Creatief met Kazematten levert vele ideeën
Dank allereerst aan de deelnemers voor de bevlogenheid en
inspiratie en vooral de goede ideeën die verder uitgewerkt
gaan worden! Wij kijken terug op een mooie bijeenkomst in
het prachtige Werk aan de Korte Uitweg. Fantastisch
hoeveel tips en nieuwe ideeën er zijn uitgewisseld!
In het Nederlandse landschap staan honderden betonnen
‘bunkers’ van Nederlandse makelij uit de Mobilisatie van
1939 – 1940 waar we niets mee doen. Officieel hebben deze
gebouwtjes de naam “groepsschuilplaats” en boden ze
groepen infanteristen, soldaten van het Nederlandse leger, bescherming tegen
artilleriebeschietingen. Niet of nauwelijks in de Tweede Wereldoorlog gebruikt, krijgen ze de laatste
twee jaar steeds meer aandacht als landschappelijke waarde in het kader van de UNESCO nominatie
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam. Dit was de aanleiding voor een
kennis- en inspiratiemiddag waarop experts op het gebied van kazematten en bunkers, visionairs,
kunstenaars, gebruikers en eigenaren met elkaar in discussie gingen over de mogelijkheden van
ideeën, suggesties, plannen en wensen voor (her)gebruik.
Meer dan 50 deelnemers aan Kennis- en
inspiratiemiddag over hergebruik van kazematten,
groepsschuilplaatsen en bunkers waren op 17
september jl. te gast op Werk aan de Korte Uitweg
(WKU), waar een theehuis met vergaderruimtes
gecombineerd worden in een energie-neutrale
organisatie. WKU werkt samen met De Groene
Koepel voor het promoten van de camping op het
binnenterrein. Het fort is een ‘soort buurthuis’ dat
zowel plek biedt aan professionele meetings van mensen als aan (seizoensgebonden) een slaapplek
voor vleermuizen.
Yuen Yen Tsai was als illustrator gevraagd om het creatieve
proces van de middag te verbeelden in een serie ‘cartoons’.
Om het onderwerp Kazematten (of liever gezegd de
Groepsschuilplaatsen GSP) inhoudelijk te verdiepen was
Onno de Meer (militair historisch uitgeverij Jomini) gevraagd
om zijn publicaties in een marktkraam uit te stallen. De
sprekers van de middag ontvingen bovendien een
exemplaar van illustrator Lex Tempelman zijn klassieke
bouwplaat van de Type P Groepsschuilplaats. Hij toonde
samen met Onno in een mini infomarkt zijn andere bouwplaten.
Burgerparticipatie faciliteren
Voorzitter Harry Louwenaar daagde eerst vooral vertegenwoordigers van eigenaren van een
groepsschuilplaats uit om op zoek te gaan naar verrassende herbestemmingen, om het unieke
karakter beter te gaan benutten. Hij ondervroeg Erik van Tooren, gebiedsmakelaar binnen de Nieuwe
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Hollandse Waterlinie waarom de provincie bij dit initiatief betrokken
was. ‘Burgerparticipatie om het landschap tussen de forten te
ontsluiten wordt steeds belangrijker, en verhalen kunnen daarbij
instrumenteel zijn’, aldus Van Tooren. ‘Het initiatief van V6, medeorganisator van deze middag, volgt die lijn en probeert bewoners en
bezoekers nadrukkelijker te betrekken bij het verhaal van de
Waterlinie. De provincie hoopt dat daarmee bijgedragen kan worden
aan het slagen van de UNESCO aanvraag om in juli 2020 de Nieuwe Hollandse Waterlinie ook deel te
laten uitmaken van de Werelderfgoedlijst van UNESCO. En om alle ideeën die leven bij burgers en
maatschappelijke organisaties te realiseren wil de provincie zich meer begeven in een faciliterende
en minder in een (be)sturende rol.’
Wauw, zoveel?
Louwenaar ondervroeg ook Henk Dijk van de Stichting Piramides in de Polder (sinds 2017). Henk is
van huis uit fotograaf en had al heel lang de onbedwingbare drang om zoveel mogelijk ‘Versteende
Ridders’ vast te leggen. Dit werd ook de titel van zijn inmiddels gepubliceerde fotoboek wat weer de
aanleiding was om de 540 nog bestaande Type P groepsschuilplaatsen onder de paraplu van de
stichting te gaan beschrijven en vastleggen. Voorzitter Louwenaar kon zijn verbazing niet
onderdrukken en vroeg wanneer de heren van de stichting klaar zouden zijn. ‘Als er nog een boek en
de app (in ontwikkeling) gevuld zijn –
hopelijk in 2020 - , waarbij het
schetsen van de geschiedenis naast
het esthetisch genieten minstens zo
belangrijk is’, aldus Henk Dijk: ‘We
streven naar een etalage van
Kazematten’.

Architect Bruno Despierre van het Vlaamse bureau B-ild deed mee aan een ontwerpwedstrijd om de
meest veilige vakantieplek te ontwikkelen. De muren van de kazemat op Fort bij Vuren zijn 69,8 cm
dik en dat sprak hem wel aan. De foto’s op de website van Fort bij Vuren laten een aantrekkelijk
interieur zien, met een buitenterras in een lommerrijke omgeving. Bruno moest het noodgedwongen
inrichten als een – tegenwoordig populair - ‘tiny house’. Vier personen kunnen in de
groepsschuilplaats overnachten en dus moest alles moduleerbaar en multifunctioneel worden
ontworpen. De ruimte is nog steeds te huur, maar het loopt niet storm.
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Gerco Meijer (bunkerQ) kwam als derde geïnterviewde
aan het woord in het plenaire eerste uur. Hij werkt al
20 jaar aan projecten in de waterlinie en liet een
afbeelding zien van de “schuilplaats voor een
schuilplaats”. Een prefab betonnen schuilplaats uit
WO1. Bijzonder vanwege de mogelijk eerste toepassing
van prefab betonelementen in Nederland. Restaureren
blijkt technisch moeilijk en lijdt eigenlijk tot een
complete reconstructie, iets wat de authenticiteit dan
weer geweld aan doet. In plaats daarvan is gekozen
voor een bijzondere overkapping, 15 m vrije overspanning, die de originele schuilplaats enigszins
beschermt tegen de weersinvloeden. Het dak werkt tevens als een omkadering en accentuering van
de schuilplaats, het biedt recreatief medegebruik door de picknick tafel die in dezelfde constructie is
opgenomen. Het dak kan gezien worden als een actieve vorm van stervensbegeleiding, het verval en
einde is onvermijdelijk, echter op deze wijze duurt het wat langer.
De bij vrijwel iedereen bekende Polderwachter Marcel Blekendaal is ook bij Piramides in de Polder
actief, en loopt zich - volgens eigen zeggen - ‘rot’. Hij kent veel verhalen die hij kwijt kan in het
onderwijs. Met ‘Pap, dat is geen bunker, maar een groepsschuilplaats’ heeft hij naar aanleiding van
zijn gastlessen kinderen hun ouders horen corrigeren. De kunstenaar in Marcel ontwikkelde het
project Koe-Moefleren waarbij een groepsschuilplaats in de kleuren van een zwarte bonte koe werd
‘gepimpt’.

Sjoerd Schaapveld (Lab S) was vooral onder de indruk van deze bouwwerken door het besef dat het
er zoveel zijn! ‘Zo inspirerend en ze staan ook nog vaak op de mooiste plek in het landschap!’ Hij
vroeg zich af wat je er aan zou kunnen toevoegen, en samen met zijn compagnon Maaike Westinga
ontwikkelde hij het concept van een multifunctioneel platform om boven op de GPS een steeds
wisselende beleving te bieden. Vaak kun je de GSP niet in, en dus zocht hij het hogerop. Daar kun je
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de plattegrond van het interieur verbeelden, of haken aanbrengen voor een tent om in te
overnachten.
Genoeg inspiratie
Na de plenaire creatieve input gingen de deelnemers uiteen in 4 groepen. Yuen Yen gaf met het
tonen van enkele van haar inspiratieschetsen nog enkele vragen en gedachten mee: ‘Laat je je leiden
door de stilte van een GSP plek of ga je die stilte juist organiseren?’ Zoals zij het ziet is een betonnen
muur geen hindernis, maar geeft eerder aanleiding tot ‘ontsluiting’ van ideeën.
Het weer werkte mee en de meeste groepen hadden, met ieder één van de sprekers in hun midden,
een plek onder de late zomerzon gevonden om een inspirerend idee te bedenken en na een
brainstorm van een uur, kort te pitchen. De provincie stelde enkele Vouchers van 750 Euro
beschikbaar om de door een jury gekozen winnaars het concept naar een volgende fase te brengen.
De haalbaarheid, het toeristisch en recreatief potentieel, creativiteit in ontwerp, verhalend
perspectief en aantrekkelijkheid voor burgerparticipatie waren de aspecten waarop René Ros,
Menno Heling en Erik van Tooren als jury hun oordeel baseerden.
‘Werken met vorm’ was de titel van de eerste pitch, waarbij naast of bovenop bestaande GSP’s een
identieke vorm uitgevoerd in ander materiaal het heden en verleden moest verbinden, en daarmee
het verder bouwen aan de linie verbeelden.
‘Waterbewustzijn’ kenmerkte het tweede plan om de GSP’s in te zetten bij het visualiseren hoe hoog
het water zal stijgen bij een verdere opwarming van het klimaat. Tevens tonen veel GSP’s een ander
het zorgelijke fenomeen van bodemdaling. De educatieve waarde van dit verhaal kan veel burgers bij
de Waterlinie en het landschap verbinden.
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‘Stilte beschermen’ stond centraal bij een ander plan om de natuur rond GSP’s minder toegankelijk
te maken door ontwerpingrepen zodat het geheimzinnige van de plek gekoesterd kan blijven.
De een na laatste pitch ging uit van de 160 bunkers die verdwenen zijn.
De drang om ze te gaan verzamelen leidde tot de wens om een
‘Monument voor de Verdwenen Bunker’ te ontwikkelen als iconische
eye-catcher in de Waterlinie. Een ontwerp voor alles wat er niet meer
is, met als beeld het hotel van gestapelde Zaanse huisjes in het
achterhoofd.

De laatste pitch moet gaan zorgen voor een toolbox van ideeën
en suggesties voor eigenaren die een GSP in de achtertuin hebben
staan. Onder de titel ‘Bed & Bunker’ een merk en platform bieden
voor boeren die die dingen die toch maar in de weg vinden staan,
om ze te exploiteren. Je kunt er dus ook iets mee verdienen en er
lol aan beleven. De Toolbox bevat inspiratie (glijbaan vanaf het
dak) tot hoe om te gaan met de nodige regelgeving.
Prijzenfestival
Niet 2 maar 3 concepten mochten van de jury verder ontwikkeld worden: Het Monument, de
Toolbox en Waterbewustzijn gingen naar de volgende rond, waarover binnenkort meer.
Heb je zelf ook ideeën voor GSP’s? Deel dan je plan op www.Werkplaats-Waterlinies.nl een
community platform speciaal door de provincie en V6 ontwikkeld is om #kennisdelen,
#netwerkvormen, en #projecten presenteren te bevorderen.

Referenties
Meer informatie over de sprekers en de informatiemarkt, in volgorde van spreken:













Provincie en het Pact van Ruigenhoek (waaronder deze activiteiten vallen): Link naar pagina
op Werkplaats Waterlinies
V6: website en verwijzing naar Werkplaats Waterlinies
Henk Dijk: Piramides in de Polder
Versteende Ridders
Yuen Yen Tsai, illustratrice: website
Militair historische uitgeverij Jomini: website
Bouwplaten van Lex Tempelman: website
Bruno Despierre: interview op if then is now; website Fort Vuren, eigen website
Gerco Meijer, website BunkerQ
Marcel Blekendaal, website polderwachter
Sjoerd Schaapveld: website Lab-S
Website voorzitter Harry Louwenaar
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