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PANORAMA ‘MAESLANT’             

Inzenders; 
Paul de Kort beeldend kunstenaar ism PARKLAAN Landschapsarchitecten.

Situatie; 
Een nieuw windmolenpark van 8 turbines langs de Nieuwe Waterweg.

Uitvraag; 
Een verbijzondering van de 8e turbine, die als meest westelijk in de reeks ter hoogte van de noordelijke sluisdeur van de Maeslantkering wordt 
geplaatst.
Onderdeel van deze opgave is om de wisselwerking tussen de verschillende functies en kwaliteiten in dit landschap zichtbaar en beleefbaar te maken; 
zoals de energieopwekking door wind, de dynamiek van het water, de economie van een wereldhaven etc... 
Vanwege de omvang van de windturbines zal zowel aandacht besteed moeten worden aan de werking op de schaal van de menselijke maat, die van 
de passerende fietser, als op het grotere  regionale schaalniveau. Het moet een ontwerp zijn dat zowel recreatief als educatief een meerwaarde biedt. 
De verbinding tussen duurzame energie, 21e eeuwse economie, logistiek van een wereldhaven, moderne technologie in relatie tot de moderne mens 
staat hierbij centraal.

Analyse;

Het landschap van de Europoort, de Nieuwe Waterweg, de Maeslantkering en het windmolenpark is van zo’n overdonderende pracht en robuuste 
schoonheid dat wij niet eens een poging willen doen om daar iets kunstzinnings / esthetisch aan toe te voegen.  Wij willen dit overweldigende 
landschap zelf een podium geven, zodat het publiek met andere en met meer ‘bewuste’ ogen naar dit landschap kijkt. De turbine biedt door zijn 
hoogte de ultieme kans voor een majestueuze panorama over de Rotterdamse havens, de Maeslantkering, de Nieuwe Waterweg, de kuststreek, het 
Westland en verder. 

Panorama ‘Maeslant’ is niet alleen een esthetische ervaring, het wil het publiek tegelijkertijd informeren over de opslag van fossiele brandstoffen in 
de depots in Europoort en hoe dat zich verhoudt tot de duurzame energiewinning van het windpark langs de Nieuwe Waterweg en tot windparken 
in het algemeen, het wil informeren over het energieverbruik in het kassengebied van het Westland en hoe deze energievraag zich verhoudt tot de 
opbrengst van één windturbine. Het wil inzicht geven in de logistiek van de Rotterdamse haven en over de werking van de Maeslantkering etc….
Vanaf deze hoogte kunt u uw publiek informeren over de ontwikkelingen rond de 2e maasvlakte en de zandmotor, innoverende techniek waarmee 
Nederland zich wereldwijd op de kaart zet.

 

Ontwerp;

Volgens de randvoorwaarden in de uitvraag mag er niets aan de constructie van de mast worden veranderd, maar dat weerhoudt ons er niet van om 
hier te beklemtonen dat er eigenlijk een ‘skylobby’ zou moeten komen, direct onder de gondel van de windturbine. Vanaf die hoogte is het panorama 
op de havens, de stad en het omringende landschap fenomenaal! Er zijn enkele voorbeelden van dit soort skylobby’s. Eén vlak in de buurt, aan de 
Siemensturbine langs de A12 bij Zoetermeer, maar vooral een prachtig exemplaar aan de mast bij Vancouver. 
Maar Panorama ‘Maeslant’ zou alle andere skylobby’s ter wereld in de schaduw zetten….

We moeten wel praktisch zijn, want het is uitgesloten dat er een skylobby komt aan deze turbine. 
Geïnspireerd door het visioen van dit panorama zijn we op zoek gegeaan naar praktische alternatieven, bijvoorbeeld door direct onder de gondel en 
aan weerszijde van de mast een HD video camera met een 180˚ fish-eye lens in de mast te monteren. Via 2 kleine lensen in de wand van de mast 
worden live beelden gemaakt van het uitzicht die ‘eenopeen’ naar het maaiveld worden gezonden. Daar worden de beelden in een mini-360˚-panorama-
bioscoop (een perfect bolvormige ruimte met een diameter van ca 5 meter) op de wand geprojecteerd. De bezoeker stelt zich op in het hart van de 
ruimte en ziet Panorama ‘Maeslant’om zich heen. Het geluid wordt ook geregistreerd en in de bioscoop hoorbaar gemaakt. 

De bioscoop zou zich in de voet van de mast kunnen bevinden, waardoor het publiek ook zicht heeft op de binnenkant van de schacht (de monteur kan 
vanaf niveau 2 de mast betreden), maar als ook dat niet is toegestaan of praktisch onhaalbaar is, dan is een alternatief een bolvormige ‘follie’ naast de voet 
van de mast, een fremdkörper dat uitnodigt om te betreden. 

Panorama ‘Maeslant’ zal niet openbaar toegankelijk zijn, maar gekoppeld aan een bezoek aan het bezoekerscentrum van de Maeslantkering. Er kunnen 
ook arrangementen worden georganiseerd vanuit de stad op momenten dat het bezoekerscentrum gesloten is, bijvoorbeeld ’s avonds, want het 
avondbeeld van Panorama ‘Maeslant’ met het licht in de havens en het Westland is misschien nog wel het meest indrukwekkende beeld
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http://youtu.be/Yd42STQrm_A

http://www.youtube.com/watch?v=fUoFsEt2Qkw
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