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Op 6 april 2018 wordt voor de vierde keer
de ‘Paul Mijksenaar Award’, een prijs voor dienstbaar
ontwerpen, uitgereikt. Deze prijs stimuleert ontwerpen
waarin de aandacht vooral gericht is op drie criteria:
duurzaamheid, bruikbaarheid en aantrekkelijkheid1.
De ‘Paul Mijksenaar Award’, die naast erkenning ook
een stimulering kan inhouden, wordt uitgereikt aan
de maker of makers van een product of oeuvre op
het gebied van functioneel ontwerp.
Paul Mijksenaar
Paul Mijksenaar (1944) is een toonaangevend
internationaal vormgever van visuele informatiesystemen. Naast Schiphol heeft zijn bureau voor
vele internationale luchthavens bewegwijzeringssystemen ontwikkeld. Mijksenaar was tot 2007
hoogleraar ‘Vormgeving van visuele informatie’ aan
de Technische Universiteit te Delft. (In 2011 ontving
hij de Oeuvreprijs Vormgeving van het Fonds BKVB voor
‘de wijze waarop Mijksenaar opdrachtgevers en
publiek bewust heeft gemaakt van het belang van
goed ontworpen visuele informatie).
Vorige edities
Eerdere winnaars van de prijs waren onder andere
het fietsknooppuntensysteem van Hugo Bollen (2013)
en de IKEA - montage - instructies (2015). Vanwege
de enorme betekenis voor de verkeersveiligheid ging
de eerste ‘Paul Mijksenaar Award’ postuum naar
Edward N. Hines (1870–1938) die honderd jaar geleden
de middenlijn op wegen bedacht.
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Deze criteria voor functionaliteit zijn ontleend

aan de architect Vitruvius
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Net als in vele andere wereldsteden - met uitzondering
van Las Vegas waar de casino’s het voor het zeggen
hebbeni - is de inrichting en de vormgeving van de
openbare ruimte ook in Amsterdam sinds eeuwen
toevertrouwd aan de overheid.

Visuele verrommeling

De taak omvat de zorg voor een zeer uitgebreid
aantal complexe voorzieningen zoals de aanleg van
trottoirs, straten, kruispunten, pleinen, plantsoenen
en parken.
Verder is er nog de verlichting, de groenvoorziening
(bomen), riolering en, deels onzichtbaar, de toevoer
van water, gas, elektriciteit, internet en telefonie.
Ook zichtbare voorzieningen voor het openbaar
vervoer zoals rails met bovenleiding, tram - en bushaltes en metro - stations, aangevuld met een wijd
scala aan straatmeubilair waaronder zitbankjes,
hekken, klokken, fonteinen, urinoirs, fietsenrekken,
prullenbakken, verkeersborden, bewegwijzering,
straatnaamborden, brievenbussen en tot voor kort
telefooncellen, vallen onder het nieuwe Pucciniregime.

Omdat de stadsdelen een grote mate van vrijheid
kregen, werd overal het wiel opnieuw uitgevonden,
waarbij riskante experimenten niet werden
geschuwd. Hierdoor kwam de beheersbaarheid
op plekken waar een goed beheer essentieel is,
steeds meer onder druk te staan.
De bodem in Amsterdam is als een moeras waar
alles permanent in verzakt en door intensief gebruik
slijt alles in hoog tempo.

Voor elke groep voorzieningen was een aparte
gemeentelijke dienst verantwoordelijk. Dit gold voor
het ontwerp, de aanleg en uiteindelijk het dagelijks
beheer.
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Met de komst van de stadsdelen vanaf 1981, verdween
veel van de kennis en ervaring bij de traditionele
gemeentelijke diensten.

De kosten van beheer door de jaren heen overstijgen de aanleg vaak in een veelvoud. Ook de
gespreide inkoop van materialen per stadsdeel
maakt alles stukken duurder.
Zo werd bij een recente centrale inkoop van
zogenaamde ‘fietsnietjes’ in één jaar een besparing
van € 75.000,- gerealiseerd onder het motto ‘massa is
kassa’.
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Maar de versnippering en visuele verrommeling
van het stadsbeeld begon het centrale stadsbestuur
steeds meer op te vallen en te ergeren.
Ook zag men in dat behalve de onbedoelde
gevarieerdheid in de stadsdelen, er gebrek was
aan aandacht voor de kwaliteit van de openbare
ruimte als geheel.
In grote delen van de stad overheerste de bekende
Nederlandse maar in Amsterdam bedachte 30x30 cm
betonnen stoeptegels die minder gevoelig zijn voor
de effecten van verzakking.
Voor straten was er alleen asfalt. Beide maken nog
steeds deel uit van de nieuwe standaard echter
met meer variatiemogelijkheden per type wijk en
op bijzondere plekken.

Paul Mijksenaar Award 2018
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Zo werd omstreeks 2003 door de centrale stad en de
stadsdelen het initiatief genomen om de visuele
kwaliteit van de stad te waarborgen. Doel hiervan
was een consistente en eenduidige uitstraling die
efficiënter uitgevoerd en beheerd kon worden.

Puccini Bonbini
Deze aanpak wordt de ‘Puccini - methode’ genoemd
en werd in 2004 in een gelijknamige nota geïntroduceerd. De bijbehorende technische handboeken
worden in de komende tijd verder uitgewerkt en naar
verwachting in de loop van 2018 door B&W
goedgekeurd.

‘De naam Puccini - methode is spontaan
ontstaan tijdens een vergadering op
het stadhuis. Hierin werd door de
voorzitter op bonbons getrakteerd, 		
afkomstig uit de bonbonwinkel ‘Puccini
Bonboni’, tegenover het stadhuis.’
De bonbons stonden immers eveneens synoniem
voor (citaat): ‘een goede uitvoeringskwaliteit,

Beleidskader

Puccinimethode
Standaard voor het Amsterdamse straatbeeld
Januari 2018
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ambachtelijk en met passie en een gedegen voorbereiding gemaakt, voorzien van goede ingrediënten.
Een nauwkeurige uitvoering met oog voor details,
met als resultaat een hoge eindkwaliteit.’

Het ambachtelijke aspect betreft bijvoorbeeld de
fabricage van gebakken bakstenen in Nederlandse
steenfabrieken langs de grote rivieren en de lokaal
handmatig bewerkte natuurstenen stoepranden en
trottoirtegels.
De Puccini - methode is eigenlijk geen methode
maar meer een systeem van aanbevelingen en
samenwerkingsafspraken.
Het is een doordachte visie op hoe kwaliteit in de
inrichting van de openbare ruimte gewaarborgd kan
worden. De methode richt zich op de integrale inrichting van de gehele openbare ruimte. Dit is zowel
het ‘rode’ stratendeel (bestrating, meubilair en
verlichting) als het ‘groene’ beplantingsdeel van de
openbare ruimte (parken, plantsoenen, hoofdboomstructuur, etc).
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Zoals bijvoorbeeld de gebakken roodbruine bakstenen
die in de 30 kilometer - straten naast toepassing op
trottoirs ook het asfalt vervangen en minder gevoelig
zijn voor verkleuring dan betontegels.
De Puccini - methode beschrijft tot in detail alle toe
te passen materialen en de standaardontwerpen per
type straat, kruispunt of plein.
Maar het biedt ook de mogelijkheid om te variëren
op bijzondere plekken zoals onlangs de Elandsgracht
en het Leidseplein.
Ook werd het assortiment uitgebreid met materialen
van betere kwaliteit met een warmere uitstraling.
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Puccini - tuin
Een opvallend aspect is de ongelooflijke gedetailleerdheid van de richtlijnen.
Dit is een bewuste strategie omdat de ervaring leert
dat elk mooi plan, bij gebrek aan precieze richtlijnen,
in de uitvoering sneuvelt.
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Zo vindt men in het handboek talloze fascinerende
tekeningen waarin de bestrating van kruisingen
minutieus zijn uitgewerkt en men elke klinker kan tellen
zoals de nopjes in een LEGO - gebruiksaanwijzing.
Om deze gedetailleerdheid te bereiken is
er in de loop van de tijd door talloze diensten en
medewerkers van de Gemeente Amsterdam een
verbluffend en sluitend modulair ruimtelijk maatsysteem als ware een ‘blokkendoos’ bedacht en
gerealiseerd. Alles past aan elkaar zonder dat er
geknipt of gezaagd heeft te worden.
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Op de werf van het Gemeentelijk Materiaalbureau in
Havens West (al in 1500 begonnen als de ‘Scafferij’
- schaverij - aan de Grimburgwal daarna als ‘Stratenmakereiland en ‘Stadstimmerthuyn’ elders in de stad)
is een ‘Puccini - tuin’ ingericht waar voorbeelden van
alle bouwstenen en toepassingen te zien zijn.
Er worden nog steeds nieuwe aanvullingen ontwikkeld; alleen al het aantal varianten aan stoepranden
is duizelingwekkend!
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Daarnaast is ook het straatmeubilair onder de loep
genomen en aan hogere visuele kwaliteitsnormen
getoetst.
Zo zijn de in eigen beheer ontworpen trottoirkolk,
walkast, afvalbak en de serie ‘canapé’- bankjes onderdeel van de Puccini - methode.
Ook zijn er keuzes gemaakt uit het bestaande aanbod
van straatmeubilair zoals dat van JCDecaux, het
Franse bedrijf dat zo een belangrijke bijdrage aan
de verfraaiing van het Amsterdamse stadsbeeld
levert.
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Ook het Amsterdamse groen is onderdeel van de
Puccini - methode. Ondanks dat een en ander nog niet
in de Gemeenteraad was goedgekeurd is de gemeente
toch vanaf 2009 voortvarend gestart met de invulling
en de realisatie van de methode.
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Zo zijn de Maasstraat, de Wibautstraat, de Ceintuurbaan, de Rijnstraat maar ook vele buurtstraten
bijvoorbeeld de Rivierenlaan in Zuid en Nieuw West
goede voorbeelden van wat de methode voorstaat.
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Het kost natuurlijk veel tijd om stukje bij beetje de
nieuwe richtlijnen door te voeren. Toch zijn nu,na
ruim tien jaar, de resultaten door de hele stad
zichtbaar.

De jury is er stellig van overtuigd dat de Amsterdamse aanpak wereldwijd uniek is.
De methode en de uitwerking zijn briljant te noemen.
Er zijn weinig voorbeelden van deze omvang waarin
functionaliteit, bruikbaarheid en esthetiek zo
harmonieus samengaan, waarbij de bedenkers en
uitvoerders onzichtbaar en anoniem bleven.

De Puccini - methode
Daarom is de vierde Paul Mijksenaar Award voor
functioneel ontwerpen, met grote overtuiging
toegekend aan de de Gemeente Amsterdam.
De jury prijst haar visie, daadkracht en ontwerpinspanning om de openbare ruimte stadsbreed,
van plein tot stoeprand, een unieke, hoogwaardige
kwaliteit te geven.
Op de website van de Gemeente Amsterdam
kunnen talloze documenten geraadpleegd worden
waarin de Puccini - methode met voorbeelden
van de toepassing uitvoerig worden beschreven.

Paul Mijksenaar
Voorzitter jury Paul Mijksenaar Design for
Function Award
Amsterdam, 6 april 2018
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Colofon
Met dank aan de Gemeente Amsterdam Ruimte en
Duurzaamheid en Verkeer en Openbare Ruimte
Illustraties:
Gemeente Amsterdam, diverse internetarchieven
en Trazar / Olaf Kramer (p. 10)
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