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Opvallend beeld inspireert
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De ambtenaren van de gemeente Ede voeren hun besprekingen
tegenwoordig in het fanfarehok, de ﬁetskamer en Plantion.
Ze hebben deze ruimtes genoemd naar de wandvullende
ontwerpen die op de wanden zijn aangebracht door het
Deventer bureau M2uur. Deze bevatten allemaal beelden uit Ede
en omgeving, waardoor ze niet alleen zorgen voor een prettig
en inspirerend klimaat, maar de medewerkers ook continu
herinneren aan voor wie en voor wat zij zich elke dag inzetten.

Auteur: Eric Weustink.
De gemeente Ede heeft de overstap
gemaakt naar Het Nieuwe Werken
(HNW). Na een in 2011 gestarte pilot,
is het concept dit jaar in de gehele
organisatie ingevoerd. Het gemeentebestuur en een groot deel van de
ambtelijke organisatie zetelen in het
raadhuis (1977), dat is ontworpen
door BroekBakema en geldt als markant voorbeeld van de brutalistische
architectuur. Het gebouw wordt gekenmerkt door het gebruik van ruw
beton, sterk geometrische vormen en
kubistische vormgeving. Het is langgerekt, loopt boven een weg door
en varieert in hoogte tussen twee en
vijf verdiepingen. In tegenstelling tot
de stoere buitenkant doet de binnenzijde haast speels aan, met veel
niveauverschillen tussen de bouwvolumes, tussenverdiepingen, vides,
hoger en lager gesitueerde ruimtes.
De afgelopen jaren is het raadhuis
gemoderniseerd. Aan de buitenzijde
is groot onderhoud gepleegd en
zijn enkele ingrepen gepleegd om
het gebouw te verduurzamen. De

karakteristieke uitstraling is daarbij
behouden. De binnenzijde is aan de
hand van een interieurconcept van
Atelier Pro Architecten heringericht.
Dat geldt ook voor de nevenlocatie,
kantoorcomplex De Doelen.
Met herinrichting speelt de gemeente
in op veranderende opvattingen over
ruimtegebruik, werkprocessen en
organisatievormen. Maar bovenal
geeft Ede met HNW invulling aan de
ambities klantgerichtheid, samenwerking en ondernemerschap. De herinrichting van de werkvloer is daarin
een krachtig instrument geworden.
Kleine kamertjes zijn verdwenen en
hebben plaats gemaakt voor open
werkpleinen en flexplekken. Het
raadhuis is veranderd van een gesloten en naar binnen gericht kantoor
in een open en transparant gebouw.
Naast de open werkplekken beschikt
elke verdieping over meerdere stiltewerkplekken, vergaderruimtes en
concentratieplekken. De pantry’s
vormen ontmoetingsplekken voor

In totaal heeft M2uur 35 ontwerpen voor het
raadhuis en De Doelen gerealiseerd.
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sociale contacten en informeel overleg. Lichte en natuurlijke materialen
hebben de overhand. Daarmee is
nadrukkelijk een relatie gelegd met
de groene, gezonde en actieve organisatie die Ede wil zijn.
Oorspronkelijk werd HNW vooral
als bezuinigingsmaatregel gezien.
Efficiënter en flexibel ruimtegebruik
betekent immers een besparing op
de huisvestingskosten. Gaandeweg
kwam Ede echter tot de overtuiging
dat HNW veel meer was dan dat en
volop kansen bood voor een slagvaardige, servicegerichte en toekomstbestendige organisatie. Parallel
aan de herinrichting zijn medewerkers, directie en bestuurders daarom
intensief voorbereid en begeleid.
Het Deventer bureau M2uur, gespecialiseerd in ontwerp en realisatie van
unieke prints en toegepaste kunst,
maakte op uitnodiging van Atelier Pro
een voorstel voor toegepaste kunst
op de wanden. Een nadrukkelijke

wens was om daarbij de veelzijdigheid van Ede en omgeving inzichtelijk te maken. Huisfotograaf van de
gemeente, Marten Idema, leverde
beeldmateriaal aan uit zijn rijke archief. Daarnaast schoot hij ook een
groot aantal nieuwe beelden. M2uur
abstraheerde deze beelden. “Alleen
een foto, hoe fraai ook, verliest na
verloop van tijd toch kracht”, vertelt
Freekje Vervoord van M2uur. “We wilden dat de ontwerpen op de wanden
ook na jaren zouden blijven opvallen
en inspireren. Daarom ontwikkelden
we een concept voor het omzetten
van de foto’s. De beelden hebben
hierdoor als het ware een artistieke
twist gekregen. Ze zijn nog steeds
herkenbaar, maar nodigen uit om er
langer naar te kijken. En hoe langer je
kijkt, hoe meer details je ziet.”
Het omzetten van de foto’s is gebeurd
in samenwerking met Martijn Bronswijk, die ze in Photoshop bewerkte tot
definitieve ontwerpen. “Een bewerke-

lijk proces”, aldus Vervoord. “We hebben diverse aanpassingen moeten
doen. Alle beelden zijn in feite diverse
lagen over elkaar. Per beeld is een
unieke bewerking toegepast. In algemene zin kun je zeggen, dat we alle
foto’s wat abstracter hebben gemaakt
en dat we het kleurgebruik hebben
verminderd. Daarbij is elk beeld van
afstand wel herkenbaar gebleven.”
Ook voor de selectie van de foto’s is
veel tijd uitgetrokken. Daarbij is gewerkt vanuit drie thema’s: Sport/cultuur, Infra en Natuur. De keuze van de
juiste beelden was essentieel, om ze
meer dan decoratief te laten zijn.
Vervoord legt uit dat het bewerken
van de foto’s ook een onderliggend
doel diende. “Vanaf de pilotfase tot de
laatste ruimtes zijn we 4 jaar met het
project bezig geweest. We hebben

De nieuwe foto’s en die uit het archief zijn in
Photoshop bewerkt tot definitieve ontwerpen.

Bij de selectie van de foto’s is gewerkt vanuit
drie thema’s: Sport/cultuur, Infra en Natuur.
De keuze van de juiste beelden was essentieel,
om ze meer dan decoratief te laten zijn.
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gebruik gemaakt van oudere foto’s uit
archief en nieuwe beelden. De basisbeelden verschillen fors in kwaliteit,
resolutie en kleuropbouw en zijn met
verschillende camera’s geschoten.
Door de beeldbewerkingen hebben
we visueel eenheid kunnen scheppen. De ontwerpen horen echt bij
elkaar.”
In totaal heeft M2uur 35 ontwerpen
voor het raadhuis en De Doelen gerealiseerd. Ze zijn uitgevoerd op Airtex,
een synthetisch behang met een
textielachtige, matte uitstraling. Door
toevoeging van een vocht- en brandwerende coating is het duurzaam
(het kan tegen een stootje) en veilig.
Alle ontwerpen zijn telkens uit één
deel geproduceerd en gemonteerd.
In de visie van M2uur zijn de ontwerpen op de wanden meer dan alleen

De ontwerpen zijn uitgevoerd op Airtex, een
synthetisch behang met een textielachtige,
matte uitstraling.
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een stuk aankleding. “Ze vormen een
continue reminder voor de medewerkers, voor wie en voor wat zij zich
elke dag inzetten. De werken dienen
als herkenningstekens en verbeteren
de oriëntatie binnen het gebouw. De
prints dragen bij aan een sfeervolle,
prettige en inspirerende werkomgeving. Tenslotte is het een krachtig
middel om je identiteit als organisatie
op aansprekende wijze uit te dragen”, vindt Vervoord.
Medewerkers van de gemeente Ede
zijn enthousiast over HNW en de
ontwerpen. “De nieuwe inrichting is
voornamelijk groen met wit”, vertelt
een van hen, “omdat er nergens
meer papier of andere spullen op de
bureaus liggen, oogt het geheel rustig en prettig. De ontwerpen op de
wanden in de grote en kleine overlegruimtes zorgen voor een mooi
contrast daarmee. De ruimtes hebben we genoemd naar de ontwerpen
op de wand. Zoals het fanfarehok,
de fietskamer of Plantion, naar de

marktplaats voor bloemisten, hoveniers en detaillisten hier in Ede. De
ontwerpen zijn mooi en zorgen voor
een prettige sfeer.”
M2uur is al zo’n 20 jaar bezig met
wanddecoraties. Aanvankelijk vooral
met muurschilderingen, maar de
moderne reproductietechnieken hebben tal van nieuwe mogelijkheden
gebracht. Freekje Vervoord ziet tot
haar vreugde dat deze inmiddels
een hoge vlucht genomen hebben
in de interieurinrichting. “Eigenlijk is
er geen gebouw meer waar niet met
beelden is gewerkt; of het nu is op
folies, behang, tapijt, wandpanelen,
gevelplaten of glas. De inzet van
beeld kan elk gebouw een persoonlijke sfeer geven. Dat wordt gelukkig
eindelijk begrepen.”

www.m2uur.nl

