De Overdenking
In het reflectiedocument van P4 is al uitgebreid objectief gereflecteerd op
de (academische en maatschappelijke) relevantie van het project, via de
feedback van de conferentie (zie 2. Overtocht en Appendix).
Toch is er nog ruimte voor een meer persoonlijke reflectie, gefocust op de
stappen die gezet zijn na de P4. Zoals in 0. De Tijding verwoord werd, is
het bewustzijn van de lagen en de positie van ontwerper en karakters een
belangrijk thema tussen P4 en P5. Er zal hier dus gereflecteerd worden op
het project vanuit de karakters en de ontwerp, de gelaagde verbeelding, de
antecedenten, afsluitend met een persoonlijke noot.
De karakters en de ontwerper
Bij de P4 was de feedback (net als bij de conferentie) voornamelijk gericht
op het gebruik van de karakters en de positie van de ontwerper. Het
was voor het publiek niet helder in welke mate de karakters van invloed
zijn geweest op het uiteindelijke ontwerp. De keuze voor de karakters
is bepalend geweest voor het verloop van het ontwerpproces, dus het
verdient enige toelichting en reflectie.
Met het schrijven van deze reisgids: de ontwikkeling van de verhalendeverbeeldende benadering, werd inzichtelijk op welke manier de karakters
zijn ingezet en waar de ontwerper ingreep. Bij de introductie van de
karakters werden de personages enigszins gebaseerd op bestaande
personen en werd gekozen voor een derde persoonsperspectief (hij/zij)
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om enige afstand te bewaren en ‘objectief ’ te kunnen onderzoeken. Net
als het buitenaf gegenereerde Collectief van Perspectieven (Katwijk 2113)’
leidde het tot een bewustzijn van verschillende perspectieven die naast
elkaar bestaan: de gelaagde beleving. Gaandeweg vloeiden de karakters
uiteindelijk toch samen met de persoonlijke positie als ontwerper. Er
trad een duidelijke identificatie met de karakters op. Dit proces lag
voor de hand, zeker toen na de P2 de karakters werden ingezet in het
ontwerpproces, waarbij een meer subjectieve blik noodzakelijk werd.
Waar voor de P2 de verscheidenheid van de karakters benadrukt werd,
werd naarmate het project vorderde de samenwerking steeds belangrijker,
waarbij ze uiteindelijk in elkaars verhaal figureren (Het bepaalde en
Onbepaalde en het Retrospectief ).
Echter, er waren ook momenten waarop opzettelijk gedistantieerd werd
van de gelaagde beleving. Dit waren vooral de cruciale momenten waarop
een morfologische ontwerpkeuze afdwongen werd.
Zoals verwoord in het P4-reflectiedocument trad de als ontwerper als
eerst echt naar voren in de herinterpretatie van Van Water en Land: het
proces van Kielzog naar Kolk (P2>P3). Bij P3 bleek er behoefte aan een
(programmatische) verkenning van dit concept vanuit de karakters, die
toen weer de overhand namen. Er werd pas weer afstand genomen van
de karakters toen de technische laag (klimatologie en geo-hydrologie)
naar voren kwam. Vervolgens werden de karakters weer ingezet om deze
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technische ingreep te beschouwen. Dit was een stap die relatief kort voor
de P4 gezet werd, wat verklaart dat de karakters bij de presentatie naar de
voorgrond drongen.
Voor de P5 is nu gekozen om het ontwerp nadrukkelijk vanuit het
perspectief van ‘ontwerper’ te brengen. Het meerlagige perspectief
wordt letterlijk toegepast in de toelichting van het ontwerp vanuit
de ooghoogteperspectieven. De laag van de morfologische ingreep,
de ontwerptechnische laag wordt als eerste laag uitgebreid objectief
besproken, vanuit constructie, materialisatie en beheer. De kwaliteit van
het project ligt voornamelijk in het (h)erkennen van de laag van beleving
en gebruik, naast de technische laag.
Het ontwerp heeft nog een bepaalde mate van abstractie. Er is zeker een
verdere architectonische verfijning van het ontwerp mogelijk. Echter: de
ambitie was om een verhalende stedebouw te vormen, een stedebouw die
zich bewijst in het gebruik, door te focussen op de beleving vanuit de
temporaliteiten. In het tijdsbestek is ervoor gekozen om te richten op de
meerlagige perspectief van een gelaagde verbeelding als eindproduct.
Als laatst is het interessant om het slot van de toekomstperspectieven
toe te lichten vanuit het perspectief van ontwerper. Er is bewust gekozen
om niet te eindigen met een persoonlijk perspectief in de vorm van een
ontwerpende ‘conclusie’. Het gaat in Mare; namelijk niet om het kiezen
van de middenweg tussen de extremen, als ontwerper. Het project heeft
geleerd dat de andere lagen: de evolutie van het dorp, de gebruikers, net
zo zullen bijdragen aan de toekomst. Hoewel Mare; een sterk persoonlijk
motief kent, vraagt het bij de tijdschaal van het toekomstperspectief juist
niet om een persoonlijke invulling. De taak van ontwerper is hooguit het
samenbrengen van de lagen als denkmodel. Relevanter is om de karakters

op te roepen en te laten rondwaren in de toekomst, om vanuit beleving en
gebruik te reflecteren op de ontwikkelingen. De verhalende-verbeeldende
benadering heeft inzicht gegeven in de relatie tussen de verteller-ontwerper
en de karakters. De karakters zorgen voor een verrijking van het ontwerp,
dat terugkomt in de gelaagde verbeelding.
De gelaagde verbeelding
In het P4-reflectiedocument is de aanzet gegeven voor de verbeelding
van de P5-presentatie. In het oorspronkelijke reflectiedocument werd
voornamelijk gesproken over de houtskooltechniek en de wens van een
dynamische verbeelding. “Niet een statische kaart, maar een gelaagde,
meerduidige kaart waar de herinnering, het onbepaalde versus het bepaalde
met elkaar in dialoog zijn. (…) Het onvoorspelbare, ongedefinieerde daagt
de gebruiker uit zich te verhouden tot de ruimte, biedt aanleiding deze toe te
eigenen en programma te ontwikkelen,” (Korst, 2013).
Het nadenken over de uiteindelijke verbeelding bleek erg vruchtbaar.
Uiteindelijk is de ‘vervagende’ kwaliteit van het houtskool en de
doordruktechniek (zoals besproken onder 2. De Overtocht) de basis
geweest voor de gelaagde verbeelding. Hierin wordt de laag van beleving
en gebruik in verschillende seizoenen vanuit hetzelfde perspectief verteld.
Bij de presentatie Mare; de vertelling, wordt de gelaagdheid ook inzichtelijk
gemaakt in een multi-mediale presentatie.
De verkenning van verhaal en verbeelding, oftewel de verhalendeverbeeldende benadering heeft tot een bewustzijn van vergankelijkheid
en gelaagdheid geleid en heeft uiteindelijk een eigen verbeeldingstechniek
opgeleverd.

De antecedenten
Een andere aanzet die in het P4-reflectiedocument werd gedaan is om het
project aan het eind te koppelen aan eigen ontwerp-antecedenten, zodat
bekeken kan worden wat er geleerd is. Er zijn drie projecten die hiervoor
in aanmerking komen: Landscape Mirror (MSc2 Landscape Architecture,
voorjaar 2011), Villa Urbana, Groeve ‘t Rooth (Msc1 Landscape
Architecture: Villa Urbana, najaar 2011), en Flowering Orchard, Evolution
of Food City (MSc2 Urbanism: Regional Planning, i.s.m. The Why Factory,
voorjaar 2012).
Landscape Mirror is een landart-project dat op Oerol 2011 is
gerealiseerd met een groep medestudenten. Het project is van concept tot
uitwerking doorlopen en vormt zo een uniek verhaal op zich. Daarnaast
verhaalt het ontwerpconcept (een abstracte weergave van polder, dorp, bos,
strand) over het landschap van Terschelling. Het ontstaan van Terschelling
en haar vergankelijkheid speelde een grote rol in het ontwerpproces
en zorgde voor een verhalend ontwerp. Bovendien kwam het bij de
realisatie van het ontwerp op het strand tot een dramatische climax toen
een springvloed de helft van het project wegvaagde. De natuur nam de
overhand en maakte zich het verhaal van het ontwerp eigen.
Villa Urbana was een samenwerking tussen
Landschapsarchitectuur en Interiors, Buildings and Cities. Er werd
gevraagd een toekomstige functie te bedenken voor een mergelgroeve
in Limburg (Landschapsarchitectuur) en hierin een huis te ontwerpen
(Interiors). Daarbij werd de tegenstelling van de labyrintische
begroeiing in het oude gedeelte en de industriële kaalheid van het
nieuwe gedeelte uitgebuit. Een grid van stenen zorgde voor eenheid en
oriëntatiemogelijkheid in het bosachtige gedeelte. Het nieuwe industriële

gedeelte werd onderdeel van een reusachtig oneindig landart-project,
waarin het huis als een inzichzelf gekeerd slakkenhuis (objet trouvé) op de
rand van de groeve werd gepositioneerd.
Bij een vergelijkbare samenwerking tussen Stedenbouw en The
Why Factory in Food City werd gevraagd een zelfvoorzienende stad te
ontwerpen voor een half miljoen inwoners op een vierkante kilometer
in de Haarlemmermeer. De evolutie van de stad was het uitgangspunt,
waarbij het aanwezige grid als onderlegger gebruik werd voor een min
of meer organische groei. Hierbij liep de voedselproductie gelijk op met
de toename van mensen. Hiervoor werd het concept van de boomgaard
als een groeiend/verdichtend grid bedacht, waarbij olifantenpaadjes en
interactie met de stadsrand leidend waren. Het project Food City was
bovendien de aanleiding tot het schrijven van ‘Constructive Narratives’
voor het methodologievak dat hier parallel aan liep. In dit paper is de kiem
gelegd voor Mare;
De bovenstaande projecten gaan allen over de productieve
verbinding tussen begrippenparen, een letterlijke vertaling van abstract
naar concreet. Er is altijd de behoefte geweest om een abstract concept
fysiek te maken. Bij Landscape Mirror werd dit gedaan door letterlijk
bomen (bamboe) te planten, die het bos voorstelden. Bij Food City
werd de evolutie van de stad inzichtelijk gemaakt door een verdichtende
boomgaard. Het concept van ‘vertalen’ is fascinerend: hoe wordt een
imaginair idee overgebracht van concept naar ‘werkelijkheid’? De
spanning tussen abstract – concreet, verhaal – verbeelding is een essentieel
onderdeel van Mare;
Wat Mare; verder geleerd heeft ten opzichte van de eerdere
projecten is de letterlijke verhalende (-verbeeldende) benadering. Het

61

AR1LA010 - VILLA URBANA

Final Presentation / Laurien Anne Korst / 1378570

Grid of rocks emphasizing the space

INSPIRATION ON SITE

Villa Urbana, Margraten

Landscape Mirror, Terschelling
Landart-project Oerol

park in mergelgroeve // park in marl quarry

De TU werd door Oerol benaderd voor de realisatie van een landart-project. Tijdens een bezoek aan
Terschelling, werd gekozen voor de locatie van het
Formerumstrand. De fascinatie voor de verschillende
landschappelijke structuren op het eiland (bos, dorp
en polder) komt terug in het ontwerp. De duin is
een spiegel van het landschap, dat op een abstracte
manier wordt geprojecteerd op het strand. Ik was
verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag en heb
meegeholpen aan het ontwerp en materialisatie van
het bos (2000 bamboestokken). Tijdens Oerol hielpen
de bezoekers mee met het opbouwen door een boom
te planten, een sloot te graven, etc. Mede door de grilligheid van de natuur (zo liep het water tot in het bos,
door springtij) was het een geweldige ervaring.

In Margraten, Zuid-Limburg, sluit een mergelgroeve.
De overgebleven krater wordt openbaar en er komt
een echtpaar te wonen. Het zuidelijk gedeelte van de
groeve is al ingericht en beplant, waardoor een grillig,
natuurlijk ogend canyonlandschap is ontstaan. In het
ontwerp voor het nieuwe gedeelte zal het artificiele
aspect worden benadrukt. De twee gedeelten worden
gescheiden door
51 een immense hangbrug. Met de overgebleven loss wordt een geometrisch rond lichaam
gevormd, als contrast met de rechte wanden. Een grid
van rotsblokken functioneert als een orientatiesysteem
en benadrukt de verschillende ruimtelijke kwaliteiten
van de groeve. Het huis is ontworpen als een introvert
slakkenhuis/fossile, waar de bewoners (een beeldhouwer en een landartist) tot rust kunnen komen.
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In Margraten, South-Limburg, a marl quarry closes.The remaining crater will become open to the public and a couple
will live there.The south part is already established and
planted, forming a natural-looking landscape. In the design
of the new part the artificial character is emphasized by
defining the steep marl wall.The two parts are divided by
a huge wire
bridge.With the
loss a geometrical
The flowering orchard - linking food
production
toremaining
the evolving
city
round shape is formed, as a contrast with the straight walls.
L.A. Korst 1378570
Evolution
of food
production/city
A grid ofproduction
rocks functions
asto
anthe
orientation
system, which
The flowering orchard - linking food
evolving
city
mirror the different spatial qualities of the quarry. The
also stresses
L.A. Korst 1378570concept spiegel van het landschap // concept of landscape
house is designed Evolution
as an introvertofsnailhouse/fossile,
where
food production/city
the inhabitants (sculptor and landartist) will come to rest.

R E A L I ZR EE D
ALIZED

The organization of Oerol invited the TU to realize a
landart-project. During a visit to Terschelling, the location of
Formerumstrand was chosen.The fascination for the different landscape structures on the island (forest, village and
polder), reflects in the design.The dune is a mirror, projecting
the landscape on an abstract design on the beach. I was
responsible for the subsidy request and materialization of
the forest (2000 bamboo sticks). During Oerol the visitors
joined in the construction of the project, by planting a tree,
or digging a ditch, etc. Partly due to the unpredictable nature (the water ran into the forest, because of spring-tide), it
was a wonderful experience.
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Fig. 27: Antecedenten, links: Landscape Mirror, rechtsboven:3 Villa Urbana, rechtsonder: Food City, afbeelding3 door auteur
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LANDSCAPE/DESIGN ANALYSIS

gebruik van karakters als ontwerpmiddel bleek productief om continu te
reflecteren op het ontwerpproduct en het verder te verfijnen. Het inzetten
van karakters zorgde voor een bewustzijn van het gelaagde perspectief, dat
een interessante verbeeldingsmethode heeft opgeleverd. Hierdoor werd de
eigen vormentaal, die in essentie al aanwezig was in Villa Urbana en Food
City, verder ontwikkeld.
De antecedenten en Mare; hebben tot slot naast het verhalende aspect nog
iets gemeen: ze zijn allemaal zonder uitzondering discipline-overstijgend.
Landscape Mirror is een samenwerking tussen TU Delft en Oerol, Villa
Urbana is een een samenwerking tussen Landschapsarchitectuur en
Interiors, en Food City is een samenwerking tussen Stedebouw en The
Why Factory. Mare; ten slotte is ontstaan in Explorelab, met docenten uit
Stedebouw, Landschapsarchitectuur en Architectuur. Mare; past niet in
een hokje, juist de overlapping van de ontwerpende disciplines maakt het
interessant.
De ankerplaats
Ook mijn studietraject bestaat uit een overlapping van verschillende
disciplines: landschapsarchitectuur en stedebouwkunde. In Explorelab
heb ik vervolgens de vrijheid gekregen om de fascinatie voor het verhaal te
onderzoeken.
Het was een verademing het project zelf vorm te kunnen geven. Op
bepaalde momenten was het een worsteling en verlangde ik zeker naar
meer richtlijnen, maar het proces van zelf continu reflecteren en bijstellen
was zeer leerzaam. Ik ben mijn mentoren Egbert Stolk, Klaske Havik en
Daniël Jauslin dankbaar voor het geduld en het begrip die zij hebben
opgebracht voor deze verkenning.

De verkenning startte met de Afvaart, en leidde via de Overtocht naar de
Ankerplaats, de Haven. De Ankerplaats is zowel een bestemming, als het
vertrekpunt voor een nieuwe reis.
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