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Detail 06
Honingraat

Boek
Bloemrijke bouwwerken

Het boek Studio Leon Thier / 2007-2014 werpt een
“blik op het werk in de afgelopen zeven jaar”,
met als ondertitel de tijd vliegt. In de typering
s/lt vormt de diagonaal het logo van de studio.
Een stevige kaft omvat 240 pagina’s, een kloek
handboek. Floor Thier, interieurarchitect bij de
studio, maakte samen met Emma Tanis de layout. De omslag toont een echte s/lt-gevel, een
architecturale huid met de geraffineerde expressie van materiaal en detail. In het actuele
debat bekend als tektoniek, ooit omschreven
“het voortbrengen van kunst door arbeid”.

Schiedam, Overschie, Schiebroek, Schiemond. Schiemond?

De honingraat is ontegenzeggelijk een mooie vorm. De zeshoek is

Schiemond is een bijzondere woonwijk in Rotterdam-West, tussen

abstract en decoratief tegelijkertijd. De manier waarop de hoeken in

Delfshaven en de Maas. Dat klinkt gezellig of lekker Rotterdams

elkaar grijpen, levert een spannend beeld op en, eenmaal gegoten in

stoer, maar dat is schijn. De wijk is in de jaren tachtig opgezet,

beton of aan elkaar gelast in staal, is het een sterk netwerk. Bijen weten

nadat de havenactiviteiten hier waren vertrokken. Ze bestaat (bijna)

er in ieder geval wel raa(t)d mee. Breuer nam de zeshoek mee terug

volledig uit sociale woningbouw. De architecten zijn Jelle Jelles en

naar Amerika en bouwde daar een kerk, Saint John’s Abbey Church, met

Zdeněk Zavřel. Wie kent ze nog? De architectuur is wat je ervan

een volledig betonnen honingraatgevel. Ziet er prachtig uit. Het was

verwacht; karige betonsteen en saaie baksteen, maar met goede

overigens niet de enige vorm die hij mee terug nam, de kerk kreeg een

woningplattegronden. De bewoners vinden het prima en komen

naastliggende toren die direct te linken is aan de voet van de Eiffeltoren.

uit alle windstreken.

Van het één kwam het ander.
Goed, de honingraat dus. Mooi, maar, hoe ga je ermee de hoek om, hoe

Zoals veel socialewoningbouwprojecten in Rotterdam, is Schiemond

maak je er ramen in, hoe stop je? Van deze vragen bleek Breuer weinig

prachtig gesitueerd aan de Maas. Sinds kort houd ik er kantoor, in Villa

last te hebben. De ramen zijn gewoon recht. Dat kan, omdat de zeshoek

Hoboken, een voormalige destilleerderij, een van de overgebleven oude

niet met de punt naar boven wijst, de ramen zitten in het vlakke ge-

panden. Onderweg naar kantoor fiets ik over de boulevard met links het

deelte. De gevel is verder netjes uitgezet in tegelmaat en begint en ein-

water en rechts flinke woontorens. De torens hebben een intrigerende

digt met een halve tegel. Het grote raam bij het café is twee tegels hoog.

plint. Deze plint is dicht, op wat luikraampjes na, er zullen wel bergin-

De hoek van het gebouw is eigenlijk best banaal. Om de hoek zit namelijk

gen in zitten. De gevel is bekleed met betonnen zeshoeken, een soort

helemaal geen honingraat meer, hier gaat de gevel verder met het

honingraatstoeptegels. In de harde, stenen zee van saaie rechthoeken

travertin in rechthoeken. Ik had het niet eerder gezien. Zelfs de naden

springt deze vorm eruit.

lopen niet door. Eigenlijk kan het wel, de vanzelfsprekendheid van het

De honingraat doet denken aan de Rotterdamse Bijenkorf, ontworpen

patroon wordt onderbroken en dat maakt het aanzicht overhoeks

door Marcel Breuer (1902-1981), gebouwd in 1953. Dit warenhuis bleek een

interessanter. Het leverde Breuer indertijd wel kritiek op, onder anderen

prima aanleiding voor Breuer om de zeshoek toe te passen, het is een

van de Amerikaanse criticus Lewis Mumford.

van zijn favoriete vormen. Eerder was hij er, op een heel ander schaal-

Terug in Schiemond. Hier geen travertin, tegelmaat of subtiele naden.

niveau, mee bezig geweest in het project ‘Garden City of the Future’.

Wel dikke betonsteen met grote voegen. Op de hoek halve zeshoeken

Hij zag de efficiëntie van de vorm en claimde dat de zeshoek, grenzend

waardoor het grint in het beton te zien is. Ze grijpen in elkaar. De stenen

aan een andere ruimte, de grootst mogelijke stedebouwkundige ruimte

verkleuren en zijn hier en daar beklad. Geen reden voor een architectuur-

opleverde. Hij zag deze ruimte als het interieur van honingraten. Ook dat

trip. Wel een aanleiding om de honingraat te herwaarderen. Als gevel-

klinkt gezelliger dan de tekeningen met enorme flats doen vermoeden.

motief, kantoorkokon of stedebouwkundig principe.  Marjolein van Eig
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Wie het boek opent, ademt ontwerparbeid in.
Helder doorwerkte plattegronden en doorsneden.
De enkele handschetsen, maquettes en computeranimaties lopen op realisatie vooruit. Dominant is
een mer à boire aan kleurenfoto’s van gerealiseerde
bouwwerken. De kleurstelling ervan valt op, alsof
de zon tijdloos scheen, ook in de hoofden van de
ontwerpers. De studentenhuisvesting van de
Erasmus Universiteit licht even op, het complex
verschijnt fier onder een zwerk van zwangere
Ruysdael-wolken. Licht onthult de constante
kwaliteit in ieder bouwwerk.
De architectuur van s/lt is bijzonder door zo
gewoon mogelijk te verschijnen. Historische
paradigma’s of recente modes zijn afwezig, ieder
bouwwerk is op zichzelf genoeg. “Architectuur
zonder schaduw”, om met Bekaert te spreken,
althans zonder valse schaduw. Veelal zijn de
aangename conventies van het modernisme
voortgezet, zoals heldere planvorming, ruimtelijke
continuïteit, adequate lichtinval en het tonen van
constructieve opbouw. Witte abstractie, het
modernisme eigen, heeft plaatsgemaakt voor een
kleurrijke, verscheiden materialisatie en de
herintroductie van gesloten massa’s. Binnen de
gedecideerde architectuur van s/lt vormt de
eigenzinnig uitkragende massa van het hotel Delft
Centre een uitzondering. Het gebouw kondigt
echter de overgang naar het buitengebied aan. Een
stedebouwkundig statement.
Het is moeilijk voor te stellen hoe s/lt deze reeks
bouwwerken in zeven jaar heeft kunnen voltooien.
Een simpele rekensom van gemiddeld vijf projecten per jaar gaat natuurlijk niet op. De tijd verloopt trager dan de titelpagina vermeldt. Het gaat
immers om looptijden van vier tot zeven jaar, met
uitschieters naar boven en beneden. De lezer dient
te beseffen onder welke voorwaarde “de tijd vliegt”.
Leon antwoordt eenvoudig: “Als je mooie dingen

mag maken.” Uiteraard van enthousiaste opdrachtgevers. Zij geven vertrouwen, getuige de inleidende tekst van één van hen, Pim Breebaart. Diens
portret, voorin het boek, vormt een verbond met
dat van Leon, die achterin als jonge ‘eminence
grise’ met ingehouden trots zijn cv vermeldt.
Leon heeft jarenlang als architect veel bouwwerken
bij Atelier pro ontworpen en gerealiseerd en gaf
als directeur/mede-eigenaar leiding aan zo’n
zeventig medewerkers. Uiteindelijk maakte hij de
keuze om alleen verder te gaan. Aanvankelijk met
de projecten die hij binnen pro had verworven.
Spoedig verwierf hij op eigen kracht nieuwe
opdrachten en heeft hij, met een klein team, zijn
jongste oeuvre gerealiseerd. Lef, dat lof verdient.
Vooral springt zijn vooruitziende blik in de
‘netwerk’-benadering in het oog. In plaats van mee
te deinen met de rivaliteitsgolven tussen de grote
bureaus, bundelde hij zijn krachten door met
inspirerend collegiaal overleg een gezamenlijke
passie te honoreren. Zo ontstond de zinsnede
“de tijd vliegt, als je mooie dingen mag maken.”
Zijn teksten zijn mooi, omdat hij de passies van
zijn studio hecht verknoopt met de universele missies van opdrachtgever en publiek. Leon koketteert
niet met de inspanningen van een jarenlang proces, maar beperkt zich tot bevattelijke en beschou-

welijke teksten. Een conceptuele thematiek blijft
niet onderhuids, maar verschijnt als bondige typering van een herkenbare benadering. Geen zweem
van literaire bezwering, de beschrijving domineert.
Zo beschrijft hij de werking van het ‘slashteken’ in
s/lt als de attitude van zijn studio. Deze genereert
de universele polen zoals licht/donker, deel/geheel
en slim/vitaal. In het ontwerp van projectarchitect
Hans Kalkhoven voor de orchideeënkwekerij Ter
Laak gaat de tekst naadloos over in het beeld door
de naam diagonaalsgewijs in de gevel uit te sparen.
Zo wordt manifest, dat ‘Ter Laak’ staat voor grens.
Ofwel, scheiding én verbinding. Het gebouw wil
iets behoeden, wat niet slechts ‘mooi’ is, maar
vooral ook ‘prachtig’, een orchidee. Aldus stijgt het
concept van de diagonaal inhoudelijk uit boven
een letterlijke vormopvatting.
Het gaat dus niet slechts om ‘mooie dingen’, maar
om ongewoon prachtige architectuur. Voor wie
erin verkeert, vliegt de tijd voorbij. Een gewaagde
uitspraak, die de architecten van s/lt doet blozen.
Niet uit verlegenheid, maar op de wijze waarop het
Zorgcentrum te Almere, dankzij het kunstwerk
van Roy Villevoye, een gekleurde gevel toont. Iets
wat als vitaal te boek staat. Het boek s/lt stelt
architectuur op bloemrijke wijze aan de orde.

Gerard van Zeijl
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