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bepaalde eigenwijsheid hebben1, foto Rob de Groot

Het nieuwbouwwijkje in Ruischerbrug is volgens Van der Meer helder van opzet en goed gebouwd,

Een beetje verwondering is niet verkeerd

Jurjen van der Meer: Elk gebouw zou
uniek moeten zijn

Het meest kenmerkende verschil tussen aannemers en architecten in hun houding ten opzichte van het bouwen ligt in het feit
dat de architecten vaak alleen geïnteresseerd zijn in het ontwerp en er geen idee van hebben hoe dit ontwerp gerealiseerd
moet worden. En dat aannemers en ontwikkelaars meestal alleen geïnteresseerd zijn in de realisatie van een ontwerp, en daar-
bij geen notie hebben van architectuur.'Deze kernachtige uitspraak tijdens de opening van een kantoorgebouw werd onlangs
gemaakt door de architect van dat gebouw Jurjen van der Meer. Van der Meer is bekend om zijn ferme taalgebruik,' hij handelt
er ook naar. Niet alleen in zijn werk, ook in het dagelijks leven, in het café en op vakantie steekt hij nimmer zijn mening
onder stoelen of banken. Recht voor zijn raap. Een gesprek met een toonaangevend architect uit Groningen over de kwaliteit
van architectuur en stedebouw. Het gesprek vindt plaats tijdens een tocht langs gebouwen en woningen in Noord-Nederland
via een door Van der Meer uitgestippelde route. De afspraak was dat we geen voorbeelden zouden nemen uit Emmen en de
stad Groningen, omdat die al aan bod waren gekomen in het themanummer over de kwaliteit van het wonen in Noorderbreedte
van november 1990.

Jan Abrahamse
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De absolute onzin in
foto Rob de Groot

rchitectenbureau Skets,

> in Ten Boer op de overgang van dorp naar landschap, foto Rob de Groot

Pratend over het lastig te definiëren begrip
'kwaliteit in de architectuur' kom je al gauw tot
makkelijk herkenbare zaken als ambachtelijke
vaardigheid en traditionele kennis die een
architect moet hebben om architectuur te
realiseren. Volgens jurjen van der Meer is er
een groot verschil tussen iets ontwerpen en
het ontwerp realiseren. Het debat in architec-
tuurtijdschriften over kwaliteit gaat bijna altijd
over papieren plannen, terwijl het realiseren
van een ontwerp ook hele praktische vaardig-
heden vereist.

Hoeveel architecten zijn erin Noord-Nederland?
'Ik denk wel 200, maar in werkelijkheid maar
een stuk of tien. Dat zijn Gunnar Daan, Abe
Bonnema als fenomeen, Rein de Valk die de
Hajé restaurants heeft gemaakt in de Flevo-
polder, Henk Scholte en Jan Varekamp, Theo
Oving, Johannes Moehrlein, Tonnis Bouman,
Cor Kalsbeek, Daan Scheffer, en Ruurd Vis-

ser', zegt Van der Meer gedecideerd.
Waaraan voldoet goede architectuur?
'Het moet ondermeer te maken hebben met
de lokatie waar gebouwd moet worden.
Tegelijkertijd moet er een idee aan ten
grondslag liggen. Neem bijvoorbeeld het
nieuwe Groninger Museum. Dat is goede
architectuur, omdat architect Mendini nage-
dacht heeft over de eisen die de plek stelt en
hoe je het museum in het water maakt. Hij
heeft de paviljoens door verschillende archi-
tecten laten ontwerpen. De verschillende
afdelingen van het museum zijn aan de bui-
tenkant te zien. Er ligt bijvoorbeeld ook een
koppeling van de Folkingestraat naar het
Stationsplein. En dat alles maakt duidelijk
dat er over nagedacht is. Je kunt natuurlijk
eindeloos debatteren over het feit of de
opvatting juist is zoals Mendini dat doet - de
paviljoens lijken meer op speelgoed dan op
gebouwen - maar dat vind ik niet interessant.

N o o r d e r b r e e d t e 9 4 1 1 7 9

ik schaar Mendini als zodanig onder de
goede architecten. Maar wel tussen aanha-
lingstekens, want het is niet mijn persoonlij-
ke smaak.'
Werken architecten als Alberts en Van Huut
van het Gasuniegebouw of Bonnema anders?
'Dat weet ik niet. Ik vind het gebouw van
Bonnema op de hoek van het Hoendiep en de
Friese Straatweg in Groningen een gebouw
dat overal kan staan. Bonnema heeft een
eigen stijl ontwikkeld en die stijl blijft
gehandhaafd. Het maakt hem geen bal uit
waar hij bouwt. Zijn gebouwen hebben alle-
maal dezelfde uitstraling, onverschillig of ze
in Burgum, Zwolle of Rotterdam staan. Dat is
mij te gemakkelijk. Bij Alberts is dat van het-
zelfde laken een pak. Ze hebben een bepaal-
de opvatting over hoe architectuur eruit
moet zien, dat mag van mij, maar ik vind dat
je iedere keer moet zoeken om een beetje
boven jezelf uit te stijgen. Alberts is 25 jaar



geleden begonnen met de regenboogkerk In
Leeuwarden en daar komt elke jaar een
beetje meer van hetzelfde bij. Vooral in geld.
De ING bank in de Bijlmer is een verkleinde
uitgave van het Gasuniegebouw. Het is een
maniertje en het heeft niets te maken met de
plek waar het staat en het is altijd imposant,
als je het maar groot genoeg maakt. Ieder-
een valt daarvoor in katzwijm. Dit soort
gebouwen kun je eindeloos blijven maken tot
je dood aan toe, maar daar schieten we niks
mee op. Bovendien wordt Nederland al vol'
gebouwd met rotzooi. Neem nu alleen de
gebouwen op industrieterreinen. Daar zou je
toch iets fatsoenlijks kunnen bouwen volgens
bepaalde normen en budgetten die daarvoor
zijn. Over het nieuwe gebouw van het
Nieuwsblad van het Noorden is wel nage-
dacht, maar ik vind ook dat te gemakkelijk.
Het ontwerp wordt als het ware uit de la
getrokken. Er staan meer van dit soort
gebouwen in Nederland. Desalniettemin is

het Nieuwsbladgebouw beter dan de meeste
gebouwen, omdat het wat materiaalkeuze
betreft heel degelijk uitgevoerd is. Elk
gebouw zou eigenlijk uniek moeten zijn, of
het nou goedkoop of duur is, dat maakt me
niet uit.
Dat betekent dat van de 100 architecten er
75 moeten ophouden, omdat ze het vak in
mijn ogen niet beheersen. Als ik een archi-
tect aanspreek op dingen die niet goed zijn,
dan heeft hij altijd een reden waarom dat zo
is: de opdrachtgever is niet goed, of hij wou
niet meer betalen of de aannemer is een ver-
velende vent, of de gemeente wou nrks of de
welstandscommissie doet dingen die niet
mogen.'

Met die zaken heb jij toch ook te maken? Bouw
je dan maar niet?
'Nee, ik bouw altijd. Wij zijn tot nu toe nog
altijd In staat gebleken voor welk budget dan
ook iets te realiseren.'

Is het een speciale uitdaging voor jullie om
voor een low-budget te werken?
'Het vervelende is dat dat zo wordt. In het
Noorden gaat men veel zuiniger om met
bouwbudgetten dan elders in Nederland. Er
is een sobere traditie. Dat vind ik ook goed.
Ik ben van mening dat mensen in een huis
moeten wonen van ƒ 700," per maand. Als
dat niet meer kan kunnen we beter de deur
sluiten, want er zijn mensen genoeg die niet
meer te besteden hebben. Een taak voor de
architect is ook dat mensen moeten kunnen
wonen voor zo weinig mogelijk geld.'

Architecten lijn ordinaire bouwers
lurjen van de Meer is veertig jaar geleden
geboren in Zwaagwesteinde in een houten
noodwoning die zijn vader had gebouwd. Toen
hij vier jaar was, verhuisde de familie naar
Schiermonnikoog. Jurjen wilde evenals zijn
vader timmerman/aannemer worden.
'Mijn vader bouwde veel huizen die ontwor-

Links de nieuwe uitbreiding van architect Cor Kalsbeek van het Water-
schapshuïs in Onderdendam, foto Rob de Groot

Charmant huisje langs het Boterdiep in Onderdendam, foto Rob de Groot
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pen waren door architect Chris Bulder en dat
vond ik interessant. Ik ben toen naar de HTS
in Leeuwarden gegaan en daar kreeg ik les
van Gunnar Daan. Hij maakte een geweldige
indruk op mij.'
Daarna ging Van der Meer naar Delft en stu-

deerde bij Carel Weeber, de meest rationele
architect van Nederland.
'Toen vond ik al dat het gros van de Neder-
landse architecten ordinaire bouwers zijn. Ik
wilde iets inspirerends gaan doeü. Ik heb in
Berlijn vier jaar gewerkt bij een paar jonge
toonaangevende architecten. Daarna heb ik er
nog over gedacht om in New York te gaan wer-
ken. Een eigen architectenbureau in Berlijn
heeft me nooit aangetrokken, omdat ik een
soort Nederlandse hekel aan Duitsers heb.'
Tien jaar geleden begon )urjen van der Meer
met Thon Karelse een bureau in Groningen.
Karelse had kort daarvoor met Gunnar Daan de
galerie van Albert Waalkens gebouwd in Fin-
sterwolde en werd gevraagd om een ontwerp

te maken voor de Stichting Studentenhuisves-
ting in Groningen. Dat werd de eerste opdracht
van het splinternieuwe bureau. Inmiddels wer-
ken er op het bureau Karelse Van der Meer -
ook wel De Zwarte Hond geheten - meer dan
30 mensen en is er een vestiging in Rotterdam.
'Het beleid wordt mede bepaald door alle
medewerkers en niet alleen door Thon en
mij. Bij ons moet je alles doen. Het hele pro-
ces moet je in je vingers krijgen, zowel het
ontwerp, de constructie als de financiële
kant. ik wil graag een groot bureau omdat ik
dan veel mensen de mogelijkheid ka» geven
om goeie dingen te doen. Het wordt dan een
kweekvijvef voor jonge ontwerpers. We pro-
beren de kwaliteiten van de mensen te sti-
muleren. Er zijn dus sommigen die uitste-
kend kunnen ontwerpen, anderen zijn meer
technisch onderlegd. Als architect moet je je
eigen ruimte voor het realiseren van je ont-
werp maken. Hoe overtuig je ambtenaren,
opdrachtgevers, projectontwikkelaars en

beleggers. De doorsnee opdrachtgever is
alleen geïnteresseerd in geld. En als je blijk
geeft dat je geen interesse in geld hebt ben
je al punten achter. Dus die interesse moet
je wel tonen, je moet zijn probleem tot het
jouwe maken, je moet van veel facetten van
het leven wel wat weten.'

Het bureau Karelse Van der Meer heeft in die
tien jaar een indrukwekkende hoeveelheid
ontwerpen gemaakt en-een groot aantal gebou-
wen gerealiseerd. Het betrof volkswoning-
bouw, koopwoningen, winkels, de entrees in
Lewenborg, stedebouwkundige opdrachten,
scholen, verbouwingen, de begeleiding van de
videopaviljoens in Groningen en kantoren
zoals dat van de Dienst Ruimtelijke Ordening
en Economische Zaken in Groningen, het
gemeentehuis Winsum, het sportcomplex Kar-
dinge, een vrieshuis aan de Eemshaven, het
Rijkskantorengebouw in Zwolle, etc. Volgend
jaar wordt het nieuwe stadhuis in Assen

iakt, foto Rob de Groot
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Linkervleugel van het nieuwe gemeentehuis van De Marne te Leens, foto Rob de Groot

Interieur van het gemeentehuis te Leens, foto Rob de Groot

gebouwd naar een ontwerp van Karelse Van
der Meer.

Ruischerbrug

Het eerste project wat we tijdens onze tocht
door het Noorden gaan bekijken is een nieuw
woningcomplex aan de Boekweitstraat in
Ruischerbrug van het architectenbureau Hay-
kens Jansma Kremer te Groningen. Van der
Meer: ik ben er nog nooit geweest. Het is
eigenlijk een schiereilandje tussen het Eems-
kanaal en het Damsterdiep en ik ben nieuws-
gierig wat een architect met dat gegeven
doet. Vanaf de rondweg vind ik het heel
mooi. Binnenin is een mislukte poging om de
openbare zones en de privézones te ver-
vlechten. Mensen beginnen dan aan de
straat zelf afscheidingen te maken met
schuttingen, spoorbielzen en coniferen. Ik
vind dat we daar vanaf moeten. Dat hou je
alleen maar tegen door een ontwerp te
maken waarbij dat onmogelijk wordt. Ie kunt
het doen door een muurtje van 50 cm hoog te
maken met een slangetje erover heen. De
rode bouwsteen is een echte Groninger steen
die in België gemaakt is. Ik heb waardering
voor het plan. De opzet is helder en het is
goed gebouwd. Het blokje in het midden had

wel een wat fantasierijker beeld mogen ople-
veren.'

Woonwijk Emmerwolde in Ten Boer
Bij toeval rijden we langs deze woonwijk in
aanbouw. Jurjen van der Meer:
ik vind wat hier gebouwd wordt onbegrijpe-
lijk. Het is allemaal onzin. Neem alleen de
daken van de garages, daar kun je al zien
dat er geen ambachtelijk vakwerk Is ont-
staan. Het gebruik van trespa is de gesel van
de Nederlandse woningbouw. Dat is plaat-
materiaal waarmee je alles kunt verdoezelen
en dat onderhoudsvrij is. Aannemers zijn er
blij mee. Het zijn nostalgische huizen.
Iemand bouwt zijn eigen huis en dan moet
het ook nog wit worden en dat in Ten Boer
op de overgang van het dorp naar het land-
schap. Doe dat In de Me dl ter ra nee. )e ziet
het ook op Schiermonnikoog, dat is een dorp
met één van de meest heldere structuren die
ik ken, met zijn langgerekte streken met hui-
zen en overtuintjes en in het midden de kerk
en het gemeentehuls. Op een bijna toevallige
manier ontstaan na 1719 en door de gemeen-
te nooit als zodanig erkend. Met die struc-
tuur kun je jaren vooruit. Schiermonnikoog
zou beroemd geweest zijn alleen al door die

layout, als er niet zoveel verpest zou zijn.'

Wildgroei

Wat vind je van de opvatting dat in bepaalde
wijken bijvoorbeeld in Emmen in de Rietlan-
den en de Hoornse Park in Groningen iedereen
zijn eigen huis of hacienda mag bouwen?
ik vind dat prima, maar dan moeten ze om
die wijk een grote palissade staan als een
soort fort. Daar binnen mag dan een wild-
groei van opvattingen ontstaan. Ik vind dat
een gemeente zijn grens moet definiëren en
daarbinnen moet alles gebeuren. Ie moet het
landschap niet verder opofferen aan de
twee-onder-één-kap woningen met tuin.'

Absolute waanzin in Bedum
Van der Meer: in Bedum staan al die huisjes,
onder architectuur gebouwd, in een wanorde
aan de zuidrand van het dorp. Het is verge-
lijkbaar met elk dorp in Nederland. Waarom
laat men Bedum niet zien. Het is allemaal
van dezelfde grauwe toon, allemaal even
hoog. De aantrekkelijkheid van de overgang
van dorp naar landschap is weg. Er komt in
één keer een brij van huizen en gelijkvormig-
heid op je af.'
Als ik hier nu een kaveltje heb gekocht en ik
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rolde, foto Rob de Grc

vraag aan jou of je een huis wilt ontwerpen.
'Ik denk dat ik een huis onder de grond voor
je zou bouwen. Maar ik zou alles proberen om
samen met jou van dat kavelt je af te komen.'

Het eerste ontwerp zet de toon
Vooruitstrevende diensten van Ruimtelijke
Ordening, zoais in Groningen en Rotterdam
zouden volgens Van der Meer elders in Neder-
land moeten kunnen werken.
'Bedum had een stedebouwkundige van de
gemeente Groningen in moeten huren voor
een maand, dan was deze ellende niet
gebouwd,' verzucht Jurjen van der Meer.
'Architectenbureau Skets bouwt hier verderop
ook absolute onzin. Ik draag die jongens ove-
rigens een warm hart toe. Ze hebben heel
veel ambitie. Maar de huizen onderscheiden
zich niet van andere woningen met uitzonde-
ring van enkele moderniteiten als symmetri-
sche dakjes, een palladiaans rondje in de
gevel, een erkertje met een platvloerse vorm
en ook hier weer gebruik van trespa. Als het
erkertje nu helemaal van glas was geweest
had het nog iets voorgesteld. Ze nemen de
goedkoopste steen. Het straalt er van af dat
ze het niet redden. Ze kunnen niet anders,
was hutt commentaar toen ik hierover kritiek

gaf. Ze kunnen het spel met de opdrachtgever
niet aan. Ze doen het om den brode. Als je
principieel bent gebeurt dat niet. Je eerste
ontwerp zet de toon voor de opdrachtgever
die je krijgt. Architecten hebben de neiging
om er steeds weer een schepje bovenop te
doen, terwijl er zoveel voorbeelden zijn waar
niets mis mee is. Een beetje verwondering is
niet verkeerd. Als je dat vergelijkt met de
charmante huisjes in Onderdendam, dan zie
je dat het erkertje er daar prima uitziet, even-
als de dakgoot, de muur en de ramen. De top-
gevel is vakmatig gebouwd en gemetseld.'

Waterschapshuis Onderdendam
'Dit door Cor Kalsbeek ontworpen gebouw is
mooi op die plek. Het materiaal wat hij
gebruikt heeft, past in de atmosfeer die hier
heerst. De strakheid is hedendaags en goed
in verhouding met de oudere delen van het
gebouw. Kalsbeek heeft hier wel enige pro-
blemen moeten oplossen. De brandtrap is
geen fantastisch oplossing. Maar je moet ook
weten dat de brandweer zeer hoge eisen
stelt en achteraf pas zijn fiat geeft.'

Gemaal Den Deel tussen Onderdendam
en Middelstum

'Het mooie van deze opgave is hoe het in het
landschap ligt en de mogelijkheden die je
hebt om het landschap te gebruiken. Archi-
tect Jan de Graaf van het bureau Olsmeijer,
De Graaf, Algera heeft dat op een hele
mooie en zorgvuldige manier gemaakt en het
is ook bijna geen gebouw. Ie kijkt er dwars
door heen. Een high tech gebouwtje als
gemaal. De entree naar het gebouw is ook
prachtig gemaakt. Het is mooi in al zijn
details. Dit soort gebouwen wordt veel te
weinig gemaakt met al zijn eigenwijsheid en
materiaalgebruik. Als je dit kunt maken hoef
je geen rotzooi meer te maken. Maar dat doen
ze wel onder andere met woonhuizen in Amers-
foort van het zogenaamde boerderijtype.'

Gemeentehuis van De Marne

Het is onbegrijpelijk dat in Leens langs de weg
van Groningen naar Lauwersoog een onmoge-
lijk industrieterreintje is aangelegd. Je komt
het dorp binnen via een drukkerij, een uitdeu-
kerij en andere lelijke bedrijfsgebouwen die
het aanzicht van het dorp bepalen. Dat mag
kennelijk allemaal. Dat is geheel anders bij
het nieuwe gemeentehuis van De Marne. De
gemeente De Marne is ais gevolg van de
gemeentelijke herindeling per I januari 1990
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ontstaan uit de voormalige gemeenten Leens,
Eenrum, Ulrum en Kloosterburen.
Het in 1993 gereed gekomen gemeentehuis is
een ontwerp van B & D architecten te Leiden.
In een brochure over het nieuwe gemeentehuis
lezen we dat de Groninger boerderij de inspi-
ratiebron was voor het ontwerp. De karakteris-
tieke vorm van de boerderij werd door midden
gedeeld. De twee 'gebouwen' die zo ontston-
den hebben ieder een eigen vorm. Het langste
gedeelte heeft twee verdiepingen en het kort-
ste drie verdiepingen. In die gedeelten zijn de
kantoren ondergebracht. Tussen de beide
gebouwen bevindt zich een open ruimte - de
binnenstraat - met een opvallende houten
draagconstructie, waarin 'een ieder die de
Groninger boerderij van binnen kent, de hou-
ten "bomen met: vertakkingen" herkent, die
het dak van de binnenstraat dragen.' In deze
binnenstraat is de raadzaal gelegen evenals
alle balies, jurjen van der Meer: 'Het gemeen-
tehuis zou zo goed In Leens passen omdat
het een boerderijtype Is. En dat begrijp Ik
niet, want omdat er boerderijen in de omge-
ving staan hoeft het gemeentehuis niet een
boerderij te zijn. Het is overigens op een
goede manier gemaakt. Het ligt mooi in zijn
omgeving. Het heeft een mooie atmosfeer,
een gebouw waarin je plezierig kunt werken.
De openbaarheid van het gebouw is groot.
Het is een sterk gegeven om de raadzaal
open in de hal te leggen. Dit zou overal
anders op bezwaren stuiten. Dat zijn toch
kwaliteiten die bedacht zijn door de archi-
tect en gehonoreerd door de opdrachtgever.
Dit valt in de categorie goede gebouwen. Het
gebouw is van binnen minder nostalgisch dan
het van buiten lijkt. De kwaliteit van het
gebouw van binnen lees je helaas niet af aan
de buitenkant.'

Trambaanproject Oosterwolde

Dit had een voorbeeld moeten zijn van een
plein dat door een nieuwe ruimtelijke indeling
het dorp een ander karakter zou geven. De
gemeente Ooststellingwerf had hiervoor een
prijsvraag uitgeschreven, die gewonnen is door
architect Maarten Min uit Bergen. Van der
Meer: 'Nu na twee jaar is er al een teloor-

gang van dit gebied. Hier had bedrijvigheid
moeten zijn. De architectuur is hiervoor niet
bepalend, maar wel het gebruik van de ruim-
te. Je moet nadenken over de functies van
zo'n plein.' Via de autotelefoon heeft iurjen
van der Meer inmiddels contact met Arno Hil-
brink, projectontwikkelaar van Van Wijnen uit
Gorredijk, die het project gebouwd heeft. Hil-
brink; 'Voor ons is het een goed plan geweest
in geld en haalbaarheid. Alleen de invulling
van de Edah winkel is verkeerd. De afspra-
ken om een meer open karakter naar het
plein te geven zijn niet nagekomen. De
woningen zijn goed verhuurd en er zijn wei-
nig mutaties.' Volgens Van der Meer had daar
geen supermarkt gevestigd moeten worden.
Supermarkten willen geen open ruimte, maar
gesloten dozen waar mensen komen kopen.
'De gemeente had dit beter in de hand moe-
ten houden. Ik heb ooit een plan ontworpen
voor Albert Heijn in Groningen. Ik heb dat
probleem opgelost door de winkel onder-
gronds te bouwen met een soort tempeltje
daarboven waar je met winkelkarretjes via
de lift in een soort ondergrondse piazza
kwam. Verder gebruikte ik de oppervlakte
als parkeerplaats. Het plan is niet doorge-
gaan omdat Albert Heijn niet ondergronds
wilde, en ik niet bovengronds.'

Ken je een voorbeeld in Noord-Nederland
waar dorpsvernieuwing en nieuwbouw wel
gelukt is?
'Niet In dorpen, wel in Emmen en Groningen.
Daar zijn enkele ambtenaren en stedebouw-
kundigen die een stempel hebben gedrukt
op de stedebouw. Dat zijn in Emmen André
de long en Nic de Boer en in Groningen
Maarten Schmitt en Niek Verdonk. Ik zou
graag zon opdracht willen uitvoeren in een
dorp. Maar ik weet niet hoe je zo'n opdracht
krijgt.'

Urtivé Assen

Als laatste project bezoeken we een van de
vele gebouwen die Karelse Van der Meer heeft
ontworpen, namelijk het kantoorgebouw van
Univé te Assen. De verzekeringsmaatschappij
had een prijsvraag uitgeschreven waar Jan

Varekamp en Henk Scholte van Bureau AAS,
Alberts en Van Huut van ondermeer het Gas-
uniegebouw, Kristinson uit Deventer en Karel-
se Van der Meer aan meededen. Het betrof
een uitbreiding van een bestaand gebouw. De
opdracht was 4000 m2 kantoorruimte maken.
De nieuwbouw moest zo gerealiseerd worden
dat het oude en nieuwe gebouw los van elkaar
te verkopen moesten zijn. Ook moesten er 200
parkeerplaatsen komen. Het kantoor staat aan
de rand van Assen op de grens tussen een
nieuwbouwwijk en een industrieterrein. Het
kantoor is één van de meer complexe ontwer-
pen, niet zozeer door het programma, maar wel
door de ruimtelijke uitwerking die daaraan
gegeven is. In het boek 'Honderd maanden De
Zwarte Hond, Karelse Van der Meer Architec-
ten'dat in 1993 verscheen, schrijftarchit.ee-
tuurhistoricus Ed Taverne: 'Het oude gebouw
oogt als een commerciële nazaat van Hertz-
berger's Centraal Beheer, een blok van for-
maat, dat amorf en kleinschalig uitgewerkt
is. Hieraan verbinden Karelse Van der Meer
via een glazen gang een robuust vierkant
blok dat een verfrissende soliditeit introdu-
ceert in een versnipperde en vormeloze
omgeving. De confrontatie met de on-inspire-
rende omgeving vatten ze op als een uitda-
ging. Met verhevigd enthousiasme is de
krachtige, heidere vorm in de strijd gewor-
pen om een opvallend architectonisch object
op te richten. (...) Essentieel is ook in dit
kantoor de moeizaam op de vierkante meters
vloeroppervlakte bevochten centrale, open
binnenruimte: een atrium met een sterk
organiserend vermogen. Gedeeltelijk heeft
deze het karakter van een lichtstraat, met
glazen vloertegels voor daglichttoetreding in
de onderliggende parkeervloer. Voor het
overige is het ontworpen als een echt 'gat' in
het gebouw, zonder dak en zonder vloer, met
voor de aangrenzende kantoorvertrekken
direct zicht op de beneden gestalde auto's.'
jurjen van der Meer: 'Het gebouw staat op
poten en heeft een oppervlakte van 35 bij 35
meter. Er zit een groot vierkant gat in dat
volume en daarin zou een glazen huis komen
bestemd voor het computercentrum. Tijdens
de bouw is het bedrijf gefuseerd met een
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bedrijf in Zwolle waarbij tevens is besloten
dat de automatisering in Zwolle kwam en dus
was het computercentrum niet meer nodig.
We hebben het glazen huis toen veranderd in
een houten huls en daarin zitten nu kantoren.
Het is nu een houten doosje in een gebouw.
De loopbrug tussen het oude en nieuwe kan-
toor is scheef en dat is niet willekeurig
gebeurd. Dat komt omdat de verdiepings-
hoogte van beide gebouwen verschillend is.
We hebben de Inrichting van het gebouw ook
gemaakt, zoals de vloerbedekking, de meu-
bels, de inrichting van de liften, de beweg-
wijzering en de verlichting. Er zijn ook kunst-
objecten geplaatst die ik heb uitgezocht,
zoals een beeld van Siep van den Berg, een
automobiel van Sierd Dallinga, een schilderij
van Jouke Wouda. Het gebouw is twee jaar
geleden opgeleverd. 90 % van de openbare
gebouwen in Nederland zijn omhulsels van
open ruimten, waar alleen een hal en een

trappenhuis in zit en de rest indeelbaar is
met flexibele wandjes. Dat soort gebouwen
maken wij niet. Wij maken gebouwen die er
uitzien als een villa. De mensen werken hier
met veel plezier.'

De beste architect ter wereld
Wat is het belang van architecten om aan een
prijsvraag mee te doen?
'Prijsvragen geven je de mogelijkheid om je
te spiegelen aan de rest van ontwerpend
Nederland. Het hangt ervan af wie er mee-
doen. Ik heb belang bij mensen die iets
inhoudelijks over mijn werk zeggen. In Breda
is een prijsvraag waarbij ook Rem Koolhaas
gevraagd is en dat vind ik de beste architect
ter wereld - niet omdat hij de mooiste gebou-
wen maakt, maar omdat hij het beste na kan
denken over ruimtelijke problemen, neem
bijvoorbeeld het grote Eurolille complex in
de Noordfranse stad Lille, waar de grootste

verkeersstromen van Europa bij elkaar
komen. Dat is een hele complexe opgave.'
Tijdens de rondrit langs de door Van der Meer
gekozen gebouwen, geeft hij er vaak blijk van
overtuigd te zijn van zijn eigen mening. Moet
een architect zo eigenwijs zijn?
'Ik vind me niet eigenwijs, maar ik ben wel
overtuigd van mezelf. In mijn vak moet je
overigens wel een bepaalde eigenwijsheid
hebben, anders red je het niet. Twijfel is
goed, maar je moet het wel hanteren. Ik vind
bijvoorbeeld nog steeds niet dat we een per-
fect gebouw gemaakt hebben. Als het klaar
is zie ik toch altijd dingen die beter hadden
gekund of dingen die niet goed zijn.'

Het ultieme Jurjen van der Meer gebouw
bestaat niet?
'Nee gelukkig niet, want als dat het geval
was hoefde ik niets meer te bouwen. Dan
ben je klaar. Ik ben nog maar 40.' Nb
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