Tullepetaonen langs de Vliet
Eigenzinnige spuwers in Stadsoevers

stedelijke context

Stadsoevers wordt gebouwd op zijn natuurlijke landschappelijke
onderleggers; De Molenbeek, Oude beek en de Roosendaalse Vliet. Deze
landschappelijke structuren blijven zichtbaar in het stedenbouwkundig
plan. Ze sporen ons aan om na te denken over duurzame en robuuste
systemen voor energie, wonen, water en groen.
Zichtbaar afvoeren van hemelwater is een belangrijk onderdeel voor
de nieuwe wijk en zijn inwoners. De Noordlaan als nieuwe hoofdstraat
wordt als het ware de ritssluiting in het systeem van Stadsoevers en
geeft de wijk twee kleuren. Het westelijke deel is groen en ontspannen
vormgegeven met open woonblokken naar de beek toe. Hier wordt het
hemelwater zichtbaar afgevoerd via wadi’s die tegelijkertijd de groene
beekarmen vormen tussen de woonblokken.
Het deel ten oosten van de Noordlaan heeft een meer stedelijk krakater
met karakteristieke kadewoningen aan de Vlietzijde. Smallere en
stenigere stegen vormen de ruimte tussen de woonblokken met binnen
een dwaalmilieu. Hier wordt het water deels ondergronds opgevangen en
naar de Vliet gebracht en kleinschaliger via de Vlietstegen zichtbaar
afgevoerd.
In het groenere westelijke deel van Stadsoevers hebben we gekozen voor
een natuurlijke manier de afvoer van water. Voor het oostelijke en
stedelijk deel hebben we voor een speciale manier gekozen voor de afvoer
van hemelwater; door middel van eigenzinnig vormgegeven spuwers. Het
helpt in de bewustwording voor de stadsbewoner, maakt het watersysteem
robuuster en geeft ook nog een levendig karakter en eigenzinnig karakter
aan de wijk.
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historische context
Het zichtbaar afvoeren van water is een eeuwenoud middel in de
stedenbouw. Het begon met het open rioolstelstel ruim 1000 jaar voor
Christus bij de dichtbevolkte steden van de Indusbeschaving in Pakistan
en India. In het Romeinse rijk en later in de Middeleeuwen zijn de
open riolen van de steden in Europa verder ontwikkeld. Eind 19de
eeuw werd met de groei van bewoners en industrialisatie in de steden
vanuit hygiënische redenen overgeschakeld naar ondergrondse gesloten
rioolstelsels. Ons afvalwater en hemelwater werd hierna onzichtbaar en
snel afgevoerd. In het huidige klimaat en bewustwording is dit niet meer
wenselijk. Ook kunnen we met het gescheiden stelsel veel beter vuilwater
scheiden van hemelwater.
Naast deze stedenbouwkundige ontwikkeling kent ook de architectuur een
rijke ontwikkeling op waterafvoer. De gebouwen in de oudheid waren al
voorzien van spuwers, gargouilles of spuien;
uitmondingen van een goot
aan een gebouw vast waar overtollig water wordt gespuwd. Dit waren vaak
sculpturen met een verhaal. In de hoogtijdagen van de Gotiek werden met
deze spuwers hele verhalen verteld, veelal sinistere voorstellingen van
duivels, monsters of andere fantasiefiguren. De Notre Dame in Parijs is
waarschijnlijk het bekendste voorbeeld van een gebouw met gargouilles.
Het Rijksmuseum, is misschien Nederlands bekendste voorbeeld. Deze
beeldhouwwerken brengen humor en vertellen een plaatselijk verhaal.
In de tuinarchitectuur was water al vroeg onderdeel van het tuinontwerp
met kanaaltjes en spuwers als voorlopers van fonteinen. Belangrijke
voorbeelden in Islamitische landen zijn Taj Mahal in India, de
Shalamar tuinen in Pakistan en de tuinen van het Alhambra belangrijke
voorbeelden. De doorontwikkeling hiervan is zichtbaar in Italiaanse
Renaissancetuinen waar men met veel bombarie en groteske uiting met
water rijkdom laat zien en het leven viert. Net als in de stedenbouw
verdwijnt na verloop van tijd de architectonische expressie met water
en het feest ervan meer en meer op de achtergrond naar een praktische
uitstraling en functie.

spuwer tuin villa d’Este Tivoli - Italie

spuwer Notre Dame Parijs - Frankrijk

Roosendaalse Vliet
De Roosendaals Vliet vormt samen met het Zwaaikom het hart van de
ontwikkeling van Stadsoevers. Aan de westzijde de woningen en aan de
oostzijde de ontwikkeling van het Vlietpark. De uitvoering van de Vliet
is de eerste zet in de ontwikkeling van Stadsoevers, een eigenzinnige
wijk voor nieuwsgierige mensen.Hiermee laat de gemeente de potentie/
ambitie zien van het gebied. De Vliet transformeert van een turfvaart
naar een recreatief water voor de stadsbewoners. De historie van grote
suikerfabrieken met hun laad- en loskades en groene overzijde komt terug
in het nieuwe ontwerp voor de Vliet.
De gekanaliseerde Vliet is ontstaan uit een van de vele kreken en gorzen
die het land van Roosendaal kende. De bereikbaarheid en daarmee de
economische groei en rijkdom van de stad veerde op toen de Vliet werd
uitgegraven en gekanaliseerd. Aan de oostzijde vestigden zich suikeren melkfabrieken en later beton/grind en oliebedrijven. Met de nieuwe
inrichting van het gebied en de Vliet wordt deze historie subtiel
voelbaar gemaakt. Met de Zwaaikom als hoogtepunt en waterplein
De oostzijde van de Vliet krijgt een industriële uitstraling, grote
maat kade en een strak stramien waarin alles is lineair geordend; van
bomen, groenwanden, lichtmasten en kademeubilair. Met een strakke en
duidelijke scheiding tussen boven- en onderkade. De westzijde heeft
een meer menselijke maat, een vriendelijke uitstraling met een groen
talud en oost/west georienteerd. Waarmee vanaf de woningen het water
bijna aanraakbaar is en diverse boomsoorten in losse groepen staan. Met
balkons als uiteinde van de Vlietstraatjes.
De hele Vliet krijgt een architectonische en grootstedelijke uitstraling
die past bij Stadsoevers. Deze uitstraling en vormgeving past in de
architectuur en uitstraling van stedelijke ontwikkelingen wereldwijd.
Voor de promenade is dit gezocht in schaal, maat en ruimte. Het
waterplein voor festiviteiten en boomsoorten die hier van nature
voorkomen etc. Ook de brug refereert aan het industriële verleden
en legt tevens een link op stedenbouwkundig gebied met de nieuwe
ontwikkeling.
Door hier lokale elementen aan toe te voegen wordt de ontwikkeling
ingebed/verbonden met Roosendaal, zijn historie, cultuur en vormentaal.
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Eigenzinnige spuwers in Stadsoevers
In de balkons, de venster langs de vliet komen eigenzinnige spuwers.
Die laten zien dat dit ontwerp, deze Vliet, uniek is en niet ergens
anders in Nederland of zelfs ergens anders in Brabant zou kunnen
liggen. Hier wordt eer gedaan aan de rijke historische referenties
van waterafvoer in alle disciplines van stedenbouw, architectuur tot
landschapsarchitectuur. En daarnaast aan de verbinding met kunst en
cultuur, belangrijk voor Roosendaal en haar inwoners.
Net als bij de tuinen in Italië of bij de Notre Dame vertellen deze
spuwers een plaatselijk verhaal waarin je je kunt verdiepen verwonderen
en verbinden.
De spuwers refereren dan ook aan een belangrijk Roosendaals symbool,
De Tullepetaon. De Tullepetaon is Roosendaalse symbool van de stad ten
tijde van carnaval.Een kenmerkend feest voor Roosendaal, waar de stad
of dorp ten tijde van dit feest verandert van naam, met bijhorend eigen
rituelen van vlaggen, symbolen, liederen etc. Carnaval gaat over het
ontsnappen aan het dagelijkse leven, maar ook altijd over actualiteit
en thema’s die spelen voor inwoners. Kunstenaar Leon Vermunt maakte
elf spuwers, in vervolg op ‘zijn’ Tullepetaon op de Markt in brons. De
spuwers vormen daarom een prachtige verbinding tussen grootstedelijke
ambitie en lokale cultuur. Elke spuwer refereert aan een uniek thema of
onderwerp.
de 11 Tullepetaonen vormen samen een eigenzinnig stel vreemde
parelhoenen die ten tijden van regen van zich laten horen met veel of
weinig water uit hun bekken. De wandelaar of varende even een glimlach
geeft als ze de spuwers zien

1:1 mockups testen in de vliet

schetsproces spuwers

11 spuwers
In de drie balkons komen totaal 11 spuwers. Dit getal is niet zomaar
gekozen, het is sterk verbonden in de traditie en cultuur van carnaval.
De raad van 11, narren of gekkengetal, de elfde van de elfde. Twee keer
1 symbool van gelijkheid enz enz.
Drie balkons. waarvan de middelste tevens de aanlanding van de brug is,
een entree van de woonwijk, waar drie spuwers een plek vinden. Op de
andere twee balkons komen dan weer twee keer vier spuwers. Iedere spuwer
verbeeld en verteld een ander verhaal over de cultuur van carnaval en
de stad. Zo is er lopend of varend langs de Vliet iets te ontdekken en
voelt de vliet heel Roosendaals en eigenzinnig.
Balkon 1 Zwaaikom; meest zuidelijke bestaat uit vier spuwers;
* DE GOUDEN BOLHOED
Symbolisch levert dit eerbetoon aan het IQ Aarmoei-Nieke en de Gouden
Bolhoed een bijdrage aan een stijlvol en imposant Stadsoevers als nieuwe
wijk in Roosendaal.
* VLIEG D’OK MEE
Dit is een symbolische uitnodiging om mee te bouwen aan een nieuw stuk
Roosendaal in de vorm van Stadsoevers.
* BLEF BIJ DE LES
Het onderwijs wordt gesymboliseerd door de square cap, de afstudeerhoed
met tassel, in dit geval een Roosendaalse roos.
* PIERROT
Tullepetaon Pietje draagt een Napoleonsteek, een symbolische herinnering
aan de eerste koning van ons land, Lodewijk Napoleon, die hoogst
persoonlijk zelf Roosendaal zijn stadrechten geschonken heeft op 3 mei
1809.
Balkon 2 rolbrug; in het midden bij de brug, zijn de spuwers van alle
kanten te zien en door de brug ook de detaillering goed zichtbaar. Hier
geen vier maar drie spuwers;
* TULLEPETAON met ROZEN,
Bloemen zijn mooie cadeautjes van de natuur, ze stemmen de mens vrolijk
en blij. Roosendaal heeft in zijn naam en in zijn wapenschild rozen.
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schematische weergaven positie en thema spuwers bij balkon

doegutsame

tullepetaon

* DE NAR
Het beeld van deze Tullepetaon draagt in zijn linkerhand de narrenstaf,
symbool van de leut. En aan de narrenstaf wappert een vaandel met
daarop: TUNC IN ALTO LAXO, wat zoveel betekent als: ik heb overal
het schijt aan.( vrij vertaald.) maar het betekent zoveel als: de
Roosendaler doet wat hij wilt en trekt zich er niets van aan.
* TULLEPETAON.
Hierom is het allemaal te doen: de Tullepetaon is een Roosendaler, een
echte! half verscholen onder de brug, als buitenbeentje
Balkon 3 Vlietbrug; het meest noordelijk heeft weer vier spuwers van
verschillende maten om zo een spannend beeld te hebben in de wand van
het balkon.
* OOR UM ZIENGE
Roosendaal kent heel wat vocale talenten, muziek en zang leeft heel erg
in de gemeenschap, niet allen op amateurniveau maar ook professioneel.
Het ontspant en geeft vreugde , een gevoel van gelijkwaardigheid en
prestatie.
* ODE AAN DE MUZIKANTEN
Zonder muzikanten geen amusement en plezier in de breedste zin van het
woord.
Orkesten en bandjes te over, klassiek, populair en modern, het is er
allemaal in Roosendaal. En ze zijn erg creatief, al vele jaren worden
in competitieverband carnavalsliederen gecomponeerd en gespeeld. Machtig
mooi. Al deze Roosendaalse muzikanten verdienen een hommage!
* BOERKE
De boer als drager van onze voedselketen, als symbool van eenvoud, hard
werken en plezier. Toen Roosendaal meer een handelsstad werd en daardoor
zeer afhankelijk van de rondom gelegen landerijen, die voor voedsel
zorgden en de boeren die uit de modder naar de stad kwamen. En na gedane
zaken goed aan de rol gingen. Lekker feesten! Het BOERKE
* DOEGETSAOME:
De Tullepetaon die staat voor het samen. Het samen maken van het feest,
de stad en stadsoevers. Voor iedereen en kijkend naar noord, zuid en
oost.
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