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BRABANT C
Muzikalisering van de Ruimtelijke Beleving
“adding social value, a stronger sense of place, by enhancing the built environment through
auditive means” Strijbos & Van Rijswijk

Projectplan

sound artists from the netherlands

Een omschrijving van het beoogd doel en beoogd resultaat
Strijbos & Van Rijswijk (S&VR), heden voornamelijk werkzaam binnen het kunstenveld, wil zich
ontwikkelen tot een bredere praktijk gericht op beleving van de dagelijkse ruimte door visueel
en auditief ontwerp. De muzikalisering van de ruimtelijke beleving. Muziek als dialoog. Muziek
als sociaal project.
Middels deze aanvraag willen S&VR Brabant C verzoeken in deze nieuwe stap te investeren. In onderstaand projectplan zetten zij uiteen wat de ambities zijn en op welke wijze zij
verwachten deze te verwezenlijken.
De beoogde praktijk past het muzikale denken toe op domeinen (buiten de culturele sector)
als architectuur, landschap en stedenbouw. Zij beogen hiermee hun portfolio uit te breiden met
geluids- en muziekprojecten naar deze marktdomeinen, en wel met name gericht op de (semi)
publieke ruimtes. S&VR stellen zich tot doel te onderzoeken welke product-markt combinaties
interessant zijn en welke toepassingen daarvoor ontworpen dienen te worden.
Middels onderzoek, experiment en vernieuwing op het gebied van muziek en geluidskunst
in relatie tot de gebouwde omgeving en urbanisme beogen S&VR concepten te ontwikkelen
welke op een toegankelijke en interactieve manier bereikbaar zijn voor een groot en divers
publiek. Het werk beperkt zich niet meer tot festival, museum en galerie, maar breidt zich uit
naar bredere publieke sfeer door middel van architecturale projecten, interventies in de civiele
ruimte, lezingen, educatie en kwesties van duurzaamheid.
Voor deze ambitieuze ontwikkelingen is kennis van deze ‘nieuwe’ domeinen nodig. Door
het opzetten van een onderzoeksplatform binnen het ontwikkeltraject willen we de dialoog
aangaan met diverse professionals uit het werkveld. Andere middelen voor onderzoek zijn literatuur, toetsing praktische uitvoering, haalbaarheidsanalyses, exposities en lezingen.
Uiteindelijk dient dit te leiden tot een vernieuwd portfolio met getoetste concepten aan de
hand van het perspectief van de experts in combinatie met het perspectief vanuit ons vakgebied. Met deze concepten moeten we naar buiten kunnen treden en ingang vinden in de
internationale wereld van de architectuur en stedenbouwkunde.

Signaal bij Zee, Signaal bij Schemerdonker 2017/2018
landschappelijke klankinstallatie over 1 km strand
tevens geluidsdecor voor opera
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S&VR: huidige stand van zaken
S&VR heeft in twintig jaar een oeuvre opgebouwd dat wereldwijd onder de aandacht staat met
exposities in o.a. Los Angeles, New York en Montreal. Deze internationale praktijk opereert
binnen de traditionele grenzen van muziek, geluidskunst en beeldende kunst. Hun werk bracht
hun al naar diverse gerenommeerde festivals, concerthuizen en musea, waaronder Norfolk &
Norwich festival (UK), Oerol Festival (NL) en Electronic Music Week Shanghai (CN).
S&VR ontwerpt geluid- en muziekproducties, al dan niet in samenwerking met andere gezelschappen, ontwerpers en kunstenaars uit diverse disciplines zoals theater, dans, beeldende
kunst en design. Zij opereert op het kruispunt van kunst, media en technologie. Het verkent de
artistieke en culturele mogelijkheden van nieuwe technologieën. De manier waarop ze geluid
zowel architectonisch als landschappelijk vorm geven spreekt tot de verbeelding.
Aanleiding
Sinds het lezingenprogramma “Materials XL | RUIMTE” – georganiseerd door BKKC tijdens de
Dutch Design Week 2017, waar zowel Ole Bouman als Strijbos & Van Rijswijk een lezing hebben gehouden – zijn beide in gesprek gebleven over het thema ‘geluid en architectuur’.
Cultuurhistoricus, auteur, en curator Ole Bouman was van 2006 tot en met 2012 directeur
van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi). Sinds 2015 tot heden is hij aangesteld als urban
curator van het Design Society in de Chinese stad Shenzhen. Ole Bouman heeft aangegeven
graag als expert betrokken te zijn bij de omschreven aspiraties en onderzoeken van S&VR in
aanloop naar als ook binnen het ontwikkeltraject.
bijdrage Ole Bouman als expert: van intuïtie naar propositie
Ole Bouman geeft aan voor de juiste architectuur- en contextanalyse / kritiek te kunnen
zorgen. Dat zal hoofdzakelijk bestaan uit: 1 input leveren bij structuren onderzoeksvragen;
2 wetenschappelijke kant: analyses toevoegen, ongevraagde voorbeelden, herinterpreteren omgeving, literatuuronderzoek; 3 helpen met het vinden van testcases: stedelijk geluid
ontwerpen, optioneel erfgoedstrategie, corrigeren moeilijke situaties in de stad.
		 Ole Bouman: “Ik kan een bijdrage leveren door een speculatief gesprek te voeren, door
ondervraging en jullie ondervragen mij. Zodoende kunnen we een aantal hoekstenen ontwikkelen voor de kennis die jullie nodig hebben. We dienen een goed ‘argument’ te formuleren. We moeten daarbij van intuïtie tot propositie komen. De maatschappelijke noodzaak
zal moeten worden aangetoond om succes te verkrijgen. De propositie moet zo sterk zijn
dat mensen verleid worden om daar op in te gaan, dus in feite creëer je je eigen opdracht.
We gaan een serie situaties bekijken waar iets interessants uit kan komen, ik vanuit opdrachtgevers kant, jullie vanuit kunstenaars kant.”
		 Ole Bouman heeft tevens een voorzet gedaan voor een concreet vraagstuk, een testcase: een creatief script ontwerpen vanuit het auditief perspectief voor herinrichting van de
stadswijk Nanhai Ecool in Shenzhen. Hoe maken we deze plek zo snel mogelijk zo aantrekkelijk mogelijk?
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Artistiek kader: de muzikalisering van de ruimtelijke beleving
Middels onderzoek en experiment willen S&VR doorgronden hoe geluidskunst en geluidsontwerpen (zowel compositie als uitvoering) een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de
noties van conceptuele en sociale relaties en relaties met de omgeving. Over de relatie tussen
geluid en ruimte, geluid en onze gebouwde omgeving willen we een aantal aspecten uitlichten.
De geluidskunst is een praktijk waarbij geluid en ruimte vaak samensmelten tot fantasierijke ruimtelijke exposities. Geluid wordt door S&VR ingezet als een muzikaal én sociaal project
om vormen van integratie met het leven van alledag en de omliggende ruimte te genereren. De
geluidsontwerpen van S&VR ‘muzikaliseren’ omgevingen, ze activeren omgevingen en maken
deze meer voelbaar voor de gebruiker. Ruimte en architectuur spelen hierin een wezenlijke rol
door hun directe en ononderbroken invloed op de ontwerpen van geluid en muziek. Geluidskunst overbrugt daarbij ook de kloof tussen muziek en de beeldende kunsten, wat in hoge
mate bijdraagt aan haar esthetische vocabulaire.
Geluid levert een psychosociale kracht op als het wordt ingezet als een performatief medium. Geluid kan concepten als architectuur en deelname van publiek en verwante performatieve
aspecten van ruimte versterken. De architectuur is een ‘organisme’ dat voortdurend betrekkingen onderhoudt met haar gebruikers. De beweging van het menselijk lichaam verhoudt zich
tot de ruimtelijke kenmerken van de architectuur en de zorgvuldig vastgestelde regels van het
architectonisch denken. Het menselijk lichaam drukt hierin de performatieve aspecten tijdsduur
en bewoning uit. Zulks kan ook worden gezegd van geluid, omdat de ervaringsgerichte aard
van geluid een dynamisch materiaal toevoegt aan de contouren van een gebouw.
Geluid voegt aan de architectuur een gevoel van doorleefde tijd toe, een register en medium voor de bewegingen van temporele uitwisselingen, delingen en ervaringen.
Geluid kan tevens een ruimte faciliteren om emotie te tonen, te projecteren, om meer te delen dan strikt rationeel zou zijn en om relationele ervaringen vorm te geven. En naast de akoestische relatie kan geluid tevens een zekere ambiguïteit, meer dan één betekenis, toevoegen aan
het strikt functionele of ruimtelijke programma van architectuur.
Als we geluid op zijn eigen voorwaarden nemen en wat betreft ontwerp verder denken dan
de traditionele geluidsinstallatie met luidsprekers, kunnen we innoveren en vernieuwende concepten genereren binnen een kritisch discours van de architectuur.
Het kwalitatieve perspectief van geluid, zoals sonic diversity en acoustic ecology zijn vooralsnog verwaarloosde aspecten in architectonische ontwerpen. Ons streven is meer bewustwording bij stedenbouwkundigen en (landschaps)architecten van het belang van geluiden voor
de intrinsieke kwaliteit van een leefomgeving. Hierbij richten we ons op de beleving van geluid.
Door te reflecteren op zowel de fysieke dimensie van geluid als op een idee van ruimte als
vervormbaar en performatief begrip hoopt S&VR de discussie over akoestiek te verbreden tot
voorbij de enkel technische aspecten. Wanneer omgevingsakoestiek nu al eens op de agenda
staat, is het onderwerp louter lawaaibestrijding of lawaaicorrectie - een kwantitatieve demping
van geluiden.
De zogenaamde soundscape-benadering – het akoestisch inrichten van de leefomgeving
waarbij niet de nadruk wordt gelegd op “ware geluidniveaus” maar vooral op de beleving van
het geluid – geniet intussen weliswaar warme belangstelling van velen, echter de daadwerkelijke toepassing ervan gebeurt maar mondjesmaat. S&VR wil dit gat tussen theorie en praktijk
dichten.
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Sommige architecten betrekken akoestische aspecten in hun werk, maar urban soundscape, urban sound design of urban acoustic design moet zich nog ontwikkelen tot een afzonderlijke discipline en worden opgenomen in de stadsplanning. S&VR beoogd met het ontwikkelingsproject daar een grote bijdrage aan te leveren.

Soundspots
architecturale installatie ontworpen voor herinneringspark Koude Oorlog
in voormalig MOB-complex Wanroij, commissie provincie Noord-Brabant
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De omschrijving van de onderzoeksvraag c.q. het ontwikkelkarakter van het project
Hoofdonderzoeksvraag:
– Op welke wijze kan onze expertise op het gebied van geluidsontwerp, geluidskunst en
muziekcompositie van waarde zijn binnen de de domeinen (landschaps)architectuur en
stedenbouw ?
Hiervoor is tevens een architectuur- en contextanalyse/kritiek nodig. Deze gaan wij samen
met Ole Bouman formuleren. Vanuit deze analyse en kritiek kunnen de juiste keuzes worden
gemaakt tav versterking van visie, bedrijfsvoering en realisatie van projecten (inter)nationaal, in
relatie tot de nieuwe domeinen.
De volgende sub-onderzoeksvragen zijn daarbij van belang:
– Waar is behoefte aan en/of waar liggen kansen binnen genoemde domeinen ?
– Welke artistieke ideeen/content/concepten/demo’s kan S&VR bieden in dit kader ?
– Hoe werk je samen met partners in de gehele keten ?
– Welke partners leveren het meeste rendement op om in te investeren ?
– Hoe reageert het publiek op deze geluids- en muziektoepassingen ?
– Hoe kan S&VR deze inzichten verwerken in een portfolio ?
– Welke contract/samenwerkingsvorm past hierbij en wordt geaccepteerd in de keten ?
De gebieden van aandacht zijn – naast de inhoudelijke en technologische ontwikkeling ten
behoeve van ontwikkelen nieuwe perspectieven - ook de operationele en marketingtechnische
aspecten van de bedrijfsvoering. De resultaten die voortkomen uit het ontwikkeltraject zullen
mede de input vormen voor een businessplan benodigd bij de financieringsaanvraag van een
(inter)nationaal project bij Brabant C.

A Wisp of Sound
klankinstallatie ontworpen voor het Designhuis in Eindhoven
Dutch Design Week 2015
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Activiteitenplanning
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden en te komen tot een vernieuwd portfolio met getoetste concepten richten we ons op het ontwikkelen van een platform waarbinnen we diverse
onderzoeken verrichten waaronder literatuur onderzoek, haalbaarheidsanalyses uitvoeren,
diverse professionals aan tafel vragen voor dialoog, manifest (her)schrijven, exposities en lezingen geven.
Vernieuwing van ons portfolio binnen het traject zal zich op 2 vlakken ontwikkelen:
1. onderzoek naar het perspectief van de professionals binnen architectuur / stedenbouw;
2. onderzoek naar de relatie geluid, architectuur en gebruiker vanuit ons eigen perspectief /
professie;
3. referentiekader scheppen van waaruit het portfolio wordt onderstreept.
1. onderzoek naar het perspectief van de professionals binnen architectuur / stedenbouw
Voor deze onderzoeksvragen hebben we reeds contact gelegd met diverse professional binnen
architectuur en stedenbouw. We beogen een ‘dialoog’ te creëren, een collectief gesprek te
genereren. We willen inhaken op de collectieve ervaringen en kennis.
Onderstaande partners hebben zich reeds bereid gevonden hun visie en kennis te willen
delen met S&VR om zodoende tot een grondige architectuur- en contextanalyse/kritiek te kunnen komen:
– Ole Bouman, cultuurhistoricus, auteur en artistiek directeur Design Society Shenzhen C
 hina
http://www.designsociety.cn/en/category/person-list/detail!ole-bouman
– Architectenbureau Mecanoo / architect Francine Houben, contact Friso van der Steen,
director international projects
www.mecanoo.nl
– Architectenbureau Bedaux de Brouwer, contact: Pieter Bedaux, Thomas Bedaux, Peter
Keijsers (architecten)
www.bedauxdebrouwer.nl
– Architectenbureau AIR – architecture initiates regeneration, ORTLOS space engineering,
Oostenrijk
contact: Andrea Redi, architect
http://www.air-creation.at/thema/news/
https://ortlos.com/people/#tab-1353416971428-2, > tab Andrea Redi
– TU/e Architectuur, Faculteit Bouwkunde, Architectural Urban Design and Engineering, contact: ir. Tom Veeger
https://research.tue.nl/nl/persons/tom-t-veeger
– Ludo Hermans, stedenbouwkundige gemeente Tilburg
https://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/boek-verweven-stad-gepresenteerd/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/koester-die-oude-lap-die-tilburg-is-en-weef-mee~a1efd858/
– Marcel Cobussen, hoogleraar Auditieve Cultuur, Universiteit Leiden
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/marcel-cobussen#tab-1
– CAST, Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg,
http://www.castonline.nl/home.htm
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Met deze partners zullen de volgende deelonderzoeken worden besproken:
* beantwoorden onderzoeksvragen
Vergelijkbare precedenten en/of businesscases onderzoeken en bestuderen. Onderzoek
naar bijdrage vergelijkbare producten, zoals licht en kleur. Resultaten verzamelen van
clubs/partijen die op het vlak van geluid en architectuur bijeenkomen / ooit zijn bijeengekomen.
> Op 10 mei j.l. vond een workshop plaats i.s.m. met master studenten van TU/e Architectural Urban Design and Engineering en Design Academy – Interaction Design. Zij werkten
een dag aan de ontwikkeling van ideeën op het gebied van geluid en stedenbouw, met
de testcase Nanhai Yiku van Ole Bouman als voorbeeld. Onder de titel ‘Je oren zijn geen
decibelmeters’ werd de focus ‘verlegd’ van ontwerpen tegen storend geluid (volume) naar
ontwerpen voor sterkere beleving van geluid. De studenten kwamen met de volgende
belangrijke aspecten voor ontwikkeling van geluidsontwerpen: interactiviteit, contrasten,
speelsheid, natuur, data.
* een serie demo’s ontwikkelen
Activiteiten als testcases opzoeken en/of ontwikkelen. Belangrijk een case te hebben. Oefeningen ontwikkelen: bestaande projecten opnieuw bekijken alsof ze toegepaste projecten
waren, met toepassing van geluid. Zoveel mogelijk concreet proberen te maken. Optioneel
zo’n project (retorisch) her-presenteren.
> Voor de Design Society i.o.v. Ole Bouman is een pitch ontwikkelt als eerste testcase voor
toepassing vanuit het huidige portfolio van S&VR, zie Appendix C en D.
> Voor China Merchants Groupe i.o.v. Ole Bouman wordt momenteel door S&VR gewerkt
aan een ‘creatief script’ vanuit auditief perspectief voor herontwikkeling en ‘sonic branding’
van de stadswijk Nanhay Yiku in Shenzhen China.
* door introductie van geluid extra waarde creëren
Architectuur is een investering die terug moet komen, een ‘return on investment’ (ROI).
Bewijs trachten te leveren van positieve investering in de (inter)nationale samenleving, door
waardecreatie in de sociale en economische hoek, de meer materiële domeinen.
* een goed ‘argument’ formuleren
We willen van (onze huidige) intuïtie tot (toekomstige) propositie komen. De propositie zou
zo sterk moeten zijn, dat mensen verleid worden om daar op in te gaan. In feite dus onze
eigen opdrachten creëren. De maatschappelijke noodzaak aantonen om succes te verkrijgen.
* feedback vanuit de markt
Testen van eigen case bij een opdrachtgever, waardoor tevens commentaar vanuit de
martk wordt gegeven. Er is een mogelijkheid ism Ole Bouman – momenteel werkzaam als
‘urban curator’ – op papier een stedenbouwkundig project vanuit ontwerp van geluid te
ontwikkelen voor een stadswijk in China. Dit geeft mogelijkheden voor toetsing concepten.
2. onderzoek naar de relatie geluid, architectuur en gebruiker, vanuit ons eigen
perspectief / professie.
* beantwoorden onderzoeksvragen
Onderzoek naar en toepassing van geluid met immateriële einddoelen, bijdrage geluid aan
veiligheid, gezondheid en duurzaamheid.
* onderzoek naar relaties geluid en architectuur
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*

S&VR stelt belang in geluid en architectuur als een uitgebreid esthetisch én tevens sociaal
project. Dat roept vervolgens vragen op met betrekking tot de ruimtelijke ervaring en het
voorstellingsvermogen van gebruikers.
onderzoek geluid op drie niveau’s: fysiek, sociaal en psychologisch.
Manieren aan het licht brengen waarop geluid zich met de architectuur kan onderhouden.
Vervolgens kunnen we met deze kennis geluidsontwerpen creëren waarin fysiek, sociaal
en/of communicatief materiaal ten gehore kan worden gebracht. Dat kan op een aantal manieren plaatsvinden: door toepassing van akoestische en sensorische eigenschappen van
geluid; door de notie van een klankbron (instrument, luidspreker) uit te breiden met die van
omgevingsgeografieën; en door het ontwikkelen van relationele strategieën die het luisteren
op de voorgrond plaatsen en vanuit auditief perspectief uitnodigen tot sociale acties en
groepsacties. Indien gewenst kun je hiermee bestaande gedrags- of denkpatronen sturen,
veranderen of ontregelen.

3. referentiekader scheppen van waaruit het portfolio wordt onderstreept.
Vernoeming selectie kunstenaars, componisten, architecten en filosofen die een inspirerende
en leidende rol hebben in de huidige ontwerpfilosofie van S&VR en kader geven aan het
onderzoekstraject:
(in appendix B is over elk genoemd persoon/project inhoudelijk een korte aanvulling te lezen)
geluidskunst, compositie
– artist Brian Eno: architect vs gardener & development of ambient and generative music
(Music for Airports + Reflection)
– soundartist Max Neuhaus: works you can navigate (Time Piece Graz + Times Square)
– composer John Cage: development of spatial music and chance music
architectuur
– composer David Byrne (Talking Heads): context largely determines what is written, created
and performed

Walk With Me: ruimtelijke en non-lineare muziekcompositie voor publieke ruimte, permanent werk 2013
commissie door Lower Manhattan Cultural Council & Netherlands Consulate General in New York
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–
–
–
–

architect Le Corbusier & composer Edgard Varèse & architect / composer Iannis Xenakis:
Philips Paviljoen
architect Rem Koolhaas: designing the design process
architect Daniel Libeskind: architecture is the atmosphere
architect Peter Zumthor: appeal to all senses

beeldende kunst
– visual artist Robert Morris: simplicity of shape does not necessarily equate with simplicity
of experience
– visual artist James Turell: architecture as a tool to create light
– sculpturist Richard Serra: redefining a site in terms of sculpture
– visual artist Christo: large scale works evoke reflexivity
– visual artist Olafur Eliasson: striving to make the concerns of art relevant to society at large
filosofie
– philosopher Arnold Berleant: our environment is not simply the physical world, but actually
occurs in our perceptual and active involvement with the world
– philosopher Marshall McLuhan: perceptually space has a binary structure: the visual space
and the acoustic space, both are equally important to how we experience our surroundings

publiek

VOX: elektro akoestisch concert voor live elektronica, 2 sopranen en architecturale akoestiek, 2011
uitvoering o.a. Grote Kerk ‘s Hertogenbosch, Nicolaïkerk Utrecht, ICMC Huddersfield Yorkshire UK
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Publiekspresentaties
Ons activiteitenplan is erop gericht mbv auditieve middelen sociale waarde toe te voegen aan
de gebouwde omgeving en zodoende deze te versterken. Deze sociale waarde heeft betrekking op de gebruiker, op het publiek. Tijdens het ontwikkeltraject willen we het publiek betrekken bij onze bevindingen.
Dat kan betrekking op bewustmaking, op informatieverstrekking en op ervaringen genereren.
De volgende uitingen zijn optionele middelen hiertoe:
– workshops geven: artistieke en intellectuele uitwisseling met geïnteresseerden, studenten,
professionals
– website ontwikkelen: presenteerplatfrom creëren, tevens om contact te maken en te
communiceren, abstracte concepten kunnen visualiseren, de verbeelding activeren, B2B
doeleinden, promotie van ideeën
– fysieke plek, leesruimte opzetten: voor verzamelen en beheren van boeken en artikelen
betreffende geluid, architectuur, urban design, geluidsbescherming, klankkunst etc.
– manifest schrijven: oa reageren op panorama nederland geschreven door rijksbouwmeester, daarin geen aandacht voor geluidsaspect leefomgeving
– informatie sessies organiseren met architecten en stedenbouwkundigen, Tilburg Architectuur festival, CAST lezing						
– diverse presentaties geven op locatie: exposities, biënnales, lezingen, muziek- en geluidswandelingen ontwerpen en organiseren, klankinstallaties als interventies produceren,
omgevingen faciliteren voor activering reflectie publiek:
		 * Cryptic/Sonica Scotland
		 * Schiermonikoog (Internationaal Kamermuziekfestival)
		 * Noord-Brabant 75-jarige bevrijding 2020 (Artifex)
		 * Ottawa 75-jarige bevrijding, Embassy of the Netherlands Canada
		 * Dachstein gletsjer
		 * rivier Mur in Graz Oostenrijk
		 * National Trust Great Bookham
		 * CAST (centrum architectuur stedenbouw Tilburg)
		* Technostalgia
		 * To walk project Sheffield
		 * Landschapstriennale Noord-Brabant
		 * Achitectuur, faculteit bouwkunde TU/E
		 * Sense of Place
		 * Brabants landschap
		* TiAFF
		 * Pronomades Pyreneeen
- testcases/projecten stedebouwkundig & architectonisch
		 * China Merchants Group / Ole Bouman: Shenzen Shekou Nanhai Yiku, China
		 * Bedaux de Brouwer: Cruquiuseiland Amsterdam
		 * Mecanoo: Kaohsiung Station, Taiwan
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deliverables
Aan het eind van het ontwikkeltraject beoogd S&VR de volgende resultaten te hebben behaald:
- vernieuwd portfolio
S&VR presenteert een vernieuwd portfolio. Zij breiden hun huidige oeuvre uit met geluids- en
muziekprojecten naar de domeinen architectuur, landschap en stedenbouw. Dit vernieuwd
portfolio zal concepten bevatten die getoetst zijn aan de beroepspraktijk en perspectief van
diverse experts, zijnde architecten, stedenbouwkundigen, wetenschappers en historici.
- product-markt combinaties
S&VR presenteert de resultaten van het onderzoek naar welke product-markt combinaties
interessant zijn en tonen de ontwerpen die bij deze toepassingen ingezet kunnen worden. Deze
ontwerpen geeft S&VR de mogelijkheid naar buiten te treden en ingang te vinden in de internationale wereld van de architectuur en stedenbouwkunde.
- communicatiemodel
S&VR presenteert op welke wijze zij de communicatie naar partners verrichten om te komen tot
meer bewustwording – en het aantonen van de toegevoegde waarde – van urban soundscape,
urban sound design of urban acoustic design als primaire elementen in het ontwerp van de
gebouwde omgeving.
Deze begrippen genieten weliswaar warme belangstelling maar daadwerkelijke toepassing
als afzonderlijke discipline in de stadsplanning dient nog een grondige ontwikkelingen door te
maken. Het communicatiemodel kan daar een bijdrage aan leveren.
- samenwerkingsverbanden
S&VR presenteert welke partners zich in de keten bevinden en op welke wijze S&VR per partner van waarde kan zijn. Tevens toont S&VR welke contractvormen en verdienmodellen gebruikt kunnen worden binnen deze samenwerkingsverbanden.
- doorkijk naar de toekomst middels testcases
S&VR presenteert de voortgang van de beoogde testcase-projecten Shenzen Shekou Nanhai
Yiku, Cruquiuseiland en Kaohsiung Station. Dit zijn lange termijn trajecten die over de ontwikkelperiode heen getild zullen gaan worden.
De verwachting is dat één van deze projecten gerealiseerd gaat worden. Deze projecten
zullen sowieso een aanzet geven tot verdere samenwerking en doorontwikkeling met desbetreffende partners. Het testcase project zal meegenomen worden in het 3-jarige traject indien
dat volgt op het ontwikkeltraject. De betrokken partners onderkennen reeds dat ontwerp vanuit
auditief perspectief een onderscheidende en toegevoegde waarde kan hebben op hun eigen
bestaand ‘vermogen’.
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risico’s en factoren die de haalbaarheid mogelijk beïnvloeden
Partijen moeten bereid zijn te investeren in een moeilijk zichtbaar product. Het is niet materialistisch. Je kan het niet verkopen op een billboard. We leven in een sterk visuele wereld,
geluid begeeft zich op de achtergrond. Geluid wordt onbewust ervaren, en onbekend maakt
onbemind.
De waarde ervan zal niet alleen liggen op het economische vlak maar ook op het sociale
en welzijnsvlak en meerwaarde bieden die zich lastiger laat overbrengen en vertalen naar de
waarden die normaliter in dit metier gebezigd worden. Het is een uitdaging om te overtuigen
middels testcases én pilots die mensen kunnen bekijken en bezoeken.
De architectuur wereld kenmerkt zich voornamelijk door een archetype “Beta”-mens die
vaak een andere houding heeft naar sociaal-emotionele aspecten en vaak minder bewust en/
of betrokken is van de onderbewuste doorwerking van geluidsoverlast en/of slecht akoestisch
ontwerp. Het is dus een uitdaging om juist deze mensen te overtuigen van de meerwaarde van
onze concepten. Naast testcases en pilots die mensen zelf kunnen ervaren zal er juiste documentatie nodig zijn met verwijzingen naar relevante wetenschappelijke onderzoeken.
Het is van belang dat we het mogelijke negatieve imago van geluid kunnen wegnemen of
voorkomen. Geluid kan spanningen opleveren, overlast veroorzaken. Geluid toevoegen kan
immers ervaren worden als risico op meer geluidsoverlast. Geluid wordt vaak enkel op akoestische nadelen/kwaliteiten behandelt. Belangrijk om dus te laten zien en te laten ervaren dat een
goed geluidsontwerp juist een meerwaarde kan geven aan de gebouwde omgeving..
We kunnen refereren dat bepaalde geluiden stress factoren zijn met een aantoonbare
impact op de gezondheid, afhankelijk van geluidssterkte, frequentie, duur en tijdstip. Andersom zijn bepaalde geluiden en klanken in staat om juist een positieve impact te hebben op het
welzijn van mensen.

Rocking Chairs
interactieve klankinstallatie, performiteit van publiek bepaalt de ervaring
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