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ROTONDEKUNST

Spiegel van
Nederland
Iedereen kent ze wel, maar bijna niemand let erop. Dat is het lot van
rotondekunst in Nederland terwijl er toch heel bijzondere werken zijn
te vinden. Er bestaat zelfs een Rotondologisch Genootschap.
door Marjolein Schipper

H

en provincies die om advies vragen.
Van den Boomen: „Als journalist en stadsonderzoeker viel het me in de jaren negentig op dat
er op veel plekken rotondes werden aangelegd en
dat er vervolgens kunst op werd gezet. Ik fotografeerde dat regelmatig en liet de resultaten aan
grafisch ontwerper Peter Jonker zien. We raakten allebei gefascineerd door dit fenomeen en ik
kwam erachter dat ze een spiegel van Nederland
zijn.”
Want volgens de ’rotondoloog’ kunnen wij Nederlanders het niet uitstaan als er ergens een
stukje leeg land is te zien in ons overvolle landschap. „Zo’n middeneiland, een stuk niemandsland, een vacuüm: daar moet iets op! Zodoende
hebben de afgelopen jaren gemeenteraden, kun-

et is echt zo’n typisch
Hollands rijtjeshuis:
rode pannen op het dak,
een dakkapel en doorzonramen. Als je lang in
de file staat, haalt het je
op statige wijze in!
Want het pand is een
langzaam ronddraaiend
kunstwerk, te vinden op
de Hasseltrotonde in Tilburg.
Dit object van John Körmeling is een van de
bekendste rotondekunstwerken in Nederland.
Daar zijn er heel wat van te vinden. Even googelen levert al snel de meest bizarre resultaten op,
variërend van een vliegende draak tot containerblokken, een auto-carrousel en levensgrote
aardbeien.
Of Hamburger-Barbi, een in felroze en
blauw uitgevoerd werk op de Rotterdamse kruising Beukelsdijk/Diergaardetunnel. Een wel erg voluptueuze
dame boven op een dubbele hamburger. Barbi, duidelijk opgetrokken
uit papier-maché, blijkt echter al na een
week ten prooi te zijn gevallen aan vandalisme. Kunstenaar Hans Kleinjan noemt het
dan ook een ’guerrilla-actie’ waarmee hij een
statement wil maken tegen de moderne eetgewoonten en de diabetes die er het gevolg van kan
zijn.

’Liever
kunst op
verkeersplein
dan zo’n saai
tuintje’

Grap
De weelderige Barbi op een
dubbele hamburger in Rotterdam, een statement tegen
moderne eetgewoonten, viel
ten prooi aan vandalisme.
FOTO HANS KLEINJAN

Harde cijfers zijn er niet, maar Tijs van den
Boomen van het Rotondologisch Genootschap
schat dat er zo’n vijfhonderd rotondes zijn voorzien van een (blijvend) kunstwerk, zo’n tien procent van het totaalaantal verkeerspleinen. Het
genootschap begon ooit als grap, maar werd
gaandeweg steeds serieuzer in het beschouwen
van rotondekunst. Nu zijn er zelfs gemeenten

Draaien op de
rotonde en in
Tilburg draait
er een woning
met je mee.
FOTO HOLLANDSE
HOOGTE
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˚
Overal ter wereld
Rotondekunst beperkt
zich niet tot Nederland.
Frankrijk houdt van pittoresk, met kazen, wijnflessen, verwijzingen naar
het plaatselijke bloemencorso en wat dies meer
zij. België is speels en
brutaal, met afbeeldingen
van grote stripfiguren.
Engeland wat kneuterig,
met schattige perkjes,
maar soms ook met onverwachte uitspattingen
zoals objecten van oude
verkeersborden. Spanje
en Portugal pakken
prachtig en groots uit met
kunstwerken van gerenommeerde kunstenaars
terwijl in Aziatische landen een voorkeur voor
groots en meeslepend
bestaat.

Drieluik in Zevenaar van kunstenaar Nicolas Dings: 1 de bieleman, 2 ree en 3 koffer.
FOTO’S APA

¸

stenaars, bewonersverenigingen en bedrijven zich Aardbeien in
op de invulling van de rotonde gestort.”
Uden namens
Dat gaat vaak gepaard met het nodige gebakkeeen kwekerij.
lei. Neem het Draaiende Huis in Tilburg, onthuld
FOTO RIAS IMMINK
in 2008. Vooraf was er al de nodige verontwaardiging over de prijs: een half miljoen euro. Een complete woning als kunst terwijl er genoeg minderbedeelden zijn die nauwelijks een dak boven het
hoofd hebben, zo luidde de kritiek. En dan die
onderhoudskosten van tien mille per jaar...
Tot overmaat van ramp brak in 2015 een van de
kostbare aandrijfassen, wat tot verhitte debatten
leidde over al dan niet repareren. Sloop dreigde,
maar uiteindelijk werd eind vorig jaar besloten
om 24.000 euro aan reparatie en groot onderhoud
uit te geven. Inmiddels draait het huis weer de
vertrouwde rondjes.
„Verantwoordelijk wethouder Marcelle Hendrikckx is erg blij dat het Draaiend Huis is hersteld”, stelt een gemeentewoordvoerder. „Het
is een bijzonder kunstobject en wij zijn
trots dat het bij ons in Tilburg staat, ook
vanwege stadspromotie.”
Geldverspilling en een verzameling schroot tot een ’hondendrol’
(op rotonde Hardenberg): de
commentaren zijn soms niet

mals. Iedereen vindt er wel iets van en dat is nou
juist het leuke van deze kunst in de openbare
ruimte, weet rotondoloog Van den Boomen. „We
zijn dan ook niet blij met de huidige tendens om
een rotonde te laten inrichten door hoveniers die
er een tuintje van maken. Alleen leuk als het een
statement is zoals een heel middeneiland vol grote
zonnebloemen, maar vaker helaas tuttig en saai.
Laat de rotonde dan liever leeg.”

Lokale eenvoud
Wordt er wel voor een kunstwerk gekozen, dan
zijn er volgens het genootschap enkele criteria om
op te letten. Zoals een goede maatvoering; een te
iel werk valt weg. Ook moet er oog voor het ronde
karakter zijn. „Het lijkt niet te missen dat een
rotonde rond is, toch zijn er veel ontwerpen die
alleen bij een frontaal aanzicht een goed beeld
opleveren. Zonde. Ook een goede en duidelijke
opdracht is belangrijk, evenals een heldere
keuze. Ga je voor kunst met een hoofdletter
of voor lokale eenvoud? Context, nog
zoiets, een relatie met de omgeving.”
Kunstenaar Nicolas Dings heeft
zo’n dertig werken in de openbare
ruimte op zijn conto staan,
waarvan acht op rotondes. „Je

Draaiend
huis Tilburg
bekendste voorbeeld
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Inwoners
van De Bilt
vonden een
Kever verkapte reclame voor een
garage.
FOTO ALDO
ALLESSIE

Zo kan het
ook! Uitbundig Arjunastandbeeld in
Ubud op Bali.
FOTO
GETTY IMAGES

moet er rekening mee houden dat er ook mensen
naar kijken die niets met kunst hebben; zij worden er ongewild mee geconfronteerd. Als leidraad
ga ik natuurlijk uit van de wensen van de opdrachtgever, maar ik geef daar als kunstenaar
duidelijk mijn eigen invulling aan.”
Zo staat in Zevenaar op de rotonde Ringbaan/
Dijkweg een door Dings vervaardigd beeld van een
bieleman oftewel bijlman. „Een bieleman verwijst
naar de oude traditie van de schutterij; hij effent
het pad voor de optocht. Met het beeld maak ik
een associatie met de Betuwelijn die immers
dwars door een natuurgebied heen snijdt.”
Het werk is dan ook onderdeel van een drieluik:
op twee rotondes verderop staat een beeld van
een ree. De dieren hebben in de regio hun eigen
pad gekregen om van A naar B te komen. Verderop staat nummer drie, een grote koffer. „Waarmee
ik de verbinding leg met reizen per trein.”
Dings vindt het een uitdaging om een rotondekunstwerk te ontwerpen. „De opdrachtgever stelt
er voorwaarden aan zoals hufterproof en onderhoudsvrij. Maar er is ook veel overleg met ambtenaren, commissies en bewonersgroepen nodig.
Een mooie aanleiding om mijn atelier eens uit te
komen!”
Helaas wordt rotondekunst nog altijd niet se-
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rieus genomen, weet rotondoloog Van den Boomen. „Sommige kunstenaars zien het als een smet
op hun reputatie, anderen noemen het ’de afwerkplek voor kunst’. Onzin. Kijk maar eens naar
John Körmeling van het huis op de Tilburgse
rotonde. Hij is een internationaal bekend kunstenaar en architect en hij vond het juist een geweldige uitdaging.”

Fantasieloos
Vanwege bezuinigingen kiezen gemeenten er
steeds vaker voor de rotondes uit te besteden.
Dat wil zeggen: een plaatselijke ondernemer mag
’iets leuks’ doen midden op het verkeersplein en
verzorgt het onderhoud, de gemeente vangt een
paar honderd euro per jaar. Dit leidt dikwijls tot
een volstrekt fantasieloze inrichting met bijvoorbeeld een reclamebord.
Maar het kan ook origineel uitpakken. De rotonde aan de Looweg bij de afslag Vorstenbosch
van de A50 bij Uden is versierd met drie
enorme aardbeien. Gemaakt door Mieke
van Rosmalen in opdracht van aardbeienkwekers Jan en Birgitte van den
Elzen die zo aandacht willen genereren.
„We hebben het serieus aan-

Het is feest,
want de rotondestier in
Amersfoort is
terug van
weggeweest.
FOTO HOLLANDSE
HOOGTE

gepakt”, zegt Birgitte van Elzen. „We wilden geen
Efteling-achtig geheel, het moest niet te zoet
worden. De aardbeien zijn heel precies nagemaakt van een foto van onze eigen aardbeien. We
wilden er eerst maar eentje, in het midden, dat
was goedkoper. Maar dat kon niet omdat er een
verkeerszuil in het midden staat. Uiteindelijk zijn
er het drie geworden, of eigenlijk twee en een
half.”
Soms kan rotondekunst ook (onverwacht) verbinden. In 2009 werd De Stier, gemaakt van
sloophout en geplaatst op de rotonde Flierbeeksingel/Kamp, door vandalen vernield. Brandstichting kostte het fraaie dier letterlijk de kop,
tot groot verdriet van veel Amersfoorters. Met
steun van de bevolking, wethouder Ariën Kruyt
en ondernemer Franz Schrandt maakte kunstenaar Thijs Trompert een nieuwe stier, ditmaal
van onverwoestbaar staal.
Op 27 maart 2011 trokken zogenoemde ’stierentrekkers’ het gevaarte luid zingend de
stad in: „Vanavond is het feest, want
onze stier is terug van weggeweest.”
De nieuwe stier is daarmee meer
dan een kunstwerk; hij is een
symbool van de strijd tegen
vandalisme. u

’Lege
stukjes
land kunnen
wij niet uitstaan’

