Kunst in het vernieuwde Centrum van Bergen

Wiseguys - urban art projects

/

april 2017

1

Inhoud

1
2
3

4
5
6

opdracht
algemeen / concrete mogelijkheden
projecten en samenhang
3a
-geïntegreerde kunst
3b
-autonome kunst
3c
-beeldenroute
3d
-relatie kunstvisie en De Zeven Dorpelingen
3e
-verlichting
proces
stappenplan
financieel

1

Opdracht aan Wiseguys:

Opdracht aan Wiseguys is om een visie te formuleren m.b.t. de kunst
in het centrumgebied.
Wiseguys is gestart met eerst de ambities en wensen van
betrokkenen te horen en heeft die verwerkt in het trajectvoorstel.
Een eerste bijeenkomt met de meeteken- en meedenkgroep voor de
openbare ruimte is gehouden om de gewenste richting voor kunst in
dit gebied en in de context te verkennen.
Wiseguys heeft, na bestudering van het herstructureringsplan, een
presentatie gemaakt waarin een aantal mogelijke invalshoeken zijn
benoemd en geïllustreerd met afbeeldingen van eerder gerealiseerde,
relevante kunstprojecten in de openbare ruimte.
Aan de hand van de presentatie en de bevindingen die daaruit
voortkwamen heeft Wiseguys de visie verder uitgewerkt en
teruggekoppeld aan de meeteken- en meedenkgroep.
Onderstaande visie is gebaseerd op de begrippen / kaders genoemd
tijdens de presentatie en de diverse overleggen met de meeteken- en
meedenkgroep en de betrokkenen professionals vanuit de Gemeente.
Het beeldmateriaal in deze visie is bedoeld als referentie; dit zijn
geen concrete voorstellen voor het Centrum van Bergen.
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Algemeen / Concrete mogelijkheden / Thema

2a Algemeen

2b Concrete mogelijkheden

De vernieuwing van het Centrum van Bergen biedt de unieke kans
om kunst te laten mee- ontwikkelen tijdens het proces van deze
vernieuwing. Vaak wordt in dit soort processen vooraf bepaald op
welke locatie een kunstwerk geplaatst kan worden. Deze locatie
wordt dan gereserveerd voor een kunstwerk, en na het
ontwerpproces wordt pas het kunstwerk gerealiseerd.

Het project Mooi Bergen gaat uit van twee pleinen, een entreeplein
dat een groen karakter heeft en een stenen plein (met meer
programmering) ten westen daarvan. Beide pleinen worden
verbonden met een strook waar bomenrijen gepland zijn die het
‘laan effect’ versterken.
Uitgangspunt van het totale ontwerp is het maken van een openbare
ruimte voor gedeeld / gezamenlijk gebruik door alle aanwezige
verkeersdeelnemers. Het Verkeersconcept Shared Space (gedeelde
ruimte) is als toetsingskader gebruikt.

In de opzet die wij voorstellen wordt de kunst vroegtijdig
geïntegreerd en betrokken bij het gehele ontwerp- en
ontwikkeltraject.
Hierdoor kan de kunst zich optimaler voegen in haar omgeving en
goede randvoorwaarden scheppen voor de ruimtelijke context.
Ook zijn hierdoor andere ingrepen mogelijk, zoals bijvoorbeeld een
totaalontwerp voor de bestrating, het verbijzonderen van het
straatmeubilair zoals abri’s of andere utilitaire zaken in de openbare
ruimte.
Daarnaast kan het inhoudelijke, productionele en financiële
voordelen opleveren en kan de kunst daardoor uiteindelijk
effectiever en betekenisvoller zijn.
Met dit traject en de kunst kiezen we er expliciet voor om meer
beeldende kwaliteit toe te voegen aan het Centrum van Bergen.

De twee pleinen en deze tussen-as worden het doelgebied voor het
kunstplan.
2c Thema
Sinds ongeveer 1900 is Bergen een kunstenaarsdorp dat veel
schilders, schrijvers en architecten aantrekt. Het dorp is onder meer
bekend door de Bergense School.
Het Museum Kranenburgh in Bergen bevat een verzameling
kunstwerken van deze Bergense School. De kunstenaars van de
Bergense school waren vooral geboeid door het Noord Hollandse
licht dat het landschap hier, waar de zee het land ontmoet, zijn
bijzondere karakter geeft.
Dit bijzondere licht is typisch voor Bergen en zou daarom een goed
overkoepelend thema kunnen zijn voor de kunstwerken voor het
Centrum van Bergen.
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De vernieuwing van het centrum van Bergen biedt tevens een
uitgelezen kans om het imago van het kunstenaarsdorp te versterken
door niet uitsluitend in te zetten op deze meer functionele kunst maar
ook kunst met een hogere, autonome artistieke ambitie te realiseren.
Wij zijn van mening dat beide kunstvormen uitstekend met elkaar
verbonden kunnen worden wanneer we de kunstopdrachten
vroegtijdig in het ontwerpproces insteken.
We stellen dus een kunsttraject voor waarbij een meer autonome en
een meer geïntegreerde kunsttoepassing gezamenlijk ontwikkeld
worden.

3

Project

Er liggen door de vroege aanpak uitstekende kansen voor een
geïntegreerd kunstwerk zodat ook het (verkeers)gedrag van de
weggebruiker kan worden gestuurd, bijvoorbeeld door de toepassing
van objecten, verkeersbegeleiding en een specifiek voor Bergen
gemaakt ontwerp voor de abri (bushalte op het groenplein)
meegenomen kunnen worden.
Eventueel kan zo’n kunstwerk andere ontmoetingsfuncties op het
plein vervullen.

De samenhang tussen de verschillende benaderingen (functioneel en
autonoom) is een belangrijk uitgangspunt.
Het functionele kunstwerk zal meer geïntegreerd zijn en concentreert
zich op zaken die met mobiliteit te maken hebben, de abri op het
entreeplein, het bestratingspatroon in het gebied en de verkeer
remmende maatregelen. Aanvullend kan de verlichting ook
onderdeel worden van het ontwerp.
Het tweede kunstwerk zal een sterkere autonome verschijning
krijgen (locatie: stenen plein). Beide kunstwerken zullen een hoge
artistieke ambitie uitstralen.
Hoewel verschillend, dienen beide werken een heldere samenhang te
vertonen.
Beide kunstwerken worden geacht elkaar aan te vullen, te
complementeren.
Hierbij zal de thematiek (het licht van Bergen) een belangrijke
katalysator zijn.
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3a

Geïntegreerd ontwerp

Bergense variant van ‘gezamenlijke ruimte’ Binnen de
planvorming is het verkeersconcept gedeelde ruimte gebruikt om het
ontwerp van de pleinen en verbindingen ertussen te toetsen op
verkeersveiligheid, functionaliteit en bruikbaarheid.
In het verkeersconcept gedeelde ruimte wordt uitgegaan van de
gedachte dat de inrichting van de openbare ruimte zo is
vormgegeven dat alle verkeersgebruikers die gebruik maken van de
ruimte op natuurlijke wijze worden geleid.

Deze manier van vormgeven stimuleert iedereen om zo optimaal
rekening met elkaar te houden. Door vertragende maatregelen wordt
met name het autoverkeer op een dusdanige snelheid gebracht dat dit
(verkeers)veilig kan gebeuren. De meer open ruimte en de visuele
maatregelen verhogen de alertheid van de verkeersgebruiker, zodat
er een (verkeers)gedrag ontstaat dat past bij een multifunctioneel
gebruik van het centrumgebied.
Hier ligt de kans om kunst een (belangrijke) bijdrage te laten
leveren, zodat niet de standaard verkeerstechnische oplossingen
worden ingezet, zoals verkeersborden. Hierdoor ontstaat er een
kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte waarin een kunstwerk de
verkeersstromen kan kanaliseren en het rijgedrag kan beïnvloeden
(multifunctioneel object).
De extra visuele impulsen via kunst brengen extra esthetische
kwaliteit aan en zorgen tegelijkertijd voor extra prikkels bij de
weggebruiker en vormen onderdeel van het pakket van maatregelen
dat de rijsnelheid moet verlagen en de verkeersstromen gelijkmatiger
te laten rijden.
Als onderdeel van de inrichting kan een deel van de verharding op
een bijzondere wijze gestraat worden (in samenhang met de overige
ontwerpen/kunstwerken) of kan het verlichtingsplan onderdeel
uitmaken van het totale ontwerp.
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Enkele voorbeelden van inrichtingspatronen in verharding,
afkomstig uit projecten voor de gezamenlijke ruimte
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Verkeersbegeleiding en poorten
Op de route zelf zijn de ‘poorten’ plekken die door middel van
speciaal ontwerp of kunst verbijzonderd kunnen worden. Daarnaast
kunnen die plekken ook in de bestrating een bijzonder ontwerp
krijgen, zodat de aanwezige elementen elkaar onderling versterken
in hun verkeer remmende functie.

Het bestratingspatroon kan, in samenhang met bijzonder
vormgegeven verkeer sturende elementen, de gezamenlijke ruimte
de gewenste vorm geven.
De ‘poorten’ en het bestratingspatroon moeten bijdragen aan de
herkenbaarheid van de route vanaf de Dreef tot aan de Stationsstraat.
Zo kan het doorgaande verkeer gemakkelijk de route van en naar het
strand eenvoudig vinden.
Naast de ‘poorten’ zouden er op een aantal plekken ook elementen
kunnen komen die het verkeer begeleiden (voorkomen dat ze
afsnijden, route begeleiden).

Dit is o.a. op de locatie waar dreef overgaat in Breelaan, bij het
dorpsplein
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Abri op entreeplein
De abri die op het entreeplein komt moet bijzonder zijn en goed
vormgegeven.
Hier ligt een bijzondere kans voor de kunst om een kwaliteitsslag te
maken en een bijzondere identiteit mee te geven aan het plein.
Eventueel kan de abri aansluiten op andere ontmoetingselementen
op het entreeplein.
Lichtkleur, licht en schaduw, kan hier ingezet worden bij het
ontwerpen van het plein en haar (noodzakelijke) elementen zoals de
geplande abri.
Trefwoorden hier zijn: een kunstwerk dat ontmoeten stimuleert
(voor alle leeftijden!), een poort die uitnodigend is naar de bezoeker
van Bergen (er komt hier veel verkeer Bergen binnen), een
belevingsplek realiseren door middel van kunst.
De huid van de abri kan gedetailleerd worden zodat licht en kleur
een rol spelen
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Het boomeiland
Het boomeiland dat getekend is bij het Entreeplein, zou ook een
goede plek kunnen zijn voor een kunstwerk. Door hier geen boom,
maar een kunstwerk te plaatsen is het centrum meteen herkenbaar.
Het element is vanaf de Dreef al zichtbaar en heeft daarom een
sturend effect.
De route wordt zo duidelijker omdat dan niet door een groep bomen
gereden wordt, maar langs het kunstwerk dat het verkeer geleidt.
De wens is wel dat het qua opbouw het kunstwerk een ‘boomachtig
element’ is. Hiermee wordt de relatie gelegd met de typisch Bergse
bomen die midden in de straat staan. Dus smal onder met verbreding
naar boven toe, zodat het zicht op opgestelde fietsers niet
weggenomen wordt. In maat mag het groot en herkenbaar zijn.
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3b

Autonoom ontwerp

Historische aspecten

De Bergense School bestond uit kunstenaars die gefascineerd waren
door het bijzondere licht aan de kust; het licht dat ontstaat waar land
en water elkaar treffen.
Het is logisch dat het kunstwerk refereert aan deze (historische)
context en ontwikkeld wordt vanuit het overkoepelend thema dat
omschreven is in deze visie.
Hangende kunst wordt als interessante optie ervaren, vanwege de
programmering op het plein waardoor feitelijk weinig
vloeroppervlak beschikbaar is.
Maar het is niet de enige mogelijkheid; het is bijvoorbeeld ook
mogelijk het kunstwerk op het eiland op het entreeplein en een
kunstwerk op het dorpsplein gecombineerd uit te laten voeren door
één kunstenaar, om zo veel mogelijk consistentie in ontwerp en
beleving te krijgen.
Hier is een combinatie met verlichtingselementen of extra aanlichting, van pleinen en/of het kunstwerk een interessante optie om
te onderzoeken
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3c

Sokkelplan in relatie tot Museum Kranenburgh

In de door de raad vastgestelde beleidsnota op gebied van Kunst en
Cultuur is de wens geuit om een kunstzinnige verbinding (het zgn.
‘cultuurpad’) te onderzoeken tussen dorpskern en museum
Kranenburgh.
Hier ligt de mogelijkheid voor een sokkelplan of beeldenroute
aansluitend op de kunst in het Centrum.
Met name het autonome onderdeel zou het startpunt kunnen zijn
voor deze verbinding.
Het is raadzaam het project sokkelplan / beeldenroute te koppelen
aan het project kunst voor het Centrum.
De kunst voor het Centrumproject kan de eerste aanzet geven voor
een vervolg waaruit een sokkelplan of beeldenroute kan ontstaan.
Daarnaast kan met het sokkelplan via het KCB ook lokale en
regionale kunstenaars worden betrokken, die daarin kunnen
participeren.
Het beeldje van Lucebert dat nu op het dorpsplein staat, kan straks
onderdeel van het sokkelplan worden; wellicht de start van de route
in het Centrum.
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3d

Kunst in relatie tot De Zeven Dorpelingen

Met de architect van De Zeven Dorpelingen is gekeken naar de
raakvlakken tussen de openbare ruimte van Bergen en de
ontwikkelingen in de architectuur.
Wij stellen voor om m.b.t. de kunst in de openbare ruimte voor het
thema ‘het licht van bergen’ te kiezen Ook Attika, de architect van
De Zeven Dorpelingen, heeft de Bergense school als overkoepelend
thema.
Er blijken dus inhoudelijke raakvlakken in de benadering tussen
beide projecten en het is daarom mogelijk dat er op termijn een
koppeling gemaakt kan worden tussen beide projecten.
Concreet zijn de meest logische koppelingen de gevel waarachter de
supermarkt straks schuil gaat. Deze gevel behoeft een beeldende
ingreep om zo de openbare ruimte en gevel beter op elkaar aan te
laten sluiten.
Daarnaast bieden de ruiten in de trappenhuizen een goede
mogelijkheid als ook het huis dat uit (pointillistisch / schilderkundig)
opgebouwde bakstenen gemaakt zal worden, geïnspireerd op de
Bergense school. Wij zijn over de mogelijkheden met Attika in
gesprek.
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3e

Verlichting en aan-lichting

Aangezien er toch al nagedacht moet worden over verlichting en in
relatie tot het thema ‘het licht van Bergen’ zou er in het gehele
projectgebied in plaats van standaard verlichting ook bijzondere
verlichting gerealiseerd kunnen worden.
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Proces

Het verband tussen de kunstwerken / ontwerpen kan tot stand
gebracht worden door middel van workshop sessies met de
betrokken kunstenaars / ontwerpers / betrokkenen.
Wiseguys kan deze processen begeleiden en daarmee zorgdragen dat
verschillende partijen (kunstenaars onderling, ontwerpers en
bewoners /gemeente) op een productieve wijze met elkaar
communiceren.
Vanuit de opdrachtformulering en de gegeven randvoorwaarden
zullen in deze sessies gezamenlijke uitgangspunten en sub-thema’s
geformuleerd worden.
Op deze manier kan de samenhang tussen de kunstwerken /
ontwerpen zowel conceptueel als ook visueel worden versterkt, zijn
er geen doublures in de ontwerpen en ontstaat er samenhang in het
geheel.
Nadat definitief is gekozen welke elementen meegenomen worden in
de opdrachten voor verbijzondering ligt het voor de hand om deze op
te splitsen in opdrachtformuleringen voor vormgeving en een meer
autonome kunst.
Wij denken dat het goed is om de meer autonome kunstwerken door
één kunstenaar te laten ontwerpen en andere elementen zoals
pleinontwerp, bestratingspatronen, ‘poorten’ en abri door een andere
kunstenaar of vormgever.
Maar ook andere mogelijkheden en combinaties zijn denkbaar, deze
zullen verder uitgewerkt worden in fase 2 van het stappenplan.
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5

Stappenplan

Om een aanzet te geven voor een mogelijk stappenplan stellen we de
volgende fasering voor.
In het ontwerptraject zal regelmatig terugkoppeling plaatsvinden aan
kunstcommissie en meeteken- en meedenkgroep.

2
a
b
c

g

Ontwerptraject vanaf 2018
nadat visie is vastgesteld start feitelijke kunsttraject
opdrachtformuleringen
selecteren kunstenaars (per onderdeel worden
kunstenaars gevraagd een schetsontwerp te maken;
duo’s die door middel van workshops gezamenlijk
een plan ontwikkelen)
maken en presenteren schetsontwerpen
selectie winnend ontwerp (kunstcommissie en
bewoners)
technisch uitwerken (V.O.-D.O.) van winnend
voorstel
eventueel subsidietraject (indien nodig)

3.
a
b
c
d
e

Realisatie
bestek en bouwvergunning aanvraag
productie kunstwerken na verstrekken vergunningen
installatie
protocol oplevering- en onderhoudsplan tekenen
ingebruikname en opening

Wij stellen voor inwoners nadrukkelijk te betrekken bij de
totstandkoming van de keuze van het winnend ontwerp.
d
e
Wij vinden het belangrijk dat er een presentatie van een aantal
plannen aan de burgers plaats vindt of dat burgers op een andere
manier betrokken worden bij de planvorming.

f

De concept-planning voor het traject
1.
a
b
d
e.
f.

Voortraject in 2017
presentatie visie Licht op Bergen aan de
Kunstcommissie op 11 mei en de raad op 31 mei
eventueel verwerken opmerkingen in de definitieve
visie
principe raadsbesluit op 4 juli over het voorstel tot
herinrichting van de openbare ruimte, de visie en het
budget
visie Licht op Bergen tegelijk met het voorstel tot
herinrichting van de openbare ruimte ter inzage van
31 augustus t/m 28 september
definitief raadsbesluit 14 december 2017 (inclusief
budget)
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6

Financieel

Standaard is er al budget voor hoogwaardige inrichting van de
openbare ruimte, we gaan ervan uit dat een aangepast
bestratingspatroon valt binnen de standaard uitvoeringskosten.
Hetzelfde geldt voor het verlichtingsplan.
De kosten zoals beneden omschreven zijn totale kosten voor te
maken onderdelen en nog niet opgedeeld in al aanwezige middelen
van het bestaande ramingsbudget.

basisvariant
•
•
•
•

Daarnaast is er bewust voor gekozen om een basismodel te hebben
dat uitvoerbaar is binnen de middelen die de Gemeente Bergen ter
beschikking stelt en een plusmodel. Dit plusmodel kan verkregen
worden door co-financiering. Dit is mogelijk bij meerdere fondsen.
De beste mogelijkheden hiervoor bieden het Mondriaanfonds en
Bouwfonds.
Aanvullende financiering heeft als gevolg dat de kwaliteit van de
kunst en dus de kunstenaars hoog is, het zal gaan om kunstenaars
met een nationale of internationale reputatie.

kosten abri
110.000,autonoom kunstwerk
100.000,verkeer remmende maatregelen ‘poorten’
25.000,sokkelplan / sokkels
20.000,-

plusvariant (budget te verhogen door subsidie)
•
•
•
•

kunstwerk op boomeiland bij entreeplein
70.000,extra budget kunstwerk op dorpsplein
60.000,extra budget abri en verlichting O.R.
50.000,extra budget inrichting poorten
35.000,-

Op basis van de uiteindelijke beslissing kan Wiseguys een
vervolgofferte maken voor verdere uitwerking, het aanvragen van
aanvullende financiering en de begeleiding van de diverse
onderdelen.
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