––––––– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
R ot o n d o lo g is
ch G en o ot sc
ha

Peter Jonker

T ijs van den Boomen

Livarstraat 3573 SB Utrecht

Onderwerp:

Manifest

Peter Jonker

p

info@rondologie.nl

w w w.rotondologie.nl

T ijs van den Boomen

Bos en Lommerplein 143
1055 AD Amsterdam
w w w.rotondologie.nl

– – – – – –info@rondologie.nl
–––––– – – – – – – – –

g het Rotondologisch
k niets doen en wacht vanzelf overwaaien.
oorbeelden heeft het
ntwerp geformuleerd:

– – – – –––

re keuze

Ooit was het leven simpel: een dorp of stad had in het midden een plein
waar mensen elkaar ontmoetten. Je kon er kletsen, bij marktkraampjes
spullen kopen, naar de blaaskapel luisteren en soms een fijne terechtstelling bekijken. Die pleinen waren verbonden door wegen, zo kon je
van het ene plein naar het andere reizen.
Enfin, de auto deed zijn intrede, de wegen werden drukker en de
kruisingen gevaarlijker. En toen kwamen verkeerskundigen met een
briljante nieuwigheid: de rotonde. Deze verkeersmachine verminderde
het aantal ongelukken met ruim de helft en zo begon de rotonde
zijn succesvolle opmars van Alaska tot Zambia. Vele honderdduizenden
zijn er wereldwijd aangelegd, alleen in Nederland al drieduizend.

r dus – of voor lokale
met elkaar in balans.
p de middeneilanden.
Onbedoeld bijeffect was de creatie van een nieuw soort plein: het
middeneiland. Het heeft geen ander functie dan de vaart uit het autoverkeer halen: voor winkelen heb je inmiddels de shopping mall, de
doodstraf is afgeschaft en voor muziek en het ontmoeten van andere
rkeersmachine, maar
t door in het ontwerp
mensen is er de computer.
fremdkörper, dat En
elkezo ontstond een stuk niemandsland, een vacuüm in een overakbaarheid verliezen.
vol landschap, het oog van de storm. En dat blijkt om annexatie te
schreeuwen, om identiteit, om invulling en betekenis. Omwonenden,
bedrijven, woningcorporaties, ambitieuze wethouders en regionale
kunstkringen lopen over van enthousiasme om rotonde-ontwerpen
te realiseren. Sinds 2006 kijkt het Rotondologisch Genootschap
kunstwerk zich dient
met de afmetingenmanmoedig
die
in de spiegel die rotondes ons voorhouden.
ie heeft en zijn te iel.
Het Genootschap heeft geen vooropgezette, vastomlijnde mening
over wel of geen kunst op rotondes. Of over wat voor kunst dat dan
wel zou moeten zijn. Soms is een bloemenperk een perfecte invulling
ijn er veel ontwerpen
voor het middeneiland, een andere keer een autonoom kunstwerk van
proporties of een hoog opklaterende fontein. En vaak
opleveren en bij indrukwekkende
een
door de mand vallen.
is het genoeg om simpelweg de rommel van verkeersborden, hekken
en paaltjes op te ruimen. En heel soms  blijkt het zelfs mogelijk de hele
rotonde op te ruimen en te vervangen door een ouderwets dorpsplein, jawel, zo’n plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat zijn
Als de opdrachtgever
momenten dat het Genootschap stilletjes juicht.
s’ op een rotonde kan
een zegen zijn.
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Plannen voor een rotondekunstwerk? Raadpleeg het Rotondologisch
Genootschap voor een analyse. Maar u kunt natuurlijk ook niets doen en
wachten of ze niet vanzelf overwaaien.
Op basis van zijn database met honderden voorbeelden heeft het
Genootschap de volgende eisen voor een goed ontwerp geformuleerd:

1. Heldere keuze
Kies voor het sublieme – voor kunst met een hoofdletter dus – of voor lokale
eenvoud. Vaak zijn pretentie en kwaliteit echter niet met elkaar in balans.
Nog erger zijn de ongewenste cadeautjes op de middeneilanden.

2. Context
– –

midden een plein
marktkraampjes
fijne terechtsteln, zo kon je van het

De rotonde is in zijn vorm weliswaar een autonome verkeersmachine, maar
hij ligt op een plek, is ingebed in een omgeving. Juist door in het ontwerp
een relatie met de bredere context te leggen kan het fremdkörper, dat elke
rotonde is, iets van zijn ongenaakbaarheid verliezen.

3. Goede maatvoering
Bij rotondekunst is de sokkel het gegeven waaraan het kunstwerk zich dient
aan te passen. Veel ontwerpen houden geen rekening met de afmetingen die
de rotonde in kwestie heeft en zijn te iel.

en drukker en de
igen met een bril-

4. Oog voor het ronde karakter

tal ongelukken
lle opmars van
ldwijd aangelegd,

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 en bij een
rondgang door de mand vallen.

plein: het midit het autoverkeer
l, de doodstraf is

uüm in een overvol
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e kunstkringen
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5. Goed opdrachtgeverschap
Het ontwerp kan niet beter zijn dan de opdracht. Als de opdrachtgever
eigenlijk niks wil, moet hij dat ook zeggen. Want ‘niks’ op een rotonde kan
een zegen zijn.

6. Budget
Een ontwerp kan niet verder springen dan de financiële polsstok lang is.
Te vaak wordt een gebaar gemaakt dat in armoedigheid blijft hangen.

7. Begrijpelijkheid
En rotonde is bij uitstek een publieke plek, een alledaags
ankerpunt, en dus moeten ontwerpen begrijpelijk zijn.
Dat hoeft niet per se in intellectuele zin te zijn, het kan
ook op emotioneel of esthetisch niveau. Een pleidooi
voor platheid is dit niet, wel een eis dat een werk door
zijn gelaagdheid ook toevallige, ongeïnteresseerde
passanten raakt.
Met ronde groet,
Tijs van den Boomen en Peter Jonker
www.rotondologie.nl
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ken des te meer.
‘Wat doet dat daar?’
‘Zonde van het geld.’
‘Kan mijn kleine nicht
‘En het roest nog ook.’
Dat is de ene kant van
evenmin tevreden:
‘Het zijn afwerkplekke
‘Een schaamlap voor d
‘Vered
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