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De gevels van woontoren De Verkenner, het 
nieuwe entreegebouw voor Kanaleneiland, 
worden voorzien van een kunstwerk: 13.000 
keramische tegels met dichtregels. 

ENTREEGEBOUW VOOR KANALENEILAND
Robert Winkel van Mei architects and planners 
is sinds 2007 betrokken bij het ontwerpen van 
het entreegebouw voor Kanaleneiland aan het 
5 Mei Plein in Utrecht. In 2012 krijgt Mei de 
opdracht van Mitros om hier een woongebouw 
voor ca. 100 woningen te ontwerpen. In het 
gebouw bevinden zich huurwoningen, woon-
werkwoningen en maatschappelijk/zelfstandig 
wonen voor autistische jongeren.
Kanaleneiland was een van de zogenaamde 
‘Vogelaarwijken’ en daarom is er een groot 
transformatieprogramma opgezet om de teneur 
van deze wijk te keren. Woningbouwvereniging 
Mitros, Portaal en ProperStok zijn geruime tijd 
actief om Kanaleneiland een nieuwe toekomst 
te geven. Dit woongebouw is een belangrijke 
mijlpaal in deze transformatie.
De welstandscommissie van Utrecht heeft 
het ontwerp van Mei met lof goedgekeurd en 
het gebouw is mét een kunsttoepassing in de 
gevel binnen het gestelde budget gebleven, op 
het honorarium en bijkomende kosten voor het 
kunstwerk na.

EEN TAALKUNSTWERK GEÏNTEGREERD IN 
HET GEBOUW
Begin 2013 heeft Robert Milou van Ham 
uitgedaagd met tekst een dramatische laag 
aan te brengen in zijn gebouw. Robert en 
Milou kennen elkaar van de samenwerking 
voor ‘De 4 Werelden’ in Spijkenisse. Dit 
woongebouw is in 2009 opgeleverd en hierop 

is ook in betonnen gevelelementen een 
kunstwerk van Milou aangebracht. De specifieke 
kenmerken van Spijkenisse zijn door teksten 
in de gevel verwerkt, die op drie verschillende 
leesafstanden in de gevel leesbaar zijn. Alle drie 
met een andere betekenislaag.
De combinatie van architectuur en tekst leidt 
tot onverwachte ervaringen. Het ‘lezen’ van 
een gebouw in alledaags gebruik geeft de 
bezoeker en bewoner een bijzondere sensatie. 
Tekst overstijgt het idee van een ornament. 
Door de betekenis van de tekst te verbinden 
met herkenbare zaken in de buurt wordt het 
gebouw plekeigen gemaakt. De bewoners 
van dit stadsdeel kunnen hierdoor het 
gebouw toeëigenen; het woongebouw wordt 
verpersoonlijkt. Het gebouw ‘spreekt’ de lezer 
aan of toe.

13.000 TEGELS
De gevel van de woontoren wordt bekleed 
met betonnen elementen waarin tegels zijn 
opgenomen. De panelen zijn donkerbruin en de 
tegels aardeoranje. We spraken Jan Tichelaar 
van de aardewerkfabriek in Makkum om de 
financiële en productietechnische kanten van de 
kunsttoepassing te verkennen. Deze gesprekken 
verliepen positief en de gewenste toepassing 
bleek haalbaar te zijn. Het is mogelijk om tijdens 
de productie van de tegels tekst aan te brengen 
in de klei van de tegel. We gaan 16 verschillende 
teksten maken. In totaal worden er voor de gevel 
zo’n 13.000 tegels geproduceerd.
De aardeoranje keramische tegels van 150 x 
400 mm worden verticaal geplaatst en in de 
gevelelementen meegegoten. Over de hele 
gevel, ook aan de onderzijde van de balkons en 
het overstek, zullen de tegelteksten leesbaar 
zijn.

OVER DE TEKST
In dit kunstwerk gaat het om de concrete 
koppeling van deze plek met beeldende tekst.
Naar aanleiding van een oud-Hollandse traditie 
van tegeldecoratie van denkt Milou in eerste 
instantie aan het maken zestien actuele, 
hedendaagse, bondige tegelwijsheden.
De tegels worden at random en niet in een 
vooraf bepaalde volgorde in de gevelelementen 
geplaatst. Daardoor is de manier waarop je de 
tegelregels zult lezen en onderling met elkaar 
zult verbinden anders dan bij een verhaal of 
lied waarvan de tekstvolgorde vaststaat. Voor 
dit kunstwerk staat elk van de tegelteksten op 
zichzelf en zijn ze in het voorbijgaan per stuk, 
los van de andere tegels, te lezen. Daarnaast 
vormen ze gezamenlijk een gevarieerd en 
spannend geheel.
De tekst voor de zestien tegels schrijft dichter 
Tsead Bruinja samen met Milou. 
Het verhaal van ‘Rozen & Beton’ is te lezen als 
een improvisatie, met variaties zoals in de jazz. 
De tekst is ritmisch als een lied en de zestien 
tegelteksten vormen een poëtische reflectie op 
menselijke vriendschappen en relaties.
Het zijn mini-verhalen waarin huis-, tuin- en 
keukengebeurtenissen en echte mensen de 
hoofdrol spelen. Ze gaan over samenleven in 
een huis, een gebouw, een wijk of een stad; 
toen, nu en later.
Speciaal voor dit kunstwerk ontwerpt Milou, 
in samenwerking met Moniek Driesse, een 
lettertype. Elke tegeltekst heeft een eigen 
achtergrond, opgebouwd uit een patroon van 
lijnen. Dit geeft de tegels extra tactiliteit en 
structuur. De medewerkers van betonfabriek 
Decomo leggen de tegels in steeds wisselende 
samenstellingen in de gevelelementen: zij 
componeren zo de samenhang in het verhaal.

‘Rozen en Beton’,
een taalkunstwerk voor De Verkenner

architect:
Mei architects and planners
beeldend kunstenaar:
Milou van Ham i.s.m. Moniek Driesse
dichter:
Tsead Bruinja
realisatie:
start bouw oktober 2014
geplande oplevering 1e kwartaal 2016
locatie:
Churchilllaan, Utrecht

‘Tekst overstijgt het 
idee van een ornament.’
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De Verkenner Woontoren in Kanaleneiland Utrecht

opdrachtgever: 
Mitros
programma:
71 appartementen
9 woon-werk woningen
15 appartmenten maatschappelijk wonen
realisatie:
start bouw oktober 2014
locatie:
Churchilllaan, Utrecht

Op Kanaleneiland aan de Churchillaan te Utrecht 
wordt een nieuwe woontoren gebouwd. Deze toren 
zal een bijzondere positie gaan innemen binnen de 
nieuwe ontwikkelingen van deze typische na-oorlogse 
stadswijk. Het nieuwe 50 meter hoge gebouw zal als 
een poortwachter binnen deze ontwikkelingen gaan 
functioneren. Door deze toegangsfunctie zal het zich 
daardoor hoger gaan manifesteren dan de omliggende 
bouwvolumes.  De toren zal bestaan uit een gemixt 
woonprogramma. Het bovenste gedeelte bestaat uit 82 
vrije sector huurwoningen, een maatschappelijk wonen 
programma van 16 woningen voor autistische jongeren 
en 10 woon/werkwoningen zijn gelegen aan de plint.

De gevels van het volume aan het 5 Mei plein 
hebben een gesloten karakter in verband met de 
geluidsbelasting. Zij zijn echter wel voorzien van veel 
reliëf waardoor een zekere tactiliteit ontstaat. Dit zal 
nog eens versterkt worden door 13.000 handgemaakte 
tegels die speciaal door Koninklijke Tichelaar en de 
betonleverancier Decomo uit Belgie gemaakt worden. 
In samenwerking met beeldend kunstenaar Milou van 
Ham worden deze tegels geperst met spreuken over 
Kanaleneiland. Zo geven de tegels het gebouw een 
extra identiteit en betrokkenheid met de omgeving. 
De warme en bruine kleur zullen de bewoners en 
passanten een warm thuisgevoel geven. Typisch aan 
Kanaleneiland is dat er weinig oog is voor kwaliteit voor 
de onderkant van de balkons en de galerijen. Daarom 
heeft Mei de bekleding hiernaar toe doorgetrokken. 
Voorbijgangers hebben vanaf de straat hier ook zicht 
op. Op deze manier ontstaat er een uitnodigend 
gebouw en zal het de gemeenschapszin in de wijk 
stimuleren. 
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impressie vanaf het binnenterrein
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Plastiek door gelaagdheid

1

2

3

4

5

6

7



12 13

Inspiratie

kleitablet spijkerschrift
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Typografie onderzoek

108,75 mm
veld achtergrond: wegfresen
letter/vormhoogte: 3 mm

top letter/vorm: spits

top letter/vorm: afgerond

top letter/vorm: afgerond

top letter/vorm: afgerond

top letter/vorm: afgerond

top letter/vorm: spits

top letter/vorm: spits

top letter/vorm: spits

108,75 mm
veld achtergrond: wegfresen
letter/vormhoogte: 4 mm

108,75 mm
veld achtergrond: wegfresen
letter/vormhoogte: 5 mm

108,75 mm
veld achtergrond: wegfresen
letter/vormhoogte: 6 mm

2013.04.22 - Proefplaatje Tichelaar - Mei & Milou van Ham

formaat: 435 x 163 x 8 of 9 mm
materiaal: buigzaam kunststof (bv. forex of geschuimd pvc). over de lengte moet het plaatje 
over een kwart van een cilinder worden gebogen met een diameter van ca 550 mm.

163 mm
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Letters & patronen onderzoek

diepte 1 mm diepte 2,5 

diepte 1,5 

zwart: oude cijfers goed blauw: nieuwe maten, 140709

PS extra opmerking: het rood in deze tekening: is opliggend, de letter is dus gelijk met de bovenkant van de tegel, wit gaat de dipete in

lijndikte: 1 mm
tussenruimte: 1 mm

lijndikte: 1 mm
tussenruimte: 1 mm

lijndikte: 1 mm
tussenruimte: 2 mm

lijndikte: 1 mm
tussenruimte: 1,5 mm

lijndikte: 1 mm
tussenruimte: 2,5 mm

lijndikte: 1,5 mm
tussenruimte: 1,5 mm

lijndikte: 1,5 mm
tussenruimte: 2,5 mm

lijndikte: 1,5 mm
tussenruimte: 3 mm

lijndikte: 1,5 mm
tussenruimte: 2 mm

lijndikte: 1 mm
tussenruimte: 1,5 mm

lijndikte: 1 mm
tussenruimte: 2 mm

lijndikte: 1 mm
tussenruimte: 2 mm

lijndikte: 2 mm
tussenruimte: 3,6 mm

lijndikte: 3 mm
tussenruimte: 2,6 mm

lijndikte: 3 mm
tussenruimte: 2,9 mm

lijndikte: 3 mm
tussenruimte: 3 mm

lijndikte: 3 mm
tussenruimte: 3 mm

lijndikte: 3 mm
tussenruimte: 2,7 mm

lijndikte: 2 mm
tussenruimte: 3,9 mm

lijndikte: 2 mm
tussenruimte: 4 mm

lijndikte: 2 mm
tussenruimte: 4 mm

lijndikte: 2 mm
tussenruimte: 3,7 mm

lijndikte: 1 mm
tussenruimte: 2 mm

lijndikte: 1 mm
tussenruimte: 1,1 mm 

lijndikte: 1 mm
tussenruimte: 1,5 mm 

lijndikte: 1 mm
tussenruimte: 1 mm 

lijndikte: 3 mm
tussenruimte: 1 mm

lijndikte: 3 mm
tussenruimte: 1 mm

lijndikte: 3 mm
tussenruimte: 1,5 mm

lijndikte: 3 mm
tussenruimte: 2 mm

lijndikte: 3 mm
tussenruimte: 2,5 mm

lijndikte: 3 mm
tussenruimte: 3 mm

lijndikte: 3 mm
tussenruimte: 3,5 mm

lijndikte: 3 mm
tussenruimte: 1,5 mm

lijndikte: 3 mm
tussenruimte: 2 mm

lijndikte: 3 mm
tussenruimte: 2,5 mm

lijndikte: 3 mm
tussenruimte: 3 mm

lijndikte: 3 mm
tussenruimte: 3,5 mm

lijndikte: 1,5 mm
tussenruimte: 1,5 mm

lijndikte: 2 mm
tussenruimte: 1,5 mm

lijndikte: 2 mm
tussenruimte: 2 mm

lijndikte: 2 mm
tussenruimte: 2 mm

lijndikte: 2 mm
tussenruimte: 2,5 mm

lijndikte: 2 mm
tussenruimte: 2,5 mm

lijndikte: 2 mm
tussenruimte: 3 mm

lijndikte: 2 mm
tussenruimte: 3,5 mm

lijndikte: 1,5 mm
tussenruimte: 2 mm

lijndikte: 1,5 mm
tussenruimte: 2,5 mm

3 mm

1 mm 4 mm

2 mm

2 mm

2 mm

0,5 mm

1 mm

3 mm

2 mm

0,5 mm

1 mm

1 mm

1 mm

1 mm

1 mm

zwart: oude cijfers goed blauw: nieuwe maten, 140709
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Onderzoek gelaagdheid in de tegels
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De eerste testen met de mal
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“Rozen en Beton”

Tsead Bruinja en Milou van Ham, 2014
voor Mitros en de bewoners van Aska hoek vlek 3 

“Deze tekst is een verhaal, een allegorie over mensen.
Dit korte verhaal gaat over twee mensen die plannen en mensen maken, die bouwen en bewonen. 
Ze leven.
De regels staan op zich én vormen een samenhangend verhaal.
De zestien tekstregels zijn warme, rijke minigedichten, gemaakt op betekenis en geluid.
Het zijn korte, bezielde zinnen: duplo-taal voor volwassenen.”

DIT IS HET VERHAAL
VAN ROZEN EN BETON
VAN GOEDE BEDOELINGEN

ALS HY HAAR RIEP
NOEMDE HY HAAR MEREL
HY WAS HAAR EKSTER

ZE RAAKTEN ELKAAR AAN
ALS EEN GEBED
DAT HUID LEERDE VERSTAAN

ZWEET ZAKTE ’S NACHTS
TEVREDEN IN HET MATRAS
ER WAS BEGIN GEMAAKT

DIT IS HET VERHAAL
VAN TWEE ROZEN
DIE GEEN DOORNS WILDEN ZYN

EEN ZOON EN EEN DOCHTER
MAAKTEN EEN YVERIGE ZOON
DIE STEEN BAKTE

EEN DOCHTER EN EEN ZOON
MAAKTEN EEN STEVIGE DOCHTER
DIE HOUT HAKTE

EEN ZOON DRAAIDE
EEN LAMP IN DE FITTING
LICHT VULDE DE RUIMTE

EEN MAN MAAKTE
VOOR ZYN VROUW HET ETEN
DAT ZYN MOEDER MAAKTE

EEN MAN GROEF EEN KUIL
VOOR HAAR TELEURSTELLINGEN
SCHONK HAAR MOED

EEN VROUW OMARMDE EEN MAN
OMHELSDE ZYN VERWACHTINGEN
GAF HEM RUST

BUREN VAN BUREN
WERDEN BUREN VAN VRIENDEN
OPENDEN LACHEND HUN DEUREN

IN ONZE DROOM BLOEIT
EEN NIEUWE WERELD OP
ONSTUIMIG WILD EN ZACHT

1001 VERHALEN KOMEN
1001 TREDEN OP
1001 LIEFDES HINKELEN MEE

EEN MAN STAPELDE WOORDEN
ZYN ZINNEN DWARRELEN
TUSSEN DE NAAKTE WANDEN

ZY ONTVOUWDEN GESCHIEDENIS
WERDEN VERKENNERS
VAN ELKAARS VERHAAL

Dit is het verhaal van rozen en beton ...

‘Het verhaal is een improvisatie, 
met variaties zoals in de jazz.’
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Definitief ontwerp van de 16 tegels
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Productieproces - Reis  van het verhaal

> • •  •  •  •  mal frezen • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  mal gieten • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • >
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> • •  •  •  •  klei aanvoeren • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  tekst in geëxtrudeerde klei persen • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  lossnijden • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • tegels handmatig op maat snijden • • >



30 31

> • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  voorbereiden voor de droogkamer • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  gedroogde tegels gaan de oven in • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  gebakken tegels  •  •  •  • >
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> • •  • transport naar Decomo in Belgie • •  •  tegels opgenomen in betonnen gevelelementen • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •naar de bouwplaats  > 



34 35

over Mei

Mei architects and planners is een 
ondernemend, kennisintensief bureau dat 
zich richt op ontwikkeling en vernieuwing 
in de architectuur. Het bureau werd in 1994 
opgericht door architect Robert Winkel en 
is gevestigd in Rotterdam. Mei is vooral 
bekend van herbestemmingsprojecten 
zoals het Jobsveem, De Fabriek, Fenix I in 
Rotterdam, en de Kauwgomballenfabriek in 
Amsterdam. Ook heeft het bureau aansprekende 
nieuwbouwprojecten op zijn naam zoals 
de Rotterdamse Schiecentrale 4B en De 4 
Werelden in Spijkenisse. Daarnaast maakt Mei 
stedenbouwkundige ontwerpen waaronder 
dynamische masterplannen voor Nantes, 
Londen, en het Noorse Moss Verket, maar ook 
voor Purmerend. Het werk van Mei is veelvuldig 
gepubliceerd en bekroond.

Mei verdiept zich graag in zaken. De ontwerpers 
kennen de wet- en regelgeving als hun broekzak 
en Robert Winkel beschikt – als jarenlang lid 
van de Rotterdamse Commissie Welstand – 
over een rijke kennis van het Welstandsbeleid. 
Dit biedt een uitstekende basis voor de meest 
complexe projecten. Ook is het voor Mei 
vanzelfsprekend om in de historie te duiken 
om te komen tot natuurlijke vormen van 
vernieuwing, geïnspireerd op oorspronkelijke 
kwaliteiten. Van deze aanpak getuigt de grote 
variatie aan herbestemmingsprojecten die het 
bureau op zijn naam heeft staan, waaronder een 
reeks restauraties van Rijks- en Gemeentelijke 
monumenten. Voorbeelden zijn het Slaakhuys, 
het Jobsveem in Rotterdam, het Van Stigt Thans-
pand in Schiedam en een aantal winkelpanden 
aan de Rotterdamse Lijnbaan.

Op technisch gebied laat Mei zich graag 
uitdagen tot het uitdenken en ontwikkelen van 
creatieve oplossingen in de vorm van nieuwe 
producten en toepassingen. Voorbeelden 

zijn de geperforeerde stalen platen voor een 
parkeergarage in Almere, en de composieten 
aanhangbergingen en een doorvalbeveiliging 
van geweven roestvrij staal voor de 
Schiecentrale 4B in Rotterdam.

Vóór alles is Mei geïnteresseerd in de gebruiker 
van zijn projecten. Welke mogelijkheden heeft 
de architectuur deze gebruiker te bieden, 
welke nieuwe vergezichten en welke sociale 
interacties? 
In de ontwerpen van Mei staat de mens 
centraal. Met hun ruimtelijke opzet en routing 
regisseren de gebouwen ontmoetingen tussen 
de gebruikers en op die manier werken ze 
als een katalysator voor de community in het 
gebouw en daarbuiten.

Kenmerkend voor Mei is de nieuwsgierigheid en 
het open vizier waarmee het bureau opdrachten, 
partners en contexten tegemoet treedt. Om 
denk- en daadkracht verder te vergroten, gaat 
Mei allianties aan met allerlei partijen uit het 
veld. De kennis die onderweg wordt opgedaan, 
deelt het bureau graag. Evenals voor het 
verwerven van kennis, ruimt Mei daarom ook 
serieus tijd in voor het uitdragen van kennis door 
middel van lezingen, workshops, rondleidingen 
en gastcolleges op universiteiten.

Robert Winkel is de energieke voorman van 
een team van ontwerpers en deskundigen. 
Als hoofdontwerper is hij de motor achter alle 
projecten van het bureau. Hij is initiatiefrijk 
en ondernemend zowel binnen het bureau als 
daarbuiten. Zo was hij een van de oprichters 
van Archined.nl, het eerste webadres voor 
ontwikkelingen in de Nederlandse architectuur. 
Een ander initiatief van zijn hand is Intender.net, 
een website voor het publiceren van ontwerpen 
die werden gemaakt in het kader van prijsvragen 
en architectenselecties.
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over Robert Winkel

Robert Winkel richtte in 2003 Mei architects and 
planners op en is de energieke voorman van 
het bureau. Hij is initiatiefrijk en ondernemend 
zowel binnen het bureau als daarbuiten.

Gefascineerd voor de geschiedenis als 
fenomeen geeft Robert regelmatig rondleidingen 
over het Lloydkwartier om over de geschiedenis 
van de Schiecentrale te vertellen, hoe deze zich 
ontwikkeld heeft en welke rol Mei hierin heeft 
gespeeld bij de transformatie hiervan. Naast 
deze verbreiding van zijn kennis is hij ook actief 
in het onderwijs door het geven van lezingen en 
colleges en het begeleiden van studenten. In 
2011 kwam onder zijn regie een speciale editie 
van de Meikrant uit met als thema ‘Mei schrijft 
geschiedenis’. Ook is Robert Winkel mede-
oprichter van Archined en van Selectiened.

Robert heeft een liefde voor ambachtelijkheid 
en voor het  af- of bewerken van materiaal. Het 
verdiepen in de (industriële) maak-processen 
past in deze lijn. Dit is onder andere te zien in 
projecten als het RVS geweven gordijn welke is 
toegepast bij de Schiecentrale 4B en de panelen 
bij de Kaboutergarage. Ook ontwerpt en maakt 
hij zijn eigen lederen schoenen en maakt hij 
graag zijn eigen ambachtelijke worst, die hij dan 
weer te drogen legt  in de door Mei ontwikkelde 
composieten berging tegenover zijn woning 
aan de galerij op de bovenste verdieping van de 
Schiecentrale 4B.

Ben je nieuwsgierig naar dit RVS geweven 
gordijn en of naar de composieten bergingen, 
we vertellen je er graag meer over. Bel of mail 
gerust voor een afspraak. Het bureau van Mei is 
gevestigd in de Schiecentrale dus we leiden je 
er graag rond!
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over Milou van Ham

VOOR LOTTE
Melissant- en Middelharnisstraat, Pendrecht, Rotterdam
2009

materiaal glas appliqué, zandstraalwerk
formaat 28 ramen, een raam is circa 1925 x 1215 mm (bxh). letterhoogte kleine letters: 2 cm
 letterhoogte grote letters: 22 en 35 cm

in opdracht van CBK Rotterdam
architect Originele bouw: Vermeer en Van Herwaarden. Renovatie: Van Schagen Architecten, Rotterdam

extra informatie over het werk In Voor Lotte zijn een aantal bevlogen en heldere teksten van Lotte Stam-Beese te lezen. Zij was de 
Rotterdamse stedenbouwkundige die zich in de tijd van de wederopbouw bezig hield met het ontwerp van Pendrecht. Ik gebruikte 
een aantal van haar (ook ongepubliceerde) teksten. Ze laten zien hoe zij en men in die tijd over stedenbouw en architectuur dacht. 
Ik koos ervoor dat gedachtengoed openbaar te maken in twee lagen tekst. De lange teksten, in kleine letters, 2 centimeter hoog, 
zijn afkomstig uit het Lotte Stam-Beese archief van het Nai, Rotterdam. Deze teksten zijn gezandstraald aan de straatzijde van het 
glas. De grote letters zijn ontworpen in twee verschillende hoogten: 21,7 en 34,7 cm en uitgevoerd in appliqué. Het zijn begrippen die 
gekozen zijn uit de lange tekst die op diezelfde ruit gezandstraald is.

te zien een portiekwoningenblok (boven) en een raam van binnenuit (onder)

fotograaf Scagliola/Brakkee, Rotterdam

VAN BETOVERING TOT WANNEER
Landingslaangebied Ypenburg
2003

materiaal gepolijst prefab beton met uitgespaarde letters
formaat muren: 0,22 x 0,90 x 10,30/11,65 m. gebied: 70 m x 2,5 km

in opdracht van Samenwerkingsverband Ypenburg
stedenbouwkundige Palmboom & Van den Bout, Rotterdam

extra informatie Uitgangspunt voor dit kunstwerk is de enorme ruimte van het Landingslaan-gebied in tegenstelling tot de intensieve 
bebouwing van vinex-locatie Ypenburg. Deze grootsheid van het gebied vroeg naar mijn idee om een stevig gebaar van het kunstwerk. Ik 
selecteerde tweeëndertig woorden uit vier categorieën: 
Tijd: steeds - traag - synchroon - nu - wachten - datum - opnieuw - wanneer - eens
Kleur: ultraviolet - hemelsblauw - mosgroen - eigeel - knaloranje - bloedrood - kiezelgrijs
Liefde: betovering - naderen - verlangen - hart - vuur - dierbaar - glimlach - geheim - chemie
Detail: contour - element - herinnering - nuance - polkadot - schaduw - stofgoud
De muren zijn gemaakt van prefab beton, waaraan voor de kleur een speciaal samengesteld granulaatmengsel is toegevoegd. De 
voorzijde is gepolijst waardoor de aard en de kleur van dit mengsel tevoorschijn komt. Van de in totaal veertig geplaatste keermuren 
zijn er tweeëndertig voorzien van woorden. Voor de andere acht staan fietsbeugels. Elk woord op elke muur staat op zichzelf en past 
tegelijkertijd in het totaal van het kunstwerk. 

te zien vorige pagina een kopse kant van het Landingslaangebied met CONTOUR en BETOVERING
te zien deze pagina VERLANGEN (boven) en SYNCHROON (onder)

fotograaf Van Deventer, Rotterdam. Foto’s beschikbaar gesteld door Projectbureau Ypenburg.

Het werk van Milou van Ham heeft altijd met 
andere mensen te maken, in ieder geval met wat 
er tussen mensen is. 
Zij maakt locatiegebonden kunstwerken in de 
openbare ruimte. Een Van Ham is qua vorm 
en inhoud geïntegreerd in de context van de 
locatie. 
Taal en beeld, communicatie en interactie 
vormen de basis van elk eindproduct. 
Elk kunstwerk komt tot stand door nauwe 
samenwerking met opdrachtgever, architect, 
eindgebruikers, andere creatieven en 
producenten

  TENTOONSTELLING/PROJECT LOCATIE
 2015 MMM Huistentoonstelling Milou van Ham, Rotterdam
  Digitale rondwandeling Rotterdam in beeld (werktitel), in ontwikkeling Rotterdam
 2014 Ma(r)king Time, interactief on- en offline poster project i.s.m. MD PrintRoom, Rotterdam
 2013 Pulsar # 010, groeps Pulchri, Den Haag
  As tears go by, groeps Galerie Cokkie Snoei, Rotterdam
 2009 Shhhh, vrrr, groeps - Küf-Mold Winkels op Zuid, Rotterdam
  Witte leegte, zwarte leegte, i.s.m. Jan Adriaans - Zwerv. tent. #14 Tijdelijk leegstaand kantoorpand, Rotterdam 
 2008 Kapitale K, groeps TAC en Daglicht, Eindhoven - Dutch Design Week
 2006 Presentaties werkperiode Daglicht/Beeldenstorm, groeps MU, Eindhoven / Galerij Jan Colle, Gent, BE 
 2004 Meten is weten, ruimtelijk manuscript St. Vedute, Boijmans van Beuningen, R'dam 
  

  TITEL - PUBLICATIE/UITZENDING UITGEVER/ZENDER
 2012 In opdracht, zestig jaar percentageregeling, bk bij rijksgebouwen SUN, Wijnand Galema (e.a.)
  Kut en lul, 2 kunstenaarspagina's - Mr. Motley, sex het achtste wereldwonder Virtùmedia, Zeist
 2011 Han Nefkens, 10 jaar mecenas / 10 Years of Patronage Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam
 2010 Raamvertellingen CBK, Rotterdam
 2009 Woordenstroom Nederland 2
 2007 Eaus et Fleurs de Milou van Ham in Currency issue 4, Sico Carlier Episode Publishers, Rotterdam
 2005 Scheldwoorden en koosnamen voor Mr. Motley zoekt systeem St. Art for you(th), Amsterdam
 2004 Portfolio Milou van Ham, Items #4 Uitgeverij BIS, Amsterdam 
  Kunst bij rijksgebouwen 2000-2003 Episode Publishers, Rotterdam
 2003 Van betovering tot wanneer - grafisch ontwerp: Ben Laloua Samenwerkingsverband, Ypenburg
  Letterwerk - grafisch ontwerp: Irma Boom TPG Post, Den Haag
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over Tsead Bruinja

Tsead Bruinja (Rinsumageest, 1974)is dichter 
en woonachtig te Amsterdam. Hij debuteerde 
in 2000 met de Friestalige bundel De wizers 
yn it read/ De wijzers in het rood (Bornmeer). 
Samen met het collectief Gewassen won 
hij in 2002 het Hendrik de Vries-stipendium, 
uitgereikt door de stad Groningen. Bruinja's 
Nederlandstalige debuut Dat het zo hoorde 
(Contact) werd gepubliceerd in 2003 en het 
jaar daarop genomineerd voor de Jo Peters 
PoëziePrijs. Bruinja stelt bloemlezingen 
samen (o.a. de befaamde Kutgedichten en de 
bloemlezing Droom in Blauwe regenjas - nieuwe 
Friese dichters), recenseert, presenteert, 
interviewt en treedt op in binnen en buitenland 
(o.a. in Indonesië, Nicaragua en Zimbabwe), 
vaak met muzikant Jaap van Keulen en soms 
ook met flamencodanseres Tanja van Susteren. 
Zijn meest recente bundels zijn Overwoekerd 
(Cossee, 2010), in 2012 genomineerd voor de 
Ida Gerhardt Poëzieprijs, en Angel (Bornmeer, 
2008). Die laatste verscheen als krant en werd 
op website De Contrabas als gratis download 
binnen een maand 2000 keer gedownload. Sinds 
2008 schrijft Bruinja één keer per maand een 
gedicht bij de actualiteit voor het EO radio 1 
programma Dit is de dag. In datzelfde jaar 
maakte zanger en caberetier Herman van 
Veen schilderijen bij zijn werk die geëxposeerd 
werden in het Natuurmuseum Fryslân te 
Leeuwarden. Enkele van die schilderijen zijn hier 
te zien. Eind 2008 werd Bruinja genomineerd als 
Dichter des Vaderlands voor de periode 2009-
2013. Bruinja werd tweede. In 2013 verscheen 
het boek Stofsûgersjongers / Stofzuigerzangers 
(ütjouwerij Afûk) met etsen van Mirka 
Farabegoli en de debuut cd van klassiek 
saxofoniste Femke IJlstra. 

Sinds kort treedt Bruinja op als onderdeel 
van het Trio Seunnenga, Bruinja en Talma met 
Jankobus Seunnenga (Pigmeat, Kobus gaat naar 
Appelscha) en Meindert Talma (Meindert Talma 
& The Negroes). 

In 2010 werkte Bruinja mee aan de CD/DVD 
'Dylan in het Fries' met Friestalige covers van 
Bob Dylan. 

Bruinja werkt regelmatig met beeldend 
kunstenaars, typografen en vormgevers, 
waaronder René Knip, Ramon Verberne en Joep 
van der Made. 

Quote over de poëzie van Bruinja:
"Hij is een dichter die teder en liefdevol kan 
zingen, maar ook stevige, ruige beelden en 
klanken kan gebruiken. Zachtmoedig én stoer. 
Een strelende hand én een vuist...Tsead 
Bruinja is een zachtmoedig zanger, die af en 
toe onverwacht hard en ruig uit de hoek kan 
komen." (Willem Thies op Poëzierapport)

Overige werkzaamheden
Bruinja was van 2006 tot zomer 2009 redacteur 
van het poëzietijdschrift Awater. Eerder was hij 
redacteur van het Friese literaire tijdschrift Hjir. 
Daarnaast was Bruinja lid van de Commissie 
Letteren van de Raad voor Cultuur en zit hij in 
de besturen van de auteursrechtenorganisatie 
LIRA en de Stichting Jo Peters PoëziePrijs. 
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Colofon

Architect:
Mei architects and planners

Team:
Robert Winkel, Menno van der Woude, Robert Platje,
Roy Wijte, Michiel van Loon

Beeldend Kunstenaar:
Milou van Ham i.s.m. grafisch ontwerper Moniek Driesse

Dichter:
Tsead Bruinja

Opdrachtgever:
Mitros, Utrecht

Tegelfabrikant:
Koninklijke Tichelaar, Makkum

Fabrikant gevelelementen:
Betonfabriek Decomo, Moeskroen, België

Mallengieter:
Studio Schinkelshoek, Culemborg

Frezer:
Solid Shapes, Rotterdam

Aannemer:
Era Contour, Zoetermeer

Constructeur:
PBT, Delft

Adviseur bouwfysica:
Peutz, Zoetermeer

Druk:
Pumbo.nl




