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H et plan Vrij-Baan
lag er al een jaar
toen steden-
bouwkundige Jos
van Langen van

de gemeente Leeuwarden dacht:
waarom doen we niet iets met
kunst in de openbare ruimte? ,,Ik
kwam op het idee door het Kröller-
Müller Museum in Otterlo. Daar
bekijk je eerst het museum en dan
ga je naar buiten naar de beelden-
tuin”, vertelt Van Langen. ,,Het

idee van buiten kunst kijken,
spreekt mij aan. In analogie met
het Kröller-Müller heeft Leeuwar-
den keramiekmuseum Het Prin-
cessehof en de stad als buitentuin
waar de openbare keramiekkunst
is te zien.”

Keunstwurk schreef in op-
dracht van de afdeling cultuur van
de gemeente Leeuwarden een ver-
kennend plan: bij een aantal be-
langrijke toegangspoorten van de
stad zouden kunstwerken moeten

komen, die inhoud geven aan ‘de
identiteit van de stad en regio’.
,,Het was meteen duidelijk dat we
contextuele kunst wilden hebben,
dus kunst geïnspireerd op de om-
geving. Daarbij moest ook reke-
ning worden gehouden met de ge-
bruikers van de weg, want of je lo-
pend of fietsend langs een kunst-
werk komt of met honderd
kilometer per uur: dat maakt nog-
al verschil.”

Om te bepalen op welke plek-

ken de beeldende kunst moest ko-
men, werd gekeken naar de histo-
rie van de stad. ,,Wat is er al en wat
verandert er?” Zo werd het project
verdeeld in drie soorten plekken:
de rondweg die er al jaren ligt
maar die steeds weer wat veran-
dert, de radialen die het verkeer al
van oudsher in en uit de stad voe-
ren en waar nieuwe aquaducten
en verschillende fietstunnels in
gerealiseerd worden en natuurlijk
de nieuwe Haak aan de zuidkant
van de stad.

800.000 euro
Van de twintig voorgestelde loca-
ties zijn of worden er uiteindelijk
elf gerealiseerd: twee beelden,
een graffitischildering en acht ke-
ramiekwanden. Alles moet im-
mers wel passen binnen een bud-
get van 800.000 euro, dat wordt
gefinancierd door de gemeente
Leeuwarden, de provincie Fryslân
en Rijkswaterstaat. Overigens
wordt er ook nog nagedacht over
kunst in de fietstunnels van het

vernieuwde Europaplein.
De kunstwerken komen globaal

gezien op de snijpunten van de ra-
dialen met de rondweg en de
Haak. ,,Om ervoor te zorgen dat er
per invalsweg een uniform beeld
is, hebben we besloten om per ra-
diaal één kunstenaar aan het werk
te zetten”, zegt wethouder Sjoerd

Feitsma (financiën, cultuur en
stads- en regiomarketing).

Uitzondering daarop is het werk
van graffitikunstenaar L.J. van Tui-
nen in de Van Loonstraat. Dat op
zichzelf staand werk was al klaar
en is alsnog bij het project betrok-

Gelaafd door kunst
de stad in rijden

Het is een project van jaren, maar de wegen van en naar
Leeuwarden krijgen steeds meer vorm. Langzaamaan
verdwijnen bouwputten, worden routes vrijgegeven én
geaccentueerd. Op enkele belangrijke toegangspoorten van de
toekomstige Culturele Hoofdstad van Europa verschijnt kunst.
Door Ellen Stikkelbroeck.

Eén kunstenaar per
invalsweg zorgt
voor een uniform
beeld

Leeuwarden

Voorgenomen schetsontwerp van een lichtbaken aan het Stephensonviaduct.
Ontwerp Studio Frank Havermans
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Bij de kunstwerken uit het project Vrij-Baan komen informatieborden
te staan die passerende voetgangers en fietsers informeren over wat ze
zien. Werk van Jan van der Ploeg (Drachtsterplein) en Maarten de Reus
(Oostergoplein) is eerder al opgenomen in een boekje met wandel- en
fietsroutes langs openbare kunst in Leeuwarden.

Abstract wandtableau van Jan van der Ploeg in een fietstunnel van het Dracht-
sterplein. Foto: Jan van der Ploeg

ken. Het is een graffitikunstwerk
dat een thematische verbinding
maakt tussen de huidige fiets- en
voetgangerstunnel en de Middel-
zee die ooit door het huidige Leeu-
warden liep. Afgebeeld zijn de be-
nen van een wandelaar, die - wan-
neer je er voorbij fietst - echt in be-
weging lijkt te zijn. Het beeld
dringt zich op door een zee van
kleine visjes.

Het kunstwerk ligt niet hele-
maal op een kruispunt van de
rondweg en een radiaal, maar past
in zijn vorm wel goed in het pro-
ject dat aansluit bij de culturele
speerpunten van de gemeente
Leeuwarden: water, keramiek en
mediakunst.

Om te bepalen welke kunste-
naars verder werk mochten ma-
ken voor Vrij-Baan werden er be-
sloten competities uitgeschreven.
,,Samen met Keunstwurk hebben
we een groslijst van geschikte
kunstenaars opgesteld, zowel
Friese als niet-Friese”, aldus be-
leidsadviseur cultuur Lisa van Hij-

um. Een commissie bepaalde wel-
ke kunstenaars - twee tot vier per
radiaal - benaderd zouden worden
om een ontwerp te maken. ,,Door
kunstenaars op deze manier uit te
dagen, kom je tot kunst van een
hoogwaardig niveau”, meent Van
Langen.

Commitment
Kunstenaar Maarten de Reus, van
wie straks vier kunstwerken te
zien zijn tussen de Werpsterhoek
en het Oostergoplein, is het met
hem eens. ,,Een besloten competi-
tie levert meer kwaliteit op”, zegt
hij. ,,Als je weet dat er nog zeven-
tig anderen een kans maken, werk
je misschien twee dagen aan een
ontwerp, maar zeker geen twee
maanden.” Doordat de commissie
zich van tevoren in verschillende
kunstenaars had verdiept en daar
gericht - in het geval van het Oos-
tergoplein - twee kunstenaars uit
had gekozen om een ontwerp te
maken, voelde De Reus een weder-
zijds commitment. ,,Je weet dat je

een serieuze kans maakt, dus dan
wil je ook echt het beste van jezelf
laten zien.”

De Reus werd gevraagd een ont-
werp te maken voor een beeld op
het Oostergoplein en alvast zijn vi-
sie te geven op de fietstunnels bij
Techum, Jabikswoude en Werp-
sterhoek. ,,Ik heb ervoor gekozen

om telkens een gegeven van de
plek te nemen en dat dan te accen-
tueren. Zo kom je bij het Oostergo-
plein de stad Leeuwarden binnen
en wat krijg je dan te zien? De
stad.”

De kunstenaar heeft de platte-

grond van Leeuwarden in verschil-
lende periodes genomen en in drie
verschillende 3D-beelden tot uit-
drukking gebracht: Leeuwarden
als kleine nederzetting in de mid-
deleeuwen, de uitbreiding zoals
die rond 1900 was gerealiseerd en
de aanblik van de stad nu. Voor au-
tomobilisten die vanuit de zuid-
kant van de stad aan komen rij-
den, vallen de verschillende objec-
ten precies in elkaar tot één grote
stadsplattegrond, maar het is de
vraag of zij er ook de stad Leeuwar-
den in zien. Voetgangers die er tus-
sendoor lopen, krijgen niet het he-
le plaatje ineens te zien, maar voor
hen zijn dan weer de kleine straat-
aanduidingen op het kunstwerk
zichtbaar. ,,Ik wilde dat het kunst-
werk voor verschillende types toe-
schouwers ook verschillende soor-
ten informatie biedt. Het onthult
zich trapsgewijs aan de kijker.”

Bij de radiaal waar De Reus mee
aan de slag mocht, hoorde ook de
opdracht voor drie fietstunnels.
Bij elk van die tunnels mocht hij

één wand betegelen met kera-
miek en - gezien de kosten - ook
nog maar voor de helft. ,,Zo’n be-
tonnen wand ziet er op een ont-
werptekening altijd strak uit,
maar je weet gewoon dat er door
de weersinvloeden vroeg of laat
van die groene mosstrepen op ko-
men. Ik heb besloten die strepen
te accentueren.” In de onderdoor-
gang van de Haak bij Werpster-
hoek is nu een rijke schakering
aan groene tegels te zien als was
de tunnel al jaren oud en deels
overwoekerd door mos.

In de fiets- en vaaronderdoor-
gang bij Techum viel het De Reus
op dat de zon bij bepaalde standen
dusdanig in het water spiegelt, dat
ze een golvende reflectie op het
plafond achterlaat. Die spiegeling
heeft hij overgebracht op het te-
geltableau waarmee hij de tunnel
siert.

Bij Jabikswoude tot slot ver-
beeldt hij met zijn - later dit jaar te

Ik heb besloten de
mosstrepen op het
beton te
accentueren

Graffitikunstwerk van L.J. van Tuinen in de Van Loonstraat.
Foto: gemeente Leeuwarden

Schetsontwerp van een keramiektableau met in morsecode drie keer de naam Mata
Hari in het Margaretha Zelle aquaduct. Ontwerp Studio Frank Havermans, Karin van Pinxteren

Voorgenomen schetsontwerp van Jan van der Ploeg voor het M.C. Escher aquaduct.
Ontwerp Jan van der Ploeg

Voorgenomen schetsontwerp van Jan van der Ploeg voor de fiets- en vaaronderdoorgang
bij Wiarda. Ontwerp Jan van der Ploeg

Schetsontwerp van een tegeltableau met in morsecode de tekst Onder het oog van de dageraad
in een tunnel bij het Sylsterrak bij Ritsumasyl. Ontwerp Studio Frank Havermans, Karin van Pinxteren
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Het waarschijnlijk beroemdste kunstwerk langs een
Nederlandse snelweg staat in Almere. Het zijn vijf enorme
olifanten van kunstenaar Tom Claassen (Heerlen, 1964).
De zeven meter hoge en elf meter lange beelden wegen elk
veertigduizend kilo.

realiseren - tableau de verbleken-
de werking van de zon op diverse
kleuren. ,,In een tunnel zijn de
kleuren van het keramiek inten-
ser doordat ze in de schaduw han-
gen. Daarbuiten ogen ze valer, on-
der invloed van de zon. Dat effect
heb ik versterkt door in de tunnel
donkerder kleuren te gebruiken
en naar buiten toe steeds valere.”
De grap is dat voorbijgangers over
een aantal jaren waarschijnlijk
nog steeds niet kunnen zien of de
verbleking nou door de zon komt
of door het feit dat de tegels echt
bleker zijn.

Dezelfde maat
Alle tegels die gebruikt worden in
de verschillende tunnels van de
stad worden vervaardigd door Ko-
ninklijke Tichelaar in Makkum.
,,We gebruiken in het hele project
dezelfde maat tegel: 12,5 bij 25
centimeter, inclusief voeg. Dat
geeft wederom een eenheid”, zegt
Lisa van Hijum. ,,En het is voorde-
liger”, vult Jos van Langen aan.

,,Het was spannend om met ke-
ramiek te werken”, vindt Jan van
der Ploeg, de kunstenaar die ver-
antwoordelijk is voor de inmid-
dels gerealiseerde wandtableaus
in de vier fietstunnels van het
Drachtsterplein en de voorgeno-
men schetsontwerpen voor ta-
bleaus in de fiets- en vaaronder-
doorgang Wiarda en het nog volop
in aanbouw zijnde M.C. Escher-
aquaduct. Normaal gesproken
maakt hij wandschilderingen en
kan hij alle kanten op. De op-
dracht voor Vrij-Baan had echter
enkele beperkende regels. ,,Ik
dacht eerst: ik ga zelf tegels ma-

ken, veelhoekig van vorm, maar
dat zou natuurlijk veel te kostbaar
worden. Met zo’n standaard for-
maat tegel word je natuurlijk wel
enigszins beperkt, maar zo heb ik
dat niet ervaren. Bij openbare
kunst zijn er altijd kaders waar-
binnen je moet werken.”

Het materiaal keramiek bracht
ook restricties met zich mee. ,,Als
je felle, dekkende kleuren wilt
hebben, heb je een bepaald (overi-
gens wel uitgebreid) palet waar je
uit kunt kiezen. Bepaalde groene
kleuren zijn bijvoorbeeld lastiger
dan rode. Daar moet je rekening
mee houden. Nu ik een keer met
keramiek heb gewerkt, biedt dat
trouwens wel nieuwe mogelijkhe-
den. Ik kan me voorstellen dat ik
dat in de toekomst vaker ga doen.”

De tableaus van Van der Ploeg
hebben een abstracte, monumen-
tale beeldtaal; ze bestaan uit con-
trasterende lijnen die variëren in

breedte en richting. ,,Het beeld is
mogelijk in één oogopslag te zien,
maar wanneer men er langer naar
kijkt, vallen de verschillende rit-
mes en structuren op.” Doordat de
toeschouwer zich langs het kunst-
werk beweegt, verandert zijn blik
op dat werk steeds. Het beeld is
daardoor ,,niet statisch maar ver-
toont steeds veranderende, opti-
sche effecten en invalshoeken”.

Het is kenmerkend voor Van der
Ploegs werk dat hij veel overlaat
aan de toeschouwer. ,,Ik probeer
zoveel mogelijk te omzeilen dat
mensen denken: dit heeft hij er
vast mee bedoeld.” Toch heeft hij
zich voor de verschillende ta-
bleaus wel laten inspireren door
de Friese omgeving. ,,Aardlagen,
het ritme van de zee, eb en vloed,

patronen in de lucht, patronen in
het water wanneer een kiezel het
gladde wateroppervlak raakt, de
skyline van de stad; het inspireert
me allemaal.” Of de voorbijganger
dat er ook in ziet, vindt hij niet zo
belangrijk. ,,Mijn werk roept va-
ker discussie op. Sommigen vin-
den het mooi, anderen zeggen:
‘wat stom’. Dat heb ik liever dan
dat het er hangt als een onopval-
lend behangetje.”

Mata Hari
Het werk van de derde kunstenaar
die een heel radiaal voor zijn reke-
ning mag nemen, is nog niet te
zien. Maar in voorbereiding is het
wel. Frank Havermans ontwierp
samen met Karin van Pinxteren
keramische werken voor het Mar-

garetha Zelle aquaduct en een
fiets- en vaaronderdoorgang van
het Sylsterrak bij Ritsumasyl en te-
kende zelf het voorgenomen
schetsontwerp van een enorm
beeld bij het Stephenson-viaduct.

Havermans en Van Pinxteren
lieten zich voor hun tegelta-
bleaus inspireren door de naam
van het aquaduct: Margaretha
Zelle, oftewel Mata Hari. ,,Toen
me werd gevraagd een ontwerp te
maken voor het Stephenson-via-
duct en mijn visie te geven voor
de andere twee plekken, had de
architect van het aquaduct al pre-
cies de omlijstingen getekend
waarbinnen volgens hem het ke-
ramiek zou moeten komen. Om-
dat ik zelf liever alle vrijheid heb
en het lastig vind om binnen zul-

ke strakke kadertjes te werken,
heb ik Karin van Pinxteren erbij
gevraagd”, zegt Havermans.

Het duo ervoer de omlijstingen
van de architect als schilderijlijst-
jes waar je leuk een tafereeltje in
kunt hangen. ,,Wij wilden echter
wat stevigers neerzetten dan tafe-
reeltjes. We besloten iets te doen
met het gegeven dat Mata Hari een
vermeende spionne was. We zijn
uitgekomen bij haar naam in ge-
codeerde taal: morse. Dat geeft
een verrassend beeld. Onder het
aquaduct komt in geel en zwart in
morsetekens drie keer de naam
Mata Hari te staan en een punt.” In
de tunnel van het Sylsterrak komt
eveneens in morse ‘Onder het oog
van de dageraad’ te staan, wat ver-
wijst naar de vertaling uit het Ma-
leis van de naam Mata Hari: oog
van de dageraad, oftewel de zon.
,,We wilden bewust niet de sensu-
ele kant van de exotische danseres
Mata Hari benadrukken, maar
juist iets doen met de spionage en
met de poëtische kant van haar
naam”, zegt Van Pinxteren. ,,Door
de naam op te knippen in morsete-
kens wordt het allemaal nog span-
nender en krijg je een poëtisch
beeld in het landschap.”

Lichtbaken
Het slotstuk van het kunstproject
van Vrij-Baan is een enorm beeld
dat Havermans ontwierp voor het
Stephenson-viaduct. Het lichtba-
ken moet - als het college van B&W
het schetsontwerp goedkeurt - in
2017 worden gerealiseerd. ,,De
naam van het viaduct is voor mijn
ontwerp belangrijk geweest. De
Engelsman George Stephenson
was de uitvinder van de eerste
praktisch toepasbare stoomloco-
motief.” Die naam, in combinatie
met het spoor waar de brug over-
heen loopt en het uiterlijk van de
plek (aan de onderkant zitten in-
dustriële betonnen balken) zette
Havermans aan om een groots,
metalen, industrieel uitziend
werk te ontwerpen.

,,Het viaduct bestaat al jaren,
maar wordt ingrijpend aangepast.
De architect van het vernieuwde
viaduct had bedacht dat er een sok-
kel moest komen waar het kunst-
werk op moest komen te staan.
Maar ik maak nooit iets op een sok-
kel. Ik vind het veel interessanter
om het beeld aan de brug zelf vast
te maken, zodat het refereert aan
het industriële.” Als het straks
klaar is, krijgt de voorbijganger bo-
ven op het viaduct een heel ander
beeld te zien dan degene die er on-
derdoor gaat met de trein. Boven in
het metalen gevaarte komt een
groots licht dat mee kleurt met de
straatverlichting.

Of Havermans zijn beeld zelf
mag maken, is nog de vraag. ,,Ik
maak het liefst alles zelf, alleen
heel groot werk besteed ik soms
uit. Ik zou dit het liefst groten-
deels zelf maken, maar dat kan al-
leen als dat constructief ook mag.
Voor zo’n openbare plek zijn er na-
tuurlijk allerlei eisen qua con-
structie waaraan het werk moet
voldoen. Het moet wel sterk ge-
noeg zijn om aan de brug te kun-
nen hangen.”

We wilden iets
doen met de
spionne Mata Hari,
niet met de
danseres

Schetsontwerp van een tegeltableau van Maarten de Reus in een fietstunnel bij Jabikswoude, dat de verblekende werking van de zon laat zien. Ontwerp Maarten de Reus

Beeld van Maarten de Reus op het Oostergoplein. Het uit drie verschillende 3D-beelden opgebouwde
werk stelt de plattegrond van Leeuwarden voor. Foto: Maarten de Reus

Verbeelding van de waterspiegeling in een tegeltableau van Maarten de Reus in de fiets- en vaaronder-
doorgang bij Techum. Foto: Maarten de Reus

Tegeltableau van Maarten de Reus in fietstunnel bij Werpsterhoek. De groene tegels symboliseren de
mosstrepen die er na verloop van tijd op betonnen wanden komen. Foto: Maarten de Reus
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