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VOORWOORD

Deze derde BrickVision bruist van de nieuwe ideëen.. Niet alleen laten we weer een

prachtige collectie van projecten met baksteen zien, ook is er een positief moment

van bezinning en een uitdaging om mee te denken over de toekomst van keramiek.

Om met het laatste te beginnen: Wienerberger is een samenwerking aangegaan met

het Europees Keramisch Werkcentrum (.ekwc) en wil daarmee de zoektocht naar de

creatieve en technische mogelijkheden van keramische bouwmaterialen in nieuwe

banen leiden. De uitdaging wordt meteen voor de voeten gelegd in de vorm van een

uitnodiging om mee te doen aan (internationale) workshops en experimenten met en

over keramiek. Uiteraard zal BrickVision te zijner tijd verslag doen.

Een interview met Sjoerd Soeters geeft altijd stof tot nadenken. Nu eens niet een ver-

haal over het puzzelen op het niveau van waalformaat, maar op het niveau van de

stad. De keuze voor een baksteen kan ingrijpende en langdurende gevolgen hebben. 

Dat laatste toont bijvoorbeeld ook het project in Tilburg van Jo Coenen en zijn

bureau: de zoektocht naar de juiste baksteen voor een uitbreidingsproject nam veel

tijd in beslag. Er was al zo ontzettend veel verschillend steenachtig gevelmateriaal in

de omgeving, dat een enkele baksteen zo maar de verbindende factor voor een heel

project kon worden. En dat dus ook deed.

Elke project zijn eigen baksteen. Als er iets is, dat uit deze BrickVision blijkt, is dat het

zoeken naar de juiste baksteen niet licht moet worden opgevat. Gelukkig is er keuze

genoeg. Wienerberger hoopt te kunnen helpen met die keuze, heeft daarvoor ook de

expertise in huis. Want wat is er prettiger om gezamenlijk te werken aan een mooi

project en er daarna nog langdurig plezier van te hebben? 

We hopen dat u een moment vindt om – samen met ons – even rustig te genieten

van de in deze BrickVision getoonde projecten. 
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Kleur als 
herkenningspunt

ROTONDE, HEESCH

Kunstenaar:

Jeroen van Westen, Enschede

Architectenbureau: 

Ingenieursbureau Van Kleef, Vught

Opdrachtgever: 

Gemeente Bernheze

Sortering: 

Wienerberger Kijfwaard - Bruno, Grigio, Latina, Mastiek, 

Nero, Orano, Siena, Solane - vormbak, dikformaat

Kenmerken: 

Kunstwerk in straatbakstenen

Rotondes zijn letterlijk herkenningspunten. De nieu-

we wijk De Hoef in Heesch, gemeente Bernheze,

wordt van twee kanten af ontsloten zonder een door-

gaande verbinding door de wijk. Een rotonde mar-

keert de ingang tot de wijk. Kunstenaar Jeroen van

Westen gaf met een vierkleurig mozaïek letterlijk

richting aan de infrastructuur.

De ontsluiting van de tweede fase van uitbreidingswijk De

Hoef in Heesch is nog niet voltooid. De belangrijkste toe-

gangswegen zijn de Graafsebaan en de Nistelrodeseweg.

De toegang aan de Graafsebaan zal nog enige jaren op

zich laten wachten, maar de rotonde die de toegang aan

de Nistelrodeseweg markeert, is nu gerealiseerd naar het

ontwerp van Jeroen van Westen. 

De kunstenaar is vanaf de initiatieffase bij het ontwerp van

de wijk betrokken. Hij kreeg daarbij de opdracht om de

waterhuishouding binnen de wijk te verbeelden. Een kolfje

naar zijn hand, want de wisselwerking tussen natuur en

cultuur is een terugkerend thema in het werk van Van

Westen. Om de toegangswegen van de wijk te markeren,

werd besloten om Van Westen ook in te schakelen voor de

vormgeving van de rotondes.

Voor de rotonde aan de Nistelrodeseweg koos Van

Westen voor een bolsegment, belegd met een ‘mozaïek’

van bakstenen. Bernheze ligt niet ver van de Maas, in een

gebied waar prachtig traditioneel baksteenwerk is toege-

past voor huizen en wegen. De materialen en kleuren uit

de directe omgeving gebruikte Van Westen om zijn moza-

ïek te componeren. 

Het mozaïek bestaat uit vier kleuren, georiënteerd op de

windrichtingen: geel (zuid), rood (oost), bruin (noord), zwart

(west). De vloeiende kleurovergangen ontstaan door varia-

ties in de kleuren van de bakstenen en door de bakstenen

te leggen volgens een toevallig patroon binnen bepaalde

cirkelsegmenten. 

De toekomstige rotonde aan de Graafsebaan zal identiek

zijn in maat, materiaal en kleurstelling. Pas als deze roton-

de is gemaakt, zal zichtbaar worden dat de twee ontslui-

tingswegen niet parallel lopen. Bij benadering van de

rotondes zal een andere kleur zichtbaar zijn, hetzelfde

geldt voor weggebruikers die de wijk verlaten.

Van Westen heeft met deze twee rotondes dus niet alleen

herkenningspunten gemaakt, maar ook een kompas. De

rotondes zijn oriëntatiepunten: oriëntatie op de ruimte en

op de culturele historie van het invloedsgebied van de

Maas.




