlies Rohmer: In het algemeen zou ik nu meer specifiek voor een doelgroep,
c.q. de specifieke gebruikers van mijn toekomstige gebouw ontwerpen. Bijvoorbeeld voor goedkope woningen zou ik nu geen grote aquariumramen
meer kiezen. Ik zie een gebouw als meer dan de som der delen en het geheel
zou ik meer flexibel willen opbouwen, zodat het in de toekomst beter op
meerdere manieren gebruikt zal kunnen worden.
Vraag: Wordt je wel eens in de gelegenheid gesteld je eigen ontwerp later aan
te passen aan de wensen van de gebruiker?
Marlies Rohmer: Nee. Sterker nog in het geval van de NVWA vonden de gebruikers dat ze hun eigen veranderingen erg goed geslaagd waren. Rohmer
is van mening dat een overheidsinstelling een voorbeeldfunctie heeft en het
aanbrengen van de veranderingen meer professioneel hadden moeten aanpakken. In oorsprong was de NVWA tevreden met haat ontwerp, maar veranderende opvattingen over het ‘nieuwe werken’ maakten dat de kantoorruimten niet meer goed functioneerden.
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Vraag: Als ik de verhalen van peter Beek en Marlies Rohmer met elkaar vergelijk, zie ik eigenlijk een paradox. Peter Beek accentueerde de vraag hoe
lok ik met architectuur bewegen uit en Marlies Rohmer constateert dat gebruikers altijd ‘nieuwe paadjes aanbrengen’.
Peter Beek: Die constatering klopt, waar ik aan wil toevoegen dat ik in mijn
verhaal ook aangaf dat gebruikers altijd op nieuwe manieren de bestaande
leefomgeving ombouwen.
Vraag die direct op de vorige aansluit: Is het niet een illusie om gedrag met
architectuur te veranderen?
Marlies Rohmer: Ik probeer geen gedrag te veranderen. Ik probeer meerdere
vormen van gedrag te faciliteren. Naar mijn idee is een gebouw dat respect
afdwingt – zoals het burgerweeshuis waar we ons nu in bevinden – altijd op
verschillende manieren te gebruiken. Gebouwen die zoals het burgerweeshuis
flexibel zijn gebouwd, in dit geval door gebruik te maken van kolommen in
plaats van vaste wanden, gaan langer mee, omdat ze beter her te gebruiken
zijn dan gebouwen waar alles vaststaat.
Peter Beek vult aan: De trap is een helder voorbeeld: in welke mate dwingt
een trap bewegen af. Gibson gaf daarvoor de treehoogte die 0,26 van de
lichaamslengte van de gebruiker is. Marlies Rohmer onderstreept de belangrijkheid van een trapontwerp. In de Tate-Modern in Londen ervaarde ze
een ideale trap met volgens haar de ideale treehoogte. Ze heeft de moeite
genomen de treden geheel uit te tekenen en is van plan alleen nog maar
trappen met deze maatverhouding te gaan gebruiken in haar ontwerpen.
Vraag: Marlies Rohmer je toont je met je onderzoek ‘What happened to…’
wel kwetsbaar. Kun je dat nog iets toelichten.
Marlies Rohmer: Volatiliteit is het hele leven. Inderdaad het is kwetsbaar om
je eigen werk te analyseren, maar tegelijk geldt dat als je je als architect
hermetisch opstelt en alleen de goede dingen van je werk aanprijst je jezelf
buiten de maatschappij plaatst. Ik kom met mensen in gesprek en dat vind
ik belangrijk. Mislukkingen vind ik aantrekkelijker dan een foutloos parcours.
Van der Plas vult aan: als het ware leren van je eigen werk. Marlies Rohmer:
Ja, kijken hoe het veroudert en hoe het wordt gebruikt.
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Vraag uit de zaal die daarop aansluit: maar bewoners vinden het ontwerp
misschien wel prima.
Marlies Rohmer: ja bewoners zijn soms dolblij met de eigen oplossingen. Ik
zie soms ook gebeuren dat gebruikers een nieuwe laag toevoegen aan mijn
ontwerp, die mij dan weer aanspreekt omdat ik zie dat mijn werk er aantrekkelijker door is geworden.
Gerrit van der Plas wil even terug naar Aldo van Eyck, zijn gebouw en humane
architectuur was tenslotte aanleiding voor dit gesprek. Het burgerweeshuis
is nu een succesvol kantoor geworden. Heeft zijn werk navolging gevonden?
Marlies Rohmer: Ja zeker. Je kan zeggen dat hij eigenlijk in het hoofd van
de meeste architecten zit. Gerrit van der Plas sluit aan: ook met betrekking
tot het thema bewegen? Marlies Rohmer: dat misschien wat minder, maar
wel zijn maatverhoudingen en idee van tussenruimten = zachte overgangen
tussen binnen en buiten en de plekken met verschillende functies. Een structuralistische opzet van gebouwen, zoals Van Eyck die ontwierp, zie je nu ook
weer. Bij Van Eyck kwam de aandacht voor bewegen voort uit een sociale
gedachte en minder vanuit de aanmoediging tot bewegen. Peter Beek vult
aan: De aanmoediging tot bewegen komt uit de perceptie van een individu,
bijvoorbeeld van iemand die traploopt. Bij Van Eyck komt de aandacht voor
het spel voort uit zijn sociale uitgangspunten. Anouk de Wit vult aan: Bij de
speeltoestellen van Van Eyck is ook sprake van aandacht voor de verbeeldingsmogelijkheden die erdoor worden gestimuleerd bij de kinderen. Je kon
zijn wie je wilde zijn. Er was ruimte voor iedereen, maar alles wel super gesystematiseerd en gebaseerd op esthetica en bouwprincipes. De ‘wipkip’ waar
een kind alleen maar op heen en weer kan bewegen is wel het tegenovergestelde van Van Eycks speeltoestellen.
Anouk de Wit heeft nog een kleine vraag aan Marlies Rohmer: heb je gevonden dat de treeverhouding van de trap in de Tate inderdaad 0,26 van
gemiddelde beenlengte van de mens is? Marlies Rohmer heeft dat nog niet
gecheckt, maar zal het Anouk laten weten.
Zo eindigt het gesprek en nodigen Gerrit van der Plas en Anouk de Wit ons
uit nog wat na te praten aan de bar en van de gelegenheid gebruik te maken
onder begeleiding van medewerkers van Bpd twee specifieke plekken van
het gebouw van Aldo van Eyck te gaan bekijken.
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