Ein Hundertwasser Architektur Projekt:
‘Ehren-Stätte der Natur’

Zoeterwoude, NL

00

HET VENSTER

www.gemiva-svg.nl/hundertwasser

Ein Hundertwasser Architektur Projekt:
‘Ehren-Stätte der Natur’

Bij Swetterhage in Zoeterwoude wonen en werken mensen
met een verstandelijke beperking. Eén van de huidige
dagbestedingscentra is aan vervanging toe. Daarom komt
er in 2020 op het terrein een bijzonder, sprookjesachtig
gebouw met 120 werkplekken voor dagbesteding. Dit
gebouw wordt gebouwd naar een idee van Friedensreich
Hundertwasser. Hundertwasser is bekend om de door hem
ontworpen, kleurrijke gebouwen en was voorvechter van
een mens- en milieuvriendelijke bouwwijze. In Nederland
staat slechts één ander gebouw van Hundertwasser: ‘De
Regenboogspiraal’ in Valkenburg. Het gebouw dat GemivaSVG laat bouwen wordt één van de laatste gebouwen naar
een ontwerp van Hundertwasser ter wereld.

Waarom een Hundertwasser gebouw?
Het gedachtegoed en het effect van de bijzondere bouw sluit
goed aan op de behoeftes van mensen met een verstandelijke
beperking. Zij hebben meer moeite om zich te oriënteren en
zijn gevoeliger voor sfeer en emotie. Ook is het voor hen
lastiger om in contact te staan met de wereld om zich heen.
De logische overgangen van ruimte naar ruimte en het
gebruik van natuurlijke en organische vormen helpen cliënten
hun weg te vinden. Een Hundertwassergebouw is door het
vele kleurgebruik ook een heel vrolijk gebouw en past als het
ware als een ‘derde huid’. Bovendien zal dit gebouw cliënten
nog meer in contact brengen met de samenleving. Cliënten,
medewerkers en vrijwilligers worden nauw bij het project
betrokken. Denk aan het helpen bij mozaïeken van het
gebouw en het maken van, op Hundertwasser geïnspireerde,
kunst om te verkopen. Opvallend is dat de kunst van een
groot aantal cliënten verwantschap toont met de kunst van
Hundertwasser.

Een herkenbare indeling van ruimten
Hundertwasser houdt niet van rechte, strakke lijnen. In zijn
opvatting belet het mensen om buiten de bestaande paden
te treden. De organische en natuurlijke vormen nodigen de
cliënten uit tot creativiteit en opent nieuwe perspectieven.
Het maakt ook dat elke gang en elke ruimte een eigen herkenbaarheid krijgen. Dat is een groot voordeel voor de cliënten.
Zij vergissen zich niet meer tussen bijvoorbeeld het keramieklokaal of de bakactiviteitenruimte.
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Even voorstellen: Orlando

Symbiose tussen mens, natuur en architectuur
Het gebouw wordt in feite één met de natuur. Hundertwasser
vond dat de natuur die weggenomen wordt om een gebouw
neer te zetten weer moet worden teruggegeven op het dak.
Op het gebouw komt daarom een daktuin, inclusief bomen,
die met behulp van hellingbanen en trappen bereikbaar is.

Woont en werkt bij Swetterhage. Orlando heeft een
verstandelijke beperking. Een vrolijke en harde werker.
Orlando is één van de honderd cliënten die in ons nieuwe
Hundertwassergebouw aan de slag gaat. Een gebouw waar
hij niet snel zal verdwalen. Een gebouw dat bezoekers
trekt die van Orlando een kopje koffie krijgen. Een gebouw
dat Orlando creatief stimuleert en waar hij veel mooie
producten gaat maken. Een gebouw waar Orlando letterlijk
een (mozaïek)steentje aan kan bijdragen. Doe mee met
Orlando. Draag ook een steentje (of steen, mag ook!) bij aan
dit bijzondere en unieke project!
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Verbonden met de samenleving
Buitenlucht, natuur en licht hebben een stressverlagende
werking. Dit komt de gezondheid van de cliënten, maar ook
van de medewerkers en vrijwilligers, ten goede. Bovendien
blijkt uit onze eigen ervaring dat, wat voor weer het ook is,
de cliënten graag buiten zijn. Ook in en rondom het gebouw
komen veel struiken en bomen. Er groeien zelfs bomen uit
de gevel! Het nieuwe gebouw gaat vloeiend over in een park
met kinderboerderij. Dit park sluit rechtstreeks aan op een
belangrijk natuurgebied in Nederland: het Groene Hart.
Het gebouw zal veel belangstelling van buitenaf aantrekken.
In en om het gebouw gaan we hiervoor faciliteiten creëren
(rondleidingen, verhuur vergaderzalen, een winkeltje met
zelfgemaakte artikelen en koffie en thee, ingeschonken en
geserveerd door cliënten op ons terras). Zo halen we de
samenleving letterlijk naar binnen en kan iedereen genieten
van het bijzondere gebouw.

Internationale samenwerking
Springmann Architektur Gmbh uit Esslingen am Neckar in
Duitsland heeft de regie en realisatie van het gebouw.
Springmann is de door de Hundertwasser-stichting in Wenen,
dat de rechten van Hundertwasser beheert, aangewezen
architect. Springmann heeft veel met Hundertwasser zelf
gewerkt en kan als geen ander de filosofie van Hundertwasser
in een gebouw vertalen.
Duurzame bouw
De Gemiva-SVG Groep heeft duurzaamheid hoog in het
vaandel staan. Ook dit gebouw wordt op een duurzame
manier gebouwd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan warmtekoudeopslag, isolatiewaarden volgens de toekomstige BENGnormen, groene daken met struiken en bomen en diverse
terugwinonderdelen in installaties.

Fondsenwervingscampagne
De bouw van ‘Ehren-Stätte der Natur’ brengt meerkosten met
zich mee ten opzichte van gangbare bouw. Om te kunnen
starten met bouwen is 2 miljoen euro extra nodig. Deze kosten
komen uiteraard niet uit het gewone zorgbudget, maar willen
we samen met het bedrijfsleven, fondsen, crowdfunding en
het brede publiek realiseren.
Wil je meer informatie over het project of een afspraak
maken om de sponsormogelijkheden door te nemen?
Neem contact op met Sandra Larsen, relatiebeheerder.
Zij is bereikbaar via:
sandra.larsen@gemiva-svg.nl of 06 - 15 53 02 66.

Over Friedensreich Hundertwasser
Friedensreich Hundertwasser (1928-2000), geboren als
Friedrich Stowasser, was een internationaal bekende
kunstenaar.

Kenmerkend voor Hundertwassers’ natuur- en mensgerichte
architectuur zijn onder andere de organische vormen in plaats
van rasters. Hundertwasser bestreed de geometrische rechte
lijn, die in de natuur niet voorkomt. Ook het materiaalgebruik
is opvallend: veel keramiek in harde kleuren. Vaak maakt een
toren(tje), met daarbovenop een ui-vorm, deel uit van de
door hem ontworpen gebouwen. Daarnaast groeien in zijn
gebouwen bomen uit de gevel en het dak is bebost. Vanuit
Hundertwassers’ architectuurfilosofie was een huis de ‘derde
huid’ van de mens.

Foto: Hundertwasserhaus, Wenen.

Enkele van de praktische ideeën van Hundertwasser waren:

• De boomhuurder: een vanuit een binnenbalkon naar buiten
groeiende boom die in de zomer schaduw geeft en de lucht
zuivert en in de winter het licht gewoon doorlaat. Zuivering
van het afvalwater van een gebouw door bakken met
waterzuiverende planten die aan de gevel hangen.
• Het vensterrecht: het recht van huurders om dat deel van
de gevel, dat ze uit het raam leunend kunnen bereiken,
naar eigen smaak te veranderen.
• De oogsnede: halfondergrondse gebouwen die eruitzien
alsof het aardoppervlak een biljartlaken is waarin een snede
is gemaakt en dan aan één zijde is opgetild. De zichtbare
gevel is oogvormig. Hundertwasser heeft dit idee toegepast
bij zijn ontwerp van het kuuroord Bad Blumau.

"When we dream alone it is only a dream, but when
we dream together it is the beginning of a new reality"

Friedensreich Hundertwasser / Hélder Câmara
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Over de Gemiva-SVG Groep:
Samen maken we het verschil
De Gemiva-SVG Groep is er voor kinderen en volwassenen
die ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld door een
handicap, chronische ziekte of een andere beperking. Wij
helpen hen een zo goed mogelijk bestaan te bereiken en te
behouden.

De cijfers
Op het terrein van Swetterhage wonen en werken 320 mensen
met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap. Zij worden
begeleid door zo’n 500 medewerkers en 300 vrijwilligers.
In totaal werken er bij Gemiva-SVG 3154 medewerkers en
1500 vrijwilligers die samen zorg verlenen aan 4753 cliënten.

Enkele reacties

“In de architectuur van Hundertwasser ben ik al heel lang
geïnteresseerd. Vaak heb ik gewenst dat ikzelf in zo’n
gebouw zou mogen werken of wonen. Pas in 2015, toen ik
het Hundertwassergebouw in Magdeburg bezocht, legde
ik de ‘link’ met Gemiva-SVG. Zou het voor cliënten net zo’n
positief effect hebben op hun welzijn? Dit hebben we op
verschillende manieren geprobeerd te achterhalen. De
uitkomsten waren allemaal erg positief. Ik was dan ook
heel gelukkig toen de Hundertwasser-stichting in Wenen
toestemming gaf om een origineel Hundertwasserontwerp
te gebruiken voor het nieuwe dagbestedingsgebouw op
Swetterhage! ”
George de Water, lid Raad van Bestuur Gemiva-SVG

“Dit gebouw zal zoveel opleveren voor de cliënten. Verbinding,
inspiratie tot mooie producten. En voor ons als werknemers
natuurlijk ook een heerlijke plek om te werken!”
Wietske Beugelsdijk, locatiemanager

“Ik heb met een groep cliënten een aantal nachten in het
Hundertwassergebouw ‘De Regenboogspiraal’ gelogeerd. Ik
had van tevoren niet kunnen bedenken dat ze zo positief
zouden reageren op het gebouw. En eerlijk gezegd ik zelf
ook. We merkten echt dat ze er vrolijk, maar ook rustig van
werden. Het is er fijn, warm en gezellig. Ik kan niet wachten
tot mijn eerste werkdag in ons eigen Hundertwassergebouw!”
Angelique, begeleider

Foto’s: Jaap van Dijk.

“Ik vind het heel fijn dat ik straks in zo’n mooi gebouw
ga werken. Ik hoop dat er veel mensen langskomen.
Orlando, cliënt Swetterhage
Dan kan ik ze koffie brengen.”

