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VOORWOORD 

In deel I van dit verslag wil ik een theoretisch en 

aktueel kader aanbieden <lat kan leiden tot een bete

re interpretatie van de gevolgde werkwijze en het 

uiteindelijke resultaat. 

Het bijvoegen van dergelijke teksten brengt een 

gevaar met zich mee <lat men wordt gezien als een 

theoretisch architekt. Dit wil ik vermijden door 

te wijzen op de praktische waarde en ef f icientie 

van de ontwikkelde technieken; die oak zonder de 

context van een theoretisch verhaal in het plan 

zijn af te lezen. 



Transformatie van de Middelburgse Abdij

toren, met Daniel Buren, 1984. 



DEEL I :DANIEL BUREN 

In het kader van het jaarlijkse Forumgebeuren in 

Middelburg heb ik in oktober 1984 binnen de work

shop met Daniel Buren 'n werk uitgevoerd op de 

luiken van de Middelburgse Abdijtoren. 

Ik geloof dat dit werk en het oeuvre van Buren een 

goede inleiding kan zijn tot een duiding van de 

gedachtenwereld waaruit het uiteindelijke vakantie

dorp is ontstaan. 

De luiken van de Abdijtoren werden om en om be

kleed met rood/wit gestreept doek. Deze was iden

tiek aan de voorbedrukte stof fen of het voorge

drukte papier, met afwisselend witte en eenkleurige 

verticale strepen van 8,7 cm. breed, dat al sinds 

1965 onveranderlijk het materiaal is dat Buren 

gebruikt. De installatie wilde evenals het werk van 

Buren, markante elementen uit de, in dit geval 

Middelburgse, situatie isoleren en benadrukken. 

Destijds is gekozen het veel voorkomende traditio

nele rood-witte zandloper motief op de luiken van 

de Middelburgse monumenten te accentueren. En wel 

door de luikjes hoog in de toren, zichtbaar vanuit 

het hele centrum, te confronteren met 'n andersoor

tig motief, het motief van Buren. 



Dit motief kenmerkt zich door zijn formele·en struc

turele neutraliteit, zijn stylistische afstandelijk

heid. Het motief projecteert geen speciale vorm van 

zichzelf in de ruimte (geen zelfexpressie), maar ac

cepteert en neemt de vorm aan van de hem gegeven 

plaats. Deze terughoudendheid en de neutraliteit 

van het motief zelf dwingt tot het lezen van de ge

hele ruimte waarin het is geplaatst. Omgekeerd ver

klaart dan dit lezen en begrijpen van de context 

weer de plaats, vorm en kleur van het betreffende 

werk. 

Deze werkwijze is tegengesteld aan die van de ver

beelding en is eerder te typeren als analyse; 

analyse te verstaan als het lezen van een gegeven 

situatie, door hem uit elkaar te halen, door de 

markante elementen te isoleren, door er een struk

tuur uit te abstraheren. Het is een dergelijke ma

nier van werken waar ik de voorkeur aan geef boven 

die van de verbeelding, die weliswaar meer vrijheid 

geeft, maar zich alleen in de individuele geest kan 

bewegen. 



"Binnen grote tijdsruimten in de geschiedenis 

verandert met de gehele bestaanswijze van de 

menselijke collectiva ook de wijze van hun 

collectieve waarneming." 

"De afstemming van de realiteit op de massa's 

en van de massa's op haar is een proces van 

onbegrensde draagwijdte zowel voor het denken 

als voor de zintuiglijke waarneming." 

Walter Benjamin: "Het kunstwerk in het tijd

perk van zijn technische reproduceerbaarheid". 



Het is gewoonlijk dat schilderijen op muren warden 

getoond en wel op ooghoogte. Deze conventie is his

torisch gezien het resultaat van de introduktie in 

de schilderkunst van het centraal perspectief. De 

Renaissance esthetiek beschreef een schilderij als 

een venster waardoor een imaginaire andere wereld 

werd gestructureerd door centraal perspectief. Om 

de illusie als een realiteit te lezen, was het 

noodzakelijk deze dan ook volgens de lijnen van de 

perspectivische constructie te bekijken. Het was 

dus logisch het schilderij op ooghoogte te presen

teren. Maar het hield op logisch te zijn toen in de 

beginjaren van deze eeuw, het centraal perspectief 

("realisme") niet meer de basis van kunst was. Toch 

werd in principe aan dezelfde wijze van presentatie 

vastgehouden. 

Wat ook bleef, was de nadruk op de interne architec

tuur van een schilderij - de opvatting van een schil

derij als een gesloten ruimte die een microwereld 

van zichzelf bevat. En daarmee bleef ook de karakte

ristiek van de visuele ervaring van een klassiek 

schilderij: deconcentratie. Het oog wordt in het 

schilderij getrokken (om in zijn interne architec

tuur rond te dwalen). Het oog wordt door het schil-



Albrecht Durer; "Tekening van een vrouw" 



derij vastgehouden. 

Een werk van Daniel Buren neemt men meestal op een 

andere manier waar en het is vooral dit <lat ik in 

zijn werk waardeer. 

Men kan het gewoonlijk niet in een oogopslag zien, 

men moet zich bewegen (in de ruimte, soms in de 

tijd) om het als een geheel te zien. Men moet er 

omheen lopen om de achterkant te zien, of men moet 

naar buiten gaan of elders, om een antler deel van 

een werk te zien. Elke beweging geeft een antler 

zicht op het werk; geen zicht (geen fragment) is 

geheel hetzelfde. Door rond te lopen neemt men 

steeds verschillende visuele momenten waar. Men zou 

<lit een filmische waarneming kunnen noemen: moment 

volgt op moment, een schilderij is een aaneenscha

keling van kijken. Zo wordt in het werk van Buren 

de schilderkunst visueel up-to-date gebracht door 

het met film in verband te brengen. De film intro

duceerde een nieuwe eigentijdse waarneming in de 

cultuur van de twintigste eeuw; waarmee door die 

schilderkunst nog maar gedeeltelijk rekening is 

gehouden. 
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Daniel Buren; "Passage de la forrne", 

Zagreb 1974 



ACTUELE SITUATIE 

Om de relevantie van dit soort overpeinzingen ook 

voor de stedebouw en planning aan te geven wil ik 

enkele constateringen aanhalen, die Jan de Graaf 

en Wim Nijenhuis doen in hun boekje "Machinaties". 

"Het is pure nostalgie die ons verhindert het 

moderne planningsapparaat te zien als een in

novatie van de moderne tijd, dat wil zeggen 

als een enerveringsrnachine, of als een rnobili

seringsmachine die zich niet betrekt op stad 

en territorium, maar op stromen bewegingen en 

bewogenheden in de breedste betekenis van het 

woord. Ergens in de negentiende eeuw is de 

stad als uitverkoren plek ter ziele gegaan om 

oord van doorgang, circulatie en gehaastheid 

te warden." 

Ze vergelijken de verschijning van de spoorwegen 

met die van de cinematograaf. Waarbij de eerste het 

lichaam animeert door de linealisering van de omge

ving onder invloed van de snelheid van verplaatsing. 

En waarbij de tweede de geest treft door de snel

heid van de beeldprojectie voor een lichaarn in ruste. 

In het tijdperk van de f ilrn en in ruimere zin van 

de massakornmunikatiemedia neemt de gehele omgeving 

het karakter aan van iets dat voorbij gaat. Er is 



sprake van een totale mobilisatie van iedere stil

stand en iedere eenmaligheid. 

In deze situatie wordt planning steeds meer orga

nisatie en relatiekunde en de architectuur wordt 

ingezet om respons op te wekken, te animeren, te 

mobiliseren. Reclametechnieken doen hun intrede 

in de architectuur. Van de architectuur wordt niet 

langer een schoonheidsbeleving verwacht, maar veel 

eerder het effect van de shock. 

Is deze ontwikkeling nu beangstigend? Ze is in 

ieder geval onvermijdelijk. Wat ons te doen staat 

is de omstandigheden te doorgronden waardoor deze 

veranderingen zijn ingegeven. Dit wil ik hier doen 

aan de hand van het werk van Piranesi en door een 

korte analyse van de introduktie van de f otografie 

en de film. Vervolgens wil ik vanuit het wereld

beeld van de f ranse f ilosoof Jean-Fran~ois LyoLard 

mijn verlangen legitimeren: de ontwerpmethodes te 

actualiseren met behulp van filmtechnieken. 



TOTALITEIT EN COMPLEXITEIT 

In de achttiende eeuw verliest de architectuur voor

goed zijn vermogen een ideale maarschappelijke orde 

in steen uit te drukken. Door ondermeer de opkomst 

van de wetenschap verkeren voortaan de klassieke 

idealen van totaliteit en universaliteit in een 

crisis. 

Piranesi verbeeldt deze situatie in zijn "Carceri"

etsen met het weglaten van elk visueel rustpunt. De 

etsen tonen een centrumloze oneindige ruimte. Dit en 

het binnen een beeld toelaten van meerdere verdwijn

punten en daarmee het suggeren van meedere gezichts

punten maken de essentie van zijn werk uit. 

Hij is de eerste die de, in de Renaissance ontwikkel

de, perspectiefconstructie negeert. Deze was nog 

onlosmakelijk verbondenmet het idee dat de mens het 

centrum van de wereld was. En ze bood hem de moge

lijkheid vanuit zijn bevoorrechte positie controle 

uit te oefenen over de werkelijkheid en deze te 

ordenen. Maar met het ineenstorten van de oude en 

totale waarden verliest de mens deze positie en is, 

zoals Piranesi constateert het centraal perspectief 

niet langer een geeigend middel waarmee de werkelijk

heid kan worden geordend 

Deze ontwikkeling heef t op het eerste gezicht niets 



Giovanni Battista Piranesi; tweede serie van 

de "Carceri"-etsen, ets W 



te maken met de introduktie van de f otograf ie en de 

film. Maar om het een en antler te verduidelijken wil 

ik dit verband toch leggen. 

"Zich de dingen ruimtelijk en menselijk "na

derbij te brengen" is een net zo hartstochte

lijk verlangen van de hedendaagse massa's als 

hun streven het eenmalige van elke gelegenheid 

te overwinnen door de verwelkoming van de re

produktie ervan." 

Walter Benjamin: "Het kunst

werk in het tijdperk van 

zijn technische reprodu

ceerbaarheid". 

De steeds belangrijker wordende massa's konden met 

de opkomst van de fotografie dit verlangen ein

delijk bevredigen. De introduktie van de repro

duktietechnieken betekende wel dat het authen

tieke kunstwerk zijn uniciteit en daarmee zijn tra

ditionele ongenaakbaarheid verloor. 

Met deze technieken werd de mogelijkheid ten toon 

te stellen zo geweldig vergroot dat daarmee de 

waarde van een kunstwerk omslaat van een "cultus-



waarde" (door zijn koppeling met traditie en ritu

eel) in een "tentoonstellingswaarde" (zijn vermogen 

tot fascineren). Deze verschuiving wordt duide

lijker als we het principiele verschil tussen het 

"klassieke" schilderij en de film aantonen. 

Daar waar het schilderij de beschouwer uitnodigt 

tot contemplatie en deze zich kan overgeven aan de 

loop van zijn associaties. Daar kan hij dat ten 

overstaan van de film niet meer. Nauwelijks heeft 

zijn oog het filmbeeld gevat, of zij is al weer 

veranderd. Zij kan niet worden stilgezet. 

De waarneming in de kunst verschuif t zo van die van de 

verzinking naar die van de verstrooiing (PIRANESI!) 

Georges Duhamel formuleerde twee kritieken op het 

nieuwe medium. De snelle opeenvolging van de beel

den ontlokte aan hem de opmerking: "Ik kan al niet 

meer denken wat ik wil. De bewegende beelden nemen 

de plaats in van mijn gedachten." Naast dit verwijt 

verwerpt hij ook de wijze van deelname die de film 

bij de massa's opwekt. Hij ziet de film dan als een 

tijdverdrijf, een schouwspel dat geen enkele inspan

ning vraagt, geen enkel denkvermogen veronderstelt. 

Benjamin interpreteert de betekenis van de film an

ders. De positieve werking ervan is tweeerlei. Aan 



de ene kant vraagt de opeenvolging van verschillen

de beelden, de schokwerking van de film, zoals elke 

schokwerking erom door een verhoogde tegenwoordig

heid van geest te worden opgevangen. Aan de andere 

kant wordt, omdat de interpretatie van elk beeld 

wordt bepaald door de opeenvolging van alle voor

af gaande beelden, de nauwkeurigheid van de waar

neming vergroot. 

Het centraal perspectief en het "klassieke" kunst

werk zijn beide te karakteriseren als middelen tot 

isolering van de blik. De etsen van Piranesi en het 

medium film hebben de ontoereikendheid ervan om te 

dienen als afbeeldingsmiddelen van een veranderende 

maatschappelijke orde aangetoond. 

Op dezelfde manier waarop we gezien hebben dat er 

geen bevoorrecht gezichtspunt meer kan bestaan kun

nen we ons ook vragen stellen over de voortzetting 

van het "moderne" programma. Het "moderne" program

ma dat er op gericht is de mensheid een meesteres 

over haar lot te maken. We gaan steeds meer inzien 

dat wat ons te wachten staat niet dat soort ver

langde helderheid, die heldere communicatie en die 

heldere maatschappij is. Maar we beseffen dat wat 



ons te wachten staat veel eerder een steeds groter 

wordende complexiteit is. 

De toenemende complexiteit en het daarbij behorende 

bombardement van informatie bepalen onze hedendaagse 

sensibiliteit. Jean-Fran~ois Lyotard noemt dit het 

"Post-moderne levensgevoel". De menselijke behoefte 

aan eenvoud komt door de toenemende ontwikkeling 

steeds meer in het gedrang en we moeten daar niet 

rouwig om zijn omdat het systeem die deze behoefte 

zou opleveren een veel te simpele zou zijn. 

Weliswaar moeten we binnen een complex systeem zo

als het hedendaagse, steeds meer beslissingen nemen. 

We bevinden ons als het ware in een systeem van la

byrinten, van kruispunten en we moeten onophoudelijk 

tot besluiten komen. Maar ze verzekert ons, door 

haar toenemende verfijning ervan, dat we steeds min

der onderworpen zijn aan een macht. 

Door het "complexe lot" hierop te waarderen en dus 

te aanvaarden en door ons andere menselijke verlan

gen, dat van de toenemende verfijning en nuancering 

in te schakelen, kunnen we de ingeslagen weg, waarvan 

we het eind niet kennen voortzetten. 

Zoals de totaliteit het kenmerk van het moderne tijd

perk is, zo is complexiteit het kenmerk van het 



Daniel Libeskind; Micromegas, n..2_ 9, 

"Vertical horizon", 1979 



post-modernisme. Enniet fragmentarisering zoals 

vaak beweerd wordt, want daarmee blijf je nog steeds 

binnen het moderne levensgevoel. 

Ik denk niet <lat het ongepast is, de "architecto

nische" tekeningen van Daniel Libeskind te zien als 

een onderzoek naar en een visualisering van de be

staande en nog te vergroten "complexiteit". 

Zijn werk samen met <lat van Rem Koolhaas en vooral 

<lat van Bernard Tschumi deden mij het belang inzien 

van een aan boven beschreven levensgevoel aangepaste 

architectuur en stedebouw. Het inschakelen van tech

nieken zoals die in de film, het meest eigentijdse 

medium, kan een eerste stap zijn in die richting. 



Bernard Tschumi; Manhattan Transcripts 3, 

"THE TOWER",1978 



Voor de konstruktie van zijn boek "Het kasteel van 

de kruisende levenspaden" maakte de Italiaanse 

schrijver Italo Calvino gebruik van een techniek 

die veel overeenkomsten vertoond met de door mij 

in het plan gebruikte werkwijze. 

Als hulpmiddel gebruikt hij het klassieke TAROKSPEL; 

een kaartspel dat men kan beschouwen als een kata

logus van alle menselijke lotgevallen. In zijn ver

haal, dat zich afspeelt in een kasteel, zijn de le

den van een reisgezelschap niet in staat te spreken. 

Ze besluiten het Tarokspel als communicatiemiddel 

te gebruiken. Ieder vertelt zijn verhaal door een 

reeks kaarten op tafel te leggen en het is aan de 

anderen om, ieder voor zich, het verloop van de 

geschiedenis te reconstrueren. In de matrix van 

kaarten die uiteindelijk ontstaat zijn de verschil

lende levensverhalen te lezen als een aaneenscha

kel ing van toevallige factoren. 

De effecten, waarvan Calvino hier gebruik maakt 

zijn de volgende. Elk verhaal wordt uniek door de 

specif ieke combinatie van een klein aantal basis

elementen en elke kaart krijgt een betekenis die 

afhangt van de plaats die zij inneemt in de kaar

tenreeksen die eraan voorafgaan en die erna komen. 
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Van dergelijke (filmische) effecten heb ook ik ge

bruik willen maken bij het concipieren van het 

zomervakantiedorp. 
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DEEL IT :DE CONCRETE OPGAVE 

Met de keuze voor het ontwerpen van een zomervakan

tiedorp in Bruinisse was het mogelijk, twee voor 

mij interessante thema's te exploreren. Allereerst 

kon ik me in deze opgave concentreren op een 

architectuur waarin tijdelijkheid en beweeglijkheid 

centraal staan. En door het dorp in Zeeland te lo

caliseren was het mogelijk het karakteristieke 

landschapbeeld van deze provincie als inspiratie

bron te gebruiken. 

Het concept van het zomervakantiedorp zoals zich 

die nu manifesteert in Noordeuropese landen is pas 

in de jaren zeventig ontstaan. Toen moest, door de 

toenemende druk van Zuideuropese badplaatsen, een 

nieuwe wervende formule warden ontwikkeld. Deze 

komt neer op het elimineren van weers- en seizoens

inv loeden door het aanbieden van weerbestendige 

programma's voor alle seizoenen. 

Ik heb het onderwerp niet alleen ter hand genomen 

vanwege zijn aktualiteit, maar vooral vanwege een 

onvrede met zijn verschijningsvorm, die vaak ver

valt tot nostalgie in het teruggrijpen op tradi

tionele dorpsbeelden. Door de mogelijkheden van 

het landschap en van de diversiteit van het pro

gramma optimaal te gebruiken, heb ik hiervoor een 
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alternatief willen aangeven. 

Ik deel de mening van Han Lorzing, zoals hij die 

uiteenzet in zijn boekje: "De angst voor het nieuwe 

landschap". Hij houdt daar een pleidooi om naast 

het oude en vertrouwde landschap ook het nieuwe een 

eerlijke kans te geven. Dat kan niet door ze, zoals 

nu gebeurt, te veronachtzamen, maar kan alleen door 

de "grote lijn", de struktuur ervan te gebruiken 

als uitgangspunt bij inrichtingsbeleid en ontwerp. 

De meest nadrukkelijke voorbeelden van rechthoekige 

hoofdstrukturen in het landschap zijn te vinden in 

Nederland; we moeten de visuele kwaliteit daarvan 

inzien en behouden. 

Het programma heb ik overgenomen van het "Aqua delta" 

project, <lat op deze lokatie is gerealiseerd. Ik heb 

met opzet voor een dorp met een grote capaciteit ge

kozen omdat daarmee de varieteit aan slechtweer

accomodaties en de attraktiviteit van het complex 

kan toenemen. 



ONTWERPTECHNIEKEN & EFFECTEN 

Om me meester te maken van de omvang van het terrein 

en de complexiteit van het programma ben ik begonnen 

met het maken van abstracte diagrammen. Deze ont

wikkelden zich tot complexe relatieschema's, 

waarin ik de plaats van de programmaonderdelen ten 

opzichtevanhet voorzieningencentrum en het buiten

dijks gedachte strand bepaalde. 

In het gerealiseerde dorp hebben de drie programma

onderdelen, respectievelijk: standplaatsen voor 

stacaravans, te verhuren geschakelde woningen en te 

verkopen alleenstaande woningen een streng van el

kaar gescheiden plaats gekregen. Deze ordening heeft 

bijvoorbeeld tot gevolg gehad dat het cluster al

leenstaande woningen op grote af stand staat van zo

wel centrum- als strandfaciliteiten. Dit soort on

volkomenheden heb ik willen voorkomen door in de 

relatieschema's, de drie programmaonderdelen zo

danig te verspreiden, dat voor alle drie, kavels over 

het gehele terrein beschikbaar kwamen. De differen

tiatie in woonomgeving was toen alleen nag gebaseerd 

op het verschil in loopafstand tot de verschillende 

voorzieningen. In de diagrammen was voor elke cate

gorie een mogelijkheid geschapen om te verblijven 

bij het centrum, tegenover het strand of de jacht-
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haven, bij de manege of juist in de verste uithoe

ken van het terrein. 

De diagrammen zijn niet alleen voorstellen voor een 

funktieverdeling, maar ik leg er ook , en dat is 

veel belangrijker het patroon van het dorp in vast. 

De schema's moeten niet gelezen warden aJs een vlek

kenplan maar als een formeel stedebouwkundig plan_~_ 

Het belang van een dergelijke aanpak geeft Carel 

Weeber aan in zijn artikel: "Geen architectuur 

zonder stedebouw". Met hem constateer ik dat in de 

vlekkenplan procedure de openbare stedelijke ruimte 

in het gedrang komt en dat het stadsbeeld afhanke

lijk gesteld wordt van de visuele kwaliteit van de 

gebouwen. Een formeel stedebouwkundig plan wil dit 

voorkomen door zich in eerste instantie te concen

treren op het ordenen van de openbare stedelijke 

ruimte en de beeldkwaliteit daarvan te garanderen. 

De eerste plannen werden gekenmerkt door een reeks 

met alternerend, door populieren omzoomde stroken 

met aan de randen en daarbinnen het woonprogramma 

en uitzichtstroken met de funktie van landbouwgrond. 

De omzoming met populieren is een karakteristiek 

element in het Zeeuwse landschap, daar ze als wind

scherm random de vele boomgaarden wordt gebruikt. 



Door de stroken evenwijdig aan de al bestaande kavels 

te plaatsen sloten ze als vanzelf sprekend aan bij 

het omliggende landschap. De uitzichtstroken met 

landbouwgrond zijn omredenen van efficientie voor 

zowel het landbouw- als recreatieve bedrijf komen te 

vervallen. Maar in het huidige plan vinden we wel 

langs zijn randen, in de "perspectiefstrook" en van

af de boulevard en het recreatieve water, hun kwa

liteiten terug. 

De programmaonderdelen werden omwille van unif or

mi teit in stroken met een gelijke breedte over het 

terrein verdeeld. De uiteindelijke breedte van de 

strook is gelijk aan de minimale breedte die nodig 

is voor het plaatsen van twee rijen met rug aan rug 

kavels voor stacaravans. Door een minimale breedte 

te hanteren krijgen we namelijk de beschikking over 

een groter aantal stroken en daarmee samenhangend, 

over een groter aantal woonomgevingen. Wel is er 

met opzet voor gekozen om in iedere strook twee 

rijen van dezelf de woonsoort te plaatsen om zo aan 

elk tussengebied zijn eigen identiteit te verschaf

fen. 

De parkeerplaatsen en kleinere sportvelden zijn zo

als de woonstroken omwille van lineariteit en een 



sterke perspectiefwerking in lange stroken op het 

terrein gesitueerd. Alleen met de bijzonderheid dat 

ze niet evenwijdig maar loodrecht op de stroken met 

woonprogramma's zijn geplaatst. Zoals het naast el

kaar plaatsen van de smalle woonstroken in de rich

ting loodrecht hierop een grote afwisseling ople

vert. Zo is het gevolg van de laatste ingreep <lat 

binnen de lange woonstroken toch onverwachte vi

suele momenten ontstaan. Door het over elkaar heen

leggen, het superponeren, van twee verschillende 

stroken kunnen ze beide profiteren van het incident 

(een nieuwe omgeving) die deze ingreep oplevert. 

Zo ontstaan binnen elke strook verschillende unie

ke momenten; de vergelijking met het medium film 

dringt zich op. 

De bij beweging steeds veranderende beelden en om

gevingen is een kwaliteit die we ook in de film 

herkennen. Verder is er sprake van een andere kwa

liteit die we het beste kunnen vergelijken met het 

montageprincipe, zoals de Russische regisseur 

Eisenstein die heeft toegepast. 

De essentie van de film moet men niet zoeken in de 

beelden, maar in de onderlinge betrekkingen tussen 

die beelden. De expressiviteit van de film is het 



resultaat van kombinaties van beelden. Dit is de 

eerste kwaliteit. Het montageprincipe van Eisenstein 

gaat echter nog verder door het filmbeeld, niet al

leen als montageelement, maar ook als kleinste mon

tagecel te zien; een montage niet door koppeling 

maar door botsing van elementen binnen het film

beeld. Een plus een is meer dan twee. 

Zo ook krijgt elke situatie, elke openbare ruimte 

in het plan 66k bij stilstand, door een telkens an

dere konfrontatie (botsing) van programmaonderdelen 

zijn eigen onmiskenbare intensiteit en identiteit. 

De diversiteit aan omgevingen en de kwaliteit daar

van werd nog groter naarmate ik het abstracte dia

gram meer en meer ging aanpassen aan de concrete 

situatie. De elementen die ik in de bestaande si

tuatie vond, werden ingezet om het plan verder te 

verfijnen. Elke strook kreeg door zijn positie en 

programma een eigen karakter; hierover later meer. 

De woningen werden zodanig ontwikkeld dat ze opti

maal van de kwaliteiten in hun strook konden pro

fiteren. Vooral hun, op de buitenruimte gerichte 

elementen zoals terras, veranda, patio en dakter

ras zullen, mits ze goed op de buitenruimte zijn 

afgestemd, het vakantie-wonen sterk bepalen. 



R. del Ruth; Broadwaymelody of 1936, 1936 



Daarom heb ik me bij het organiseren van de woningen 

vooral door het belang van deze private buitenruim

tes laten leiden. Het lijkt me overigens niet toe

vallig dat deze in films vaak een grate rol spelen. 



DEEL III :DE RANDEN 

De randen van het complex zijn vormgegeven door de 

al bestaande elementen en kenmerken als aanleiding 

te nemen en hun aanwezigheid te versterken. 

Aan de zuid-oost en zuid-west zijde van het complex 

krijgen de twee bestaande boerderijen een vooruit

geschoven positie ten opzichte van de populieren

omzoming. Op deze manier wordt hun monumentaliteit 

en hun openbare functie, respectievelijk manege en 

algemene ingang (receptie) benadrukt. 

Aan de noord-west en noord-oost zijde warden de af

wijkingen van de bestaande weg en dijk ten opzichte 

van het toegepaste orthogonale raster tot een nieuwe 

kwaliteit gemaakt. Door het systeem van evenwijdige 

stroken eenvoudigweg te doen stoppen daar waar ze 

aan de weg raakt krijgt de noord-west zijde een 

visueel effect. Dat bij passeren in de ene richting 

steeds een andere strook blootlegt en bij het pas

seren in de andere richting steeds een andere inkijk 

tussen de woningstroken mogelijk maakt. Aan de noord

oost zijde ontstaat het zelfde effect, maar daar 

ontstaat tussen de twee tijen populieren en het appar

tementsgebouw door ze evenwijdig aan de kronkelende 

dijk te plaatsen, een hoekverdraaiing. 





FARNSWORTH-TYPE 

Bij nadering van het vakantiedorp wordt men het 

eerst gekonf ronteerd met een lange rij glazen huis

jes tegen een achtergrond van populieren. De huis

jes zijn opzettelijk buiten de omzoming van popu

lieren geplaatst, om zo te kunnen profiteren van de 

uitzonderlijke kwaliteit van deze lokatie. Deze 

wordt gekenmerkt door een vrij uitzicht over enkele 

honderden meters. Door nu de ontsluiting achter

langs de rij te leggen en dankzij de te plaatsen 

kavelscheidende heggen, is het inderdaad mogelijk 

de huisjes een volledig glazen huid te geven; hier 

ideaal vanwege het genoemde uitzicht. Uiteindelijk 

is gekozen, verkleinde replica's van het Farnsworth

huis van Mies van der Rohe te plaatsen; met de lan

ge zijde en het onoverdekte terras naar de uitzicht

en kreekzijde gericht. De in elkaars verlengde staan

de huisjes leveren een overtuigend en pregnant beeld 

op dat uitstekend in het zeeuwse landschap past. En 

door zijn strengheid accentueert de rij de toeval

lige vorm van de kreek. 

Moedwillig is gekozen om de rij over een bepaalde 

lengte aan de kreek te laten raken. Dit levert samen 

met het evenwijdig plaatsen van de terrassen aan de 

kreek, verschillende kwaliteiten op. 



Ludwig Mies van der Rohe; Farnsworth-house, 

1945-1950 



Het laat zich raden dat de plaatsing van een huisje 

aan de kreek of aan de landbouwgrond, twee soorten 

van wonen oplevert. Verder is er sprake van twee 

filmische effecten. Bij het passeren (langs de an

dere kant van de kreek) neemt men een schoksgewij

ze draaiing van het terras waar, dat een vloeiende 

beweging daarvan suggereer~ Tevens ontstaat bij het 

langslopen het idee van een overstroming van de ka

vels. Vanwege incidentele gevallen van overstroming 

staat ook het Farnsworth-huis op palen. 





"LUXAFLEX EFFECT" 

Achter de genoemde omzoming bevindt zich nog een 

rij vrijstaande huisjes, maar deze zijn wel van een 

totaal antler karakter. Ze zijn namelijk drie ver

diepingen hoog, dit om enerzijds bij nadering van 

het complex een interne wereld achter de populie

ren aan te geven. Anderzijds is het een kwaliteit, 

die de bewoners wordt geboden om zowel een over

zicht over het terrein te hebben als om over de 

omzoming heen te kijken. 

Hun opstelling in de rij is niet toevallig, maar 

ingegeven door de richting van de openbare ruimtes 

tussen de patiowoningen. Deze opstelling levert een 

nieuwe karakteristiek op, die ik het luxaflex-effect 

noem. Bij langslopen in de ene richting is namelijk 

steeds een doorkijk tussen de huisjes mogelijk, ter

wijl bij passeren in de andere richting dit steeds 

wordt verhinderd. Het is een van de technieken, zo

als in dit plan vele zijn gebruikt die bijdragen 

aan een diversiteit van belevingsmomenten. 

Binnen de randvoorwaarden, voortkomende uit de ge

kozen opstelling, is het mogelijk de interne orga

nisatie van de woningen en hun kavels te varieren, 

zodanig dat iedere woning optimaal op zijn onmid

dell ijke context kan warden afgestemd. 



\ 



PATIOWONINGEN 

De strook naast deze laatste is er een die gecon

cipieerd is met identieke blokjes patiowoningen. 

Er is naast het wonen, dat sterk op de openbare 

buitenruimte is georienteerd, ook voor dit type 

gekozen. Want deze vindt zijn waarde juist door 

de priveruimte kompleet af te schermen van de di

recte omgeving. 

Binnen deze strook heb ik, vanuit de wens af te 

wijken van het strenge orthogonale systeem en de 

verwachting dat een dergelijke opstelling binnen 

het plan een onverwachte levendigheid zou kunnen 

opleveren, de noord-zuid richting ook als vormge

vingsargument ingeschakeld. Eigenlijk pas achteraf 

bij het indelen van de woningen zijn hier de voor

delen van gebleken. De gekozen opstelling blijkt 

dan namelijk de meest gunstige in verband met de 

zontoetreding in de patio's, vooral bij het maxi

male aantal van vier woningen per blokje. 

Naast deze richtingsverandering heb ik nog een an

tler gegeven willen exploiteren: patiowoningen zijn 

door hun afsluiting van de directe omgeving namelijk 

bij uitstek geschikt om in andere stroken (sport-

en parkeerstrook) binnen te dringen, zonder dat deze 

hinder van elkaar ondervinden. Sterker nog, deze 





incidenten kunnen de genoemde stroken juist aan

trekkelijker maken. 

De openbare ruimtes tussen de blokken zijn ook voor 

bewoners uit andere stroken goed toegankelijk en 

zijn geschikt, mede door hun goede maat, voor al

lerlei aktiviteiten en kontakten. Voor enkele van 

de ruimtes was de bestemming al bepaald door eer

dere beslissingen. Aan de anderen heb ik elementen 

(heggen en bomen) toegevoegd, zodanig dat die be

paalde en verschillende intimiteiten kunnen bewerk

stelligen. Daar waar problemen ontstaan, zoals bij 

de parkeerstrook, waarvan de kracht van zijn gebaar 

verloren dreigde te gaan, warden niet de oorspron

kelijke blokjes, maar mutaties (waarin de oorspron

kelijke vorm herkenbaar blijft) daarvan geplaatst. 

Al deze ingrepen bij elkaar maakt dat deze strook 

een rijke verzameling van incidenten wordt met al

len een eigen kwaliteit. Niet alleen bij het pas

seren levert dit een steeds wisselend beeld op, ook 

krijgt elk huisje en elke kavel van de naburige 

stroken zo zijn eigen specifieke omgeving. 



STACARAVANSTROOK 

In de stacaravanstrook laat de, voor iedere strook 

gelijke breedtemaat, het toe, twee rijen rug aan 

rug kavels met een tussenstraat te projecteren. Ik 

heb gekozen voor een kompakte ordening van de ka

vels, zoals dat op de campings gewoonlijk is. De be

schikbare ruimte komt zo vrijwel geheel aan de ka

vels ten goede, met uitzondering van twee kleine 

openbare ruimtes, die vanaf de binnenstraat te be

reiken zijn. 

De binnenste rijen kavels verschillen met de bui

tenste twee door hun ingesloten karakter, dat zorg 

draagt voor een relatief rustige omgeving. De twee 

buitenste namelijk hebben direct contact met de 

openbare ruimtes in de naastliggende stroken. De 

orientatie t.o.v. de zon is voor beide van de rug 

aan rug kavels weer wel gelijkwaardig gemaakt en 

daaruit is hun misschien merkwaardige, maar wat 

mij betreft, dynamische configuratie te verklaren. 

De kavelscheidende heggen zouden niet hoger moeten 

worden dan ooghoogte; dan is zowel hun strakke en 

regelmatige struktuur, als de hiermee kontraste

rende, door omgeving en eigenaar bepaalde, toe

vallige ordening van de stacaravans daarbinnen te 

zien. 





"PERSPECTIEFSTROOK" 

Waar de patiowoningen zich laten kenmerken door een 

afzondering van de directe omgeving, daar onder

scheidt de volgende strook met geschakelde woningen 

zich juist door zijn orientatie op de openbare 

ruimte en het landschap. De kwaliteit van deze strook 

wordt verzekerd door een doorzicht over de gehele 

lengte van de strook. Zo kan men vanuit elke woning 

de openbare ruimte over een lengte van zevenhonderd 

meter misschien niet geheel overzien, maar dan toch 

de lineariteit ervan ervaren. Op de kopse kanten 

van de strook worden de populieren nu juist niet 

geplaatst, opdat zo de bewoners ook een blik op het 

omliggende landschap wordt gegund, dat zich ken

merkt door een zelfde lineariteit. 

Het gevaar dat binnen de populieren-omzoming het 

vakantiedorp een geheel eigen leven zou gaan leiden 

(en dat is in deze branche maar al te vaak het ge

val), wordt zo ondervangen. Het omliggende land

schap en vooral zijn eigenschap, dat het mogelijk 

maakt over grote afstanden te kijken, wordt inge

zet als vormgevingsmiddel om in de routes door en 

langs het plan een nieuw belevingsmoment te ver

zorgen en als uitgangspunt om de woningen te ont

werpen. Deze krijgen een zodanige organisatie dat 





optimaal van de geboden kwaliteit, het uitzicht, 

kan worden geprofiteerd. 

De dif f erentiatie in woningtypes is ontstaan door 

incidentele kwaliteiten, zoals aan de randen of 

bij de parkeer- en sportstroken, te benutten; 

weliswaar op zo'n manier dat de lineariteit van 

de twee woningstroken blijft bestaan, of wordt 

versterkt. 

De begane grond verdieping is over grote lengten 

komen te vervallen om zo de erachter gelegen ca

ravanstrook een uitzicht op de openbare ruimte te 

bieden. Veelal compenseert een dakopbouw bij deze 

woningen dan dit gebrek. 



BOS EN BOULEVARD 

Een soortgelijke tegenstelling zoals tussen de 

patiostrook en wat ik noern de "perspectief strook" 

doet zich ook voor in de strook die ik hier als 

laatste uitgebreid wil bespreken. 

In deze strook met geschakelde woningen is sprake 

van twee totaal verschillende woonsoorten. De eer

ste hiervan, die zeer vaak en rneestal als enig 

type in zomervakantiedorpen wordt gebruikt, wil 

een bepaalde mate van intimiteit bewerkstelligen. 

Ze wordt gekenmerkt door het kontakt met een klein

schalige buitenruimte, meestal en ook hier een be

boste omgeving. 

Er is weinig inspanning voor nodig om de beoogde 

intimiteit te bereiken. Ik heb dit, voor vakantie

dorpen zo traditioneel geworden type ook gebruikt 

omdat ik er inderdaad deze kwaliteit in herkende. 

Maar het moge duidelijk zijn dat ik ze niet als het 

enig en zaligmakend type zie. Mijn voorkeur gaat 

veel meer uit naar andere kwaliteiten zoals bijvoor

beeld het "boulevardtype" die bezit. Maar dit type 

vraagt wel, evenals alle andere, voor vakantiedorpen 

ongewone types, van de ontwerper, vooral op stede

bouwkundig gebied, een grotere inspanning. Het is 

namelijk in deze discipline dat de uiteindelijke 



kwaliteiten veilig gesteld moeten worden. Dat deze 

inspanning niet voor niets hoeft te zijn, moge on

der andere blijken uit de speciale kwaliteiten, die 

<lit oplevert voor de "boulevardwoningen". 

Hun positie, aan het kunstmatige meer en op de aan

gelegde dijk, biedt hun bewoners een unieke blik 

over het recreatieve water en de daaraan liggende 

voorzieningen, waaromheen zich het openbare vakan

tieleven voornamelijk zal gaan afspelen. Om redenen 

van privacy en een ongestoorde uitkijk is het woon

en terrasgedeelte een halve verdieping boven het 

dijktalud uitgetild. Hieronder bevindt zich de 

slaapverdieping, die zijn kwaliteit vindt in zijn 

direkt kontakt met de intimiteit van de "bosstrook" 

achter de dijk. 

Zonder architectonische hoogstandjes, maar alleen 

al met een goede organisatie op stedebouwkundig ni

vo zijn dit soort woningen, die van verschillende 

kwaliteiten kunnen profiteren, te realiseren. 



It 
Westerland, paviljoens, galerijen en 

promenade, 1912 
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ANDERE STROKEN 

De uiteindelijke versie van de voorzieningenstrook 

wil niet meer zijn dan een indicatie van zijn mo

gelijkheden. 

Voorzieningen die meer dan een keer voorkornen, war

den met gelijke tussenaf standen over de totale leng

te van de boulevard verdeeld en telkens in een zelf

de gebouw(tje) ondergebracht. 

De verschillende series van voorzieningen worden 

onafhankelijk van elkaar geplaatst; ook de al aan

wezige boerderijen gaan in dit spel een eigen rol 

spelen. Met als gevolg dat er talrijke onverwachte 

konglorneraten van verschillende voorzieningen ont

staan; geen enkele plek aan de boulevard is gelijk 

aan een andere. 

Op de dijk aan de andere kant van het recreatieve 

water staan vrijstaande dijkhuizen. De opening 

tussen deze huizen is steeds gelijk aan hun breed

te. Wanneer we deze rij passeren kunnen we steeds 

door de openingen de huizen van de tweede rij zien, 

die op hun beurt door deze openingen de bewoners 

een doorzicht op het water bieden. 



De tweede bosstrook in het plan kenmerkt zich door 

de twee verschillende richtingen waarin de rijen 

staan en door hun andere onderlinge afstand. De 

twee richtingen vonden hun aanleiding in de di

recte omgeving; respectievelijk een ernaast ge

legen campinggedeelte en een al aanwezige weg die 

aan de strook raakt. 

Het verschil in af standen tussen de woningblokjes 

levert een interferentieverschijnsel op <lat twee 

naast elkaar gelegen openbare ruimtes toch van el

kaar doet verschillen. 

In de laatste rij vrijstaande huizen worden de ka

velscheidende heggen loodrecht op de weg geplaatst 

en ze houden allen een gelijke afstand tot die weg. 

De huisjes zijn echter geplaatst volgens het ortho

gonale systeem <lat het gehele plan kenmerkt. Het 

filmische effect <lat ontstaat, is voor mij een be

wijs <lat het accepteren van een gegeven situatie 

en het gebruiken van zijn mogelijkheden, positieve 

resultaten kan hebben. 
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