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RONDJE
KUNST

1. Martin Riebeek,
Ufo-landplaats,
Houten

’S

Werelds eerste
landingsbaan
voor buitenaards leven, zo werd in
2003 het kunstwerk van
Martin Riebeek aangekondigd. Het werk
beslaat en verbindt twee
rotondes aan weerszijden van de afslag
Houten aan de A27. Op
de ene rotonde staat
een verkeerstoren met
verschillende kleuren
licht, die tonen of een
landing mogelijk is. Op
de andere rotonde is
de landingsplaats: een
verlicht platform met
in het midden de letter
U. Tussen de rotondes
loopt verlichting als
op een landingsbaan.
Dat de landingsplaats
alleen vanuit de lucht te
zien is, betekent dat de
rotonde voor het passerende verkeer leeg lijkt.
Het Rotondologisch
Genootschap van Tijs
van den Boomen en
Peter Jonker bekritiseert rotondekunst (zie
ook ‘Genootschap’, op
p. 44). Van den Boomen stelt dat een lege
rotonde geen probleem
hoeft te zijn: ‘Liever
geen kunstwerk, dan
een slecht kunstwerk.’
In dit geval is de leegte
zelfs onderdeel van een
geslaagd kunstwerk.
In 2014 werd overgegaan op led-verlichting.
Die is afgestemd op de
straatverlichting, dus
wordt de landingsplaats
overdag niet meer verlicht. Dus moet de buitenaardse bezoeker het,
net als de aardbewoner,
doen met daglicht.
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2. Peter
Struycken,
De blokken
van Nijmegen

D

rie gigantische,
geribbelde
blokken steken
in schijnbaar willekeurige richting de lucht
in. Ze doen denken aan
zeecontainers en lijken
deels schuil te gaan onder het aardoppervlak.
De blokken werden in
1983 ontworpen door

Peter Struycken, die
bekendstaat om zijn
digitale, hoekige kunstwerken. De blokken
werden ontworpen met
behulp van het computerprogramma Blocks.
In 1995 droeg de
gemeente Nijmegen
het werk over aan de
gemeente Wijchen. Het

kunstwerk kreeg een
plaats op de verkeersrotonde Palkerplein.
Jarenlang lagen de blokken er verwaarloosd
bij – in de volksmond
ontstond de bijnaam
Struyckelblokken.
Pas in 2009 werden ze
schoongemaakt en opnieuw in de oorspronke-

lijke kleuren gespoten:
blauw-grijs, aubergine
en karmijn.
‘Wat zo goed is aan
dit werk’, licht Van
den Boomen toe, ‘is
ten eerste de manier
waarop het is aangepast
aan de schaal en sfeer
van de omgeving: op
zo’n groot verkeersplein

hoort een groot gebaar.’
Ten tweede roemt hij
de manier waarop het
werk refereert aan de
oorspronkelijke locatie,
aan de containers in
de vele bedrijfshallen
van Nijmegen. ‘Het is
een verwijzing naar de
manier waarop mensen
de wereld vol zetten.’

Op de website
van Martin van
Riebeek staat:
‘Als de landing
daadwerkelijk
plaatsvindt, zal
Houten in het
middelpunt van
de belangstelling
staan.’
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Rotondes zijn de
uitgelezen plek voor
een kunstwerk in
de openbare ruimte;
de lege plek midden
in de drukte trekt
bekijks en de passant
kan het werk van alle
kanten zien. Door
slechte voorbeelden
heeft rotondekunst
een lullig imago.
Gelukkig zijn er
positieve uitschieters,
zoals deze vijf.

De begroeiing op
de rotonde vormt
als het ware het
nest voor de drie
betonnen eieren.

H

3. John
Körmeling,
Het draaiende
huis, Tilburg

De oplettende
passant ziet dat
het huis op de
Hasseltrotonde
ronddraait.

et was de
bedoeling dat
het sneller zou
draaien – zo snel als het
verkeer – maar dat zou
de aandacht van het
verkeer te veel aﬂeiden. Dus nu draait het
vrijstaande rijtjeshuis
in Tilburg in twintig
uur de Hasseltrotonde
rond. Architect en
kunstenaar John Körmeling ontwierp een
enkel rijtjeshuis: leeg en
’s nachts verlicht. Het
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is, legt rotondekenner
Van den Boomen uit,
een verwijzing naar de
huizen die op deze plek
stonden. De Hasseltrotonde doorbrak in de
jaren zestig namelijk
de historische lintstructuur van Tilburg
en maakte de Hasseltstraat doodlopend.
Het huis heeft gele
bakstenen, oranje dakpannen, een dakkapel
met witte kozijnen,
en je kijkt er dwars

doorheen: een typische
doorzonwoning dus.
De draaiende beweging van de rotonde is
meegenomen in het
ontwerp: ‘Het draaien
roept vragen op, het
doet iets met je’, vindt
Van den Boomen. ‘Het
gaat langzaam genoeg
om verkeer niet af te leiden, maar snel genoeg
om door de oplettende
kijker opgemerkt te
worden, heel subtiel.’
Toch is niet iedereen

te spreken over het
werk. Het liep al een
aantal malen vast, en
het onderhoud kost
de opdrachtgever, de
gemeente, geld. Op
de muur werd in 2009
door een actiegroep
‘leegstand’ gekalkt
en het huis werd zelfs
even gekraakt. Van
den Boomen: ‘Het is
een kunstwerk in de
openbare ruimte, dus is
het logisch dat het goed
onderhouden wordt.’

D

rie reusachtige eieren, twee
rode en een
bruine, maken van het
landschap te midden
van de rotonde in Alem
een soort gigantisch
vogelnest, een nest zo
groot dat de eieren klein
en een beetje verloren
lijken. De provincie Gelderland en gemeente
Maasdriel besloten in
2001 dat er een kunstwerk moest komen
op de grote nieuwe
rotonde van Alem, waar
vijf wegen samenko-

men. Kunstenaar Maria
Roosen maakte een
ontwerp dat goed in
het landschap past. Het
gebied was een ‘klein
natuurgebied’ geweest,
zei ze, met bijzondere
plantjes. Dat gegeven
gebruikte Roosen om
tot de vorm van haar
werk te komen: ‘De
vorm van een ei is de
meest universele, gave,
natuurlijke vorm die er
is en hij verveelt nooit.
Ik wilde dat die eieren
er als werkelijke eieren
zouden uitzien en niet

als reclamemateriaal.’
Dat is gelukt. Wie aan
komt rijden denkt
inderdaad: hé, daar liggen drie eieren. Roosen:
‘Dat idee verandert niet,
ook al kom je dichterbij
en zie je dat die eieren
mansgroot zijn.’
Het werk is ondanks
het materiaal, beton,
en een bijbehorend gewicht van tweeënhalve
ton per ei, inderdaad
zachter, natuurlijker
dan veel andere rotondekunst. Ze liggen
bovendien alle drie heel

natuurlijk met de punt
iets naar beneden, zoals
echte eieren ook zouden
liggen. De buitenste
laag van de betonnen eieren is een combinatie
van beton en pigment,
die er zo op werd gespat
dat het geheel een heel
reële, eierschaalachtige
indruk wekt. Van den
Boomen vindt het ook
een geslaagd werk:
‘Omdat ze zo prachtig
gesitueerd zijn op dat
enorme middeneiland
en omdat ze zo mooi
tactiel van textuur zijn.’
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4. Maria Roosen,
Een en een is
drie, Alem

6. Jan Hein Daniëls,
Cycloïden,
Harderwijk

5. Martijn Schoots,
Wolkenwijzer,
Heteren

T

oen eind 2007
de rotonde van
Heteren zou
worden geopend, ging
de kunstcommissie met
advertenties op zoek
naar vernieuwende
rotondekunst. De
bestaande rotondekunst zou namelijk ‘te
gênant voor woorden’
zijn. Martijn Schoots
stelde zich ten doel zijn
ontwerp zo veel mogelijk aan te passen aan de
bestaande bewegwijzering. Hij ontwierp een
extra bordje dat aan de
ANWB-mast bevestigd
moest worden, naast
de wegwijzers voor
Nijmegen, Randwijk en
Zetten. Het bordje zou
dezelfde stijl krijgen en
de richting naar de wolken aangeven. Op zijn
website schrijft hij: ‘De
ANWB-bewegwijzering
op de rotonde stuurt je
weg. De Wolkenwijzer

De lichtbollen in
Harderwijk verhogen
de veiligheid; onder:
kijk ook eens omhoog,
zegt het kunstwerk van
Martijn Schoots.

brengt hierin verandering, naast de horizontale richting wordt ook
de verticale richting
bewegwijzerd. Bijvoorbeeld om naar de
voorbijreizende wolken
te kijken.’
De provincie was het
er niet mee eens; een
bordje in ANWB-stijl
zou verwarrend zijn.
Het werd een paars
bord met een golvende
rand. Een slappere variant dan het origineel
maar als je het Van den
Boomen vraagt evengoed een van de betere
rotondekunstwerken
in Nederland. ‘Vanwege
de manier waarop de
kunstenaar speelt met
wat er al is. En vanwege
het grapje – sta ook
even stil, en kijk naar de
wolken –, dat de voorbijganger doet glimlachen
zonder hem te veel af te
leiden.’
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Tonselrotonde in Harderwijk, in de vorm van een
lichtkunstwerk van Jan
Hein Daniëls. Daar is een
berenkuil aangelegd;
een klassieke oplossing
om ﬁetsers veilig langs
de rotonde te leiden. Het
lichtkunstwerk in het
midden – bestaande uit
lichtbollen op verschillende hoogtes, die in
verschillende kleuren
en sterktes oplichten – is
niet alleen esthetisch,
het bevordert ook de
veiligheid en is dus slim
bedacht. o

GENOOTSCHAP
Het Rotondologisch Genootschap,
opgericht door Peter
Jonker en Tijs van
den Boomen, bekritiseert Nederlandse
rotondekunst. Van den
Boomen is schrijver
en stadsonderzoeker,
gespecialiseerd in
stedenbouw en infrastructuur. Hij is geïnteresseerd in de snelweg
als culturele ruimte en
in de wondere wereld
van de rotondekunst.
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D

at rotondekunstwerken
bovengemiddeld veel te maken
krijgen met beperkingen, mag duidelijk zijn.
Verkeersveiligheid staat
altijd voorop. Maar in
sommige gevallen zijn
het de praktische overwegingen die tot goede
kunst leiden. Van den
Boomen: ‘De ingeperkte vrijheid levert soms
simpelweg het beste
resultaat.’
Een goed voorbeeld
is te vinden op de

