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DO kralenveld
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Een verstilde plek omgeven door bomen met een spoor van kralen.

DO kralenveld
Kralen zijn kenmerkende vondsten
bij begravingen uit de Merovingische
periode.
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Op deze plek zijn 13 kralenkettingen
en een zwaardkraal gevonden.
Kralen werden lokaal gemaakt
(glasoven abdijterrein Rijnsburg)
en geïmporteerd (zoals het

een kralensnoer uit het grafveld

een zwaardkraal uit het grafveld 5,4 cm

Oostzeegebied).
De kralen zijn verrassend duurzaam.

kralenvondst bij Broechem

archeologisch inventarisatie tekening van
kleurrijke kralen van glas

DO kralenveld
Het parkontwerp en de aanwezige

Een spoor van XXL kralen ligt in de
objecten maken de historie voelbaar

boomweide
en het centrale veld.
zonder de confrontatie met het grafveld
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zelf.

De kralen zijn belangrijke aanduidinDe sfeer van de ruimte verwijst naar de

gen van de Merovingische periode.

rust en stilte op begraafplaatsen zonder
dat het een begraafplaats is. Het is een
in
zichzelf
gekeerde plek
Het
zijn fantastische
zit-met
en groen
speelaan-

rondom waar het dagelijks leven even tot

leidingen. Daarnaast zijn de kralen
stilstand komt.

een aanleiding het verhaal over de
Een
park zonder periode
veel toeters
en
Merovingische
te vertellen.
bellen. Maar wel een ruimte met

definitief ontwerp Merovechpark

speelaanleidingen. Als de spelende

De
kralen zijn een kunstwerk; uniek
kinderen naar huis zijn ontstaat een
verstilde
ruimte
het groen. Het zijn
voor deze
plek in
ontworpen.

vergrotingen van kralen uit het graf-

Het is een plek waar je even kunt opladen

veld. Ze varieren in vorm, maat, kleur
en tot rust kunt komen.

en patroon.

een verstilde open plek in een park

DO kralenveld
Gespen zijn belangrijke grafvondsten
in mannengraven. De gesp van Rijns5

burg is uniek.
Gesp van Rijnsburg

De parkbanken staan in de buitenring
en zijn van beton met op het horizontale deel terrazzo. Het patroon is
afgeleid van de gesp die in Rijnsburg
is gevonden.

reconstructie tekening van het patroon op de gesp
(Menno Dijkstra)

Gesp van Rijnsburg verwerkt in zitbank

Graf 88 - IV

Analyse kralenpatronen

Graf 88 - IV

Archeologische kralenvondsten zijn
vaak willekeurige patronen, maar
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soms er nog iets van een kralensnoer
in te herkennen. De grootte van de
groepjes kralen en de plaats in graf
zou de functie aan kunnen duiden;
halssnoer, armband, heupsnoer.

0

5cm

afb. 7.68b Graf 88
Elst;
snoer min of meer herkenbaar, heupsnoer

In Rijnsburg zijn alleen de groepen
kralen per vondst bekend.
0

5cm

afb. 7.68d Graf 88

Elst; omgewoelde kralen, halssnoer

Er zijn in ieder geval halssnoeren en
armbanden gevonden.

kralenvondst bij Gennep; omgewoelde kralen

kralenvondst bij Broechem; meerdere snoeren,
kettingvorm herkenbaar

Analyse kralen
In Rijnsburg zijn de vondstpatronen
niet beschreven. Ze zijn door tuinders
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opgegraven. De kettingen zijn door
het RMO, naar beste weten, aan elkaar geregen.

Elke kraal is uniek en handmade; verschillende maten, patronen, kleuren
en materialen. Veel glas en keramiek,
soms bergkristal en barnsteen.
Als ze gevonden worden zijn ze mat
door slijtage c.q. ouderdom.
Aan de hand van foto’s zijn de patronen en kleuren beschreven. De kralen
zijn waarschijnlijk glad en glanzend
geweest.

kralen Rijnsburg

Ontwerp zwaardkraal baarnsteen- natuursteen
•

Egaal van kleur met krassen en
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slijtsporen
•

mal voor 1 kraal is erg kostbaar.

•

natuursteen met slijtage plekken.

•

1.30/1.25 x 0.56 cm

Samenwerking met Stonebase, Rosmalen. MVO bedrijf.

geel graniet, amarillo almendra

Ontwerp kraal glas-bergkristal
•

Mal gemaakt in kader bruggen pro9

ject, Amsterdam.
•

maat 60 x 40 x 30 cm

Samenwerking met van Tetterode
Glass Studio Amsterdam

bergkristal

gefacetteerde glaskop bruggen Houthavens

beschikbare kristalvorm

Ontwerp kralen keramiek
•

4 basisvormen, variërend in maat.

•

Variatie in kleur en patroon

•

Door variatie en onregelmatigheden lijkt elke kraal anders

•

Rijggat kralen rond 10 cm (ivm veiligheid beknelling).

•

Gemiddelde kraal rond 40-50- cm
(zithoogte). specials groter
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Ontwerp kralen keramiek
•

Maat inrij-oven bepaald maat kra11

len cq componenten kralen (85
breedt x 88 hoog x 1.80 diep).
•

Mallen worden met de hand gemaakt.

•

Elke kraal kan anders zijn door nabewerking vochtige klei, kleur klei
en glazuur.

•

Ambachtelijk en oud karakter mogelijk.

Samenwerking met Cor Unum ceramicks and art, Den Bosch: MVO bedrijf.

speelpaardjes

Ontwerp banken Terrazzo beton en hout
Vijf banken langs het pad in bosdeel
•

Patroon gesp Rijnsburg bestaand
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uit slangen. (zelfde patroon als in
de wandelbrug).
•

De analyse tekening van Menno
Dijkstra vormt de basis.

•

Betonbanken 1.80 x 45 cm

•

één bank met gesppatroon met

Vertaling van het patroon op de gesp van Rijnsburg naar de zitbank (terazzo)

zicht over het kralenveld
•

Vier banken met basiskleur

Samenwerking Tomaello, Vlaardingen
Terrazzo met fijn patroon

Romeinen picknickset aan het kanaal
standaard Katwijk incl. tabula

Romeinse picknickset Valkenburg

kleur- en materiaalstudie patroon bank

Ruimtelijk plan
Projectkleur
Spreiding van kralen;
De hoofdkleur van het project is

•

Op het centrale veld; verstild beeld

makkelijk aan te passen via het

met kort gemaaid gras.

kleurenpallet. In het kleurenpallet kun

•je de
Bijprojectkleur
de entree waar
geen bloemenveranderen
door te
dubbelklikken
op de kleur.
border is gepland.

Verschillende patronen gebruiken om
duidelijk te maken hoe ze gevonden
worden;
•

willekeurig patroon

•

rommelig halssnoer patroon

•

zwaardkraal

•

armband

twee varianten ondergrond;
• gras
• halfverharding
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model 1 kralen in het gras
Projectkleur
Zoals in voorontwerp. Spreiding met
De hoofdkleur van het project is

drie plekken in het gras.

makkelijk aan te passen via het
kleurenpallet. In het kleurenpallet kun

• de
Klein
cluster bij
entree. door te
je
projectkleur
veranderen
dubbelklikken
oppatroon
de kleur.op kruising
• Willekeurig

van de paden.
•

Verspreide kralen bij trap.

nadeel;
•

Maaibeheer tussen en rond de kralen de kralen moet zeer intensief
zijn en handmatig.

pad; Achterhoeks padvast
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model 2 kralen in het pad
Het centrale wandelpad buigt uit en
maakt plaats voor kralen.
Het pad wordt gemaakt van een halfverharding met zandkarakter/kleur

•

Klein cluster bij entree.

•

Willekeurig patroon op kruising
van de paden.

•

Verspreide kralen bij trap.

voordeel:
•

goed toegankelijk en minder beheersinspanning rond de kralen.

pad; Achterhoeks padvast
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ruimtelijk ontwerp kralen in het pad
Pad en uitbuiging vormen één naadloos geheel en zijn gemaakt van Padvast. De kralen liggen verzonken in de
half-verharding.

Positie en aantal kralen:
•

Klein cluster van Rijnsburgs armbandje bij entree (6 kralen).

•

Willekeurig patroon met topstuk
en zwaardkraal op kruising van de
paden (17 kralen)

•

Verspreide kralen in vorm halssnoer bij trap (12 kralen)
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entree zuid
Markering entree met klein kralensnoerpatroon.
Op basis van klein Rijnsburgs kralensnoertje

4 grote kralen verschillende kleuren
1 kleine kraal
1 special (3 schijven)
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grote veld midden
Willekeurig patroon van kralensnoer
veelvormig en veelkleurig (17 kralen)
18
3 kleine kralen dezelfde kleur
5 grote kralen zelfde kleur
1 schijfstapel van drie met div. kleur
1 schijfstapel van vier met div. kleur
1 schijf van 2 met div. kleuren
1 schijf van 1 met div. kleuren
3 kegels met kleur
1 bergkristal (glas)
1 zwaardkraal (natuursteen)

grote veld noord
Patroon van een groter kralensnoer bij
trap en in het talud. (12 kralen)
19
5 kleine kralen en 5 grote kralen met
dezelfde kleur
1 kegel met patroon
1 stapeling van drie schijven van één
kleur

informatievoorziening
Lessenaar informatie panelen. Boomklever, hout en krasvrij bord
20

Informatie over:
•

Merovech en de periode van het
grafveld

•

het grafveld en de vondsten

•

het parkontwerp
informatiepaneel entree park
A2 formaat (60 x 42 cm)

Een tabula op de eikenhouten Romeinen picknickset met informatie over:
•

Romeinen en Merovingse periode

•

Romeins import aardewerk en dakpan (2002, Dijkstra).

•

het grafveld en de vondsten

info tabula op Romeinse Picknickset

klein kralen clustertje
•

Het kleine kralen clustertje dat in
Rijnsburg is gevonden is vertaald
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naar de zuidelijke entree.
•

de kralen bij deze entree worden
verkleind naar een ‘presse papier‘
kralencluster Merovechpark

formaat met een touwtje en label.
•

Op het label Kralenveld Merovechpark 2020; verwijzend naar de
huidige plek in het park waar de
kralen boven het maaiveld uit komen.

•

Geschenk van de gemeente aan
de bewoners en genodigden bij de
opening van het park, oplage 500
stuks.

Rijnsburg kettinkje grafveld

kralenkettinkje Merovechpark

sport en spel in de buitenring
In de buitenring is plaats voor trim- en
calesthenics voorzieningen. Deze kunnen
in groepsverband of individueel worden
gebruikt. Daarnaast zijn veel toestellen
ook speelaanleidingen voor kinderen.
De toestellen hebben een authentiek
karakter, gemaakt van Acacia hout.
De sfeer past bij die van het bos en de
ouderdom van de plek.
De toestellen kunnen allemaal op gras
geplaatst worden, er is geen special
ondergrond nodig, waardoor het
informele karakter van het bos blijft
bestaan.
•

evenwichtsbalk

•

buikspiertoestel

•

bokspring- slalom palen

•

hordetoestel

•

klautertoestel
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productietijd na opdrachtverlening
keramische kralen
•

3 mnd reaserch & development

•

6 mnd productie
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zwaardkraal			8-10 weken		
kristal vorm			

8- 10 weken

banken 			

8-10 weken
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