A u t e u r Hetty Stevens

Kleurrijk Panorama i

In Veenendaal is eind 2011 een multifunctionele accommodatie geopend.
Een opvallend gebouw met ronde vormen. De binnengevel is voorzien van
een kleurige kunstuiting op een 60 meter lange muur. Een ontwerp van
M2uur uit Deventer.

De kleurstroken
verbeelden de
verschillende
culturen in de
wijk.

In opdracht van de Gemeente Veenendaal
ontwierp Architectenbureau Marlies
Rohmer in 2011 een multifunctionele
accommodatie, Panorama. Het gebouw,
dat zich bevindt in een jaren ’60 wijk en is
omgeven door flats, huisvest diverse maat-

schappelijke voorzieningen, een gymzaal
en een buurthuis.
Het gebouw wordt gekenmerkt door
ronde vormen en een paviljoenachtige ligging in het groen. In- en exterieur vloeien
in het ontwerp van Rohmer in elkaar over.
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IN BEELD

A r ch it e ct u r a l s i gn a g e

a in Ve enendaal
Kunstwerk op binnengevel
multifunctionele accommodatie

Elementen uit foto’s van bewoners zijn als twee-

Het ontwerp is geprint op vinyl folie, gelami-

de laag toegevoegd aan het ontwerp.

neerd en in stroken aangebracht.

ontwerp, dat werd gemaakt door Karlien
’t Hooft van M2uur. Freekje Vervoord van
M2uur vertelt: “De basis van het kunstwerk wordt gevormd door kleurstroken
die alle zestig culturen in de wijk verbeelden. Bewoners, jong en oud, hebben
foto’s aangeleverd van opvallende en
dierbare plekken uit de buurt. Elementen
uit deze foto’s zijn door ons geabstraheerd en als tweede laag toegevoegd
aan het ontwerp.” Het totale ontwerp is
uiteindelijk geprint op vinyl folie, vervolgens gelamineerd en in stroken van 120
centimeter breed aangebracht op de 60
meter lange muur. Doordat het in stroken
werd geplakt, leverde de ronding van de
muur geen problemen op. ‘s Avonds en ‘s
nachts is het werk verlicht en vormt zo een
herkenbaar baken.

kleur”, aldus Vervoord. “Zowel overdag
als ’s avonds vormt het ontwerp een markant smoelwerk. Een uitnodigend baken
dat de verbinding tussen de verschillende
bewoners en culturen in de wijk op pakkende wijze symboliseert.”
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Achter de glazen puien bevindt zich een
ronde wand waarop door de architect een
kunstuiting was voorzien.
In 2011 werd M2uur benaderd om het
ontwerp voor dit kunstwerk te maken en
te adviseren in de realisatie daarvan. Het
kunstwerk moest worden ontwikkeld in
samenspraak met bewoners en moest
symbool staan voor de grote culturele
diversiteit in de wijk.
Bewoners
De buurtbewoners zijn nauw betrokken
geweest bij de totstandkoming van het

tionele accommodatie in
Veenendaal is
een opvallend
gebouw met

www.m2uur.nl

ronde vormen.

“Het ruim 150 vierkante meter grote werk
geeft MFA Panorama letterlijk en figuurlijk
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