Een kijkje in de koelkast van Meesterlijk Schagen
HET PROJECT ‘LAAN DER KOPSTUKKEN’
We willen de Laan, waar ooit grandeur en status streden om voorrang, weer allure geven. Dat is de
essentie van ‘Laan der kopstukken’, een nog niet gerealiseerd plan van Meesterlijk Schagen.
Hoe, wat en wanneer? Ik neem u even terug in de tijd. We schrijven september 2015, zo’n maand
voor de première van ‘Een wandeling door 600 jaar stadsgeschiedenis’, de succesvolle film, die onder
onze supervisie is gemaakt. Burgemeester Marjan van Kampen stelt me tijdens een van die altijd
positief gekleurde gesprekken de vraag hoe we architect Vlaming de eer kunnen geven, die hem
toekomt. Ik geef aan dat we het wellicht breder moeten opzetten; er zijn immers meer inwoners van
Schagen die regionaal, landelijk en zelfs internationaal aan de weg hebben getimmerd.
Teruglopend naar huis begint het idee handen en voeten te krijgen. Voor de demping van de
Laansloot was de Laan een waar pronkstuk. Die nu al bijna vergeten Laansloot, die de Laan van de
Stille Laan (wat een prachtige naam!) scheidde. Met de voorname huizen, met de statige bomenrijen
aan weerzijden van de bestrating en natuurlijk met die sierlijke, zo karakteristieke boogbrug.
Het nieuwe beeld krijgt vorm. We maken in het midden van de Laan, op de plek waar ooit de sloot
was, een verdieping, Wanden met sierlijke stenen bieden zitruimte met uitzicht op het ondiepe
water, dat wordt rondgepompt. Een wandelpad geeft nog maar eens een accent aan de Laan nieuwe
stijl. En, ook heel wezenlijk: de bomenrijen van weleer worden in ere hersteld.
Maar wat gebeurt er dan met het plantsoen, vraagt u zich af. We krijgen deels nieuwe beplanting,
waardoor er als het ware kamers ontstaan,omzoomd door bijvoorbeeld haagbeuken. Deze kamers
bieden ruimte aan een kunstzinnige hommage aan illustere Schagenaren uit het verleden. Ik denk
aan Vlaming, Bok. Croonenburgh, Beke, Roggeveen, Pieter Jansz van Schagen en ga zo maar door,
Meesterlijk Schagen heeft zich over het plan ontfermd. Architect Maarten Overtoom en alleskunner
Rutger Jan Bredewold stelden daarbij belangeloos hun kennis en creativiteit beschikbaar, waardoor
we nu over een veelbelovend, uitgewerkt plan beschikken.
Wij vinden dat het voor het welslagen van het plan wenselijk is dat de bewoners van de Laan zich
kunnen vinden in ons project. Zij hebben echter de handen nog niet op elkaar gekregen voor onze
ideeën. We hebben er daarom voor gekozen het project voorlopig een plekje in onze koelkast te
geven.
Onderstaande informatie geeft u een indruk van ons project.
Schagen, februari 2018.
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