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Sam envatting 

Met de komst van de Westerscheldetunnel in maart 2003 heeft de veerhaven in Perkpolder 
haar functie verloren. Oit afstudeerplan geeft aan \).rat de betekenis van de veerhaven in 
de toekomst zou kunnen zijn. 
Architectuur wordt bei"nvloed door verschjllende disciplines, waaronder m imtelijke orden
ing. I-let ontwerp voor de ,-eerhaYen is een reac tie op de ontwikkelingen in de rujmtelijke 
ordening in Nederland, de plannen van Ri jkswaterstaat en de plannen van de gemeente 
Hontenisse voor de \"eerhaven. Een andere discip line die van belang is voor de archi tec
tuur is kunst. Van Doesburg, land art en optische kunst hebben mijn ontwerp be"J:nvloed. 
l\.iijn plan voor de herinrich ting van de veerhaven verandert njet veel aan de huidige 
situatie. Het zorgt juist voor een gei'ntensiYeerde ervaring van de veerhaven zoals deze nu 
is. D e bele,-i ng van de veerhaven wordt versterkt aan de hand van vier karakteriserende 
elementen: de leegte, de dijken, de wind en het water. De veerhaven zal in de toekomst 
gebruikt kunnen warden als podium voor beeldende kunsten. Kunstenaars kunnen 
wonen, werken en exposeren in de \·eerhaven. Midden in de veerhaven komt een podium, 
waarop voorstellingen gegeven kunnen warden. Deze veranderingen geven antwoord op 
de verschillende behoefte die er ziin met betrekking tot de vee rhaven. 
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X'cstdorpsc in tou" w>or fic ts-\.oct\ ccr 
\.; 1 de open mg \'ln de \Ves1erschcldeturuiel 10 nov('mb<.·r 20(11 moel <. nu .. scn Kru1rungen en Pcrk-polder een \ Cl'fllienst m de 
\',l l rt bh1 \en VOClr \oc1g.10gcrs en fictser-. D it \tndt \1 Gov.H."n u1t \V.esLdorpe, die da.n een act..J<.' voor l" h<.·gonnrn " Dczc 
rcgto wordr t'rnst1g bcnadeeld door h<: t \ crd\\ 11m·n \ m de \ <.crd11.•nst', \ mdl Go \ Jen " Er k.m toch met zom.t u wonh.:n 
bcstis t dnt \\ I\ voUe<lig 1fhanke.l.i1k 71/n \ an de auto als we nnar de rest V'.ln >:cderl md willen g:.rnn Voor f-ieb1.·rs t.'rt \ o<-·tgJOger" 
wordt heel wctrug gcda.m, \oor Je .1 uto alk.., "(Lr\ / DcStcm 21 .1pril 2<10 1) 

I nterieur vecrboot 
I nterieur \'eerboot 

I ntericur veerboot 
Veerbom op westerschelde 
Uitz icht vanaf boo1 
Fu ik veerhaven 
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Voct\ccr moct iso1cmc nt \'Oorkomcn 
De hwdige \:cen•erbmduig Perkpoldcr-Krwrungen rnoet na ophefhng \:cnangen \\on.len <loor een hecs-\•oet1"ccr Zo ruct, 
hedc dat grote ge\:olgen hcbben \:oor het woonkltmaat m Oo:-.t ZeeU\\ ..,. \'Jaanderen. Eco 1solcrnent ligt J rn op de loet 
"I kt z,11 cen negaucve 1m loed hebbcn op de rc1::1mogcli1kheden naar omliggende geb1cden en <lus op hct woonklmuaL 

Zck<-·r \oor de ruet-auwbez1tters (.;',en bdangn1kc groep Zeeu\l se burg< rs \lor<lt m de tockom:::.t <lour de komst van de\ J.Stc 

oe\:crvctbmding gc:1 ... ol<'nd \'111 Jc rc:-.t van Zeeland D1t ts \•olkomcn on,lccep~1bcl,'' volgens I luls1cn.ucn I Iulsten.uen A 
Brockmans, G Burggrave en G. Sponsclce. (PZC· 231.inuan 2002) 

1. Inleiding 

'J let is nog maar kwart voor el i in de ochtend, maar toch lijkt het alsof ik al een 
eeuwigheid onderweg ben, op weg naar Zeeuws-Vlaanderen. Eindhoven, Tilburg, Breda, 
Roosendaal en oak Bergen op Zoom ben ik al gepasseerd . I-l et 'goedemorgen' van de 
conducteur is een Zeeuws 'goedemorgen' geworden. Eerst nog wat glooiingen en dan 
komen de Zeeuwse polders in beeld. De snelweg reist met ons mee langs boerderijen, 
dijken en windmolens, dit allemaal onder een grijze hemel. O veral zie je pas geploegd 
land, velden met nog te rooien aardappels oi ujen, wat boomgaarden en soms kleine 
industrieterreinen. 
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t\l s we Krabbendijke gepasseerd zijn komt de geur van voorgebakken friet me tegemoet; 
ik arriveer op het station Kruiningen-Yerseke. 1-Ler moet ik wachten op de bus ujt G oes 
die me naar de veerhaven in Kruiningen zal brengen. Bui ten wachten zit er njet in, want de 
geur van de frietfabr iek is niet t:e versmaden. 
Als we richting de boot rijden, k.laart de lucht een beetje op. D e tolhuisjes van de 
veerhaven komen in zicht. Hierachter li jkt niets meer schuiJ te gaan dan lucht. Na het 
passeren van de tolhuisjes komt het veerterrein al snel in beeld. E r is geen ti jd om rond 
te kijken, want de bus rijdt de boot al op. Ik verlaat de bus en eet in de restauratie een 
broodje kroket. 
De boot begint te trillen en vaart: weg, de \Vesterschelde op. Als ik door de ramen naar 
buiten ki jk, zie ik eindeloze schi tteringen. D e boot draa.i t een beetje waardoor de beide 
oevers in beeld komen. Leek het er net nog op dat we ons in een eindeloze watermassa 
bevonden, nu zijn we ingesloten door land. 
Ik ga naar buj ten. I-let is heerlijk om over de reling te hangen met je hoofd in de wind, 
ki jkend naar het water dat voort:durend door de boot opzij wordt geduwd. O ok met 
slecht weer ga ik altijd even naa r bui t:en, om te ki jken hoe de boot de fuj k in vaart. I-let 
veerterrein in Kruiningen lijkt inmens grout te zijn; echter bij aankomst in Perkpolder gaat 
het veerterrein in het niets op. Te met \·erlaat ik de boot en loop ik over de brug richting 
de bus. Zo arriYeer ik helemaal ontspannen in Zeeuws-Vlaanderen. I let is hali een.' 
I let reizen met de boot is te vergelijken met een treinrei s. 'Maar tenslotte is het specifieke 
genoegen van een (trein)reis niet een weg te kunnen afri jden en stoppen als men moe is, 
het is het versch il tussen vertrek en aankomst niet :w onmerkbaar, maar zo diepgaand 
mogelijk te maken, het: in zijn tota!j teit te ondergaan, zoals wij het, nog helemaal intact, in 
ons hooid hadden, toen onze fa ntasie ons van de plek waar wij leefden naar het hartj e van 
de begeerde plek droeg, in een sprung die ons niet daarom wonderbaarlij k leek omdat hij 
een aistand overbrugde, maar omdat hij twee duidelijk ve rschillende karakteri stieke streken 
van de aarde met elkaa r verbond, a ns van de ene naam naar de andere naam bracht:, en 
dat door de geheimzinn ige werking die zich afspeel t in dje speciale oorden, de stations, dje 
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eigenlijk geen dee] van de stad uitmaken maar het wezen van haar persoonlijkheid bevatten 
evenals ze op een groat bord haar naam dragen.' Marcel Proust, 1918. 1 

De boottocht belichaamt de aistand tussen l<ruini ngen en Perkpolder. Je ervaart het 
begrip 'afstand' aan den lijve. 1-let begrijp afstand wordt naar tijd en beeld vertaald. 
Eenmaal begonnen aan de reis zu.I je deze af moet:en maken. Het is, zoals Marcel Proust 
zegt:, 'efo sprang', die je van de ene plaats naar de andere brengt, zonder dat je al 
het tussenliggende echt hebt kunnen zien. 1-li erdoor ervaar je de verschillen tu.ssen beide 
plaatsen sterker. 
De boottocht maakt de verbinding tu.ssen twee regio's. Zowe1 inwoners van Zeeuws
Vlaanderen als inwoners van Walcheren en Zuid-Beveland vragen aan elkaar of men 
'van-de-overkant' is. D e Westerschelde scheidt zogenaamd twee werelden die met een 
twintig-minuten-durende boottocht met elkaar worden verbonden; een scheiding die in 
feite uit niets meer clan water bestaat. 
Met de komst van de Westerscheldetunnel komt de overkant in een keer dicht:erbij te 
liggen. Een autoritje door de tunnel kost minder tijd cl an de boottocht van voorheen. De 
tunnel doorsnijdt de WesterscheJde alsof het niets is. De 'ruimte' die tussen ans en 'de 
overkant' ligt, zal na de opening van de tunnel minder expliciet ervaren warden. Voor 
mensen die de reis zien als een transit, als een doorvoer van begin- naar eindstation, zal de 
tunnel een verbetering zijn. Voor de 'echte' reizigers is het maar de naag of dat zo is. 
Door de vertraging van de boot ervaar je het Jandschap heel intens. Vanujt een treincoupe, 
een auto of een bus, krijg je als reiziger een fragmentarisch en geabstraheerd beeld. Her 
uitzicht is een aaneenschakeling van doorbjkjes en vergezichten . Het uitzicht in een trein, 
auto of bus is voort:durend aan verandering onderhevig, terwijl je tijdens de overtocht met 
het veer slechts geconfronteerd wordt met efo en hetzelfde landschap. Een tochtje met het 
veer doet je ruet alleen het verschil tussen de beide oevers ervaren, maar bezorgt: ie ook 
een in tense ervaring van het omringende landschap zeli. 
Zoals je tijdens een treinreis las wordt gemaakt van het landschap, wordt je op de boot 
het landschap in gezogen. I-let is de afwezigheid van dynamiek, de rust, waardoor het 
landschap tot ie door kan dringen. Door de vertraging lijk je efo te warden met het 
landschap. Je ervaart: de uitgestrektheid van het landschap, gevormd door het water en de 
lucht, overa1; voor je, achter je en onder je. 
Voor sommige is dit een bran van irritatie. De bootreis vormt voor hen alleen maar 
oponthoud . Als l<lap op de vuurpijl warden ze daar ook tijdens de reis voortdurend mee 
geconfrontee rd . Ze kunnen letterli)k niet om het water been. Het water blijft eindeloos 
st:romen. Her uitzicht benadrukt bij hen jui st: het: gevoel van isolatie, wat je in Zeeuws
Vlaanderen zou 'kunnen' bekruipen . Als je kunt gerueten van het uitzicht werkt het al les 
behalve beklemmend. De zujgende werking van het landschap bevrijdt je clan uit: de sleur 
van het alledaagse. 
Nu bet veer al bijna een half jaar niet meer vaart, ligt: de N60, een vierbaansweg van 
zo'n twee kilometer die je naar de veerhaven Jeidt, er nu tteloos bij. Het is nag steeds 
ruet duidelijk water met dit gebied gaat: gebeuren. VerschiUende instanties zi1n al jaren 
bezig met het maken van plannen. De gemeente wil er graag een recreatief 'pretpark' 
van maken, rijkswaterstaat daarentegen heeft meer 'natuurlijke' ambities. l\1ijn verbazing 
over deze plannen heeft me aan het denken gezet. Zou er geen betere bestemming te 
vinden zijn voor dit gebied? 
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Veerh:1xcn \'anaf de boot 
Kaart Zeeland met decl route van mijn re1s 
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Vee! mensen hebben me al gevraagd waarom ik dat gebied gekozen heb. AJs (bijna) 
ont:werper wil ik proberen een oplossing te vinden \'OOr problemen. Ook problemen 
random ruimteli jke ordening spreken me aan. Mijn op te !assen probleem ligt toevaLJjg 
niet in Manh attan of de Pi jp, maar inderdaad in het afgelegen, lege Zeeuws-Vlaanderen. 
Verbazing over bestaande plannen en de aantrekkelijkheid van de veerhaven zijn voor mi j 
een dri jfveer geweest om mijn afstuderen op dit gebied te richten. 
In di t verslag word t ujteengezet hoe ik de opgave heb aangepakt. In de analyse beschri ji ik 
het plangebied. Vervolgens heb ik de opga\·e in een breder kader geplaatst op het gebied 
van ruim teli jke o rdening. Tijdens het ontwerpen heb ik me laten leiden door een aantal 
kunststromingen. Eerst behandel ik het raakdak van architectuur en beeldende kunst en 
ven·olgens ga ik in op verschillende kunststromingen; Van Doesburg, land art en optische 
kunst. u it deze verschillende onderzoeken volgt mijn concept voor de herinrichting van de 
Yee rhaven, hetgeen ik Yervolgens heb ujtgewerkt tot een ontwerp. !\;a de beschrijving van 
het ontwerp volgt een terugkoppeling van de resultaten aan de ui tgangspunten. 
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dccCn zat \OOr hct vccrplcm m .tar \ocr zc wcl sncl uit 
Een camping, een 1achth.n·e-mie, n.uuur een kani.tl en zelfs (l'O disco Ondctncmers op her Vcerplem 1n Perkpolder en 
mede\\Crkers v.in de PSD hebbcn zo hun 1<leeen \\at er met hct binncnkvrt vcrl.ltcn veerple1n met gebeuren Over u1 it er 
moL t komcn z11n de merungcn vcrdccld, maar 71.' 71JO h<.·t o\ er ~en ding t'em;· ab hct maar ~nel gebeurt (PZC 20U2) 
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Kloostcrzandc aan Zee pcpe rduur 
I let ambmeuze pro1ecr Kloo::.terzande a:Jn Zee 1s pepcrduur L·1t <'en berekcnmg' an .tdv1csburcau Haskonmg blijkt een 
rekort v,m 15 miljocn euro op ec:n mvesrenng' J.O 34 nuliocn Ott tckort 1s wcl erg groot om met behulp v.m ::.ubs1die::. 

op re loso;en', zegt \\'cthoudcr P \X'ecmaes (hnanc1en) \an de gcmcemc I Iuht I kt g.1ar hem L'.Chter te \er om het project 
nu al .i( re schieicn Het college praat volgende \\eek mer I Jaskorung om te vrngen wat <le h.rnlba.uhe1d van de plannen 
t:s \PZC 2tl feb 2UU3) 

2. Analyse situatie 

AJs je een plek zo goed kent, zoals ik de veerhaven in Perkpolder ken, vraag je je af wat 
je nog moet anaJyseren? 'fotdat ik er achter kwam dat mijn zogenaamde 'kennis' van dit 
gebied niet veel meer clan een herinneri ng was. 

Sommige dingen zijn zo vertrouwd dat je de schoonheid ervan pas ziet als je er van een 
andere invaJshoek naar kijkt. 2 

>Van een afstand (ZoaJs Joni J'vfitchel zong in Big Yellow Taxi: 'Don't it always seem to 
go, that you don't know what you got till it's gone ... They have paved paradise, put 
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up a parking lot.'). 
> Door andere ogen (Zoals een bosneger-gids in de jungle van Suriname zei dat hij 
zo graag naar Nederland wilde omdat hij gehoord had dat er wegen onder het water 
doorgaan) 
>Of juist omdat je er eens met 1e neus opgedrukt wordt. 3 

De enige reden waarom je voorheen in de veerhaven van Perkpolder kwam, was om er 
snel weer te vertrekken. Een bezoek aan de veerhaven was meestaJ kart. Toch roept de 
gedachte aan de veerhaven, vooraJ bij Zeeuws-Vlamingen, veel emoties en herinneringen 
op. Eeuwenlang is Zeeuws-Vlaanderen door middel van veerdiensten verbonden met de 
rest van Nederland. ' Deze emoties en herinneringen zijn gekleurd. De pure verschijning 
van de veerhaven is moeilijk te achterhaJen, maar is wel van belang voor de herinrichting 
van de veerhaven. Dus ook voor mi), als Zeeuws-Vlaming, was het noodzakelijk om de 
veerhaven goed te analyseren. Di t heb ik gedaan door de veerhaven te observeren toen 
het veer nog in de vaart was. 
De veerhaven in Perkpolder heeft betekenis vanwege haar func tie. Als het veer er niet zou 
vertrekken zou je waarschijnlijk nooit in Perkpolder komen. I-let reizen staat centraal in 
de veerhaven. J-let reizen kun je op allerl ei manieren ervaren; in relatie tot de tijd, aJs een 
chronologische ervaring of in relatie tot de ruimte, als een ervaring die de afstand tussen 
afzonderlijke plekken overbrugt. Ook is er een divers iteit aan reizigers. Voor sommige is 
het alleen een verplaats ing, terwijl bij andere het puur om het reizen zelf gaat. 
D e veerhaven van Perkpolder Ligt in Zeeuws-Vlaanderen aan de Westerschelde. I-let ligt 
ongeveer 15 kilomter ten oosten van Terneuzen en ongeveer 30 kilomter ten westen van 
Antwerpen. Zowel ten westen als ten oosten van de veerhaven Ligt landbouwgrond. D e 
oever van de \'V'esterschelde ten westen van de veerhaven wordt bij mooi weer als strand 
gebruikt. In Walsoorden, een paar kilometer ten oosten van de veerhaven, ligt een andere 
haven. Als je wat verder naar het oosten gaat, kom je bi j het natuurgebied de Saeftinge. Bij 
het begin van dit natuurgebied ligt een jach thaven, De Paal. Deze haven ligt op ongeveer 
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Ben adering veerhaven vanaf het ·wa ter 

Plattegrond \·eerhaven 
Benadering veerhaven vanaf her land 
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6 kilometer van de veerhaven. 
De veerhaven bestaat ui t een haven met zowel aan de west- en oostzijde een pier die 
de stroming in de ha,·en beperkt. D aa rnaast is er ook een fuik aanwezig die de veerboot 
geleidt naar de rnste aanmeerplaats. Voor kleinere boten is een steiger geplaatst aan de 
westzijde van de haven. Het veerplein bestaat ui t een hoog met zand opgespoten te rrein 
dat vanaf de tolhui sjes, die op zeedijkniveau liggen, tot aan de fui k langzaam atloopt. 
Nadat de veerboot aangemeerd is zorgt een beweegbare brug voor de verbinding tu ssen 
wal en schip. Na het schip verlaten te hebben komt het verkeer op de au toweg N60. 
Verkeer dat met de veerboot mee wi l, komt via de N60 op het veerplein. De vaste 
bebouwing op het veerplein bestaat ui t drie tolhuisjes, twee restauraties, een opslaglood s, 
een verkeerstoren, een controlehokj e, twee wachtruimtes en een drietal huizen. Verder 
staan er zowel langs de west- als oostzijde een aantal windmolens. 
Je kun t de veerhaven vanuit twee kanten benaderen; vanaf het water en vanaf het land. 
Als je via de N60 naar de veerha,·en rijdt, li jkt het alsof je richting het 'niets' ri jdt. Een 
aantal windmolens geven aan darer verder toch nog iets is. Achter de tolhuisjes lijkt de 
ruimte oneindig groor. De veerhaven wordt vanaf hier niet begrensd . In feire word t je 
mi sleid door hoogteverschillen. De N60 ligt lager cl an de tolhuisjes die op de di jkhoogte 
liggen. Vanaf de tolhuisjes, rich ti ng de Westerschelde, loopt her ter rein van de ,·eerhaven 
weer af. 
De benadering \•an de veerhaven vanaf her water is geheel anders clan vanaf het land. Bij 
aankomst met de boot li1kt de veerhaven op te gaan in het 'niets'. Het landschap wordt 
gevormd door een groene strip in een 'zee' van blauw. De haven die richting zou moet:en 
geven aan onze reis, is niet aanwezig als een baken. Vanaf het land omvar de veerhaven 
alles en nu omvat alles de veerhaven. De veerhaven lost op in het omringende landschap. 
I let is de vernietigende werking van de zee, die de \•eerhaven van de voorgrond naar de 
achtergrond doet verplaatsen. 
De veerhaven wordt niet vanui t elke kant hetzelfde belee fd. Tot nu toe is de veerhaven 
enkel via gebruikelijke toegangswegen benaderd. Vanuit het omringende landschap heb 
je een heel andere kijk op de veerhaven. D e haven ligt verscholen achte r dijken. De vele 
"~ndmolen s attenderen je erop, dat er ie ts gaande is. Als je goed kijkt zie je nog net de 
tolhuisjes, een stukje vrachtwagen, wa t huizen, de bovenkanr van de brug. 
De veerhaven cl ient als o ri entatie, al s rich tpunt in het: landschap. Als het veer er niet 
zou vertrekken en aanleggen, zou er geen mens komen. I-let is de plaats waar land met 
land wordt verbonden, een visueel en sen timenreel landmark. Di t visuele aspect is relatief. 
I-let is niet zo dat de veerhaven goed zichtbaar is vanui t alle kanten. Het is vooral de 
herinnering die ons op de aanwezigheid \'an de veerhaven attendeert en zo de haven voor 
ons zichtbaar maakt. 
Her landschap in de omgeving van Perkpolder is enorm vlak en ui tgestrekt. De leegte 
versterkt de ervaring van de horizontale richting, waardoor een tweedimensionaal landsc
hap lijkt te onrsraan, een tweedimensionaal land schap war bijna alleen ui t rechte li jnen 
bestaar. Voorbeelden \'an rech te lijnen zijn dijken die eindeloos door lijken te lopen in 
het: landschap. Een di jk is driedimensionaal, maar door de enorme leegte wordt een dijk 
gedegradeerd tot een lijn. De hoogte van de dijken wordt zo opgelost in het land schap 
also f het niets is, terwij l bi j de beklimming van een di jk het hoogteverschil inrensief wordt 
en ·aren. Oude zeedijken waren maar 1 tot 2 meter hoog, momenteel komen ze echer 
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Vecrha,·emerrcin 
Veerhaventerrein 

Z ich tbaarhe.id veerhaven vanuit polder 
Vcrschil in schaal 
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tot 11 tot 12 meter boven :>!AP. De di jken benadrukken de horizontale richti ng van het 

landschap. De ervaring van de derde dimensie is echter afh ankeli jk van het perspectie i. 
De di jken hebben wat betreft hun hoogte een beperkte invloed op de beleving van 
de omgeving. De verticale elementen in de veerhaven krijgen ook geen grip op de 
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situatie. Het bli jft een grote lege vlakte. De enorme vlakheid van de veerhaven blij kt 
beeldbepalend, ondanks de aanwezigheid van bi jvoorbeeld de windmolens. Alleen de 
di jken die de veerhaven omringen, hebben invloed op de beleving. Ze bewerkstelligen een 
veilig gevoel bi j de bezoeker van de veerhaven, alsoi de dijken de veerhaven beschutten 
tegen het achterliggende gebied, terwijl het omgekeerde eigenli jk het ge,·al is. 
De dijken beschutten de polders tegen het water. Ze bedekken letterlijk de natuur, om 
zo de mens te beschermen. De natuur komt echter overal weer aan de oppervlakt:e en 
overwin t zo de mens. Al eeuwenlang levert de mens een gevecht tegen de zee. Bi j de di jken 
in de omgeving van de veerhaven in Perkpolder zie je verschillende soorten zeewering; 
betonblokken, basalt, pools granie t, doornikse bloksteen en lessinische steen. De stenen 
varieren niet a!Jeen in materiaal , maar ook ook in vorm; van zeer eem·oudig tot door de 
zee verweerde, complexe vormen. De natuur blij ft een rol spelen. Door de stenen heen 
dringt ze naar boven en komt ze aan de oppervlakte. O ndanks dat mensen de krachten van 
de natuur trachten te onderdrukken, zie je de nanmr overal doorheen schemeren. 
Di t geld t ook voor de rechtlijnigheid van het landschap die door de mens is aangebracht. 
Het is niet waar dat het landschap alleen ui t rechte, door de mens gevormde, li jnen bestaat. 
De contouren van de veerhaven zijn alles behalve recht. O ok het pro fi el van een di jk valt 
niet te omschrijven in rechte lijnen. Het lijkt erop dat op plaatsen waar het water haar 
invloed kan laten gelden, de rechtli jnigheid van het landschap verdwi jnt. 
I-let Zeeuws-Vlaamse landschap word t sterk bei"nvloed door de di jken die over het 
vlakke land !open. De invloed op het landschap van de mens is groot in Zeeuws
Vlaanderen, maar het blijft een uitgestrekte en desolate omge,·ing. De \'eerhaven li jkt 
Zeeuws-Vlaanderen in het klein te zi1n. Ook hier zijn de dijken van grote invloed op de 
beleving. Net als heel Zeeuws-Vlaanderen ervaar je de veerhaven als een enorme leegte, 
die bij aankomst met het veer in het niets verd'"~jnt. 
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Vlisstngen 
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bczaa1d met lege bhkje::;, \olgcsnotcn pap1ercn zJ.kdoek1es en et.en::;resten (Martin Bril, Volkskr.mt, m.urt 2003) 

3. De herinrichting van de veerhaven in een breder kader 
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Vrije ti jd word t steeds schaarser, maar de invloed ervan op de ruimtelijke ordening word t 
steeds grater. D e manier waarop wij onze vrije tijd besteden is een sturende fac tor 
geworden in de ruimtelijke ordening. 'D e nieuwe patronen die de vrij etijd sbesteding 
genereert, oefenen steeds meer invloed uit op de ruimt:elijke ordening', zegt vri je ti1dsdes
kundige Mommaas. 'Omgekeerd is de ruirn telijke ordening steeds afhankeli jker van onze 
koopkracht. Het platteland probeert ook zijn voordeel te doen met de heitige groei in 
belang en omvang ,·an de vri jetijdsmarkt.' 5 

De invloed van deze processen zie je ook terug in de plannen voor de veerhaven in 
Perkpolder. Bij het plan 'Kloosterzande aan zee' van de G emeente [-lonteni sse is vrij e 
t:ijd een sturende factor geweest. Men wil een kanaal graven vanaf de veerhaven via de 
N60 naar een nog aan te leggen jach thaven in be t do rp Kloosterzande. D e gemeente 
H ontenisse ziet haar toekomst in platt elandstoerisme. Bij plannen voor de veerhaven in 
Perkpolder wa rden de economische belangen aangehaald. Men heeft het over behoud van 
de werkgelegenheid, econornische impulsen en plattelandstoerisme. H et is duidelijk dat 
het 'economisch hart' van Zeeuws-Vlaanderen met de komst van de Westerschelderunnel 
niet in de omgeving van H ontenisse o f Hulst ligt. D e Westerscheldetunnel geeft vooral 
een economi sche impuls aan Terneuzen en omstreken. Het is begrijpelijk dat gemeentes 
praten over plannen met nieuwe economische acti viteiten. Gemeentes willen het graag 
'goed doen'. De vraag is o f dit alti jd economische groei moet betekenen. 
Economische belangen staan voorop bij het plan 'Kloosterzande aan zee ' ,·an de gemeente 
H ontenisse, terwijl het: plan tot nu toe financieel niet haalbaar is gebleken. Sinds de 
herindeling in november 2002 zij n de gemeente Hulst en de gemeente J lonteni sse 
samengevoegd tot gemeente G root Hulst. Het is dan ook de vraag hoeveel waarde je kun t 
hechten aan deze plannen. D e gemeente G root Hul st heeft minder (economisch) belang 
bij het reali seren van een jachthaven in I(Joosterzande. 
Het is ech ter niet de gemeente die over de toekomst van de veerhaven beschikt, maar 
Rijkswaterstaat. Zolang de gemeente niet met betere plannen komt, wordt de veerhaven 
een natuurgebied. Ten oosten van de veerhaven in Perkpolder heeft de P rovincie Zeeland 
een polder aagekoch t ook ten behoeve van 'nieuwe natuur'. Ri jkswaterstaat: en de Provin
cie willen deze twee aan elkaa r grenzende gebieden ecologisch met elkaar in samenhang 
brengen, zodat er een groot natuurgebied ontstaat. 
D e snelle transformaties van het land schap roepen bi j vele gevoelens van nos talgie op. 
D eze gevoelens over te bruuske veranderingen getuigen van een gevoeligheid voor kwets
baar geworden historische waarden. Een andere verklaring voor de hernieuwde belangstel
ling voor de cul tuurhistori e is de eenvoudige economische vuistregel van schaarste. Alles 
wat zeldzaam is, loopt een grater kans om aantrekkeli jk te warden. In een periode van 
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grote veranderingen heeft men behoeite aan srabilli teit. Men heeft in Nederland ook het 
idee dat natuur schaars is. De laatste jaren zij n immers veel landbouwgronden omgetoverd 
in woonwijken. Als het zo doorgaat wordt Nederland een grijze brij. Vandaar de vaak 
rerugkerende gedachre: Daar waar wat van de natuur wordt afgenomen, moer ook wat 
worden teruggegeven. De vraag is in welke vorm dar moet gebeuren. Wat is natuur of 
wanneer was natuur nog natuur? 
'Bij het ontwikkelen van nieuwe natuur gri jpt men vaak terug op pre-industriele cul
tuurvormen toen er nog een grote diversiteit aan landschappen bestond. Natuurontwi k
kelaars zijn op zoek naar oernatuur. Hier ligt een verlangen naar het verloren paradijs 
aan ten grondslag. Het is een hunkering naar een tegenpool van de verstedelijking en 
de industriali satie. J !et gewenste oerparad ijs is echter niet hetzelfde als een wilderni s, 
maar is een parklandschap waarin de mens in harmonie leeft met de naruur', beweert 
landschapsfilosoof Petran Koekelto ren.6 'Bi j het maken van nieuwe naruur moet men 
niet alleen maar uitgaan van ecologie, maar ook van landschapshistorici, landschapskunste
naars, architecten et cetera. Men moet de versch illende componen ten van een ruimte juist 
combineren in plaats van ze van elkaar te scheiden. Natuur, cu.ltuur en infrastructuu.r 
bepalen al samen het landschap,' vo lgens Jan Douwe van der Ploeg' . Bij her maken van 
nieuwe natuur tracht men echter de cultuur te scheiden van de natuur. 
Ri jkswaterstaat beschikt dus over de toekomst van de veerhaven. Z ij v.~ I her inrichten 
als natuurgebied , zoals men dat ook van plan is met de veerhaven in Kruiningen. De 
veerhaven als natuurgebied past binnen het kader van het Natuurcompensatieprogramma 
Westerschelde, wat gestart is sinds de ve rbreding van de Westerschelde. Zolang er geen 
ander plan wordt ingediend wordr de veerhaven omgetoverd in een kleinschalig schorren
en geulengebied. Di t onrwerp voor de veerhaven lijkr alJeen gebaseerd te zijn op zoge
naamde 'gelijke' gebieden in de omgeving•. 
Oi de ,·eerhaven nu natuur wordt of een jachthaven is niet de juiste vraag. :Vien zou zich 
moeten afvragen hoe we willen dat ons landschap er uit ziet. Willen we her platteland 
transformeren van productielandschap naar consurnptielandschap, of wiJlen we natuur 
compenseren) Als er al vragen gesteld worden, gebeurt dat te veel binnen de gemeentelijke 
grenzen. Zo zien we het plan ' Kloosterzande aan zee' al snel uit beeld verdwijnen, nu 
de gemeente Hontenisse niet meer bestaat. I-let is een cultuur-poli tieke vraag die gesteld 
moet worden. Ook het creeren van nieuwe natuur heeft te maken met het inrich ten van 
het land. 
'Eerst moet je een vis ie hebben op de identiteit en de karakteristieken van het landschap, 
pas clan kun je beslissen wat je gaat ontwi.kkelen .... I-let stteekeigene heeft lang in het 
verdomhoekje gezeten,' zegt historisch geograaf Hans Elerie, 'maar nu treedt het weer 
op de voorgrond. Je zier dat het 'gebiedsgericht beleid' dat een aantal jaar geleden werd 
uitgevonden, in regels vastloopt. De geli jk··waardigheid gaat ten koste van alles, ook ten 
kosre van het regionale.' In de kritiek op de ruimtelijk ordening zie je voortdurend 'het 
gebrek aan beleid ' terug komen. Bij de analyse van een siruatie is her ,·an belang om het 
in een breder kader te plaatsen. 
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College Hulst bhjft Kloostcrzandc aan zcc ;.den als CCn proJcct 
Burgemccstcr en ucthouders van Hulst hou<len onverkort vast aan een mtegrale v1s1e voor het proiect Kloosterz.mde aan 
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H P.mweb (PZC winter 2tl03J 

4. Architectonisch ontwerpen volgens de beeldende kunst 
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Archi tectuur is een vakgebied met vele raakvlakken. Als architect kun je je clan ook niet tot 
puur architectuur beperken. l::r wordt van je verwacht dat je kenni s hebt van disciplines die 
vetwant zijn met archi tectuur, zoals constructie f ontwerpen, bouwtechniek, bouwfys ica. 
Ouk maatschappeli jke betrokkenheid is voor archi tecten van belang. D e maatschappij en 
de politiek hebben hun ui twerking op de ruimtelijke ordening in Nederland en zodoende 
ook op de archi tectuur. Een heel ander raakvlak met archi tectuur is kunst. 
Waar ligt het verschil of waar ligt jui st de overeenkomst tussen architectuur en beeldende 
kunst) Als JC het bekijkt zoals als Tschumi bet zegt: 'E r is geen archi tectuur zonder 
actie, programma en gebeurtenis.' D an li jkt architectuur ver van kunst te st:aan. Kunst 
kan immers volstaan zonder actie, programma of gebeurtenis. l'vfaar Tschumi voegt er 
het volgende aan toe: 'D e ervaring bij 'het be\\regen door' is van groot belang.' Als je de 
architectonische beleving beschouwt en de ervaring van kunst, clan zie je dat deze soms 
heel di ch t bij elkaar liggen. 
Voor het vak Archi tectuur 4 heb ik een essay geschreven over het raakvlak van beeldende 
kunst met architectuur.9 Het gaat daarin vooral over de ontw ikkelingen van minimal art. 
D e minimalisten spitsten zicb steeds meer toe op ruimtelijke en temporele factoren. Dir 
zijn factoren die aansluiten bij een universele beleving hetgeen van groot belang is bij 
het maken van kunst voor een publiek subject. Minimalisten maken zicb steeds meer los 
van traditionele opvattingen. Z ij stellen de beschouwer niet meer a.ls particulier subject 
zoals voorheen, maar als publiek subject. E n ze gaan nog verder. Kunst is nu niet alleen 
meer gemaakt voor een publiek sub ject, maar ook door een publiek sub ject. Perceptie en 
receptie word t in de minimal ar t geli jkgesteld. D e maker en de beschouwer vallen samen, 
bet ateli er is het mu seum en andersom. 
Ook de invloed van de psychoanalyse en de gestall ttberapie uit de jaren '70 is merkbaar bi) 
minimal art. I-let gedrag van de kunstenaar komt centraal te staan. Kunstenaars gaan eerst 
nog op zoek naar de grenzen van hun eigen gedrag. Uiteindeli jk gaat: deze bezwerende 
handeling over in rnanipulatie ,·an de beschouwer. 
Kunst verwijst uiteindeli jk alleen nog naar de beleving \'an de beschouwer van zin tuiglijke 
manipulaties en ruimtelijke restricties. D e beleving van ruimtelijke en temporele factoren 
waar het nu in de minimal ar t omgaat st:aat heel dich tbi j de beleving van architectuur. 
E en kunstervaring is soms gelij k aan een archi tectoni sche beleving. Hieronder staan een 
aantal voorbeelden. 
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Progression, Donald Judd 
Een materiele weerspiegeling van een stapsgewijze beweging van iemand die erlangs loopt. D e be\\'eg
ing van de bcschouwer, bet ritme van zi jn stappen en de ricbting waarin bij loopt zij n rccbtstreeks 
binnengedrongen in de structuur van het beeld. '° 

Platte vloerstruc tuur, Carl Andre 
J\1aximaaJ ruimtebeslag met minimale middelen. D e toeschouv.rer staat voor een keuze, er omheen of 
er m·erbeen. Men voelt zich onvrij en gemanipu leerd. 11 

G reenligbt Corrido r, Bruce Nauman 
Een kun stwerk dat geen informatie toevoegt aan de omgeving nrnar juist bestaande informatie 
onttrekt. De leegte die acbterblijft leidt tot een verdere comprimering van de gedragsruimte van 

bet publiek." 

In bovenstaande voorbeelden komt de manipulerende 'kracht' van minimal art naar voren 
die architectuur ook bezit. H et woord manipulerend heeit een negatieve klank. Toch is 
manipulatie in arch itectuur van groot belang. Je zult als archi tect moeten voorkomen dat 
mensen verdwalen in jouw gebouw. Her beroeren van de zin tuigen zoals kunst dat ook 
beoogt te doen is van groat belang voor architectuur. Mensen willen zich op hun gemak 
voelen in huis op hu n werk. J\rchi tectu ur heeft dus een stusende en ordende rol. Oat 
blijkt wel uit een bezoek aan het restaurant 'Blindekuh ' in Zurich. Hier krijg je dezelfde 
ervaring als blinde mensen. Je eten mag je nog in het Li cht uitzoeken, maar het opeten 
gebeurt in complete duisternis. 

'D e climensics va n de ruirnte zi jn opeens onmetelijk. Plotseling word ik me bewust van de ordende 
kracbt van archi tcctuu r. Anders zit ik altijd letterlijk in een rnimte die bestaat ui t uiterlijke coorclinaten. 
N u zit ik in meze lf, dicbt bij mezelf, bijna te dicht.. .. als een zintuig wordt uitgescbakeld, gaan de 

andcre zfr1tLi1gcn aanmcrkclijk intensievcr werken.' 13 

AJs architectu ur atWezig is merk je hoe ordenend en sturend architectuur is. 'J'ijdens een 
zomervakantie werd ik geconfronteerd met een zelfde soort ervaring. In !\ix-en-Provence 
bezocht ik het museum van Victor Vasarely. Mijn blik raakre verward bij het zien van ziJn 
tapijten die daar ophingen. Door het complexe netwerk van de atWisseling van donkere en 
Li chte stroken en door de combinatie van vlakken en 'valse' perspectieven suggereren zijn 
werken een dubbelzinnige ruimte. Hij weet het oog zo te manipuleren dat je ve rschillende 
driedirnensionale vormen ziet in een tweedimensionaal vlak. Zij n werk is een vorm van 
optische kunst. Optische kunst is gebaseerd op een bepaald fysiologisch proces in het oog 
en de hersenen waar we ans normaal gesproken niet: bewust van zijn. Deze kunststroming 
maakt je juist bewust van dergel ijke processen. I-let roept de illusie op van beweging en 
ruimte door een grafische ordening van scherp begrensde en abstracte lijnstTucturen. 
Her bewust maken van zaken die ongemerkt aanwezig zijn, komt ook terug bij land art. 
Dit is een vorm van kunst die extreem verbonden is met het landschap. Land art heeft een 
relatie met de specifieke karakteristieken van de situatie. I-Ii erdoor ontstaat een interactie 
tussen de beschouwer en het landschap. Deze confrontatie zorgt ervoor dat je de situatie 
anders ervaart, terwijl her kunstwerk de situatie we! in haar waarde laat door juist de 
karakteristieken van de situatie te versterken. 
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De sturing en ordening van de blik en de beleving van de beschouwer is een belangrijk 
aspect van architectuur. Dit komt te rng in verschillende vormen van kunst, zoals onder 
andere in minimal art, optische kunst en land art . Als architect zou je hier van kunnen 
Jeren. Theo van Doesburg maakte al s kunstenaar de stap naar architectuu.r. J lij was 
van mening dat de schilderkunst iets toe le voegen had aan architectuur, iets war tot 
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nu toe archi tectuur nog niet bezat, maar wel nodig had. Hi j creeerde met kleuren 
contra-constructies in de bestaande architectuur. Z ijn kleurvlakken zijn het antwoord op 
de psychische behoefte van de mens. Architectuur had volgens hem dergel ijke contra
constructies nodig om zo het duali sme tussen de psychische en materiele behoefre van de 
mens op te lossen. Di t gaf een gebouw volgens hem de vereiste dynamiek. Van Doesburg 
zette beeldende kunst in al s middel om een een dynamisch vierdimensionaal concept van 
archi tectuur re verwezenli jken. 
I let raakvlak van archi tectuur en beeldende kunst wil ik benu tten tijdens mi jn afstuderen. 
lk wil Van Doesburg, land art en optische kun st onderzoeken om ze ve rvolgens toe 
t:e voegen aan mi jn ontwerpproces. De verschi.llende kunstvormen dienen als middel 
binnen mijn afstuderen die invloed zu.ll en hebben op mijn manier van ontwerpen. Op 
dezelfde manier heb ik gedurende mijn afstuderen een ontwerpoeiening gedaan. Ik heb 
een bestaand gebouwtje uit de veerha\·en, een wach thokje, bewerkt volgens de principes 
van Van Doesburg en land art. 14 



28 

Laatstc \.tar tcn \OI wccmocd en \Ctlangcn 
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Het meisjc met de boemen, Van Docsburg 
G co mctrischc compositic, Van Doesburg 
Koe, Van Docsburg 
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Geen bcric ht mccr \ .m de hofmccstcr 
·'Het 1s •ail, nu geen vcrtrouw<l gelu1d meer v.m ronkenc motorcn, kinder~cemnwn, num·~ d1e van hct dek nidcn Geen bencht 
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(PZC maart 2ll03) 

5. Kunststromingen 

5.1 Van D oesburg (1883-1931) 

Vanaf 1916 vind t de moeizame sttijd plaat:s van Van Doesburg om de ruim te te kunnen 
vormgeven naar zijn inzichten. Voorafgaande aan de uiteindeli jke stap van schilderkunst 
naar architectuur van Van Doesburg ligt een ui tgebreide ont:wikkeling ten grondslag die 
bi j Cezanne begonnen is. Het schilderiJ ' li er meisje met de bloemen' uit 1914 rnn Van 
Doesburg is geen 'objectieve' weergave van een waarneming, maar een psychische indruk 
vertaalt in k.leur en vorm. Met behulp van contrasten tussen de gebruikte vormelementen 
tracht Van Doesbu.rg jui st zijn visie van na·lviteit en argeloze verrassing over te brengen op 
de beschouwer. Volgens Cezanne moest in de schi.lderkunst een waarneming terug worden 
gebracht tot elementaire stereometri sche vormen. 
H et ku bisme komt steeds duideli jker naar voren in het werk van Van Doesburg. I lij brengt 
vormen volledig terug tot li jnen en vlakken. In 'Geometri sche compositie' is duidelij k hoe 
hi j uitgaat van mathematische vormen. Met abstracte vormen creeert hi j geheel volgens de 
ideeen van het kubisme een 'nieuwe' afbeelding. 
Voor zijn glas-in-lood composities maakte Van Doesbu.rg gebruik van motieven 15

• Deze 
motieven ontstonden door een waarneming te ,·erta.len naar li jnen en vlakken. Voor de 
'Compositie VIll: De Koe' worden gebogen Li jnen d ie de natuurlijke rnrm van een koe 
beschrijven omgezet in rechte lijnen. Vervolgens worden d it ho1izontale en verticale li jnen, 
di e ui teindel.ijk getransformeerd worden tot vlakken. De impressie van de natuur, van een 
koe, is vertaald naar een geometrische taal. 
D e manier waarop Van Doesburg de principes van het kubisme nastreeft, legt de nadruk 
op richtingen. Niets is richtingloos, echter niet altijd is de richting van iets direct zichtbaar. 
Als je natuu.rl.i jke vormen omschrijft in recht:e Lijnen, of zelfs horizontale en verticale 
li jnen, openbaar t zich een rich ting. Zo zie je bij 'De Koe' dat de verticale richting gaat 
overheersen. De vraag is of dit een objectief bepaalde richting is. I-let Lijkt: erop dat deze 
verticale richting voortkomt ui t een objectiei proces. De eenduidigheid van dit proces val t 
echter te betwijielen. \'(/anneer je de 'natuurli jke koe' beki jkt, kun je ook een aniculatie 
herkennen van horizontale lij nen. I-l et abstraheringsproces van Van Doesburg wordt 
k.laarbli jkeli jk bei"nvloed door een subjectiviteit van Van Doesburg zelf. De objectiviteit 
van de abstrahering 'De Koe' wordt met name bepaald door de afwezigheid van emotie 
in de tekeningen. 
De achterliggende gedachte bi j Van D oesburg is zijn zoektocht naar het universeel 
beginse l. Bi j deze zoektoch t staan gevoelens in de weg. Volgens van Doesburg gi ng her 
om de essentie van de zaak, het idee. J l ij tracht:te de werkelijkheid te ontra fel en zoals dat 
volgens het dualisme mogeli jk is. J-Iij maakte een scheiding tu ssen her onveranderl ijke 'zijn' 
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en het veranderli jke, de zichtbare wereld. 
Van D oesburg komt zo bi j de essentie van het kub isme. Het kubisme legt een patroon 
bloot dat aan de werkeli jkheid ten grond slag ligt. Het reduceert natuurliike vormen tot 
kubusvormige basisstructuren. D it is hetgeen waarin de beeldende kunst o f schilderkunst 
versch il t van de architectuur. D e archi tectuur client zich niet los te maken van de natuur, 
aangezien haar ui tdrukki ngsmiddelen al tameliJk abstract zijn. Als schilder reali seerde hij 
zich de ruimteli jke werking van kleur, terwijl hi j schilderde in de 'rujmteli1ke vlakheid ' . Hij 
wilde deze virtuele werking van kleur omzetten in een concreet ruimtel ij ke, in archi t:ectuu r. 
Van Doesburg benaderde architectuur vanuit haar beeldende kant met zijn zoektocht naar 
de ruimtelij ke werking van kleur. 
In de kleurvormgeving van het in terieur en exteri eur voor het woonhuis van D e Lange 
in Alkmaar uit 1917 gaat Van D oesburg uit van het idee dat alle vlakken 'los' moet:en 
worden gemaakt door een tegengestelde licht:e kleur. Dit losmaken staat voor destruct:ie. 
Verschillende panelen voorziet hij van complementai re kleuren. Alles word t door wit 
afgegrensd zodat geen aaneenri jging van kleuren ontstaat. D e elementen verkrijgen zo 
hun zelfst:andigheid, waardoor de kleurcompositie los in de ruimte staat. Di t heeft een 
immaterialiserende werking op de bestaande construct:ie. D e schilderkunst bezit niet meer 
de vereiste vlakheid, maar vorm t: zo een eigen constructie. 
Bij het huis Van Zessen in Alblasserdam wilde Van D oesburg in de r uimte zwevende 
vlakken crei'ren. D eze kleine in de ruimte zwevende vlakjes geven steeds de kleur weer 
van een paneel van de vier deuren. D e kleurvlakken hebben diagonale relaties met elkaar 
die haaks op de constructie van de bestaande archi tectuur staan. Di t maakt het gebouw 
minder zwaar en verlost het esthet:i sch van haar binding aan de wetten van de stat:ica. Hier 
komt ook de benaming 'kl europlossingen' vandaan. D e kleun-erbanden gaan tegen de 
bouwkundige verbanden in. Ze lossen als het ware de bestaande bouwkundige constructie 
op, volgens het destruct:i eve schema met diagonale kleurbewegingen. Door middel van 
kleur probeert Van D oesburg de dimensie van de ruimte aan te geven. [ Ii j maakt een 
kleurconstructie die contrasteert met de bestaande bomvkundige constructie. 
In de contra-constructies van Mruson Pat:ticuliere maakt Van D oesburg duidelijk wat 
hij bedoel t met ' ruimteli jke beelden' . Hiet:in worden ziJ n ideeen over losmaking, verzeli
st:andiging en doordringing van de verschillende bouwelementen verdet: gebracht. De 
oppervlakten en volumes worden als vlakken en massa's opnieuw in kleur georgani seerd , 
onaih ankeli jk van elke fun ct:ionele bepaling. I-let model laat een gedesorganiseerde r uim te 
over. Dit klop t met zijn ideeen over de vier-dimensionaliteit, waarbiJ het resuJterend beeld 
niet spoort met de drie-dimensionale werkeli jkheid . 
In de Aubette creeert hi j een sieer, waarin de beschouwer op een spirirueel niveau wordt 
gebrach t, los van de materiele werkelijkheid. Hij tracht hier niet alleen de bouwkundige 
construc t:ie te verlossen, maar ook de mens. l Ii j beantwoordt de psychische behoefte van 
de mens, door middel van een contra-constructie van kleuren. Van D oesburg construeert 
in de Aubette een r uimte door middel van losstaande schi jnbaar zwevende vlakken, zoals 
je di t ziet in de axonometrische tekeningen. De materiele behoeftes van de mens worden 
zo opgelost door middel van kleuren. 
Geheel volgens het elementari sme ziet Van Doesburg deze psychische behoeftes niet 
als secundaire behoeftes. Alles is elementair gezien aan elkaar gelij k en tegelijker tijd 
verschillend van elkaar. De N ieuwe Archi tectuur waar Van D oesburg voor stond , client 
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het duali sme tussen de materide en psychische behoeites op te lossen. Een gezonde 

ontwikkeling van architectuut begint volgens Van Doesburg met her zoeken naar de 
samenstellende elementaire delen ervan. Alleen op grond van her oorspronkelijke, kan 
men gaan experimenteren. Van Doesburg gaat dus uit van elementaire middelen zoals 
massa, vlak, tijd, ruimte, Lich t, kJeur, materiaal en functi e. Deze elementaire middelen zijn 
gelijlnvaarcLig, maar ieder deel!:]e wordt vanuit de eigen waarde benaderd. 
Tijd doet hier als elementair middel haar intrede in de architectuur. Her is de taak van 
de Nieuwe Architectuur om met een correcte vorming van het ruimtelijk lichaam de drie
cLimensionale ruimte te beheersen. D e Yier richtingen van de ruimte dienen gezamenlijk in 
een begrip gevat te worden. Dir kan alleen als een archi tect ook tijdruimtelijk kan denken. 
Een archi tect moet niet alleen ruimtes ontwerpen waarin men kan slapen, wassen en eten. 
Hij moet ook nadenken over het gebruik van de verschillende ruimtes. De tijdmaat van het 
'iets-na- iets-anders' is bepalend voor de indeling van het 'iets- naast-iets-anders'. Om een 
eenheid tussen deze twee elementen te bereiken, zal men elementair naar een oplossing 
moeten zoeken. 
De ervaring bi j het bewegen door een gebouw is van groot belang voor de architectuur. 
Zoals het menselijk handelen vol beweging zit, zo is ook architecruur dynamisch. Dir zien 
we ook in r lui s Rosenberg. Doordat de \·erschillende ruimtes op elkaar betrokken zijn, 
ontstaat er een ruimtelijke vormgeving die elas ti sch en beweeglijk is en aan iedere ruimte 
een eigen karakteristiek verleent. Ook in Maison Particuliere zien we een ui tbeelding \·an 
het proces van het wonen. N iet alleen de ve rdeling en de bestemming van de verschillende 
ruimten zijn bepalend voor de vormgeving. Er is sprake van een dynamisch beeldend 
gebeuren dat bijdraagt aan de architectonische beleving van de woning. 
In Maison d 'Artiste word t de factor 'tijd' uitdrukkelijk opgenomen in het ontwerpproces 
Van Doesburg en Van Eesteren. De nadruk wordt gelegd op de voortgang \'an de ruimte. 
De bui tenmuren en de \·ooruitspringende overdekkingen op de verschillende niveaus zijn 
naar gelang hun karakter als kJeurelementen \·an her gebouw behandeld. Vlakken en 
kleuren vallen zo volledig samen en dekken elkaar. Door deze identificatie van kleur met 
bepaalde ruimtebepalende vlakken ontstaat een ruimtegevoel. E r ontstaat een ritme en 
een melodische beweging in het bouwlichaam. Door de vermenigvuldiging van ruimte 
met: tijd ontstaat de vierde cLimensie. Deze wordt beeldend door kleur. De dynamische 
eigenschappen van kleur, ve rlenen volgens Van Doesburg de nieuwe vierde dimensie 
aan de ruimte. De toepassing van kJeur vergroot ruimtes, laat ze juist krimpen of laat 
ruimtes doordringen in elkaar. Kleur bewerkt ruimtes met haar dynamische werking tot 
architectuur en beantwoordt zo de psychische behoeftes van de mens. 16 

In tegenstelling met alle stij len van voorheen, kent de nieuwe architectonische methode 
geen grondvorm. Her elementarisme van de Nieuwe Architectuur sluit een alles bepalend 
type uit. De verschillende elementen hebben allen een directe spanningsverhouding met 
de open ruimte. Een ruimte houdt niet op bij een kant van de muur. De _ ieuwe 
Architectuur is open. De \'erschillende functionele ruimte-cellen dienen niet binnen een 
gesloten kubus te worden gevat. Het 'geheel' bestaat ui t een ruimte, die naar de functionele 
eisen moet worden ingericht. Vanui t het middelpunt van 'de kubus' waaieren de Yerschil
lend e functionele ruimte-cellen uit naar buiten. [ loogte, breedte, diepte en tijd komen zo 
plasti sch tot uitdrukking in de open ruimte. 
Binnen deze Nieuw Architectuur is niet meer duideli jk wat nu ontworpen is en wat niet, 
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omdat alles gelijkwaardig gecreeerd is. De nieuwe architectuur kent geen enkel pass ief 
moment. I let gat in de muur heeft als openheid tegenover de geslotenheid van het 
wandvlak een actieve betekenis. In de Nieuw Architectuur ontstaan geen gaten of leegtes. 
Elk \' lak en elke ruimte, elk gat en elke leegte is door het contrast bepaald. I let eigenli jke 
'vormthema' is niet meer helder. De zwarte vormen op een tekening kunnen je zien als 
'bouwsel' of juist als onderbreking van de witte achtergrond. Van Doesburg speelt zo met 
de blik van de beschouwer. I let verschil tussen voorgrond en achtergrond is verdwenen. 
Ze zij n aan elkaar gewaagd. De spanning tussen vorm en achtergrond verheldert her 
principe van de vierde dimensie. De vierde dimensie; de dynamiek van de archi tectuur 
word t in stand gehouden door dit dialectisch begin se l. 
Tussen de verschillende elementaire middelen waaruit architectuur bestaat:, client een 
eenheid te warden gezocht, die de \'erschillende elementen in hun waarde laat. Het 
resu.ltaat is een verzameling van elementen die aan elkaar gewaagd zijn. In de architectuur 
bestaat geen toeval dat een leegte ruimte bepaalt. Zowel 'voorgrond ' als 'achtergrond' zijn 
ontworpen. De spanning die ontstaat russen vorm en 'achtergrond ' houdt de dynamiek 
van de archi tectuur in stand. f let blaast de architectuur voortdurend fri sse adem in. 
Van Doesburg hield zich bezig met het introduceren van de schilderkunst in de architec
tuur. Aan zij n werk·wijze liggen uitgebreide theorieen ten grondslag die verhelderend 
werken op het architectonische onrnrerpen. Hij ging op zoek naar de essentie, het ware 
'zijn', van dingen. 

5.2 Land Art (vanaf eind jaren '60) 

Wat ik inuoduceer in het land probeen het bestaandc landschap niet te domineren of te overdon 
deren, maar het probeert er juist mee te werken , tenvijl het een nieuwe er varing produceert. Tk werk 
met het landschap en ik hoop dat het object en het land gelijkwaardige spelcrs zij n.' 
Maya Lin 

Aan het ei nd van de zestiger jaren kozen kunstenaars ervoor het landschap zelf te 
gebmiken in de kunst. :Vien gebruikte 'natuurlijke' materialen en werkte met de opvallende 
kenmerken \'an het landschap. De eerste land art kunstenaars waren Michael f leizer, 
Robert Smithson, Walter de Mariah en Robert Morris . . Hun werken waren sterk gebonden 
aan hun plaats en hun betekenis gaat voor het grootste gedeelte en relatie aan met de 
specifieke karakteristieken van hun omgeving. Een van de ambities van land art was om 
de relatie met de natuur te verwoorden en ook te vonnen. I-let basisconcept van de natuur 
werd herdacht. De natuur bleek in die tijd niet meer onmetelijk en onuitputbaar te zijn, 
maar juist broos en bedreigd. De natuur was niet meer onaihankeli jk van de cu.ltuur, 
maar jui st een creatie daarvan. Robert Smithson nam in zij n schrijven en scu.lpturen de 
ui tdaging aan om een meer realistische en betrokken relatie met de verminkte natuur te 
ontwikkelen. 
In de late jaren '60 keerde men de stad de rug toe in de vlucht naar de natuu.r. Eerst nog 
als romantici, maar al snel meer pragmatisch. f let landschap had bescherming en herstel 
nodig. Deze behoudende impu.ls zie je ook in de pogingen van kunstenaars die hun werk 
gebruiken met de bedoeling om de 'verwoesti ng' van de omgeving in zowel de stad als 
op het platteland te herstellen. D e Amerikanen werden in die tijd geteist:erd door een 
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diepgaande tweeslachtigheid richting natuur. Aan de ene kant bestond de drang de natuur 
te exploiteren en aan de andere kant was het gevoel aanwezig de natuur te beschermen 
vanwege haar schoonheid, maar ook vanwege haar morele en spirituele positieve invloe
den. De relatie van de mens met de natuur is een van de meest betekenisvolle expressies 
van cultuur, vergeli jkbaar met de relatie met het heilige. Hoe men nu precies met het 
landschap moet omgaan is niet echt aan de orde in land art. I-let belangrijkste wat land 
art ons doe t inzien is dat het landschap een van de primaire 'plaatsen' is van culturele 
expressie, waar sociale, omgevingswaarde en ook esthetische waarde warden benadrukt. 
Land art kunstenaars waren ervan overtuigd dat: zij bet:rokken moesten worden in esthe
tische beslissingen die routinematig gemaakt worden als onderdeel van het landgebruik, 
stedebouw en landontginning. Deze bet:rokkenheid betrefr de sociale voordelen van land 
art. 17 

Land art heeft de beeldhouwkunst laten zien dat de omgeving en in her bijzonder het 
landschap belangrijk is voor zowel de formulering van het ontwerp als voor de beleving 
ervan. Het gaat over het algemeen over het landschap zelt~ de schaal, de uitzichten, het 
essentiele horizontale karakter, de topografie en de menselijke en natuurlijke gesch iedenis. 
Deze vorm van kunst gaat niet alleen over het land schap van nu; de gehele geschiedeni s 
van het bouwen in het landschap is de basis van de hedendaags werken. Land art is vaak 
gemaakt van de materialen die aanwezig zijn. Het onthu.lt de aan verandering onderhevige 
karakteristieken die een werk aanneemt tijdens verschillende condities. 
Land art confront:eert: je met de omgeving, zoals de 'Sun Tunnels ' van Nancy Holt. I Iierin 
ervaart men op men selijke schaal de enorme grootheid van de natuurlijke omgeving. De 
karakteristieken van de omgeving zij n bepalend voor land art. In Turrel's project 'Roden 
Crater Project' worden deze karakteristieken geexploiteerd. I-let was zijn ambitie om ons 
opnieuw de extra-ordinaire verhoudingen, fysisch, symbolisch en psychisch, van licht, een 
van de alledaagse clingen van ons !even, te laten ervaren. Land art gaat dus een interactie 
aan met de omgeving; het confronteert je met het landschap. 
In Nederland maakte de abstrac te schi lderkunst rond 1920 een einde aan de landsc
hapsschilderkunst. De herleving van de landschapskunst k·wam hierna van de mimtelijke 
werkende kunst:enaars. I let begon met kunst in het landschap. Ook door de indoed van 
de percenrageregelingen, kreeg men eind jaren '50 steeds meer belangsteUing voor de 
omge\·ing. De kunstwerken van de minimalisten bleken bui ten ook beter tot uitdrukking 
re komen. Er ontstond een hernieuwde belangstelling voor de natuur als alternatief 
voor de wegwerpcu.ltuur. Men ging naar buiten om het landschap te veranderen. Zoals 
Amerikaanse kunstenaars de behoefte hadden om een plek op aarde de hunne te maken. 
:Vien deed ingrepen in het landschap met eenvoudige vormen en het landschap zelf als 
beeldhouwmateriaal. 
Land art werd in Nederland gei"ntroduceerd tijdens de tentoonstelling 'Sonsbeek buiten 
de Perken' in 1971. Al snel bleek dat Flevoland een ideale inspiratiebron was voor land 
art kunstenaars. De kunstenaars voelden zich aangetrokken tot Flevoland, een gebied waar 
men de hand van de ontwerpers voortdurend in herkent. Men voelde een verwantschap 
met de ontwerpers die een maagdelijk gebied mochten inrichten. Het gebied wat nu 
Flevoland is, een modern rationed verkaveld droogmakerijenlandscbap, kun je zien als een 
totaal kunstwerk. I-let monumentale landscbap met een enorme scbaal, bestaande uit forse 
recbte lijnen is een ku.nstwerk op zicb. 18 
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Architectuur en beeldende kunst zijn terug te brengen tot ruimtelijke en temporele 
fac toren die de beschouwer manipuleren. Beide discipJjnes trachten de zintu.igen van de 
beschouwer te beroeren. Deze zin tuigelij ke ervaring is de essentie van beide disciplines. 
Di t: raakvlak van architectuur en beeldende kunst komt duideli jk in Land Art naar voren. 
Deze vorm van beeldende kunst gaat een interactie aan met de beschouwer. Land Art is, 
zoals de naam zelf al zegt, extreem verbonden met het land, de situatie. De inhoud van 
het werk heeft: een relatie met de speci fi eke karakteristieken van het landschap. Doordat 
Land Art zo in tens is verbonden met het landschap, bewerkstelligt zij ook een in teractie 
tussen de beschouwer en het landschap waarin het kunstwerk zich bevind t. 'Sea Le\•el' van 
Richard Serra is ontstaan door de topografie van de plek. Zeewolde, de plaats waar het 
kunstwerk zich bevindt, ligt onder zeeniveau. D e ' inrichting' van de plek is met 'Sea Level ' 
conceptueel en perceptueel geherstructueerd. De twee donkergri jze wanden van Richard 
Serra maken de zeespiegel bchameli jk. Richard Serra maakt met de muren de betekenis van 
het zeeniveau voor Zeewolde duideli jk. De omgeving krijgt hierdoor een nieuwe beteken is, 
waardoor de beschouwer zich moet herorienteren. 
De eenheid die Land Art met het landschap vormt is kenmerkend. D e grens tussen 
het kunstwerk en het land schap verd,,.~j n t binnen deze vorm van kunst. Land A rt lij kt 
een sub tiele vorm \·an kunst te zij n. May Lin zegt hierover het volgende: 'Wat ik 
in troduceer in het landschap probeert het bestaande landschap niet te domineren of te 
overdonderen, maar probeert juist met het landschap te werken, terwij l het een nieuwe 
erva ring produceert '. 19 Land Art versterkt de bes t:aande kracht:en van het landschap. Het 
laat her land schap, de natuur, in haar waarde en het intensiveert de ervaring van de 
omgevmg. 
Als je door de 'A.ardzee' van Piet Siegers loopt, lijkt het alsof 1e door een park loopt. De 
aardmassa's beletten je het zicht, waardoor je geen idee hebt waar je je begeeft tot het 
moment waarop je bij een doorki jk komt. Met ui tgestrek-i:e polders in je vizier herinner 
je je weer waar je bent. I-let kun stwerk vormt een contrast met de eenvoud van het 
omringende polderlandschap. Dit contrast is echter niet vernietigend. De 'Aardzee' keert 
Flevoland als het ware binnenste bui ten. Vanui t de polders zelf ziet alles er eender ui t. 
De 'A.ardzee' valt niet eens zo zeer op. Vanuit het kunstwerk, dat zelf een totaal ander 
landschap is, ervaar je de Flevopolders echter al s iets onbekends. Piet Slegers bewerkstel
ligt op een harmonieuze wijze een contrast tussen zijn kunstwerk en het omringende 
landschap, waardoor de ervaring van dit land schap ge"in tensiveerd word t. 
De subti li teit ,·an Land Art val t te betwijfelen wanneer we ki jken naar de grootte van 
een werk. Land Art is geen kunst waar je zomaar om heen kun t lopen, zoals bij een 
museumstuk. Deze kunst is zo groot al s de natuur zelf, alsof de kunstenaar het tegen de 
natuur wil opnemen. De 'Aardzee', zo groot als een park, kun je alleen ervaren wanneer 
je er doorheen loopt. De subtili teit van Land r\ r t betreft niet zozeer de omvang van 
het kunstwerk, maa.r meer het concept. I let tracht de natuur in haar waarde te laten, 
joist door haar karakteristieken te versterken. De kunstenaar gaat mee in de 'gedachtes' 
van de omgeving. I !et nieuwe landschap wat Piet Siegers in troduceert is niet zomaar een 
landschap. De 'A.ardzee' is de vormgeving van de geschjedenis van de Flevopolder. Door 
aardmassa's tegenover elkaar te stellen ontstaat de ges tolde beweging \'an het wa ter in de 
oude zeebodem. Piet Siegers legt met de 'Aardzee' het ve rband tussen het nieuwe land 
en de ve rdwenen zee. 
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De karakteri stieken van het landschap die land art benu t, liggen niet altijd aan de 
opperdakte. Land art kunstenaars werken vaak met natuurlijke materialen en gebruiken 
opvallende kenmerken van het landschap. De inhoud van een werk grijpt ech ter vaak terug 
op het verleden en het maakt toespelingen op de toekomst. Dit k-wam al naar voren bij de 
'Aardzee' en ook 'Sealevel ' verbindt het heden met het verl eden. I-let geeft vorm aan de 

zeespiegel die vroeger we! aanwezig was op deze plaats. 
Het begrip ti jd speel t een belangri1ke rol in land art. Aan de ene kant omdat het 
inhoudelijk aansluit bi j het verleden van de locatie en aan de andere kant omdat het bei'nv
loed wordt door de tijd in de toekomst. J let onthul t de aan de verandering onderhevige 
karakteri stieken di e een werk aanneemt: tijdens verschillende condities. Een karakteri stiek 
voorbeeld van de ro l \·an deze tijdeli jkheid is 'Spiral Jetty' van Robert Smi thson. De 
invloed van de veranderingen in de natuur speel t in di t werk een alles overheersende rol. 
'Spiral Jetty' is door een stijgende waterspiegel inmiddels verdwenen onder het waterop

pervlak. 
Land art gaat soms verder terug in het verleden door bijvoorbeeld de gehele geschiedenis 
van het bouwen te betrekken in een werk. De 'Groene kathedraal' van Marinus van 
Boezum, een een op efo weergave van de kathedraal in Reims, word t ook tot land art 
gerekend. De vraag is of dit werk we! zo eenduidig te is benoemen als land art. I let werk 
van Marinus van Boezum is een reactie op de nieuwe architectuur die in het artific iele 
jonge Flevoland in hoog tempo uit de grond is gestampt. De kathedraal is daa rentegen 
een langzaam groeiende, natuurli jke constructi e. De band met de sit:uati e is helemaal niet 
zo sterk als je weet dat hi j di tzelide concept een aan tal keren herhaald heeft op andere 
locaties. Voor een 'Abri' bi j :\leeltje Jans heeft hi j ook de plattegrond van de kathedraal in 
Reims gebruikt als abstrahering van her gotische cliche. De 'G roene kathedraal' is zeker 
een vorm van beeldende kunst op het raakvlak met archi tectuu r te noemen, maar land 
art is een groot woord. 
I-le t 'Observatorium ' van Robert Morris valt ook re betwijfel en als vorm van land art. I let 
'Observa torium ' bestaat uit twee concentrische ringen van aarde. In de buitenste citkel 
zijn drie vizieren aangebracht in de vorm van een 'v'. O p 21 maar t of 21 september, de 
dagen waarop dag en nach t evenlang zijn, zie je de zon opkomen door her middelste gat, 
precies tussen de 'v' in de tweede ring. O p de langste dag, 21 juni, komt de zoo op door 
de linker 'v' en op de korste dag, 21 december door de rech te r 'v'. De interact:ie russen de 
mens en de kosmos di e Robert Morris hier creeerr, is een t:ijdeli jk proces waarmee hij de 
beschouwer bewusr maakt van de ruimtelijke omgeving. 
Dit kunstwerk heeft geen directe relatie met de omgeving. Het was zel fs eerst op een 
andere locatie geplaatsr. Toch beschouw ik her 'Observatorium' als een 'betere' vorm van 
land art clan de 'G roene Kathedraal'. J let ku nsru:erk is ontstaan uit een fascinatie voor 
de regelmatige geometri sche opzet van prehistorische monumenten en hun raadselacht:ige 
func tie. Men denkt nog steeds dat deze gebouwen naar hemellichamen verwijzen. Ook het 
'Observatorium' is een structuur die zijn vorm aan de onderlinge verhouding tussen de 
aarde en andere hemellichamen ontleent. 
Het kunsrwerk van Robert Morri s heeft dus geen relatie met de 'directe' omgeving, zoals 
men dat verwacht: bi j land art. l-Iet maakt kosmische proporties tastbaar voor de mens. 
I-let 'Observatorium' is een astronomisch meetinstrument: dar zo nauwkeurig mogeli jk 
de vier zonnewenden aangeeft. Her is een nieuwe benadering \·an t:iJ d, plaats en functie, 
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die de beschouwer bewust maakt van de omgeving waar iedereen zich in bevind t, het 
un iversum. De grootte van het heelal word t teruggebracht tot menseli jke proporties. Het 
'Observatorium' is een voorbeeld van land art dat de grens tussen landschap, beeldende 
kunst en archi tectuur geheel doer vervagen. 
I let 'Observatorium' is een kunstwerk met een functie. I-let is een astronomisch meetin
strument. Een groot verschil tussen archi tectuu r en beeldende ku nst is bet belang van het: 
fu nctionele. Architectuur onstaat uit de vraag naar een nieuw gebouw. Een gebouw, waar 
men functies in kan herbergen. D e fu nctie van het observato rium is echter niet de reden 
van bet bestaan. I-let astronomische meetinstrument is een middel om het concept van de 
kunstenaar aan de beschouwer duideli jk te maken. 1-let zorgt voor de gewenste ervaring. 
De ervaring die binnen archi tectuur word t bewerkstelligd heeft een meer functioneel 
karakter. Land Art doer enerzijds een toenadering tot architectuur. Anderzijds maakt zij 
met deze toenaderi ng het verschil tussen architectuur en beeldende kunst inzichteli jk. 

5.3 Optische kunst (van jaren '50 tot jaren '70) 

Optische kunst doet, zoals de naam al aangeeft iets met het oog. D eze \'Orm \'an kunst 
is een non-figuratieve sti jl uit de periode \·an de jaren '50 tot de jaren '70 die de illussie 
van beweging en ruimte oproept door een o rdening van scherp begrensde abstracte 
li jnstructuren en soms ook door kleurgebruik. 
O pti sche kun st is gebaseerd op een zeker fysiologische proces in her oog en in de 
hersenen waarrnn we ons normaal gesproken niet bewust van zijn, zowel niet in bet 
normale !even als bij het beschouwen van andere vormen \·an kunst. T'och zijn we ons 
in bet 'ware' !even soms bewust van een primair ru\·eau van op tische processen. Di t zijn 
processen van waarnemen die ons over het algemeen niet opvaUen. In op tische kunst 
gebeurt hetzel fd e als op het moment dat je bijvoorbeeld korts tondig een weg niet kunt 
onderscheiden Yan een muur. Uiteindeli jk verandert het wazige beeld in o fwel een weg 
ofwel een muur. In op tische kunst lost voor je ogen een monotome herhaling van lijnen 
o f punten op. Di t houd t in dat punten gaan flikkeren en bewegen, li jnen gaan bewegen, 
oppervlaktes zwellen en krimpen en Yo rmen, patronen en kleuren ontstaan en lossen weer 
o p. Di t wordt veroorzaakt door het feit dat je oog niet in staat is een punt te vinden 
om op te focussen." ' 
In een optisch kunstwerk ontbreekt een opvallend kenmerk o f patroon. Vermoeidheid 
en her gebrek voor gevoeligheid voor een bepaalde kleur of ti nt en de gecreeerde 
gevoeligheid Yoor andere kleuren dragen bij aan dit effect. O ptische kunst is een arena 
waarin visuele activiteit plaatsvindt. Optische kunstenaars -..ri llen dat er iets 'gebeurt' op het 
doek. O ptische kunstwerken bestaan minder als objecten, maar meer als generatoren van 
percep tu ele ant:woorden, reacties van de beschouwer die berekend zijn door de kun stenaar 
zel f. D e kunstenaa rs zijn er echter niet op uit een illusie t:e creeren of om het publi ek 
te bedriegen. D eze effecten worden gecreeerd ]outer vanwege de visuele kwali teiten; de 
verfi jnde kracht, de helde rheid en de le\·endigheid di e van een optisch kunstwerk uitgaan. 
1-Ioewel optische kunst pas in de jaren 'SO is ontstaan, zijn er al eerder voorbeelden te 
vinden van kunst met optische effecten. Biivoorbeeld onder de neo-impressionisten die 
een trillende helderheid van kleur nas treefden door kleine opper vJaktes bestaande ui t: 
contrasterende kleuren tegen over elkaar re stell en. Z ij hadden echter niet de wens om 
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de hele atbeelding te verstoren door deze optische effecten een dominante rol te lat:en 
spelen. Di t is het verschil met optische kunst. Het gaat in optische kunst niet om de 
weergave van een object o i een gebeurteni s. De impressionisten probeerden een tafereel 
te representeren in hun schilderi jen, maar daarnaast ook een sensatie van de beleving van 
di t tafereel. O ptische kunstenaars reproduceren juist alleen deze sensatie, zonder tafereel. 
Opti sche kunst voorziet kunstenaars van een middel om zekere aspecten van het univer
sum te presenteren wat bui ten het bereik ligt van de representatieve kunst zoals di t 
normaal gezien word t. I-let gaat hier over opti sche effec ten die waarneembaar worden. 
Deze optische effec ten zijn een onderscheidend aspect: van de optische kunst, maar vanuit 
het oogpunt van optische kunstenaars zijn ze niet de allesbepalende karaktersistiek van 
deze vorm van kunst. I-let gaat hen meer om mani er waarop zij zich gedragen ten 
opzich t:e van de elementen van een afbeelding. De element:en in een optische kunstwerk 
zijn op zichzelf relatief onbelangrijk. De elementen zijn anoniem; ze hebben geen 
betekenis. Deze betekenisloosheid maakt de gewenste optische effecten juist mogeli jk. 
De elementen van een optische kunstwerk maken geen compositie waarvan zij zelf de 
stabiele componenten zijn. Volgens optische kunstenaars is dat oninte ressant. Ze zijn jui st 
gei'nteresseerd in de veranderelijke, tijdeli jke relatie die ontstaat tu ssen elementen en in de 
kortstondige beelden die zij op deze manier gezamenlijk voortbrengen. 
Twee belangri jke personen binnen de optische kunst zijn Vasarely en Soto. Pas toen 
zij optische kunst begonnen te verkennen werd het een aparte stroming. Vasarely was 
gefascineerd door grids, doorzicht:heid en het werken met: verschiJl ende lagen over elkaar. 
Z ijn werken zijn opgebouwd uit een aantal abstracte elementen. Deze elementen mochten 
niet te groot zijn, omdat ze anders te veel betekenis zouden krijgen. I-let ging Vasarely 
niet om de objecten op zich, maar om de pure beweging van het geheel. Hi j werkte 
zowel tweedimensionaal als driedimensionaal, beiden op het vlak van optische ku.nst en 
kinetische kunst. I-l et verschil tussen kineti sche kunst en optische kunst is dat kinetische 
kunst beweegt of lijkt te bewegen, terwi jl optische kunst de impressie van beweging geeft 
door het onstaan van fysiologische reacties. 
O ok Soto hield zich zowel bezig met kinetische kunst al s optische kunst. 1-li j wilde de 
impressie geven van beweging als resultaat van beweging van de beschouwer (kineti scb), 
maar ook zonder beweging van de beschouwer (optisch). H et kineti sche is zowel bi j 
Vasarely als bij Soto puur optisch. E r zijn echter ook werken die kinetisch zijn en die 
geen optische effecten hebben. So to was ge'lnteresseerd in de demateriali satie en gaf de 
voorkeur aan tameli jk eenvoudige elementen en deze te transformeren. Z ijn vibrerende 
structuren losten een solide object op tot een draadachtige structuur. 
De verschillende fenomenen die een verschi jning van een beweging van li jnen en opperv
laktes suggereren hebben Vasarely alti jd al aangetrokken. Al in zijn jeugd in 1-longari je was 
hij gefascineerd door het netwerk van isobaren op een kaar t op school oi het netwerk 
van sporen gezien vanui t de trein . Vasarely bezoch t vanaf 1928 de studio Muhely voor 
grafische kunst van Alexander Brotnyik. I lier volgde hi j twee jaar lang lessen. Brotnyik 
was bei:nvloed door de Stijl en in het bijzonder door van Doesburg. Hi j raadde om te 
beginnen een studie naar compositie aan met het vierkant als schema. Vervolgens moesten 
zijn studenten deze opdelen in een aan tal vl akken en oppervlaktes volgens verschillende 
waarden en ri tmes. Het belangri jkste was volgens hem dat vormen altijd de impressie 
geven van vlakken en nooit van volumes. De studen ten van l'vfuhely beschouwden hun 
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studies als puur abstract. Z ij moesten de plastische equivalent van ideeen als scherp, zwaar, 
zachr, rustig uitdrukken in vorm, kleur en materiaal. 
Voordat Vasarely in 1930 in Pari js kwam was hi j al verzadigd met het 'abstracte'. In Parijs 
begon hij met her opzetten van een grammatica van fo rmele en gra fi sche mogelijkheden. 
Deze grammatica moest hem een expertise van tekens bieden. D ir raamwerk zou zijn 
persoonli jke vragen moeten kunnen beantwoorden. Z ijn zoektochr word t gekenmerkt 
door de benadrukking van de perceptuele schrik volgens de gestallttheori e. Door aUeen 
de essentiele geometri sche vormen re behouden beoogde hij de verschillende optische 
effecten te vergroren. Zo dacht hi j beter de aandacht ,·an de beschouwer re kunnen vangen 
op her gebied van fysiologische fenomenen van de algemene perceptie. 
Er ziin overeenkomsren te zien tussen Vasarely en Van D oesburg en ook tussen Vasarely 
en het minimalisme. Zoals Van Doesburg was ook Vasarely op zoek naar de ware aard van 
zaken, hetgeen Van Doesburg her idee noemde. De elementen waarui t een kunstwerk is 
opgebouwd moesren volgens Vasarely anoniem, betekenisloos zij n, indien zij een optisch 
effect willen ui tdragen. Di t is een uitgangspun t dat Van Doesburg ook gebruikte in 
zijn zoektocht naar het elementarisme. De ultieme ambitie van Vasarely was om her 
werk te vergroten naar de dimensie rnn de srad, naar de dimensie van het universum. 
1-!ij benadrukt de dringende behoefte voor een vorm van kunst mer een monumentale 
roeping en op de gewenste verbanden met de archirectuur. Net als Van Doesburg beperkte 
hi j zich niet tot de pure schilderkunst. Hij heeft verschillende tapi jten gemaakt en ook 
daadwerkelijk zijn werken 'gebruikt' in de architectuur. Vasarely geloofde dat de plasti sche 
kunst rij p was voor een synthese; van schilderkunst, beeldhouwkunst, archi tectuur en 

stedebouw. 
Een andere allesbepalende facto r voor optische kunst is de deelname van de beschouwer. 
O ptische kunst vraagt om deelname. Zonder de blik \'an de beschouwer blijft een optisch 
kunstwerk een object. I-let kunstwerk komt pas tot !even bij de aanschouwing ervan. 
Bij optische kunst is de deelname van de beschouwer gebaseerd op de waarneming, 
op fys iologische processen in de hersenen. Bi j minimal art wordt de deelname van de 
beschouwer lichameli jker. :Minimalisten trachtten de beschouwer bev.'Ust te maken \·an 
ruimrel ijke en remporele factoren, waarbi j de deelname centraal stond en ui teindeli jk tot 
doe! \'erhe,·en werd. Bi j optische kunst blijft deelname een middel ons bewusr t:e maken 
van optische effecren. Bij beiden kunsrvormen staat de universele beleving centraal van 
de beschouwer. 
Vasarely gebruikt verschillende methodes om optische effecten te \'eroorzaken: verschuiv
ing van li jnen, variatie van de dikte van li jnen, positieve en negatieve afwisseling, variatie 
\'an de o rientatie van li jnen, expressie van beweging door her gebruik van golvende li jnen 
met verschillende diktes, interpretatie van rui mre door te spelen met het perspectief. 
Een aantal van deze rniddelen veroorzaken puur gezichtsbedrog, andere ,·eroorzaken 
een ruimteli jke illusie door de ambigui'reir van het lezen van vormen door her oog, dat 
gelooft bewegende vormen te zien of verschi jningen van vreemde verstoringen. In 1954 
concludeert Vasarely dat de \'Ormen en kleuren die her werk maken zich nog steeds op 
her oppervlak bevinden, maar dat de plastische gebeurtenis die ze veroorzaken uiteen valt 
voor en in her vlak. Vasarely speelt met de de perceptuele ambivalentie tussen voorgrond 
en acht:ergrond. 
De stap van optische kunst naar architectuur is snel gemaakt. D e beleving van de 
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beschouwer, de bezoeker van een gebouw, staat centraal in de archi tectuur. E r wordt 
immers gebouwd voor mensen. Deze beleving staar o i rnlt bij het bewegen van de 
beschouwer. Dynamiek is een belangrij ke facto r binnen de architectuur. De spanning die 
optische kunst oproep met behulp van optische effecten kan rechtstreeks vertaalt worden 
naar archi tectuur en ingezet warden als middel om de stutende en ordende k-waliteiten 
van architectuut te bekrachtigen. Het moet niet moeili jk zijn om de illusie rnn ruirn te die 
optische kunst oproept te vertalen naar archi tectuut, voorzover je deze wilt Yertalen. Een 
opt:ische illusie kan net zo krachtig zijn als een ruimteli jke ingreep. Het doe!, een un iversele 
beleving van de ruimte, kan op beide manieren bereikt warden. 
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Bi j mi jn ontwerp voor de herinrich ting van de veerhaven ga ik ui r van de bes taande situ 
atie. 'J)'perend ,·oor het Zeeuwse landschap zijn de vele di jken. De hoogteverschillen in de 
vorm van di jken zorgen voor verrassende ervaringen. Zoals bij de aankomst bij veerhaven 
via de N 60 het lijkt al sof je richting her niets ri jdt. Deze dijken zijn de hoogtepunren 
in het ,·Jakke, uitgestrekte landschap in de omgeving n n Perkpolder. De leegte van dit 
gebied versterkt de ervaring van de horizonrale richting, waardoor een t1.veedimensionaal 
landschap lijkt re ontstaan. Een rweedimensionaal landschap bestaande uir rechre Li jnen, 
die ,·ersterkr warden door de dijken. Deze dij ken hebben in di t perspectiei met hun 
hoogte maar een beperkte invloed. 
De verticale elementen in de veerhaven krijgen net als de di1ken ook geen grip op het 
landschap. Ze benadrukken door hun minimale aantal juist de leegte en het vlakke rerrein 
van de veerhaven. De begrenzing van het terrein door dijken, die als beschermende armen 
om het haventerrein heen liggen, versterkt deze ervaring. De veerhaven is een plaats waar 
het gevecht van de mens tegen de natuur goed naar voren komt. De mens probeerr al 
eeuwen Jang met verschillende t:echnieken de natuur te onderdrukken. De natuur komt 
echter overal weer aan de oppervlakte. \'\later en \\~ nd bedreigen het land wat de mens van 
de natuur heeft veroverd. Daar waar de natuur een kans krijgt hapt zij toe en veroorzaakt 
zij een oneffenheid in de rechte Li jnen van het door de mens gecultiveerde landschap. 
Het water en de ~nd zijn samen met de di jken en de leegte bepalend voor de beleving 
van de veerhaven. Zij maken ,·an de veerhaven een bijzondere plaats. Een plaats die 
karakteri stiek genoeg is om te behouden. Wat moet daar clan nog ontworpen warden? 
Ri jkswaterstaat is van plan de veerhaven in Perkpolder in te richten als natuurgebied. Men 
brengt een verandering te weeg in het landschap, waarbij het nog maar de vraag is wat 
er over blijft van de kwaliteiten en karakterstieken van de bestaande situatie. Waarom 
zou men de kwaliteiten die aanwezig zijn niet benutten? De veerha,·en heeft voldoende 
kwali tei ten om te behouden. Ik wil de veerhaven zo inri chten dat ik de beleving van de 
verschillende karakteri stieken van het landschap versterk. 
Door de elementen die karakteriserend zij n voor di t gebied en eigenlijk ook voor heel 
Zeeuws-Vlaanderen ter plaatse te versterken, ontstaat een gelntensiveerde ervaring van het 
landschap. Deze elementen zijn het water, de \\~ nd , de dijken en de leegte. Bij el k element 
ga ik onderzoeken wat het nu precies is en hoe je het ervaart. Het intensiveren ,·an deze 
elementen zijn veranderingen die ik aanbreng in de veerhaven. 
O m de beleving ,·an de veerhaven te behouden zoals deze was toen het \·eer nog in 
de vaart was, is het noodzakelijk om de infras tructuur en de verschi ll ende gebouwen te 
laten voor wat ze zijn. Deze beleving is bepaald tijdens he t reizen met het veer. [-let 
is overduideli jk dat bouwwerken zoal s de iuik en de brug beeldbepalend zijn voor de 
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veerhaven. Als je een kaart ,-an de haven beki jkt zoals deze nu is, zie je echter meer 

gebouwtjes dan je eigenli jk kent als voormalig reiziger. "ier alles is door de jaren heen 
door de verschillende reizigers even intensief onthouden. A.Ueen datgene bli jft staan wat 
ook essentieel was voor de beleving van de reiziger roen het veer nog in de yaart was. 
De veerhaven in Perkpolder heeft echter nog meer te bieden dan een landschap. In de 
gebouwtjes die bli jven bestaan word t het mogeli jk voor kunstenaars om hun werk te 
exposeren. In fei re kunnen ze heel het gebied gebruiken om hun kunstwerken tentoon 
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te stellen. Kunstenaars hebben in de veerhaven de mogelijkheid om voor een bepaalde 
periode te wonen en te werken. E r zullen een aantal kunstenaarswoningen worden ontwor
pen voor de veerhaven. Daarnaast wordt het ook mogelijk om de veerhaven te gebruiken 
als theater. De voorz.ienjngen hiervoor zijn deels aanwezig. AJs je de havenkom bekjj kt, 
zie je een landschappeli jk amphitheater verschijnen. Natuurli jk zullen hier aanpassingen 
voor moeten worden gemaakt. D e oevers zullen dienen als tribune. Ook een podjum lijkt 
voorhanden. D e twee aanlegplaatsen bieden drie mogelijkheden voor een podium. Het 
landschappeli jk amphi theater word t helemaal benu t als er een podium is in het midden 
van de haven, op de plaa ts waar het veer voer. Zo zal ai en toe de leegte van het veer 
worden opgevuld. 
Met deze herinrichting lijkt het natu urgebied van de Ri jkswaterstaat nog niet verloren. 
In 'natuurli jkheid ' doer mijn plan niet onder voor het pl an van Rijkswaterstaat. De n aag 
is ten slo tte maar wat naluur is. l'\aar mi jn mening is het creeren van nieuwe natuur 
hetzelfde, of eerder, het inrichten van een landschap. Zoals het Zeeuwse landschap 
gecultiveerd is ook de veerhaven een gecul tiveerd gebied. J let maken van natuur, nieuwe 
natuur, is feiteli jk onmogeli jk. I-let natuurgebied van ri jkswaterstaat grijpt niet terug op de 
geschiedenis van de veerhaven. De geschiederus vertelt ons iets anders over de veerhaven 
dan het schorren- en geulengebied dat Ri jkswaterstaat wil creeren.21 I-let geeft ook geen 
anlwoord op sociale of economische behoeftes. Het plan van Rijkswaterstaat voldoet 
aUeen aan een afspraak, het Natuurcompensatieprogramma \Xlesterschelde. 
l'vti jn plan van voor de herinrich ting van de veerhaYen is de herinrichting van een landsc
hap. Deze herinrichting grijp t niet terug op hoe het land schap er eeuwenlang geleden 
ui tzag, maar gaat uit van de bestaande situatie. Ik ga de verschillende karakteristieken 
van het gebied versterken om zo de beleving van de veerhaven zoal s deze nu is niet 
verloren te laten gaan. 1-!iermee geef ik anlwoord op de huidige snelle veranderingen 
van het Nederland se landschap en dus op de groeiende behoefte aan stabiJj teit in de 
ruimtelijke ordeillng. Ook geeft het plan een mogelijkheid voor de economische impuls 
di e de voormalige gemeente 1-!onteni sse voor ogen had voor de veerhaven. Het is nu 
mogelijk de veerhaven als een (cul tureel) evenementenrerrein te gebruiken. 
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her slagen \.an het proJccL" \X'eemaes beseft echter dat nog ecn bf'hoorli1k hn.mc1de hobbel genomen moct \\ordcn 

7. Ontwerp 

De herinrichting van de veerhaven in Perkpolder bestaat enerzijd s u.i t archi tectonische 
ingrepen in het landschap en anderzijds ui t de toevoeging van een aantal fun cties. De 
archi tectonische ingrepen laten de veerhaven in haar waarde door 1uist de bestaande 
karakterstieken te versterken. Deze ingrepen bevinden zich met name op het niveau 
van \andschapsarchi tectuur. Her gebied word t niet meer gebruikt als veerhaven, maar 
functioneert als podium voor verschillende beeldende kunsten. Deels zijn hiervoor nieuwe 
\·oorzieningen ont:worpen. 
! let ui tgangspunt bi j het ontwerp is het in tensiveren van de bele,·ing. Di t ui tgangspunt 
is niet aUeen tot stand gekomen bij de besrudering van de verschillende ontwikkelingen 
in de ruimteli jke ordeni.ng. O ok de analyse van de kunsrstroming land art heeft hier aan 
bijgedragen. Ik heb geprobeerd om ju.i st met: het land schap t:e werken. Het landschap 
van de veerhaven en de beleving ervan zijn in mijn ontwerp geen randvoorwaardes, 
maar jui st ui tgangspunten. Net als land art laat ik het landschap in haar waarde door 
juist de karakteri sti eken te versrerken, waardoor een gein tensiveerde beleving ontstaat. De 
beleving van de veerhaven, die met name bepaald wordt door de leegte, de di jken, de wind 
en water, staat centraal in mijn ontwerp. 

7.1 lntensivering van de beleving van h et landschap 

De leegte 

O m de \eegte van een gebied t:e ervaren is bet noodzakeli jk dat je een gevoel van schaal 
krijgt. De di jken die om de veerhaven en her veerhaventerrein heen liggen begtenzen her 
gebied. Di r is echrer nog nier voldoende om in te schatten hoe groot de leegte is die je ziet. 
Driedimensionale elementen zoals de windmolens in de veerbaven geven je nog een bet:er 
idee van schaa l. Bij de ervari.ng van leegte is ook eenduidigheid in het beeld van groot 
belang. Daar waar in het gebied voorheen veel struiken stonden, ervaarde je de leegte veel 
minder sterk. Door de struiken kan je niet inschatten waar de Jeegte nu precies begin t of 
eindigt. In het veerhaventerrein zijn de bomen en struiken weggehaald om de beleving 
,·an de leegte te versterken. In het gebied staan staan veel lantaarnpalen. Door deze te ,·er
plaatsen en te groeperen, onstaan nieuwe drie dimensionale elementen die bi jdragen aan 
de ervaring van de leegte. Een lantaarnpaal word t opgeslokt door de leegte, gegroepeerd 
kunnen ze de leegte wel aan. De ervaring van de leegte wordt nu vooraJ bepaald door de 
vlakte van het terrein zelf, de windmolens, de lantaarnpalen en de di jken. 
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De dijken 
De dijken ziin typerend voor het Zeeuwse landschap. Van dich tbij li jken ze ontzettend 
hoog en van veraf worden het eindeloze horizontale lijnen. Door deze twee eigenschap
pen te versterken zal de ervaring van de di jken random de veerhaven krachtiger worden. 
Twee di jkovergangen zijn zo vormgegeven dat ze nog hoger lijken clan dat ze zijn. 
Een di jkovergang benadrukt jui st de enorme lengte van een dijk . Di jken rnrmen ook 
een scheiding tussen twee gebieden. Mensen bli jken nieuwsgierig t:e zijn naar hetgeen 
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er aan de andere kant van de dijk te zien is. Twee dijkovergangen benadrukken deze 
nieuwsgierigheid. Ze zijn zo vormgegeven dat bet lijkt al sof er een gat is in de dijk. Vanaf 
een afs tand krijg je het idee dat je door de dijk heen kunt gaan. Het ontwerp voor de 
vormgeving van de dijken is beinvloed door optische kunst. Net zoals in optische kunst 
wordt de bescbouwer in bewust gemaakt van een illusioni stisch verschijnsel. Zodra men 
de dijkovergang betreedt, komt er een einde aan deze illusie. Het is de ontdekking van 
deze illusie die je bewust maakt van de realitei t en zo de belevi.ng van de reali teit, van 
het landschap, versterkt. 

De wind 
In de veerhaven Lijk je de wind niet te kunnen ontwijken. D e wind is overal. Zelf kun je 
de krach t van de wind voelen op je lichaam. Je kunt het effect van de wind zien door de 
beweging van de windmolens, he t gras en het water. Daarnaast hoor je het ruisen van de 
wind. 'Binnen zijn' betekent eventjes rust. Hier kun je ont:komen aan het geweld van de 
wind. E chter niet in de veerhaven. In de gebouwtjes die bliiven bes t:aan , zijn openingen 
aangebracht. Bij het betreden van een gebouw weet je nu niet meer wat je te wachten staat. 
Door de openingen in combinatie met de jui st windrichting ontstaan er lucht:stromingen 
in de gebouwen. Het kan binnen soms inderdaad genieten zijn van de luwte, maar vaker 
z ul je hier overvallen worden door een nog kracbtiger wind clan bui ten. 

Het water 

Het water ervaar je door eb en vloed, door bewegingen; door de golven. Het veer was 
hiervoor eigenlijk een intermedi air die nu verdwenen is. Bi) de oevers in de havenkom 
word t het mogelijk eb en vloed te ervaren. D e nieuwe oeverbekleding functioneert als 
tribune. H et is mogelijk om aan het water te zitten en te liggen. De tribune loopt vanaf 
het hoogste punt van de oever tot aan en soms in het water, afh ankeLi jk van bet ti j. Her 
water is ook op een andere manier te betreden. Een pier leidt 1e door de fu.ik langs de 
woningen over het water naar het midden van de havenkom. I-let eerste gedeelte van de 
pier drijft nog op bet water, maar geleidelijk sti jgt de pier boven het water uit tot zo 'n 
10 meter boven het: waterniveau. E r is een nieuwe intermediair gecreeerd. De deiningen 
van het water zijn weer voelbaar. 
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7.2 Inrichting als podium voor beeldende kunsten 

Routing 
De bestaande infrastrnctuur bli jft zoals deze was. Dit heeft als gevolg dat bezoekers rnn 
het veerhaventerrein rurect naar het water warden geleid . Door geen aanpassingen te doen 

in de veerhaven zou het kunnen gebeuren dat: het veerhaventerrein niet verder wordt 
bezocht. De lantaarnpalen zijn zoals al eerder gezegd verplaatst. Ze staan nu in groepjes 
verspreid over een aantal radialen. Het centrum van de radialen ligt bi j de fuik , het 
culminatiepunt van de leegte. Tussen de radialen zijn op een zelfde marner verbindingen 
aangebracht. De blik van de bezoeker wordt zo geleid naar de di jkovergangen aan de 
rand van het gebied en de verschillende gebouwties die zijn b li jven staan. Ook de pier 
ruent zichtbaar gemaakt te worden. Deze ligt grotendeels verborgen in de fuik, maar 
wordt zichtbaar gemaakt door enorme palen en de woningen die boven de fuik uitkomen. 
De veerhaven bezit ,·erschillende elementen die in teressant zijn voor bezoekers van het 
gebied. Echter niet alle interessante elementen zijn ru rec t zichtbaar. D e lantaa rnpalen 
maken de bezoekers op een indirecte manier bewust van de aanwezigheid de verschillende 
elementen. Deze manier van werken is be"im·loed door de dualistische denk~~jze van 
Van Doesburg. Van Doesburg ging op zoek naar patronenen die aan de werkeli jkheid 
ten grondslag liggen. J-Ii j wilde zo een onderscheid maken tussen ,-eranderlijkheid en 
onveranderli jkheid, t:ussen de zichtbare en de onzichtbare wereld. Dit verschil bracht hij 
in verband met de materiele en psychische behoeftes van een mens. De noodzakelijkheid 
van het rich ting aange,·en in de veerhaven is een psychische behoefte van de bezoeker die 
tot uitdrukking komt in tijd. De opeenvolging van handelen, van bewegen, in de veerhaven 
is ,·ertaald in een dynarnisch patroon van lantaarnpalen. De basis van dit patroon bli jft 
echter verborgen. De lantaarnpalen maakt een dee! \"an her onzichtbare zich tbaar. Echter 
de letterli jkheid van een volledige zichtbare infrastructuur bli jft achterwege. 

Pier 
Via de pier inde fui k kun je de kunstenaa1:swoningen bereiken, zodat je een ki jkje kun t 
nemen in de atelie rs. Je maak-t een wandeling die wat wiebelend begint. I let eerste stuk 
van de pier drijft immers op het water. I-lier ben je volledig afgesloten van de omringende 
leegte. De pier maakt een bocht naa r het westen en gaat lang.<aam omhoog. Event:j es kan 
je een glimp opvangen van de oevers in bet westen, maar dan passeer je een aant:al palen 
en wordt het uitzicht belemmerd door de kuns tenaarswoningen en de vele palen. Je gaat 
verder omhoog en weer voordat: je vri j van het ui tzicht naar het oosten kun t genieten, 
maakt de pier een bocht naar links. E indelijk heb je ui tzichr. Als je naar links ki jkt heb je 
niet alleen uitzicht op de oevers en de ru jk, maar ook op de achterl iggende polders en de 
Westerschelde. ::-.log een keer doorkruis je de ri j van palen. :\J u heb je vollerug ui tzicht naar 
het westen. Als je verder loopt, krijg je je ui teindeli jk een panorama te zien, een panorama 
op de leegte van Zeeland. 
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Woningen 
De woningen zij n bedoeld voor tijdelijke bewoning van bi jvoorbeeld zes maanden door 
ku.nstenaars. Z ij kunnen hier gedurende die periode wonen en werken. I !et grootste 
gedeelte van de woning bestaat uit atelier (15 m~. Het woongedeelte (22 m~ bestaat uit 
een keuken met zitruimte, een badkamer en een slaapkamer. De woningen versch illen van 
elkaar in vorm, maar zijn we! op dezelide p rincipes gebaseerd. Elke woning heeft uitz icht 
op het water en krijgt lich t binnen van alle zijden. De woningen hangen aan betonnen 
palen. D eze palen zorgen voor 'afstand ' tussen de openbare pier en het semi-openbare 
atelier. In he t totaal zijn er zeven woningen gegroepeerd in een groep van dr ie woningen 
en twee groepen van twee woningen . Bij elke groep woningen is de ach terste woning, de 
woning die het dich tste bi j de oever ligt, het breedst en de voorste het smalst; zo word t 
het uitzich t van alle woningen behouden. Je betreed t de woning op het niveau van de pier. 
Di t niveau is niet gelijk aan het vloerniveau van de woning. I-let niveauverschil van de 
beganegrond ten opzichte van de pier rnrieert per groep van woningen. Als je over de pier 
loopt, ki jk je dus iedere keer op een andere hoogte de woningen binnen. Via een trap bi j 
de ingang in het atelier word je naar het d oerni\·eau van het atelier geleid. I-let grootste 
gedeel te van het atelier ligt achter de palen. Vanuit het atelier kun je met een trap naar bet 
woongedeelte. O m in het woongedeel te t:e komen, moet je de rij palen weer doorkruisen. 
Je komt nu uit bi j de badkamer, bestaande ui t een toilet, wasta iel en douche. Als je naar 
rechts gaat, kom je bij de slaapkamer. t\an de and ere zijde bevind t zich de keuken. I Iieraan 
grenst het zitgedeelte dat zich weer aan de andere zijde van de palen bevind t. Vanui t het 
zitgedeelte heb je uitzicht op het atelier. Di t is ook het geval bij het 'balkon' wat aan de 
slaapkamer grenst. Het woongedeelte heeft aan de pierzijde een dicht karakte r. De d rie 
ruimtes worden door middel van twee bruggetjes die we! vanaf de pier zichtbaar zijn met 
elkaar verbonden. Aan de atelierzijde heeft het woongedeelte een open karakter. Ook her 
atelier heeit een open karakter. De gevel aan de pier is voUedig transparant, zo ook de 
noordgevel. De zuidgevel heeft een dichter karakter om inkij k vanui t een andere woning 
te voorkomen en zo de privacy van de kunstenaar te bewaren. De andere gevel is daarom 
ook niet transparant, waar deze grenst aan de zuidgevel. Zoals eerder gezegd hangen de 
woningen aan de palen. Di t is niet helemaal waar. De constructie van de woni ng bestaat ui t 
een aantal vakwerken die ondersteund worden door de palen die door de woning steken 
en palen onder de woning die 'onzichtbaar' blijven. 1-Iierop rust de beganegrond van 
de woningen. De gevels van het atelier zijn van glas: van transparant en van translucent 
glas. E nerzijd s kan de kunstenaar nu optimaal genieten van het ui tzicht en heeft men 
genoeg Licht om te werken, anderzijds bli jft de iuik met de woningen zo toegankeli jk 
voor iedereen. I-let open bare karakter bli jft zo behouden. De gevels van het woongedeelte 
en ook de zijkanten van de vloer van het woongedeelte zijn bekleed met staalplaat dat 
een roestig ui terlijk heeft. D e vloeren van het atelier en de woning zij n van beton dat 
aigewerkt is met een transparante laklaag. De constructie van het woongedeelte is volledig 
weggewerkt. De gevel en de vloer vormen zo een omhulsel voor de pti\·e activite iten 
van de kunstenaars. 
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Podium 
De leegte van de havenkom is niet te bevatten zonder het veer. De grootte \'an de 
ha\·enkom werd ,·oorheen pas voelbaar wanneer het veer de haven binnen voer. In de 
toekomst zal de leegte ,·oelbaar gemaakt worden door het podium. Di t monoliete blok 
beton geeft de havenkom een schaal waardoor je de enorme leegte ervaart. 
I !et podium bevindt zich in het midden rnn de havenkom. Het is goed zichtbaar vanaf 
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de oevers en het biedt producenten van theatervoorstellingen voldoende ruim te om een 
voorstelling neer te zetten. Het podium heeft een oppervlakte van 600 m2 en een hoq,>1:e 
varierend \·an 4 tot 10 meter boven het watern iveau . Stalen kolommen maken het mogelijk 
de verlichting en de geluidsinstallaties op te hangen. Deze kolommen steken boven het 
podium uit. 

Oever 
De oevers van de havenkom bieden onder andere uitzicht op het podium. Je kun t er ook 
genieten van het ui tzicht en ]uieren aan de waterlijn. De oever is getransformeerd tot een 
tribune, zonder het aanblik van de oevers te veranderen. D e tribune is gemaakt van een 
netwerk van stalen draden omhulsd met rubber wat bovenop de natuutli jke begroeing van 
de oevers ligt. Di t netwerk is zo gevormd dat het zowel zit- als ligplaatsen biedt. Vanaf 
het hoogste punt ,·an de oever, ongeveer 1 ,5 tot 2 meter boven het waterni,·eau, tot: soms 
zelfs in het w<iter, kan men nu recreeren en genieten van het uitzich t. 

Dijkoverg angen 
De di jkovergangen bieden niet alleen de mogelijkheid om de dijk te betreden, maar zorgen 
ook ,-oor een ge"intensi,·eerde ervaring van het di jklichaam door middel rnn een illusie. 

Twee dijkovergangen lijken de di jk te verhogen. Een andere dijkovergang geeft de di jk 
een enorme lengte en de twee m·erige di jkovergangen vergroten de nieuwsgierigheid . 
I-let optisch bedrog van de verschil lende dijkovergangen wordt veroorzaakt door de 
manier waarop de di jkovergangen zijn vormgegeven. De hellingen van de di jklichamen 
zijn voor een dee! getTansformeerd tot trappen. 1-lierover is een strak netwerk van stalen 
stroken gelegd, hetgeen samen met de trapvorm van het dijklichaam de optische iUusie 
veroorzaakt. Vanaf een grote afstand is niet goed zich tbaar water gaande is op de dij k. 
Alleen de schittering \·an het staal is zichtbaar. J\Js je vervolgens dichterbi j komt word t je 
verl eidt to t een optische illusie, die verdwijnt bij de betreding van de dijk. 
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8. Conclusie 

Afstuderen binnen de vakgroep archi rectuur betekent deels afstuderen buiten de discipline 
van architectuur. Her is een discipline die contact heeft mer andere disciplines. Zoals een 
gebouw midden in een stad staat, bevind i- archit·ec tuur zich midden in de maatschappij. 
In mijn afstuderen komt het belang rnn andere disciplines voor architectuur duideli jk 
naar voren . 
De ontwikkelingen in de ruimtelijke o rdening in . ederland hebben invloed gehad op 
mi jn pl an voor de herinrichting van de veerhaven in Perkpolder. Het behouden van 
de veerhaven zoals deze nu is geeft een antwoord op de toenemende belangstelling 
voor cul tuu rhistori e in een tijd die gekenmerkt wordt door snelle transformaties van het 
landschap. Dit in tegenstelling tot het plan van Ri jkswaterstaat dat automatisch meegaat in 
de politiek correcte trend van het creeren van nieuwe natuu r. De economische belangen 
die op gemeentelijk niveau spelen, kunnen naar eigen wens worden ui tgebui t nu de 
veerhaven gebruikt gaat worden als podium voor beeldende kunsten. 
Als archi tect is het onzinnig om je af te slui ten van politieke en maatschappelijke onru~ k

kelingen . Ontwerpen doe je immers nier rnor jezelf. Architectonisch ontwerpen is het 
creeren van ruimtelijke constructies die de behoeftes van de gebruiker beantwoorden. Een 
overeenkomstige opdrachr ligt verscholen in het vakgebied van kunst. I le t beroeren van 
de zintuigen zoals kunsr dar ook beoogt te doen is rnn groot belang voor architectuur. 
Her belnvloeden van de zintuigen dient als middel binnen de architectuur heeft dus een 
srurende en ordende rol. Voor beide disciplines geldt dat de behoefte van de bezoeker 
of beschouwer beanru,oord wordt door de ontwerper. Een ontwerper bezit dan ook alle 
nijheid de beleving, die antwoord zou 'moeten' geven op de behoefre van de beschouwer, 
te manipuleren. 
Drie kunststromingen hebben mi jn onrwerp voor be"invloed. In de routing van de veer
haven komt de dualistische gedachte van Van Doesburg naar voren. De nieuwe structuur 
geeft een anru,oord op de psychische behoefte \·an de bezoeker van de veerhaven. De 
groepering ,·an de lantaarnpalen geeft de veerhaven haar gewenste dynamiek die ook Van 
Doesburg nastree fd e in zi jn architectuur. 
In het onru,erp voor de veerhaven staat de intensivering van de beJe,·ing centraal. Net als 
land ar t het landschap in haar waarde laat, wordt de veerhaven in haar waarde gelaten. Dir 
gebeurr nier aUeen door het behouden van de situatie, maar jui st door de karakterstieken 
van de ,·eerhaven te versterken. De veerhaven is nu nog leger dan voorheen, de dijken zijn 
meer aanwezig, de wi nd is krachtiger en ook het water ervaar je ste rker. D e intensivering 
van de beb·ing van de veerhaven bewerkstelligt een interactie van de bezoeker met de 
veerhaven die kenmerkende is ,·oor land art. 
Zoals bij optische kunst blijven de dijkm·ergangen zonder de blik van de beschouwer 
objecten. I-let ,·ersrerken van de ervaring hoeft niet auromatisch re leiden tot ruimtelijke 
ingrepen, het kan ook beperkt worden tot een illusie. In de veerhaven is her juist de 
ontdekking van de illusie, die je bewust maakt van de realiteit. D e vormgeving van 
een ~anra l dijkovergangen veroorzaakt een illusie. Bij het aanschouwen van de dijken 
veroorzaakt een verandering van perspec tief een bewustwording, die beleving van de 
di jken; de beb·ing van de hoogte, de lengte of de scheiding die een di jk veroorzaakt 
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tussen twee gebieden, ve rst:erkt. Bij betreding van een dijkovergang komt er een einde aan 
deze illusie. Een oprische illusie kan gebruikt worden in de architectuur en net zo krachtig 
zijn als een ruimteli jke ingreep. 
D e herinrichting van de \·eerhaven versterkt de beJe,·ing van het landschap door vier 
elementend die kenmerkend zijn voor het gebied te versterken. D e di jken worden ver
sterkt door de vormge,·ing rnn vijf dijkm·ergangen die de hoogte, de lengte en de 
nieuwsgierigheid oprisch vergroten. De leegte word t versterkt door de eenduidigheid in 
het bee.Id te vergroten en duidelij ke driedimensionale elementen in de \'Orm van groepen 
lantaarnpalen te creeren. D e wind wordt versterkt op plaatsen waar je ju.i st geen wind zou 
verwacbten. O peningen in de gebouwtjes die bli jven bestaan veroorzaken windstromingen 
in deze gebouwtjes waardoor het in de veerhaven onmogeli jk wordt de wind te omzeilen. 
Op de pier worden de deiningen ,·an het water voelbaar en is het mogeLi jk het water l'e 
betreden. Ook wordt door de nieuwe oe,·erbekleding het getij zichtbaar. 
De veerhaven gaat dienen als podium voor verschiUende vormen ,.an beeldende kun st. In 
de havenkom kunnen op een podium voorstellingen warden gegeven. I !er podium geeft 
mer haar groorte de leegte in de ha,·enkom haar schaal terug nu her veer er niet meer 
vaart. D e toeschouwers kunnen plaatsnemen op de nieuwe overbekleding die dien st doet 
als tr ibune. Overdag kan deze gebru.ikt warden om te recreeren. De bezoeker van de 
veerhaven kan dan niet al leen genieten rnn het landschap, maar ook van tentoongestelde 
kunst. D eze kunst bevindr zich niet alJeen bu.i ten op het terrein van de veerhaven, maar 
ook binnen; in de gebouwtjes die bLi jven bestaan. D e lan taarnpalen maken de bezoeker 
attent op de di jkovergangen aan de randen van de terrein van de , ·eerhaven. Men kan in de 
,·eerhaven ook ateliers bezoeken. D eze zijn te bereiken \' ia de pier in de fu.ik. D e pier voert 
de bezoeker vanui t een in rieme, afgesloten omgeving midden in de fuik, slingerend door 

palen en langs kunstenaarswoningen naar de ul tieme leegte. ln de zeven woningen kunnen 
kunsrenaars ri jdd ijk wonen en werken. I-let ateli er is zo vormgegeven dat her zich bevindt 
op de scheiding van openbaar en prive. !-let prive gedeelte van de woningen bevindt zich 
in een omhulsel, afgesloten van het openbare gebied, de pier. 
Bi j het ontwerpen is her belangrijk om de ve rschillende elementen die bepalend zijn voor 
de opgave evenwichrig mee te nemen in her u.i teindeLijk ontwerp. De herinrichting van 
de veerhaven geeft antwoord op ,·erschillende behoeftes. De herinrichting benadrukt de 
idenriteit van de veerhaven, zonder vee l te ve randeren. D e angst van Zeeuws-Vlamingen 
dat met het veer Zeeland Zeeland niet meer is, wordt hier te niet gedaan. De veerhaven 
word t de plaats waar je het Zeeuwse opri maal ervaart. 
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9. Nawoord 

Vanaf maart 2002 heb ik me serieus op mijn afstud eren gericht. Ik had toen nog geen 
idee waarover dat zou moeten gaan. Ik wist wa t ik interessant vond binnen de archi tectuur: 
het raakvlak van architectuur en beeldende kunst en de inrichti ng van de openbare 
ruimte. Deze wetenschap in combinatie met mi jn Zeeuws-Vlaamse afkomst is uiteindelijk 
bepalend geweest voor mijn afs tuderen. Wat in het begin nog een dwaal tocht was, heeft 
uiteindeli jk geleid tot een zoektocht naar een nieuwe bestemming voor de veerhaven in 
Perkpolder in Zeeuws- Vlaanderen. 
Ik heb in deze anderhalf jaar ontzettend veel geleerd , met name natuurlijk over archi tec
tuur. D aarvoor wil ik alle drie mi jn begeleiders; G erard van Zeijl, Jeroen Boomgaard en 
I-Ian Lorzing bedanken. N iet alleen hun kennis en kritische houding, maar ook zeker hun 
enthousiasme is bepalend geweest voor het verloop van mijn afstuderen. 
D e nijheid die je kriJgt binnen architectuur bij je afstuderen was voor mij in het begin 
beangstigend, maar is uite indelijk van groot be.Jang geweest voor het plezier wat ik gehad 
heb in mijn afstuderen. Ik heb anderhalf jaar kunnen doen wat ik zelf wilde. Ik hoop dat 
ik dat nog een hele tijd kan voor tzetten! 

Fieke Verschueren 
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Bijlage 1: Geschiedenis veerdienst 

Jn 1474 word t voor het eerst gesproken van een veerrecht: bij het arnbacht Kruiningen. 
Pas in 1521 wordt in oude akten voor het eerst melding gemaakt van een overzetveer 
vanuit het ambach t Kruiningen naar het aan de overkant van de Westerschelde gelegen 
Vlaanderen. De aanlegplaatsen zijn Hansweer t en Walsoorden. Vanaf 1814 wordt er ook 
op Waarde, Hoedekenskerke, E llewoutsdijk en Bath gevaren . Tn 1866 stel t: de provincie op 
het traject een stoombootdienst in. Dit traject wordt in 1943 veranderd. Vanaf nu voert 
het veer tussen Kruiningen en Perkpolder. 
In 1645 word t, na de verovering door Prins Frederik Hendrik op de Spanjaarden van de 
stad Hulst en de Hulsterambacht en de bijbehorende goederen waaronder het veer, het 
veer verpacht. Tot de komst van de Fransen in 1795. D eze voeren de vri je vaart in. N u 
hun vertrek in 1814 word t het veer weer als ri jksveer verpacht. De veerdienst had toen 
nog geen vaste tijden, maar voer bij aanbod van passagiers. Bij laag water kon het schip 
bovendien niet tot aan de oever komen, zodat de passagiers door de slikken naar de wal 
moesten baggeren. Als het mooi o f windstil weer was, werden de reizigers overgevaren 
met een roeiboot, anders met een hoogaars o f een hengst. 
In 1880 wordt het veerrecht feiteli jk ve rnietigd doordat de G edeputeerde Staten van Zee
land een stoombootdienst in hebben gesteld van Vlake via H answeert naar Wal soorden. 
D e Provinciale stoombootdienst is er trouwens al sinds 1866, aanvankeli jk een keer per 
dag en later tweemaal per dag. Geleideli jk aan maken steeds meer voertuigen gebruik 
van de veerdienst. D aartoe worden ferryschepen met een zogenaamde koplading ingezet. 
Hiervoor is meer m imte nodig op de wal, waarvoor in [-lansweert geen ruimte is. D aarbij 
is een kortere vaarroute gewenst. O p 17 mei 1943 word t de vaarrou te verlegd naar 
Kruiningen-Perkpolder. O p beide p laatsen komen indruk·wekkende complexen met aan
legvoorzieningen en opstelterreinen tot stand. In 1968 word en de accommodaties nog 
eens ui tgebreid, wanneer de dubbeldeksveerdiensten in de ,-aart komen. 

Oude kaart Zecland 
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In het begin was men ve rheugd dat men de overkan t kon bereiken. Sinds 1930 zijn de 
irri tati es over de veerdiensten echter alleen maar gegroeid. Dat men minstens elk uur, 
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat aan de overkant kon komen, bleek niet meer 
te beantwoorden aan de wensen van de moderne Zeeuw. Hoewel de overtocht voor 
sommigen een welkom rustpunt was in een iachtig bestaan, was het voor velen een 
ergernis. Vooral als in de zomer de wachttijden bi j de veren Jang waren. Daarnaast ontbrak 
er een nach tdienst. 's Avonds en in het weekend werd de oversteek maar eens per uur 
gemaakt en bij slecht weer haalde men de veren uit de vaart. Voor her bedrijfsleven was 
de oversteek meer clan een ergernis. I-l et wachten en de lange reisti jd kostte Zeeuwse 
bedrijven handenvol geld. Zo'n 60 mil joen gulden per jaar. 
De eerste plannen voor een vaste oeververbinding zijn gemaakt in 1930 door Zeeuwse 
zakenlui. Wegens geld tekort en bezwaren ui t Ant:werpen k-wam het Jang niet tot een 
vaste oeververbinding. Uiteindeli jk werd in 1998 het plan voor een geboorde tunnel goed 
gekeurd. E r werd een K V opgericht, bestaande uit het ri jk en de provincie Zeeland. Sind s 
15 maart 2003 is de vaste oeververbinding tussen Zeeuws Vlaanderen en de rest: van 
Nederland een feit. 

1-Iieronder volgt: een gedetailleerde ti jdlijn van de totstandkoming van de vaste 
oeververbinding. 

1930: 

1955: 

1956: 

1966: 

1967: 
1968: 

1970: 

1972: 

1976: 

1978: 

1980: 

198 1: 

1982: 
1983: 
1986: 

Zakenlieden uit Goes laten het eerste ontwerp voor een oeververb ind ing rnaken; een 
nmncl met afgezonken tunnelelememen 
D e Zeeuws-Vlaarnse kamer van Koop handel laat onderzoek uitvoeren naar de 
verkeersstromen tussen Zeeuws-Vlaa nderen en de rest van Nederland. Condusie: cen 

vastc oeververbinding is noodzakelijk. 
Gedcputeerde Slaten ,-an Zeeland laten het kabinet en de 'J\veede Kamer voor het eerst 
weten dater een 'i·aste oeververbinding moet kon1cn. 

Ri jkswaterstaat directie Zeeland begint een studie naar een \-crbin clig onder of boven de 
Westerschelde. D e minister kondigt aan dat het trace in 1968 wo rdt vastgesteld. 
O prichting van de Stichtig Vaste O evcrverbinding Westerschclde. 
D e stichting gee ft 1jen mogelijke traces aan. D e voorkeur van de mini ster gaat uit naar 
cen trace bij Kruiningcn-Perkpo lder. 
De mini ster van Verkcer en \Xlatcrstaat zegt ernaar te streven dat eind 1973 met de bom"· 
kan warden bego nnen. 
D e n1in.ister van Verkeer en \X'a terstaat schui ft het t.oestemmingsbes luit voor de bouw 
van de nmnel voor zich uit. 

Door tinanciele problemen kan geen besluit warden genomen owr het ti.ids tip van de 
aanleg. 
D e keuze val t op een brugtunnclcombinatie ter hoogte van het veer Kru iningen-Perkpo l 
der. 
D e brugtunnelcombinarie gaat om financiele redenen nict doo r. Het prov;nciebestuur 

neern t een mo tie aan waarin in 1980 een besluit wordt geeist van de regering. 
ln Zeeuws-\l laanderen wordt een huis-aan-huis cnquete gehoud en. Bijna 60 procent van 
de inzenders blijkt gekant tegen de komst van een vaste oeververbinding, 38,5 proccnt 
de r Zeem..-s-\llamingen is voor. 
Ri jk eri. kabinet komen overeen dat in 1982 of 1983 met de aanleg zal warden begonnen. 
De mini ster van Verkeer en Waterstaat schrnpt het project ged urende de rege ringsperiode. 
I-l et ini tia tief voor een oeververbinding ligt bij het bedri jfsleven. Aan de hand van eerd er 
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ingediende plann en gaat een nieuwe stuurg roep met ri jks- en provinciale ver tegenwoordi 
gcrs aan de slag. Het mjddentracC n1ssen beide veerverbindingen doet zjjn intrede. 

1990: D e mini ster \·an Verkeer en Waterstaat stelt 18,7 miljoen euro per jaar beschi kbaar. 
1993: D e aanncmcrscombinatie Kombinatie Middelplaat Westerschclde (KM\V') word t als 

aannemer gekozen. 

1996: O ndertekening bestuursovereenkomst tussen Rijk en provincie. H et Ri jk neemt de rech 
ten en de pli chten rand de ,·aste oeververbinding over van de provincie. Een speciale 
NV 'NOrdt opgericht o m de bouw en cxploitatie van de \·erb indingcn ter hand te nemen: 
de Nil Westerscheldetu nnel. 

1998: 28 januarj : 1\linister Jorritsma va n Verkeer en \'Vaterstaat ,·erricht in 'Te rneuzen de start

handeling voor de bouw van de Westerscheldetunnel. 
15 septem ber: Opening Tunnelcen trum in Terneuzen. 
9 novembcr: O prichting NV Westerscheldetunnel. 

1999: 9 juli: O ffi cieel startsein voor het boren van de tunnel 
2000: 13 juli: Start aanleig tolplein in Borsele. 
2001: 1 maart: D e tunnelboren zijn op de helft. 

19 juni: O plevering aansluiting tunneJ,,.-eg op N61 in Zeeuws-Vlaanderen. 
2002: 11 juli: Feestelijk oplevering van de laatste dwarsverbinding. 

oktober: D e asfaltetingswerken beginnen. Zijn wo rden medio fe bruari 2003 aigerond. 
2003: 14 iebruari: D e Staat der Nederlanden en NV \'ilesterscheldetunnel ondertekenen ten 

owrstaan van no taris Aarts de erfpach takte en het recht rnn opstal. 

14 maart: D e tu nnel wordt opengesteld. Koningin Beatrix verricht de o fftcii'le opening. 

Bijlage 2: Geologie veerhaven 

In het begin van de jaartelling was Zeeland een veengebied met !age duinen, strnndwallen 
en enkele rivieren. D oor stormvloeden ontstonden er geulen en kreken in dit gebied en 
valt Zeeland ui teen in een 'eilandenrijk'. I-let is nu een onbewoonbaar waddenlandschap 
geworden. D oordat zand- en kleideeltjes wa rden afgezet op het veen en in de geulen 
ontstaat een aaneenri jging van verschillende eilanden. Ter plaatse van oude geu.len ontstaat 
reliefi nverse. Di t vormt verlande geulen die a.ls ruggen in het landschap liggen. Buiten 
de geulen en kreken warden ook afzettingen gevormd. D oor inklinking ontstaan hier 
poelgronden. Sinds de SC eeuw vestigden mensen zich op de kreekruggen en ontstaan 
de eerste bewonerskernen. 
Vanaf de 12' eeuw wordt het gevecht tegen het water systemati sch aangepakt. O p het ini ti
atief van k.loosters warden de eerste bedijkingen gebouwd met handhaving van de oude 
krekenstelsels. D e verkaveling vertoont een grillig verloop van sloten met kronkelige weg
getjes. I-let water in de kreekruggen word t zoeter, t:erwij l het bi j de poelgronden zilt blijft. 
Zo ontstaan enerzijds gebieden geschikt voor landbouw en anderzijds weidegronden. 
Tussen 1200 en 1500 wordt de bedijking voortgezet. O ok zandplaten die in geulen ziin 
ontstaan, worden ingedijkt. D aarnaast onts taan er buitendi jkse aanslibbingen, hetgeen 
men aanwas noemt. Bedijkingen zijn vanaf nu niet a\leen maar deiensief. Voor het winnen 
van land maakt men gebruik van offensieve bedi jking. D eze nieuwe polders zijn met name 
in de zak van Z uid -Beveland nog steeds te herkennen als smalle polders met veel dijken. 
Bij de stormvloed in 1530 gaan weer delen van het ingediikte gebied verloren. D e 
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bedijking word t nu grater aangepakt. Grote getijde geulen warden afgedamd. '.\la ,·erlan
ding ontstaat een aaneengroei van verschillende gebieden. E r word t geen rekening meer 
gehouden met de ligging van de kreken. Het patroon van rechte kavels volgt niet meer 
de natuurlijke gesteldheid van het landschap. Tussen 1850 en 1945 gaat men verder met 
de grote rationele verkaveling van polders, met name in Zeeuws-Vlaanderen. De di jken 
zien er momenteel heel anders uit dan vroeger toen men met paalwerken, grasmatten, 
bonken vette kl ei begroeid met wier of zeegras en kramatten, uit strooi of ri et bestaande 
matten dijken bouwde. 
Niet alleen dijken zijn van belang voor het ontstaan van Zeeland, maar ook de duinen die 
ontstonden in de periode van de laatste ij stijd. Duinen zijn gevormd door hoge zandr ug
gen die onbereikbaar waren voor het zeewater. Typerend voor het landschap van Zeeland 
zijn ook de buitendijkse schorren, sli kken en zandplaten. I-let bekendste voorbeeld is het 
'Verdronken land van Saeftinge' in Oost Zeeuws-Vlaanderen. 
Als je de bodemkaart van Zeeuws-Vlaanderen bekijkt, vallen een aantal zaken op. 
O mstreeks de tweede belft van de 3' eeuw vormden zich de eerste afzett ingen van 
Duinkerke. Een grout gedeelte van het kustgebied stroomde toen weer over waardoor een 
open kustlijn met veel kleine getijde inhammen ontstond . Di t is de plaats waar zand- en 
kleideeltjes zich afzette, de zogenaamde Duinkerke afzettingen. Ti jdens deze Duinkerke 
transgressies die tot het midden 14' eeuw aanhielden, ontstond het krekenstelsel wat zo 
typerend is voor di t gebied. 
Op de bodemkaart is t:e zien dater een grote kreek li ep vanaf de plaats waar nu de 
veerhaven ligt richting Hulst. De Duinkerke transgressies hebben er voor gezorgd dat 
hier het HoUandveen helemaal niet meer aanwezig is in de bodem. Ook is te zien op 
de bodemkaart dat het pleistoceen hi er veel dieper ligt in vergelijking met de grenzende 
gebieden. In de kreken ontstonden na deze transgressies zandige sedimenten, terwijl 
rondom de kreken klei-achtige sedimenten ontstaan. Hierop is her ontstaan van de 
reliefinverse gebaseerd. De kreek tussen Perkpolder en Hulst was in de 14' eeuw een van 
de eerste gebieden in Zeeuws-Vlaanderen die als 'land ' gewonnen werden. I let g rootste 
gedeel te van Zeeuws-Vl aanderen is pas in de 17' eeuw aangewonnen. 
In de buurt van de veerhaven zijn verschillende kreekafzettingen van Duinkerke re 
vinden. Direct rondom de veerhaven zijn kreekafzettingen van Duinkerke Tlla re vinden. 
Vervolgens direct rond dit gebied zijn er kreekafzercigen van IIIb boven op oudere afzet
tingen van Duinkerke (Illa boven op JI). Ten zuiden van di t gebied ligt het kreekgebied 
wat richting Hulst loopt, gevormd door Duinkerke Tila. Aan de kuststrook aan weerszijde 
van de veerhaven liggen nog twee buitendijkse stroken land met kreekafzettingen van 
Duinkerke II. Rond de tijd van de Duinkerke Illa transgressie ontstaan de eerste dijken. 
Je kunt op de bodemkaart zien dat deze dijken op de plaats liggen waar de D uinkerke 
transgressies het meesre invloed hebben gehad. 
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Bijlage 3: H et wachthokje 

Tijden s mi jn afstuderen heb me zel f tot doe! gesteld een aantal kunststtomi ngen te analy
seren. Uit de analyses van de verschillende kunststTomingen moet naar voren komen hoe 
de kunstenaars werken, zodat ik daarvan deien aan mijn ontwerpproces kan toevoegen. 
Tijdens mijn afstuderen heb ik bij wijze van oefening een gebouwtje, een wachthokje, ui t 
de veerhaven bewerkt volgens twee kunststtomingen 'bewerkt'. 

Volgens Theo van D oesburg 
De kleuroplossingen van Van Doesburg zijn moeilijk te doorgronden. Op het eerste 
gezicht li jk je zijn ontwerpen logisch te kunnen beredeneren, maar al snel ontstaan er 
vraagtekens. D oor een wachthokje bij het veer in Perkpolder een kleurbehandeling te 
geven, heb ik getracht in Van Doesburgs schoenen te gaan staan. 
Als uitgangspunt heb ik eerst het 'Bloemenkamertje' uit 1924-1925 van Van Doesburg 
geanaiyseerd door een maquete te maken van clit kamertje. Dit kamertje, wat gebruikt 
werd ,·oor bloemschikken, heeft Van Doesburg voorzien van kleurvlakken. De kieurv
lakverdeling staat los ,·an de bestaande architectuur en vormt zo een contra-constructie 
met het gebouw. De kleurvlakken zijn het antwoord op de psychische behoefte van de 
mens. Van D oesburg ttachtte her duaiisme tussen de materieie en psychi sche behoefte van 
de mens op te iossen door middel van een contra-consttuctie. Hij combineerde het platte 
,·ermogen van een gebouw met een hoger vermogen, de geest. 
Tijdens het maken van deze maquete leek het alsof alle kleurvlakken door middel \·an 
Lijnen met elkaar waren ,·erbonden. Ik kon echter niet meteen geheel de vlakverdeling door 
middel rnn lijnen verklaren. Door de wanden naast elkaar te zetten ontstond een andere 
logica. Een zwart vlak is door middel van een diagonaal verbonden met een zwart vlak 
op een ander wand. Dit gaat op voor twee gele vlakken en deels voor twee grij ze vlakken, 
maar daar houdt zijn strategie op. Of begint hier juist zi jn strategie; het doorbreken van 
de iogica, zoals hij ook de logica van de architectuur probeert te doorbreken? l 'och kon 
ik het idee dat de hele kieuroplossing van het 'Bioemenkamertje' door middel \·an li jnen 
tot stand was gekomen niet loslaten. 

Uitklapmodel Bloemenkamcrtje 
van Van Doesburg 

Analyse ui1klapmodcl Bloemenkamertje 
van Van Docsburg 
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Van Doesburg gebruikte voor zijn ontwerp een uitklapmodel. Ik heb geprobeerd de 
kleu rvlakken van het Bloemenkamertje in di t model te analyseren met behulp van li jnen. 
De Li jnen die de k.leurvlakken bepalen maken een hoek van 45° met de bestaande vlakken. 
Deze lijnen snijden de wanddakken. Bij de sni jpun ten warden ze verdraaid of gespli tst of 
gespiegeld oi verschm·en. Door deze manipulaties ontstaan weer nieuwe sni jpunten. Door 
li jnen te verdraaien, te spiegelen en te verschuiven ten opzichte van bestaande vlakken en 
ten opzichte van elkaar, heb ik als bet ware het potlood van Van D oesburg gevonden. 
Het is niet zeker dat Van Doesburg bet zo heeit bedacbt. Zijn exacte ontwerpmethode is 
niet te ach terhalen, maar deze analyse was voor mij het po tlood van Van Doesburg. I-let 

is duidelijk dat het potlood op \·ersch illende manier kan worden vastgehouden. Zoals Van 
Doesburgs abstraheringsproces is zowel het ontwerpproces van het 'Bloemenkamertje' als 
bet ontwerpproces van het wach thokje persoonli jk. 
!\et zoals van Doesburg heb ik met behulp van een ui tk.lapmodel een kleuroplossing 
toegepast op het wachthokje. Bi j de eerste kleurbehandeling van het wachthokje ben i.k 
ui tgegaan van de verdraaiing met 45°. Twee Li jnen heb i.k ieder doorgetrokken, gespiegeld, 
verschoven, verdraaid en met elkaar en met de bestaande vlakken gekruist totdat de 
vlakverdeling compleet was. De contra-constructie die zo ontstond, ging echter niet zo 
sterk tegen de bestaande constructie in zoals bij het 'Bloemenkamertje'. I-let wachthokje 
heeft een hele andere vorm dan het 'Bloemenkamertje'. De bestaande li jnen en ri chtingen 
verhouden zich dan ook anders tot elkaar. Di t: zelfde geldt voor de nieuwe li jnen en 
rich1ingen. 
In de rweede kleu.rbehandeling ben ik ui tgegaan van een verdraaiing van 30" of 60°. 
Daarnaast heb ik nu ook de binnenwanden meegenomen in het 'uitk.lapmodel'. \'V'ederom 
waren rwee Li jnen het ui tgangspunt. De contra-constructie werkt nu we! verli chtend. Door 
de \'lakken van kleuren te voorzien is de kleuroplossing van het wachthokje compleet. 

Foto's wachLhokje 
Uit klapmodd wach1hokje. bewerkt volgens 
Van Doesburg 
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Volgens Land Art 
Land Art staat voor kunst die extreem verbonden is met het land, met de situatie waar 
het kunstwerk zich in bevind. D eze kunst heeft een relatie met de karakteristieken van het 
landschap. Doordat het zo intens is ,-e rbonden met het landschap bewerkstelligt I.and A rt 
een interactie tussen de beschouwer en het landschap. 
De bewerking van het wachthokje van Perkpolder gaat in op de relatie die het heeft met 
de omge,·ing. Waarom staat dat ho kje er eigenlijk' Mensen wachten er om op reis te 
gaan. Dit is het ve rtrekpunt. Hier kan men Zeeuws-Vlaanderen verlaten en de rest ,-an 
Nederl and betreden. 
Bij deze 'behandeling' van het wachthokj e heb ik Van Doesburg niet helemaal m·er boord 
gegooid . Wederom heb ik een vlakverdeling gebruikt en gewerkt met een uitklapmodel. 
lk ben meet ingegaan op de bes taande archi tectuur. I let wach thokje is een solide gebouw. 
In di t derde ontwerp heb ik geprobeerd de eenheid van het gebouw te doorbreken door 
tegen de bestaande richtingen in te gaan. I let is niet de bedoeling om de eenheid van 
het gebouw te vernietigen. Door iets tegenstrijdigs toe te rnegen, zal deze eenheid jui st 
sterker naar voren komen. 
D e doorbreking van de bestaande richtingen is gemaakt met behulp van een valh erdeling. 
Deze dakverdel ing is gebaseerd op het reizen in Zeeland . In het wachthokje komen aUe 
trajecten rnn de deltawerken in Zeeland samen. D eze deltawerken maken het reizen van 
eiland naar eiland mogeli jk, nadat de vele veren een voor een ui t de ,-aart genomen waren. 
Een ,-Iak uit de vlakverdeling staat voor water of land. D e vlakverdeling begin t buiten het 
wachthokje in de ,-orm van gras en bestrating en wordt in het wachthokje geprojecteerd 
op het plafond . f let plafond bestaat uit nu ui t een afwisseling van transparante en niet
transparan te d akken. 
De trajecten van de delatwerken leiden naar een punt dat centraal in het wach thokje ligt, 
maar echter niet zichtbaar is. Het is opgelost in de glazen tussenwand. Het centrum is niet 
aanwezig in het wachthokje, zoals dat in de werkelijkheid eigenlijk ook niet bestaat. 
Met di t ontwerp heb ik het wachthokje ve rhe,·en tot een monument. Reizigers worden 
hier bewust van de mogelijkheden en beperkingen van Zeeland. De verschillende reizen, 
,-erbindingen van eilanden worden hier op een plaats aangekoncligd. [-let is het monument 
van de del tawerken geworden, een monument voor Zeeland. Jn die zin past het naar 
mijn mening in de traditie van Land Art. Een kunstvorm die een verbijzondering van 
een plaats bewerkstelligt. Het monumentale van dit ontwerp is echter te veel voor het 
wachthokje als wachthokje! 

\'Vachthokjc bewcrkl vo lgcns L'lnd Ari, situatie \X1achthokje bewcrkt volgens Land Art , pla11egrond 
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Bijlage 4: Raakvlak van architectuur en beeldende kunst 

Deze bijlage bestaat ui t een essay wat ik heb geschreven voor het vak archi tectuur 4 over 

het raakvlak van beeldende kunst met archi tectuur. 

D e leegte 
H et raakvlak vlak van beeldende kunst met architectuur 

Kunst 1 wetenschap; 2 verkregen vaardigheid in het een of ander; 3 vermogen om schoonheid le 
scheppen en esthetisch genot op Le wckken; 4 kunstwerk; wat door mensen is gemaakt; 5 vaard igheid, 

handighcid; 6 dressuur; 7 vingervlugheid, kunstmiddel, kunstgreep1 

Een kunstwerk is iets dat door m ensen is gem aakt. Echter niet alles wat geschapen is door 

m ensenhanden wordt ook gezien als kunst. Als het al gezien wo rdt als kunst, dan is het 

oordeel nie t altijd unaniem. Schoonheid en esthetisch genot hebben niet voor iedereen 

dezelfde uitwerking. 

Over het algemeen geldt dat een kunstenaar meerdere vaardigheden bezit. Een kunstenaar 

kan vaak en schilderen en boetseren en fotograie ren. D e vaarcligheden clie een kunstenaar 

benu t zijn tegenwoordig bijna onbeperkt. D e traditionele disciplines in de kunst staan al 

Jang niet meer o p zichzelf. Een moderne ku.nstenaar gebruikt vaak de meest uit:eenlopende 

en soms o nbeduidende vaardigheden. Deze o nduidelijkheid is som s ook te z ien in het 

kunstwerk. 

Skulptur-AusstcUung in Munster, l'vlichacl Asher (1977) : "Een caravan werd gcdurende 19 wcken 
steeds op een andere locatic in of aan de rand van de stad Miinster geparkeerd . Gckozen wcrd 
voor plekken waar de caravan een gewone, min of meer alledaagse verschijning zou zijn. In het 
lokalc museum konden bezoekers een pamtlet atl1alen met cen bcschrijving van het pro ject en de 

actucle srn ndplaal.S. 2 

Hoe kan m en deze caravan kunst noemen) D at kan alleen als m en het benadert via de 

museale context: het pamflet, anders blijfr de caravan een caravan. N iet iedereen zal de 

caravan dus als kunst ervaren. I-let gevaar bestaat dat kunst op deze manier verdwijnt in 

een zogenaamd virtueel museum. 

I-let o nrstaan va n het virtuele museum vindt haar oorsprong in de jaren '60. D e l\ilinimal 

Art uit die tijd stelde als eerste dat 'de openbaarheid' de belangrijkste omstandigheid was 

voor de waarneming en receptie van kunst. De o penbaarheid m aakte het mogelijk kunst 

als kunst te erkennen. 

D e caravan maakt d uidelijk dat alles tot kunst gerekend kan worden indien er een 

kunstenaar is die iets als kunst beoordeelt en indien er een beschouwer is di e dit oordeel 

bevestigt. l-let esthetisch oordeel is een dem ocratisch goed geworden. I-let oordeel zal 

gedeeld m oeten worden door derden. l-let is echter niet een individuele, uni versele 

m enselijke eigenschap. 

De Minimal Art veronderstelde als beschouwer geen particulier subject zoals voorheen, 

maar een publiek subject. Volgens de kunstenaars van deze stroming is kunst niet een 

med ium voor de koppeli ng van unieke betekenissen aan individuele ervaringen. Z ij .,.ri Jden 
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geen kunstwerken maken in opdracht ' 'an een klant. Hun kunstwerken kwamen mede 
hierdoor direct in een museum te staan. Hier begint de musealisering van het kunstbedrijf. 
De kunstwerken van de minimalisten spitsen zich steeds meer toe op ruimtelijke en 
temporele factoren . Factoren die aansluiten bij de universele beleving van de mens, 
hetgeen van groat belang is als men kunst maakt rnor een publiek subject. 

Untitled , Donald Judd (1969): Een lange balk aan de muur waaruit in een bepaald ritrne happen zi jn 
uitgenomen. Jn de opeenvolging van dcze steeds grater (of kleiner) wordende imervallen, zit het 
probleem van de bescho uwcr ten opzichte van het zeseneenha.lvc meter lange beeld als het ware al 
ingeprogrammeerd, inclusief de perspcctiefwerking die daarmee samenhangt. D e beweging van de 
beschouwer, het ritme van zijn stappen en de richting waarin hij loopt, zi jn direct binnengedrongen in 
de structuur ,-an het beeld. Het lijkt also f de kunstenaar daar weinig o f niets van zichzelf tegenover 

hecft willen stellen.1 

J-let kun stwerk van Judd geefr de bezoekers van het mu seum een universele beleving. 
Daarnaast is het een individuele beleving die in de anonimiteit van het museum plaats
vindt. Rond deze tijd , de jaren '60, ontstond 'de beschouwer'. De beschouwer is een fictief 
personage dat staat voor 'de openbaarheid ' . De anonimiteit die van deze beschouwer 
ui tgaat, is kenmerkend voor de kunst uit die tijd. Het en-aren van een kunstwerk werd 
herleid tot een vorm van anonieme publieksconsumptie binnen ins titionele kaders. De rol 
van de beschouwer binnen de grenzen van de kunstwereld stood centraal. 
In de jaren '70 maakten de minimalisten zich nog meer los van de traditionele opvatting 
dat kunst is verbonden aan de persoonlijkheid van de klant en de maker. De impact van de 
publieke conditie komt duidelijk naar voren als de posities n n de maker en de beschouwer 
samenvallen. Men stelt dat de perceptie en de receptie van kunst tot een en dezel fde 
conditie te herleiden zijn. Zo wordt het atelier het museum en het museum het atelier. Er 
wordt duidelijk afstand genomen ,·an de klass ieke rol van de kunstenaar. I-let gedrag van 
de kunstenaar en de in teractie met de omgeving staan nu cenlTaal. 

' If you see yourself as an artist and you function in a sn1dio and you're not a painter, if you don't 
start out with some cam•as, you do all kinds o f things - you sit in a chair o r pace arou nd. And 
then the questio n goes back to what is art? And art is what an artist does, just sitting around in 

the studio.' Bruce Nauman' 

De invloed van de psychoanalyse en de gestall ttherapie uit de jaren '70 is ook in de kunst
wereld te voelen. Bi j de beeldende kunst komt het accent te liggen op de activiteit van de 
maker en de activering van de beschouwer. Men gaat op zoek naar de grenzen van zijn of 
haar eigen gedrag. De preoccupatie met het eigen gedrag vormt een bezwerende handel
ing. Zelfs de beschouwer word t gemanipuleerd. Door middel van ruimtelijke restricties en 
zin tuigeli jke manipulaties wordt deze een gedragspatrnon opgelegd . De afbakening van de 
beeldende kunst word t steeds onduideli jker. 

Green Light Corridor, Bruce Nauman (1970): Een leeg kanaal 'IN-aar de beschouwer, ,·oortgedreven 
door Yerscl1illen in sensorische d ruk doorheen \!io rdt gesluisd . De versdullen in se nsorische druk 
ontstaan doordat het werk op een na alle lichtfrcquenties tut de mimte filtert. D eze kunstwerken 

onttrek.ken informalie aan de omgeving, zodat er een leegte achterbLijft.5 
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De publieke condi tie, de geconditioneerde koppeling tussen kunst en openbaarheid, wordt 
midden jaren '70 als een zelfstandige entiteit gepresenteerd. H et kunstwerk verwijst nog 
uitslui tend naar zichzel f, <lat bestaat ui t het blootstellen van de beschouwer aan manipulat
ies en de beleving van de beschouwer van deze manipulaties. D e openbaarheid doet hierbij 
dienst als blootstelling. De kunst word t steeds minder tastbaar en vormt meer en meer een 
leegte. H et kunstwerk bestaat vooral uit ruimteli jke en temporele elementen. 

Public Space/Two Aud iences, Dan Graham (1976): D e ruimte is in t:weeen gedeeld door middel \"an 
een glaswand. I-let publick wordt op deze manier visueel met elkaar geconfro nteerd zond er dat men 
weet wie men is: de beschouwer of de performer. In ieder geval is de kunstenaar niet de perfo rmer. 
I-l et publiek generecrt hier het kun stv..-erk en wordt zo geconfro nteerd met de eigen inbreng en de 

inwisselbaarheid van het object en hct subject.' 

D e beeldende kunst vertoont steeds meer overeenkomsten met architecruur. D e leegte 
waarmee de beschouwer word t geconfronteerd kan ook een ruimte zijn. D e beleving 
van de beschouwer wordt clan een architectonische beleving. Dit is een onderdeel van de 
archi tectuur; de beleving van een gebouw, van de sequentie van ruirn tes, etc. Z ien, horen, 
voelen en ruiken zijn bepalend voor deze beleving. 

Lost Cargo, Joe Cillen (2000): I-l et is een con tainer rlie een sch.ip heeft verloren. Een zwarte doos 
op een bunker aan de Nicuwe \Xla tcrweg. In dcze box is een afsluitbare zwarte ru.imte waarin je 

nieuwe energie kun t opdocn. 

'Lost Cargo ' voldoet aan de publieke condi tie en wordt ook gezien als kuns twerk. Het is 
echter niet al.leen een sculptuur. De beschouwer kan het kunstwerk ook beleven als een 
ruimte. Als je het kunstwerk betreed t, zal nieuwe energie je toekomen. H et kunstwerk is 
dus een ruimte, maar is het ook architectuur? 
De beoordeling van bouwwerken op architectuur is atbankelijk van het oordeel van 
mensen, zoals dit ook voor kuns t geld t. Echter de randvoorwaarden zijn niet gelijk. 
D e publi eke condi tie van kuns t is niet rechtstreeks van toepassing op architectuur. D e 
buitenkant van bouwwerken is vri jwel altijd toegankelijk, maar architectuu r is niet alleen 
een ui terlijke vertoning. 

Caso Batll6, Antonio Gaudi (1905-1907): Het dak doet je denken aan de schubben van een draak, de 
balko n.leuningen vonnen oogmaskers. D e fac,:adc vo rmt een groot: beeldhouwwcrk. Gaudi nam geen 
genoegen met de decoratie van vlakken. Hi j ' 'atte een bom•v.,crk o p als een scu lptuur. De plas tische 
vormgeving komt echter niet al.leen naar voren in het ui terli jk van het gebouw. De plattegronden van 

Caso Batll6 doen denken aan een plantaardige celstructuur.7 

O m een gebouw op architectuur te beoordelen is het noodzakelijk het gebouw te 
betreden. Vaak zijn gebouwen alleen via boeken of ti jdschriften te betreden. Zo krijgt 
archi tectuur een academisch bestaan. Dit zie je ook gebeuren in de kunstwereld. Alleen 
via de museale context kun je sommige kunst erkennen als kunst. D e toegankeli jkheid van 
zowel kunst als architec tu ur is beperkt, ondanks het openbare karakter van beide. 
Hieruit zou je kunnen concluderen dat alleen archi tectuu rcri tici kunnen beoordelen of 
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een bouwwerk archi tec tuur is of niet. H et begrip archi tectuur zou dan voor de leek 
ongrijpbaar ziJn, terwijl het ju.ist gaat om hoe de leek een gebouw beleeit. Archi tectu ur is 
de kunst van het ordenen van ruimtes waar mensen, leken in !even. 
D e beleving rnn een gebouw word t daarnaast bepaald door het materiaalgebru.ik, de lich
ti nval, de vormentaal , etc. Een architect bedient zich dus van ,-erschillende, ui teenlopende 
disciplines. Ook de techniek van het bouwen is bepalend voor architectuur. Een architect 
zal technische kennis moeten beheersen. Anders is het onmogel ijk architectuur te kunnen 
realiseren. 

Hongkong and Shanghai bank, Norman Foster Associates en Ove Arup en partners (1979-1986): 
D e constructie is het primai re clement in dezc bank. Tweemaal vier stalen torcns rijken duideli jk 
zichtbaar 180 meter in de lucht. Foster hee ft er ,·oor gekozen de techniek van het gebouw tot 
stylistisch kenmerk te bombardcren. D e tec hniek wo rdt hier niet \•erborgen achter een ge,·el, maar 

domineert het gebo uw. 8 

Een architect probeert met al zijn middelen een ruimte, een gebouw te creeren voor een 
gebruiker. D oor middel van ru.imtelijke en temporele factoren trach t een architect een 
gebruiker te beinvloeden in de beleving van een gebouw. D e plaats van een raam word t 
niet will ekeurig bepaald, daar ligt een gedachte aan ten grondslag. Dergeli jke ing repen zijn 
bepalend voor de beleving van een gebouw. i\ rchi tectuur moet alle zintu igen beroeren, 
echter zien is "'el een van de belangrijkste zin tuigen in de architectuur. 

Villa Savoye, Le Corbusier (1629): ln Villa Savoye wordt de blik van de bezoeker gemanipuleerd. D e 
bezoeker wordt naar de rnnden van het huis getrokken. In plaats van dat de bezoeker zich richt op het 
interieur raak t hij gefascineerd door het exterieur, de wereld. Zo komt het uitzicht de woning b innen 
en raakt de bezoeker gedesoricnteerd . 

Een archi tect p robeert de beleving van de beschouwer te bcinvloeden en ordent zo ook 
de omgeving van de mens in samenhang met de bestaande, natuurlijke omgeving. Het 
doe! van architectuur is onderdak creeren voor wonen, werken of recreeren. Archi tectuur 
heeft een duidelijke doe! en een duidelijke opdracht, dus een opdrachtgever. Hier komen 
een aantal tegenstellingen met de beeldende kunst naar voren. Kunst heeft niet altijd een 
opdrachtgever en ook niet altijd een functie. Kunst word t vaak gemaakt u.it ideele opvat
ti ngen. In tegendeel tot de archi t:ectuur heeit kunst n.iet alti jd rationele ui tgangspunten. 
Beeldende kunst en architectuur bedienen zich van hetzelfde medium, namelijk de open
baarheid. D eze openbaarheid is niet zo toegankelijk als deze misschien lijkt. Een gebouw 
is niet altijd publiek toegankelijk en kunst is niet alti jd te herkennen als kunst. Bij 
zowel beeldende kunst als architectuur is de ui terlijke ver toning niet voldoende voor de 
beschouwer om een juist beeld te vormen. 
Zowel in de archi tectuur als in de beeldende kunst staat deze beschouwer centraal. 
D e beleving van de beschouwer is de laatste jaren in de beeldende kunst steeds meer 
benadrukt. Bi j beide gaat bet om zintu.iglijke manipulat:ies en ru.imtelijke restricties die bet 
gedrag, de beleving van de beschouwer be"lnvloeden. 
Een kunstenaar hoefr daarbij niet met iemand rekening te houden. H et particuliere subject 
is al in de jaren '70 uitgeschakeld. Een archi tec t zal echter altijd rekening moeten houden 
met de wensen van een opdrachtgever. D at betekent niet dat een kunstenaar doelloos 
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creeert. Maar de beperkingen die hij heefr zijn een eigen keuze. 
Zowel architectuur als beeldende kunst hebben de intentie de zintuigen van de beschou
wer te beroeren. Deze beroering is de essentie van beide disciplines. I-let zijn ruimteli jke 
factoren en temporele factoren die dit bepalen en de beschouwer manipu.leren. De 
beeldende kunst en architectuur is terug te brengen tot ruimteli jke en temporele facto ren 
die de beschouwer manipuleren. Wat overblijft is een leegte. 
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