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Sinds mijn vroegste herinnering en beleving is de monumentale silo en het bijbehorende terrein een baken in het stadsbeeld van Middelburg. Het 
initiatief tot hergebruik van dit gebouw is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het oude industrie terrein, een nieuw gebruik. De overslag 
plaats van agrarische producten maakt plaats voor een kantoorruimte. De volumes krijgen een nieuwe functie. Deze vernieuwing impliceert andere 
condities. Een van deze condities is een nieuwe huid. De nieuwe huid is ontstaan door een isolatiepakket aan de buitenzijde van het gebouw .

Het nieuwe gebruik en de verschijning van de silo, is voor mij een reden om een visuele ingreep voor te stellen. Met als resultaat een stimulerende 
vertegenwoordiging van de ontwikkelingen op het voormalig agrarisch industrie terrein.
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….De graansilo aan de Kleverskerkseweg in Middelburg wordt de nieuwe hoofdvestiging van Rothuizen Van Doorn 't Hooft (RDH).
Rothuizen Van Doorn 't Hooft wil silo's in gebouw aan de Kleverskerkseweg voor groot deel intact laten.
Jaren geleden liepen medewerkers van RDH rond met het idee de voormalige graansilo aan het Kanaal door Walcheren om te bouwen tot een appartementencomplex. Het haalde het niet omdat Middelburg daar geen 
woningen wilde. Het complex wordt echter alsnog onder handen genomen. Nu om het te veranderen in het nieuwe kantoor van het architecten- en stedenbouwkundig bureau.Een collectief van RDH heeft een wel heel 
bijzonder plan voor de graansilo ontwikkeld. Het is namelijk niet de bedoeling het interieur te slopen en er vervolgens vloeren in te leggen. Nee. Een groot deel van het interieur blijft. Het interieur, dat zijn toch vooral de 
silo's. 24 Grote bakken van vijf bij vijf meter in het vierkant en dan twaalf meter hoog. Aan de onderkant lopen ze taps toe. Die onderkant wordt gesloopt, zodat er een grote werkvloer ontstaat waar tot zestig mensen 
aan de slag kunnen. De silo's zelf, die blijven 'hangen'. Bestuurslid Ben Westenburg beschrijft hoe straks medewerkers van RDH achter hun bureau zitten met het plafond op twaalf meter hoogte. Hij kent maar een 
gebouw, van de Amerikaanse architect Franklin Wright, waar ook zoiets is gecreëerd. Niet al die silo's worden alleen maar luchtkokers. In een aantal wordt iets gebouwd. Of een bibliotheek, een stiltewerkplek of een 
vergaderkamer. Allemaal bereikbaar met afzonderlijke draaitrappen. "De mogelijkheden zijn legio." Zo denkt Westenburg ook aan een groene silo met veel planten. "En misschien een meditatiesilo." Op het dak komt 
een tuin, al dan niet met mogelijkheden om te sporten.Naast de silo's bestaat het complex ook uit een voorzieningengebouw waarin de machines staan om het graan te transporteren. Volgens Westenburg blijft een deel 
van die apparatuur staan en komen er in dat gebouw ook voorzieningen als to"iletten. RDH huurt sinds 2001 De Stadsschuur in Middelburg. Westenburg weet dat er bij bedrijven wel belangstelling bestaat het te huren 
als zijn bureau vertrekt naar de Kleverskerkseweg. Hij denkt dan ook niet dat het lang leeg zal staan als RDH zomer 2011 in de silo trekt.Westenburg verwacht dat de verhuizing naar de Kleverskerkseweg wel eens 
als aanjager voor het gebied kan werken. "Net als onze komst naar hier, De Stadsschuur, er ook voor zorgde dat dit wat rommelige gebied is opgeknapt." Om dat proces van aanjagen te ondersteunen wil RDH een 
bijgebouw van de graansilo, het kantoor aan de Kleverskerkseweg 53, veranderen in een ruimte waar ook andere bedrijven kunnen vergaderen en sessies beleggen. "En het woonhuis bij de silo wordt verbouwd tot 
een gastenhuis voor stagiaires en medewerkers van andere vestigingen." Westenburg vertelt dat de silo wordt verbouwd volgens het principe van duurzaam en passief bouwen. Dat houdt in dat met duurzaam 
materiaal wordt gewerkt en dat er een zeer energiezuinig gebouw komt te staan. Hij verwacht dat het gebied rondom de kruising Deltaweg/Kanaal door Walcheren iets bijzonders wordt. Zeker als straks ook Delta aan 
de andere kant van het kanaal gaat zitten. "Veel bedrijven zullen volgen. Zullen zich hier vestigen. Dit wordt de nieuwe entree van Middelburg.
uit: PZC, 14 april 2010

………RDH heeft voor de silo een soort stappenplan ontwikkeld. In de huidige opzet gaat het bedrijf ervan uit dat begin januari 2012 de begane grond van het silogebouw in gebruik kan worden genomen. Het apparaten 
gebouw, de hogere aanbouw naast de silo's, wordt alleen als entree gebruikt.Mogelijk krijgt het in de toekomst meer functies maar voorlopig nog niet. In dat gebouw zou, als een doos in een doos, ook werkplekken 
gemaakt kunnen worden, zo werd door Eline Strijkers (interieurarchitect) naar voren gebracht tijdens het verkennende gesprek.Westenburg waarschuwt dat er niet te veel van dat idee uitgegaan moet worden, omdat 
de ruimte het gebouw zo uniek en bijzonder maakt. Hij wil die ruimte, die doet denken aan een kathedraal, zoveel als mogelijk behouden. Hij laat ook duidelijk doorschemeren niet echt veel op te hebben met kantoren 
met al die lage plafonds. Daarom is hij ook zo gecharmeerd van de graansilo. Het is namelijk de bedoeling om de 24 silo's die in dat gebouw 'hangen', te behouden. Alleen de taps toelopende onderkanten worden 
verwijderd om een werkvloer te maken voor de medewerkers van RDH. De meeste kokers zullen vervolgens als enorme lege hulzen 'hangen' boven de werkplekken, waardoor het plafond op twaalf meter hoogte zit. 
Enkele kokers worden ingericht als bibliotheek, stiltewerkplek of spreekkamer.De kelder van het gebouw, waar in het verleden de boeren hun graan storten, krijgt niet direct een functie. Op termijn wil RDH dat deel van 
het pand gebruiken als opslag en plaats waar maquettes gebouwd worden. ………………

uit PZC, 24 juni 2010
….Wethouder draagt graansilo Middelburg over aan architectenbureau RDH
RDH heeft visie en lef, zo zei gisteren de Middelburgse wethouder Johan Aalberts bij de officile overdacht van de graansilo aan het Kanaal door Walcheren aan het architecten- en stedenbouwkundig bureau.
RDH gaat het beeldbepalende gebouw aan de Kleverskerseweg in een jaar tijd ombouwen tot het nieuwe hoofdkantoor.Bestuurslid Ben Westenburger gaf aan dat door de economische crisis de verhuizing vanuit de 
Stadsschuur naar de silo bijna niet was doorgegaan. De eerste plannen voor verhuizing ontstonden enkele jaren geleden omdat het bureau uit het jasje van de Stadsschuur groeide. Door een tiental ontslagen, van 
zeventig naar zestig fte's, is de noodzaak voor een nieuw onderkomen niet meer echt noodzakelijk. "Met het oog op de toekomst willen we toch verhuizen." Mede door de economische crisis heeft het bureau zijn 
werkwijze aangepast. Het zorgt nu niet alleen voor de ontwerpen maar treedt ook steeds vaker op als aannemer. Die werkwijze bevalt, aldus Westenburger. Het verbouwen van de silo wordt ook op die manier 
uitgevoerd. Kort na de bouwvak wordt daarmee begonnen. Volgens Aalberts heeft RDH visie en lef om 'in deze tijd' de stap te nemen om een oud bedrijfspand te kopen en te verbouwen. Volgens hem is door de 
plannen van RDH meer belangstelling ontstaan voor het gebied rondom de Kleverskerkseweg. Vooral van de kant van watersportgebonden bedrijven bestaat volgens hem interesse om naar dat gebied te gaan. Hij ziet 
RDH dan ook als een soort trekker van het gebied. "Een bedrijf dat zorgt dat ook anderen de potentie van het gebied zien.
uit: PZC, 11 juni 2011
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....zo werk ik....in mijn atelier, schilderijen, projecten, academie, binnen opdrachten....de schilderijen....monochrome....de cirkels....plat en zonder 
perspectief....de dynamische ruimte....het schilderij maken door wegnemen....het er niet laten zijn....een dynamiek genererend....de subjectiviteit van 
plaatsbepaling....een herhalend karakter....een systeem dat nieuwe beelden met zijn taal genereert....creëren door weg te nemen....creëren door 
toevoegen....vertaling als middel....de kleuren als ordening geschilderd....violet....geel....oranje....blauw....groen....rood....de raakvlakken van de 
kleuren....het afwezige licht toont andere tonen dan het maanlicht....een nieuw beeld....licht toont ons de kleuren....de grens van waarnemen....geen 
licht....geen vorm....geen visuele waarneming....een interpretatie van een waarneming....de fotografie als cartograaf in dit schemergebied....de vertaling 
van kleur naar grijs waarden is een transitie....zwart-wit beelden als autonomie....toevoegen
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On Repetition and difference in Piet Dieleman's work by Lorenzo Benedetti

Repetition and difference, on these two elements moves the work of Piet Dieleman, derived from the continuous repetitions that alludes to the variability of 
differences. The circles try to create a space behind the canvas. The perforation of the monochromatic field questions the flatness of color. The variable rotation of 
the circles plays on a dynamics of gravity and fluctuation. The relation between them is based on the combination of the chaos theory related to two simple variable: 
color and form. All the rest, inside those terms, is possible. Color is the material element creating the circle that, in this case, is the void. It plays a determinant role 
in this optical construction. It became pure space, the "behind" of the surface. So in the series of circles the problematic of the flatness of the surface is not based 
on the foreground but on the depths of the canvas. The circle creates a negation of the flatness of the canvas through, by means of the void, to achieve generation 
of space. The balance between purity of color and the perfection of form creates the frozen moment of stability that determinate the painting. The white circles are 
the perspective of the canvas, based on the concept of subtraction. And subtraction is also the operation of changing the color palette from color to gray scale. The 
translation to black and white follows the same actions of the geometrical paintings of minimalism. In his video gallery the German filmmaker Gerry Schum invited 
Gino de Dominicis to make a work in his series. The artist sat down at the edge of a lake and threw stones into the water until instead of a circle the stone would 
create a square. The screen, like the canvas, is rectangular, and the circular form always confronts with the rectangular form. In his poetics De Dominicis knew that 
the moment of transformation of the circular into the rectangular form could have taken place in an infinite point. In Dieleman paintings the tension between the circle 
and the rectangular of the canvas finds its solution in the infinite variety of combinations. The paintings of Dieleman are based on a continuing landscape. The 
repetition by the different works suggest a continuation from one canvas to another. The border of the painting is only a physical condition that the content would like 
to escape. The intensity of the color changes, like the green of a field would change in the depth of a perspective. The intensity variety of the colorfield becomes an 
optical distance. Like in the photographs the artist is working on a series of painting trying to collect all different shades of gray. An encyclopedia of emotions based 
on the reduced scales of the grays. Sometimes the color is created by the addition of layers that where the bases of the research of the right color, the right 
emotion. Others have just a few overlapping of gray, leaving the white background of the canvas still visible. A famous Italian art historian, Lionello Venturi, who was 
active in the first half of the XX century, used to say that, in order to understand old masters paintings, black and white photographs where more truthful than the 
colored ones. Of course color technology used to reproduce images
at the time was not as sophisticated as it is today, but there is indeed a more realistic way to show the transformation materiality of form in black and white. If we 
have a close look at the small black and white paintings of Dieleman, we see how there is a kind of realism that is more evident than in the colored paintings. The 
synthesis of the three bodies of work in this exhibition - the color/black and white painting and the photographs - is given by the Inkjet print 2010-works. The grid of 
dots creates an optical effect of space mixing with the horizontal lines. The two series of work synthesized are realized with a technical reproduction in black and 
white that reconnects the former body of photographic works. Everything is synthesized here: space, form, grid, graphic, geometry, illusion, depth, surface, 
painting, dynamic, contrast, photography, statics, harmony, intensity, optically, drawing.
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Het voorstel op de gevels van het gebouw bevat een wandschildering, een systeem, in een kleurenspectrum en een kopie hiervan in 
grijs waarden.
De basis van dit systeem is vindt zijn oorsprong in een reeks sculpturale werken, waarbij de conditie van de ruimte zichtbaar 
gemaakt wordt door het massieve, het materiële volume te doorboren, materiaal weg te halen. Dit systeem is ontstaan in een 
gedachte en handelen over sculptuur. Door gaten te boren wordt de onderhuidse materie zichtbaar gemaakt, onthuld, met een 
fysiek leesbare ruimte als uitkomst, het resultaat van een reeks handelingen. Het weghalen, subtractie. Zie afbeelding op pagina 6.

 Dit proces heeft zijn gelijkenis gevonden in 2 dimensies, in schilderijen, waarbij het weghalen gerealiseerd wordt door het gebruik 
van sjablonen. Zie afbeelding op pagina 7. De ruimte wordt gecreëerd door de dynamiek die de afwezige kleur genereert. De 
schilderijen omvatten fenomenen als werkelijkheid, kopie, beeld, afbeelding. Reproductie en interpretatie zijn familiair in dit idioom 
en legitimeren in dit proces de vertaling in grijs waarden. Zij vinden de oorsprong in de kunsten: de grisailles en de fotografie, de 
zwart-wit fotografie. De grijswaarden te gebruiken als een spiegeling, een kopie van het origineel als nieuwe werkelijkheid. Zie 
schetsboek notities op pagina 5,atelier 2012 op pagina 8 en tekst op pagina 9.  

De gevel met zijn 6-vlakken structuur en de de locatie van het gebouw, vormen een ideale drager voor het werk. Zie de 
bouwtekeningen op pagina 15 en 16. De dynamiek van de wandschildering gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de nieuwe 
identiteit en de functie van het gebied en de rol die het gebouw daarin vervult.
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Het concept voor het kunstwerk silo wil ik ontwikkelen en tot uitvoering brengen. De eerste stap in deze ontwikkeling is de 
inzending voor de  SBKM / De Vleeshal Kunstprijs 2012 van de stichting beeldende kunst middelburg.

Met deze inzending wil ik het initiatief nemen voor het realiseren van de wandschildering op het gebouw van Rothuizen aan de 
Kleverskerkseweg 49. Het concept voor het kunstwerk silo is door Rothuizen enthousiast ontvangen. Ik ben van mening dat de 
wandschildering een bijzondere aanvulling is op het Middelburgse kunstklimaat. 

Het kunstwerk is, met de DAC cycli (SBKM) in het achterhoofd, ook een bijzondere kans en stimulans om beeldende kunst op 
prominente plaatsen binnen de gemeente en in samenwerking met het bedrijfsleven te realiseren.

Begroting technisch is het werk nog in ontwikkeling. De kosten van het kunstwerk van 12 maal 5x5 meter overtreffen het budget 
van de kunstprijs. Mijn intentie is om het bedrag van de kunstprijs 2012 te gebruiken voor het ontwikkelingstraject. Ik wil samen 
met de toekomstige opdrachtgevers, denk hierbij aan aan de eigenaar van het complex Rothuizen, gemeente Middelburg en 
SBKM als verzorger en producent van kunst in de openbare ruimte, een concrete opdracht tot uitvoering realiseren.

Ik ben van mening dat dit kunstwerk in de openbare ruimte van Middelburg een bijzondere en positieve aanvulling is. 
De herkenning, de duiding en de dynamiek is van groot belang voor de herontwikkeling van het voormalig industrieterrein.

inzending kunstprijs
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