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P11

Actie-onderzoek

Het bestuderen van literatuur leerde ons over de poli-

tieke en ambtelijke context van de verzorgingsplaats, en 

over de mogelijkheden en beperkingen die gelden voor 

visieontwikkeling en ontwerp. Ze vertelde ons nog niks 

over de echte gebruikers van de verzorgingsplaats.Wie 

zijn de gebruikers en wat willen zij? 

Ons actie-onderzoek vond plaats met een koffie- en 

worstwagen. Op zondag 6 juni rond de klok van twee 

uur openden wij een tijdelijke koffie- en worstbar op De 

Boermark. De temperatuur was bedrukkend zomers. De 

zon fel en er was maar weinig wind. Op de parkeerplaats 

bevonden zich enkele vrachtwagens en iets meer perso-

nenauto’s, maar overwegend waren de parkeerplaatsen 

leeg. We konden onze tijdelijke uitspanning in het midden 

van de Boermark parkeren zodat we vanaf de snelweg 

zichtbaar waren. De barbecue was nog niet aan of de 

eerste gasten melden zich. Alle automobilisten die we 

op De Boermark interviewden gaven te kennen dat het 

verdwijnen van pleisterplaatsen langs de snelweg jammer 

zou zijn. Op de vraag wat men het meest mist op een par-

keerplaats stond de WC op de eerste plaats en daarna 

bewaking. Het feit dat de pleisterplaats geen commerciële 

voorzieningen heeft, vond men juist prettig.

Conclusie van een dagje participatieve observatie op De 

Boermark:

-  Gedurende de middag stopten er ongeveer 30 gebrui-

kers per uur, waarvan de meesten niet langer dan 10 

minuten pauzeren.

-  Mensen bezoeken de verzorgingsplaats voor de 7 p’s: 

plassen, proppen, paffen, pitten, poedel, pech en ‘Pool’ 

(de trucker die verplicht moet rusten).

-  De voorzieningen op De Boermark sluiten niet op de 

behoeften aan.
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Ideeënonderzoek

Na een onderzoek van literatuur en de gebruikers hebben we een aan-

tal ideeënsessies gehad. Dat leverde uitbundige, radicale, onuitvoerbare 

en alleszins utopische ontwerpideeën op. Daarbij werd vooral gezocht 

naar een uitbreiding van functies en gebruikers, en alternatieven voor 

eigendom en beheer van de verzorgingsplaats. 

De conclusie was dat deze ideeën voorzien in een intiemere, persoonlij-

ker, menselijker uitstraling en een bijdrage leveren aan sociale veiligheid 

en een plezanter verblijf op De Boermark. De wetten van Rijkswaterstaat 

maken de projecten echter praktisch onuitvoerbaar en onwenselijk. 

Tegelijkertijd is het een soort van romantische, nostalgische kitsch; een 

soort Eftelinggezelligheid.
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Ontwerp

De snelweg is het grootste monumentale bouwwerk van Neder-

land, met een eigen door functionaliteit gedicteerde esthetiek. 

Een vormgeving als consequentie van regels, standaarden, door-

gerationaliseerde structuur: het hele systeem moet ook bij 120 km 

per uur begrijpelijk zijn.

Het is een vormgeving die verbazing en ontroering uitsluit, ten 

bate van veiligheid en mobiliteit. Het ontwerp mag niet afleiden, 

dat creëert files en ongelukken. Het ontwerp moet binnen het 

gesloten systeem van de snelweg passen: er is geen fysieke 

binding met het achterland. Een ontwerp waarin geen ruimte is 

voor politiek correct, sociaal wenselijk of mooi. Het is een plek 

met een enkelvoudige, primaire functie. De functionaliteit van 

De Boermark komt in feite overeen met de zogenoemde ‘lagere 

fundamentele behoefte’ volgens de piramide van Maslow: 

de behoefte aan onderdak drinken en ontlasting.

We moeten dan ook niet willen streven 

naar de ruimtelijke kwaliteit van een 

binnenstad, maar het ontwerp volgt 

de ruimtelijke politiek, de 

bouwvoorschriften en de beeldtaal 

van de directe omgeving: de snelweg.
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Verzorgingsplaatsen in Neder-

land worden meestal genoemd 

naar dingen in de omgeving. Dit 

betreft veelal een natuurgebied, 

maar vaak ook de plaatsnaam 

waar de verzorgingsplaats in de 

buurt ligt, of een lokale straat-

naam. Ook krijgt de verzorgings-

plaats soms de naam van een 

belangrijk persoon of gebeurte-

nis uit de geschiedenis.

De naam P-11 is niet romantisch, 

verwijst niet naar een valse 

relatie met het ommeland, maar 

noemt de plek naar wat hij is: de 

elfde verzorgingsplaats op de 

A1/E30, geteld vanuit Amsterdam.

De mythe van het achterland 

zoeken we niet naast de weg, 

maar verder op de weg: de rela-

tie van De Boermark is niet met 

Beuseberg of Holterbroek, maar 

met Duisburg, Minsk en Moskou. 

Het oostelijke tracé van de E30 

(helemaal tot aan de ring van 

Omsk) is op de parkeerplaats 

geprojecteerd als informeel pad, 

een speels element binnen het 

rationele kader. 
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P11 Beeld: Martijn Bronswijk

Folly 

De behoefte aan onderdak en aan een toiletvoorziening wordt 

voorzien door de folly met daaronder een toiletgebouwtje. De 

folly verwijst naar het benzinepompdak. Het zijn beide archety-

pische gebouwen, gestript van hun commerciële aankleding en 

andere inhoud. Functieloos en begroeid.
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Toiletgebouw

Vanwege de afwezigheid van water en afwate-

ring op locatie hebben we gekozen voor een 

autarkisch grijswatersysteem. Het dak van het 

toiletblok doet dienst als waterreservoir. Voor 

het realiseren van een drinkwatervoorziening 

hebben we gekozen voor een watertank. Voor 

de uitvoering van het sanitair nemen we het 

beproefde RVS toiletsysteem van de Zwitserse 

snelwegen over.
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Het dak maakt het mogelijk dat de basisbehoefte van Maslov op een 

zelfvoorzienende en duurzame manier te realiseren is: het krijgt een 

waterzuiveringssysteem ten behoeve van de watervoorziening voor 

het toiletgebouw. Naast de rietvelden voor de zuivering van het 

toiletwater kan op het dak ook een openluchtlaboratorium voor 

innovatieve waterzuiveringtechnieken worden gemaakt. Een deel 

van het oppervlaktewater van de verzorgingsplaats kan op het 

dak gepompt worden om te experimenteren met nieuwe 

zuiveringsprocessen door planten en micro-organismen. Door het 

dak toegankelijk te maken voor gebruikers van de verzorgingsplaats 

kan het onderzoek en de inspanning van Rijkswaterstaat op het 

gebied van duurzaam waterbeheer op een onpretentieuze manier 

getoond en uitgelegd worden.
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43Snelwegecologie 

Jacobkruiskruit, boshavikskruid, Deens lepelblad, Engels gras, stomp kweldergras, zeeweegbree en zilte rus: de snelweg kent een unieke en bijzon-

dere flora. In de zoutige, vervuilde en arme gronden naast de snelweg floreren plantensoorten die elders weggeconcurreerd zijn. Zeldzame duin-

planten die verloren gewaand werden hebben zich opnieuw in Nederland gevestigd. Exotische zaden en sporen, meegebracht door (vracht)auto’s uit 

het Oosten, beginnen hun bestaan op Nederlandse grond naast de snelweg. Maar ook voor de Nederlandse fauna is de snelweg een toevluchts-

oord: de meeste kans op groot wild in de Nederlandse parken en bossen is in de buurt van de snelweg, omdat daar de minste wandelaars komen.

P11 besteedt graag aandacht voor deze bijzondere natuurlijke kwaliteit van de snelwegomgeving. Op het dak van de folly presenteren we de soor-

tenrijkdom: aan weerzijde van de loopbrug over de rietfilters creëren we een snelweghortus. Informatiebordjes vertellen bezoekers over de verras-

send ecologie, flora (en fauna) van de snelweg.
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De Schipbeek is een parel, verstopt achter een dijkje op nog geen 10 meter van de verzorgingsplaats. In dit vervolgontwerp presenteren we de 

mogelijkheid voor een link met de Schipbeek. We maken een visuele link met de beek, door middel van een uitkijkpunt op het dak van de folly en een 

doorbraak van de bossages op de dijk. Het uitkijkpunt verbindt twee werelden visueel met elkaar: de snelweg en het landschap. 

P11
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De signaalfunctie van de uitkijktoren uit het eerste ontwerp wordt vervangen door een zuil. De 

vorm van de zuil wordt gedicteerd door de typische vorm van een benzineprijszuil, die goed past 

bij de beeldtaal van de folly. De enige boodschap die de zuil draagt is de naam van de verzor-

gingsplaats: P11. Het materiaal waaruit de zuil wordt opgetrokken is Granuband rubber; rubber 

gemaakt van vergruisde autobanden die in een mal worden verlijmd tot een monoliet.

Het A1-pad is tegelijkertijd een informatiesysteem (‘ik sta geparkeerd bij Warsawa, waar sta jij?’) 

en weg naar het groen. De picknickplekken op P11 zijn de knooppunten op het A1 tracé. Ze symbo-

liseren de grote steden op de route Amsterdam - Omsk. Bij ieder zitje wordt de plaatsnaam in de 

rugleuning van de bank gegraveerd. 

In het blad van de tafel wordt steeds 

het hele A1 tracé gegraveerd. De 

verschillende zitjes worden met elkaar 

verbonden door het A1 pad. De picknick 

eilandjes worden extra gemarkeerd 

met een Linde. Een klassieke, monu-

mentale Hollandse boom die het goed 

doet in een auto-omgeving.
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Parkeerplaatsen

Het ‘nieuwe parkeren’ op P11, het zogenaamde 

‘langs-parkeren +’, of ‘kofferbakparkeren’ is 

het meest bijzondere aan het ontwerp van de 

parkeerplaats. Dat komt terug in de verbijzon-

dering van de bestrating.

De verdere uitwerking van de materialen ter 

bestrating van de Verzorgingsplaats geeft 

een goed beeld van hoe de verschillende 

functies van de parkeerplaats terugkomen in 

de verschillende materialen. In dit vervolgont-

werp presenteren we een voorstel voor de 

materialisatie die maximaal rekening houdt met 

kosten, onderhoud en beheer. Beton en asfalt 

is het minst onderhoudsgevoelig.
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P11

Totaal aantal parkeerplaatsen voor alleen auto’s is 126 

Totaal aantal parkeerplaatsen voor alleen vrachtwagens is 37 

In de ideale situatie staan alle vrachtwagens aan de snelwegkant en de personenauto’s aan de schipbeekkant.
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Generieke toepasbaarheid

Het ontwerp voor P11 is een andere manier om naar verzorgingsplaatsen te kijken. Een concept dat de ruimtelijke kwaliteit van de 

snelwegomgeving erkent, waardeert en uitdraagt. De ontwerpconsequenties zijn in grote mate generiek toepasbaar. We hebben de 

geldigheid van het concept en leidende ontwerp principes getest op twee verschillende soorten andere verzorgingsplaatsen; een 

verzorgingsplaats zonder benzinepomp (De Hop)  en een verzorgingsplaats met benzinepomp (Veelsveld).

De thematische ‘groene’ invulling van het dak en de link met de directe 

context van de verzorgingsplaats zouden per P-plek specifiek worden 

gemaakt. Het zich herhalende principe van de parkeerstructuur en de 

folly zorgen voor comfort en veiligheid door herkenbaarheid.


