
RONDJE
KUNST

Rotondes zijnde
uitgelezenplekvoor
eenkunstwerk in
deopenbare ruimte;
de legeplekmidden
indedrukte trekt
bekijks endepassant
kanhetwerkvanalle
kanten zien.Door
slechte voorbeelden
heeft rotondekunst
een lullig imago.
Gelukkig zijn er
positieveuitschieters,
zoals dezevijf.

DoorEvelien
Lindeboom

’SWerelds eerste
landingsbaan
voorbuiten-

aards leven, zowerd in
2003het kunstwerk van
MartinRiebeekaan-
gekondigd.Hetwerk
beslaat en verbindt twee
rotondes aanweers-
zijden vandeafslag
HoutenaandeA27.Op
deene rotonde staat
een verkeerstorenmet
verschillendekleuren
licht, die tonenof een
landingmogelijk is.Op
deandere rotonde is
de landingsplaats: een
verlicht platformmet
inhetmiddende letter
U.Tussende rotondes
loopt verlichtingals
opeen landingsbaan.
Datde landingsplaats
alleen vanuit de lucht te
zien is, betekentdat de
rotonde voorhetpasse-
rende verkeer leeg lijkt.
HetRotondologisch

Genootschap vanTijs
vandenBoomenen
Peter Jonkerbekriti-
seert rotondekunst (zie
ook ‘Genootschap’, op
p. 44). VandenBoo-
menstelt dat een lege
rotondegeenprobleem
hoeft te zijn: ‘Liever
geenkunstwerk, dan
een slecht kunstwerk.’
Indit geval is de leegte
zelfs onderdeel vaneen
geslaagdkunstwerk.
In2014werdoverge-

gaanop led-verlichting.
Die is afgestemdopde
straatverlichting, dus
wordtde landingsplaats
overdagnietmeer ver-
licht.Dusmoetdebui-
tenaardsebezoekerhet,
net als de aardbewoner,
doenmetdaglicht.

1.MartinRiebeek,
Ufo-landplaats,
Houten

Drie gigantische,
geribbelde
blokken steken

in schijnbaarwillekeu-
rige richtingde lucht
in. Zedoendenkenaan
zeecontainers en lijken
deels schuil te gaanon-
derhet aardoppervlak.
Deblokkenwerden in
1983ontworpendoor

Peter Struycken, die
bekendstaat omzijn
digitale, hoekigekunst-
werken.Deblokken
werdenontworpenmet
behulp vanhet compu-
terprogrammaBlocks.
In1995droegde

gemeenteNijmegen
hetwerkover aande
gemeenteWijchen.Het

2.Peter
Struycken,
Deblokken
vanNijmegen

kunstwerkkreeg een
plaats opde verkeers-
rotondePalkerplein.
Jarenlang lagendeblok-
kener verwaarloosd
bij – inde volksmond
ontstonddebijnaam
Struyckelblokken.
Pas in2009werdenze
schoongemaakt enop-
nieuw indeoorspronke-

lijkekleurengespoten:
blauw-grijs, aubergine
enkarmijn.
‘Wat zogoed is aan

ditwerk’, lichtVan
denBoomen toe, ‘is
teneerstedemanier
waarophet is aangepast
aande schaal en sfeer
vandeomgeving: op
zo’ngroot verkeersplein

hoort eengroot gebaar.’
Ten tweede roemthij
demanierwaarophet
werk refereert aande
oorspronkelijke locatie,
aande containers in
de velebedrijfshallen
vanNijmegen. ‘Het is
een verwijzingnaarde
manierwaaropmensen
dewereld vol zetten.’

Opdewebsite
vanMartin van
Riebeek staat:
‘Als de landing
daadwerkelijk
plaatsvindt, zal
Houten inhet
middelpunt van
debelangstelling
staan.’
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3. John
Körmeling,
Hetdraaiende
huis,Tilburg

H etwasde
bedoelingdat
het sneller zou

draaien– zo snel alshet
verkeer –maardat zou
deaandacht vanhet
verkeer te veel aflei-
den.Dusnudraait het
vrijstaande rijtjeshuis
inTilburg in twintig
uurdeHasseltrotonde
rond.Architect en
kunstenaar JohnKör-
melingontwierp een
enkel rijtjeshuis: leeg en
’snachts verlicht.Het

is, legt rotondekenner
VandenBoomenuit,
een verwijzingnaarde
huizendieopdezeplek
stonden.DeHasseltro-
tondedoorbrak inde
jaren zestignamelijk
dehistorische lint-
structuur vanTilburg
enmaaktedeHasselt-
straat doodlopend.
Hethuisheeft gele

bakstenen, oranjedak-
pannen, eendakkapel
metwitte kozijnen,
en je kijkt er dwars

doorheen: een typische
doorzonwoningdus.
Dedraaiendebewe-
ging vande rotonde is
meegenomen inhet
ontwerp: ‘Hetdraaien
roept vragenop,het
doet ietsmet je’, vindt
VandenBoomen. ‘Het
gaat langzaamgenoeg
omverkeerniet af te lei-
den,maar snel genoeg
omdoordeoplettende
kijker opgemerkt te
worden,heel subtiel.’
Toch isniet iedereen

te sprekenoverhet
werk.Het liepal een
aantalmalen vast, en
het onderhoudkost
deopdrachtgever, de
gemeente, geld.Op
demuurwerd in2009
door eenactiegroep
‘leegstand’ gekalkt
enhethuiswerd zelfs
evengekraakt. Van
denBoomen: ‘Het is
eenkunstwerk inde
openbare ruimte, dus is
het logischdathet goed
onderhoudenwordt.’

Deoplettende
passant ziet dat
hethuis opde

Hasseltrotonde
ronddraait.

4.MariaRoosen,
Eeneneen is
drie,Alem Drie reusach-

tige eieren, twee
rodeeneen

bruine,maken vanhet
landschap temidden
vande rotonde inAlem
eensoort gigantisch
vogelnest, eennest zo
grootdat de eierenklein
eneenbeetje verloren
lijken.DeprovincieGel-
derlandengemeente
Maasdriel besloten in
2001dat er eenkunst-
werkmoest komen
opdegrotenieuwe
rotonde vanAlem,waar
vijfwegen samenko-

men.KunstenaarMaria
Roosenmaakte een
ontwerpdat goed in
het landschappast.Het
gebiedwas een ‘klein
natuurgebied’ geweest,
zei ze,metbijzondere
plantjes.Dat gegeven
gebruikteRoosenom
totde vormvanhaar
werk te komen: ‘De
vormvaneenei is de
meest universele, gave,
natuurlijke vormdie er
is enhij verveelt nooit.
Ikwildedatdie eieren
er alswerkelijke eieren
zoudenuitzienenniet

als reclamemateriaal.’
Dat is gelukt.Wie aan
komt rijdendenkt
inderdaad: hé, daar lig-
gendrie eieren.Roosen:
‘Dat idee verandertniet,
ookal kom jedichterbij
en zie jedatdie eieren
mansgroot zijn.’
Hetwerk is ondanks

hetmateriaal, beton,
eneenbijbehorendge-
wicht van tweeënhalve
tonper ei, inderdaad
zachter, natuurlijker
dan veel andere ro-
tondekunst. Ze liggen
bovendienalle drieheel

natuurlijkmetdepunt
ietsnaarbeneden, zoals
echte eierenook zouden
liggen.Debuitenste
laag vandebetonnenei-
eren is eencombinatie
vanbetonenpigment,
die er zoopwerdgespat
dathet geheel eenheel
reële, eierschaalachtige
indrukwekt. Vanden
Boomenvindthet ook
eengeslaagdwerk:
‘Omdat ze zoprachtig
gesitueerd zijnopdat
enormemiddeneiland
enomdat ze zomooi
tactiel van textuur zijn.’

Debegroeiingop
de rotonde vormt
alshetwarehet
nest voordedrie
betonneneieren.
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Dat rotonde-
kunstwerken
bovengemid-

deld veel temaken
krijgenmetbeperkin-
gen,magduidelijk zijn.
Verkeersveiligheid staat
altijd voorop.Maar in
sommigegevallen zijn
hetdepraktischeover-
wegingendie tot goede
kunst leiden.Vanden
Boomen: ‘De ingeperk-
te vrijheid levert soms
simpelweghetbeste
resultaat.’
Eengoed voorbeeld

is te vindenopde

6. JanHeinDaniëls,
Cycloïden,
Harderwijk

Tonselrotonde inHarder-
wijk, inde vormvaneen
lichtkunstwerk van Jan
HeinDaniëls.Daar is een
berenkuil aangelegd;
eenklassiekeoplossing
omfietsers veilig langs
de rotonde te leiden.Het
lichtkunstwerk inhet
midden–bestaandeuit
lichtbollenop verschil-
lendehoogtes, die in
verschillendekleuren
ensterktes oplichten– is
niet alleenesthetisch,
het bevordert ookde
veiligheid en isdus slim
bedacht.o

Toeneind2007
de rotonde van
Heteren zou

wordengeopend, ging
dekunstcommissiemet
advertenties op zoek
naar vernieuwende
rotondekunst.De
bestaande rotonde-
kunst zounamelijk ‘te
gênant voorwoorden’
zijn.Martijn Schoots
stelde zich tendoel zijn
ontwerp zo veelmoge-
lijk aan tepassenaande
bestaandebewegwijze-
ring.Hij ontwierp een
extrabordjedat aande
ANWB-mastbevestigd
moestworden,naast
dewegwijzers voor
Nijmegen,Randwijk en
Zetten.Hetbordje zou
dezelfde stijl krijgenen
de richtingnaardewol-
kenaangeven.Opzijn
website schrijft hij: ‘De
ANWB-bewegwijzering
opde rotonde stuurt je
weg.DeWolkenwijzer

5.MartijnSchoots,
Wolkenwijzer,
Heteren

brengthierin verande-
ring, naast dehorizon-
tale richtingwordt ook
de verticale richting
bewegwijzerd.Bij-
voorbeeldomnaarde
voorbijreizendewolken
tekijken.’
Deprovinciewashet

ernietmeeeens; een
bordje inANWB-stijl
zou verwarrendzijn.
Hetwerdeenpaars
bordmet eengolvende
rand.Een slappere vari-
antdanhet origineel
maar als jehetVanden
Boomenvraagt even-
goedeen vandebetere
rotondekunstwerken
inNederland. ‘Vanwege
demanierwaaropde
kunstenaar speeltmet
wat er al is. En vanwege
het grapje – sta ook
even stil, enkijknaarde
wolken–, dat de voorbij-
gangerdoet glimlachen
zonderhemte veel af te
leiden.’

GENOOTSCHAP
HetRotondolo-
gischGenootschap,
opgerichtdoorPeter
Jonker enTijs van
denBoomen,bekri-
tiseertNederlandse
rotondekunst. Vanden
Boomen is schrijver
en stadsonderzoeker,
gespecialiseerd in
stedenbouwen infra-
structuur.Hij is geïnte-
resseerd inde snelweg
als culturele ruimte en
indewonderewereld
vande rotondekunst.

De lichtbollen in
Harderwijk verhogen
de veiligheid; onder:

kijk ookeensomhoog,
zegthet kunstwerk van

Martijn Schoots.
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