CentrumSofa aan de Turfmarkt Gouda
Naar een afronding van het project
01-02-2021
Mozaïekwerk is bijna klaar; nieuwe naam is PlateelSofa
De Werkgroep Mooiere Binnenstad en de Ondernemersvereniging SOG willen
een mooie ontmoetingsplek aan de kruising Turfmarkt en Kleiweg maken. Het
gaat om een SocalSofa met een fraaie vormgeving (zie foto).

Fotomontage (Meijboom): CentrumSofa aan de kop van de Turfmarkt
Het object en de plek
Een SocialSofa is een betonnen zitelement, bekleed met mozaïekkunst. In Gouda is
deze Sofa de derde. De vorm is overal dezelfde. De bekleding met mozaïeksteentjes
is uniek voor elke plek.
In de vormgeving van de CentrumSofa is Gouds Plateel als thema verbeeld. De
plantaardige vormen en bijzondere kleurstellingen uit het begin van de 20e eeuw komen terug op de Sofa. Het ontwerp is van de mozaïste Marlinda Weijers.
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Als plek is gekozen voor de kruising tussen de Turfmarkt (de wellicht mooiste gracht
van Gouda) en de Kleiweg (de hoofdwinkelstraat). Daar komt veel winkelend publiek
langs en ook wandelaars die het historisch erfgoed bekijken.
Draagvlak en vrijwilligers
Via ansichtkaarten (met fotomontage) en persoonlijke gesprekken zijn bewoners en
winkeliers in de omgeving op de hoogte gesteld van het voornemen een ‘buurtbank’
te plaatsen. Er zijn 36 handtekeningen en vele positieve meningen verzameld.
Eén bewoner (historicus) heeft bezwaar gemaakt en de wethouder benaderd. Na een
uitgebreid gesprek kwamen we niet tot overeenstemming. Met een deskundige ambtenaar hebben we overlegd met de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Uitkomst
is dat de CentrumSofa op afstand van de brugleuning zal worden geplaatst. De gemeente zal de stoep ter plaatse verbreden.
Een essentieel kenmerk van een SociaSofa is dat zij wordt gemozaïekt door vrijwilligers, die betrokken zijn bij de plek waar het komt te staan. Uiteindelijk hebben zo’n
25 mensen uit vooral de binnenstad vele uren besteed aan het mozaïeken. De ontwerpster en enkele ervaren mozaïekers hebben de beginners begeleid. Daardoor is
een mozaïek van hoge artistieke kwaliteit ontstaan.
Afronding van het project
Het mozaïeken heeft meer tijd gekost dan gepland. Door Corona moest men afstand
houden en daardoor konden weinig mensen tegelijk werken. Bovendien heeft een
verhuizing tijd gekost: de werkplaats en de Sofa zijn verplaatst van een leegstaand
winkelpand aan de Kleiweg naar een garage aan de Turfmarkt.
Eind januari 2021 is het laatste stukje glas geplakt.
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De komende tijd wordt de CentrumSofa afgewerkt: controle op kleine fouten, wegslijpen van scherpe puntjes, eindcontrole en voegen (opvullen van de ruimte tussen de
glasstukjes) door een professional en tenslotte schoon maken van het mozaïek.
Medio februari zal de Sofa met een heftruck op zijn plek worden gezet.
In de loop van maart zal een feestelijke bijeenkomst met een drankje en een hapje
worden georganiseerd rond de overdracht aan de gemeente. Daarvoor worden vrijwilligers, geldgevers en de meest betrokkenen genodigd. Tegen die tijd zal een ‘samenzijn op afstand’ van ca. 30 personen in de open lucht hopelijk mogelijk zijn. We
zijn in overleg met de gemeente over datum en randvoorwaarden.
Begin april brengen wij een projectverslag incl. financiële verantwoording uit.
Communicatie
Op een metalen plaquette aan de Sofa staan alle betrokkenen bij het project vermeld: initiatiefnemers, geldgevers, vormgevers en vrijwilligers.
Daarop staat ook de nieuwe naam: PlateelSofa.

Nabij de Sofa komt er een bord met informatie over Gouds plateel. Met QR-codes
wordt men via een smartphone verbonden met websites met samenvattende informatie (Wikipedia) en naar de nieuwe plateelwandeling op Xplore Gouda.
Anders dan bij de vorige SocialSofa’s zal er geen brede berichtgeving over de feestelijke overdracht uitgaan. Wegens Corona wordt het een bijeenkomst voor genodigden. Wel wordt de pers wordt uitgenodigd voor berichtgeving achteraf.
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