REIKEN AMSTERDAM EN
ALMERE ELKAAR DE HAND?

Artist impression van de brug

R. Ranzijn en ir. H.P Klooster
Al enige tijd wordt naar goed Nederlands gebruik gediscussieerd over een verbinding tussen Almere en Amsterdam
Noord. Of het een brug of een tunnel of een combinatie
van beide wordt is nog een open vraag. Maar er zijn al
vele mensen die zich met deze verbinding bezig houden.
Een heel bijzondere wordt in dit artikel beschreven.

Het ontwerp slaat een brug tussen
…architectuur en design
…heden en toekomst
…verwondering en herkenning
…esthetiek en functionaliteit
Een brug van toen…
Zowat een kwarteeuw geleden werd in Amsterdam een
oproep gelanceerd voor ‘Groot denken’. Als kandidaatgastlocatie voor de Olympische Spelen van 1992 had
Amsterdam plannen nodig voor een nieuw Olympisch
stadion. Het bouwwerk moest niet alleen een prachtige
blikvanger worden, maar ook gedurfd en vernieuwend zijn.
Hét symbool voor het moderne Nederland, over alle klompen en molens heen. Het stadion moest voor Amsterdam
net zo belangrijk worden als de Eiffeltoren voor Parijs en
het Vrijheidsbeeld voor New York.
Designers Rop Ranzijn en Han Lokhorst beantwoordden
die oproep. Ze sloegen de handen in elkaar en creëerden
een spectaculair ontwerp voor het Anton Geesink Olympisch Stadion in Amsterdam Zuid-Oost. Een stadion in de
vorm van een kolossale voetbal. “Revolutionair” kopte het
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Haarlems Dagblad. “Prachtig ontwerp”, blokletterde het
Rotterdams Nieuwsblad.
….naar nu
Vandaag stuurt ontwerper Rop Ranzijn een minstens even
verbluffend design de wereld in. Geïnspireerd door ‘DE
Schepping’, de wereldberoemde muurschildering van
Michelangelo in de Sixtijne Kapel, ontwierp hij een gigantische beweegbare verkeersbrug. Het bouwwerk is groots
in zijn eenvoud: twee grote witte handen die contact met
elkaar zoeken, over de natuurlijke watergrens heen. Een
oogstrelend en indrukwekkend spektakel.

Waar handen elkaar zoeken
Handen vragen en strelen
Geven en nemen
Ze weren af en maken contact
Handen delen en voeden,
Verbinden en creëren.
En hun schoonheid intrigeert wereldwijd.
Waar bruggen worden gebouwd….
Bruggen brengen samen wat tot dan toe gescheiden is. Ze
overspannen tijd en ruimte en overbruggen de kloof tussen oevers en culturen. Ze zijn het symbool bij uitstek voor
eenheid en verzoening. Waar bruggen worden gebouwd,
worden contacten gelegd, verbindingen gemaakt en nieuwe
mogelijkheden geboren. Bruggen zijn ook van groot strategisch en logistiek belang. Ze zorgen ervoor dat het water
een bindmiddel wordt in plaats van een fysieke grens. Ze
brengen oevers dichter tot elkaar. Bruggen hebben niet

alleen symbolisch en functioneel
een grote waarde, ze beïnvloeden ook in belangrijke mate
het beeld en de identiteit van een landschap. Worden ze
organisch opgenomen in de omgeving, dan tillen ze de
publieke ruimte op grootse wijze naar een hoger niveau.
…daar ontstaat een uniek samenspel
Handen en bruggen. Twee prachtige symbolen voor verbinding. Twee schitterende instrumenten om grenzen mee te
verleggen. De ontwerper verenigde beide in een spectaculair dynamisch bouwwerk dat kracht, eenvoud en verfijning
uitstraalt: een beweegbare brug van twee grote witte handen die majestueus uit de groene omgeving opdoemen.
Sluit de brug, dan zoeken de handen contact en rijdt het
verkeer naar de andere oever door de tunnel van polsen
heen. Opent de brug, dan varen de schepen veilig en geborgen door de geopende handpalmen heen, op weg naar
nieuwe horizonten.
De ontwerper
Rop Ranzijn werd geboren in 1949 te Amsterdam. Hij
studeerde vormgeving aan de Rietveld Academie, volgde
de Kweekschool voor de Detailhandel en verdiepte zich
drie jaar intensief in vormgeving en beeldhouwkunst bij
Herman van Valen in Amsterdam. Na zijn opleiding maakte
hij al snel naam in de reclame- en modewereld. Zijn loopbaan als designer was succesvol en bevredigend en het
creatieproces wordt dan ook onverminderd voortgezet.
Rop Ranzijn is ontwerper en ideeënman. Vooral op het vlak
van flacondesign en het ontwikkelen van bierflessen en
meubelen behoort hij tot de selecte groep ontwerpers die
internationaal succes, naamsbekendheid en lof genieten.

Een schitterend symbolisch schouwspel
Een gestroomlijnd silhouet
Een spektakel dat je nooit meer vergeet
Grote ontwerpers als Edgar Vos en Frans Molenaar waren uitermate gecharmeerd van Rops vernieuwende kijk
op mode en design. Tot grote wederzijdse tevredenheid
mocht hij reeds bedrijven als Escada, Crisca PC, Eduard
Bosch, Arma Peil, Claudia Sträter, Rodier, Max Factor, Nina
Richi, AEG Nederland, en een befaamde bierbrouwerij tot
zijn cliënteel rekenen.
De ontwerper exposeerde in het Van Gogh- en Stedelijk
Museum te Amsterdam, in het Musée International de
la Parfumerie te Grass in Frankrijk, in het Nederlandse
Parfummuseum en in het Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum te Schoonhoven. Zijn vakmanschap en talent en
de waarde van zijn ontwerpen werden veelvuldig er-

kend en bekroond. De ontwerper won
ook een aantal belangrijke prijzen waaronder de Kunstprijs
Vondelparkaffiche, de General Electricprijs en de Letterpress Ontwerpprijs.
Rop Ranzijn stelt zichzelf tot eis vorm te geven aan de
huidige tijdgeest en de daaruit voortvloeiende smaak. Zijn
ontwerpen getuigen van een brede praktijkkennnis. Dankzij hun veelzijdigheid zijn de designs bovendien voor een
groot publiek aantrekkelijk. Kracht en eenvoud zijn de basiselementen waaraan de designer zijn ontwerpen toetst.
Verdere info: www.ropranzijn.nl

Maquette van brug in gesloten en geopende stand

Het vervolg…een droom…?
Veel ideeën van Rop Ranzijn zijn spontaan ontstaan. Zelf
zegt hij: ”Ik denk dat je als vormgever of ontwerper in
principe nergens verstand van moet hebben. Anders kun
je niet onbevangen zijn. Je begint gewoon en dan zie je
wel waar je tegenaan loopt. En voor alles is een oplossing,
maar dan moet je wel bereid zijn die te zoeken. Dat mis
ik weleens bij anderen”.
Gezien het feit dat er momenteel veel bijzondere constructies gerealiseerd worden, is het niet onmogelijk dit
ontwerp ook daadwerkelijk te realiseren. En nu er zo’n
prachtig ontwerp beschikbaar is met een enorme symbolische betekenis moet het wel een grote uitdaging vormen
voor de Rijks- en provinciale overheid en de gemeenten
Amsterdam en Almere dit ontwerp in overleg met gerenommeerde ingenieursbureaus en bouwbedrijven uit te
werken tot een definitief plan en tot uitvoering over te
gaan. Niet alleen de vele weggebruikers zullen dan dankbaar kunnen zijn.
En zou Rop Ranzijn de brug in een van de door hem ontworpen trapautootjes nog kunnen openen?
Bronnen
www.ropranzijn.nl
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