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Geachte heer,
In overeenstemming m e t het dagelijks adviescoUege van de Zuidelijke IJsselmeerpolders vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Onlangs hebben wij moeten vernemen dat u voornemens bent om in AlmereStad een drietal beeldende kunstobjecten t o t stand t e brengen. Hoewel wij
op zich genomen duidelijk waarde hechten aan de verfraaiing van het stedelijk
gebied Almere met beeldende kunstobjecten, kunnen wij ons niet verenigen m e t
de door u gevolgde procedure ten aanzien van de eerdergenoemde kunstobjecten.
Om u moverende redenen hebt u ons niet van meet af aan bij deze objecten
van beeldende kunst in Almere-Stad willen betrekken. Het had naar onze mening
alleszins in de lijn gelegen, dat wij als plaatselijk openbaar bestuur tenminste
bij de keuze, alsmede het aantal en de lokaties van deze openbare beeldende
kunstobjecten zouden zijn betrokken.
Een en ander bevreemdt ons des t e meer, omdat uw dienst indertijd op financiele gronden geen medewerking kon verlenen aan een gelntegreerd kunstobject
ten aanzien van een t w e e t a l k.b.o.-scholen in Almere-Stad. Het ging hier om de
toepassing van de 1%-regeling beeldende kunst in de terreinafwerking van deze
twee aanpandige scholen. Bij dit unieke beeldende kunstproject was uw dienst
ten nauwste betrokken, met name in de zin van een calculatie voor dit project.
Op grond van onvolkomenheden in de calculatie kon om financiele reden het
project geen doorgang vinden. Wei heeft het openbaar lichaam de nodige kosten
moeten maken voor de ontwerp-aktiviteiten van de desbetreffende kunstenaar.
Wij moeten thans concluderen dat u blijkbaar wel over de financiele middelen
beschikt om een drietal beeldende kunstobjecten in Almere-Stad t e realiseren.
De adviesraad heeft in zijn vergadering van I't oktober jl. ook biijk gegeven van
zijn ongenoegen over de gang van zaken rond de beeldende kunstobjecten .
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In het licht van het vorenstaande menen wij niet eerder medewerking aan de
totstandkoming van deze kunstobjecten te moeten verlenen, dan nadat wij alsnog
op de daarvoor geeigende wijze en met inachtneming van de bevoegdheden van
het openbaar lichaam door u zijn benaderd.
Uw reactie zien wij met beiangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
de landdrost van de Zuidelijke Dsselmeerpolders,

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders
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In antwoord op uw bovengenoemde brief bericht ik u het volgende.
Na jarenlange besprekingen op initiatief van het toenmalige Ministerie
van C.R.M. en aansluitende eveneens jaren voortslepende voorbereiding
zijn door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gelden beschikbaar
gesteld voor een drietal met name genoemde kunstobjecten in AlmereStad.
Deze objecten zijn bedoeld en benoemd als "omgevingskunst", m.a.w.
als een beeldende bijdrage aan en een onderstreping van de door de
R.IJ.P. ontworpen en gerealiseerde terreininrichting.
Nu een en ander in een concreet ontwerpstadium is gekomen, is deze
zomer van de ontwikkelingen ambtelijk melding gemaakt en is ook met
Bouw- en Woningtoezicht en met de Brandweer contact opgenomen.
Zowel ten gevolge van het langdurige en onzekere voorbereidingsproces
als van het inrichtingskarakter van de objecten is een nader bestuurlijk contact met u niet in de beschouwingen betrokken. Daartegen bestaat evenwel geen enkel bezwaar en het door u gewenste beraad kan
alsnog plaatsvinden.
De door u gelegde relatie met het kunstobject bij de scholen berust
op een misverstand.
Daarbij is iramers nimmer sprake geweest van enige "kunstbijdrage"
van de R.IJ.P. Wel heeft de R.IJ.P. zich indertijd bereid verklaard
het maximum gehanteerde normbedrag voor de inrichting van schoolterreinen te investeren.

Ri
bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45,90.72.005
postrekening 869847
1 0— 1 2— ' 8 2 / N B

postbus 6 0 0
8 2 0 0 AP

lelystad

smedlnghuis
zuiderwagenplein 2
tel. ( 0 3 2 0 0 ) 9 9 1 1 1
telex 40115

bereikbaar met de buslijnen
107, 143, 146. 154 en 157
(halte noordenwagenplein)

behoortbij: Cps 49539, d . d . 6 december 1982
bladnummer:

2

Met u betreur ik overigens dat in het gezamenlijke beraad niet
in een vroeger stadium de financiele onhaalbaarheid voldoende is
onderkend.
Onder verwijzing naar het gestelde in het eerste deel van deze
brief moge het u duidelijk zijn dat de beschikbare gelden voor omgevingskunst op een andere wijze zijn belegd en derhalve niet voor
het scholenproject konden worden aangewend.
Ik neem aan dat ik u hiermede voldoende op de hoogte heb gebracht
en spreek de hoop uit dat - bij een gezamenlijke ondersteuning deze aan Almere-Stad toegedachte omgevingskunst ook werkelijk
gerealiseerd zal worden.

DE HOOFDDIRECTEUR

ftof. IWvJJf HTA: van Dafn

-"^

vv^/~
rijksdienst voor de ijsselmeerpolders

ministerie van verkeer en waterstaat
Verzonden aan:
de bewoners van
Enschedepad 23 t/m 117; 30 t/m 126
Raaltepad
1 t/m 29; 2 t/m 30
Hilversumpad 1 t/m 41; 2 t/m 42
t.k.n. aan:
De Heer Purvis
Openbaar Lichaam
"Zuidelijke Ijsselmeerpolders"
Postbus 200
1300 AE ALMERE

830099
De bewonerfs) van
mgekomen:

ALMERE

1 7 FEB. 1983

afd /an.

IA/^
XI .
i I med avr
Q

u w brief v a n :

lelystad,

uw k e n m e r k :

o n s kenmerk: C p s

onderwerp: o m g e v i n g s k u n s t

in

S t r a a t j e s

!o;ocopie:

ingavi

10 febduari 1983
5871

toestelnummer:
verzonden:

bijlage{n):

Stedenwijk-Midden, Almere-Stad

Zoals u weet, is uw woning gelegen aan een van de doorgaande langzaamverkeer-routes in Almere-Stad, die in principe bedoeld zijn voor voetgangers en fietsers en als verblijfsgebied. Bij de inrichting van deze
straatjes is ernaar gestreefd, het hierboven genoemde karakter te realiseren en te benadrukken.
Enige tijd geleden is aan een kunstenaar opdracht gegeven om d.m.v.
"omgevingskunst" dit effect nog te versterken en te accentueren.
Dat houdt in dat een zodanige bijdrage wordt verwacht dat zowel het verblijf skarakter als het idee van doorgaande route voor fietsers en voetgangers wordt versterkt.
De kunstenaar heeft inmiddels zijn ontwerp gereed. Dat voorziet in een
aantal in de straatjes geplaatste lage objecten van bij de verharding
en de arcitectuur passende vorm. Inderdaad wordt daarmede het bijzondere
karakter herkenbaar terwijl door deze elementen de route voor b.v. bromfietsers onaantrekkelijker wordt.
Voordat tot uitvoering wordt overgegaan lijkt het plezierig de direct
omwonenden over deze kunstobjecten nader te informeren.
Voor dat doel is informatiemateriaal en een maquette beschikbaar. De
ontwerper van het geheel, de heer Lampe uit Sneek, is bereid daarop een
toelichting te geven. Hij zal hiervoor op 2 maart (vanaf 20.00 uur) in
gebouw "Meerestein" aanwezig zijn.
Mocht u beiangstelling hebben voor deze nadere informatie dan nodig ik
u hierbij, op genoemde datum, gaarne uit.
DE HOOFDDIRECTEUR

Prof.dr. R.H.A. van Duin
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Notitie beeldende kunst Almere-Stad

.

In 1976 werd Berend Hendriks, docent monumentale vormgeving aan de academie voor
beeldende kunst te Arnhem, uitgenodigd door de RIJP om de mogelijke inbreng van
beeldende kunst in de stedebouwkundige opzet van Almere-Stad te ohderzoeken.
Dat resulteerde in een academische opdracht aan Hendriks, die in een uitgewerkte
versie uiteindelijk is toegevoegd aan het stedebouwkundig plan "eerste fase
woongebied Almere-Stad" uitgebracht door_de prpjectgroep AlmererStad in maart
1978. Dit zogenaamde "beeldende vormgevingsstructuurplan" veronderstelt de
invulling van een groot aantal opdrachten aan beeldende kunstenaars, maar hiervoor bestond geen financiele dekking. Uiteindelijk heeft het ministerie van
verkeer en waterstaat gelden beschikbaar gesteld waarmee een gedeelte van het
oorspronkelijke plan kon worden gerealiseerd. In overleg met Hendriks is er
door de Rijksdienst in 1982 een aantal opdrachten verstrekt respectievelijk
aan de beeldende kunstenaars Henk Lampe, Wim Korvinus, Berend Hendriks en
Jan van Munster.
De kunstenaar Lampe heeft de opdracht gekregen om een aspect van de gegeven
stedebouwkundige situatie in Stedenwijk-Midden namelijk de doorgaande langzaamverkeerroutes beeldend te ondersteunen. Het definitief ontwerp van Lampe
bestaat uit een aantal in de straatjes geplaatste beeldende elementen die het
bijzondere karakter van de architectuur accentueert en de route voor bijvoorbeeld bromfietsers onaantrekkelijk maakt.
Aan de kunstenaars Korvinus en Hendriks is gezamenlijk een opdracht gegeven tot
het maken van een kunstwerk bij het manifestatieveld. Ook hier speelt de gedachte een rol dat de kunsttoepassing moet leiden tot een intensivering van de
beleving van de specifieke ruimtelijke situatie.
In bun vormgeving hebben Hendriks en Korvinus zich laten leiden, door enerzijds
een letterlijke vertaling van natuurlijke gegevenheden van de omgeving in
beeldende middelen anderzijds een symbolische vertaling van de twee elementen
water en land in een omgevingskunstwerk.
De Rotterdamse kunstenaar Jan van Munster die de opdracht tot het maken van
een beeldend element op het Leeuwardenplein, stelt in zijn definitief ontwerp
voor op dit plein een cor-ten stalen naald op te richten van ongeveer 55 meter
hoog, geplaatst naast in zijn visie het laagste punt van Almere-Stad. De naald
zal het hoogste punt symboliseren. In d^ laatste tien meter van de naald is
een neonlichtbaan aangebracht. Dit is karakteristiek voor het werk van Van
Munster die in zijn vormgeving het materiele aspect van licht probeert te benadrukken. Een belangrijke karakteristiek van het kunstwerk is de tekenachtige
kwaliteit versterkt door de schaal waardoor het kunstwerk in het toekomstig
stadsbeeld van dominerende invloed zal zijn.
Gevolgde procedure.
Ten aanzien van de drie kunstwerken is er door de Rijksdienst overleg gevoerd
met verschillende diensten enineenlater stadium met de afdeing culturele zaken van het openbaar
lichaam. Voor de verschillende opdrachten zijn de volgende stappen ondernomen.
- Kunstwerk Stedenwijk-Midden: kunstenaar Henk Lampe. Overleg gevoerd met bouwen woningtoezicht en de brandweer in verband met de bereikbaarheid van de
woningen in noodsituaties. Tevens gepresenteerd aan de bewoners van het
desbetreffende gebied waarbij van de kant van deze groepering geen overwegende bezwaren tegen plaatsing zijn geformuleerd.
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- Kunstwerk manifestatieveld: Berend Hendriks/Wim Korvinus. Ook hier overleg
met
bouw- en woningtoezicht, voor realisering van deze kunstwerken zal
een bouwvergunhing worden aangevraagd. In verband met de situering van:het
kunstwerk zijn er geen contacten met omwonenden geweest.
- Kunstwerk Leeuwardenplein: kunstenaar Jan van Munster. Ook hier'is overleg
gevoerd met bouw- en woningtoezicht. Ten aanzien van de bijzondere verschijningsvorm van het kunstwerk en de constructi^ve eisen die eraan gesteld
kunnen worden is er door TNO onderzoek verricht. .Het rapport Van TNO is als
bijlage toegevoegd. Tevens is overleg gevoerd met de luchtvaartinspectie,
' de conclusie van de inspectie was dat het kunstwerk geen gevaar oplevert
voor het luchtverkeer. Ook met de bewoners zijn contacten gelegd en ook hier
bestonden geen overwegende bezwaren tegen uitvoering.
In het: algemeen valt nog op te merken dat de kunstwerken getoetst zijn aan het
bestemmingsplan, hetgeen binnen het kader van het plan geen bezwaren oplevert
tegen realisering.
De Rijksdienst fungeert als opdrachtgever, kunstwerken worden dan ook onder
haar verantwoordelijkheid uitgevoerd. De Rijksdienst streeft er naar de kunstwerken voor 1 januari te realiseren. Wij stellen ons voor de desbetreffende
ontwerpen - voor zover daartoe de behoefte bestaat - aan de hand van tekeningen, maquettes in de resp. commissies welzi^nszaken en openbare werken
nader toe te lichten.
Resumerend geven wij u in overweging in te stemmen met de door de Rijksdienst
voor de Ijsselmeerpolders te volgen procedure en in afwachting van het mogelijk commentaar in de resp. commissies de adviesraad voor te stellen medewerking te verlenen tot realisatie van kunstobjecten. De ontwerpen zullen
ter vergadering mondeling worden toegelicht, tevens zullen de maquettes worden
tentoongesteld. Relevante informatie zal ter inzage worden gegeven. .
Maart 1983.
afdeling culturele zaken Almere.

openbaar lichaam
zuidelijke
ijsselmeerpolders
almere
vergadering commissie voor openbare werken
d.d. 29 maart 1983
onderwerp

Mededeling: nota d.d. 3 maart 1983 over beeldende kunst Almere-Stad

De commissie neemt kennis van de ontvrerpen voor de kunstwerken die in opdracht
vajL de RIJP zijn ontworpen voor het Leeuwarderplein, het Koninging Beatrixpark
en het Enschedepad. Het d.a.c, zal zich moeten uitspreken over de vraag of met
de plaatsing kan v/orden ingestemd.

advies afdeling
Voor kennisgeving aannemen in afwachting ven na.dere rapportage van de desbetreffende afdelingen/directies.
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BUT

1.

Uit veiligheidsoverwegingen hoeft niet tot verplaatsing van de mast te u/orden overgegaan;

2.

Indien desondanks u/ordt overwogen tot verplaatsing
over te gaan dan bedragen de kosten naar schatting
f. 35.000,-.

3.

Indien wmsr overu/ogen tijdelijk tot opslag van de
mast over te gaan dan bedragen de kosten tussen de
f. 5.000,- en f. 10.000,- extra.
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Nota d . d . 8 oktober 1984 van de d i r . SVG over kunstwerk Leeuwardenplein,

Besluit:

a. Staande de vergadering wordt kennis genomen van de petitie d.d. 8 oktober 1984
van omwonenden van het kunstwerk aan het Leeuwardenplein, waarin wordt verzocht
de "Naald" te doen verwijderen.
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b. Gelet op de bezwaren die van de zijde van de omwonenden van het kunstwerk aan
het Leeuwardenplein zijn gerezen, zulks in verband met de verschijnselen die
zich hebben voorgedaan, meent het college dat de mast moet worden verwijderd.
Dit dient te gebeuren op eentijdstip dat de weersomstandigheden die toelaten,
het transport mogelijk is en een andere definitieve plek waar hij kan worden
herplaatst, voor ogen staat.
Madrukkelijk wordt gestipuleerd dat de verplaatsing binnen afzienbare tijd moet
worden gerealiseerd.

Q>

N

SVG/ -S c. Uit telefonisch overleg dat wethouder
WZ/FE
de heer J. van Munster, heeft, blijkt
plaatsing heeft. Hij dient echter bij
keuze van een nieuwe plaats te worden

Alg-014

Schaeffer met de ontwerper van de "Naald",
dat deze geen bedenkingen tegen de verhet ontmantelen van de "Naald" en de
betrokken.

\r

Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

voorvervolg inlegvel gebruiken

Vervolg besluit vergadering B-Wdd:

9 oktober

1984

Agendanr.;

11-3

d. In verband met het gestelde onder b dient zo spoedig mogelijk naar een andere
situering voor de mast te worden omgezien, waarbij de afdeling stadsontwikkeling
moet worden betrokken.
e. De verplaatsing van de mast en de situering op een andere plek dienen door de
directie SVG te worden verzorgd.
Wethouder Bos wordt in dezen gemachtigd het nodige te verrichten.
f. Centrale afdeling FE wordt verzocht de uit de hierboven vermelde beslissing voortvloeiende financiele lasten verder administratief te verwerken en voor de besluitvorming in dezen zorg te dragen.
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d e ' d o o r SO aangegeven twee p l a a t s e n t e c h n i s c h
r e a l i s e e r b a a r i s , zonodig op b e t r e k k e l i j k k o r t e t e r m i j n .
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1984
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1984 van d i r .

,

IV-6

SVG o v e r h e t v e r p l a a t s e n van "De N a a l d " ,

•

•

a. Het college wenst dat "De Naald" zo spoedig mogelijk van de huige standplaats
wordt verwijderd.
b. De voorlopige opslag van de naald kan plaats vinden bij de voorgestelde 1e lokatie,
omdat de intentie van het college voor herplaatsing gericht is op die lokatie.
c. Alvorens "De Naald" te verwijderen hierover contact opnemen met de heer Van
Munster.
d. Tevens met de heer Van Munster de nieuwe lokatie bespreken.
e. Raadscommissie voor kunstzaken over nieuwe lokatie informeren.
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Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

m.b.t. de uitvoering van uw principe-beslissing de energienaald te uerwijderen kan, na kennisneming van de voorstellen
voor nieuwe plaatsen het volgende worden vermeld»
-er is nog geen overleg met 3an dan Munster geweest. Hij is
niet bereikbaar, Overleg is noodzakelijk i.v.m. "geestelijk
• eigendom",
—in elke oplossing is er een bestemmingsplan-probleem. In
het licht van de genomen beslissing kan daaraan slechts
worden uoorbijgegaan. In de betreffende gebieden woont
niemand, bezwaren zijn niet te uerwachten, aanvraag om bouwvergunning kan m.i, achterwege blijven,
Er waren drie afvoermogelijkheden:
a. door de lucht: te duur resp, onmogelijk, De mast blijkt te
zuaar;
b. over land: blijkt problematisch i.v.m, de zwaarte, de
manoevreermogelijkheid, de hardheid van de ondergrond enz.
c. over water.
Gezocht is sen combinatie. Er zijn dan de volgende mogelijkhaden;
—via IDlstpad, met medewerking van de NS over de spoorbaan
naar de busbaan
-via Heerenveenpad naar het water, overladen op pontons o.i.c
en zo verder naar het weerwater, resp. haluerwege weer op
het land en naar de busbaanplek,
Kortom: de mast in zijn geheel vervoeren naar een van de twee
voorgestelde plaatsen lijkt mogelijk.
Dan is er nog het volgende: opslaan op
van uandalisme, Het kan echter wel, op
mast moet worden ingepakt, Afmeren in
eventueel maar is onaantrekkelijk omdat
nieuwe bestemming ineens goedkoper is,

land heeft het risico
beide plaatsen, De
het weerwater kan
vervoeren naar de

Geciacht kan ook nog worden aan het laten staan tot de nieuwe
fundering gereed is, Dat duurt zeker 6 a 7 weken, eventuele
wachttijden i,v,m, krediet B,d, niet meegerekend,
Deze oplossing is naar schatting 5000,— goedkoper dan het
bovenopgesomds,
conclusie:
vervoeren naar beide plaatsen is mogelijk. Overigens volgt
hedenmorgen een gesprek met het kraanbedrijf, zowel over
mogelijkheden als over kosten.

voorvervolg inlegvel gebruiken

gemeente almere
Verplaatsen van de Energielijn (de Naald) van Jan van Munster.
In vervolg op het besluit van B&W de Naald van het Leeuwardenplein te verwijderen en op een andere plaats in Almere weer op te richten heeft S.O.
een onderzoek ingesteld naar een nieuwe voor het kunstwerk goede lokatie
waarbij ook de omgeving geen hinder van het kunstwerk ondervindt.
Als resultant van dit onderzoek stelt S.O. twee lokaties voor in het centrumgebled van Almere-Stad waarbij de eerste haar grote voorkeur heeft.
1e lokatie:
In de as van de starabuslljn (van station in zuidelijke richting) in het midden
van de T-aansluiting.
In de stedebouwkundige opzet van dit deel van het centrum heeft dit punt steeds
om een sterk accent gevraagd. S.O. meent dat de Naald precies dit accent kan
geven. Omgekeerd lijkt ook voor het kunstwerk zelf dit een passende omgeving.
De eerst komende jaren zal de direkte omgeving niet bebouwd worden zodat het
zijn stabillteit kan bewijzen en gewenning ontstaat.
Deze lokatie is op dit moment beschikbaar en goed bereikbaar. Elektriciteit
is in de omgeving.
/_
^ l^oj^ ^
2e lokatie:
In de noord-oost hoek van het Weerwater, daar waar een brede gracht uitmffcndt,
op een strekdam die daar geprojekteerd is. De Naald zal op deze plaats een herkenningspunt zijn langs de plas en tevens de oostkant van het centrum markeren.
Wandelend op de boulevard of in het park krijgt men er ruim zicht op.
Deze lokatie is nu beschikbaar en bereikbaar.
Elektriciteit is niet direkt beschikbaar in de buurt zodat de Naald wellicht
enige tijd (jaren?) het licht zal moeten missen.
Naast bovengenoemde lokaties is een lokatie in het Beatrixpark aan de orde
geweest. Om een tweetal hoofdredenen meent S.O. dat dit park geen geschikte
lokatie voor de Naald biedt.
a. De schaal en de aard van het park zijn zodanig dat de Naald afbreuk zou
doen aan het park c.q. geen interressante verfraaiing zou opleveren.
b. Anderzijds zou het park ook niet bijdragen aan de intentie van het kunstwerk.
Voorts zal het transport binnen het park zeer moeilijk gaan en voor de nodige
schade zorgen.

16-10-'8A
S.O.

II.3.

gemeente almere
Vergadering commissie voor:

financlen, personeelszaken en cultuur.

^Btum:

25 oktober 1984

Onderwerp:

Eventuele punten in te brengen door de voorzitter.

De voorzitter doet mededeling van het besluit van B & W tot verplaatsing
van de Energienaad. Er is een nieuwe plaats bepaald. .
Met de kunstenaar is overleg gevoerd.
De uit de verplaatsing voortvloeiende kosten worden bij slotwijziging,
ten laste van de post onvoorzien, aan de begroting toegevoegd.
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Vervolg blad Nr.:
Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

Uitgangspunten! - 8. & W. beslissing d.d. 16 oktober 1984
- uitdrukkelijke wans van de heer uan i^lunster
om kunstwerk heel te laten.
["logelijkheden!
1. Horizontaal transport door Fa. Jensen & Weuer ouer water,
geschatte kosten / 45.000,- tot / 50.000,-.
2. Transport door uan Gend & Loos via het Assenplein en
Meppelsingel, globale kosten / 18.000,-.
3. Transport door uan Gend & Loos via Coevordensingel
(zie verder schets). Extra werkzaamheden op Pleesterstraat noodzakelijk. Extra kosten / 9.000,: totaal
/ 27.000,-.
Uiteindelijk is gekozen uoor de 3e mogelijkheid.
Motiuatie: - De 2e mogelijkheid geniet geen voorkeur door
een uergroot risico (emotioneel + reeele
schade) tijdens transport (lange weg door
woonwijk).
- Mogelijkheid 3 preyaleert boven mogelijkheid 1
^ml; i»«t oogpunt van lagere kosten bij gelijkwaardige
veiligheid.

Alg-016

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijksluchtvaartdlenst

Luchtvaartinspectie
1117 Z H
Telex

Schlphol-Oost - Postbus 7555 - Gebouw 144 - Stationsplein - Telefoon 0 2 0 - 5 1 6 9 1 1 1

15267 - Telegramadres

CIVILINSPEC

(met doorkiesmogelljkheld*)

SCHIPHOL

Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders
T.a.v. de heer P.J. van Kreel
Makrt 1
Gebouw Meerestein
1354 AP Almere

Uw brief van:

—

Uw kenmerk:

Onderweip:

^ouw iiiflst in Aliiiere

Schiphoi,

22 maart 1983

Ons kenmerk:

LI/VZ/

Bljlage(n):

~~

•

;•

(•• \

* ) doorklesnummer:

Geachte heer van Kreel,
In aansluiting op ons recent telefonisch onderhoud kan ik u
niededelen dat het oprichten van een 55 meter hoge mast binnen de aaneengesloten bebouwing van Almere niet onderhevig
is aan beperkingen t.a.v. de burgerluchtvaart.
Hopend u voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend.

P.K. Zondervan
Bureau VIiegtechnische Zaken,

Verzoeke bij Uw antwoord kenmerk en datum te vermelden en slechts 66n zaak In 66n brief te behandelen.
Model 296 - 1 . 123222* - 0668

odLC

^

/e

neon weka bv iIlk
j-•;••,;-.;•;;;-

aan:

datum:
onze ref.;
betreft:

'

Postbus 41084, 1009 EB Amsterdam
Molenkade 50, 1115 AC Duivendrecht
Telefoon 020 - 95 11 51
Handelsregister 59736

Gemeente Almere ,,
Postbus 200 '',' '
1300 AE ^LMER^.
T.a.v. DM.. F.H.T.

24 december 1987,
ri 1. IK.

Reparatie Energienaald Jan van Munster.
Geachte Heer Koen,
Aansluitend op onze bespreking en mijn eerxJere brief dd. 10-11-jl.,
kunnen wij u de volgende aanbieding doen.
1) Het demonteren en neerlaten van de Energienaald.
Neer te leggen op bokken voor het uitvoeren van werkzaamheden.
2) Het demonteren van de polycarbonaat kappen.
3) Het vervangen van neonbuizen, hoogspanningsbekabeling, aansluit- en
bevestigingsmateriaal zover nodig cq. mogelijk.
4) Het vemieuwen van de hoogspanningstransformatoren.
5) Het leveren en monteren van een kunststof beschermkast voor de hoogspannings transformatoren .
Heroprichten van de mast, en wederom aansluiten op het net
PRIJZEN:
1+6 incl. kraanhuur en evt. rijplaten
Monteursuren
Begeleidings/voorbereidingsuren
Bekabelingsbundel incl.trekontlasting
Benodigd 2 stuks, evt. 4 (2 reserveyneonsystemen,•
**
^ zover gebroken.
Benodigd 20 stuks evt. 40 (20 reserve)
Kunststof kast
Verwachting totaalkos ten:
/ 21.000,— tot / 30.000,-

7.900,-75,—
130,—
1.240,—
185,—
580,—

excl. BTW.

Hopende u hiermede van dienst te zijn geweest,
verblijven wij.
Hoogachtend,

j y i L T l I I v ) Op al onze aaiibiedingen, aanvaarding van opdrachten, mededelingenen oveieenkomsten, zijn van toepassing de Algemene
I pvoniiasvoorwaarden Inslnllerenrle Bndrijven (AllBl, vastgnsleld door de Unie van Eleklrolechnische Ondernemersorganisaties en
gedei)oneetd bi| de Arrondissemenlsrechlbanken te Amsterdann, Rolterdann, Utrecht, Zwolleen 'sHertogenboschd.d. 14 apnl 1972.

Van:

directie
r p n t r . a f H . GW-beheer

S. Oosterhaven

1 9 .IAN. i9V,i>:|:z/bureau postzaken c.a,
AahV. d i r e r t i e kiin.gjty.aken
Ter kennisneming en? p a r a f e r i r i g ,
daarna terug
'
Ter uitvoering

f^E

Met verzoek om advies

VKR

AB

PO

IZ

PA

SVG

MZW

WZ

Brandw.

Politie

Onder mededeling van:
* Na controle en metlngen van de elektrische installatie van de "Energienaald",
hebben wij geconstateerd dat, indien het kunstwerk weer moet functioneren
zoals het door de kunstenaar, de heer Jan van Munster, gecreeerd is, dus met
brandende neonverlichting, de bekabeling en de ontstekingsapparatuur vernieuwd
moet worden.
Hiervoor moet de complete mast gestreken worden. Het gedeelte van de installatie boven in de mast kan dan naar bevindingen vernieuwd worden.
Een verbetering van de bliksemafleidlng zal dan tevens worden bekeken.
Verder is het aan te bevelen de ontstekingsapparatuur onder te brengen in
een kunststofkast.
* Aangezien de verlichting van de Energienaald, als llchtbron, voor de openbare
verlichting niet belangrijk is, en er ook in de begroting geen rekening is
gehouden met dergelijke schades, stellen wij voor dat de directie kunstzaken
hiervoor een krediet aanvraagt van / AO.OOO,—.
* Er zal nog naar mogelijkheden worden gezocht een verzekering af te sluiten
voor calamiteiten van geschetste omvang.
* Vergezeld van deze notitie gaat een kopie van de informatie van F. Koen,
d.d. 30 november 1987, en een kopie van de offerte voor de complete aktie
van de fa. Neon-WeKa.

Datum:

1A januari

Directeur van
Hoofd centrale afd.
Alg-82-004

.198

z^,• ^

5T?AKi"K

2 2 APR. 1986

002939
VSDfl-

DPK

D8E

Aan Burge meester ^en Wethouders
Pcstbus
l i o o AE
1 't'^'-^-c:.

Geacht College,
Van verschillende kanten, o.a. inwonwers van Almere, ben ik
erop gewezen dat de "Energienaald" slnds enkele maanden niet
meer functioneert.
Het zal U duidelijk zijn dat ik dat in hoge mate betreurenswaardig vind.
Ik wil U dan ook op de volgende punten wijzen.
Middels de overdracht van het kunstwerk van de RIJP aan de
gemeente Almere heeft U als bestuur, tevens het morele recht
overgenomen dit kunstwerk als een goed huisvader te beheren.
Het niet laten branden van de energienaald doet op geen enkele manier recht aan mijn artistieke bedoelingen, die alleen dan volledig tot uitdrukking worden gebracht als het
kunstwerk zoals door mij bedoeld werkt.
In dit verband wil ik U wijzen op de rechtsbescherming, die
de auteurswet mij in deze gevallen biedt.
Los van deze formele redenen wijs ik U nog op het feit dat
middels een stroom van publicaties de energienaald in zeer
brede kring bekendheid geniet. Dit betekent dat de energienaald ook belangrijke publicitaire waarde voor Almere heeft.
Ik wil U nog wijzen op de meest recente publicatie, waarin
de energienaald uitgebreid wordt besproken. Deze publicatie
zal 29 april a.s. in museum Boymans van Beuningen te Rotterdam, bij de opening van mijn tentoonstelling verschijnen.
Kortom ik wil U als verantwoordelijk politiek bestuur dringend verzoeken de " Energienaald " zo spoedig mogelijk en in
overeenstemming met mijn artistieke bedoelingen te laten functioneren.
Hoogachtend,
Noordwelle 18.4.1988
J. van Munster
Ramowee *^
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Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

Reeds geruime tijd geleden is de verlichting van
de Energienaald uitgevallen. Waarschijnlijk ten
gevolge van blikseminslag.
Om de naald weer in de toestand te herstellen,
zoals deze door de kunstenaar is gecreeerd,
dient de bekabeling en ontstekingsapparatuur te
worden vervangen. Tevens dient de bliksemafleidlng te worden verbeterd. Op basis van de van
Neon Weka BV ontvangen offerte zal met de reparatie en aanpassing een bedrag van ± f 30.000,—
exclusief BTW gemoeid zijn. Het exacte bedrag
kan pas gedurende de uitvoering van het werk
worden vastgesteld, met name de exacte schade in
de mast.
In de begroting van de directie Gemeentewerken
zijn geen middelen voor deze werkzaamheden
geraamd. Vanuit technische overwegingen bestaat
er ook geen aanleiding om vanuit deze directie
via herverdeling middelen beschikbaar te stellen. Het beperkte technisch belang van het
object en de huidige onzekerheid of de Energienaald ook na reparatie gedurende langere periode
van dergelijke schades gevrijwaard zal blijven,
leiden er toe dat er geen of lage prioriteit
wordt toegekend aan herstel van de Energienaald.
Vanuit de directie Kunstzaken alsmede vanwege de
kunstenaar, Jan van Munster, wordt sterk aangedrongen op het herstel. Volgens hen is de verlichting van de naald een wezenlijk onderdeel
van het kunstwerk en kan de kunstenaar aanspraak
maken op de goede instandhouding van het kunstwerk inclusief de verlichting op basis van de
auteursrechten die de kunstenaar heeft. Dhr. van
Munster zal zijn standpunt nog schriftelijk aan
uw college voorleggen. (A."*-t''i«v/'**i-/« ^ V y
Van de zijde van de directie Kunstzaken is de
suggestie gedaan om, indien niet op enigerlei
andere wijze de noodzakelijke middelen kunnen
worden gevonden, de kosten geheel of '^cdecl-trsliilt ton

In'^fp be br*?ng^" ^^""^ ^^^

moxinmental*? kunstordrachton" .
^/-e^-^/^ \j(i^

ho-t't

ri-iniTrT—^^'ankr^np

te^t^ in,U.

OA.>^c<(. AOU-JO, CZt^t ^^f/hri^ci^

^

JcL^juice^^i^y

^
Aangezien ambtelijk geen overeenstemming kan
worden bereikt over een eensluidend voorstel aan
uw college, wordt u verzocht in dezen een beslissing te nemen. Mocht deze beslis^irhg inhouden dat vanwege de hoge kosten en^^Se onzekerheid
over de duurzaamheid van de r^ptiratie van herstel wordt afgezien, dandi^nt de kunstenaar
_hiervan gemotiveerd i»-1cennis te worden gesteld.
Deze dient dan rn^i'''fiame gewezen te worden op de
financiele bepefkingen van de gemeente, mede in
relatie mejz^et
toch relatief beperkte belang
van hei>-m^anden van de verlichting in de naald Q
(de„.jnr€ald op zich is van groter belang dan het
yjer^ichtingsaspect).
\
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Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

Reeds geruime tijd geleden is de verlichting van de Energienaald uitgevallen. Waarschijnlijk ten gevolge van blikseminslag.
Om de naald weer in de toestand ter herstellen, zoals deze
door de kunstenaar is gecreeerd, dient de bekabeling en ontstekingsapparatuur te worden vervangen. Tevens dient de bliksemafleidlng te worden verbeterd. Op basis van de van Neon
Weka BV ontvangen offerte zal met de reparatie en aanpassing
een bedrag van +_ f 30.000,— exclusief BTW gemoeid zijn.
Het exacte bedrag kan pas gedurende de uitvoering van het
werk worden vastgesteld, met name de exacte schade in de mast
In de begroting van de directie Gemeentewerken zijn geen middelen voor deze werkzaamheden geraamd- Vanuit technische over
wegingen bestaat er ook geen aanleiding om vanuit deze directie via herverdeling middelen beschikbaar te stellen. Het beperkte technische belang van het object en de huidige onzekerheid of de Energienaald ook na de reparatie gedurende
langere periode van dergelijke schades gevrijwaard zal blijven, leiden er toe dat er geen of lage prioriteit wordt toegekend aan herstel van de Energienaald.
Vanuit de directie Kunstzaken alsmede vanwege de kunstenaar,
Jan van Munster, wordt sterk aangedrongen op herstel. Volgens
hen is de verlichting van de naald een wezenlijk onderdeel
van het kunstwerk en kan de kunstenaar aanspraak maken op de
goede instandhouding van het kunstwerk inclusief de verlichting op basis van de auteursrechten die de kunstenaar
heeft. Dhr. van Munster zal zijn standpunt nog schriftelijk
aan uw college voorleggen. (zie bijgaande brief).
Van de zijde van de directie Kunstzaken is de suggestie gedaan om, indien niet op enigerlei andere wijze de noodzakelijke middelen kunnen worden gevonden, de kosten geheel ten
laste te brengen van post onderhoud. (zie bijgaande berekening). Op dit moment is er binnen deze begrotingspost geen
dekking voor een dergelijke reparatie. Kapitalisering van de
reparatiekosten betekent tevens een jaarlijkse verhoging van
genoemde post.
Voorgesteld wordt dan ook de post onderhoud kunstwerken met
ingang van 1989 jaarlijks te verhogen met / 10.000,—.
E.e.a. is als prioriteit reeds opgenomen voor de begroting
1989 e.v.
• .
Kosten reparatie: geschat: / 36.000,—

(incl. BTW).

Jaarlasten in geval van kapitalisering.
Afschrijving 5 jaar (1)
Rente (7,6%)
(2)

Totale kap. lasten (3)

88
89
90
91
91
93
(1) 3.600,— 7.200,— 7.200,— 7.200,— 7.200,— 3.600,—
(2) 1.368,— 2.462,— 1.913,— 1.368,—
821,—
274,—
(3) 4.968,— 9^662,— 9^n5,— §ilii»— 1=9?^'—

h^l^'"

De kosten 1988 (4.968, — ) kunnen ten laste worden gebracht
van het begrotingsonderdeel : 540.0048 (onderhoud kunstwerken) .
voor vervolg inlegvel gebruiken

B&W-B datum:

7

juni

1988.

Agendanr: III-06
Afd/dir: SVG

Omschrijving:
Nota d.d. 3 mei 1988 over herstel Energienaald.
Besluit:
a. De energienaald dient op korte termijn conform de bij de stukken
gevoegde offerte te worden hersteld.
b. De reparatiekosten dienen ten laste te worden gebracht van het
fonds "Aankoop kunstwerken".
c. Aan de directie van de PGEM zal het verzoek worden gedaan om deze
energienaald in de onderhoudskosten te adopteren.
De desbetreffende brief in overleg met de gemeentesecretaris
opstellen.
d. De heer J. van Munster te Renesse die het kunstwerk heeft vervaardigd mededelen dat de energienaald spoedig haar licht weer zal
uitstralen.
KZ, SECRETARIS

<^
jan van Munster
1939
Gorinchem
Woont en werkt in Rotterdam

opdracht kunstwerk
Leeuwarderplein Almere-stad
opdrachtgever
Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders

opieiding
Academie voor beeldende kunsten, Rotterdam
Instituut voor kunstnijverheid, Amsterdam

motivatie
'Energielijn' Almere-stad

tentoonstellingen
1980 Mixage International, Rotterdam
1982 't Kruithuis - 's-Hertogenbosch
Installaties 'Warmte en Geluid'
1982 de Beyerd, Breda
1982 Beelden op de Berg, Wageningen
1983 Dordrechts Museum,
Dordrecht Stadspolder Projecten
1983 Pictura, Dordrecht
1983 Museum Waterland, Purmerend
1983 Musee d'Art Moderne, Parijs.
Electra tentoonstelling
1984 Museum Boymans van Beuningen,
Kunst uit Rotterdam
1984 Galerie Orez, Den Haag.
Beelden en Tekeningen
19B4 de Kijkschuur, Acquoy.
Beelden langs de Linge

doelstelling
Door middel van een lijn de laagbouw rond het Leeuwarderplein te^'
binden met het stedelijk hoofdcentrum, tevens het laagste-en hoogrrr—
punt van Almere-stad accentueren.
Het beeld bestaat uit een Cor-ten stalen mast (totaal ca. 55 meter hoogi
met in de top een 10 meter lange spleet, waarin wit neonlicht is geplaats. De
mast is konisch dat zal het hoogte effect versterken (18 kanlig).
situering
Het beeld zal worden geplaatst op het Leeuwarderplein op enkele meters
afstand van de eerste paal, waar de start van de bouw van deze stad
begonnen is. Juist deze plaats is gekozen omdat het een snijpunt is van
enkele belangrijke verkeersaders, invalshoeken van o.a. bus, auto, fiels- en
looproute. Tevens wordt er een lijn gevormd ten opzichte van de nog te
plaatsen kerktoren op het 's-Hertogenboschplein.
Stedebouwkundig zal het een sterke bijdrage zijn in het zich orienteren in
rij- en looprichtingen. Overdag zal de mast zelf een herkenningspunt zijn.
's-avonds het licht, dat door de spleet naar buiten wordt geperst. Het
materiele staal zal visueel in het immateriele van het licht overgaan. Hel
geheel zal de contour van Almere-stad een extra accent verlenen.
Jan van Munster

Het vroege werk van Jan van Munster wordt
bepaald door de fhema's groei en wording; het
werd gereduceerd tot de essentie, tot de bron,
waardoor alleen lets kan worden of groeien;
het licht en de daaruit voortkomende energie.
Die onzichtbare natuurverschijnselen worden
in het werk van Van Munster zichtbaar en
voelbaar en misschien spreekt zijn werk
daarom aan: ons menselijk bestaan is van die
onzichtbare natuurverschijnselen, van die
oerbron, het licht, afhankelijk.
Paul Hefting.
in: cat. Jan van Munster, Rotterdam 1977
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N.B. de uiteindelijke plaats is geworden
voor het stadhuis
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gemeente almere
De directie van de Provinciale Gelderse
Electriciteits Maatschappij,
Utrechtsestraat 85,
6811 LW

ARNHEM.

uw brief

u w kenmerk

ons kenmerk

11246-S
bijiagen

onderwerp

almere,

17 j u n i 1988
verzonden

1

Adoptie E n e r g i e n a a l d

Geachte Directie,
In het stadshart nabij het Stadhuis in Almere-Stad is een zgn.
Energienaald geplaatst.
Dit kunstwerk is vervaardigd door de kunstenaar Jan van Munster en
bestaat uit een + 50 meter hoge stalen mast, waarin aan de top
neonverlichting is aangebracht.
De verlichting van deze Energienaald is als llchtbron voor de openbare verlichting niet belangrijk, maar wel als markerlngspunt in
onze stad. De verticale lichtlijn is met name vanaf de rijksweg A-6
zeer goed zichtbaar, maar wijst vanaf alle rlchtingen de weg naar
het centrum van de stad. Juist door de overwegend lage bebouwing van
Almere, is de Energienaald bij avond een markant punt.
Het grondgebied van de gemeente Almere, behoort vanaf het moment dat
dit werd ingepolderd tot het concessiegebied van uw N.V..
Het is, als wij het goed zien, een niet onbelangrijk afzetgebied,
zulks mede in het licht van de verdere ontwikkelingen van onze stad.
Dit geeft ons de vrijheid u de vraag voor te leggen of u als
leverancier van de electrische energie voor onze stad, de
Energienaald voor wat betreft de exploitatie zou willen adopteren.
Onder exploitatie verstaan wij het instandhouden van de verlichting
en de levering van energie. In dit verband mogen dienen dat de naald
op het openbaar verlichtingsnet is aangesloten. De corten-stalen
mast zelf behoeft geen onderhoud.
De Energienaald zou naar onze mening belangrijk aan betekenis toenemen, als zij ook door u als een symbool van de centrale plaats,
die de energie in onze tijd inneemt, wordt bestempeld.

postadres:
poslbus 2 0 0
1300 A E almere

Icjefoon
03240-99911
telex
40431 gmalm

liezoekadrcs:
stadhuis
stadhuisplein 1
almere-stad

bereikbaar met V A D busli)ncn vanuit:
amstCTdam / bussum / lelystad / wecsp
bereikbaar met centraal nederland vanuit:
hilversum
zonodig overstappen o p stadsdienst almere.
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ons kenmerk

datum

1 1246-S

no. vervolgblad

17 j u n i 1988

Gaarne zien wij uw reactie in deze tegemoet.
Uiteraard zijn wij bereid om in een mondeling onderhoud onze bovenontvouwde gedachte aan u toe te lichten.
Met hoogachting,
burgemeester en wethouders van Almere,
de secretaris,

de burgemeester,

1

datum
uw kenmerk
ons kenmerk
behandeld door
onderwerp

utrechtsestraat 85 arnhem
correspondentie-adres
postbus 9039
6800 EZ ARNHEM
telefoon (085) 77 22 11
telex 45290 pgem nl
kening 82 62 74 arnhem
--^banktlelaties
5 SEP. t30' AMR|)-bank 43 80 61 853
•A&IShf3 50 26 951

1 September 1988
11246-S d . d . 17 j u n i

DS/Hag/Ja
adoptie energienaald

Aan het college van B&W'''"j
van de gemeente Almerei
postbus 200
1300 AE A 1

hoofdkantoor

'

PGEM

nv Provinciale
Gelderse
EnergieMaatschappij

Geacht college,
Onder verwijzing naar uw bovengenoemde brief, waarvan de beantwoording mede als gevolg van de vakantieperiode enigszins is vertraagd, berichten wij u het volgende.
Op uw verzoek om de Energienaald in Almere-Stad te adopteren,
•kunnen wij helaas niet positief reageren.
Het zal u duidelijk zijn dat het wel en wee van alle gemeenten
in ons voorzieningsgebied ons na aan het hart ligt. In bijzondere
gevallen zijn wij ook graag bereid op bescheiden wijze een bijdrage
te leveren aan een bijzonder evenement of lets dergelijks. Ook
de in ons voorzieningsgebied gelegen gemeenten in de provincie
Flevoland hebben in de afgelopen jaren onze aandacht gehad. De
gevraagde adoptie van de Energienaald valt echter te ver buiten
ons beleid en wij beschikken niet over adequate gereedschappen
om op een efficlente wijze het noodzakelijke onderhoud te kunnen
uitvoeren.
Met vriendelijke groeten en hoogachting,
nv Provinciale Gelderse
Energie-Maatschappij

r

BSW.A
"^J.R.Bertus
directeur bedrijven

1 a SEP. 1988

voorgesteld besluit:

ajdoening college/coHegelld

1902328.7

J. nv is^^|g|estigd te Arnhem en
aldaar ingeschreven in het
handelsregister onder nr. 2647.
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neon weka bv
L I C H T R E K L A M E

aan: Gemeente Almere.
Postbus 200
1300 AE ADVERB.
T.a.v. Dhr, v. Erk.

datum:
onzeref.:
betreft:

15 f e b r u a r i 1989.

Molenkade 50, 1115 AC Duivendrecht
Handelsregister 59736
Telefoon 020 - 95 11 51
Fax 0 2 0 - 9 5 22 41
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m.ik.
E n e r g i e n a a l d Jan van Munster.
Geachte Heer v . Erk,
Terugkcxnend op onze bespreking met u en Dhr. Oosterhaven en mijn eerdere
telefonische toezegging bevestigen wij u het volgende:
Neon Weka verlengt de verleende garantie op haar werkzaamheden omschreven
in offertes dd. 19-8-1988 en 5-9-1988 uitmondend in uw opdracht PCL/ECL
nr. 760540005242232 dd. 22-9-1988 in zoverre het delen van de lichtbuisketens betreft die niet functioneren (onderste deel weerwaterzijde eerst
ontstoken groep) en zo nu en dan niet functioneren (middendeel stationszijde eerst ontstoken groep) tot het rtonent dat de mast wordt neergelaten.
Reparatie hiervan wordt op dat mcxnent kosteloos uitgevoerd.
Informatie bij de leverancier van de transformatoren leert dat een eventuele overstroom veroorzaakt door een onzorgvuldig afgestelde potentioneter
in de transformator en/of een wisseling in de strocmsterkte mogelijkerwijs
de ingebouwde beveiliging activeert en de installatie afschakeld.
Voor wat betreft de niet functionerende lichtbuisketen kan ook een spontane breuk in een der neonbuizen een oorzaak zijn van de storing.
Niets is echter zeker tot het moment dat de mast wordt neergelaten.
Hoogachtend,

gemeente almere
B&W-A

B&W-B

steller: [^. HessJng

bespreking op:

24 f e b r u a r i 1989 om 14.00 uur

toestel:

in/te

Stadhuis Almere-Stad

onderwerp

E n e r g i e n a a l d Jan van Munster

aanwezig

de heren S. u. Erck en E. van Roekel (gemeent e w e r k e n ) , d h r . P u r v i s en Mevr. Messing.

39048

XJSftt^SlJM./dir.:

KZ

medeparaaf:

afwezig:

Uitvoeren door/voor:

Almere, 3 gpril 1989.
Conclusies:
De heer van Erck brengt verslag uit van de voortgang in het overleg met de Neon Weka B.V.
Bij het recentelijk neerhalen van de naald heeft de firma de 4
neonsystemen (2 aan de Zuid-kant en 2 aan de Noord-kant) nu tot
beneden aan toe gescheiden uitgevoerd. Het komplete voedingssysteem is veranderd. De transformator is vernieuwd en na 6 weken
proefdraaien akkoord bevonden. Gekonstateerd is dat
aan
de Zuid-kant een aantal buizen niet branden en aan de Noordkant
ongelijkmatig.
Een hoogwerker kan pas uitkomst bieden als het niet harder dan 3
meter per seconde waait, wat in de polders zelden voorkomt. Geschatte levensduur van een neonbuis is 4 tot 7000 uur. Dus de
naald moet altijd bij herstelwerkzaamheden neergehaald worden.
Er is gebruik gemaakt van een elektronische transformator, waarbij het inregelen van de spanning zeer nauw luistert. Kortom er is
geen garantiebewijs mogelijk. Prognose: (Neon Weka): levensduur
buizen is afhankelijk van - de temperatuur v. direkte omgeving
- trillingen (de wind)
Het neerleggen van de naald, komplete verandering van het voedings
systeem/transformator heeft 35.000,— gekost.
Daar er in technische zin geen garantie mogelijk is, dus risicopost blijft, som van individuele risico's = ca. / 30.000,— =
/ 7.500,— opvoeren op post onderhoud kunstwerken.

B & W - A datum:
V o o r g e s t e l d besluit:

Akkoord
1

11

111

IV

V

IV

V

Afdoening college/collegelid
Bespreken
1

Alg-020

II

III

Vervolgblad IMr.:

-I-

Uitvoeren door/voor:

Konklusie:
a. post onderhoud kunstwerken (prioriteiten) met / 7.500,— op
jaarbasis verhogen;
b. in overleg met gemeentewerken alsnog bezien of Energienaald
op juiste wijze kan branden, m.a.w. er dient geen genoegen
te worden genomen met de huidige staat waarin de Energienaald
brandt c.q. is opgeleverd.

Alg-021

gemeente almere
B&W-A

steller:• M.

Hessinq

toestel: 3 9 0 4 8
5$^fii^?<S0</dir.:

KZ

medeparaaf:

bespreking op:

21 a u g u s t u s

B&W-B

1989

in/te

Stadhuis,

onderwerp

E n e r g i e n a a l d v a n Jan van

aanwezig

h r . N o l l e , Neon-Weka, Jan van M u n s t e r , B . K . ,
de h e e r S c h a e f f e r , de h e e r V o o r b r a a k , de h e e r
v a n E r k , M e v r . M. M e s s i n g .

kamer H r .

Srhaeffer
Munster

afwezig:

Uitvoeren door/voor:

Almere, 27 September 1989
Conclusies:

De heer Nolte van Neon Weka legt de situatie uit. Recentelijk zijn
de transformatoren vervangen door electronische trafo's,waarmee
hij goede ervaringen heeft. Achteraf bleek dat de fa. Luxatron
(Zwitserland) - leverancier van deze trafo's- geen garanties voor
een buitensituatie kan geven. Neon Weka geeft alleen garantie op
de neonsystemen/-en trafo; daar zit niet het bereikbaar maken van
die systemen bij ingesloten. Met neerleggen van de naald komt dus
voor rekening van de gemeente. (kosten ca. / 7.500,—/8.000,—).
Hij stelt voor:
1. vervanging trafo's, mits technisch mogelijk. 40 kg is de limiet,
1 trafo van een nederlandse fabrijfeant weegt 1 kg. Hij vraagt na
of er een trafo per 2 neon's gemaakt kan worden, waardoor het
totaal gewicht 20 kg wordt bij 40 buizen.
2. Alternatief: het systeem vervangen door een electrische transformator van een zweeds eenmansbedrijfje. Ook een risico.
Hij zoekt het eerste voorstel uit; stuurt ons volgende maand een
brief met zijn bevindingen en een rapport van een onafhankelijke
instelling.
Jan van Munster meldt dat de schroeven van de constructie beneden
snel ingegoten moeten worden. Na vervanging trafo's zal hier zo
spoedig mogelijk voor gezorgd worden.

B & W - A datum:

Voorgesteld besluit:

Akkoord
1

II

III

IV

V

IV

V

Afdoening college/collegelid
Bespreken

1

Alg-020

II

111
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neon weka bv
aan:

Pootbuo I I O S ' I , 1000 EB Amotordom
Molenkade 50, 1115 AC Duivendrecht
Telefoon 020 - 95 11 51
*
Handelsregister 59736

Gemeente Almere
Postbus 200
1300 AE AliVERE.
T.a.v. Dhr. v. Erk.

1 5 mm 1990
'OO^f^O-

datum:
onze ref.:
betreft:

14 maart 1990
m.ik.
Energienaald Almere

sjtwerk Jan v-i Munstgr^

Geachte Heer v. Erk,
Het heeft grote moeite gekost de leverancier van de, speciaal voor het
kunstwerk te vervaardigen, transformatoren te laten leveren.
Verder veel positieve berichten:
A) De transformatoren voldoen:
zelfs een nacht volledig kortsluiten levert geen probleem op (norm =
3 uur kortsluiting).
B) De transformatoren worden nu ingegoten, zijn dus volgende week klaar.
C) Het gewicht ervan is acceptabel als belasting in de mast (info Kaal).
D) Jan van Munster is het met deze benadering eens.
Hij houdt nog de slag om de arm beide neonlijnen per kant te laten branden. Dat levert geen probleem op, een kwestie van schakelen.
E) Uitvoering kan nu in overleg met u geschieden.
F) Kosten neerleggen mast en wedercm oprichten, zodanig dat er aan gewerkt
kan worden.
/

7.000,— excl. BTW.

Gaarne uw reaktie

^ J j l L r C I O Op al onze aanbiedingen, aanvaarding van opdrachten, mededelingen en overeeaSStosten, zijn van toepassing de Algemene
Levenngsvoorwaarden Installerende Bedri|ven (ALIB), vastgesteld door de Unie van Elektrotecnnisctie Ondernemersorganisaties en
gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Zwolle en 's Hertogenbosch d.d. 14 apnl 1073.
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Metropolestraat 11

.

1315 KK Almere

Directie Kunstzaken

Aan de 'Directeur Gemeentevjerken
t,a.v. 'Dhr. v. Erk, Bureau NOV
Stadhuis
\
''^- Postbus 200
1300 AE

03240-39048
Fax 03240-39552

Alnnere

De Metropole
Metropolestraat 11
Almere-Stad
Kassa 03240-39400

Onderwerp

Uw brief

onderhoud kunstwerk
De E n e r g i e n a a l d van
J . van Munster.

Ons kenmerk

Almere

11-12-1990.

KZ-2113-JW

De Roestbak
Markt 1
Almere-Haven
Kassa 03240-14141

Kunstujtieen
Bodestraat

Geachte h e e r ,

Almere-Stad
03240-42748

Aleph

Hierbij verstrek ik u opdracht tot het repareren van De
Energienaald van de kunstenaar J. van Munster conform het B en
W besluit van 27 november 1990.
Zoals vooraf reeds is overeengekomen tussen Dhr. van Erk van uw
afdeling en Dhr. J. Wilbrink van de Directie kunstzaken, mogen
de totale kosten van de reparatie niet meer bedragen dan
f 12.000,—. Daartoe werd de volgende begroting opgesteld.
Neerleggen en oprichten
Diverse kleinmaterialen

f
tl
II

BTW

18,57.

1'

•F

kosten voorbereiding begeleiding
en toezicht Gemeentewerken
Totaal

II

7.000,-595.-7.595,—
1.405.—
9.000,—

3.000.—

f 12.000,—

Dit bedrag kan ten laste worden gebracht van nr. FCL 540.0054
434.20 ten laste van het budget stadhuiscollectie (dienstjaar
1991).

B ij I a g e n

Stadhuisplein 1
Almere-Stad
03240-42732
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Aangezien de leverancier van de nieuwe transformatoren JSteon
Weka B.V. niet bereid is de garantie langer op te schorten is
het wenselijk de reparatie zo spoedig mogelijk uit te voeren.
Voor overleg kunt u kontakt opnemen met mijn medewerker Dhr. J.
Wilbrink, telefoon 3904B.

Bespreking m.b.t. neerleggen vajx de Naald.
Bespreking d.d.: 21 jan 1991
Aanwezig:

Nolte
vd Brink
v Erk en Roosenboom

NEON WEKA
KAAL
GW

Afschrift aan: Archief, Wilbrink, Oosterhaven, Prins en Moerbeek.

1

Afgesproken wordt de Naald op dinsdag 2 april 1991 (8.30 uur) neer
te leggen, waarna aansluitend de werkzaamheden van NEON WEKA zullen
plaats vinden.
De Naald dient zodanig neergelegd te worden dat de bussen
ongehinderd door kiumen rijden (in keerlus neerleggen).

2

Zonder tegen bericht van NEON WEKA op 2 april 1991 gaat KAAL er
vanuit dat de Naald op woensdag 3 april (15.00 uur) weer onihoog
gaat.

3

Roosenboom zal namens GW/CT optreden als projectleider
/toezichthouder en zorgdragen voor het informeren van alle
betroMcenen zoals oia: 'VAD, Politie , RWS en kunstzaken.

4

Gemeentewerken zal op 28/29 maart 1991 de voeding van de Naald
losnemen en tijdelijk twee wandcontactdozen plaatsen die gebruikt
kunnen worden voor bouwstroom.

5

Gemeentewerken zal zorgdragen voor afzetting van de keerlus.

6

NEON WEKA zal een bouwlamp plaatsen ter voorkoming van vernielingen
in de nacht van 2 op 3 april 1991.

Almere, 5 maart 1991
Gemeentewerken, CT / NOV
J.T.G. Roosenboom.

Planning/afspraken m.b.t. neerleggen de Naald.

Week 12/13:

Roosenboom informeert VAD en Politie.

28/29 maart:

Nettenbouw neemt voeding los en plaatst twee
wandcontactdozen voor bouwstroqpi.

2 april:

Reimert levert afzettingsmateriaal (08.00 uur) e.e.a.
loopt via H.Nieboer.

2 april:

KAAL aanwezig (8.30 uur) voor het neerleggen.

2 april:

NEON WEKA start met herstel ( ca 09.30 uur).

3 april:

KAAL aanwezig (15.00 uur) voor het rechtzetten van de
Naald.

3 april:

Nettenbouw aanwezig (15.00 uur) voor het aansluiten van
de Naald.
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Een polder is 'bedacht', nauwkeurig gepland, nieuw land. In stand gehouden door een gecoordineerde waterhuistiouding, subtiel evenwicht
tussen natuuren techniet<. In de polder komen steden, landbouwgebieden
en recreatiegebieden voor. In zuidelijk Flevoland wordt Almere gebouwd,
een stad bedoeld voor 125.000 tot 250.000 invi/oners, verdeeld over
meerdere kernen; Almere-Haven, -stad en -buiten. Tien jaar geleden,
maakte het projektbureau Almere van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders een begin met het struktuurplan voor Almere-Stad. Al spoedig
volgden uitgewerkte plannen voor het eerste stadsdeel en het centrumgebied. In 1976 werd de beeldend kunstenaar Berend Hendriks toegevoegd aan het team dat de planning van Almere-stad voorbereidde. Een en
ander vloeide voort uit een bezoek van de Commissie voor beeldende
vormgeving in relatie tot architektuur en ruimtelijke ordening aan de Rijksdienst voor Ijsselmeerpolders. Deze commissie pleitte voor het tot stand
brengen van een fusie tussen beeldende kunst en stedebouw. Niet door
het plaatsen van beelden op incidentele plekken, maar door het betrekken
van beeldend kunstenaars bij de vormgeving van de omgeving, op
structurele wijze ingepast in de stedebouwkundige planvorming, Inschakeling van beeldend kunstenaars op stedebouwkundig niveau is een
vrij recent verschijnsel. Het fenomeen beeldende kunst in de gebouwde
omgeving, gericht op de verbetering van de leefomgeving, kent in de 20e
eeuwse (kunst)geschiedenis een veelheid aan ideeen en manifesten.
Opvallend is het utopisch karakter, voorzoverertotsamenwerking tussen
architect-stedebouwkundige en beeldend kunstenaar wordt opgeroepen, heeft het voornamelijk betrekking op het vorm geven van een toekomstige, nieuwe wereld. We vinden dit terug in de manifesten van het
Bauhaus en de Stijibeweging, geschreven in het begin van deze eeuw. De
invloed van deze bewegingen komt duidelijk naarvoren in het beeldend
kunstonderwijs en het kunstbeleid van na de tweede wereldoorlog. Op de
kunstacademie in Arnhem formuleerde de kunstenaar Peter Struycken, in
het begin van dejarenzestig, een nieuw onderwijs ten aanzien van vorm-en
kleurenleer, voornamelijk geinspireerd op ideeen van Van Doesburg en
programma's die aan het Bauhaus gedoceerd werden. Berend Hendriks
werd in 1965 aan de Arnhemse kunstacademie aangesteld als docent
monumentale vormgeving. Samen met Struycken werkte hij een programma uit voor een nieuwe vorm van monumentaal vormgeven, dat uiteindelijk
leidde tot de oprichting van de afdeling 'architectonische vormgeving' in
1972. Deze afdeling kende de volgende ondertitel, 'beeldend vormgeven
van het leefmilieu van mensen in relatie tot de architectuur en ruimtelijke
ordening.'
De academische opdracht die Berend Hendriks in 1975 van de Rijksdienst
voor de Ijsselmeerpolders kreeg, vertoont in de uitwerking ideeen die aan
de academie in Arnhem ontwikkeld zijn. Hendriks verklaarde in een interview dat de integratie van kunst in de gebouwde omgeving het resultaat
moet zijn van logisch denken en handelen. In zijn studie voor Almere is
Hendriks dan ook op zoek gegaan naar mogelijke objectieve cnteria, die in
de beleving van stedelijke ruimtes een rol spelen. Centraal in zijn studie
staat de idee dat er op elk bepaald punt in een stad factoren een rol spelen
die in objectiefmeetbareeenhedentevertalenzijn. Defactorenzijn: beeldmiddelen (vorm en kleur), urbanisatiegraden (stedelijk, dorps, landelijk) en
samenstellingsfactoren (historisch, functioneel, sociaal en esthetisch
beeld). Deze begrippen geven volgens Hendriks een totaalbeeld van de
belevingswaarde van een wijk of plekken erin.
Hendriks ontwikkelde een dergelijk model, omdat hij constateerde dat
stedebouwkundige plannen wel heel systematisch en analytisch onderbouwd werden, maar de verschijningsvorm zelf wat vorm en kleur betreft,
min of meer intuitief tot stand kwam. De definitieve versie van de studie is

zo opgezet dat de door Hendriks gevonden objectieve factoren een aanzet
zouden kunnen geven tot een discussie tussen de vormgevende disciplines. De studie met als titel "Bericht over de samenleving; het omgaan met
zichzelf, met elkaar, met de dingen" werd dan ook bijgevoegd bij het stedebouwkundig plan van het eerste woongebied van Almere-stad: Stedenwijk
Noord en Midden (1978). Bericht over de samenleving bestaat uit twee
plannen: Een kleuradvies, bedoeld omdeidentiteitenherkenbaarheidvan
de stad door gevarieerd kleurgebruik te ondersteunen en een beeldend
kunst structuurplan. Het kleuradvies van Hendriks vormde de grondslag
voor aan architecten verstrekte "richtlijnen voor kleur en materiaalgebruik". In de richtlijnen zijn twee van de drie objectieve factoren verwerkt;
die van de beeldmiddelen en die van de urbanisatiegraden.
Het beeldend kunststructuurplan voorzag in een aantal kunstopdrachten.
Hendriks koppelde in dit plan de door hem gevonden beeldkwaliteiten op
bepaalde plekken in de stad aan stijiopvattingen, zoals die door beeldend
kunstenaars werden gehanteerd. Zo bestond de oorspronkelijke deelopdracht aan Jan van Munster dat deze door het gebruik van l i c h t b ^ ^ | d e
overgang van het stadscentrum naar het als tuinstad opgezette stec^^/ijk
Noord beeldend zou begeleidden. Uiteindelijk heeft de snelle voortgang
van planvorming en bouw in Almere niet voldoende ruimte gelaten voorde
hier vanuit de beeldende kunst aangeboden fundamentele benadering.
Bovendien kende de Rijksdienst voor Ijsselmeerpolders geen specifiek
beeldend kunstbeleid, zoals sommige gemeenten dat kennen, in de vorm
van een percentageregeling op basis van de kosten voor het bouwrijp
maken en het inrichten van een woongebied. Een en ander betekende dat
het beeldende kunststructuurplan niet uit eigen financiele middelen
gefinancieerd kon worden. Wel werd uiteindelijk door het ministehe van
Verkeer en Waterstaat een eenmalig bedrag ter beschikking gesteld om
kunstopdrachten te geven. Daarmee werd alsnog invulling gegeven aan
een deel van het plan van Hendriks. Deelopdrachten werden gegund aan
Henk Lampe, Jan van Munster, Wim Korvinus en Berend Hendriks. Allen
kunstenaars die in het plan van Hendriks genoemd werden, en in het
structuurplan gekarakteriseerd werden als volledig autonoom werkende
kunstenaars. In de bij dit omslag behorende vouwbladen worden de inmiddels geplaatste kunstwerken nader belicht.

-. J.

Jan van Munster
1939
Gorinchem
Woont en werkt in Rotterdam

opdracht kunstwerk
Leeuwarderplein Almere-stad
opdrachtgever
Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders

opielding
Academie voor beeldende kunsten, Rotterdam
Instituut voor kunstnijverheid, Amsterdam

motivatie
'Energielijn' Almere-stad

tentoonstellingen
1980 Mixage International, Rotterdam
1982 't Kruithuis -'s-Hertogenbosch
Installaties 'Warmte en Geluid'
1982 de Beyerd, Breda
1982 Beelden op de Berg, Wageningen
1983 Dordrechts Museum,
Dordrecht Stadspolder Projecten
1983 Pictura, Dordrecht
1983 Museum Waterland, Purmerend
1983 Musee d'Art Moderne, Parijs.
Electra tentoonstelling
1984 Museum Boymans van Beuningen,
Kunst uit Rotterdam
1984 Galene Orez, Den Haag.
Beelden en Tekeningen
1984 de Kijkschuur, Acquoy.
Beelden langs de Linge

doelstelling
Door middel van een lijn de laagbouw rond het Leeuwarderplein fs^fe|
binden met het stedelijk hoofdcentrum, tevens het laagste-en h o o ^ K
punt van Almere-stad accentueren.
Het beeld bestaat uit een Cor-ten stalen mast (totaal ca. 55 meter hoog)
met in de top een 10 meter lange spleet, waarin wit neonlicht is geplaats. De
mast is konisch dat zal het hoogte effect versterken (18 kantig).
situering
Het beeld zal worden geplaatst op het Leeuwarderplein op enkele meters
afstand van de eerste paal, waar de start van de bouw van deze stad
begonnen is. Juist deze plaats is gekozen omdat het een snijpunt is van
enkele belangrijke verkeersaders, invalshoeken van o.a. bus, auto, f lets- en
looproute. Tevens wordt er een lijn gevormd ten opzichte van de nog te
plaatsen kerktoren op het 's-Hertogenboschplein.
Stedebouwkundig zal het een sterke bijdrage zijn in het zich orienteren in
rij- en looprichtingen. Overdag zal de mast zelf een herkenningspunt zijn,
's-avonds het licht, dat door de spleet naar buiten wordt geperst. Het
materiele staal zal visueel in het immatehele van het licht overgaan. Het
geheel zal de contour van Almere-stad een extra accent verlenen.
Jan van Munster

Het vroege werk van Jan van Munster wordt
bepaald door de thema's groei en wording; het
werd gereduceerd tot de essentie, tot de bron,
waardoor alleen lets kan worden of groeien:
het licht en de daaruit voortkomende energie.
Die onzichtbare natuurverschijnselen worden
in het werk van Van Munster zichtbaar en
voelbaar en misschien spreekt zijn werk
daarom aan: ons menselijk bestaan is van die
onzichtbare natuurverschijnselen, van die
oerbron, het licht, afhankelijk.
Paul Hefting.
in: cat. Jan van Munster, Rotterdam 1977

Wim Korvinus
1948
Beetsterzwaag
Woont en werkt in Arnhem

kunstopdracht
manifestatieveld
opdrachtgever
Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders

opieiding
Academie voor beeldende kunsten, Arnhem

motivatie
De plek, waar deze kunstopdracht gelokaliseerd is, stelt specifieke eisen
aan het beeld. In de eerste plaats gaat het om de plek, die behoorlijk in de
vrije ruimte staat en waar vrijwel geen architektuur in de buurt komt. De
konsequentie is dan, dat de schaal gevonden moet worden in de onderlinge maatverhoudingen van de beelden.
Een ander gegeven is het feit, dat de plek zich laat omschrijven als een
soort landtong in het water, zodat je met het beeld min of meer moet
legitimeren dat dit stukje land in het waterstaat. Dit is ook de reden waarom
het objekt zo op de punt is geplaatst.
Een derde grootheid is het feit, dat de bewuste plek meestal langs gefixeerde lange kijkrichtingen benaderd wordt (de belangrijkste oost-west
fiets/looproute vanuit het winkelcentrum naar het grote park toe viceversa).
Hiermee is met het beeld (objekt) rekening gehouden: decontourwerking
is voornamelijk in deze hchting het sterkst en de hoogte van ± 8 meter is
bepaald doorde grote kijkafstanden.
In het algemeen geldt, dat voor mij een beeldende uitspraak in Almere
zonder meer lets te maken moet hebben met land-water, weer en wind,
uitgestrektheid etc. De natuur is bovendien zo groot, dat het bijna een
abstraktie wordt. Het objekt zou dan ook omgekeerd vanuit een abstraktie
mogelijkheden in zich moeten dragen voor een aktieve associatieve
betekenis verlening (liefst van verschillende aard). Wellicht zullen de bewoners op een gegeven moment een naam voor het objekt kiezen uit de
volgende mogelijkheden: hengel, scheve korenschoof, ja-knikker, reiger,
rietstengel of lets dergelijks (enkelen zullen volharden in een andere benaming wat logisch is voor een meerduidig beeld).
Op de plek zelf is het erg belangrijk, dat dit wordt ervaren als een echte
' plek' - ' plaats' - ' rustpunt' in een lange route en eventueel eindpunt van
een wandeling. Hierin is funktioneel al voorzien d.m.v. een aantal banken.
De betekenis wordt ingevuld door de beelden van Berend Hendriks en
mijzelf. Deze betekenis krijgt nog een soort klimax, doordat bij mooi weer
somtijds een regenboogje bij de beelden van Berend ontstaat ('de kus')
en bij slecht weer (wind) maakt het objekt een tingelend geluid.

opdrachten
1980 Hal kinderdagverblijf, Zutphen
1980 Waterglijbaan Technische School,
Leeuwarden
1982 Buitengebied Mytylschool, Zwolle
1982 Schoolplein Scholengemeenschap
'Vredenburg', Arnhem
1983 Sportcentrum Katholieke Universiteit,
Nijmegen
1983 Buitengebied Scholengemeenschap
'Dr. Ariens', Arnhem

Wim Korvinus is een omgevingskunstenaar
'pur sang'. Aanvankelijk werkte Korvinus na de
academie geruime tijd samen met de
kunstenaars M. van Vuuren en A. van de Mark
in de groep 'vormgevers ten behoeve van
architectuur en stedebouw'. Als coordinator
was hij nauw verbonden bij de totstandkoming
van een groot aantal kunstopdrachten in de
Utrechtse nieuwbouwwijk 'Lunetten'. Door
deze praktijk ontwikkelde Korvinus de idee dat
de processen die onze omgeving bepalen een
beeldend kunstenaar dwingen tot een
duidelijke stellingname. De beeldend
kunstenaar die de gebouwde omgeving als
werkterrein kiest, dient volgens Korvinus, op
zoek te gaan naar beeldende uitspraken die de
geconditioneerde wijze van vormgeven
blootlegt of parafraseert. De beelden van
Korvinus vallen op door een geheel eigenwijze
van vormgeven, zowel door kleur als materiaalgebruik, dwingen ze de beschouwer tot
nadenken over de relaties tussen de dingen
die onze woonomgeving bepalen.

Wim Korvinus

kunstopdracht
manifestatieveld
'de Kus'
opdrachtgever
Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders

Door de tekeningen werd de neiging sterk om
deze bepalingen te koppelen aan elementen
die sterke overeenkomst hadden: palen van
een bepaalde lengte, maar verder in alles
verschillend: rond-recht, glimmend-dof, lichtdonker. Daarbij speelt een rol dat rond
richtingloos is en vierkant richtingen
bevraagbaar maakt.
•
In de ontmoeting van elementen in het
^ ^
centrum van de situatie wilde ik betekenis ^ ^
geven aan het beeld. De elementen zijn
verschillend en tegelijk zoeken ze toenadering.
Waar een verbond nodig is bestaat
vijandschap en vijandschap treedt op bij
onoplosbare polariteiten zoals tussen land en
water, ruimte en plek, man en vrouw. De
betekenis van het beeld bestaat in mythische
vorm. In de mythe leefde de vrouw -Udine- in
het water zonder tijd, zonder goed en kwaad.
Zoals water zonder tijd en zonder goed en
kwaad is, het is alleen maar.
Door het aan land te koppelen ontstaat een
ontmoeting. De vrouw vindt in de ontmoeting
met de man de kennis van het tijdelijke en het
goede en het kwade daarbinnen en de problemen daaraan verbonden. Hun verbintenis
heeft geen blijvend resultaat. En als de man
besluit dat aan deze verbintenis een eind
maken noodzakelijk is verdwijnt de vrouw voor
eeuwig in het water en de man in het niet.
Er zijn plekken in de polder, waar de horizc
zijn meest abstracte vorm de snijlijn van lu^
en land als enig beeld aanwijsbaar is. De
horizon is bepalend voor de plek waarbinnen ik
mij bevindt. Ik kan niet voorbij de horizon
komen, ik draag het met mij mee. Bepalend
voor de horizon is het punt waarom hij zich
vormt, de ruimte daartussen is als een cylinder
om een as. Het punt werd bepaald door op
ooghoogje in de elementen een prismatisch
helder glazen stuk te maken een kubus met
een diagonaal vlak en een cylinder met een
bol. De bedoeling ervan dat zich via invallend
licht, de zon in het zuiden ergens een vlek
spectrale kleuren zou kunnen voordoen.
Regenboogachtig: verbondssymbool tussen
land en water.
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Berend Hendriks
1918
Apeldoorn
Woont en werkt in Arnhem

opieiding
Rijksnormaalschool, Amsterdam
Rijksacademie, Amsterdam

tentoonstellingen
1980 Academie van Bouwkunst, Arnhem
1981 Raak Lichtarchitektuur, Aalsmeer
1981 De Gele Rijder, Arnhem
1982 Stadhuis, Rheden
1982 Apollohuis, Eindhoven
1983 Commanderie van St. Jan, Nijmegen
1983 Librije Hedendaagse Kunst, Zwolle

Berend Hendriks geniet als monumentaal
kunstenaar grote bekendheid. Vanaf 1947
maakte hij talrijke gevelversieringen, vooral
ook glas-in-lood/betonramen voor kerken en
openbare gebouwen. Vanaf 1963 houdt hij zich
nadrukkelijk bezig met de beeldende vormgeving van de omgeving. Als docent
monumentale vormgeving aan de academie in
Arnhem heeft hij belangrijke impulsen gegeven
aan de ontwikkeling van de zgn. omgevingsvormgeving. Daarnaast bouwt Hendriks in de
laatste tien jaar een zelfstandig oeuvre op van
schilderijen en tekeningen. Zowel in dit ' v r i j t ^ ^
werk als in opdrachtgebonden situaties z i j n ^ ^
ordening en toeval wedijverende elementen:
fundamenten voor de poezie van Berend
Hendriks
uit: cat. Berend Hendril<s, Zwolle 1983

In het algemeen houd ik ervan om met
gestelde problemen zo om te gaan dat een
aantal feiten die kenmerkend zijn voor de
situatie een methodisch gewekte aandacht
krijgen. In de geboden situatie waren dat
vooral afstand, richting en beweging.
Door deze ingreep ontstaat een vizierachtige
strook waarbinnen niets is, maar begrensd is
door de situatie de richtingen maken dan de
ontmoeting van land en water een feit.

Henk Lampe
1951
Sneek
Woont en werkt in Sneek

kunstopdracht
Enschede-pad
opdrachtgever
Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders

opieiding
Academie voor beeldende kunsten, Arnhem

motivatie
De opdracht was om een beeldende bijdrage te leveren aan twee straatjes
(autoloos) in een al bewoonde nieuwbouwwijk. Mijn konklusie was, dat wat
er kon komen niet anders kon zijn dan een ' toevoeging'. Dit is voor mij
uitgangspunt geworden. In de twee straatjes die elkaar kruisen (op een
pleinachtige kruising), zijn een 20-tal objekten geplaatst.

tentoonstellingen
1977 't Coopmanshuus, Franeker
1979 Van Reekumgalerij, Apeldoorn

Henk Lampe beweegt zich in zijn beeldend
werk op het randgebied van vormgeving en
kunst. In opdrachten zoekt hij naar beeldende
opiossingen die in samenspel met de
betrokkenen en sterk uit de gegeven situatie
vorm gegeven worden. Zijn aandacht voor
funktie en beeld komt sterk tot uitdrukking in
zijn meubelontwerpen.

objekten
De objekten bestaan uit een voetstuken een stalen element. Hetvoetstuk
is te zien als een omhoog gekomen stukje straatwerk. Het stalen element
accentueert het objektachtige. Het geeft het voetstuk als het ware een
handvat.
plaatsing
Erzijnvier verschillende objekten, varierend in hoogte en breedte, die soms
per paar of als eenlingenhun plaats krijgen. Ik heb zezogerangschikt dat ze
aansluiten bij de ruimtelijke situatie ter plekke.
enschedepad
Op het Enschedepad staan de objekten dwars op de loophchting. Het pad
heeft een lange zichtlijn, maar de bebouwing is verknipt in blokjes woningen. Doorde dwarsopstelling van de objekten sluit ook het straatoppervlak
aan bij die verkniptheid. Er ontstaat meer aandacht voor de verschillende
delen van het pad.
haaks daarop
Haaks op dit pad lopen de paden Raaltepad en Hilversumpad. De objekten
staan hier in de lengterichting van het pad. De bebouwing langs deze
paden vormt meer een geheel door het verschil in stand van de objekten.
Van de haaks op elkaar kruisende paden wordt het verschil in pad geaccentueerd.
Henk Lampe
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Deze map kwam tot stand uit
bijdragen van
K, Flore Directie Kunstzaken Almere
Ir B. Stassen projectleiding Almerestad
Drs. P.J. van Kreel projectleiding
Almere-stad
J, Stelwagen coord/natie kunstopdrachten
Dick Letema gvn gratische vormgeving
Con Monnich fotogratie

Wij zijn de volgende bedrijven zeer
erkentelijk voor een financiele
bijdrage
Batenburg b.v. Sliedrecht
Donker bv. Sneek
Fa. Kaal van der Linden Oss
Mateboer b v . Kampen
Neon Weka b v . Amsterdam

Directie Kunstzaken
Expositieruimte|theater de roestbak
Gebouw Corrosia
Markt 1
Almere-Haven
Telefoon 03240-16464

Exploltatie-berekening kunstwerk Leeuwardenplein Almere-Stad«
Uitgangspunt van de ontwerpers is dat de neonlamp als zgn. nachtbrander
wordt aangesloten, Een nachtbrander wordt 's avonds ingeschakeld afhankelijk van de hoeveelheid daglicht door middel van een fotocel bij de
P.G.E.M. (is tevens de aansturing van de gehele openbare verlichting),
Het uitschakelen 's morgend vindt op gelijke wijze plaats maar dan
in omgekeerde zin.
Gemiddeld brandt een nachtbrander per jaar:
- 1200 uur in de avonduren (tegen dagtarief) tot aan het omschakelpunt
naar het goedkope nachttarief (+^ 25.00 uur);
- 2690 uur in de nachturen tegen nachttarief ( van +_ 25,00 - +_ 1,00 uur);
160 uur in de ochtenduren tegen dagtarief.
Energiekosten per jaar;
Uitgaande van een totaal opgenomen vermogen van 1800 VA bij een cos
van 0,9» geeft dus 1,62 k¥, zal het energieverbruik per jaar als volgt
bedragen:
1200 X 1,62 =
2690 X 1,62 =
160 X 1,62 =

1944 kWh k / 0,2596
4358 kVh I. / 0,1888
259 kWh h f 0,2596

= / 504,66
=
/ 822,79
= /
67,23

Totaal
/ 1394.66
De vastrechtkosten per jaar zullen voor deze aansluiting bij een
aansluitwaarde t/m 3 x 25 Amp bedragen / 59,50 + / 28,10 = / 87,40, verhoogd
met 18^ BTW - / 105.13*
De totaal verschuldigde kosten aan de P.G.E.M. zullen derhalve op jaarbasis bedragen / I5OO,-- (afgerond), incl. BTW en gerekend naar het
prijspeil van oktober 1983*
Van de zijde van de ontwerpers wordt gesteld dat als theoretische
levensduur van de lamp mag worden aangehouden 10 jaar. De praktijk zal
neerkomen op 8 k 10 jaar (volgens ervaringen elders), Omdat het systeem
dubbel is uitgevoerd, wordt de 2de lamp automatisch ingeschakeld als de
eerste lamp dooft ten gevolge van een defekt aan deze lamp.
Door deze duplex-uitvoering komt de theoretische levensduur van de lampenset te liggen op ca. 20 jaar. De praktische levensduur van het systeem
zal tussen de 15 S- 20 jaar na datum inbedrijfstelling bedragen, naar verwachting !!

De kosten voor vervanging van de lampen zullen dan ettelijke duizenden
guldens bedragen. ^eze hoge kosten worden in hoofdzaak bepaald door de
kostprijs van de nieuwe lampen en het kunnen bereiken van deze lampen
op een dergelijke hoogte !! ( - helicopter ?? - ) ,
Om vooral de bereikbaarheidskosten in hoge mate te drukken zal het o,i,
aanbeveling verdienen om de lampen middels een in de paal opgenomen
lier-systeem met staalkabel te hunnen laten zakken ( constructie van
de mast zal hierop moeten worden aangepast ) ,
Hierdoor zou het tevens mogelijk worden tussentijdse storingen aan de
lampen, lampvoeten, beschermbuizen, bedrading, etc, te verhelpen, Het
komt ons tevens wenselijk voor de beschermbuis (-zen) van de neonlampen
geregeld schoon te maken ( bijv, 1 x per jaar).
Op dit moment zouden de kosten voor vervanging van de lamp ( uitsluitend
leverantie, dus geen montage !! ) /

1,000,—

incl, BTW per stuk bedragen,

Voor onderhoud aan de voorschakelapparatuur en bedienings- en inschakelapparatuur te rekenen op ca, / 2 5 0 , — per jaar.
Ten aanzien van de mastconstructie zelf wordt opgemerkt dat o,i, regelmatige inspectie van de horizontale lasnaden ( om de ca, 12 meter verticaal)
noodzakelijk is,
Cortenstaal zelf behoeft geen onderhoud, echter de las zal niet van een
corrosiewerende samenstelling zijn, zodat daar wel corrosie zal plaatsvinden, Daardoor zou de gehele constructie in de loop der tijden verzwakt
kunnen worden met alle gevolgen van dien,
Niet bekend is op dit moment of de lasnaden in- en uitwendig van de mast
een co««siewerende behandeling krijgf. Tevens zal het wenselijk zijn
informatie in te winnen bij een terzake deskundige instantie ( bijv, T,N.O. ) ,
naar de levensduur van genoemde lasnaden,
Anderaijds zou het namelijk mogelijk kunnen zijn dat door de zgn, elementwerking ( 2 metalen met verschillende eigenschappen en samenstelling kunnen
elkaar belnvloeden, zoals bijv, koper en aluminium), de lasnaden de nodige
bescherming ondervinden van het cortenstaal, waardoor corrosie van de
lasnaden wordt voorkomen, Dezelfde verschijnselen treden namelijk ook op bij
kleine beschadigingen (

1 cm ) van de thermisch verzinkte laag van idem

verzink*e lichtmasten,
Indien bij dit kunstwerk van deze elementwerking sprake is, dan zou het o,i,
gewenst zijn hierover een uitspraak op papier te hebben, zodat later de
gemeente Almere niet voor verrassingen komt te staan.

Th 1 0 0 0 b£'--.Rqsr! jf.RBS?i'toof{ ni

n s L i o v ; .Ticl-soi' ap^Oij^S'^'-'- . nr;v'tcii

.r[°q.tT5i?I SKfif) u.-'-v ffeXir^ier nsnniJ'Ji d"f»r:' nf> n?^crn,p;X e^viroxti r-h
.(
.x,o

-

.' • 'xed-qooll?!.! -

)

'

tev

si^j^r^qiso-A

1! s&-^oor\ sxllL^-^iiob

JTi;' rr,s nejiKi/^.o ?>& ad-.-Tsm o'god irx ii";'"eo>:pJiX9r{x'iBcfjfxr>nsc!"

'^.-•.e qo

^'n

I,B'XOOY

m)

,-'eHorff?"rro .r.Rj3q ei) r:x ."^'^s -ulehlbxir; r r a c n . r l nb .ctq. n : 9 n o x : i e v >,iixl9verf;i'-...'?
• -.v e x j o v x t a r c o o ) no:'-ylsis
.(

-.i^taL

nsnnyzi

ed" L^dSijl£.'=iR&p. .tsm rnggja-vje-^cexl

d-aKqe'j>n.r:„T liODT-ow a-^jr^o.'i qo't-^xrl, I H S d-S-r^n oh

^50 nnji n^'^r.l-xn + p. saoQxt.rtsasif.d" nsfiiow Mi" xIf5j>5ora 3i-nvG>t d-Sii wos •xoohtrox':;
Tsi: . n o q l o r h c e . ' e t

..od-3 (•^^n.c&Giftn;':" , iTgftxf/cfjjV^'Ojfc^Be;:!'

^nod-eo'.n:'i-'-I ,n9qLfT!-.I

•qsj--^. ErroQiT «b .•wr.'' (rtsiH-) r^xuci'^Tnffoas:;' o.'^- -iioc.r : ^ r x l « 2 n ' ) w afr'svej'
.(a.^Ri; l e q !:<• F .vr.xcf

) rf^-LBr od" nooKoa

5fi??vtxrj'£i?d-£i.r ) q n r , ! sfi .ap.v 51:1x7^11 ??v:!:9V "roov nej-aor-i cv;
'

•'5T:J:^':f 7{jrd;a a ^ j

u'.! i ."");•!:

—,000.r

•rl9>ii5,iior3."tx a s - a ' ^ i r r i r n x o e i i

(

hX^tjjDasr.

.OH .t.-f^r.ora d"!

'. ^. '^:':.nj-:Yom _r£09-: <••••

.^'ir.'^-^^-v^i

ff^ •z,j.t!&B'x.r,qo;s'>.L'^:.'..n..oii".toov 'i^b n.p-s .tjjroi;-X3;;iiO. a o o .
,x=!Br 'r'

-£33-^0: . x . o

\

s n o wSioi

—(Oi^S, ";. . s o q a a^n'-):l'^.-x ai' iinrd-s-xBqq.r,

;i".G.b o'">I'-!:9;Tin;v.'o i-htow l l n s

sxd'O.rjTd'srfood'SBr

'

';•

<oxd"x9V'led'ej!! ST .-:o 3 ^ irio ) nefj.srts?,! oI-BoTfosxtoif af; n-.v oxuoac:3iix .o;;>i3".ii::i
,!^x ;(r^xi'3;{r.Kboon
f'^s •'15;,'- d'sxa If^s 3,nl gib -xs-t^'o-^ , ri.u-0i{i9o:io nssr^ i^'leonnd l l ^ r : I.p.i3iT;n;9cl"xo''
-nd"rj5lq I n s sxp.o'itioo I s w f-^-iih d-^^f^os ,frcx7; -••nl.LLe&p.a'^-.^^p. Q'-rfF>a"'^^.'r,.tEO'iT.oo
j.>(.'^ws*if>v n9ftr,.i:j i;?'^ q o o l
-

.

eb nx ^xdr^.i.r-xrf-n.-foo olcoitc., eb xfos ^ooP)i.^,„s(!' .rcoLnxv
. n s x i ) iiBV n o n l o v e ' ^ ell.,^, :'"9.'-.- n^bioyr

qh ;-yp,-r gx^.-'^v/d" ;.'j .'TB -iTx ,19'i.^HE^;! s b l o
:-,xs ;"^..rienjrs'.-f
I ,

>

. ••

d-~9i;-0!n &ib r o

xisn/rirx

;-:x fjn9:>(ricr

j-fix'i

d-^.^f [; s ni-T^veV . J v r x i ; - , ^rixlahjijpn'ed" sfvaBiswoxa^S-oo- n « 3

^ 9x:!"rT.sd"e rx 9^X'"> ?!r:-[E9,) o.-I-iETsd" 1199 ;;.x."?' ne-ii-x'-.' ed r:x

sxd'.f-ntro'^-ffx

. j'lab.onn.nl 9 Ion s o IT 9:-, awv i.'/iri'"'E-"'0V9X 9 b '::.n.>?,.iT
-;r,T3:"ioX=? . . r " S 9f) 100F1 .t.?5 rt.-,xs a^.tr;;/:;. x i . x I ^ " o , T >i;,xl9r.ir.n c^oii x/or^ aFii^x^ielvfiA
•;9^n^.o--'[ -^rtiriad-ansri'^.c: n9 ' .•igqq.r-no.s.-TS-.xo s&na [IXi:n3T9V tofr; irolBd"9in S } anxx-arev,
-

" OJ-£ 90 .aehpna.p.! -nf; , ( m r x : ! ! ni/I.r--, rt9 -£9 o>i .vi^xcJ" al.'^os
sfi a.-^-- cii.e.rii'roo

.:

frtohsciLvixl^d

i.BS.^ile

icoo'SaR.r;'.'/ , .[^^.nd'Bfioi-Too rprf -.pv n'^;')rTxvr9.Tno ;-ir;xn";T:9r(os9ri'

;;o :ioo ^^xX9!Ti;^ir n.-''io-:r,r
9hx rtiPV ji.'jisX 9d•;;^•.^x^:a9v

t9 C'',3.r:f; i n o a ' t ^ v 9jK.X9;:9r ,n9;s;o,{ioov d"'.ittow riel;S--aa£^l
rfojxmiorid'

9n

.--K.-V (•^:CO

T

) ii9-j:"iX;iXL\-'.rioa9d sixx-^I,'!
. ,T9d-ai5~!d";iOxX 9d-7'"."fxsi9V

: . o 79,1 UQ:/: rish

, a x 9..>/tca 3i,rrx"-''T9v,:d-if9.~;9X9 9.^96 r;;-.v >I'i9vd'ai-i.rx:"i' d"XiT r.xcf n9xf>iTl

o''i .-T^-^i-.-^r ! "•,-,.,-, .rtg-'rfsri sd' ao.L^o;;,; cfo :;".p.'iqed"x>.f n^.B a o v o x s x . i HQXK d'an-^v;9i<
.-fT".d"a sd" d'••o.' a^:,nlsa.r,rz'XBv

toov

tela

.arzei'£

o-'-,o^,.,-,

>pm
MEMO - RIJP. - AF0:....5*A^...§.0W.
AAlii:".....

AFZ.: ...Ir. J I , A . . v i c r c e Y c r

DATUM: ..U-.\Z-.!i932..

Da.hieiRr.J..&....W.iel>ija6a

KAMER nr:..677

VASTLE6GIN6 6ESPIIEK MET

OJKDERWIRP:. f uadcrius-"K.unstwerk..van. Uunjatec"
,...,

-

,

-

•

„
•

..MWH****-...-.

..,..*

-...

—

WUZE VA* JEIIAI«DEUIII:l«f«<.wtriuwtlijfc at.)

AFOOEMIMS «wr: .,IUar...aaaleidijaa. van. LV..neno»...d..,d, .3...deccnb.er...l.fJ.02.
AFSCHHIFT: ...ilerjea.yAa.der ..\Uld.t, Snid,. .iJ.icolal. Janse, Bruinj3ho.rst...en..wei:k.archie.f...2x.
„.„

.yaor..dLe..lunxl£rias-v.an...he-t.. Jains t u a r k . in ..gebiad..2-B.l<..te..Alnare-Stad»

„

.biesaLaaade...uit...eBa..stalen..na.at...net. eea..hoQ8tfi...Yau..ca,....5.0.^fn..n^..uo.rdt
;

5ekasfia...v.ocr. .fien.oxuieTheide...betQanen...plaat..
D.e..£e.ad.viaeetde..palea. Qader..dezfi..plaa.t...zij.a

.

,

pr.ef.abp.alea

^.J3..2i..x...Qj.25..ja2.....ik...b.e.lastins..b.es.caat. u i t r..r.<^k-.ea..d^uk«s.rachten.,...afh
uan de wind richting..
I)e..naxijoale..drul;lvtach.t:...is..ca......l20...1df..ea..dc na.xiaal.c..cre!;.krachl;.,.AO. .kn
per...iiaAL...Jlet...fundexin,",sniveau..»jaar.Qp...deze..krxich ten. kunnen..uordca.opr
^

cejnooea»...is .HAr.T....I.5...5.Q. n..
Eet...naAiv.eld li4it...tbana .op .l.;Ar.-:..3,/<0 n , z o d a t ccn.paalienr,t<i..van...l2,0.Q..a
nQO.dzAkeIij.k..is.,

:..

I).e.-Aond.eriacen..zijn..in...6rVD.ud..aan...dc heer. Janse.ter...bes.chikk.inc...c.es.tel.d».

^

IV.COMMEHTAAB VAU:
SERICMT AAK:

..... ...y.,D 55 *'

DATUM:

1
11

'

]

' •

'

!

1

'

•

.

I

j
\

._L 1 i
1

i

1

-

T

1

i

1 1

1

"

^

1

1

^

1

1

i 1\

/ / .

J

i

•

:

1
1

1

'

1
I

1
I

' 1.
\

I

.

i .Lv..

.

\

I

',

.

!

(

i

1

1 '

'

\

\

1 '

.

.

i

. !
: !

.

;

'•

'

..

, . ,

•

I

'

1

^ i

•

.

.

; !

-• ' • 1 i : '

1

—1—1

I

j

'

•

!

i

•

•

I

;

. i .

;

i

1

;

'

1

1

i

:

!

•

:

i

1

!

i
1

1 1

1 1 '

'

1

... i
t- -

•

.

• ! : i

'

\ \ 1
1 i 1

1

i

. I

;

1

'

:

•

1

'

'

•| 1
\ '

1 i i
I

;

1

1

!
1

j
;

!

[

1
1

i

i '

.

j
i

i

1

:
'

' ! 1

i

I

-^-

1

'' '

i

1

1

1 i

1

1

1

i

'

j

1

1

- i

'

.

1

i

i '

1

1

'

^ .

r

j

'

1 1
1

i

i
\

i

i

j
j

;

!
1

'
. 1 ,

i
* !

i

M
il
! ! ' ;

i

!

11 M

r^i -1 1
1
i

1
1

t

1

-r-^xy !
1

1

1

I

1

•

1
1

i

1
1

1

1 j

• ^ i ^ ^TTT

i •

I

1

1 . 1

i

•

1

1

1 ' 1

•

,

;

!

!

^*-

1
1

1
1

ii i ! ili^
1. B.J tt. M rntrt -S.Mi_
! ^

-^

; ': i\

1

'1

i

e:^/7 ^ KUBSTWERK:-!
i

1
I

i

1
!
1

*

!

1

j

.

'

'

' 1
; 1
' t

i

i

'

)

1 i

i
1

MM
:

^ %^bn.d

1

•

4

i

;

'

1

1

!

1

i

FUtmERiriG
i

I

i V^tW\ ^ i

i i !

,

i
1

-

i

1 1 1 !'

i

•

\

j ' 1 i i

1

1

t

i

1

1

:
1

'•

•

!

1
1

._.

•

T

1

!

i

:

1

1

:.i i_i
....i
L i L.
;' ' 1 1 •

1 1 :

1

> 1
Besiek

R I J K S D I E N S T VOOR DE I J S S E L M E E R P O L D E R S
Hooldafdelinq

Oaium

BeUfcti

S. 0. w.

Berek,

BouwVundiqe Werken

Geconir

c:o NS T R U CT IE

Onderdeel

6 I e r- /f

u 6er a^re/^

'//7'

dec.

'^2

JA/'JJ£'

S'amboek no

o
MAP

3dO>^anB
# •

,w

/'Pt*i

c/<.^'

*^'^

/y? 03 q-

'

M

tl
, j ! i - v '",,.

.*

•-.•... .J

i«i*a5^yic w..
/. 5-

:

/. r

/3

A
/^/^.

/ O e /'n'3 //>7 >

>^«i^.

/y'

A. /V. C).^
21^50

/TA/

ilA^
H

*
l/CfLf

/

M

^.

/, o

^

vig^^'

r

J

/'O

A7

</

^j-

- ^3

S.c?

J

^ ^C'Z

:/• 6/, ^ . /.T

-^ f ^.

if

ZJ^
a

S,o

h

V/^ ap t. m i r>
^ .

' A7 ey,cr

3 /Ll . h_J

L\ L

Z. I/O ^ 2.T.
o iP . Z Jf.

/^

U^o -

/:isj

/ o , jcri/

/ <Pi-

oJ 6
2 7^1/

/y?

/(PZ

^'^

''^•^

oauc /n
.

(, L,Li

-^

C? I

^ O

/

/ J . ^. r r '

Z 7 t ^ ^ ^ i /f^*^ ^<r
cJ

--

3 3 ; /) oo
/jo<7- srsQ

/"y ^
-

'ZiLf; J 6

£?>

3^jf

/,}-^

^<)lb,

GT/O

- 3oo

kt-f
.

m

'awo-jriB

0f>S for l>fn^^

7
J cT

S-o

/>,

/-

6. il

Co

. O^ -J .10
/JO

i

/ o
J

(: - e o

c?o;5

/O f Z 3 . /o

N J

4(-

n.

(f)

^5-o*

-

/.J
&-&>

/a U t

/7. / / . o-

->

ot r

^a

Aa(: - o 2 y . n. ^^^^

=

i 3 I<p

JOO

4f/C

-- IXIi

Ml^

/-^O^C

b^

Lcfj, / / > » J -

2 IC/

/f.

Trek

^ t

J?^/on

S Xl.sr

hi.

\

'J f,L

„

I
*» )»

/\

I/O

i-/0

•^ *-»

8

i/ h^Ci. j / z o

0
o

-^r

/o
S^f'

Ijl^. jf/0-

^^

JOO
,.,.._^,_^«.,.,. _,,a...<>^

f

U/ y-/^

/o;>sr

/300

jo}r

0
0

/300

a/rin. A

RUP-KOPt

/iOO

<yrs n.

/3

f^/\

-- /o r. /,s'

= /s-(P AH.
t.
'^Cc.

A.

J\

l-/i>0

RUP-KOPt

5i/^
rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders

ministerie van verkeer en waterstaat

Gemee|ite Almerle
Direcfcie S.V.G.'-'-^vBef:
t.a.vf.-^de Hee^'Van Haastrecht
Postbus 200

, .

1300 AE ALMERE

uw brief van:

lelystad,

2 j a n u a r i 1985

uw Kenmerk:

ons kenmerk:

Cdw

onderwerp: fundering "De Naald"

bijiage(n):

1 rekening + bon

toestelnummer:

53

verzonden:

2758
-»

:

Voor het vaststellen van het funderingsniveau van de paalfundering
voor het kunstv;erk "De Naald" op de nieuwe plaats in Almere-Stad is
een sondering gemaakt en deze is reeds in uw bezit. De sonderingen
in de omgeving zijn eveneens beoordeeld, ze vertonen eenzelfde beeld.
De funderingspalen worden zowel op trek als druk belast. De maximale
druk is ca. 200 kN en de maximale trek ca. 60 kN per paal. Een prefab
paal rn 0.25 x 0.25 m^ met een funderingsniveau van 14.00 m-N.A.P.
kan deze lasten opnemen.
De rekening voor dit onderzoek is bijgesloten.

DE HOOFDDIRECTEUR
Voor deze

/ - >

-J^

Ir. C. D. van der Wilcft
Diractaur C ' : •'ijbcuw
en Opinbare V/3i-;;on

Ri
bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005
postrekening 869847

postbus 6 0 0
8 2 0 0 AP

lelystad

smedlnghuis
zuiderwagenplein 2
tel. ( 0 3 2 0 0 ) 9 9111
telex 4 0 1 1 5

bereikbaar met de buslijnen
107, 143, 146, 154 en 157
(tialte noorderwagenplein)

•
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RIJKSDIENST VOOR

DE IJSSELMEERPOLDERS

DIREKTIE STEDEBOUW EN OPENBARE WERKEN
STUDIEAFDELING

Situatie sondering
ALMERE STAD

wcrienr.
lw««.nr.

ISHdT

1328
Axsi
/CM..

t.b.v. "Energie Naald "

.-k^L.
datum

jr. II. •a<t

RIJKSDIENST VOOR OE IJSSELMEERPOLDERS

SOND. NR 1
BLOK NR.

OirQctiQ Stedebouw en Openbare Werken
Sondering t. b. v. ENERGIE NAALD
ALMERE STAD

Studieafdeling

Worh nr. I 132S
DotUM I B41102

Arch.nr.Al 197335
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Wonlngbouw
Utiliteltsbouw
Restauratle
Renovatie
Onderhoud

CoSperatlef Bouwbedrijf Moes ua
Hoofdkantoor:
Punterweg 2
Industrieterrein Voti^ie* C
Postbus 535
8000 AM Zwolle
Telefoon 038-219321*
Telex 42694

tngeVomin:

2 3 S.

geimimt Almsra

Gemeente Almere,
t.a.v. de heer Bontebal,
Postbus 200,
1300 AE ALMERE.

5 * W .«.

Postgiro 938386
NMB nv
nr 67.06.11.506
Amro bank nv
nr 47.58.03.299
Amro G-rekening
,nr 9a.4Q.Q?.p68
HR Zwolle 2(7956

Nevenvestlglngen:
VIechterij
Zwolle
038-219321
Materieeldienst
en timmerfabriek
Lelystad
03200-30140
Restauratie-afdeling
Kampen
05202-18975

cm ad.'Kis

Onderhoudsdienst
Almere

03240-20900

_

A
Rekeningnummer:

Zwolle

130114/779/553.

(bij betaling dit nummer vermelden)

20 S e p t e m b e r 1 9 8 5 .

Kenmerk

zvD.

Object

Fundering Energiepilaar 50ml hoog.

'oor u verrichte werkzaamheden
bpecifikatie:

conform onderstaande

aetonmortel inkl. werkvloer

3.434,—

tfapening

1.145,—
600,—

ontgraven bouwput

3.900,—

tieiwerk + koppen Snellen
krimovrije mortel

122,--

aefcistingsschotten+trauisport m a t e r i a l e n

575,—

lfii|p-1blj b e t o n s t o r t e n rupskraem

360,—
3.388,—

^ b e i d : 88 oumuur

13.524,—
2.569,56
16.093,56

btw 19%
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