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Patchworkmodel: open werkvloer.

Verankering in context met nieuwe entree.

Duurzaam materiaalgebruik: transparant, gastvrije, eenvoudige materialen

Patchworkmodel : flexibele lappendeken met behulp van bestaande elementen.

Innovatief ‘patchworkmodel’
Voor Architectenbureau Marlies Rohmer is de bestaande situatie het 
vertrekpunt en een inspiratiebron. Wij borduren voort op wat aanwezig 
is (duurzaam en kostenefficiënt) en voorzien tegelijkertijd het gebouw 
of het gebied van een nieuwe identiteit door de bestaande kwaliteit te 
versterken en trefzekere nieuwe toevoegingen te doen. De ingrepen zijn 
van een grote vanzelfsprekendheid, het zijn plannen die ‘eigen’ zijn én 
goed in hun context passen. Op sommige aspecten past het ontwerp zich 
op een tijdloze bescheiden wijze aan de situatie aan, op andere onderdelen 
is het duidelijk een kind van zijn tijd, een geraffineerd maatkostuum. 
Het door ons ontwikkelde ‘patchworkmodel’, een flexibele lappendeken, 
geeft een specifiek en adequaat antwoord op de transformatieopgaven. 
Het model gaat uit van het cradle to cradle principe en is gebaseerd op 
(gedeeltelijk) behoud en sublimatie van bestaande structuren, indelingen, 
materialen en infrastructuur. Dit principe passen wij toe, zowel op 
stedelijke vernieuwingsopgaven als op gebouwniveau. Het generieke 
casco is een duurzame bouwstructuur en daardoor zeer flexibel en geschikt 
voor transformatie en verandering. De hoofddraagconstructie, brand- en 
rookcompartimentering en vluchtrouting blijven in principe ongewijzigd. 
De ruimten met installaties zoals keuken, natte ruimten en overige 
voorzieningen als serverruimten worden hergebruikt. 
Belangrijke ingreep om bestaande kantoren geschikt te maken voor 
hedendaags gebruik, veelal gebaseerd op de filosofie van het Nieuwe 
Werken, is het openbreken van de ruimte van gevel tot gevel. Hierdoor 
wordt meer licht en zicht toegevoegd. De diagonale doorzichten zorgen 
ervoor dat daglicht tot diep op de werkvloeren doordringt. 
De flexibele lappendeken is als ondergrond uitermate geëigend om 
onregelmatigheden, toevalligheden en veranderingen in zich op te nemen. 
De aanpak gaat uit van de mogelijkheden die er zijn en staat lijnrecht 
tegenover een hermetisch monumentaal concept. De toepassing van het 
patchworkmodel ondersteunt een open planproces en flexibiliteit. Het 
biedt de mogelijkheid om tot ver in het proces met de verschillende (bouw)
onderdelen te schuiven zonder dat het plan in essentie wordt aangetast.

Duurzaam materiaalgebruik: vakmanschap en ambacht
Voor AMR is het maakproces van belang. Gebouwen met een zorgvuldige 
detaillering die mooi verouderen hebben een onvergankelijke kwaliteit. 
Vakmanschap en ambachtelijkheid zijn misschien oude begrippen die 
wij vertalen in door onderzoek en analyse onderbouwde kennis en 
zorgvuldigheid. Met die ingrediënten kan betekenisvolle, heldere en 
krachtige architectuur worden verkregen die echter nooit zwelgt in haar 
autonomie of onthecht raakt van de plek, context of het proces dat aan de 
feitelijke bouw vooraf ging.
Ondanks soms minimale budgetten beoogt onze detaillering een ‘rijk 
gevoel’ op te roepen: Waar vroeger manuren goedkoop waren en 
materiaal juist relatief duur werden gebouwen prachtig gedecoreerd en 
ambachtelijk uitgewerkt. Nu werkt dat precies andersom: Met industriële 
en minder tijdrovende technieken proberen we op een eigentijdse manier 
dat rijke gevoel van vroeger op te roepen.
Duurzaamheid ontstaat niet door spaarzaam heid, maar juist door zwaarte 
en overdaad. Ik wil pleiten voor rijke architectuur, die tot in het kleinste 
detail is uitgewerkt. Als de architectuur karakter heeft en respect afdwingt, 
zal de ge bruiker het beter onderhouden.

Duurzaam proces: Total engineering 
Alleen door een integrale benadering in een vroeg stadium is het mogelijk 
tot een allround of innovatief gebouwconcept te komen, waarbij het 
architectonische, constructieve, instal latietechnische en het binnenmilieu 
concept perfect op elkaar afgestemd zijn. Op deze wijze ontstaat zo min 
mogelijk verbrokkeling van het proces, is de communicatie eenduidig en 
kunnen wij de kwaliteit van alle trajecten bewaken. 
Door het aannemen van volledige opdrachten, inclusief het aansturen en 
afstemmen van verschillende adviseurs en specialisten, neemt de controle 
over het budget, procestijd en kwaliteit van het eindproduct in belangrijke 
mate toe.  

Duurzaam proces: de gebruiker centraal
De inbreng van de uiteindelijke gebruikers is van groot belang en een 
impuls voor ons werk. Daarbij hebben wij vaak te maken met meerdere 
gebruikers en partners met verschillende (onderwijs)visies en normen en 
waarden. Door intensieve betrokkenheid van de gebruiker ontstaat er een 
gebouw dat in al zijn flexibiliteit gehecht raakt aan de doelgroep. 
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Een ongekend areaal aan kantoren staat leeg en de 
opgave van deze tijd is dan ook hoe deze gebouwen 
opnieuw kunnen worden gebruikt.

Woningcorporatie Mitros
Mitros wordt voor de komende 15 jaar gehuisvest in 

een gebouw uit de tachtiger jaren aan de Koningin 

Wilhelminalaan in Utrecht. Contact met de klant is 

van groot belang. Dit resulteert in de wens van een 

transparante entreehal voorzien van receptie en 

klantenontvangst. De bestaande entreehal is daarom 

uitgebreid met een paviljoenachtige nieuwbouw met 

een klantvriendelijk, transparant en gastvrij interieur. Het 

paviljoen sluit met een structuur van witte verjongende 

aluminium kokerprofielen aan op de architectuur van het 

bestaande gebouw. De constructie van Fins vuren geeft 

de nieuwbouw een luchtig en warm karakter.

Mitros wil overgaan op activiteit gerelateerd werken met 

een bezettingsgraad van 80% voor de hele organisatie. 

Dat vergt aanpassingen van zowel organisatie als 

medewerkers. De nieuwe werkstijl kan in onze optiek 

alleen slagen als de werkomgeving één doorlopende 

ruimte is, zonder obstakels, waar je elkaar kunt zien en 

vinden, en waar je intuïtief de juiste plekken vindt om 

te werken, als in een flow.

Het werkLANDSCHAP; gevarieerd, warm en flexibel 
Het werkLANDSCHAP  sluit aan op het activiteit gerelateerd 

werken in een duurzaam flexibel kantoorlandschap. 

Het werkLANDSCHAP is een ‘patchworkmodel’ dat 

uit gaat van (gedeeltelijk) behoud en sublimatie van 

bestaande indelingen, materialen en infrastructuur. De 

draagconstructie, brand- en rookcompartimentering en 

vluchtrouting blijven ongewijzigd. Ook serverruimtes, 

printerruimtes en andere “installatiebepaalde” ruimtes 

als keuken en overige voorzieningen worden hergebruikt. 

De ruimte wordt opengebroken van gevel tot gevel, 

waardoor er daglicht tot diep in het gebouw dringt. De 

voormalige gangen zijn opgeheven. ‘Zitmeubels’ langs 

de circulatiezone bieden ruimte voor divers gebruik. 

Informeel overleg, bellen, leeshoek of even bijpraten. 

De gang is werkplek geworden, waardoor er een zeer 

gunstige netto-bruto verhouding ontstaat. 

Het werkLANDSCHAP biedt een gevarieerd, warm, 

levendig en flexibel concept met een combinatie aan 

open en besloten ruimtes, dat ook bij de soms enigszins 
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BESTAAND GEBOUW TACHTIGER JAREN:
Nieuwe entreehal en transformatie kantoorvloeren
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desolate leegte van het nieuwe werken en de “clean-desk-policy” 

een prettige, niet-steriele aanblik biedt. Dit gegeven wordt versterkt 

door de vloerbedekking in patchworkpatroon.

Ontmoetingsplein
Een centrale ontmoetingsplek, op alle verdiepingen in de oksel van 

het gebouw, kan worden afgesloten met grote semi-transparante, 

schuifpanelen, waardoor er een informele ruimte, een ‘huiskamer’, 

ontstaat, het bruisend middelpunt van elke verdieping. Deze 

schuifwanden zijn voorzien van magneetstrips, waardoor ze ook 

gebruikt kunnen worden om kaarten of ander materiaal op te 

hangen. Hier kan gezamenlijk worden geluncht of er kunnen 

brainstormsessies of een overleg plaats vinden. Aan de gevel zijn 

er een aantal aanlandwerkplekken, waar individueel gewerkt kan 

worden. Een ruimte met een kopieerapparaat, een pantry en lockers 

is gekoppeld aan het ontmoetingsplein.

In detail
De open ruimtes zijn gedeeltelijk afgeschermd door middel van 

‘zitmeubels’ langs de circulatiezone. Deze bieden bescherming van 

de werkplekken zonder het overzicht en de daglichttoetreding 
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over de werkvloeren te belemmeren. In de zitmeubels zijn lage 

kasten geïntegreerd voor het werkgerelateerde archief. Clusters 

van plantenbakken zijn – op een verhoogde vloer – in het meubel 

opgenomen. 

De wanden van de kantoorkamers zijn voorzien van lage glasstroken 

tussen de werkplekken voor privacy, en glaswanden naar de 

gangzone voor transparantie. De dichte delen zijn voorzien van 

een combinatie van vilt (goede akoestiek) en magneetboard voor 

het ophangen van kaartmateriaal en tekeningen.

Identiteit
In tegenstelling tot wat bij bedrijven met een nieuwe werkstijl 

wordt verwacht, is Mitros niet vormgegeven als een designtuin. 

De toegankelijke uitstraling van Mitros leent zich daar immers niet 

voor. De identiteit van de opdrachtgever is vertaald naar duurzame 

en eenvoudige materialen als hout, glas, vilt en natuurlijke tinten. 

Felgekleurde panelen met als onderwerp ‘de projecten van Mitros 

in gebruik’ brengen verschillende kleuraccenten aan en versterken 

de herkenbaarheid per verdieping. De kleuren sluiten aan bij de 

donkerrode kozijnen van het bestaande gebouw. De panelen zijn 

ontworpen door Yvonne Kroese.PLATTEGROND NIEUWE SITUATIE - 2e VERDIEPING
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