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TUSSENTONEN

OPMAAT

Ode (Lat.-Gr.) v. (m.) (-n,-s), lyrisch gedicht waarin een
verheven onderwerp wordt bezongen.
Elegie (<Gr. -Lat.). v. (ê) lyrisch dichtstuk waarin de
aangename herinnering aan hetgeen men vroeger bezat,
afwisselt met treurigheid om het verlies ervan.

Jeroen van Westen 2011

Lyrisch - op hooggestemde wijze uiting geven aan gevoelens
en/of mening.
Lyriek - dichtsoort waarin de dichter zijn eigen aandoeningen
en gevoelsstemmingen uitspreekt.
bron: Van Dale
Transformatie
Kernwoord in de kunst. Transformatie van een werkelijkheid: het oproepen, blootleggen,
inzaaien van betekenissen, nieuw of verborgen, persoonlijk of cultureel. De kunstenaar zoekt
naar/heeft een andere verhouding met ‘de’ werkelijkheid en creëert een nieuwe beleving, zo
niet een nieuwe werkelijkheid.
Anticipatie
muzikaal: tussentoon die eerst in het volgende akkoord een betekenis krijgt. Vooruitgrijpen
op een situatie die er nog niet is. (bron: Van Dale)
Transformatie
Kernwoord voor het landschapspark. Door de groei van de haven en daarmee van de
Rotterdamse metropool dreigen de laatste open polders van IJsselmonde vol te stromen
met huizen, wegen en bedrijven. De polders blijven bedijkt, maar door ander waterbeheer,
tegengesteld aan dat van de klassieke polder, -vasthouden in plaats van uitslaan- zal de
verkaveling langzaam verdwijnen en natuurlijke processen binnen door de cultuur gestelde
grenzen een nieuw landschap vormen: een cultuuromslag!
Hermes de boodschapper van de Goden, maakte de eerste
lier van een schild van een schilpad, die hij bespande met de
snaren van koeiendarmen. Hermes gaf de lier aan Apollo, wiens
zoon Orpheus er zo mooi op leerde spelen, dat de wilde dieren
toesnelden om te luisteren en zelfs de stenen huilden.
bron: Wikipedia
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GRONDTONEN

T U S S E N T O N E N

LEESBAARHEID

ONTMOETING

Ieder landschap kent vele auteurs die samen het kunstwerk tot stand brengen, een verhaal
over opeenvolgende culturen, en/of fases van een cultuur, in continue interactie met de
natuur. Het verbazingwekkende aan onze cultuur is dat we vanuit een zelfkritisch moment
dat we “vervreemding” noemden, ontdekt hebben dat we als antwoord niet alleen natuur
kunnen behouden, maar ook natuur kunnen bouwen. In het Buijtenland van Rhoon lijkt
dit antwoord zonder nadere uitleg opnieuw ingezet te worden, waarbij een aantal auteurs
buitenspel gelaten zijn. Auteurs bij wie de sentimenten over de in hoogwaardige natuur te
transformeren culturele waarde van de polders sterk blijken.
Vanaf de vroege jaren zeventig heb ik mij als kunstenaar aangesproken gevoeld door deze
cultuurkritiek rondom het begrip vervreemding. Ik heb waar mogelijk bijgedragen aan
ruimte scheppen voor natuur met een zo scherp mogelijk oog voor cultuurhistorie: aan
‘leesbaar’ landschap. Mede door de gefundeerde kritiek op de voorliggende transformatie
is deze opdracht aanleiding om na te denken over hoe we de laatste decennia natuur
een plek proberen te geven in onze cultuur. Dit ‘zelf’onderzoek leidt tot voorstellen die
mogelijk bijdragen aan een breder gevoerde discussie over de transformatie.
Het voorstel, GRONDTONEN, is de scherpst mogelijke formulering van de voorgestelde
transformatie. Het werk is zowel ODE als ELEGIE. Hiermee is het werk GRONDTONEN
ook een pleidooi om de transformatie te heroverwegen, maar geen pleidooi tegen
transformatie. Een serieuze heroverweging gaat op zoek naar een echte symbiotische
verhouding tussen natuur en cultuur in plaats van de steeds hardere scheiding tussen
natuur en cultuur die is gegroeid vanuit de cultuurkritiek.
Deze heroverweging op zoek naar symbiose in plaats van scheiding krijgt vorm in
TUSSENTONEN als geheel. De toekomstige kerntaak ruimte en rust voor de metropolitane
bewoners vereist de toegankelijkheid van het komende landschap: ONTMOETING. Het
nieuwe landschap begint vanuit de huidige agrarische polders, wordt opgebouwd tegen
de achtergrond van de 2e Maasvlakte, en kijkt terug naar haar eigen natuurlijke oorsprong.
TUSSENTONEN is een proces dat via excursies LEESBAARHEID hoopt uit te monden
in een rijk akkoord van een nieuw landschap met eigen LEESTEKENS om dat nieuwe
landschap als bezoeker op waarde te kunnen schatten. Een proces waar auteurs van alle
denkbare verhalen aan deel kunnen nemen. Ik hoop dat de opdrachtgever aanleiding ziet
om de transformatie in deze zin te verdiepen, het gaat om meer dan het Buijtenland van
Rhoon, het gaat om vorm geven aan een cultuuromslag.
Jeroen van Westen, december 2010-februari 2011
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SAMENVATTING VOORAF

COMPOSITIE

ODE aan het landschap, de kaders en vragen daarbij

Uit PKB-PMR:
Beslissing van wezenlijk belang 19
“Er moet een openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied
worden gerealiseerd. Ten noorden van de Essendijk zal de
hoofdfunctie openluchtrecreatie met natuurwaarden worden
aangegeven. Het gebied ten zuiden van de Essendijk zal de
hoofdfunctie hoogwaardige natuur (conform het Handboek
natuurdoeltypen) met recreatief medegebruik krijgen. Bij de
transformatie zal ruimte blijven voor agrarische bedrijvigheid en
zullen bestaande landschappelijke en cultuurhistorische elementen
zoveel mogelijk behouden blijven. Doch de keuze voor het al dan
niet behouden alsmede het eventuele behoud zal ondergeschikt zijn
aan de hoofdfunctie.”
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2006)
JvW
In bovenstaande ligt een conflict op de loer dat ook
in het planproces tot ontwikkeling is gekomen. Recreatie,
agrarische bedrijvigheid EN hoogwaardige natuur worden
in één adem genoemd, weliswaar met een nadruk op het
gebied ten zuiden van de Essendijk voor hoogwaardige
natuur, maar zonder dat daarover expliciet gesteld wordt
dat dit ten koste mag gaan van de andere twee doelen:
agrarische bedrijvigheid en recreatie. Wel is met de
verwijzing naar het Handboek Natuurdoeltypen de aard
van de natuur veel exacter omschreven dan recreatie of
agrarische bedrijvigheid, zelfs zodanig nauw dat het moeilijk
verenigbaar is met recreatie en/of agrarische bedrijvigheid.
De tweede intentie, “behoud van bestaande
landschappelijke en cultuurhistorische elementen”, heeft het
Belvedèreprogramma ons geleerd, is te beperkt: behouden
kan alleen door ontwikkeling, het landschap kan en mag
geen klassiek museum zijn! Cultuurhistorische elementen
ontlenen een belangrijk deel van hun waarde aan gebruik in
lijn met hun (cultuur)historie. In een levend landschap is de
functionaliteit een belangrijke component van de esthetiek.

Uit de opdracht:
“Realiseer op basis van de karakteristieken van de Zegenpolder,
en met actieve deelname van de betrokken bewoners, een Ode aan
het landschap. Een ode waarin de diepe waarden en emoties van
de polder in overgang beleefbaar en zichtbaar worden gemaakt. Zo
toont men respect voor het land en de mensen en hun geschiedenis,
en ontstaat er een verbinding tussen heden, verleden en toekomst.”

Raad van Staten op definitieve goedkeuring. Lokaal is er veel
weerstand tegen de voorliggende inrichtingsvisie.
Is het fysieke kunstwerk in het landschap de ode!? Of de
weg er naartoe, het proces?
Het beeld wordt gemaakt mét de bewoners. Voor de
bewoners EN ook de gebruikers uit de regio Rotterdam?

JvW
Hier voel ik een tegenspraak in de opdracht, en
alhoewel de KUNST het gebied is waarin tegenspraken
een creatieve kracht kunnen zijn verdient deze twijfel. In
een Ode aan het landschap worden de huidige kwaliteiten
verheven bezongen. Deze waardes zullen hier verdwijnen,
de Ode is tegelijkertijd afscheid. De emoties die met dit
afscheid gepaard gaan, het afscheid zelf, kleuren de stemming
waarmee het huidige landschap wordt bezongen. Men kijkt
niet uit naar de overgang, men betreurt het verlies, in de ogen
van velen een overbodig verlies. De vraag lijkt gerechtvaardigd
of deze verandering vraagt om een ode, of om een elegie.

Uit kunstatelier landschapsparken
De kunst denkt mee over karakter van het landschapspark: wat is een
landschapspark, wat is recreatie, wat is natuur, van wie is het park,
en voor wie? Wat is de toekomst van een landschapspark, waarin
schuilt de interne dynamiek, de groei van een eigen identiteit?
(kunstatelier oav Kunstgebouw, augustus 2010)

DE OPDRACHT

DE OPDRACHT

JvW
In hoeverre is het begrip landschapspark een
bal masqué voor wat we voorheen recreatiegebieden
noemden? Of is er echt sprake van voortschrijdend inzicht
en zijn de landschapsparken multifunctioneel vanuit hun
eigen landschappelijke kwaliteiten? Is dat herkenbaar in
Buijtenland van Rhoon?

“Kunsttoepassingen kunnen tijdens de overgangsfase 2010-2013 de
processen van veranderingen in het gebied en de deuren openen naar
betrokkenheid, saamhorigheid en positieve dynamiek.”

Uit de inrichtingsvisie:
“Zegenpolder-Portlandpolder
Een krekenzone met een zachte overgang tussen de grienden
en de polder. Dit is natuur die doet denken aan natuur die voor
de inpoldering in het gebied voorkwam. Toen was het hier
getijdennatuur. In het nieuwe plan zal het getij geen invloed meer

JvW
Dat kunst bij kan dragen aan betrokkenheid,
saamhorigheid en positieve dynamiek is zeker, maar
dan moet daar wel de ruimte voor zijn. De kunst is een
open kijken naar, vrij denken over, een wereld die continu
verandert. De inrichtingsvisie is een conglomeraat van
idealen, meningen en wensen die in de tweede helft van de
twintigste eeuw zijn gaan kleven aan economische groei.
De ode aan het landschap dient te worden gecomponeerd
omdat het te bezingen landschap zal verdwijnen en een
nieuw landschap zal ontstaan. De relatie tussen bestaand en
toekomstig landschap, of het ontbreken van zo’n relatie, ligt
besloten in de inrichtingsvisie. De kunst kan en mag de ogen
daar niet voor sluiten

hebben.”

JvW
“Doet denken aan getijdennatuur in een plan
waar het getij geen invloed meer zal hebben.” De gekozen
oplossing is een opeenvolging van regenwaterbassins.
Statistisch gezien zou het winterpeil dan 50-70 cm hoger
staan dan het zomerpeil. Een halfjaarlijks getij van puur zoet
water, waar hier altijd het brakke water van een estuarium
de natuurlijke dienst heeft uitgemaakt. De noodzakelijkerwijs
gekozen techniek vraagt om explicieter doorklinken inde
inrichtingsvisie.
De zachte overgang waarover gesproken wordt in opdracht
en inrichtingsvisie zijn kleine bosschages ter breedte van de
huidige verkaveling tegen de primaire waterkering aan. De
claim dat hiermee een link gelegd wordt met de buitendijkse
natuur van de grienden is een ontkenning van de kracht van
de met bomen begroeide machtige dijk. Het verrommelt de
blik op de open polder (een culturele waarde), en vanuit de
polder op de majestueuze dijk.

“Doelstellingen
• Het kunstplan sluit aan bij de bestaande inrichtingsvisie en thema’s
• Het kunstwerk is gerealiseerd en beleefbaar vóór 2013.
• De kunst nodigt uit, en geeft aanleiding tot, gesprek en
gedachtewisseling met betrokkenen tijdens de overgangsfase.”
JvW
Er wordt in de opdracht aangestuurd op een fysiek
kunstwerk op locatie. Het bestemmingsplan wacht bij de
8

Waarom en hoe
Waarom een landschapspark, omdat de laatste (?) open
ruimte van IJsselmonde dicht zou kunnen groeien.
Nederland krimpt, Rotterdam (Randstad) groeit! Waarom
is deze zone überhaupt nog open? Hoe heeft deze de
stedelijke landhonger kunnen ontlopen? Misschien
dat de zware leidingstraat en de andere het kleine
gebied doorsnijdende leidingen hier een ongedachte
bondgenoot in zijn.
In de PKB-MPR-plannen herkennen we de poldermodus van voor wat hoort wat: meer industrie leidt
tot meer werkgelegenheid = meer woningbouw!
Dan ter compensatie ook meer recreatieve ruimte en
hoogwaardige natuur!
Recreatie en toegankelijke natuur zijn functies die
een eigen economische waarde hebben, een waarde
die hoger is naarmate deze functies dichter bij haar
doelgroep gelegen zijn.
9

foto: van Paridon x de Groot

foto: www.polderdag-rhoon.nl

Wat is de kracht
Hoe sterk is de gekozen verdediging? Hoe groot is het
belang van open ruimte behouden? Over het laatste
hoor je geen kritische geluiden in de -te- dicht bebouwde
Rotterdamse metropool. De overgebleven tussenruimte
is te klein voor grootschalige industriële aan de haven
gerelateerde ontwikkelingen, en voor de leefbaarheid
van gewone bewoners wordt ruimte als zeer waardevol
ervaren.
Over de verdedigende kracht van de natuur bestaat meer
onenigheid. De Natuur ligt onder vuur, en met name
de OER-natuur. Men wil natuur die tevreden is met wat
ze heeft in plaats van natuur als een groeigemeente
concurrerend met bestaande cultuurhistorische waarden
en economische groei. De maatschappij heeft het gevoel
dat de natuur met te veel regelgeving gepaard gaat die
als beperkend ervaren wordt voor de dynamiek van de
cultuur die bepaalt wat natuur is en de bijbehorende
regels heeft opgesteld. Het lijkt er op dat met de beste
bedoelingen, met name ontwikkleing van robuuste
-grootschalige- natuur ter compensatie van stedelijke en
industrieele ontwikkelingen, natuur en cultuur strikter
gescheiden zijn dan ooit. We zochten ruimte voor natuur
en vergaten die te zoeken in eigen leefstijl.

Wens lokaal
Als we naar de opvattingen van de lokale actiegroepen
kijken, dan vreest men dat het omvormen van twee
polders tot OER-natuur zal leiden tot door de seizoenen
heen minder wisselend landschap: tot visueel minder
spannend. Het huidige gebruik van wisselbouw, ploegen,
zaaien, planten, groeien, oogsten, maakt de open
ruimte tot een rationeel bewegend schilderij in de beste
Hollandse poldertraditie van arbeidsethos en esthetiek
van de ruimte.
Iedereen ziet wel in dat het Buijtenland van Rhoon
toegankelijker moet zijn om te kunnen functioneren als
waardevolle open buffer in de stedelijke agglomeratie.
Velen geloven in een landbouwkundig gebruik als
cultuurhistorisch verantwoorde basis, voor een recreatief
landschap met natuurwaarde. Dat deze natuurwaarde
beperkter is dan die van ‘oer’-natuur volgens het
handboek Natuurdoeltypen nemen bewoners,
omwonenden en waarschijnlijk ook de toekomstige
gebruikers, dan graag voor lief.
TUSSENTONEN
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UITGANGSPUNTEN

T R A N S F O R M AT I E
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UITNODIGING

De voorafgaande analyse van de opdracht brengt de overtuiging dat er ruimte
gevonden moet worden om serieuze aandacht te geven aan het cultuurhistorisch
landschap en haar transformatie, haar bewoners en de toekomstige gebruikers. Het
gaat om betekenis, niet alleen vanuit politiek beleid, maar vanuit de beleving van de
bewoners zelf.
De gerezen spanningen in Buijtenland van Rhoon zijn wezenlijk! Was de eerste Maasvlakte
de geboorte van een brede mileubeweging in Nederland, laat de tweede een bijstelling
zijn van de rol van natuur in leefbaarheid en ruimtelijke ordening.
Industrialisatie en verstedelijking werden en worden door velen als bedreigend ervaren
voor de leefbaarheid. Deze vrees heeft stem gekregen in een roep om meer ruimte voor
natuur. Veertig jaar verder blijkt dat meer verstedelijking, verder gaande industrialisatie,
‘afgekocht’ kan worden met natuur. De natuur is ‘een aflaat’ voor meer cultureel
ruimtebeslag. Natuur en cultuur leven naast elkaar ieder in hun eigen ruimte, er is helaas
geen sprake van symbiose, slechts van co-habitatie. Maar, natuur en cultuur zijn elkaar
articulerende begrippen, beide gevormd door de mens. Wat we verstaan onder natuur,
en welke waarde die heeft, bepalen WY. Als we onze gedachten over natuur bijstellen dan
herdefiniëren WY onze cultuur.
Het is mogelijk om in ruimtelijke schetsen openigen te scheppen vanuit de in de PKBMPR ongelukkig met elkaar in verband gebrachte eisen over natuur, cultuurhistorie en
leefbaarheid. De transformatie wordt in zulke schetsen onderzocht op betekenis(en) en
werken toe naar een landschapspark als kunstwerk. Maar, laten WY dat uiteindelijk doen in
samenwerking met bewoners, huidige en toekomstige gebruikers, met inzet van expertise
en bestuurlijke lenigheid van geest.

KANTLIJN

constatering
De bestuurlijke voorbereiding, de technische uitvoering, en
de centraal geleide ruimtelijke aanwijzing van de EHS zijn de
definitieve bevestiging van het platteland als contramodel van
de stad. En dan niet langer als producent van voedsel, maar
als ruimte en rust.
Het succes van de door onze cukltuur ontworpen, gebouwde
en beheerde natuur is ideologisch zo geladen dat de stedeling
regelmatig toegang eist tot de door haar gefinancierde
gebieden, niet altijd tot tevredenheid van Natuurbescherming
of lokale bewoners van het landelijk gebied.
12

Deze benadering leidt niet tot een ‘klassiek’ schetsontwerp, maar is een uitnodiging tot
een proces dat draait om betekenis en ‘eigendom’. Het begint met de TUSSENTONEN,
een onderzoek naar de landschappen en uitgangspunten die de inrichtingsvisie mede
vormgeven. Dit leesbaarheidsonderzoek krijgt vanuit GRONDTONEN betekenis in het
volgende akkoord: LEESTEKENS voor/in het toekomstige landschap.
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UITGANGSPUNTEN

In 2009 wonen wereldwijd meer mensen in de stad dan op het
platteland, in 2050 2/3 in de stad en 1/3 platteland.
bron Unesco

“De bestuurlijke voorbereiding, de technische uitvoering en
mogelijk ook de ruimtelijke inrichting van de Beemster waren
signalen van de economische kolonisatie van het platteland
door de steden. Maar de eigenlijke culturele in bezit neming
van het agrarisch gebied door de stedelijke elite vond plaats
door de bouw van boerderijen en vooral van buitenplaatsen
met tuinen die de landelijke omgeving herschiepen tot een
landschap dat overeenkwam met de voorstellingen die
stedelingen koesterden van het landleven. Hier zien we de
eerste aanzetten van een sociaal cultureel proces dat het aanzien
van ‘Holland’ tot de dag van vandaag dominant beheerst: de
suburbanisatie.”
Naar Ed Taverne in Polders gedicht Nederland
fragmenten van gesprekken met lokale gidsen
“Simon Barendregt heeft in zijn land de fundamenten van een
van de oude watermolens. Hij heeft ook de (bouw?)tekeningen
van de molen.”

gelaagde leesbaarheid Zegen- en Portlandpolder

“Er stonden meer molens. Ook een net ten noorden van wat
nu de A15 is, die is gesloopt en onderdelen naar een Brabantse
molen gegaan. Die ten zuiden stond is verplaatst naar Portland
Carnisse. De watermolens in de polders verdwenen na 1888
omdat toen het stoomgemaal kwam.”
polderbeeld -winter- bij huidig gebruik

polderbeeld -zomer- bij huidig gebruik

“Wat mooi is aan de polder zijn de dijken, en de zeedijk
is de nieuwste, op Deltahoogte, daar hoeft niet veel aan te
gebeuren, ieder jaar controleren en vijfjaarlijks echt sonderen.
Het waterbeheer is omgekeerd, de Polders wateren nu aan de
oostzijde uit, vroeger in het westen. In 1953 zijn de dijken
gebroken, zijn er negen mensen omgekomen, maar dat zit niet
meer in de herinnering van wie er nu woont. Je kunt het nog
zien in schuren aan het salpeter in de muren.”

Leesbaarheid
Met de leesbaarheid van een landschap wordt de kenbaarheid van de biografie van het
landschap bedoeld. Kun je de grondsoorten herkennen aan de hand van begroeiing?
Is de bewoningsgeschiedenis afleesbaar aan verkaveling, wegennet, specifieke lokale
architectuur. Leven de herinneringen aan eerdere bewoners nog door in de verhalen die
‘op straat liggen’. Heeft het landschap haar eigen kleuren, geuren en geluiden. De mate
waarin deze aspecten voorkomen, tot welke diepte in de tijd, bepaalt de rijkdom aan
schakeringen van mogelijke ervaringen. Leesbaarheid is een van de belangrijkste culturele
waarden van een landschap.
De leesbaarheid van de cultuurhistorie neemt door de transformatie af, met name
in Zegenpolder en Portlandpolder. De verticale leesbaarheid, het doorklinken van de
natuurlijke bodemgesteldheid zou bij aanpassing van de vergraving/inrichting kunnen
winnen aan leesbaarheid door de transformatie.
Leesbaarheid is mede afhankelijk van ‘kunnen lezen’, en dat is geen vanzelfsprekende
vaardigheid zelfs niet voor mensen die het landschap waar het om gaat goed kennen. Wel
is het goed mogelijk om in korte tijd in een bekend landschap de onbewuste kwaliteiten te
leren benoemen. Met dit grotere bewustzijn van hoe de waardes van het eigen landschap
zich laten herkennen is het mogelijk om ook een onbekend landschap sneller te leren
kennen en waarderen.
Een leesbaarheidsonderzoek zal zeker bijdragen aan een beter inzicht in de
transformatie en waardering brengen van zowel het verdwijnende als van het
verschijnende landschap, maar, dit zal niet automatisch betekenen dat de toekomst
wenselijker wordt. Uiteindelijk zal er een spanningsveld = voorkeur blijven bestaan
voor een nadruk op de cultuurhistorische beleving versus natuurlijke identiteit van de
polders.

“En, wat met al dat water, Nu al meer muggen door al dat
water bij Portland, knutjes, vooral die kleintjes in zwermen.
De paarden hebben er ook last van.”
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UITGANGSPUNTEN

KANTLIJN

UITGANGSPUNTEN

fragmenten van gesprekken met lokale gidsen

2e Maasvlakte, foto Remko Andeweg, BSR

De polder was van de Heerlijkheid van Rhoon en Pendrecht,
werd gekocht door Hoboken in 1830. Vroeger werden ze de
tuinen van Holland genoemd. Op de dijken stonden iepen
(lees Ds Kramer) In de dagboeken van de herenboer Vermaat
vanaf 1905 - 1855 kun je lezen wat er werd verbouwd. Vlas,
lichtblauw en wit bloeiend, Haver, Gerst, en het geel van
de paardenbloemen op de weides. Nu puur akkerland en
wat tuinbouw. Grote stukken land zijn in bezit van Fortis
(voorheen De Utrechtse, toen AMEV)”

Onomkeerbaar
Idealiter zou in de transformatie de leesbaarheid, de diepte in de tijd van voorafgaande
landschappen en cultu(u)r(en) gewaarborgd moeten worden. De in de inrichtingsvisie
voorgestelde transformatie wordt als onomkeerbaar ervaren door bewoners. Welk
kunstwerk er ook zal ontstaan, het wordt opgespannen tussen drie landschappen:

De boeren willen niet weg, maar gaan wel als ze genoeg
geld wordt geboden om ergens anders een nieuw bedrijf met
potentieel op te zetten. Maar wat krijgen we er voor terug,
Het is nu een open rustig landschap, leg er paden in en je hebt
ruimte voor recreatie. Er komen toch alleen grijze koppen en
hardfietsers. Alle gezinnen blijven in de parken in en bij de
stad of gaan echt op vakantie.

Zegenpolder Dijk, foto van Paridon x de Groot

•
•
•

De spanning tussen cultuurhistorie en transformatie tot natuur kan verkleind worden
door nadrukkelijker natuurpotentie en cultuurhistorie met elkaar te verbinden. Meer dan
alleen de bestaande verkaveling opnemen in het ontwerp valt ook te denken aan een
symbiotische relatie van cultuurhistorie en natuur in bijvoorbeeld een natuurgebonden
voedselproductie voor de metropolitane bewoners. Het onderzoek Natuurakkers in het
Buytenland van de Wageningse universiteit en CLM toont ecologische en economische
waarde aan van zo’n gebruik.
Met de bandbreedte aan planruimte voor ogen, mede afhankelijk van lopende bezwaren
en veranderende politieke inzichten is het moment van de opdracht in zoverre voorbarig
dat deze valt tussen verdwijnen en verschijnen. Een schetsontwerp moet anticiperen
op zowel het mogelijk te verdwijnen landschap als op een onbekend te verschijnen
landschap: een werk tussen ODE en ELEGIE, een TUSSENTOON!

“De dijken maken dat je zweeft boven een strakke ruimte en
dan daarin toch nog wel rode lijst soorten als gele kwikstaart
en patrijs. De DIJKEN zijn de dragers van het landschap.
De oude boerderijen hebben een eigen vogelwaarde. De
vogelinventarisatie wordt gecoördineerd door Dhr. Elzerman,
vogelwerkgroep Ridderkerk en Barendrecht.”
“Nu is de polder een gebied met weinig boeren, zonder
knechten. Er zijn boerderijen verdwenen, gesloopt en herbouwd
met burgerwoningen. De boeren die er zitten, en dat geldt ook
voor vroeger, zitten zelden meer dan drie generaties op een
boerderij. Op een deur van de Portland staat een portret van
Japie van Gent, geschilderd door een Franse Soldaat (?) want
hier loopt wel de Napoleonroute.”

Zoetwater oerkleimoeras, Oostvaardersplassen
16

De Maasvlakte als motor van de verandering,
de huidige polders als product van een doorlopende cultuurhistorie,
en het oer-zoetwaterkleimoeras als sprong voorbij de oorsprong van de polder.

“Al die plannen, zonder overleg met de eigenaren en de lokale
bevolking, de boeren worden gewoon verkwanseld voor de
Main Port. Om het Milieu rustig te houden hebben ze ons als
wisselgeld overgeleverd. We hebben afgedaan, Nederland
koopt zijn eten wel ergens anders.”
17
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Uit het streekplan van 1938 voor IJsselmonde blijkt dat er dan echt gezocht wordt naar
ruimte voor de haven van Rotterdam en alles wat daarbij hoort. Grondonderzoek richt zich
op in hoeverre er in gegraven kan worden (nieuwe havens), er op gebouwd kan worden,
en dan gaat het om huizen, fabrieken, bedrijven, niet meer om landbouw. De categorie
licht bouwen op staal zou de uiterste grens zijn van te bebouwen eiland, maar als we
dat vergelijken met wat vandaag bebouwd is dan gaat dat het voorstellingsvermogen
van deze wegbereiders uit 1938 met een horizon van 1980 ver te boven. Wel zijn alle
ingrediënten al aanwezig: uitbreiding van de haven, toename van grootschalige
infrastructuur -wegen en spoor-, nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, grootschalige
ruimte voor recreatie in de nabijheid van de stad, en wat overblijft is voor de landbouw.
Minder goed na te gaan is of dit plan gemaakt werd in samenwerking met de gemeenten,
en zo ja, of die er dan trappelend op stonden te wachten. Albert Plesman zag kort voor
WOII een grote rand van steden waar binnen een groen hart lag. IJsselmonde lag en ligt
in de buitenrand van die nog steeds groeiende Randstad, de motor van onze nationale
economie, met Rotterdam als exponent van Hollands rol in de wereldhandel over zee.
Het zou mij niet verbazen als voor 1940 alles nog als vooruitgang werd gezien. Natuur
was nog geen factor in de samenleving die van stedenbouwkundige en industriële
ontwikkelingen eist dat evenredige aandacht voor natuurontwikkeling de verstedelijking
compenseert. Natuur moest behouden worden, natuur was nog geen groeigemeente. Dat
soort gedachten werden pas in de zeventiger jaren geboren met de cultuurkritiek vanuit
de milieubeweging. Natuur is sindsdien een politieke rol van belang gaan spelen, met
de ‘ontdekking van de Oostvaardersplassen’ in 1978 door RIJP-biologen en ecoloog Franz
Vera als baken! Toen werd ingezien dat in het aangeharkte Nederlandse Landschap nog
altijd de kiem aanwezig is voor zelfstandig functionerende natuur, mits het gebied groot
genoeg is en waterbeheer losgekoppeld wordt van landbouwkundig en stedelijk water.
Naast deze rigoureuze vorm van open ruimte herbestemmen tot natuur zijn direct twee
andere lijnen voortgekomen uit de milieubeweging. Groene buffers rondom steden,
die ingericht werden voor recreatie, met als toppunt Almere waar meteen een groot
bos werd ingeplant waar zich de stad nu nieuwe buurten in kapt. Een derde stroom met
haar oorsprong in de milieubeweging is die van cultuurhistorie zien als een waarde die
beschermd en, later volgens het rijksprogramma Belvedère, ontwikkeld moet worden.
Kijkend naar IJsselmonde en met name het Buijtenland van Rhoon kunnen we zien dat
polders en de inrichtingsvisie typisch Nederlandse producten zijn. De polders zijn gesticht
door kapitaalkrachtige burgers als geldbelegging, de stad bouwde het platteland om daar
voor hun voedsel te verbouwen.
18
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IJSSELMONDE - planologische historie

UITGANGSPUNTEN
IJSSELMONDE

Na de tweede wereldoorlog waren er twee leidende gedachten in de wederopbouw.
Eén: Nederland moet zelfvoorzienend zijn in de voedselproduktie, een idee waar met de
groeiende eenheid binne Europa afscheid van genomen wordt. En twee: Nederland moet
snel mechaniseren/industrialiseren/moderniseren. Regentesk besturen heeft Rotterdam
ontwikkeld tot een havenregio van wereldbelang waarin havens, leidingstraten,
woonwijken, autosnelwegen en andere winstgevende taken en grootstedelijke
verschijnselen zijn uitgespreid over het hele eiland IJsselmonde.
Met de komst van de 1e Maasvlakte (voor Belvedère) zijn de groene buffers benoemd
en ontwikkeld als recreatie (Valckesteijnbos) of natte natuur (De Beer, en de grienden).
Nu bij de komst van de 2e Maasvlakte (na Belvedère) komt er een nieuwe, weliswaar
kleinere, groene buffer. Opvallend is dat cultuurhistorie er nauwelijks een rol in speelt
en het vrijwel puur om recreatie en natuur gaat. Kennelijk is de cultuurhistorische
waarde van deze enclave in verder stedenbouwkundig overlopen ruraal IJsselmonde
te klein om als drager te dienen voor groene ruimte en buitenstedelijke recreatie.
Of, de potentiële natuurwaarde wordt als wezenlijk groter ervaren dan de bestaande
cultuurhistorische waarde. Het cultuurhistorische eiland is mogelijk te klein geweest, of
te gewoon, en de aanwezige natuur te zwak om zelfstandig het huidige gebruik te kunnen
verdedigen.
We moeten er voor waken dat de inrichtingsvisie Buijtenland van Rhoon te zeer een
Nederlandse polder wordt: van alles een beetje en daarmee geen OER-natuur-zoetwatergetijden-kleimoeras, of cultuurhistorisch geïnspireerde wedergeboorte van het platteland
voor de toekomst, geen modern recreatiegebied met virtuele wouden en avontuurlijke
survival eilanden! Er is meer nodig dan afhechten van aanliggende gebieden, meer dan
ontwerpen met hier en daar een knipoog naar een recent verleden of oorspronkelijk
ontstaan, en uiteindelijk toch altijd nog wat angstig blijven voor de muren en wegen die
het omringen en stadsuitbreidingen die op de polders afkomen.

foto internet anoniem: nooit meer honger WO II

Infopaneel recreatieve structuur Oude Maas

20

21

TUSSENTONEN

jeroen van westen 2011

WA ARD EN

CULTUURHISTORISCH

T R A N S F O R M AT I E
22

23

TUSSENTONEN

jeroen van westen 2011

TUSSENTONEN - testbeelden

LANDSCHAPPELIJK

INRICHTINGSVISIE 1.0 PKB-MPR
Beeldend drukt de huidige inrichtingsvisie een krekenlandschap uit zoals dat voor
inpoldering kan hebben bestaan. Het moet ontstaan door vergraving en stopzetten
bemaling, zonder open verbinding met de rivier. De enige referenties aan de
cultuurhistorie zijn bedijking en handhaving van het slotenpatroon daar waar niet
vergraven wordt. De te verwachten ontwikkeling van riet zal de door het slotenpatroon
gemarkeerde verkaveling mogelijk onleesbaar maken. De bosschages tegen de
primaire waterkering geven in plattegrond het idee van een zachte overgang tussen
krekenlandschap en grienden, in werkelijkheid zal het het zicht op de dijk en het zicht vanaf
de dijk op de polder negatief beïnvloeden, waarmee zowel natuur als cultuurhistorie er
niet bij winnen. Landschappelijk gezien zijn de in de inrichtingsvisie herkenbare sloten
en kreekvorm beide suggesties van iets dat het water niet meer is. In die zin verdient de
inrichtingsvisie ontwerpende aanscherping.

boven: tijdbalk overgenomen uit ONTDEKT, BOOR 2010
inrichtingsvisie Buijtenland van Rhoon, Provincie ZH 2010

In de oercultuur van ons land waren de natte weides in getijden- of
overstromingsgebieden de open graslanden waar de boeren die op de hogere gronden
woonden en gewassen verbouwden hun vee lieten grazen. In de huidige opzet van het
Buijtenland van Rhoon zouden de boeren van de natuurakkers in de Molenpolder een
gemengd bedrijf kunnen voeren met mogelijk extensieve veeteelt in de krekenzone, zeker
in de Portlandpolder.
Deze invulling van inrichting en gebruik erkent de wortels van onze oorspronkelijke
agrarische cultuur die uiteindelijk tot volle wasdom kwam in de polders. En, dit gebruik
doorbreekt ook de rigide scheiding tussen oernatuur en cultuur, ze vraagt aandacht
voor het besef dat een werkelijk evenwichtige ontwikkeling van natuur in interactie ligt,
niet in scheiding.

KANTLIJN

“Zo duidt de naam Rhoon op een plaats waar (moeras)bos is
gerooid.”
bron BOOR 5 2005

agrarisch nut - natuurlijk recht
extensieve veeteelt in gemengd bedrijf met natuurakkers Molenpolder

NB ontpoldering
In het gebied wordt nog naar de inrichtingsvisie gekeken alsof de dijken open gaan en de
polders deel worden van het estuarium van de Oude Maas. In de huidige plannen blijven
de dijken echter intact en wordt de natte natuur gerealiseerd door kwel en vooral regen.
Het gaat bij het Buijtenland van Rhoon dus niet om ontpoldering, maar om herbestemming
waarbij de keus toch lijkt tussen ‘dicht’groeien met natuur of bebouwing.
schets ontwikkeling kreek = verdwijnen slotenpatroon
naar inrichtingsvisie Provincie ZH 2010, zonder bosschages zeedijk
24
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TESTBEELDEN

INRICHTINGSVISIE 0.1 Albrandswaard-albrandswaard + 0.1.1 Boerenvariant
Bestaande verkaveling, huidig waterpeil, verbrede sloten met flauwe oevers, akkerzomen,
en ontsloten voor fietsers/wandelaars.
De zogenaamde Albrandswaardse variant die steeds niet serieus overwogen kon
worden omdat deze de PKB-MPR eis van in de Zegen- en Portlandpolder te komen tot
hoogwaardige natuur moeilijk haalbaar maakt. Wel zou de in de PKB-MPR ook vereiste
cultuurhistorie verzekerd zijn.
In de Albrandswaardse variant komt wel duidelijk het probleem van de polders naar voren
dat deze bij landbouwkundig gebruik nauwelijks recreatief medegebruik toestaan. De
sinds enkele jaren gehouden polderdagen hebben langzaam de ogen geopend voor hoe
zeer het landschap bij huidig akkerbouwkundig gebruik op slot zit. Dit beperkte medegebruik is ook herkenbaar in de later gemaakte ‘Boerenvariant’.
Beide varianten vereisen complex epilbeheer omdat het huidige landbouwkundige gebruik
totaal andere eisen heeft dan voor natuur vereist is.
Los van de discussie over welke natuur, welke cultuurhistorie de nieuwe inrichting bepaalt
is duidelijk dat publieke ontsluiting cruciaal is met bij behorende voorzieningen.

schets naar de Albrandswaardse variant

NB Landbouw en natuur
De gemechaniseerde akkerbouw van de 21ste eeuw met haar waterregime, mestgebruik
en bestrijdingsmiddelen beperkt de natuurontwikkeling enorm. De huidige natuurwaarde
van de Zegen- en Portlandpolder valt niet te vergelijken met de biodiversiteit en robuuste
dynamiek als bijvoorbeeld in het Westerwoold te Drente, Noord-oost Twente of de
Ooijpolder, landschappen waar de tijd stilgestaan lijkt te hebben en juist daardor nnu
aanlsuitng vindt bij ons verlangen naar beleefbare ruimte en rust voor natuur en mens. In
zulke gebieden worden de boeren geremd in hun economische ontwikkeling en daarvoor
gecompenseerd met geld voor hun landschapsbeheer.

schets naar de Boerenvariant
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TRANSFORMATIE 1.1 Kreekrug
graaf kreek, demp sloten, verbreed de zeedijk, extensief medegebruik

INRICHTINGSVISIE 1.1 Kreekrug
Met handhaving van het idee dat er een kunstmatig op regenwater gebaseerd
krekenlandschap zal ontstaan, wordt de schijn van cultuurhistorische leesbaarheid verlaten
en springt de transformatie naar een uitvergroot beeld. De uitgegraven grond wordt
gebruikt om het slotenpatroon te dempen en de Zegenpolderdijk en Portlander zeedijk te
verbreden tot een ‘kreekrug’, net zoals de Molenpoldersche dijk echt op een besstaande
kreekrug is gelegd. Deze brede zone kan als recreatiezone ingericht worden met een direct
zicht op zowel de grienden als het krekenlandschap. Zo ontstaat een eerlijker (?) beeld van
de keus voor hoogwaardige natuur in lijn met het rivierlandschap. Dijken en kreek krijgen
een heldere vormrel;atie. Er ontstaat duidelijke ruimte voor recreatie en beleving van
de nieuwe natuur. Cultuurhgistorisch springt deze inrichting over 500 jaar geschiedenis
heen. De hogere = droger gelegen delen zijn te gebruiken voor extensieve veelteelt in
samenhang met de Molenpolder-natuurakkers

1.1 Kreekrug
dwarsprofiel verbreding zeedijk tot ‘kreekrug’

1.2 Transformatie = Inversie
twee landschappen in één proces, transformatie langer leesbaar

INRICHTINGSVISIE 1.2. Transformatie = Inversie
Een andere, verder doorgevoerde visie, en daarmee betekenisvolle inrichting, is de culturele
transformatie te zien als inversie. Het natuurlijke krekenlandschap verzande in een moeras
en het drooggevallen profiel keerde om: waar de kreken stroomden liggen nu de ruggen
en waar de planten groeiden klonk het veen in. Met dat proces in het achterhoofd, graven
we nu een kreek in de lagere delen, en vullen we de sloten op tot kades in de polder met
het patroon van de huidige verkaveling. Hier worden sloten, dijken, kreken, met elkaar
verbonden in omgekeerde volgorde, de pompen worden stilgezet, langzaam gaat het land
weer in gebruik genomen worden zoals we het ooit in gebruik namen toen onze cultuur
zich vestigde. Landschap, leven en kunst vallen samen in een duidelijk historisch beeld -de
verkavelingsstructuur, dat in een lang proces herkenbaar blijft.

TRANSFORMATIE 1.2 Transformatie = Inversie
graaf kreek, sloten opvullen tot kades: POLDER INVERSIE
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ONTMOETING

INTERMEZZO ONTMOETING

BINNEN -perspectief- BUITEN

ONTMOETING
Paden en Plekken
Hoe de inrichtingsvisie ook uiteindelijk vorm zal krijgen in het gebied, en in welke mate
het ook toegankelijk zal zijn. Toegankelijkheid is een kernwaarde van beleving, zo niet
absolute voorwaarde om de mensen het nieuwe landschap in hun hart te laten sluiten.
Allen paden en plekken kunne het binneperspectief van het landschap openen.
Op haakse wendingen en doodlopende T-kruisingen, over de kruisen sloten, waar ooit
watermolen, huis of oud gemaal stond, dat zijn de punten waar het landschap even
wisselt van perspectief in ruimte en/of tijd. In de waterrijke krekenzone zijn bruggen nodig
en observatiepauzes wenselijk en mogelijk schuilplaatsen voor dieren die verrassend
gebouwd kunnen worden met materialen gevonden in de grienden in combinatie met
materialen gevonden in stad en havengebied.

observatie en obstructie
publieke ontsluiting kreekzone Zegen- en Portlandpolder + leidingstraatweide
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LEESBAARHEID

T R A N S F O R M AT I E

fenomenologische leesbaarheid van de drie landschappen als basis onder
transformatie Buijtenland van Rhoon

KANTLIJN
fragmenten van gesprekken met lokale gidsen
“Dus ja, maar, als we echt niet meedoen, dan worden we een
nieuwe wijk van Rotterdam en is er helemaal niets meer.
Wat moet je dan? Ik protesteer niet meer, ik blijf wel fietsen.
Mooi hoor die kleuren van het land, de spruiten en de wind
door het koren.”
“Waar iedereen zich steeds weer in vergist, ook degenen
die er vaker komen, is de schaal, de enorme schaal van de
Maasvlakte. Er ontstaat daar een zandvlakte die kan gaan
stuiven dat het eng wordt. Het zand was ooit de steppe
waarover de mammoeten trokken. Gigantische dieren als
je voor het skelet in het museum staat of een pas gevonden
dijbeen in je handen hebt, maar onooglijk klein in vergelijking
met de nieuwe insecten, de laadkranen in de containerhaven.
We proberen op verschillende manieren uit hoe we het
zand vast kunnen leggen op een ecologisch verantwoorde
manier. Langzamerhand is er in het Havengebied geen angst
meer voor natuur. Vroeger mocht het Bureau Stadsnatuur
Rotterdam nauwelijks inventariseren, nu is men er trots op
dat we rondleidingen verzorgen, dat er een poster is met
bijzondere natuur in het Havengebied. De natuur is niet
eenkennig, overal kan zich een biotoop ontwikkelen, en dit is
een speciale in Nederland.”
34
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Als gesteld in het hoofdstuk Uitgangspunten zal een leesbaarheidsonderzoek in de drie
landschappen die betrokken zijn bij de transformatie van de polders tot landschapspark
Buijtenland van Rhoon zeker bijdragen aan een beter inzicht in de transformatie. Het zal
mogelijk (her)waardering brengen van zowel het verdwijnende als van het verschijnende
landschap.
De vorm waarin dit onderzoek plaats kan hebben is gebaseerd op de methode als
ontwikkeld door Karina Hendriks en Derk Jan Stobbelaar. In vier dagexcursies over
de seizoenen verdeeld, ieder naar de drie landschappen, wordt in toenemende mate
ingezoomd aan de hand van vragen en gidsen. De fenomenologische aanpak betekent dat
de eerste excursie vooral persoonlijke waarneming zal zijn, de tweede komen er vragen
op bij de deelnemers, en de derde dag zullen gidsen ons vergezellen om die vragen in
de culturele/natuurlijke biografie van het landschap te plaatsen. Op de vierde excursiedag
kunnen de deelnemers naar verwachting karakteristieken van de gebieden benoemen en
dwarsverbanden zien.
De excursies worden begeleid door Jeroen van Westen (beeldend kunstenaar), Karina
Hendriks (onderzoeker/landschapsarchitect) en Theo Reitsema (architect). De laatste zal
steeds helpen te bouwen aan een inventarisatie van materialen, vormen en technieken die
te vinden zijn in de drie landschappen. Als gidsen op de derde excursiedag staan voor de
2e Maasvlakte Remko Andeweg (stadsecoloog BSR), in de polder naast Remko Andeweg
Karina Hendriks en natuurlijk lokale experts, en in het kreeklandschap (Biesbosch) een
archeoloog van BOOR met kennis van de bewoning in het vroegere getijden-landschap.
Na afloop van deze excursies en de verslaglegging daarvan is er een kennispool ontstaan
waaruit een klankbordgroep kan ontstaan en een ontwerpteam. De klankbordgroep
is terzake kundig inzetbaar bij reflectie op c.q bijstelling van de inrichtingsvisie. Het
ontwerpteam kan onder leiding van Theo Reitsema en Jeroen van Westen werken aan het
ontwerpen van functionele onderdelen van de toegankelijkheid waarin de ontmoetingen
tussen karakteristieken van de drie landschappen die samen de transformatie bepalen tot
uitdrukking komen. De uiteindelijke realisering van bruggen, observatieposten, hekken,
bankjes, etc wordt bekostigd in combinatie met het inrichtingsbudget van landschapspark
Buijtenland van Rhoon.
Deze intelligente inzet van een deel van het budget voor de ODE materialiseert in een
gebiedseigen kenmerkende functionele inrichting: een ELEGIE of ODE mede door de
bewoners tot stand gebracht.
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VOORSTEL

leesbaarheid excursie: Buijtenland

leesbaarheid excursie: 2e Maasvlakte
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TUSSENTONEN: LEESBAARHEID - LEESTEKENS

De leesbaarheidsexcursies naar de drie landschappen: Polder, 2e Maasvlakte en
toekomstig krekenlandschap zijn een directe ‘opleiding’ tot medeontwerpen van
de LEESTEKENS. Deze excursies staan open voor bewoners van Albrandswaard
en metropool Rotterdam, voor toekomstige gebruikers en beheerders, voor
beleidsmakers en uitvoerders.

leesbaarheid excursie: Krekenlandschap

Het in de excursies groeiende vermogen om karakteristieken te onderscheiden
van de landschappen die mede aan de wieg staan van de transformatie van
Zegen- en Portlandpolder mondt uit in:

•
Uitgewerkte schetsontwerpen van (functionele) leestekens, inclusief
aanpassingen op aangeven van de constructeur en uitvoerder voor de aanleg
van het Buijtenland van Rhoon.
•
een ter zake kundige klankbordgroep die kan meedenken over recreatief
medegebruik (ontsluiting letterlijk en overdrachtelijk) van de tot hoogwaardige
natuur te transformeren polders.
•
een digitaal verslag dat beschikbaar komt voor ontwerpers,
bewoners en toekomstige bezoekers die dieper door willen dringen in de te
transformeren/getransformeerde polder.

Om te komen tot bovenstaande resultaten wordt zo spoedig mogelijk
gestart met LEESBAARHEID, een serie van vier excursies, ieder naar de drie
landschappen op één dag, met max. 30 deelnemers. De deelnemers worden
geworven op uitnodiging en middels een open sollicitatieronde. Expertise niet
vereist, wel betrokkenheid en openheid van geest, leergierig en bereid alle vier
de excursies mee te maken plus de afsluitende ontwerpsessie. Een gratis cursus
zonder vergoeding aan de deelnemers, maar met volledige verzorging op de
reis- en werkdagen.
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Start Zomer 2011 dag 1: waarnemen van de verschijningssamenhang (aarde)
Op deze dag staat de waarneming van het feitelijke landschap centraal. De
zintuigen zijn hierbij het belangrijkste instrument. Wat zie, hoor, ruik, proef, voel
ik? Hoe vertaalt zich dat in vormen, kleuren, structuren? En wat zegt het over de
ondergrond? En wat zeggen de patronen in het landschap over het functioneren
(bijv. hydrologie, gebruik, ecologie).
Herfst 2011 dag 2: waarnemen van de veranderingssamenhang (water)
Op deze dag staat de waarneming van processen in het landschap centraal.
Hoe is het landschap veranderd ten opzichte van vorige keer? Welke processen
liggen hieraan ten grondslag, bijv. seizoenen, menselijk gebruik, dieren, getij.
Winter 2011/2012 dag 3: waarnemen van de levenssamenhang (lucht)
Op deze dag staat de waarneming van de biografie van het landschap centraal.
Welke rol hebben mensen hier gespeeld door de tijden heen, en wat zie je
hiervan? Bij deze stap is kennis van een gebiedsexpert wenselijk.

Synthese: LEESTEKENS

Lente 2012 dag 4: waarnemen van de identiteit/genius loci (vuur)
Op deze dag staat de waarneming van de karakteristiek van het landschap
centraal. Wat, als je alle waarnemingen en kennis van de eerste 3 dagen loslaat,
en stil wordt, komt er als beeld naar boven? Dat kan een fysiek voorwerp zijn,
maar ook een metafoor, een ontwerp, een gedicht, een tekening.
schetsen bruggen voorbeeld van potentieele resultaten te houden workshop
Theo Reitsema - Jeroen van Westen

Zomer 2012 dag vijf/zes: ONTMOETING-LEESTEKENS
tweedaagse workshop met alle excursisten olv Theo Reitsema en Jeroen van
Westen uitgaande van gevonden, kleuren, structuren, vormen, materialen, en
vooral thematische verschillen en overeenkomsten: de (gespannen) relaties
tussen de drie landschappen die elkaar vormgeven in de transformatie.
Herfst 2012 Eindproducten:
•
In aanvullende sessies uitgewerkte schetsontwerpen die technisch en
budgettair toepasbaar zijn in het ontsluitende netwerk van de natuur in Zegenen Portlandpolder. Aanvullende uitwerkingen door Jeroen van Westen en Theo
Reitsema op aanwijzing van technische controle en uitvoerende aannemer van
Buijtenland van Rhoon.
•
Samenvattend verslag van LEESBAARHEID ovv JvW
•
Helder overzicht LEESTEKENS en de totstandkoming ervan ovv JvW
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VOORSTEL - GRONDTONEN
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“Slechts te hooi en te gras vindt men in de dikke folianten der meeste kroniekschrijvers eenige regels
vermeld over den eeuwigdurenden strijd tusschen den Nederlandschen Mensch en het Nederlandsche
water met als bondgenoot, nu eens van den een, dan weer van den ander, de Nederlandsche wind”

(Kent gij het land der zee ontrukt; Eenige hoofdstukken uit de waterstaatkundige geschiedenis van ons woongebied,
Gerhard Werkman, Bussum 1948)

In zowel de Zegenpolder als in de Portlandpolder zijn locaties van de oorspronkelijke
watermolens bekend. Van die in de Zegenpolder is zelfs nog een bouwtekening bewaard
gebleven. Op deze twee locaties kunnen twee ijkpunten komen die veranderen van
betekenis na voltrekken van de transformatie. Eén ring ligt in/onder het maaiveld: een
ringsloot. De uitgegraven grond wordt binnen de ringsloot opgeworpen als een een door
water omsloten ‘donk’, vrij naar de vroegste vestigingslocaties. De tweede ring ligt op
het maaiveld, heeft dezelfde maat als de ringsloot van het eerste ijkpunt. Deze tweede
ring is een dijk opgeworpen met de grond die binnen de omdijking is uitgegraven. De zo
gevormde kom, als een wiel na een dijkdoorbraak, zal zich vullen met grondwater/kwel en
in hoogte fluctueren door opgevangen regenwater. Beide ringen moeten landschappelijk
van maat zijn, groter dan een erf, kleiner dan een polderkavel. De sloot te breed om over
te springen, de dijk net hoger dan je lopend op maaiveld over heen kunt kijken.

bij de ramp van 9153 vielen meerdere doden in de polders rondom Rhoon

een mogelijke ontsluiting voor recreatief medegebruik van de polders met de
GRONDTONEN op de locaties van de oorspronkelijke watermolens

De cirkelvormige verhogingen van kade/dijk en donk worden gebiedseigen
herkenningspunten waar het oog zich in de ruimte van de polders aan kan hechten. Iedere
polder een eigen ijkpunt, ieder ijkpunt produkt van een perfecte grondbalans en omdat
de maatvoering gelijk is, ook elkaars contramal. Zijn het eerst twee beelden van heden en
toekomst, droge en natte polder, na de inrichting zal het meer een vraag zijn welk beeld
voor welke tijd staat.
Vanaf wieldijk of donk heb je een heerlijk uitzicht met altijd een kant uit de wind,
en als het meezit in de zon. Een werk zowel Elegie als Ode, GRONDTONEN voor de
nadere discussies, de TUSSENTONEN, die zullen leiden tot de uiteindelijke LEESBARE
transformatie van Zegen- en Portlandpolder.
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VOORSTEL - GRONDTONEN

Wisselend bondgenootschap

VOORSTEL GRONDTONEN

VOORSTEL - GRONDTONEN

Onderzoek maatvoering GRONDTONEN: DONK en WIEL

inrichtingsvisie 1.0 - PKB-MPR

kleimodel WIEL, schaal 1:100

inrichtingsvisie 0.1 - Albrandswaardse variant

Onderzoek GRONDTONEN en toegankelijkheid in relatie tot variaties van de inrichtingsvisie

inrichtingsvisie 1.1 - kreekrug

kleimodel WIEL, schaal 1:200

inrichtingsvisie 0.1.1 - Boerenvariant
foto Van Paridon en De Groot: Watermolen Carnisselanden

inrichtingsvisie 1.2 - transformatie = inversie
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VOORSTEL - GRONDTONEN

GRONDTONEN DONK en WIEL
buitendiameter 80m, waterpeil -1.80 NAP (grondwater)
3-D tekeningen en bijbehorende volumeberekeningen met dank aan Henk Volkers
GRONDTONENDONK en WIEL
buitendiameter 80m, water in ringsloot -1.80, peil in WIEL -1.30 (regen)

AHN met daarop aangegeven GRONDTONEN (diameter 80m) op locaties van voormalige watermolens in Zegen- en Portlandpolder

fragment van een bouwtekening van een watermolen
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VOORSTEL - GRONDTONEN

boven: foto Van Paridon x de Groot, door Jeroen van Westen bewerkt zomerbeeld vanaf de Portlander zeedijk, WIEL (ongeveer) op schaal en locatie in gemonteerd
onder: profielen van GRONDTONEN WIEL en DONK voor buitendiameter van 80 meter en insteek van ringsloot en teen van 10 meter

bewerkt winterbeeld vanaf de Essendijk, DONK (niet exact) in gemonteerd
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