Het Onderdijks
kunstopdracht kampen

Dit is ons ontwerpvoorstel voor de kunstopdracht voor de nieuwe woonwijk het Onderdijks
De locatie voor de kunsttoepassing is de grote ovalen infrastructurele vorm die door de gein Kampen. Voor deze kunstopdracht is een uitgebreid kader geschetst in de opdrachtfor- hele wijk loopt. Deze structuur is een verbindend en overzichtelijk element in deze wijk. In ons
mulering met een aantal richtlijnen. Daarnaast is ook het beeldambitieplan voor de buurten voorstel plaatsen wij drie monumentale beelden op beeldbepalende posities in deze ovaal. Het
De Hoogte en De Bongerd in deze wijk een leidraad voor deze opdracht. Het voert te ver om zijn drie zelfstandige beelden met ieder een kenmerkende eigenheid, maar er is ook een sterk
hier nu aan te geven in hoeverre wij met ons voorstel aan dit “ programma van eisen” denken verband tussen de beelden, zowel visueel als inhoudelijk.
te voldoen. Het is ons streven is om met dit voorstel op een bijzonder manier bij te dragen aan
de kwaliteit van wonen en de uitstraling daarvan in de openbare ruimte.
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Un Jour Fabuleux
In ons voorstel plaatsen we de drie beelden op posities die belangrijk en opmerkelijk zijn in de Een fabelachtige dag, een dag met fabels. Dat is wat onze beelden op deze plek vertellen.
routing in de wijk. Het eerste beeld is centraal gesitueerd in De Hoogte, op een kruising van Kleine bijzondere fabels, monumentaal gebracht. Een kleine vertelling die misschien een angroenstructuren. De andere beelden staan dan bij elk van de twee bruggen in De Bongerd. Dit der licht laten schijnen op de dagelijkse beslommeringen. Want een dier in een fabel werkt
zijn plekken in de stedenbouwkundige opzet die in de dagelijkse routine veel gebruikt worden. altijd relativerend. Wij streven naar beelden die aanraakbaar en benaderbaar zijn en die op de
Het zijn plekken waar tussen mensen gemakkelijk ontmoetingen plaats kunnen vinden, hier locatie op hun eigen manier fungeren als ankerpunten in tijd en ruimte.
kruisen zich de paden. Het is jammer als in zo’n dagelijkse routine die momenten zo maar
gedachteloos of onbewust voorbij gaan. Wij willen dan ook het passeren van deze plekken
tot een bijzonder moment verheffen. Deze plekken worden bijzondere momenten in de
dag, met een bijzondere ontmoeting; Un Jour Fabuleux.
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IJssellandschap
De geschiedenis van Het Onderdijks begon toen de ambitie werd uitgesproken om in deze
woonwijk ‘een rivierenlandschap in het klein’ te vertalen. Ook in de kunstgeschiedenis is het
IJssellandschap voor menig kunstenaar een dankbare bron van inspiratie en vrijwel altijd
gaat het daarbij over land, lucht en water. Dat maakt dit landschap zo bijzonder. Het is ook
het landschap dat wij goed kennen en als natuurlijk en oorspronkelijk beschouwen. Nu staat
in dit landschap een ander landschap, een stedelijk landschap van het menselijk wonen.

Woonwijk
Er wordt in Het Onderdijks nog volop gebouwd, maar De Bongerd en De Hoogte zijn voor een
belangrijk deel voltooid. Wij hebben Het Onderdijks een aantal keren bezocht. Wij hebben goed
kunnen ervaren hoe het beeldambitieplan van de buurten daadwerkelijk gestalte heeft gekregen.
Het Onderdijks is een uitgesproken woonwijk, die sterk gericht is op gezinnen. Zeker vanuit de
ovaalstructuur bezien oogt het ruim en lijkt alles zijn plaats te hebben gevonden. Hier is het
mondiale rumoer voor een belangrijk deel gefilterd. Het is goed en veilig wonen, met aandacht
voor het gezin en de kinderen.

Het is voor de mens zijn natuurlijke habitat en het is waar, in Het Onderdijks zijn zeker in het
grote ovaal landschappelijke elementen te ervaren, maar er blijft altijd sprake van een spanningsveld. Het spanningsveld tussen het oorspronkelijke landschap en de parkachtige dimensies in een
woonwijk. Hier heeft het landschap een menselijke maat, maar ook een menselijke dominantie.
Dit spanningsveld is onderwerp van onze beelden en in elk van de beelden speelt een natuurlijk
element dan ook een hoofdrol als representant van het oorspronkelijk landschap. Net als in
een fabel zijn het in onze beelden ook de dieren die als karakters refereren aan het land, het
water en de lucht in de IJsselvallei.

Dat is in deze woonwijk ook voelbaar in een sfeer van rustige alledaagsheid. Wij willen daarom juist componenten uit het leven van alledag als tegenhanger in onze beelden gebruiken.
Enigszins geabstraheerd, maar nog steeds van een herkenbare alledaagsheid. Met deze tweede component is er niet alleen een contrast met het natuurlijke aspect in onze beelden, het is
tegelijk ook letterlijk de drager van de karakters in onze fabels. De menselijke bedding waarin
de natuur een plek krijgt.
Iedereen probeert daar waar hij woont zijn gedroomde leven te realiseren. De dieren in onze
beelden vertegenwoordigen juist het vrije en het ongebondene; datgene waar dromen van gemaakt worden. En hoewel deze karakters gedragen worden door vertrouwde en bekende zaken
uit het leven van alledag, hebben zij een kwaliteit die juist het alledaagse kan overstijgen. Deze
dieren zijn er nog steeds en hebben ook een plaats in ons leven. Zoals zij hier gestalte hebben
gekregen in onze beelden, onze fabels, zo kan voor iedereen een eigen dagdroom als waardevol worden beschouwd. Dan kan een gewone dag ook Un jour fabuleux worden.
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Oh Deer!
In ons voorstel heeft het eerste beeld een vrijwel centrale positie in De Hoogte. Daar waar de
Op een zuil van bollen, smal aan de basis en langzaam naar boven toe wat uitlopend, staat op
ovaalstructuur doorkruist wordt door een andere groenstrook. Op dit kruispunt van zicht- de enigszins afgeplatte bovenkant een hert. Met de voorpoten op de knieën kijkt het een beetje
lijnen staat een beeld dat in vergelijking met de andere beelden, het meest een verticaal bedremmeld naar beneden. De toortsvormige zuil is voor het grootste deel uit bolletjes van
accent heeft. Het refereert hiermee aan de bouwstijl van De Hoogte, maar het heeft vooral verschillende grootte opgebouwd. Onderaan, het begin van de zuil, zijn de bollen zorgvuldig
te maken met de ruimte en het perspectief dat er in het geheel van de beide groenstructuren gerangschikt. Bijna als een decoratief vaasje. Naar boven toe, verspreid over de toorts, volgen
op dit punt is. Wij creëren een centrum in het hart van dit kruis, een zichtbaar focuspunt; een de bollen een veel wilder, groeiachtig, patroon. Een vaasje met een sterk gestileerd bosje bloeaandachtspunt dat de blik stuurt en de dimensies van de ruimte aangeeft.
men. Als het niet zo groot was zou je het bijna op een vensterbank verwachten. De zuil is van
aluminium gemaakt en heeft ook de kleur van dit materiaal. Licht opstijgend naar de lucht.
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Oh Deer!

Boven op staat het hert, als het ornament op een bokaal. Bij een hert is er altijd sprake van
Er is een natuurlijke neiging om naar boven te kijken. Doordat het hert op de knieën ligt en
een edele uitstraling. Die status heeft het hert en een ontmoeting met een hert in het veld of naar beneden kijkt, is er werkelijk sprake van contact. Het hert is dan wel op hoogte, buiten bein het bos is altijd bijzonder. Dat het ook echt een ontmoeting is, is voor iedereen duidelijk reik , maar toch ook zo dichtbij dat er oogcontact is. In de beleving zal het daarbij niet helemaal
die aan de voet van de zuil staat.
duidelijk zijn bij wie dit initiatief vandaan komt. Een ontmoeting met een hert blijft hoe dan
ook iets magisch houden en dat kan een dag maken tot ‘un jour fabuleuse ‘.
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Naar bed, naar bed, zei duimelot
Naast de eerste brug, vanuit De Hoogte bezien, staat in De Bongerd ons tweede beeld. In het
Het brons is glanzend gepoetst en toont vol trots zijn eigen gouden gloed. Het bed is van aluverlengde van de daar aanwezige hof, met zicht op het water. Daar ligt, als in een modern minium, voorzien van een glanzend roomwitte coating. Het klassiek glanzende brons maakt van
stilleven met vis, op een bed van witte bollen verstild een grote bronzen karper. Het is een het bollenbed bijna porselein. Het bed lijkt voor de karper op maat gemaakt. De bollen reiken
karper met een blozend gezonde uitstraling. Goed geproportioneerd en met kenmerkende tot net onder de knie, zijn strak in het patroon gerangschikt en in de ruimte tussen de bollen
details gemodelleerd.
vloeien ze aaneen.
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Naar bed, naar bed, zei duimelot
Elke stad heeft eigen verhalen. Kampen heeft zo al zijn eigen ‘kamper steur‘, maar in deze
Deze karper, de burgemeester van de kreek, een beetje dikkig kunnen ze zijn, maar steeds stakleine fabel speelt de karper een hoofdrol. Een karper die de stilte van de onderwaterwereld tig en majestueus. Niet voor niets geliefd bij menig sportvisser. Die altijd hun vangst liefkozend
verruild heeft voor het vrolijke rumoer van spelende kinderen in de buurt. Alsof hij ook wel in de armen nemen, op de foto zetten en dan voorzichtig als een pasgeboren baby weer in het
eens wil voelen hoe het is om op een luchtmatras een keer boven het water te zijn. Of is het water laten glijden, daar waar hij hoort. En al ligt deze vis op het droge, dit beeld ademt van
gewoon een treetje eieren waarop hij lijkt te broeden. Hoe dan ook, met zijn gouden gloed ligt rust en eigenheid. Dit is een vis die ten alle tijden zichzelf blijft.
hij hier in stilte te mijmeren. Pronkend op zijn bed, zijn eigen gecapitonneerde divan, als een
prijsvis op een kussen.
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Dagelijks brood!
Naast de tweede brug in De Bongerd staat ons derde beeld. Hier is de bestrating verruimd
De eend is uitgevoerd aluminium en heeft ook die zilverachtige uitstraling. Deze eend is goed
en is er een terrasvormige kade aangelegd. Op het bovenste deel van deze kade, op straat- doorvoed en kijkt uitdagend en fier naar elke bezoeker. Niet voor niets, want dit is zijn schat, zijn
niveau, staat boven op een gestileerd halfje brood een meer dan levensgrote eend. De vorm rijkdom.
van het brood is helemaal opgebouwd uit een overdaad van kleine bollen van verschillende
grote. De hele vorm is gemaakt van levendig groen gepatineerd brons. De bolletjes verhullen
de vorm enigszins, maar het brood is wel degelijk herkenbaar als een oer-Hollands halfje tarweknip. Het archetype van een huiselijk brood.
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Dagelijks brood!
Eend en brood. Het staat er hier niet zomaar, want deze plek lijkt gemaakt om de eenden
In alle fabels zit een moraal verborgen. En hoewel dit in ons voorstel niet op de voorgrond
te voeren. De eendjes voeren, we kennen het allemaal, we worden er mee opgevoed. Deze treed, zou je ook dat in onze beelden kunnen lezen. Dan verhaalt ‘Oh Deer’ over het nastreven
terrasvormige kade structureert het contact met het water en maakt het veilig benaderbaar van hoge idealen, het verlangen naar vrijheid en het voeden van dromen. Is de boodschap van
en dichtbij. Op de strakke bestrating toont dit beeld zich met een weelderige overdaad. Een ‘Naar bed Naar bed zei Duimelot’ om in elke vreemde omgeving trots te zijn op je achtergrond
rijkdom aan parels lijkt het wel, deze kruimels voor de eenden. Hoe rijk is ons leven en hoe en trouw te blijven aan jezelf. En is er in ‘Dagelijks brood’ een les over assertiviteit en het koesweldadig deze wijk. Zo is het statig wonen in een bongerd, het leven is er goed en er is genoeg teren van datgene wat wij al bereikt hebben
voor iedereen.
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Materialen en uitvoering
Voor elk van de beelden kiezen wij voor kwalitatief hoogstaande materialen die zich uitDat geldt ook voor de verdere inrichting rond de beelden. Wij vinden het belangrijk om met de
stekend houden in de publieke ruimte. Daarin werken we nauw samen met onder andere beelden ook een ontmoetingsplek te creëren. Voor een deel zit dat al in het beeldvoorstel verwerkt;
bronsgieterij Kemner in Cuijck en constructiebedrijf Eysink in Deventer. De beelden zullen de bollen bij ‘Naar bed Naar bed…’ zijn al op zithoogte en rond ‘Oh Deer’ zien wij een platte sokverankerd zijn op een juiste fundering.
kel van steensplit als verblijfsruimte. Maar er is misschien aanvullend straatmeubilair nodig en
Voor het plaatsen van de beelden zullen op de voorgestelde locaties wellicht een aantal aanpas- bijvoorbeeld het aanlichten van de beelden ‘s avonds vereist een nadere uitwerking.
singen nodig zijn, daarvoor willen wij graag in overleg treden met de betrokken partijen.
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Maten

Tot Slot
In dit voorstel zien wij vriendelijke en benaderbare beelden die toegankelijk zijn voor
alle bewoners in de wijk. Het zijn persoonlijke beelden die de publieke ruimte transformeren. Wij zien graag dat die benadering een effect heeft op het publieke domein.
Van het onpersoonlijke ‘van iedereen en van niemand‘ tot het meer persoonlijk
ervaren ‘van jou en van mij‘.
Albert Dedden & Paul Keizer.
Deventer, mei 2010.
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Het Onderdijks
UN JOUR FABULEUX
Defintief ontwerp
Aanvulling op het eerder goedgekeurde schetsontwerp voor de kunstopdracht in de nieuwbouwwijk Het Onderdijks in Kampen.

De voorstellen in deze presentatie zijn voor een groot deel tot stand gekomen in overleg met een afvaardiging van de kunstcommissie en naar aanleiding van een uitgebreid bezoek aan Het Onderdijks en de
locaties die voor de kunsttoepassing in aanmerking komen.
De belangrijkste vraag van de commissie was om tot een meer evenredige verdeling van de kunstwerken
in de wijk te komen, anders dan de door ons in eerste instantie voorgestelde posities en locaties. De in
deze presentatie voorgestelde locaties beantwoorden aan deze behoefte, maar doen ook recht aan de
afzonderlijke kwaliteiten en uitstraling van de beelden.
In deze presentatie hebben we ook een aantal keuzes ten aanzien van materiaal, inbedding in de omgeving en vormvoorstellen nadrukkelijker uitgewerkt. Inhoudelijk is de kunsttoepassing in deze aanvulling
onveranderd.

Un Jour Fabuleux

‘ Dagelijks Brood ‘ Locatie

Gegoten aluminium eend en gegoten en gepatineerd bronzen gestileerde
‘halfje’ tarweknip.
De locatie van dit beeld is (als eerder) op het plateau naast de fietsbrug Meander-Kolk.
Dit beeld komt te staan aan de bovenzijde van de trappen in de kade naast de brug. Wij willen het kunstwerk in de diagonaal van de trappen positioneren. De richting van de eend, en
daarmee ook de richting van het kunstwerk, is dan naar het water toe.
Wij verwachten dat daarmee bewoners/bezoekers ook uitgenodigd worden om juist hier contact te krijgen met het water en deze kade als verblijfsruimte te ervaren.
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Un Jour Fabuleux

‘ Dagelijks Brood ‘ Locatie

De kop van de eend zal naar beneden gericht zijn, alsof hij
de mensen beneden hem ook werkelijk aankijkt en er contact mee wil maken. Hij is zich er echter altijd van bewust,
dat het brood waar hij op staat vooral van hemzelf is.
Het kunstwerk wordt verankerd op een fundering, daar
staat het op, maar visueel zal het zijn dat het brood gewoon op de aanwezige bestrating staat.
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Un Jour Fabuleux

‘ Oh Deer ‘ Locatie

Gegoten bronzen hert, gepatineerd, op een aluminium bollen-zuil.
Anders dan in het schetsontwerp willen wij ‘ Oh Deer ‘ zijn plek geven aan de kreekrug
waar de waterpartij een scherpe bocht maakt en de ovalen groenstructuur verder gaat
in een open graszone met wadi’s aan de randen.
Deze positie is centraal gelegen in dit deel van de woonwijk en ook ten opzichte van de
andere beelden maakt deze plek het min of meer tot een centrumbeeld. Het is het hoogste
beeld in de reeks en op deze plek goed zichtbaar vanuit een aantal zichtlijnen.
3

Un Jour Fabuleux

‘ Oh Deer ‘ Locatie

Het beeld komt op de graszone te staan. Hoewel het vooral
een rank en verticaalgericht beeld is, willen we toch de
open zichtlijn over het gras niet verstoren. De positie is
daarom ook niet midden op het gras, maar meer naar de
zijkant en in de nabijheid van het water.
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Un Jour Fabuleux

‘ Oh Deer ‘ Locatie

Ook dit beeld is in onze optiek vooral benaderbaar, het hert richt zich vanuit zijn hoge
positie naar beneden en zoekt contact met diegene die op bezoek komt. Om die rede en
ook vanwege het maaibeheer stellen wij voor om rond de voet van het beeld een cirkelvormig tapijtje aan te leggen. Een platte sokkel als het ware van (vastlopend) dolomietsplit of
‘ parkgoud’. We benadrukken daarmee dat het kunstwerk ook gezien kan worden als een
ontmoeting of een verblijfsplek en het relativeert tegelijk de hoogte van het beeld.
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Cirkel van Parkgoud of Dolomiet van
ca. 10 meter in diameter

Un Jour Fabuleux

‘ Naar bed ,naar bed , zei Duimelot‘ Locatie

Bronzen karper, ‘goud’ glanzend, op een bedje van aluminium bollen. Beide
onderdelen zijn gietwerk.
De plek waar wij ‘ naar bed, naar bed…..’ willen plaatsen is midden op graszone van de
centrale ovaal, daar waar de wegen Keulvoet, Kwekerije, Onweerskamp en Rietkamp
bij elkaar komen. Aan de overzijde van de kleine speellocatie die daar ook gesitueerd is.
De positie op het veld is enigszins schuin ten opzichte van de middenlijn.
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Un Jour Fabuleux

‘ Naar bed ,naar bed ,....‘ Locatie

Door het bedje van bollen, gemaakt op zithoogte, zal dit beeld als vanzelf uitnodigen om naar
toe te lopen. Het is ook door de wegen er omheen van alle kanten benaderbaar. Het is ook het
beeld dat zich lager en meer horizontaal ontwikkeld dan de andere beelden. Het zal zich daardoor gemakkelijk voegen naar de vlakke ruimte van de graszone. Wij stellen voor om rond het
beeld een kleine strook vrij van gras te houden in verband met het maaibeheer op de locatie.
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Un Jour Fabuleux

Materialen

Bij alle beelden maken wij gebruik van telkens 2 materialen, brons en aluminium. Alle
beelden bestaan uit gietwerk, uitgevoerd door Bronsgieterij Kemner in Cuijk.
Het aluminium in de beelden: de eend, de bollenzuil onder het hert en het bollenbed onder
de karper, worden op dezelfde manier behandeld. Na het gieten worden alle oneffenheden van giet en lasnaden door ons glad weggeslepen en daarna wordt het aluminium
gestraald. Dit geeft een egaal mat zilvergrijs beeld.
Het soort aluminium dat bij het gieten wordt gebruikt is geeigend voor buiten toepassingen
en hoeft niet verder te worden behandeld. Weersinvloeden zullen het aluminium geleidelijk
een natuurlijk patina geven, een zilverwit laagje dat het aluminium daarna ook verder beschermt. Dit is een natuurlijk proces en zal het egale beeld van het begin veranderen in een
veel levendiger uitstraling.

Brons gepatineerd
Alluminium

Het brons in de beelden: de karper, het hert en het halfje tarweknip onder de eend,
worden op verschillende manieren behandeld met elk een eigen uitstraling . Twee van de
beelden zullen gepatineerd worden; het patina kleurt het brons en beschermt het daarna
ook. Het hert op de zuil zal worden voorzien van een bruinachtig patina, voor het bollenbroodje kiezen wij voor een klassiek groen/blauwachtig patina dat veel voorkomt op o.a.
oude parkbeelden.
Het brons van de karper willen we met een ‘gouden’ gloed laten glanzen, dat betekent ,
dat het brons geborsteld wordt tot er een glans verkregen wordt. Om de glans en de kleur
te behouden wordt dit beeld voorzien van een transparante polyurethaan coating .
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Parkgoud / Dolomiet

Alluminium
Brons gepatineerd

Brons glanzend
coating 2K transparant
Alluminium

