info@pauldekort.nl
www.pauldekort.nl
©2009

ZAND NAAR KLEI

Inrichtingsplan en bestratingsthema voor het Elisabethhof in Oostvoorne

Paul de Kort

Kunst en Bedrijf kreeg van de gemeente Westvoorne het verzoek om te adviseren over de inrichting
van het plein dat centraal ligt in het nieuwbouwproject Elisabethhof, in het centrum van Oostvoorne.
Na een analyse van de situatie adviseerde Gabi Prechtl, directeur van Kunst en Bedrijf, om een
kunstenaar/ontwerper een integraal inrichtingsplan te laten maken.Van de kunstenaar werd gevraagd
om een bestratingplan te ontwerpen voor het maaiveld van het plein én een bijpassend stofferingplan
voor het straatmeubilair, verlichting en beplanting. Daarnaast werd de kunstenaar gevraagd om een
ruimtelijk accent te ontwerpen dat een onlosmakelijk onderdeel zou vormen van het inrichtingsplan.
Het plein zou een levendig hof moeten worden met een aangename verblijfskwaliteit voor het dorp,
tegelijkertijd intiem genoeg voor de direct omwonenden.
Door de beschikbare budgetten voor kunst en pleininrichting slim te stapelen kon de aankleding van
het plein zonder extra kosten naar een hoger plan worden getild.
Het ontwerp ‘zand naar klei’ is geïnspireerd op het omringende en onderliggende landschap. Het
Elisabethhof ligt precies op de overgang van het hoger gelegen en natuurlijk glooiende duingebied
naar het lagere en vlakke slagenlandschap van de polder.
Het plein ligt niet alleen op de overgang van de duinen naar de polder, van zand naar klei, het
markeert ook de overgang tussen de organische structuur van de oude dorpskern naar het typische
stedenbouwkundige grid uit de 2e helft van de 20e eeuw. Hier ontstaat een tweede betekenislaag.
De rechte lijnen van het poldergrid interfereren met concentrische cirkels die hun oorsprong vinden
in de resten van de burcht van Voorne en het kerkje midden in het oude dorp. Met deze grafische
beeldelementen is net zolang gespeeld totdat een mooi en passend interferentiepatroon ontstond dat
als basis kon dienen voor een bestratingsthema in de ‘lay-out’ van het plein.

Het bestratingsthema is uitgevoerd in lichtgele, grijze en donkergrijze strengpersstenen; ‘zand en klei’.
De kleisoorten leveren in verschillende mengverhoudingen verschillende kleurnuances op; van geel
naar grijs naar donkergrijs. Deze kleuren zijn ‘familie’, en dit zie je.
Voor de lichtgrijze stenen in het plein heeft de kunstenaar gekozen voor een gladde afwerking.
De donkergrijze en gele stenen zijn geruwd, ofwel ‘gerakeld’.
Geel is een uitgesproken en stralende kleur. Grijs is gevoeliger voor het veranderende licht. Bij een
heldere, blauwe lucht hebben de grijze stenen een koele uitstraling en contrasteren met het heldere
geel. Bij grauw of regenachtig weer worden de grijze stenen juist warmer en dieper van tint,
waardoor het de tooncontrast verhevigd wordt.
In tegenstelling tot een vormbaksteen bestaat een strengperssteen uit zeer zuivere en fijne klei. Het
harde, gladde en gesloten oppervlak dat hierdoor ontstaat staat garant voor een blijvend schoon,
helder en stralend plein.
Door te kiezen voor een dikformaat steen in combinatie met een keperverband kon een
strooipatroon worden bedacht dat zowel in de diagonale golven als in de rechte lijnen mogelijkheden
gaf voor een organisch beeld. Het is essentieel dat het bestratingsthema zich als een continuïteit
onder de gebouwen en tuinen lijkt voort te zetten. Daarom zijn nergens strekken gemaakt langs
objecten of opsluitbanden en zijn de stenen steeds ‘koud’ tegen de randen gezaagd.
De golvingen in het patroon verglijden tot vrijwel rechte lijnen en in het overgangsgebied hiertussen
ontstaan als vanzelf vier gesloten ovale restvormen.Voor het ruimtelijk accent is daarom gekozen
voor vier gekantelde ovalen die zijn gemaakt van CorTenstaal. Deze ovalen zijn verbijzonderd door
ze als beplantingsvakken en zitgelegenheid uit de bestrating te tillen en zo op het open plein een
intieme plek te realiseren.
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Tuinontwerper Piet Oudolf heeft een plan gemaakt voor de groeninvulling van
de ovalen. Met Prairiegras, Lampepoetser, Blauwgras, Sedums en violetkleurige
Zeelavendel heeft hij een eigen patroon geschilderd dat aansluiting zoekt bij het
bestratingsplan. Waar de vleug in de bestrating vastligt, verandert de beplanting
in de ovalen met het verstrijken van de seizoenen van kleur, sfeer en aanzicht. In
onderlinge samenhang versterkt het geheel de sfeer van wind, zee, strand en duinen.

CorTenstalen ovalen; Segno d’Arte
Lichtmasten en afzetpaaltjes; Aubrilam Dome chestnut
en Orlam chestnut
Lichtarmatuur; Alura van Schrédèr
Bestrating; CRH A4/12 Yellow, Gray en Gray dark.
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