Is prettig-voelen
te ontwerpen?

De setting op het mooi uitgelichte podium belooft veel
goeds. Een leren fauteuil, een ouderwetse schemerlamp,
grijze gordijnen van onderaf beschenen door paarse
LED-verlichting. In de hoek de ‘potten- en pannenset’ van
geur-DJ Carlijn Stevens. Pianogeluiden, gitaarflarden en
vogelgetjilp vullen de zaal.

Scheppend bezig

Na de aftrap door dagvoorzitter Marion Matthijssen
(‘twitter gerust over wat jullie horen, zien, ruiken, proeven
tijdens de afwisselende sfeer-ontdekkingstocht vandaag’)
is het woord aan Angelique Nossent, eigenaar van Begane
Grond en organisator van wat na afloop blijkt een bijzonder
geslaagde en sfeervolle bijeenkomst. ‘Ieder van ons is
dagelijks scheppend bezig, creëert bewust en onbewust
sfeer. Door de kleding die we dragen, de luchtjes die we
opdoen. Kleuren, geuren en smaken zijn onze voeding.
Vandaag tijdens het congres creëren we samen sfeer. Om de
dialoog te bevorderen, passeren verschillende thema’s de
revue en stellen we een alledaags sfeervoorbeeld centraal:
Plein 1953 in Rotterdam Zuid, Pendrecht. Ooit bedoeld als
plein voor ontmoeting en verbinding, maar anno nu een
troosteloze en sfeerloze plek.

Pijn en medicijn.

Sferen, structuren en smaken ontbreken, de verbinding met
mensen is ver te zoeken. Een aantal deskundigen (tevens
congressprekers) passeert de revue. ‘Het is een belast plein.
Ik voel me er niet thuis, net als de bomen’, aldus Wim Lips
van FeelGood Garden. ‘Plein 1953 is vierkant, het rolt niet
maar klotst’, vindt Feng Shui-expert Nina Elshof. ‘Er is
geen ruimte voor blijheid en grootsheid, geen centrum of
houvast. Aanwezige energie kan niet rondgaan.’ ‘Er zit geen
lijn in het plein, het is chaotisch’, zo vat Dionysios Sofronas
(Aardoom Hoveniers) de pijn samen. ‘Zelfs de plataan, toch
bekend om zijn sterke structuur, laat het afweten.’
Maar waar pijn is, is ook een medicijn. ‘Het plein is absoluut
te redden’, vindt Elshof. ‘De kunst is om een dusdanige
kringloop van energie te bereiken dat speelsheid en blijheid
de kans hebben om te stromen.’ Lips: ‘Er moet groen komen
dat hier ook echt wil zijn, in harmonie met de bebouwing.’
Ook Angelique Nossent ziet mogelijkheden. ‘Belangrijk is
om bij een eventuele herinrichting bij de burger en juist
niet aan de ontwerptafel te beginnen. Krijg je de ziel van
het plein helder, dan kun je gebruiksgericht ontwerpen.’

Samen sfeer creëren op Sfeercongres 2012, NAI Rotterdam

Bevlogen sprekers, smakelijke verhalen, kleurrijke voorbeelden én een heuse geurDJ; het allereerste sfeercongres ooit bevatte alle elementen voor een gevarieerde en
geslaagde vuurdoop. En geslaagd was het, zo bleek na afloop. ‘Door de terugkoppeling
naar een concrete situatie en zichtbare resultaten gaat het thema sfeer écht leven.’
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Omgeving: het Nederlands Architectuur Instituut in
Rotterdam.
De mensen: ontwerpers, beleidsambtenaren, sfeermakers,
belangstellenden; zo’n 80 in totaal.
De aanleiding: het allereerste sfeercongres in Nederland ooit.
Werktitel: ‘Is prettig-voelen te ontwerpen?’

Visueel geluid

Tijd voor de eerste spreker van vandaag: lichtexpert GerardJan van Bruinessen (Fagerhult & Simes). In ongeveer 20
minuten neemt hij het publiek mee in een enthousiast
verhaal over (de sfeer van) buitenverlichting. ‘De kunst is
om bij een lichtontwerp dichtbij de natuur te blijven, zeker
in de buitenruimte. Licht op zichzelf is niets, totdat het
ergens op valt. Tegenwoordig –zeker sinds de opkomst van
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LED – wordt steeds meer gewerkt en gespeeld met
contrasten, kleuren, effecten, de lichtintensiteit.
Buitenverlichting is smaakgebonden – je vindt het mooi
of niet – maar creëert bij het juiste gebruik de meeste
fantastische effecten.’
Van licht is het vervolgens een kleine stap naar kleur. En
wie kan hier beter over vertellen dan Marijke van Loon, als
erkend kleurexpert onder meer bezig met de opzet van
een kleurmodule voor de Hogeschool Arnhem Nijmegen
(HAN). ‘Kleur is overal. Kleur doet leven. Wat de mensen
deden na de val van de Berlijnse muur? Schilderen!
De grijze gebouwen kleur geven. Daar kunnen we in
Nederland nog iets van leren. Het aantal kleurloze panden
schiet als padddenstoelen uit de grond. Terwijl geen enkele
kleur lelijk is. Alleen: hoe pas je ‘m toe? Kleur nestelt zich
in ons onderbewustzijn, is eigenlijk visueel geluid. Een
helder rinkelend belletje klinkt lichtblauw. Een zware
koebel daarentegen donkergroen. Kleur is een energievorm
die mits goed gebruikt, mensen blij maakt en beter laat
functioneren. Een enorm belangrijk sfeerelement dus!’

Ratio en gevoel

Tijdens de hieropvolgende dialoog ‘licht en kleur’ onder
leiding van Gerda van den Top ontspint zich een interessante
discussie tussen de gevoelsmatige en meer rationele
sfeerontwerpers. ‘Wie vanuit buik en hart ontwerpt, legt
contact, luistert en verbindt’, aldus een gevoelsontwerper.
‘Vanuit de ratio ontwerpen werkt niet, het is te bedacht.’
Daar is een overtuigd functioneel ontwerper het niet
mee eens. ‘Ontwerpen vanuit de ratio wordt neergezet
als ontwerpen zonder gevoel. Raar eigenlijk. Bestaat dat,
zonder gevoel ontwerpen?’ Gelukkig is er een middenweg,
betoogt iemand die harmonie predikt tussen beide
kampen. ‘Het gaat om de totale beleving, het zoeken naar
harmonie tussen sfeer en functie. Ratio en gevoel hebben
elkaar juist nodig. Het is allebei, niet van allebei een beetje.’
De geur van vanille en grapefruit vult langzamerhand het
auditorium, een creatie van Carlijn Stevens die vandaag
een sfeer zal verbinden aan alle dialogen. ‘De geur van
grapefruit is een positieve geur, vanille een warme geur.
Deze combinatie van positief en warm lijkt me een mooie
start.’

Energetische tuin

De eerste geursensatie krijgt een mooi vervolg als Wim
Lips het podium betreedt. De ‘uitvinder’ van het FeelGood
Garden-concept, gaat helemaal op in zijn verhaal over het
creëren van een eigen energetische tuin, een FeelGood
Garden. ‘Een FeelGood Garden is zo in harmonie dat je
disharmonie meetbaar uitsluit. Basis vormt de Gulden
Snede -blauwdruk van de natuur- en de getallen van
Fibonacci. Frequentie, trilling, ritme, materialen, vormen:
alles is in balans met elkaar. De FeelGood Garden bevat
die natuur die van origine in de mensen zelf zit. De
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tuin –waarbij we uitgaan van de vier elementen water,
lucht, aarde en vuur - creëert rust, vitaliteit, creativiteit,
levensvreugde; geeft nieuwe energie.’
Hoeveel energie, blijkt uit een voorbeeld dat Lips aanhaalt
over de FeelGood Garden die hij en zijn medewerkers
aanlegden voor de Floriade. ‘De tuin was zo in harmonie
dat een straalverbinding tussen het hoofdgebouw en een
bijkantoor naast onze plek niet mogelijk was.’
Prachtige hemelboom
Dionysios Sofronas, hovenier en getraind in het FeelGood
Garden concept, krijgt in de dialoog ‘Voel en Kies’ een aantal
interessante vragen voorgelegd. Zo wil iemand weten hoe
te werken met een tuin in een al bestaande omgeving.
‘De kunst is om met de tuineigenaar de waarde van de
tuin te bepalen. Denkt iemand te rationeel, dan moet je
de meerwaarde van het gevoelsaspect laten zien voor een
optimale harmonie. Vroeger zaagde ik te hoge coniferen
om als mensen dat wilden. Nu maak ik de waarde van een
boom duidelijk, wijs mensen bijvoorbeeld op de vogels die
er nestelen.’
Een nieuwe geur markeert het einde van de dialoog.
Stevens: ‘Ik kies voor de hibiscus passion, vanwege het
gepassioneerde verhaal van Wim en het natuurlijke en
rustgevende karakter van de hibiscus.’

Wild denken

Na de lunch is het podium voor experimenteel psycholoog,
onderzoekster en fotograaf Marina Meeuwessen. De
Rotterdamse lijkt misschien een wat vreemde eend in de
sfeer-bijt, maar werpt met haar verhaal over ‘De intrinsieke
stad, de stad die zich in ons hoofd heeft genesteld’ juist
een ander en daardoor waardevol licht op het thema.
‘Het gros van alle onderzoeken is gebaseerd op bewuste
waarnemingen; ik ben juist geïnteresseerd in het
onderbewuste. Wie zoals ik de stad bekijkt als een jungle –
als het ware wild denkt- ziet dingen die je normaal niet of
anders ziet. Ik maak foto’s van mensen, gebouwen, pleinen,
parken; classificeer ze en zoom in om de context opnieuw
vast te stellen. Herinneringen, gedragingen, associaties,
architectuur, vormen en patronen; het hele onderbewuste
van de stad komt voorbij. Wat ik onder meer met mijn
onderzoek wil aantonen is dat wat we zien en benoemen,
we niet hetzelfde hoeven te ervaren. En dat is wat sfeer ook
is. Twee personen kunnen een sfeer als gezellig omschrijven,
maar de sfeer als zodanig en dus de omgeving als heel
verschillend ervaren. Kijken naar het onbewuste helpt de
sfeer van een stad te begrijpen en dat is uiteindelijk wat de
maatschappij wil.’

Weerstand wegnemen

Anders kijken is ook het devies van volgende spreker
Germaine Sanders, eigenaar van 2FLUXstadprojecten.
‘Zijn sfeer en een goed gevoel te ontwerpen? Het is maar
hoe je kijkt. Neem Plein 1953. Voor wie is het? Wat wil je
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met je ontwerp bereiken? Waarom? Mijn advies voor de
ontwerpers van een ander Plein 1953: vraag het de mensen.
Wat voor toekomst zien zij in het plein?’
Het ontwerpen van sfeer is vaak het wegnemen van
weerstand, betoogt Sanders. ‘Je zoekt verbindingen met
mensen die iets met die sfeer willen. Er thuis willen komen
en er thuis zijn. Sfeer ontwerpen is componeren met open
lucht, uitzicht en aanwezige routes in plaats van uit te
gaan van vloeroppervlakte, het aantal parkeerplaatsen en
de benodigde vierkante meters. Een goede sfeer is kijken
naar de toekomstwaarde van een ontwerp. En die is te
beïnvloeden, vanuit de gedachte van mij, ook van mij, van
iedereen. Het is maar hoe je kijkt.’

Vers gemaaid gras

Iemand die goed kijkt maar misschien nog beter ruikt, is
bloemsierkunstenaar, geur- en aroma-expert, Jacques
Coolen. ‘Ik kan door bloemengeur overweldigd worden.
Daarom heb ik het zo naar mijn zin in mijn woonplaats
Keulen, de stad van de Eau de Cologne. Geur is een mooie
manier om te communiceren. Geur raakt emoties, bereikt
onze diepste gevoelen, brengt ons in hogere sferen. Met
mijn florale werken stem ik geuren, kleuren en vormen
harmonisch op elkaar af om zintuigen optimaal te prikkelen.
Mensen hebben iets met bloemengeur. Net als met de geur
van vers brood, hout, vers gemaaid gras of fruitig fruit.’
Geuren roepen ook sferen en herinneringen op, vertelt
Terra Architectura 4 - 2012
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Coolen.‘Denk ik aan sfeer, dan denk ik aan vroeger thuis. Met
het creëren van geur is het net zoals met het ontwerpen
van sfeer. Je moet naar mensen en hun emoties luisteren,
niet blind varen op alleen maar sjablonen en tabellen.’

ABonnee
WerFT
ABonnee

Vijf elementen

Werf een abonnee en maak kans op een gratis deelname aan
de fotoworkshop ‘buiten in beeld’ van Henk Dijkman.
Stuur een email met uw gegevens en de gegevens van de nieuwe abonnee naar info@terra-architectura.nl en uit de inzendingen
wordt door mr. J.J. Dijkman de winnaar getrokken.

nummer 1 in duurzaam Europees hout

kastanje hekwerk • kastanje palen • poorten • buitenmeubilair • eikenhout • douglas & lariks • heide- en wilgenmatten • diverse afrasteringen

www.kastanjehout.nl

Geen zweverige verhalen

Na een inspirerende dag is het tijd om de balans op te
maken. Hoe hebben deelnemers het eerste sfeercongres
ervaren? Wat volgt, is een aantal verschillende alleen maar
positieve reacties. ‘Het was een goed idee om Plein 1953 als
rode draad te nemen; door terugkoppeling naar concrete
situatie en resultaten gaat het thema leven.’
Het allerlaatste woord is voor een blije Angelique Nossent.
‘Bedankt iedereen hier aanwezig. Voor het meedenken,
meedoen en meevoelen. Ik voel alle energie, zie alle kleuren;
het lijkt wel een film. Mijn dag kan niet stuk. Ik ga door met
mijn passie en hoop dat jullie hetzelfde doen!’

In de volgende aflevering Over sfeer ontmoet
Angelique Nossent: Esther Janssen, van
‘ontmoetingen’. Zij gaat in op de vraag hoe
onze steden, dorpen en landschappen een
gevoel oproepen en een indruk achterlaten.
Het zijn elke keer nieuwe ontmoetingen op
een plek, met de mensen en vooral met jezelf.

Vierkant plein

‘Op Plein 1953 zijn aarde en water met elkaar in conflict’,
vervolgt Elshof. ‘Dat geeft modder en leidt tot stilstand,
een rigide energie. De link met het willen zijn, het je er

Van Vliet Kastanjehout | Gooyerdijk 41 | 3947 NB Langbroek | www.kastanjehout.nl
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Na de derde dialoog –waarin een voormalige en een
huidige bewoner van Plein 1953 over hun sfeerervaringen
vertellen – is het woord aan Feng Shui adviseur Nina Elshof.
‘De film over Plein 1953
raakt me, omdat het precies weergeeft wat sfeer doet met
de omgeving en de mens in die omgeving. Duidelijk is dat
elke omgeving een ander appel op ons doet. De omgeving
geeft ruimte aan hoe jij de omgeving beleeft. Dat maakt
de vertaling naar een ontwerp ook zo lastig. Eeuwenlang
kwam sfeer tot uitdrukking in architectuur; het middel om
de beleving van energie in een bepaalde tijd tot uitdrukking
te brengen en zichtbaar te maken. Veel gebouwen zijn dan
ook geconserveerde statements, terwijl we vanuit onze
beweging met de natuur juist iets willen dat beweegt.
Feng Shui biedt inzicht in de relatie tussen de mens en zijn
omgeving; het maakt de relatie herkenbaar.’
Feng Shui, 3000 jaar geleden ontstaan in China, gaat uit
van het bouwen volgens de vijf elementen water, hout, vuur,
aarde en metaal. En dus niet van de in het Westen bekende
vier-eenheid aarde, water, lucht en vuur. ‘Ooit hadden
wij ook vijf elementen, tot tijdens het tweede Vaticaans
Concilie het keurslijf is aangesnoerd’, aldus Elshof. ‘Vanaf
dat moment leven we in een vierkante wereld die niet rolt,
energie vastzet en staat voor behoud. Feng Shui gaat uit
van yin yang, de Chi-energie, het harmonische in balans
zijn met jezelf en met elkaar, de cyclus van reïncarnatie en
wederkerigheid.’

thuisvoelen, ontbreekt. Slagen we erin de wensen van
bewoners te vatten in een prettige sociale omgeving
waarin op gelijkwaardig niveau contact wordt gelegd, dan
is het plein absoluut te redden.’
De geur van jasmijn vult de zaal. Over het waarom, zegt
Stevens: ‘Jasmijn is rustgevend, staat voor harmonie en de
verbinding met de eigen spiritualiteit. Precies wat Plein
1953 kan gebruiken!’

Tekst: Pieter Matthijssen (www.123-tekst.nl)
Foto’s: Isabelle Hattlink en pag 64 Henk Dijkman
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Groen Kunst Licht, niet te verwarren met groen kunstlicht!
Een congres over licht, tijdens de Dutch Design week, gunt
je weer eens een heel andere kijk op licht. In deze TA hebben
we een paar inspirerende buitenlandse reportages. Zo ging
Jana Schmidtchen naar Helsinki en zag daar de zeevesting
Suomonlinna, één van de populairste toeristische attracties
van Helsinki. De Finnen laten daarmee zien hoe je met
groen erfgoed om moet gaan. En om het nog noordelijker
te zoeken, ging Alice Broeksma naar Reykjavik in IJsland.
Zij maakte een mooi verhaal over het IJslandse licht, de
kunst op het vliegveld en de IJslanders. Over licht gesproken,
zonlicht kun je natuurlijk gebruiken als duurzame energie.
En juist in Abu Dhabi, waar de energie als een zwarte drab
bijna spontaan de grond uit komt, is men een duurzame
stad aan het bouwen: Masdar City! Groen, water, wind en
zonlicht zijn de ingrediënten van deze stad van de toekomst.
Er is gelukkig nog zo veel moois te laten zien! Genoeg om u
te wapenen in deze soms onvoorspelbare tijden. Eén ding is
zeker: TA blijft een inspiratiebron die niet opdroogt.
Veel plezier met de laatste TA van 2012 en alvast veel geluk
en voorspoed gewenst in 2013!
Henk Dijkman, hoofdredacteur

pascale kramer i HoofD aDvertentieverkoop ta
is alWeer ver in 2013 bezig, planning is haar passie. zorgT DaT De
reDacTie bij De les blijfT en WeeT als geen anDer De WaarDe van De
plaaTs van een aDverTenTie.

jana scHmiDtcHen i tuin en lanDscHapsarcHitect
is nauWelijks Terug uiT finlanD of komT alWeer uiT DuiTslanD
Terug meT een prachTig reporTage over een heDenDaagse WaTerTuin.
heDenDaags gebruik.

reDactrice

hoe je funcTies van gebouWen en plekken kunT omvormen voor

jacoBa lautenBacH i

houDT ons allemaal bij De les.

Ta beelDbepalenDe iTems, inspirerenD blijven en nieT

is heT klankborD van De reDacTie, zorgT ervoor DaT covers en
anDere voor
een eigen leven gaan leiDen.

marc Dijk i Dijk groenaDvies

De kinDerboerDerij is Daar

croW. hij vinDT heT

heefT zijn eigen groen aDvies bureau en heefT DaarnaasT ook ziTTing
in De Werkgroep speelToesTellen van heT

belangrijk DaT burgers elkaar onTmoeTen.
een uiTgelezen plek voor.

alice Broeksma i freelance journalist

maakTe een TussensTop in reykjavik en zoals heT een goeDe journalisT
ijslanD.

beTaamT, Was DaT gelijk een aanleiDing voor een verhaal. een verhaal
meT nèT een anDere invalshoek Dan je zou verWachTen over

Hugo rots i eigenaar en Directeur van rots maatwerk
zijn passie is mooie projecTen maken. op heT kanToor van

roTs maaTWerk voel je De energie van zijn passie.

angelique nossent i sfeerDeskunDige

De Thuisblijvers haDDen Weer eens ongelijk, een inspirerenDe Dag.

beleefDe haar ‘finesT hour’ op haar sfeerconges in heT nai.

voorlopig blijfT zij ook voor Ta inTervieWs afnemen.

in haar sloTWoorD verTelDe zij alWeer over een nieuW projecT.

Henk Dijkman i HoofDreDacteur en uitgever van ta
Was voor Ta in Denemarken en in De verenigDe emiraTen.

DuTch Design Week in einDhoven, maar zag Daar maar

regen en zon, op zijn TijD allebei heerlijk. Was onDer De inDruk
van De

Weinig groenpro’s.

