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Deze reader is gemaakt door Marcel Eekhout en Anoula Voerman van Parklaan 
Landschapsarchitecten. De reader dient als achtergrondinformatie bij de werk-
conferentie “de toekomstverkenning van beeldende kunst in het landschap” op 
kasteel Groeneveld.

Colofon

Het doel van deze werkconferentie is van gedachten te wisselen over de vraag 
welke rol beeldende kunst kan hebben bij de inrichtingsopgaven in het landelijk 
gebied die geformuleerd zijn voor de komende jaren. Ook zal van gedachten 
worden gewisseld over hoe we dat kunnen effectueren in het beleid en bij de 
verstrekking van opdrachten aan beeldend kunstenaars.

Reader

 “Toekomstverkenning 
van Beeldende Kunst in 
het Landschap”

“In between...”                         Rob Sweere

PARKLAANPARKLAAN
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Inleiding

Inleiding

Deze reader is een onderdeel van het eerste symposium “De toekomstverken-
ning van beeldende kunst in het landschap”. Deze reader is ervoor bedoeld 
om achtergrondinformatie te geven bij de werkconferentie. In de reader zijn de 
belangrijkste punten uit  verschillende beleidsnota’s weergegeven.  In het boek 
“Beeld & kunst, het samengaan van architectuur en beeldende kunst” wordt een 
indeling gegeven voor beeldende kunst. Deze indeling is ook in deze reader weer-
gegeven. Vervolgens zijn enkele voorbeeldprojecten weergegeven. Bij deze pro-
jecten wordt achtergrondinformatie gegeven en is aangegeven bij welke nota de 
kunst het beste past Ook is hierbij vermeld onder welke categorie de kunst valt. 
Verder is een overzicht gegeven van interessante literatuur voor diegenen die 
meer willen lezen over het onderwerp en is tot slot een verklarende woordenlijst 
toegevoegd. Deze reader zal worden aangevuld met de resultaten en conclusies 
van de verschillende symposia.

De laatste jaren zijn er veel publicaties en symposia gewijd aan de beeldende kunst 
in de openbare ruimte van de stad. Er is een ontwikkeling te zien van kunst in de 
openbare ruimte naar publieke kunst. Het boek 'publieke kunst' van Ina Boiten is 
een verslag van de ontwikkelingen op dit gebied. De essentie van het boek is dat 
de veranderende samenleving behoefte heeft aan nieuwe vormen van beeldende 
kunst, met een andere relatie tussen kunstenaar, plek en publiek. Cor Blok vraagt 
zich in de inleiding af welke kunst onze samenleving nodig heeft. 
Tussen 7 april en 27 oktober 2002 is er in Kasteel Groeneveld de tentoonstelling 
Landschap partnerschap te zien. De tentoonstelling is een samenwerking tussen 
Kasteel Groeneveld en de Nederlandse Kring van Beeldhouwers. Het doel van 
deze tentoonstelling is om mensen zich door middel van beeldende kunst meer 
bewust te laten worden van de omgeving. Elf kunstenaars hebben in het landschap 
rond kasteel Groeneveld een kunstwerk gemaakt waarbij iedere kunstenaar zijn 
eigen interpretatie van het thema landschap partnerschap heeft gegeven.
De elf benaderingen die zichtbaar zijn in deze tentoonstelling, zijn aanleiding om 
de vraagstellingen van Cor Blok te onderzoeken met betrekking tot landschap. 

Welke relaties kunnen kunst, landschap en samenleving aangaan? Welke kunst 
heeft het landschap nodig? Maar ook welke samenwerking kan kunst met andere 
vakgebieden zoals landschapsarchitectuur aangaan? Interessant is natuurlijk wat de 
waarde is van deze kunst voor de samenleving. De verschillende vragen worden 
aan de orde gesteld  in  een reeks van symposia.

Er zullen drie symposia worden georganiseerd met verschillende thema’s name-
lijk: 

• Werfconferentie ` De toekomstverkenning van beeldende kunst in het 
landschap`

• ` Publieksparticipatie` met discussieavond over de waarde van de beel-
dende kunst in het landschap

• ` De samenwerking tussen kunstenaars en andere vakdisciplines´

“Pas bij het formuleren van het antwoord, neemt de vraag vorm aan.....”
       H. Leutscher
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Hij stelde Groeneveld daarom open voor kunstenaars. Er worden tal van activi-
teiten georganiseerd. Zo wordt in 1961 een film over Karel Appel opgenomen in 
een nagebouwd atelier. Ook werden er vele televisieprogramma’s opgenomen. 
In de jaren ’70 heeft zich ook een kunstenaarskolonie in het kasteel gevestigd.
In de jaren ’80 werd door Staatsbosbeheer een renovatieplan voor het landgoed 
opgesteld (Ir. M. van Gessel). 

Kasteel Groeneveld is het centrum voor bos, natuur en landschap van het Minis-
terie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Kasteel Groeneveld wil mensen 
zodanig raken, dat zij landschap en natuur bewust beleven en ontdekken. Het 
gaat erom hoofd en hart te bereiken. Dit vindt plaats door tentoonstellingen, 
debatten, excursies en allerlei andere activiteiten. Groeneveld maakt daarbij 
gebruik van verschillende kunstvormen van muziek tot beeldende kunst en van 
dichtkunst tot architectuur. Het zet daarmee een traditie voort die door de stich-
ters van het kasteel is ingezet.

Geschiedenis Kasteel Groeneveld

Groeneveld is ontstaan op een smalle strook grond die in de Middeleeuwen deel 
uitmaakte van de oude ridderhofstad Draakenburg. Het kasteel zelf is rond 1710 
gebouwd door Marcus Mamuchet. De gebouwen die Marcus in 1696 liet neerzet-
ten, omvatten het middengedeelte van het huidige hoofdgebouw, het koetshuis 
en de oranjerie. De tuin werd aanvankelijk aangelegd als een Franse stijltuin. 
Tot 1938 heeft het kasteel tal van eigenaren gekend zoals Cornelis Hasselaer en 
Jan Lucas van der Dussen. Van der Dussen heeft veel gedaan aan de uitbreiding 
van het landgoed. Hij begon met het toevoegen van speelse elementen met een 
stelsel van paden en een slingerbosje en gaf daarmee de aanzet naar een Engelse 
landschapstuin, die nu nog in het landgoed aanwezig is. Een groot gedeelte van het 
landgoed wordt in 1938 verkocht aan Staatsbosbeheer. 
Na de dood van de laatste eigenaar komt ook het restant van het landgoed in 
het bezit van Staatsbosbeheer. Na de oorlog heeft het kasteel enige tijd leeg 
gestaan totdat het in 1946 wordt verhuurd aan Colson. Colson was een sociaal 
sterk bewogen mens. De oorlog heeft een diepe indruk op hem achtergelaten en 
na de oorlog wilde hij iets doen om het culturele leven weer op gang te brengen. 

Kasteel Groeneveld

“ The onlooker is as important as the artist....”
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Beleidsnotities

De groei van zowel bevolking als economie legt beslag op de ruimte. Het bui-
tengebied krimpt, de versnippering neemt toe, de druk op de diversiteit van het 
landschap stijgt en de ruimtelijke contrasten vervagen. Het culturele erfgoed staat 
onder druk en er ontstaan steeds meer monofunctionele enclaves wat betreft 
wonen, werken, winkelen en recreatie.
De ruimte in Nederland wordt dus steeds schaarser. De overheid heeft verschil-
lende beleidsnota’s opgesteld om de ruimtelijke ontwikkelingen ook in de toe-
komst in de juiste banen te leiden. Een aantal van deze beleidsnotities zijn kort 
samengevat.

5e nota Ruimtelijke Ordening

In deze nota wordt uitgegaan van de “lagen”-benadering. Hierbij wordt Nederland 
in een aantal lagen verdeeld, namelijk de “ondergrond” (bodem, ligging in Noord-
zeedelta etc.), “netwerken” (wegen, leidingen, kabels) en “occupatie” (bewoning 
e.d.). Daarnaast zal worden ingespeeld op maatschappelijke trends, zoals de net-
werkeconomie en woonvoorkeuren, en ruimtelijke veranderingen.
Het belangrijkste hierbij is dat Nederland als een regio van Europa wordt gezien 
en niet zo zeer als land op zich.
In de 5e nota Ruimtelijke Ordening wordt het hoofdprincipe gevormd door de 
zogenaamde “rode en groene contouren”. Rode contouren geven de grenzen van 
de stedelijke uitbreiding aan. Deze gelden voor zowel stedelijk als landelijk gebied, 
dus zowel stad als dorp.
Groene contouren worden rond gebieden met bijzondere natuurwaarden en 
eenheden met cultuurhistorische of archeologische monumenten gelegd. Door 
de groene contour wordt het gebied beschermd tegen ingrepen als bebouwing, 
infrastructuur en intensieve landbouw.
Een ander belangrijk thema in de 5e nota is het stimuleren van het meervoudig 
ruimtegebruik, het combineren van functies en het behouden van de diversiteit 
van de bestaande ruimten en het ontwikkelen van  stedelijke netwerken om zo 
de versnippering en verrommeling tegen te gaan.
Tenslotte neemt het water een belangrijke plaats in. Dit zal als ordenend prin-
cipe worden gebruikt bij de inrichtingsvraagstukken. Hierbij zal het tevens worden 
gekoppeld aan recreatie en natuur. Het zal zoveel mogelijk in het gebied worden 

vastgehouden. Enkele bekende begrippen uit deze nota zijn: “Ruimte voor 
ruimte” en “Ruimte voor de rivier”. 

Structuurschema Groene Ruimte 2

In deze nota wordt weergegeven hoe het kabinet het landelijk gebied wil behou-
den, herstellen en ontwikkelen. Er wordt een omschrijving gegeven van de 
eisen die worden gesteld aan een groene ruimte. Hierbij wil het kabinet in 
en om steden meer groen aanleggen en investeren in kwaliteitsverbetering van 
bestaande groengebieden. Ook wil men de verscheidenheid en kwaliteit van het 
landschap behouden en versterken met ruimte voor ontwikkelingen die hiertoe 
bij kunnen dragen. Er zal ook meer ruimte voor water worden gereserveerd 
en zal de kwaliteit zoveel mogelijk worden verbeterd. Grondgebonden land-
bouw (zoals melkvee) zal een grotere rol krijgen in het beheer van het landelijk 
gebied en de niet-grondgebonden landbouw zal zoveel mogelijk worden gecon-
centreerd. Ook is er aandacht voor verbrede plattelandsontwikkeling. Hierbij 
krijgt het agrarisch bedrijf bijvoorbeeld ook een recreatieve functie. Tenslotte zal 
de ecologische hoofdstructuur worden versterkt en zullen de milieuomstandig-
heden rond deze hoofdstructuur worden verbeterd.

“Het Nederlandse 
landschap, hangend aan 
machtige luchten, 
voortdurend voorboden van 
verandering”

Bron:   Structuurschema Groene Ruimte 2
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Nota Belvedere

Deze nota is met name gericht op het erkennen en herkenbaar houden van cul-
tuurhistorische identiteit in zowel het landelijke als het stedelijke gebied waarbij dit 
wordt gebruikt als kwaliteit en uitgangspunt voor verdere ontwikkeling. “Behoud 
door ontwikkeling” en “Ontwikkeling door behoud” zijn begrippen die hierbij cen-
traal staan. Bij “behoud door ontwikkeling” is de ontwikkeling leidend, het behoud 
lift mee. Door nieuwe gebruiksmogelijkheden in het landschap ruimte te geven, 
krijgen oude elementen een nieuwe betekenis en worden en passant behouden. 
Bij “ontwikkeling door behoud”  heeft het behoud van waardevol cultureel erf-
goed de primaat. Nieuwe ontwikkelingen moeten zich aanpassen, maar zorgen 
wel voor toekomstwaarden.

Beleidsnotities

 
   “Te weten wat men weet en te weten wat men niet weet, dat is kennis!”
        Confusius

Architectuurnota 2001-2004 “Ontwerpen aan Nederland”

In deze nota worden de zogenaamde Grote Projecten opgesteld. Dit zijn 9 
concrete opgaven die de hele reikwijdte van het architectonisch en ruimtelijk 
ontwerp in Nederland beslaan. Deze projecten zullen wanneer ze uitgewerkt 
zijn dienen als voorbeeld voor vergelijkbare situaties. Tevens zullen deze projec-
ten nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand brengen en de kennis verrijken. 
In deze nota komen ook de actuele onderwerpen als waterbeheersing, toene-
mende verstedelijking en druk op schaarse grond, de toename van de mobiliteit, 
en de opheffing van het verschil tussen stad en platteland aan de orde. Een ander 
belangrijk aspect binnen dit beleid is de aandacht voor cultuurhistorie. Door de 
snelle veranderingen raken de mensen de grip op het landschap kwijt doordat het 
onherkenbaar getransformeerd wordt. Door cultuurhistorische waarden beter in 
ruimtelijke beslissingen te integreren en als ontwerpfactor mee te laten wegen, 
kan een evenwichtiger, begrijpelijke ontwikkeling van Nederland plaatsvinden.
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Kunst in categorieën

Kunst in categorieën

Deze indeling is gebaseerd op de indeling van Jean Leering in zijn boek “Beeld en 
kunst, het samengaan van architectuur en beeldende kunst”. Hierin legt hij uit op 
welke manieren beeldende kunst en architectuur kunnen samengaan. Bepalend is 
de mate van afhankelijkheid en zelfstandigheid van beiden. Ook wordt gekeken 
naar de verschillende waarden die kunst kan hebben ten opzichte van de architec-
tuur.

Het samengaan van architectuur en beeldende kunst

Coöperatie
Hiermee wordt bedoeld dat zowel de architectuur als de beeldende kunst beiden 
hun eigen karakter behouden  en elkaar kunnen ondersteunen, zoals bijvoorbeeld 
een beeld in een barokke tuin.

Synthese
Hiermee wordt bedoeld dat beiden niet langer los van elkaar staan, maar ze leve-
ren aan elkaar uit zonder hun eigen zelfstandige karakter op te geven. Een voor-
beeld hierbij is een glas-in-lood-raam 

Integratie
Hierbij gaan beiden geheel in elkaar op ongeacht het behoud of verlies van het 
zelfstandige karakter. 

Differentiatie
Er wordt uitgegaan van de eenheid van de opgaven, deze kan naar verschillende 
disciplines worden gedifferentieerd. Bijvoorbeeld pleksgewijs, aspectmatig dan 
weer conceptueel. Ze hoeven niet speciaal zichtbaar te zijn in objecten. Er wordt 
gestreefd naar een gezamenlijk resultaat via een gezamenlijk ontwerp.

De waarde van kunst

Kunst als research-waarde
Hierbij kan o.a. de architectuur onder invloed komen te staan van stromingen in 
de beeldende kunst. Er kan dan geprobeerd worden of dit in de architectuur ook 
toe te passen is. Ook kan beeldende kunst worden toegepast om te kijken wat 
vanuit de visie van de kunstenaars kenmerkend en opvallend is in bepaalde gebie-
den. Zo ontstaan eye-openers die bijvoorbeeld bij de planvorming door land-
schapsarchitecten kunnen worden gebruikt. Zo kan met behulp van beeldende 
kunst een nieuwe visie voor een gebied worden ontwikkeld. Ook kunnen beel-
dend kunstenaars door het geven van hun totaalvisie op een gebied problemen 
aan de orde stellen die anderen nog niet zien.

Kunst als toegevoegde waarde
Hierbij gaat het om bepaalde stukken of delen waar de beeldende kunst wordt 
toegepast. Bijvoorbeeld op muren of wanden. (Het voegt iets toe aan het ont-
werp, zonder al te veel te overheersen).

Kunst als toegepaste waarde
Hierbij wordt de kunst zo bepalend voor de totaalindruk van een ruimte, dat de 
kunst niet langer een toegevoegd element is maar een wezenlijk onderdeel van 
die ruimte en is bijna op zich zelf komen te staan.

Kunst als integrerende waarde
Hierbij is de kunst onderdeel van het geheel geworden. De samenwerking tussen 
beide disciplines zal volledigheid nastreven. (Kunst en architectuur gaan dan 
samen en zijn niet meer als onafhankelijke elementen te onderscheiden.) 
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Parkpraat

Tijdens de werkconferentie vindt de zogenaamde parkpraat plaats. Hierbij wordt 
in kleine groepjes gediscussieerd over de onderstaande vragen. 

• Is inbreng van Beeldende Kunst in het landschap gewenst c.q. 
noodzakelijk? Indien nee, waarom niet? Indien ja, waarom?

• Hoe kun je beeldende kunst in het landschap toepassen?

• Wat betekent dit voor Beleid, Ontwerp, Publiek en Beel-
dende Kunst?

• Welke aanbevelingen kunnen we aan LNV en SKOR geven?

• Welke bijdrage wil of kun je zelf leveren aan de inzet van 
beeldende kunst in het landschap?

LNV=   ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
SKOR=  Stichting Kunst Openbare Ruimte

“Kunst ontstaat niet uit een persoonlijke droom, maar uit de mysterieuze                      
          werkelijkheid...”

Landschap

Beeldende Kunst

Publiek

Beleid

Ontwerp

Partnerschap
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Ontroerend goed 

Kunstenaar:  Ida van der Lee
Lokatie:  Abcoude
Beleid:  Nota Belvedere, 5e nota, infrastructuur
Categorie: Cooperatie en toegevoegde en toegepaste waarde

“Op 18 november werd er afscheid genomen van de spoorbuurt door de 
ontworteling van een schuurtje. Het vormde het startschot van “Ontroerend 
goed”, het kunstproject dat als artistieke visie mee reist met de veranderingen van 
de spoorbuurt in Abcoude. Het doel van dit kunstproject is om de geschiedenis 
van de spoorbuurt op respectvolle wijze aan de toekomst te verbinden. Dit wil ik 
bereiken door bijzondere elementen uit de buurt te bewaren en in een nieuwe 
vorm terug te laten keren in de toekomstige situatie. Zo zal het ontwortelde 
schuurtje terug komen als “seinhuisje”. De oude leilinden die gekapt moeten 
worden voor het spoor zullen als ‘fossielen” terugkeren door ze af te laten 
drukken in het beton van de tunnelwanden. Ik wil dat het proces zodanig plaats 
vindt dat de bewoners er weet van hebben. Het proces van ontstaan kan voor 
mensen ideeën en verhalen opleveren, het gaat niet alleen om een eindresultaat. 
Het project heeft daarom een flexibele aanpak, zodat het kan inspelen op 
informatie en ontwikkelingen die vooraf niet zijn in te schatten.”  
(Ida van der Lee, december 2001)

Ida van der Lee is in haar werk vaak bezig met veranderingsprocessen: sloop, 
afbraak, maar ook vernieuwing en wil door middel van haar werk dat mensen 
zich hier ook bewust van worden. Zo ook met dit project. Hierbij werd een 
schuurtje van zijn fundering los gemaakt en door 24 mannen door de oude 
boomgaard gedragen waarna de hijskraan het gebouwtje over de huizen tilt en 
op een dekschuit wordt geplaatst. Hierna volgt een tocht over het Gein, een klein 
riviertje in de omgeving. Op deze dekschuit wordt het gebouwtje naar zijn nieuwe 
lokatie vervoerd. Het doel hierbij was de mensen afscheid te kunnen laten nemen 
van hun buurt die door de HSL wordt veranderd.
Ze heeft tevens een bijdrage geleverd aan Lijnen in het Landschap, een project 
waarbij zowel kunstenaar als boer nauw zijn betrokken en waarbij wordt 
ingespeeld op de veranderingen in de agrarische sector.

Het  “ontwortelde”   schuurtje  wordt  door  de  oude  boomgaard 
gedragen...

Het schuurtje wordt per dekschuit verplaatst naar de nieuwe lokatie...

Voorbeeldprojecten
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Lijnen in het landschap, kunst bij de boer ( 9 mei tot 1 september 2002)

Kunstenaar:  Toine Horvers, Frank Halmans, Fortuyn/O’Brien, Lilian Roosen-
boom, Ida van der Lee, Rob Sweere, Adrie Huisman, Joost van 
Hezewijk, Martijn Engelbregt

Lokatie: Kromme Rijnstreek, Utrecht
Beleid: Structuurschema Groene Ruimte 2, verbrede plattelandsontwik-
 keling 
Categorie: Integratie en toegevoegde/ toegepaste waarde

Bij dit project zijn kunstenaar en boer nauw betrokken. Ze hebben veel gemeen, 
veel meer dan vaak gedacht wordt en dan ze soms ook zelf hadden gedacht. De 
kunstenaars werd gevraagd het gebied als uitgangspunt te nemen voor hun werk 
en om hun werk vervolgens ter plekke  te exposeren op lokaties die ze samen 
met de boer hebben uitgezocht. De kunstenaars werden geïnspireerd door het 
gebied  en de gesprekken met de boeren. Ze hebben daarbij elk een ander accent 
gelegd op de verschillende elementen van het landelijk gebied. De werken liggen 
verspreid in het gebied en worden verbonden door en fiets- en autoroute.
Toine Horvers heeft aan weerszijden van de entrée van een viertal boerderijen 
luidsprekers geplaatst waaruit een tweespraak klinkt, aan de ene kant de boer, 
aan de andere de kunstenaar.

Frank Halmans heeft twee schuurtjes gebruikt. Een kaal, leeg, steriel, vergiftigd, 
de ander met insecten, dood en levend. Welk schuurtje kies je en waarom? Hier-
door wordt je gedwongen na te denken over wat het lijkt en wat het werkelijk 
is…
Fortyun/O’Brien maakt gebruik van bloeiende akkerbloemen en water wat in 
beweging is. Het staat voor de sfeer op het platteland in de zomer.
Lilian Roosenboom heeft ervoor gekozen om zo’n 30 oranje stoelen in een ker-
senboomgaard te plaatsen waardoor en contrast ontstaan is tussen de geometri-
sche stoelen en de grillige stammen van de kersenbomen.
Ida van der Lee heeft symbolisch een schaap op zijn rug gemaakt. Het schaap 
is een metafoor voor wat er aan de hand is in de agrarische sector. Is het een 
omkeerbaar of een onomkeerbaar proces?
Rob Sweere heeft in een sloot een ronde houten ruimte laten drijven als een 
drijvende toren. Je kunt erin en dan aan de rand zitten, dichtbij een cirkel van 
water met een cirkel van lucht boven je.
Adrie Huisman heeft in een maisveld geometrische paden met weelderige bloe-
men die onzichtbaar zijn voor de buitenwereld geplaatst.
Joost van Hezewijk heeft in een weitje twee caravans neergezet, een houten 
skelet en een oudje. Ze worden nu door de schapen gebruikt.
Martijn Engelbregt heeft een groot bord geplaatst met NIET STOREN. Wie niet? 
Waarom niet? Het idee is ontstaan door de MKZ-crisis. De kunstenaar kreeg het 
idee dat de boeren niet gesteld zouden zijn op meer dagjesmensen.

Voorbeeldprojecten

“Weg met de muggen!”         Frank Halmans “Niet storen”   EGBG-Martijn Engelbregt “Vakantiegevoel voor schapen”   Joost van Hezewijk
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Watergoed Kop van Overijssel

Kunstenaar:  herman de vries
Locatie:  Weerribben, Overijssel
Beleid:  Structuurschema Groene Ruimte, natuurontwikkeling
Categorie: Integratie en integrerende waarde

 
“Als er in Nederland nog natuurgebieden of stukjes natuur zijn, dan worden ze als 
in bloempotten gereserveerd, beschermd, verzorgd en beheerd. Zo passen ze in 
een gecompliceerd cultureel net”.    (herman de vries)

Aanleiding voor dit werk was de vraag van de Stichting Kunst & Cultuur Overijs-
sel om een studie te verrichten naar de inbreng die een kunstenaar zou kunnen 
leveren bij de landschappelijke renaturering van het plangebied nabij de Weerrib-
ben in de Kop van Overijssel.

Het Watergoed omvat de nieuw in te richten natuurgebieden in de polder Wete-
ring-West en het noordelijk deel van de polder Wetering-Oost. Herman de Vries 
stelt in dit plan voor om een raster over het gebied te leggen en vervolgens elk 
vierkant van het raster een andere hoogte ten opzichte van maaiveld te geven. 
Hierdoor ontstaan veel verschillende biotopen en zal een grote diversiteit aan 
planten ontstaan. 
Dit principe is gebaseerd op zijn ideeën van “random-objectivization”. Waarbij op 
een vlak een raster van vierkantjes is geprojecteerd en waarbij elk vierkantje een 
willekeurig nummer (wel een beperkt aantal) krijgt. Later wordt aan de nummers 
een kleur toegekend en dan wordt het resultaat zichtbaar.

In zijn plan voor de polders staan veelzijdigheid en verscheidenheid centraal. Deze 
worden gevormd door kleine ingrepen, de natuur doet de rest. Daarnaast wordt 
gestreefd naar optimale beleving van de verscheidenheid in deze natuur, maar 
wordt massatoerisme voorkomen.

“random-objectivization”

Voorbeeldprojecten



13

Groot Groengebied Utrecht-West

Kunstenaar:   Lilian Roosenboom
Landschapsarchitecten:  Marcel Eekhout, Aleks Droog
Locatie:   Utrecht West
Beleid:   5e nota, contourenbeleid, Structuurschema Groene 
   Ruimte 2
Categorie:  Integratie en toegevoegde waarde

In het kader van het Groot Groengebied Utrecht-West is een raamplan gemaakt 
voor 700 hectare bos en 60 km fiets- en wandelpad. Het gebied ligt ten westen 
van de A2 bij Utrecht en is opgedeeld in verschillende deelgebieden die aan beide 
zijden van de A12 liggen. Ten oosten van deze gebieden wordt de nieuwbouw-
wijk Leidse Rijn gerealiseerd. Het gebied vormt de overgang van de stad naar het 
Groene Hart en ligt gedeeltelijk langs de Kromme Rijn en gedeeltelijk bij Haarzui-
lens. Het gebied maakt onderdeel uit van een ecologische verbindingszone tussen 
De Venen en de Lopikerwaard.

Voorbeeldprojecten

Collage Haarzuilens          Lilian Roosenboom

Bij dit project heeft Dienst Landelijk Gebied een ontwerpteam geformeerd. Het 
project bestond uit twee fasen en per fase bestaat het team uit twee landschaps-
architecten en een kunstenaar. Zij werkten gelijkwaardig samen aan het project. 
In het ontwerpteam heeft Lilian Roosenboom vanuit haar professie een andere 
betekenislaag aangebracht in het ontwerp. Er is gezocht naar karakteristieken en 
bepaalde betekenissen in het gebied zoals bijvoorbeeld het multiculturele land-
goed van de stad. Het gaat hierbij om de verbeelding van de culturen uit Haarzui-
lens, Utrecht en Leidse Rijn in de plannen. Zo komen verspreid door het gebied 
staan follies te staan. Deze hebben veelal een functie voor de recreatie of het 
watersysteem.
De kunstenaar is tevens verantwoordelijk geweest voor de uitvoering van het 
beeldende presentatiemateriaal dat bestemd was voor bewoners en betrokke-
nen van de gebieden.
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De stelling van Rondehoep

Kunstenaar:   Paul de Kort
Locatie:   Zuid Holland, Utrecht, De Venen
Beleid:   5e nota Ruimtelijke Ordening, groene contouren, Belve
   dère
Categorie:  Integratie en research waarde

“…Maar zijn er zangsporen?”
Een zoektocht in opdracht van de projectgroep Beeldende kunst in de Venen naar 
plekken met een bijzondere betekenis. Paul de Kort is één van de tien kunstenaars die 
naar zangsporen hebben gezocht.
“De oorspronkelijke bewoners van Australië, de aboriginals, kennen hun omge-
ving en weten de weg in vreemd gebied dankzij gezongen verhalen, “zangsporen”. 
Die liederen worden doorgegeven van generatie op generatie. Ook in het gebied 
van de Venen moeten zulke verhalen leven. Een ven, een boom, een kronkel in 
een pad, de vorm van een sloot…

In het kader van het Strategisch Groenproject De Venen zal zo’n 2885 hectare van 

functie veranderen. Binnen de begrenzingen van het plangebied kunnen toepas

singen van beeldende kunst een plaats vinden.”

Het gebied ligt ingeklemd tussen Woerden , Alphen a/d Rijn, de A9 en de A2. 
Het is een kerngebied voor natuur- en landschapsbeleid. Op deze locatie zou 
een omvangrijk natuurreservaat moeten komen. In plaats van weilanden komen 
er moerasbossen, drijvende venen, vochtige graslanden, rietlanden en plassen. Al 
die nieuwe natuur zal de Nieuwkoopse en Vinkeveense plassen met elkaar ver-
binden. 

De kunstenaar is met kaarten en luchtfoto’s op zoek gegaan naar eigenaardighe-
den en fascinerende lijnen. Hoogste en laagste punten, bakens, harde en zachte 
overgangen, e.d. Het gebied heeft een duidelijk centrum gekregen wat zich richt 
op Amsterdam. 
Zijn idee is om de grond op een bepaalde plek te verhogen tot een fort waar-
door een uitkijkpost ontstaat die de hoofdstad bespiedt. De stelling van Ronde-
hoep zal hierbij dienen als bescherming van de polder tegen de oprukkende ver-
stedelijking. Vanaf dit fort wordt het historische uitwaaierende patroon van sloten 
zichtbaar. Het fort zal onderdeel zijn van een wandelroute door het hart van de 
polder.

Voorbeeldprojecten
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Peninsula Europe

Kunstenaar:  Helen Mayer Harrison en Newton Harrison
Locatie:   Europa
Beleid:   5e nota, grensoverschrijdend, milieu, watersystemen
Categorie:  Integratie en research-waarde 

Peninsula Europe of Schiereiland Europa is een samenwerkingsproject van ver-
schillende Europese instituten en musea. De trekkers en bedenkers van het pro-
ject zijn Helen Mayer Harrison en Newton Harrison. Het project doet op kunst-
zinnige wijze voorstellen voor de bescherming van de biodiversiteit in Europa 
door het veiligstellen van de bergketens. Verder richt het project zich op de 
stroomgebieden van de rivieren in Europa. Door natuurontwikkeling, watercon-
servering  en  aangepast bodemgebruik kunnen de levensvoorwaarden voor cul-
tuur en natuur aanzienlijk worden verbeterd. 
De voorstellen zijn sterk verwant met het ideeëngoed van de plannen Ooievaar 
en Levende Rivieren in ons eigen land. Nieuw is de Europese context en de kunst-
zinnige benadering. Het project is ontwikkeld met diverse wetenschappers (vege-
tatiekundigen, sociologen, economen, hydrologen) van onder andere de univer-
siteiten van Bonn, Rostock, Plymouth, Birmingham. Pittsburg en Wenen. Verder 
participeren kunstenaars uit VS en Europa. 

Speciaal voor de Nederlandse tentoonstelling organiseert Groeneveld in samen-
werking met het Staatsbosbeheer en onder artistieke supervisie van de Harrisons 
een workshop op 25 en 26 juni. Er zal een kaart worden gemaakt van het stroom-
gebied van de Rijn.  Op deze kaart zal een idee gelanceerd worden voor een 
samenhangend lint van natuurgebieden  in combinatie met waterretentie vanaf de 
Bodensee tot aan de Delta. 
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Voorbeeldprojecten
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Voorbeeldprojecten

Klimwand en Schijf in Spaarnwoude

Kunstenaar:   Frans de Wit
Landschapsarchitect: Gerard Jol
Locatie:   Recreatiegebied Spaarnwoude, Noord Holland
Beleid:   5e nota, recreatie, groot groengebieden
Categorie:  Coöperatie en toegepaste  waarde

Spaarnwoude is een recreatiegebied in Noord Holland dat is opgebouwd uit een 
aantal deelgebieden. Elk deelgebied heeft zijn eigen karakter en ontwerp. Het 
deelgebied Oosterbroek, het gebied met het kunstproject, is ingericht als wandel- 
en fietsgebied.  Er is een monumentaal kunst-klimproject wat de kunst en recre-
atie volledig heeft geïntegreerd. 
Het gaat hierbij om een kunstmatig landschap. De heuvels vormen een semi-
natuurlijke afsluiting van het vlakke polderlandschap en vormen als het ware een 
uitloper of voorpost van de duinen langs de kust. De Schijf is zowel gericht op de 
kerk in Haarlem als op de klimwanden. De trappen worden gebruikt bij manifes-
taties zoals Dance Valley.
Recreatie, sportbeoefening en kunstbeleving zijn bijeen gebracht en voor iedereen 
toegankelijk. 
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Voorbeeldprojecten

Poort van Noord, het Muizengaatje

Kunstenaars:  Q.S. Serafijn, Hans Snoek, Jeroen van Westen
Locatie:   A20, Rotterdam
Beleid:   5e nota, infrastructuur, meervoudig ruimtegebruik
Categorie:  coöperatie, toegepaste waarde

“Restruimten…. Is de term je eenmaal bekend, en ga je erop letten, dan blijkt het 
te barsten van dit soort plekken. Het zijn plaatsen waar niemand verantwoordelijk 
voor lijkt te zijn. Soms verscholen achter groen of hekken, soms behoorlijk in het zicht. 
Voor zwervers een vluchthaven, voor buurtbewoners een doorn in het oog. Restruimten 
lenen zich kennelijk prima voor ongeoorloofde afvalstort en dat heeft een onaange-
name en zelfs bedreigende uitstraling naar het omringende gebied; voor je het weet 
kunnen ze de omgeving gaan ‘besmetten’.”

Restruimten zijn die gebieden waarvan de bestuurlijke en economische belangen 
zich niet duidelijk laten afbakenen totdat er een probleem ontstaat en herinrich-
ting noodzakelijk wordt. Het Muizengaatje onder de A20 is hiervan het voor-
beeld. Het Muizengaatje is een volksbenaming voor de nauwe doorgang onder 
het treinviaduct en de A20 in het noorden van de stad. Dit project is tevens 
uitgeroepen tot voorbeeld project op basis waarvan kunstenaars hun werkter-
rein konden uitbreiden. Er werd voorgesteld om de restruimten langs de A20 
in te richten als spaarbekkens en “biozuiveraars”. Het idee hierachter is dat de 
toegepaste beplanting de uitstoot van de snelweg in zich opneemt en verwerkt. 
Hierbij zal het niet aan het zicht worden ontrokken, maar zal het monumentale 
karakter van het viaduct versterken. Hierbij wordt tevens de functie van het 
gebied onthuld en niet verhuld. De natuur wordt in dit plan uitgenodigd om zich 
langs de randen van het spaarbekken te vestigen. In samenwerking met City-Tech 
werd een lichtplan voor onder het viaduct ontwikkeld om het monumentaal uit 
te lichten.
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Voorbeeldprojecten

Kleinschalige beeldende kunst

Kunstenaar:   Andy Goldsworthy, Anita Franken, Anna de Jong
Locatie:   Verschillend
Beleid:   geen, Nota Belvedère, natuur, cultuur e.d.
Categorie:  Autonoom

De voorgaande projecten zijn vrijwel allemaal van een middel tot groot schaal-
niveau. Het gaat soms om hele landschappen of het werk hangt er nauw mee 
samen. Hierbij kan het landschap op zich ook als kunstwerk beschouwd worden. 
Maar er zijn ook voorbeelden van beeldende kunst die zich op een kleiner schaal-
niveau presenteren. Daarvan zijn hier enkele voorbeelden weergegeven. Andere 
voorbeelden zijn te vinden in het Groeneveldblad nummer 2 2002. “Het is niet mijn bedoeling om de natuur te verbeteren maar om haar te kennen- niet 

als toeschouwer maar als deelnemer. Ik wil de natuur niet nabootsen, maar putten uit 
de energie die haar drijft zodat deze ook mijn werk drijft.”

“ Wie met de natuur mee wil werken, moet de natuur willen begrijpen.” 

      Andy Goldsworthy

“Vrijheid”   Anita Franken
“De toekomst scheppen”  
    Anna de Jong



19

Aantekeningen
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Literatuur en bronvermelding

Achtergrondinformatie

• “Beeld en kunst, het samengaan van architectuur en beeldende kunst”, Jean 
Leering, Uitgeverij THOTH, ISBN 90-6868-276-8

• “Publieke kunst, nieuwe dimensies in ruimte en tijd, voor kunstenaar en 
publiek”, Ina Boiten, Nai uitgeverij, ISBN 90-5662-210-2

• “Zwischen Landschafsarchitectur und Land art”, Udo Weilacher, ISBN 3-7643-
6120-4, engels ISBN 3-7643-6119-0

Beeldende kunst voorbeelden

• “Land and environmental art”, Brain Wallis & Jeffrey Kastner, Phaidon, ISBN 
0-7148-3514-5

• “Andy Goldsworthy”, Terra (uitgeverij), ISBN 90-6255-742-2

• “Staat hier ergens een beeld? Kunst in een veranderend landschap”, REGIO-
Projekt Uitgevers, ISBN 90-5028-078-1

• LocusFocus, Sonsbeek 9, Arnhem, 3 juni tot 23 september 2001, Stichting 
Sonsbeek 2001, ISBN 90-806438-2-3

Informatie over de projecten

• Groeneveldblad nr 2 2002 
• Watergoed Kop van Overijssel door herman de vries
• Ontroerend goed door Ida van der Lee, www.ontroerendgoed-abcoude.nl, 

info@ ontroerendgoed-abcoude.nl
• www.kasteelgroeneveld.nl
• Lijnen in het landschap, brochure met routebeschrijving (te koop bij VVV),  

www.terechtanders.nl

• Peninsula Europe, Helen Mayer Harrison en Newton Harrison
• Poort van Noord, uitgave van deelgemeente Noord (Rotterdam), 

www.restruimten.nl
• De stelling van Rondehoep, Paul de Kort
• Raamplan Groengebied Utrecht-West van Dienst Landelijk Gebied (provin-

cie Utrecht)

• Verschil landschapsarchitect & kunstenaar, rapport van Petra Wals e.a., Hoge-
school Larenstein, 2002

• Vruchtbare aarde, nummer 3, 1999
• Reader van Kunstcommissie De Venen, 2000

Beleidsnota’s

• “Structuurschema Groene Ruimte 2, samenwerken aan groen Nederland”, 
Ministerij van Landbouw, natuurbeheer en Visserij, Drukkerij Rosbeek bv, 
Nuth

• “5e nota op de Ruimtelijke Ordening”, Ministerie van Volkshuisvesting, ruim-
telijke Ordening en Milieu

• “Nota Belvedère”, VNG uitgeverij Den Haag, juli 1999, ISBN 90-322-7615-8

• Architectuurnota, ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Verkeer en Water-
staat, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Sdu Uitgevers, Den Haag, ISBN 
90-12-08982-4

Deze reader is in beperkte oplage gemaakt voor de werkconferentie “Beeldende 
kunst en de toekomstverkenning” op kasteel Groeneveld op 6 juni 2002. 
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Begrippenlijst

EHS =    Ecologische HoofdStructuur

Een structuur van verschillende natuurgebieden en 
potentiële natuurgebieden die van (groot) belang zijn 
voor de flora en fauna. Bijvoorbeeld de Veluwe. 

5e nota RO = Nota die invulling geeft aan de vormgeving van de open-
bare ruimte in zowel stedelijk als landelijk gebied. De 
roden en groene contouren vormen de kern van dit 
beleid
· Rode en groene contouren
· Streven naar ondergronds ruimtegebruik
· Functies combineren
· Contrasten tussen stad en land, stille en drukke 

gebieden, open en besloten gebieden behouden

Rode contouren =  geven de grenzen van de stedelijke uitbreiding aan. Deze 
gelden voor zowel stedelijk als landelijk gebied. 

Groene contouren =  gelegd rond gebieden met bijzondere natuurwaarden 
en eenheden met cultuurhistorische of archeologische 
monumenten. Door de groene contour wordt het gebied 
beschermd tegen ingrepen als bebouwing, infrastructuur 
en intensieve landbouw

Nota Belvedère =  erkennen en herkenbaar houden van cultuurhistorische 
identiteit in zowel het landelijke als het stedelijke gebied 
waarbij dit wordt gebruikt als kwaliteit en uitgangspunt 
voor verdere ontwikkeling. “Behoud door ontwikkeling” 
en “Ontwikkeling door behoud”.

Structuurschema Groene Ruimte = 
 Uitwerking van de 5e nota RO, op het gebied van groen. 

· Behoud, herstel en ontwikkeling landelijk gebied
· Meer groen in en om steden en verbindingen tussen 

deze groen- en recreatiegebieden
· Zonering in verschillende soorten landbouw
· Versterken ecologische hoofdstructuur
· Functiemenging van bijv. natuur en recreatie

Coöperatie=  behoud eigen karakter van  zowel architectuur als beel-
   dende kunst bij samenwerking

Synthese=  behoud van  zelfstandig karakter, maar beiden staan niet 
   meer geheel los van elkaar

Integratie= kunst en architectuur gaan geheel in elkaar op 

Differentiatie= eenheid in opgave is uitgangspunt, kan zijn in vorm van 
concepten zonder dat het zichtbaar is in objecten

Kunst als researchwaarde=
 wanneer het gebruikt wordt om bepaalde mogelijke 

oplossingen te onderzoeken

Kunst als toegevoegde waarde=
 hierbij voegt de kunst iets toe zonder te overheersen

Kunst als toegepaste waarde= 
 hierbij wordt de kunst bepalend

Kunst als integrerende waarde=
 kunst als onderdeel van een geheel en kunst en architec-

tuur zijn onafhankelijke elementen meer

Autonome kunst= kunst met een eigen waarde , vaak zonder gebruiks-
waarde


