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VOORWOORD
‘Het komt goed!’ is dé uitspraak geweest tijdens het werken aan dit afstudeeronderzoek.
In januari 2006 zijn we enorm enthousiast geworden over de prijsvraagopgave van
het Centrum voor Beeldende Kunst Gelderland (CBKG) om kunst en landschapsarchitectuur met elkaar in relatie te brengen, en daarmee de identiteit van het rivierengebied te versterken. Toen twee maanden later ons plan bij het CBKG was ingeleverd,
begon het deﬁniëren van een opgave voor het afstudeeronderzoek.
Het winnen van de derde prijs voor onze inzending ‘VERFwerken 2007-2008’ was een
enorme stimulans om het onderzoek in de huidige vorm in gang te zetten. Door na dit
meer sensitieve ontwerpproces een onderzoekende houding aan te nemen, hebben
we getracht onze blik te verbreden ten aanzien van de creatieve processen die binnen
ons vakgebied mogelijk zijn. De focus van het onderzoek ligt hierbij op het beeldend
instrumentarium van de landschapsarchitect en de kunstenaar bij het identiteitsvraagstuk. Door middel van literatuuronderzoek, het analyseren van de prijsvraag ‘Bakens
aan het Water’ en gezond verstand ofwel logische beredenering is het mogelijk gebleken een duidelijk beeld van dit instrumentarium te krijgen.
Graag bedanken we Ingrid Duchhart (WUR) en Erik de Jong (WUR) voor hun begeleiding. Daarnaast willen we Hermelinde van Xanten (CBKG) bedanken voor haar inbreng
en het uitlenen van alle inzendingen op de prijsvraag, waardoor het mogelijk werd het
onderzoek uit te voeren.
Er zijn momenten waarop we het onderzoek te gek vonden en momenten waarbij we
de moed bijna verloren en dan was Café Vrijdag (Arnhem) een mooie plek om naar
toe te vluchten en onder het genot van een drankje nog eens goed aan het reﬂecteren
en brainstormen te gaan.
En zo zie je inderdaad:
‘Alles komt goed!’
Arnhem / Wageningen, 8 februari 2008
Marieke de Keijzer
Daphne van der Wal
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Dit afstudeervak is afgebakend binnen de prijsvraag
Bakens aan het water. In ons onderzoek staan de
mogelijkheden van het beeldend instrumentarium
(strategieën, methoden, beeldende vormen) van
de landschapsarchitectuur en de beeldende kunst
centraal om zo het verhaal van het rivierengebied te
communiceren. Doel is om binnen de prijsvraag
‘Bakens aan het Water’ te onderzoeken wat het
beeldend instrumentarium van beide disciplines
is waarmee ze het verhaal van de plek (het Rivierengebied) vertellen, en of ze daarbij de mogelijkheid bieden om nieuwe ontwikkelingen op een
contextbewuste wijze in te passen.
DEEL I – Literatuuronderzoek identiteitsvraagstuk
Identiteit is een optelsom van individuele beelden.
Het bevat fysieke, mentale en politieke componenten. Identiteit is voor iedere persoon anders en kan
veranderen in de tijd.
Als algemene trend blijkt de band die men heeft
met het landschap af te zwakken. Bovendien wordt
er momenteel op veel plekken geen rekening meer
gehouden met de ‘onderlegger’ en op andere plekken
juist zoveel dat het statisch wordt. Er ontstaat zodoende een toenemende vraag naar betekenisgeving van
onze leefomgeving.
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met het landschap en door de zintuigen te prikkelen.
Daarbij dient de landschapsarchitect bij te dragen
aan het beleefbaar maken van de continuïteit van het
landschap, als schakel tussen heden en verleden.

richt zich op –middels een contextbewuste aanpakeen meer onorthodoxe manier van werken. Tijdelijkheid kan hierbij een zeer goed middel zijn. De
landschapsarchitect mag wat progressiever zijn.

Door diverse (negatieve) ontwikkelingen vragen we
ons af of de wijze waarop er momenteel met het
identiteitsvraagstuk omgegaan wordt wel de juiste is.
Zo zetten we onze vraagtekens bij de uitspraak van
Cusveller en Melis (2006, p.13-16), waarin ze stellen
dat kunstenaars vaak beter in staat zijn dan ruimtelijk
ontwerpers het ‘mentale’ landschap te laten zien.

Concluderend stellen we dat we uit moeten gaan van
het landschap (als interpreteerbaar object) en kunst
(als datgene wat die interpretatie mogelijk maakt),
en van wat voor soort kunst dat landschap op dat
moment vraagt.

Kunst wordt steeds vaker ingezet bij het identiteitsvraagstuk. Het raakvlak tussen de kunst en de wetenschap wordt de afgelopen jaren veel opgezocht. We
gaan kort in op de geschiedenis van de kunst en de
landschapsarchitectuur, om te kunnen onderstrepen dat het niet vanzelfsprekend is de vakgebieden
als gescheiden eenheden te benaderen. Als basis
hiervoor nemen we de tuinkunst, aangezien de tuin
kan worden opgevat als het resultaat van de kruisbestuiving tussen cultuur en natuur.

Uit het literatuuronderzoek komen er – naar aanleiding van dit identiteitsvraagstuk – een aantal opgaven
naar voren. Zo is het een belangrijke opgave om
vernieuwingen in het landschap betekenis te geven,
zodanig dat de vernieuwing niet als verlies ervaren
wordt. Daarbij moeten men de ruimte krijgen om
binnen de eigen leefomgeving vorm en inhoud te
geven aan een eigen levende cultuur.

De traditie van de tuinkunst is vol van een rijke
beeldende vormentaal waarin de cultuur en de
opvattingen van de maatschappij zichtbaar gemaakt
worden. Later, tijdens het Modernisme, heeft de
landschapsarchitect zich lange tijd verwijderd van
zijn traditie. Tijdens het Postmodernisme werd het
belang van verhalen vertellen langzaam maar zeker
herontdekt. Hier is er echter sprake van een duidelijke splitsing in de disciplines kunst en landschapsarchitectuur. Beide disciplines hebben tijdens de
tweede helft van de vorige eeuw eigen kwaliteiten
ontwikkeld. Het grensgebied tussen de kunsten en
de landschapsarchitectuur wordt in de afgelopen
decennia steeds vaker opgezocht en daarmee lijkt
de traditie weer in ere te worden hersteld.

Het landschap kan worden gezien als een kakofonie van verhalen, die wij als ruimtelijk ontwerpers
kunnen lezen en begrijpen en kunnen uitsorteren in
individuele dialogen. Het is onze taak deze verhalen
te onthullen, door het publiek in contact te brengen

Wat duidelijk naar voren komt in de huidige discussie
is, dat degenen die pleiten voor een grotere rol van
de kunsten, dit voornamelijk doen vanuit een hang
naar een meer subjectieve en sensitieve benadering
van het landschap. Een tweede punt van aandacht

DEEL II – Analyse prijsvraag aan het water
In november 2006 schreef het CBKG (Centrum voor
Beeldende Kunst Gelderland) de prijsvraag ‘Bakens
aan het Water’ uit. Hierbij werd gevraagd om fysieke bakens die de identiteit van het rivierengebied
zouden versterken. Wij hebben aan deze prijsvraag deelgenomen en hebben het als uitgangspunt
gesteld voor de praktische toetsing van de discussie
zoals beschreven in deel I.
We analyseren de prijsvraag ‘Bakens aan het Water’
met een tweeledig doel. Ten eerste om te controleren of hetgeen uit het literatuuronderzoek naar voren
komt in de praktijk is terug te zien. Ten tweede om
het beeldend instrumentarium en de rol van kunst en
landschapsarchitectuur bij het identiteitsvraagstuk
te ontdekken. De analyse wordt uitgevoerd middels
een prijsvraag- en een projectanalyse.
Uit de literatuur zijn vijf opgaven geﬁlterd die van
belang zijn bij het vertellen van het verhaal van de
plek en die worden meegenomen in de analyse, dit
zijn:
- Sensitieve benadering van het landschap: het
uitsorteren van de kakofonie en het onthullen van
de wereld
- Geschiedenis als continuïteit
- Contact met het landschap
- Methoden tot overbrengen van het verhaal, de
communicatie
- Betekenisvolle vernieuwingen

SAMENVATTING
In de prijsvraaganalyse zijn alle inzendingen aan
de hand van een aantal gegevens (inhoud van
het verhaal, vormgeving, locatiekeuze, discipline
en samenwerkingsverbanden) in een database
ingevoerd.
Door de categorieën met elkaar te combineren is
het mogelijk te onderzoeken of de bovenstaande
opgaven in de inzendingen meegenomen worden en
door wie. Dit leidt tot de volgende resultaten:
- De verhalen die de niet fysieke kant van het
landschap vertellen (mentaal en politiek) of een
algemeen verhaal vertellen worden bijna alleen
door kunstenaars vormgegeven.
- Opvallend is dat juist de contextgebonden inzendingen (fysiek, mentaal en politiek) in veel grotere
mate meerdere zintuigen aanspreken en dat deze
vaak op een analytische wijze tot stand komen.
- De gegevens laten zien dat ongeveer de helft
van het totale aantal inzendingen de geschiedenis beschouwt als continuïteit, 100% van de
landschapsarchitecten, tegenover 37% van de
kunstenaars.
- Ook opvallend is dat kunstenaars vooral gericht
zijn op het ‘alleen zien’, terwijl de andere disciplines meer gericht zijn op het prikkelen van alle
zintuigen.
- Routing wordt voornamelijk ingezet bij meerdere
objecten en middels het prikkelen van meerdere
zintuigen. Het overgrote deel van de inzendingen
is enkel zichtbaar vanaf de dijken.
- Kunstenaars werken eerder autonoom, terwijl de
andere disciplines en samenwerkingsverbanden
meer toegepast werken.
Voor de projectanalyse selecteren we uit de 99 inzendingen 10 projecten. Deze selectie vind plaats door
vier typologieën op te stellen en per typologie 10%
te selecteren, waarbij we kiezen uit zoveel mogelijk
verschillende disciplines, samenwerkingsverbanden
en inhoudelijke keuzes.
We analyseren de projecten door in te gaan op
de inhoud, de eerder genoemde vijf opgaven en

middels een evaluatie. We onderzoeken hierbij wat
de ontwerpers inzetten om vorm te geven aan het
verhaal dat ze willen vertellen. Op grond van onderwerp of methode worden er een aantal projecten met
elkaar vergeleken, om meer duidelijkheid te krijgen
over het te gebruiken instrumentarium.

Uit de analyse blijkt dat het verhaal gebaseerd op
het fysieke landschap het best de mogelijkheid biedt
om de geschiedenis als continuïteit te ervaren. En
bovendien blijkt dat bij het ervaarbaar willen maken
van het landschap en het bieden van ruimte voor een
levende cultuur het vertellen van een contextgebonden verhaal het beste lijkt.

DEEL III – Conclusies en reﬂectie

De inzendingen op de prijsvraag laten verschillende
dingen zien over de rol van kunst in het landschap,
namelijk dat kunst kan worden ingezet met een
podiumfunctie, om de blik te richten, om zintuigen te
prikkelen, maar ook door het landschap als museum
te beschouwen. Een aantal instrumenten die vanuit
de inzendingen naar voren komen zijn: herhaling,
vervreemding en verwijzing.

Middels dit onderzoek kan het eerste deel van de
vraagstelling worden beantwoord. We kunnen namelijk
een overzicht geven van ‘het beeldend instrumentarium, verkregen vanuit de landschapsarchitectuur en de beeldende kunst, dat het verhaal van
de plek (van het rivierengebied) kan versterken
en communiceren …’.
Wij stellen dat door het ‘verhaal van de plek’ te vertellen, het mogelijk is de plek te begrijpen en de eigenheid ervan te ervaren. Hierbij is het van groot belang
ruimte te bieden voor een eigen cultuur. Geen van de
inzendingen bewijst het tegendeel.
Vanuit de analyse komt naar voren dat de manier
van dit ‘kijken naar het landschap’ niet zozeer
samenhangt met de discipline, maar meer met het
verhaal dat gekozen wordt. De fysieke verhalen
komen over het algemeen via een analytische wijze
(zoals middels een landschapsanalyse) tot stand, de
mentale verhalen meer op een associatieve manier.
De landschapsarchitect is hierbij goed in het
doorzien van de gelaagdheid en complexiteit van het
landschap en het verbinden van de bestaande structuren en netwerken met de nieuwe lagen.
In de uitwerking van de verhalen zien we dat de
landschapsarchitect meestal toegepast werkt en
de kunstenaar meer autonoom. Hieruit kunnen we
concluderen dat de sterke kant van de kunstenaar bij
de vormgeving ligt en de landschapsarchitect moeite
heeft om het bedachte concept in een (autonome
ofwel opvallende) vorm te gieten.

Het tweede deel van de vraagstelling; ‘wat is het
beeldend instrumentarium, verkregen vanuit de
landschapsarchitectuur en de beeldende kunst, dat
het verhaal van de plek (van het rivierengebied) kan
versterken en communiceren en waarmee contextbewuste inpassing van de nieuwe ontwikkelingen mogelijk is’, is niet te beantwoorden. Omdat er
maar twee inzendingen zijn ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen in de uiterwaarden kunnen we
hier niets waardevols over zeggen. Behalve dat het
erg opmerkelijk is dat er zo weinig op deze ontwikkelingen is ingegaan. Dit leidt tot discussie over de
gestelde opgave van het CBKG.
Bovendien is het belangrijk te beseffen dat het in
deze analyse gaat om fysieke, duurzame bakens,
omdat het CBKG hier in haar prijsvraag letterlijk om
vraagt. Wanneer we het over kunst hebben, blijkt het
niet altijd nodig te zijn om met een fysiek ontwerp
te komen. Soms is het op gang brengen van een
discussie of het wakker schudden van de gebruiker
het enige waar het landschap om vraagt. Ook dit
leidt tot discussie over de gestelde opgave van het
CBKG.
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The contest ‘Bakens aan het Water’ – which is set in
the river area – was the initiation and set boundaries
which were further employed for this thesis. Central
to our research lay the possibilities of an expressive
set of instruments (strategies, methods, expressive
forms) within the spectrum of art and landscape
architecture, by which it is possible to communicate
the story of the river-area. Aim of our thesis is –
within the contest ‘Bakens aan het Water’ – study
which expressive ways both disciplines (art and
landscape architecture) are able to contribute to
tell the story of the landscape (the river-area),
which consequently gives the possibility to
adapt new developments in a context conscious
manner.
PART I Deﬁning ’identity’ through a literature
study.
Literature and the current ongoing discussion
concerning the involvement of artist and landscape
architects in the identity issue were examined. The
results of this review are presented in this part.
Identity is an addition sum of individual images,
which consist out of physical, mental and political
components. Identity is different for every person
and it can change in time.
There is a tendency towards a weakening relationship
of people and the landscape. Additionally, at a lot of
places the ‘under layer’ is not taken into account
while at others it is taken into account so much that
it becomes static. Therefore an increasing demand
of giving more value to our environment arises.
Literature study reveals a number of tasks as
a result of this identity issue. It is important to
adapt new developments in such a way that these
developments are not experienced as a loss.
Furthermore, it is important that people get enough
space where they can shape and give fulﬁlment to
their own living culture.
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The landscape can be seen as a cacophony of
stories, which we – as spatial designers – can read
and understand and of which we are able to sort out
in individual dialogues. It is the task of the spatial
designer to reveal these stories, by bringing the
public in contact with the landscape and by arousing
all their senses. Besides that, the landscape
architect has to contribute to the experience of the
continuity of the landscape, as a link between the
presence and the past.
Because of diverse (negative) developments we
ask ourselves if the way in which the identity issue
is answered, is correct. We question the statement
of Cusveller and Melis (2006, p.13-16), where they
state that artists are more able of showing the
‘mental landscape’ then spatial designers are.
Art is increasingly seen deployed in the identity
issue. In the past few years there is an increasing
interest in the interface of art and science. By giving
a short overview of the history of art and landscape
architecture, we want to emphasize the fact that it
is not self-evident to approach the disciplines as
different unities. We regard the garden-art as a
basis for this, since the garden can be seen as the
result of the cross-pollination between culture and
nature.
The tradition of the garden-art was full of a rich
expressive set of instruments, by which the culture
and the attitude of the society could be revealed.
Later on, during Modernism, the landscape architect
for a long time estranged oneself from his tradition.
During Postmodernism the signiﬁcance of telling
stories in the landscape was slowly rediscovered.
Although, at this point a clear separation is visible
between de disciplines of art and landscape
architecture. In the second half of the previous
century, both disciplines have developed their own
speciﬁc qualities. The spectrum of art and landscape
architecture is revisited more and more in the past
few decades and with that, the tradition seems to
be re-honoured.

What becomes clear in the ongoing discussion is
that the people that plead for a greater role of the
arts mainly have a tendency to a more subjective
and sensitive approach of the landscape. A second
point of attention is focused on – by a context
conscious manner – a more unorthodox way of
working. Temporality for example can be a good
method for this. Also, the landscape architect is
requested to be more progressive.
As a conclusion we state that the initial concepts
are the landscape (as an object which has to be
interpreted) and art (as that which makes this
interpretation possible), and which form of art the
landscape requests at a particular moment.
PART II The analysis of the context ‘Bakens
aan het Water’
In November 2007 the centre of expressive art in
Gelderland (CBKG) wrote out the contest ‘Bakens
aan het Water’. The CBKG requested a design for
physical beacons along the rivers which altogether
would strengthen the identity of ‘Rivierenland’ and
accentuate its spatial qualities. We participated
in this contest and made it a starting point for the
practical testing of the discussion as described in
part I.
The goal of our analysis of the contest ‘Bakens aan
het Water’ is two folded. First, it is checking if the
results from the literature research is corresponding
with what is seen in the submissions of the contest.
Secondly, it reveals the expressive instruments and
the role of landscape architecture and art within the
identity issue. The analysis is done by a contestand a project-analysis.
From the literature study ﬁve different tasks are
ﬁltered out which are of great concern whilst telling
the story of the place.

SUMMARY
These tasks are considered in the analysis as
followed:
-

Sensitive approach of the landscape; sorting out
the cacophony and the revealing of the world.
- History as a continuity.
- Contact with the landscape.
- Methods of communicating the story of the
landscape.
- Meaningful developments
In the contest-analysis the different data of all
submissions (content of the story, design elements,
choice of location, disciplines and collaborations)
were entered in a database. By combining the
different categories it was possible to examine
if the mentioned tasks were taken along in the
submissions and by whom. This led to the following
results:
- The stories which tell the none physical side of
the landscape (mental and political stories) or a
general story (like a myth) are for the greatest
part designed by artists.
- Remarkable is that context related submissions
(based on physical, mental and political stories of
the landscape) appeal in a much greater extent
to all the senses and that these submissions
often are achieved by an analytical method.
- The data shows that for about 50% percent of all
the submissions concern history as a continuity,
100% of the landscape architects against 37%
of the artists.
- Also remarkable is the fact that artist address
to the ‘just seeing’ of an object far more then
to appealing to all the senses, while the other
disciplines do this the other way around.
- Routing is mainly applied when there are more
objects and by means of appealing to all the
senses. The vast majority of the submissions
can only be seen from the dikes.
- Artist are more likely to work autonomous, while
the other disciplines and collaborations are more
likely to make applied art.

In the project-analysis ten projects are selected from
the 99 submissions. This is done by formulating
four typologies and by selecting ten percent of
each typology. By taking the different disciplines,
collaborations and choices regarding the content
into account a wide variety of projects is chosen. The
research is done by analyzing the projects contents,
meaning and the ﬁve aforesaid tasks and by means
of an evaluation. By this we have examined which
expressive instruments the designers use to give
form to the story they want to tell. On grounds of
subject or method the projects are compared with
each other, on account of which the expressive
instruments become clear.
PART III Conclusions and reﬂection
Through this research the ﬁrst part of the central
question can be answered; it is possible to give
an overview of ‘the expressive instruments, found
in the spectrum of art and landscape architecture,
which are able of telling and strengthening the story
of a place (the river-area) ...’.
We state that by telling the story of a place, it
is possible to understand and experience the
individual character of a place. Herewith it is of great
importance to open up space for people to create
a culture all one’s own. None of the submissions
prove the contrary.
It appears in the analysis that the approach
(analytical or associative) of the landscape is not
linked with a discipline but with the story which
is chosen. When physical stories are chosen
they often come into existence by an analytical
approach, while mental stories are given form in a
more associative manner.
The qualities of the landscape architect in this, is by
seeing through the different layers and complexity of
the landscape and by connecting current structures
and networks with new layers.

In the elaboration of the stories it shows that the
landscape architect mostly works in an applied
manner, while the artist works more autonomous.
By this it we conclude that the qualities of the artist
is shaping a form while the landscape architect
has difﬁculties with shaping the concept into a
(autonomous or prominent) form.
It also appears from the analysis that the stories
based on the physical landscape give the best
possibilities to experience the history as a continuity.
Furthermore, it seems that a context-bounded
story gives the best possibilities on experiencing
the individual character of the place and therefore
opening up space for a culture all one’s own.
The submissions of the contest show different things
about the role of art in the landscape. Art can be set
in as a tribune, as vista, to appeal to all senses, but
also to consider the landscape as a museum. Some
of the instruments that appear in the analysis are
repetition, alienation and allusion.
The second part of the central question ‘… and
with which adapting new developments in a context
conscious manner is possible’ can’t be answered.
Only two of the submissions considered the future
developments in the river-forelands and therefore
it is not possible to say something signiﬁcant about
this. Furthermore it is important to realize that the
contest was about physical, durable beacons.
When we consider art in part I it appears that it is
not always necessary to come up with a physical
form. Sometimes this can be for ﬁlled by initiating
a discussion or arousing one’s senses the only
thing the landscape asks for. Both insights lead to
a discussion about the formulation of the contest
assignment.
Next to the reﬂection on the submissions of the
contest we reﬂect on our own design as we did
with the project-analysis. By reﬂecting on our own
project we were able to shape possible new forms
out of our concept.
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Inleiding

ﬁguur 1: onze inzending ‘VERFWERKEN’, prijsvraag ‘Bakens aan het Water’
ﬁgure 1: our submission ‘VERFWERKEN’, contest ‘Bakens aan het Water’
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1.
1. Introduction
1.1 General introduction to the subject
Art is increasingly seen deployed in the development of the
Dutch landscape. Currently, in reaction to increasing homogeny, the arrangement of architectural landscaping is in part
determined by the search for cultural identity of the region
(Cusveller & Melis 2006). This can also be seen in the contest
‘Bakens aan het Water’. The CBKG (centre for expressive art
in Gelderland) asked landscape architects and artists to design
beacons along the rivers, which altogether strengthen the
identity of ‘Rivierenland’ and accentuate its spatial qualities.
We participated in this contest and were awarded third prize. In
our plan we proposed to ‘underline’ the characteristic elements
in the landscape (ﬁgure 1 and 2) which in consequence make
them better recognizable.
The identity issue and the communicative qualities of an
expressive design are the main subjects in this thesis.

INLEIDING
1.1 Algemene inleiding onderwerp
‘Kunst wordt steeds vaker ingezet bij
de ontwikkeling van het Nederlandse
landschap.
Als
reactie
op
de
toenemende nivellering, wordt het
inrichtingsvraagstuk
momenteel
voor een groot deel bepaald door de
zoektocht naar de culturele identiteit
van de regio.’ (Cusveller & Melis
2006)

Zo ook bij de prijsvraag ‘Bakens aan het
Water’. De regio Rivierenland heeft de
ambitie om beeldende kunst, cultureel
erfgoed én de zorg voor ruimtelijke kwaliteit bij elkaar te brengen. In opdracht van
de Stuurgroep Gebiedsgericht Cultuurbeleid Rivierenland hebben het Centrum
Beeldende Kunst Gelderland (CBKG) en
ARCADIS in november 2006 de prijsvraag
‘Bakens aan het Water’ uitgeschreven.1
De Stuurgroep Gebiedsgericht Cultuurbeleid Rivierenland zocht naar spraakmakende bakens langs de rivieren die
gezamenlijk de identiteit van het rivierenland versterken en extra ruimtelijke
kwaliteit creëren. Het CBKG heeft bij
deze prijsvraag beeldend kunstenaars,
vormgevers en landschapsarchitecten
uitgenodigd om met een spraakmakend
voorstel te komen.2
Als klein afstudeervak hebben we ons
vorig jaar gericht op de beleving van
cultuurhistorie door verschillende actorgroepen. Een belangrijke conclusie in
dit onderzoek was dat de relatie die een
actor heeft met het landschap, bepalend

is voor de manier waarop zij het
landschap en de cultuurhistorie beleeft.
Iedere actorgroep had heel duidelijk
een ander beeld van het cultuurhistorisch landschap. Mede door dit afstudeervak heeft de prijsvraag ‘Bakens aan
het Water’ onze interesse getrokken. We
zonden een ontwerp in en mochten de
derde prijs in ontvangst nemen.
Naar aanleiding van de gestelde opgave
concludeerden we dat er ontzettend
veel kenmerken in het rivierengebied in
aanmerking komen als identiteitsingrediënt, maar dat deze blijkbaar niet door
iedereen gezien of begrepen worden.
Ons voorstel was daarom deze karakteristieke elementen te ‘onderstrepen’,
om ze zodoende herkenbaar te maken
(ﬁguur 1 en 2).
We hebben op een artistieke, beeldende manier invulling gegeven aan ons
concept. Door ons kleine afstudeervak
en het werken aan de prijsvraag werd
onze belangstelling voor de vraag naar
identiteit in de huidige samenleving en
het communicerend vermogen dat een
beeldend ontwerp kan hebben alleen
maar groter. In deze thesis willen we ons
daarom meer verdiepen in deze twee
onderwerpen.

1) Gebiedsgericht Cultuurbeleid Rivierenland is een
samenwerkingsverband van
de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen,
Tiel, West Maas en Waal,
Zaltbommel en provincie
Gelderland. Gebiedsgericht
Cultuurbeleid
Rivierenland
wordt uitgevoerd door Kunst
en Cultuur Gelderland (KCG).
2) www.bakensaanhetwater.nl

Het kleine afstudeervak richtte zich op
het subject (degene die het landschap
beleeft). Daarbij is een redelijk beeld
verkregen betreffende de beleving van
het landschap door het subject, oftewel
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ﬁguur 2: onze inzending ‘VERFWERKEN’, prijsvraag Bakens aan het water
ﬁgure 2: our submission ‘VERFWERKEN’, contest ‘Bakens aan het Water’
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We study on how, in this identity issue, the landscape architect
and the artist can contribute to telling the story of the landscape
by an expressive design.

1.2 Reﬂection subject and hypothesis
LANDscape ARTitecture
This thesis is about the role of art in the landscape in the identity issue. It is concentrating on the expressive instruments of
landscape architecture and arts. We have chosen for the title
LANDscape ARTitecture because it is about the landscape,
about art, about land art and about landscape architecture and
the relationship between these concepts.
Identity
In the ongoing discussion about the identity issue (many books
and articles are written about this subject lately) the most
prominent focus is on how to deﬁne identity and how the quest
for identity can be answered.
In this ongoing discussion it appears that the identity of the
landscape is under pressure because new spatial developments are adapted without awareness of their context. In
consequence the identity issue has arisen.

het ontvangen van het verhaal. De
conclusies uit dit onderzoek kunnen ons
helpen bij ons groot afstudeervak binnen
de Msc Landschapsarchitectuur.

van het land, over kunst, over landkunst
en over landschapsarchitectuur en de
verhoudingen tussen deze verschillende
begrippen.

In dit grote afstudeervak richten we
ons op het object (het landschap dat
beleefd wordt). We onderzoeken hoe de
landschapsarchitect en de kunstenaar,
binnen het identiteitsvraagstuk, kunnen
bijdragen aan het vertellen van het
verhaal van het landschap, dus aan het
verzenden van de boodschap.

Identiteit
Tijdens het werken aan de prijsvraag en
als voorbereiding op het schrijven van
het onderzoeksvoorstel hebben we veel
over het bestaande identiteitsvraagstuk
gelezen. Er is enorm veel aandacht voor
het onderwerp; er worden boeken over
geschreven en artikelen aan gewijd.
De discussie gaat voornamelijk over
wat identiteit is en vooral hoe de roep
naar identiteit beantwoord kan worden,
hoe de culturele identiteit kan worden
versterkt. De Nota Belvedere (1999) is
voor deze ontwikkeling van groot belang.
De achterliggende gedachte wordt in
deze nota als volgt beschreven:

1.2 Reﬂectie onderwerp
en stellingname
LANDscape ARTitecture
De herkomst van het woord ‘landschap’
ligt bij het zelfstandig naamwoord ‘land’
en het werkwoord ‘scheppen’. Het woord
landschap impliceert daarom in feite al
dat het land door de mens is beïnvloed.
De landschapsarchitectuur richt zich
op dit vormgeven van het land. Het
landschap is een publiek terrein en de
vormgeving ervan is zodoende voor veel
mensen van belang. Er moet daarom
op een verantwoorde manier omgegaan
worden met dit landschap.
We kiezen voor de titel LANDscape
ARTitecture, omdat we met dit onderzoek ingaan op de rol van kunst in het
landschap binnen het identiteitsvraagstuk. Het onderzoek spitst zich toe op
het beeldend instrumentarium van de
landschapsarchitectuur en de beeldende
kunst; LANDscape ARTitecture. Want het
gaat over het landschap, het scheppen

‘Cultuurhistorische kwaliteiten kunnen
een uniek karakter geven aan
ruimtelijke ontwikkelingen en zo een
tegenwicht bieden aan de toenemende
eenvormigheid van onze leefomgeving.
Ze dragen bij aan de identiteit die
mensen ontlenen aan een gebied
of plek. Zo bezien, fungeren ze als
inspiratiebron en kwaliteitsimpuls voor
ruimtelijke opgaven als veranderend
waterbeheer,
stadsvernieuwing
en
reconstructie
van
het
landelijk
gebied.’3

3) www.belvedere.nu

In de discussie komt onder andere naar
voren dat de identiteit van het landschap
onder druk staat doordat nieuwe ontwikkelingen te weinig contextbewust worden
ingepast en zodoende het identiteitsvraagstuk is ontstaan.
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Rol van landschapsarchitectuur en
kunst bij het identiteitsvraagstuk
Het CBKG vraagt in de prijsvraag ‘Bakens
aan het Water’ om een beeldende, artistieke invulling, aangezien een beeldend
ontwerp een groot communicerend
vermogen heeft. Kunst wordt hier ingezet
om mensen bewust te maken van de
culturele identiteit van hun omgeving.
Het gaat hierbij vooral om het niveau van
verhalen en herinneringen, en het naar
buiten brengen ervan.
Een deel van de bestaande discussie over
het identiteitsvraagstuk gaat over de rol
van de verschillende disciplines binnen
het vraagstuk.
We zijn verbaasd over de wijze waarop
de rol van de landschapsarchitect en de
kunstenaar binnen dit vraagstuk wordt
gepresenteerd. Zo veronderstellen Cusveller en Melis (2006, p.13-18) in het boek
Regionale Identiteit dat kunstenaars vaak
beter in staat zijn dan ruimtelijk ontwerpers dit ‘mentale’ landschap te laten zien.
Ze geven aan dat kunstenaars met een
frisse blik de geschiedenis en identiteit
van een gebied kunnen onderzoeken,
ontdekken wat er onder de grond verborgen is en immaterieel erfgoed in beeld
brengen. Dit terwijl landschapsarchitecten eerder geneigd zijn uit te gaan van de
fysieke elementen in een landschap.
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We vinden dit een gedurfde uitspraak
en vragen ons af of dit waar is. We gaan
in dit onderzoek terug naar de wortels
van zowel de landschapsarchitect en de
kunstenaar en proberen de kwaliteiten
en strategieën van beiden boven water te
halen. Wij denken dat de landschapsar-

chitect en de kunstenaar ieder zijn eigen
beeldende kracht heeft en dat juist de
combinatie hiervan een meerwaarde kan
opleveren.

The role of landscape architecture and art in the identity
issue
The objective of art within this issue is to create awareness of
the cultural identity of ones environment. It is about the level of
stories and memories, and communicating them.

Concluderend is daarom onze stellingname:

A part of the ongoing discussion is about the role of the different disciplines in this identity issue. Cusveller and Melis (2006,
p.13-18) state that artists are more capable of showing the
‘mental’ landscape than spatial designers. This while landscape
architects tend to take off with the physical elements of the
landscape.

Door het samenbrengen van het
beeldend instrumentarium (strategieën, methoden, beeldende vormen)
uit zowel de beeldende kunst als
de landschapsarchitectuur is het
mogelijk om het verhaal van de plek te
vertellen en nieuwe ontwikkelingen
zo in te passen dat de kenmerkendheid van het gebied blijft bestaan en
nivellering wordt voorkomen.

1.3 Doelstelling
Dit afstudeervak is afgebakend binnen de
prijsvraag ‘Bakens aan het Water’. In ons
onderzoek staan de mogelijkheden van
het beeldend instrumentarium (strategieen, methoden, beeldende vormen) van de
landschapsarchitectuur en de beeldende
kunst centraal om zo het verhaal van het
rivierengebied te communiceren.
Doel is om binnen de prijsvraag
‘Bakens aan het Water’ te onderzoeken wat het beeldend instrumentarium van beide disciplines is waarmee
ze het verhaal van de plek (het Rivierengebied) vertellen, en of ze daarbij
de mogelijkheid bieden om nieuwe
ontwikkelingen op een contextbewuste wijze in te passen.

We believe this to be a distinct statement and doubt whether
this is true. In this thesis we will study the qualities of both the
landscape architect and the artist, within the identity issue.
Our hypothesis states: by bringing together the expressive
set of instruments (strategies, methods, expressive forms)
from both the arts and landscape architecture, it is possible to tell the story of the landscape and to incorporate new
developments in such a way that the characteristics of the
area will continue to exist and levelling will not occur.

1.3 Objective
The contest ‘Bakens aan het Water’ will set the boundaries
for the research and thesis. Aim of our research is ﬁnding
out within the contest ‘Bakens aan het Water’ by which
expressive ways both disciplines are able to contribute to
telling the story of a place (the river-area), which consequently gives the possibility to adapt new developments in
a context conscious manner.

Inleiding
naar identiteit. We analyseren en evalueren het identiteitsvraagstuk en koppelen dit terug naar de prijsvraag van het
CBKG door literatuurstudie, visievorming
en interviews.
a) We analyseren de roep naar identiteit
die in de huidige samenleving veel
aanwezig blijkt te zijn. Middels literatuuronderzoek gaan we op zoek naar
de betekenis van deze trend voor de
ontwikkeling van het Nederlandse
landschap.
b) We gaan in op de reactie om kunstenaars en landschapsarchitecten in te
zetten bij de vraag naar identiteit.
We geven de state of the art van de
huidige discussie rond het identiteitsvraagstuk weer.
c) Middels een interview met het CBKG
proberen we de achterliggende
redenen te achterhalen voor het
uitschrijven van de prijsvraag ‘Bakens
aan het Water’.
Analyse van de prijsvraag ‘Bakens aan
het Water’ (AP)
We analyseren de prijsvraaginzendingen op hun bijdrage aan het verhaal van
de plek met de ingewonnen kennis als
basis, middels een prijsvraaganalyse en
een projectanalyse.
d) In de prijsvraaganalyse worden alle
inzendingen gecategoriseerd en in een
database verwerkt. Met de database
kunnen we informatie opvragen
(percentages) over de manier waarop
de ontwerpers het verhaal van de
plek formuleren en communiceren.
We gaan in op de inhoud, methode en
gekozen locaties voor de bakens en
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op de kwaliteiten van de disciplines
die een project hebben ingezonden.
e) Voor de projectanalyse wordt er, op
een objectieve manier, een aantal
inzendingen geselecteerd. De keuze
voor deze inzendingen komt tot stand
door ze in te delen in typologieën en
vervolgens per typologie de meest
uiteenlopende inzendingen te kiezen.
f) Met de projectanalyse onderzoeken
we een aantal inzendingen beschrijvend en beeldend.
Terugkoppeling prijsvraag naar theorie
(TPT)
g) Naar aanleiding van een vergelijk
tussen de theorie en de analyse van de
prijsvraag ‘Bakens aan het Water’:
- concluderen we in hoeverre de inzendingen antwoord geven op hetgeen
we in de theorie gevonden hebben.
- proberen we te achterhalen waaruit
het instrumentarium bestaat dat het
meest effectief is om het verhaal van
het rivierengebied te vertellen.
- vergelijken we de state of the art van
de discussie met de inzendingen van
de prijsvraag.
h) We reﬂecteren op onze eigen inzending, door deze te vergelijken met de
state of the art van de discussie.
i) We reﬂecteren n.a.v. de praktijk op
de theorie en geven, indien mogelijk,
een bijdrage aan de discussie over het
identiteitsvraagstuk en aanbevelingen
voor vervolgonderzoek.

1.6 Leeswijzer
De inhoud van deze scriptie is in drie
delen opgebouwd. Het eerste deel is een

Theoretical dissemination of the hypothesis (TDH)
We analyze and evaluate the identity issue and compare this
with the contest ‘Bakens aan het Water’ by literature study,
interviews and forming of our vision.
Analysis of the contest ‘Bakens aan het Water’ (ACB)
We analyze the contest submissions on their contribution to the
story of the place – using the aforesaid obtained knowledge as
a basis – by a contest analysis and a project analysis.
Connecting contest and theory (CCT)
We compare the outcomes of the theory and the analysis.
Therewith we discover what are the expressive instruments
and how do the submissions ﬁt in the formulated theory. We will
formulate a conclusion on how artists and landscape architects
ﬁt in our aim. Furthermore we will reﬂect on our own submission, and we will do recommendations for further research.

��������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������

����������������������������

�������������������������������������
�������������������
���������������������������������������
�������������

�������������������������������
�������������������

�����������������������������
������������������������������������������������
������������������������������

�������������������������������������������������
��������������

�
������������������������

��������������������������������������

������������������� ��

�����������������������������������
������������������������
���������������������������
��������������������������������������

��������������������������������

���������

������������������������������������������������������������
�������������������������������������

Doel: binnen de prijsvraag Bakens aan het water te onderzoeken wat het beeldend instrumentarium van beide disciplines is waarmee ze het verhaal van de plek (het Rivierengebied) vertellen, en of ze daarbij de mogelijkheid bieden
om nieuwe ontwikkelingen op een contextbewuste wijze in
te passen.
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Stellingname: door het samenbrengen van het beeldend instrumentarium
(strategieën, methoden, beeldende vormen) uit zowel de beeldende kunst als de
landschapsarchitectuur is het mogelijk om het verhaal van de plek te vertellen en
nieuwe ontwikkelingen zo in te passen dat de kenmerkendheid van het gebied
blijft bestaan en nivellering wordt voorkomen.
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1.4 Central question and sub questions

1.4 Vraagstelling en deelvragen

The central question which we want to answer in our thesis is:

De vraagstelling die we in ons onderzoek
willen beantwoorden is:

What are the expressive instruments, to be found in art
and landscape architecture, which can strengthen and
communicate the story of the place (the river-area) and
consequently makes it possible to adapt new developments in a context conscious manner.
This central question is segmented out into different sections
with questions and sub questions.

1.5 Method
In connection with the ﬂow diagram on the next page, the
methods are provided with an abbreviation on account of which
the relevant methods in the ﬂow diagram can be traced easily.

Waaruit bestaat het beeldend instrumentarium, verkregen vanuit de
landschapsarchitectuur en de beeldende kunst, dat het verhaal van de plek
(van het rivierengebied) kan versterken en communiceren, en waarmee
contextbewuste inpassing van de
nieuwe ontwikkelingen mogelijk is?
Deze vraag kan worden gesplitst in een
aantal deelvragen en hierbij horende
subvragen:
Theoretische uiteenzetting van de stellingname
- Zoals beschreven in de stellingname blijkt
er een groeiende behoefte te bestaan
naar identiteit. Waar komt deze behoefte
uit voort?
• Waarom bestaat de vraag naar identiteit
en waaruit bestaat deze?
• Waarom lijkt er zo veel nadruk te worden
gelegd op cultuurhistorie?
• Waartoe leidt deze trend in het Nederlandse landschap?
- Wat is de rol van landschapsarchitecten
en kunstenaars bij het identiteitsvraagstuk en waarom worden zij ingezet?
- Wat is de reden geweest voor de ontwikkeling van de prijsvraag ‘Bakens aan het
Water’?
Analyse van de prijsvraag ‘Bakens aan het
Water’
- Hoe wordt het verhaal van het rivierengebied in de inzendingen gecommuniceerd?

• Welke verhalen vertellen de ontwerpers met hun inzendingen en
waarom?
• Hoe worden deze verhalen verteld?
Van welke beeldende methoden,
strategieën en principes maken
kunstenaars en landschapsarchitecten gebruik om het verhaal van de
plek te communiceren?
Terugkoppeling prijsvraag naar theorie
- In hoeverre wordt er in de prijsvraaginzendingen antwoord gegeven op de
vraag van het CBKG?
- Welke
methoden
en
strategieën
blijken effectief binnen een dergelijke
opgave?
- In hoeverre passen de inzendingen
binnen de beschreven state of the
art van de discussie? Hiermee wordt
nagegaan of de theorie overeenkomt
met de praktijk.
- In hoeverre past onze eigen inzending binnen de beschreven state of the
art?
- Kunnen we aan de hand van ons
onderzoek een bijdrage leveren aan de
huidige discussie?

1.5 Onderzoeksmethoden
Achter de acties, die voortkomen uit
de probleemstelling en deelvragen, zijn
afkortingen vermeld. Deze afkortingen
zijn terug te vinden in het ﬂowdiagram
op de volgende pagina.
Theoretische uiteenzetting van de
stellingname (TUS)
Zoals beschreven in de stellingname blijkt
er een groeiende behoefte te bestaan

19

Inleiding
theoretische uiteenzetting en reﬂectie op
het identiteitsvraagstuk in het landschap
en de rol hierbij van de landschapsarchitect en de kunstenaar. Het vormt een
state of the art van de huidige discussie.
Het tweede deel bestaat uit een analyse
van de prijsvraag ‘Bakens aan het Water’,
waarbij gekeken wordt of de bestaande
discussie over het identiteitsvraagstuk
en de rol van de landschapsarchitect en
de kunstenaar hierbij, overeen blijken
te komen met de praktijk en wat het
beeldend instrumentarium is wat hierbij
ingezet kan worden.
In hoofdstuk 2 (deel I) Identiteit? gaan
we in op de inhoud en betekenis van
identiteit en ﬁlteren we uit het literatuuronderzoek een aantal boodschappen voor de landschapsarchitect en de
kunstenaar.
In hoofdstuk 3 (deel I) Landschap en
Kunst = Landkunst wordt een beeld
geschetst van de discussie die momenteel gaande is over het inzetten van
kunst in het landschap en over de rol
die de landschapsarchitect en de kunstenaar bij het identiteitsvraagstuk in het
landschap zouden moeten vervullen. We
gaan hierbij terug naar de wortels van
de tuin- en landschapsarchitectuur.
Hoofdstuk 4 (deel I) Landkunst +
Landschapsarchitectuur = Landscape
Artitecture gaat over de functie van
kunst binnen het identiteitsvraagstuk.
We gaan in op de kwalitatieve aspecten
van kunst. Hierbij integreren we mede
de discussie over de bijdrage van de
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landschapsarchitect en de kunstenaar
in het identiteitsvraagstuk en vullen het
beeld dat uit hoofdstuk 3 naar voren is
gekomen aan.
Hoofdstuk 5 (deel II) is een inleidende
beschrijving van de analyse van de prijsvraag ‘Bakens aan het Water’. De analyse bestaat uit twee delen, namelijk een
prijsvraaganalyse en een projectanalyse.
In hoofdstuk 6 (deel II) wordt de prijsvraaganalyse beschreven, waarin alle
inzendingen in een database zijn verwerkt
en geanalyseerd.
Hoofdstuk 7 (deel II) bestaat uit de
projectanalyse, waarbij tien inzendingen zijn geselecteerd en beschrijvend en
beeldend geanalyseerd.
Tenslotte zijn de conclusies en een reﬂectie beschreven in deel III, respectievelijk
hoofdstuk 8 en 9.
Iconen
Door de gehele thesis worden iconen
getoond. Dit zijn abstracte verbeeldingen van belangrijke aspecten uit
het identiteitsvraagstuk, de rol van de
landschapsarchitect en de kunstenaar en
het beeldend instrumentarium. In feite
zijn het ‘bakens door de tekst’. In hoofdstuk 8 zijn alle iconen in een overzicht
geplaatst, waarmee de inhoud van deze
thesis beeldend is weergegeven en in een
oogopslag kan worden waargenomen.

1.6 Contents of the thesis
This thesis consists out of three parts. The ﬁrst part is a theoretical dissemination with a reﬂection on the identity issue and
the role of the landscape architect and the artist within this
issue. The second part is the analysis of the contest ‘Bakens
aan het Water’. Finally in part III, a reﬂection and conclusions
are given.
Icons
For this thesis icons are made which represent important
aspects concerning the identity issue, the role of the landscape
architect and the artist and the expressive instruments. In
chapter 8 an overview of all these icons is given, by which te
contents of this thesis can be read in one glance.

DEEL 1

Part I consists out of a theoretical dissemination with a reﬂection on
the identity issue. The ongoing discussion concerning this subject is
described and the role of the landscape architect and the artist within
this discussion is reﬂected on.

Deel I bestaat uit een theoretische uiteenzetting van en reﬂectie op het identiteitsvraagstuk. We geven de huidige discussie omtrent dit onderwerp weer en
beschouwen de rol hierbij van de landschapsarchitect en de kunstenaar.

Chapter 2 - Identity?
Chapter 3 - Landscape + art = landart
Chapter 4 - Landscape Artitecture

Hoofdstuk 2 - Identiteit?
Hoofdstuk 3 - Landschap + kunst = landkunst
Hoofdstuk 4 - LANDscape ARTitecture

p. 26
p. 45
p. 59
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ﬁguur 4: Identiteit bestaat niet alleen uit
het werkelijke fysieke landschap....
ﬁgure 4: Identity does not only consist
of the true physical landscape...

ﬁguur 5: ... maar ook uit een ‘mentaal’ landschap
dat iemand heeft van een bepaalde plek
ﬁgure 5: ... yet also of a ‘mental’ landscape
that people have of a certain place

2.
2. Identity?
2.1 Introduction
The landscape painter Willem den Ouden paints the river-area
already for decades (ﬁgure 3). In his opinion, the several great
spatial developments are of great impact on his existence. He
ﬁnds comfort in the thought that no one can destroy the sky and
her reﬂection in the rivers (Kolen & Lemaire 1999, p.252). With
this it becomes clear that the identity of an area not only exists
of the true physical landscape but also of a mental image that
someone has of a certain place (ﬁgure 4 and 5). It is important
that we are conscious of the fact that reality and an image that
one has, do not have to be the same. This is why in this chapter,
both aspects – the physical and the mental – are clariﬁed.

IDENTITEIT?
2.1 Inleiding
Het rivierenlandschap is door de eeuwen
heen altijd een bron van inspiratie
geweest voor kunstenaars, en dan met
name landschapsschilders. Een recent
voorbeeld is de schilder Willem den
Ouden (1928). Den Ouden schildert
sinds 1964 het Rivierengebied (ﬁguur
3). Zijn verhouding tot het rivierenlandschap wordt door Kolen en Lemaire
(1999) beschreven als ‘een schuchtere
minnaar’. De grote ruimtelijke veranderingen die in de afgelopen decennia in
het rivierenlandschap hebben plaatsgevonden beschouwt Den Ouden als een
aanslag op zijn (schilders)bestaan.
‘Willem den Ouden troost zich met de
gedachte dat tenminste één belangrijk
schildersmotief niet onder de handen
van ingenieurs vernietigd kan worden:
de lucht en haar reﬂectie in het
stromende water.’ (Kolen & Lemaire
1999, p.252)

ﬁguur 3: Willem den Ouden - de Waal

Den Ouden laat met zijn uitspraak zien
dat de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
niet passen binnen het beeld dat hij heeft
van het ‘schilderachtige’ Rivierengebied.
De uitspraak illustreert dat de identiteit
van een gebied niet alleen bestaat uit
het werkelijke fysieke landschap (ﬁguur
4) maar ook uit een mentaal beeld dat
men heeft van een bepaalde plek (ﬁguur
5). Het is van belang ons bewust te zijn
van het feit dat de werkelijkheid en het
beeld dat men er van heeft niet hetzelfde
hoeft te zijn.
Uit de grote hoeveelheid literatuur,
publicaties en ruimtelijke opgaven rond
het thema ‘identiteit’ blijkt, dat het een
wezenlijk onderwerp is binnen de huidige
samenleving. De ophef na de uitspraak
van prinses Maxima, waar ze zegt dat er
niet zoiets bestaat als ‘dé Nederlandse
identiteit’1, onderstreept dit nog eens
extra. In dit hoofdstuk wordt daarom
aan deze twee facetten - de fysieke en
mentale kant van identiteit - aandacht
besteed.

1) Toespraak die Prinses
Maxima hield op 25 september
2007 bij de presentatie van het
WRR-rapport Identiﬁcatie met
Nederland

Paragraaf 2.2 behandelt de verschillende
deﬁnities van identiteit zoals deze binnen
de landschapsarchitectuur gehanteerd
worden. In paragraaf 2.3 wordt identiteit
in de politieke en economische context
bekeken. Paragraaf 2.4 gaat over de
mentale component van het identiteitsvraagstuk, waarbij wordt ingegaan op
het feit dat er een diversiteit bestaat
aan mentale constructies van een zelfde
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landschap. In paragraaf 2.5 gaan we in
op de fysieke component, namelijk de
ontwikkelingen in het landschap die het
identiteitsvraagstuk beïnvloeden. Vervolgens bespreken we in paragraaf 2.6 de
boodschappen die verschillende auteurs
meegeven om op een goede manier
antwoord te geven op deze twee facetten en dus het identiteitsvraagstuk in zijn
geheel.

2.2 Identiteit is…
Eén duidelijke deﬁnitie van (landschappelijke) identiteit blijkt niet te bestaan.
Zo geeft Vroom (2005, p.164-166) in het
Lexicon van de Tuin- en landschapsarchitectuur uiteenlopende deﬁnities voor het
woord ‘identiteit’. De deﬁnities die in deze
paragraaf worden genoemd verkennen
het onderwerp dat in het Lexicon wordt
behandeld. De Van Dale deﬁnieert identiteit als:
‘Het eigen karakter, het individuele
kenmerk van een natie, een sociale
groep, een individueel mens, maar ook
een object, terrein, stad of landschap.’

Uiteraard gaat het in deze thesis om de
identiteit van een gebied. Deze is echter
onlosmakelijk verbonden met kenmerken
van een sociale groep.
‘De identiteit van objecten en omgevingen
wordt bepaald door speciﬁeke uiterlijke
kenmerken, door contrasten en door
toekenning van betekenissen. Identiteit
maakt
herkenbaarheid
mogelijk.
Herkenning kan evenwel ook ontstaan
doordat mensen vertrouwd raken met
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beelden. De identiteit van een omgeving
kan het product van gewenning zijn,
iets waarmee men is opgegroeid. Het
geeft een gevoel van thuis zijn: het is
de genius loci. (Norberg-Schulz 1980)’

Uit deze deﬁnitie blijkt dat identiteit bestaat
uit een werkelijk, fysiek landschap en uit
een gevoelsmatige, mentale component
dat men aan een bepaalde plek toekent.
Dit komt ook naar voren in de volgende
deﬁnitie van Woestenburg (2000):
‘In ruimtelijke zin ontstaat identiteit door
de wisselwerking tussen beschouwer en
object, waarbij individuele ervaringen,
herinneringsbeelden, zelfbeelden en
zelfs mythes over de relatie tussen het
zelf en de omgeving een rol spelen.’

Deze beschrijving benadrukt het feit dat
identiteit zowel uit een mentale, als uit
een fysieke component bestaat en laat
tevens zien dat ieder individu identiteit
anders ervaart.
Het is van belang deze mentale en fysieke component zoals deze in de huidige
maatschappij bestaat te begrijpen om hier
als landschapsarchitect op in te kunnen
spelen. In de volgende paragrafen gaan
we hier dieper op in.

2.3 Identiteit in politieke
economische context

en

Het is waardevol om voorafgaand aan
de verdieping in de mentale en fysieke
componenten van identiteit, het begrip
identiteit te plaatsen in haar politieke- en
economische context.

2.2 Identity is…
One clear deﬁnition of identity does not exist. Vroom (2005)
gives various deﬁnitions. In several deﬁnitions it appears that
identity consists of a mental as well as a physical component
and it shows that every individual experiences identity in a
different way.
As we – as landscape architects – want to be able to react on
the identity issue, it is of great importance to understand well
the content of the term ‘identity’. We will obtain this knowledge
by relating the subject to the contemporary society. Before
studying the mental and physical components in-depth, identity
in its political an economical context will be looked at.

2.3 Identity in political and economical context
In the experience of the landscape, Jacobs (2006) ascribes
an important role to politics. Political borders, laws and rules
are created and therefore have inﬂuence on the landscape
(ﬁgure 6). Furthermore Jacobs mentions a shifting from the
former economy based on agriculture, industry and service to
the current ‘experience-economy’(ﬁgure 7). In this ‘experienceeconomy’ there is a great focus on entertainment, diversion,
education and the individual; people are demanding. Because
of globalisation, it is possible to experience everywhere. Everyone is responsible for his own development and therefore
wants to experience as much and diverse as possible, this also
concerns the landscape (Kloosterman 2007).

In zijn proefschrift The Production of
Mindscapes deelt Jacobs (2006) de politiek een belangrijke rol toe in de beleving
van het landschap. Het landschap, en
de beleving ervan, worden namelijk
beïnvloed door de normen en doelstellingen van de maatschappij. We creëren
politieke grenzen, stellen daar wetten en
regels voor op en maken ontwikkelingsplannen (ﬁguur 6). Ondanks dat politieke
grenzen, zoals bijvoorbeeld gemeentenen provinciegrenzen, vaak gebaseerd
zijn op landschappelijke kenmerken, is
het hele principe van het indelen van de
wereld in verschillende gebieden, een
geheel door de mens opgelegd systeem.
Jacobs (2006) noemt hierbij ook dat onze
economie achtereenvolgens is verschoven van een economie gebaseerd op
landbouw, industrie en service, naar de
ervaringseconomie van nu (ﬁguur 7). In
onze ervaringseconomie wordt er veel
aandacht besteed aan het ervaren en
beleven. Er wordt veel gebruik gemaakt
van de industrie van vermaak en educatie, het aanbod is enorm. Kloosterman
(2007) stelt in Topos:
‘In
de
opvolgende
postmoderne
tijd gaat het niet langer meer om
massaproductie, maar om het inspelen
op de snel veranderende behoeftes
van de veeleisende consument. In de
laatste jaren is daarbij het individu
steeds centraler komen te staan, en
met name de persoonlijke beleving.’

Kloosterman beschrijft vervolgens dat
ervaringen en belevingen in de huidige
wereld, onder andere door globalise-

ring, overal te halen zijn. Hierdoor wordt
het individu zelf verantwoordelijk voor
hetgeen hij meemaakt en zodoende
voor zijn eigen ontplooiing. Identiteit is
daarmee niet langer een gegeven, maar
iets dat je zelf maakt.
‘Jouw identiteit is jouw keus.’

De vraag naar identiteit is er dus een die
duidelijk past binnen onze maatschappij,
ook in het landschap. Namelijk, men wil
wat beleven in het landschap. De nadruk
in de ontwikkeling van het landschap
komt dan ook steeds meer te liggen op
de belevingskwaliteiten van het gebied.

2.4 Mentale constructie van het
landschap: Ik ben, hij is, wij
zijn…
Spirn (1998) stelt dat ieder mens andere
verhalen in het landschap leest:
‘Never do all people have the same
response or read identical stories in the
same landscape through the lens of the
same metaphor, and few recognize the
picture whole. Culture can prevent eyes
from seeing and ears from hearing.’

Ze noemt hierbij ook dat het mentale
landschap een voorstelling is van de plek
(bestaande uit beelden, geuren, geluiden,
gevoelens, herinneringen, associaties) die
ontstaat door de zintuiglijke ervaring van
mensen en die wordt opgeslagen in de
hersenen. De ervaring van een plek is dus
voor iedereen anders en kan bovendien
wijzigen door de tijd.

29

Identiteit?

i

i

D
VORM
NL HER

Varik

GE
VA ME
RI EN
K
T

i

i

IEK

OL

TH
KA

G
HE EM
ER EE
EW NT
E
AA
RD
E

N

E

i

ﬁguur 6: Het ‘politieke’ landschap, met de door
mensen opgelegde grenzen, wetten en regels
ﬁgure 6: The ‘political’ landscape, with
human made borders, laws and rules
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ﬁguur 7: In de huidige ‘ervaringseconomie’ staat
beleving, vermaak en educatie centraal
ﬁgure 7: The current ‘experience-economy’ is
focussed on entertainment, diversion and education

2.4 Mental construction of the landscape; I am, he
is, we are…
Spirn (1998) states that every person reads different stories in
the landscape. She also mentions that the mental landscape
is an image of a place which consists out of images, scents,
feelings, memories and associations. Therefore the experience
of a place is different for everyone and can change in time.
During our minor-thesis (de Keijzer & van der Wal 2006), we
found out that this mental construction depends on the relationship one has with this landscape. A tourist will experience a
landscape different than someone who lives there. Kolen &
Lemaire (1999) state that, for a deep experience of the characteristics of a place, you have to fully comprehend that place.
There is a common tendency towards a weakening bond one
has with the landscape. This has got to do with urbanization,
levelling (ﬁgure 8) and our growing sphere of action (ﬁgure 9)
(Kolen en Lemaire 1999). This last reason leads to the fact that
we embark upon a greater area, but we comprehend less of it.

Uit onze minor-thesis Ik zie, ik zie wat jij
niet ziet (De Keijzer & Van der Wal 2006)
en uit andere belevingsonderzoeken, komt
naar voren dat de mentale constructie die
men heeft van het landschap afhankelijk
is van de relatie met dit landschap. Zo zal
de ervaring van het landschap voor een
recreant anders zijn dan bijvoorbeeld voor
een bewoner, of een onderzoeker. Omdat
de band die men heeft met een plek voor
iedereen anders is, is de mentale component voor ieder verschillend en daarmee
ook de identiteit van die plek. De ‘gemiddelde’ recreant ervaart het landschap enkel
oppervlakkig. Het landschap blijft voor
hen alleen vorm, uiterlijk. Personen die
dichter betrokken zijn bij het landschap,
of over meer kennis beschikken, zullen dit
landschap beter herkennen en begrijpen.
In Landschap in Meervoud wordt gesteld
dat je ‘voor een diepe ervaring van de
eigenheid ofwel de identiteit van onze
omgeving, de plek moet kunnen begrijpen’(Kolen & Lemaire 1999, p.254).
De relatie die men heeft met het landschap
blijkt dus bepalend te zijn bij het vormen
van een voorstelling van dat landschap.
Het is interessant om kort in te gaan op
deze relatie.
Als algemene trend blijkt de band die men
heeft met het landschap af te zwakken.
Ten eerste heeft dit te maken met de
verstedelijking, waardoor de stadsmens
geen begrip meer heeft van het omliggende landschap. Daarnaast verzwakt
ook de relatie met het ‘stadslandschap’
zelf. De stad wordt steeds meer ingenomen door dezelfde grote winkelketens
(ﬁguur 8) en niet van andere te onder-

scheiden nieuwbouwwijken, waardoor
steden steeds meer op elkaar gaan
lijken. Kolen en Lemaire (1999) geven
nog een derde reden, namelijk het feit
dat onze actieradius steeds groter wordt.
Daar waar we onze ‘kleine’ leefomgeving
vroeger konden begrijpen, begeven we
ons nu in een veel groter gebied, waar
we verder van af staan (ﬁguur 9).

ﬁguur 8: Winkelstraten lijken in elke stad hetzelfde
ﬁgure 8: shoppingstreets in every
city become lookalikes

‘Omdat we niet meer ons hele leven
op dezelfde plek wonen, hebben we
minder verbinding met een plek en
kennen we niet meer het vertrouwen
dat het gebied van onze voorouders
in wezen niet veel zal verschillen van
het landschap van onze kleinkinderen.’
(Kolen & Lemaire 1999, p.266)

De grote en steeds snellere ruimtelijke veranderingen – waar Willem den
Ouden al over klaagde (zie paragraaf
2.1) – spelen bij deze binding met een
plek ook een grote rol. Bovendien komt
het mentale beeld dat men creëert van
het landschap niet alleen voort uit het
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landschap, ook de media speelt hierbij
een grote rol. Een extreem voorbeeld
hiervan is de mentale constructie van
het Nederlandse landschap bij de buitenlandse toerist, over het algemeen het
stereotype beeld van Nederland zoals het
er 150 jaar geleden uitzag (ﬁguur 10).

Daarnaast blijkt dat de band die men
heeft met zijn omgeving steeds kleiner
wordt. Voorgenoemde citaten over
het feit dat de constructie van identiteit ontstaat uit collectieve voorstellingen meegenomen, maakt de roep naar
identiteit niet vreemd. Er is steeds meer
behoefte aan een nieuwe binding met

Door de commerciële reactie op het
landelijk gebied van ‘Nederland als preïndustriële staat’ zijn er iconen ontstaan
voor Nederland in de vorm van molens,
tulpen en klompen in alle soorten en
maten. Het voorgeschotelde mentale
beeld komt hierdoor niet meer overeen
met het werkelijke beeld van het fysieke
landschap.
Herngreen (2006, p.266) stelt dat de
sociale component van de regionale
identiteit bestaat uit ‘de gehele interactieve verzameling van alle particuliere
canons die betrekking hebben op een
bepaalde regio’ (ﬁguur 11).
Kolen en Lemaire (1999, p.424) haken
op dit gegeven in door te stellen:
‘Collectieve
voorstellingen
zijn
belangrijke oriëntatie kaders, die zijn
verbonden met bepaalde groepen of
sociale klassen in de samenleving en
welke bijdragen aan de constructie
van een eigen identiteit en van een
wereldbeeld.’

Samenvattend blijkt uit het voorgaande
dat de ervaring van een plek voor iedereen anders is en afhankelijk is van de
band die een persoon heeft met een plek.
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Also media has a great inﬂuence on the mental image one has
of a place. An extreme example of this is the mental construction of the landscape of the Netherlands (ﬁgure 10), where the
physical and the mental image do not correspond anymore.
Herngreen (2006, p.266) states that the social component of
regional identity consists out of ‘the total interactive collection of
individual canons which are related to a certain region’ (ﬁgure
11).
Reﬂecting on the aforesaid, the call for identity does not appear
strange. There is a need for a new bond with the landscape.
Therefore it is important for us as landscape architect to be
aware of this mental construction and the loss of bonding. We
are not able of designing the mental landscape, but this does
not mean that we are not capable of inﬂuencing it.

ﬁguur 10: rol van de media, het
beeld van ‘typisch Holland’
ﬁgure 10: role of the media, the
presented image of ‘typical Dutch’

het landschap. Om deze reden is het
voor ons als landschapsarchitect van
groot belang ons bewust te zijn van het
bestaan van deze mentale constructie en
het verlies van binding. We zijn niet in
staat dit mentale landschap te ontwerpen maar dat betekent niet dat we het
niet kunnen beïnvloeden. In de volgende
paragraaf zal deze roep naar identiteit
daarom verder worden besproken.

ﬁguur 9: Vergroting van onze leefomgeving leidt
ertoe dat we deze leefomgeving minder begrijpen
ﬁgure 9: our growing sphere of action leads to
less understanding of our close environment

ﬁguur 11: de sociale component van regionale
identiteit bestaat uit ‘de gehele interactieve
verzameling van alle particuliere canons die
betrekking hebben op een bepaalde regio’
ﬁgure 11: the social component of regional identity
consists out of ‘the total interactive collection of individual
canons which are related to a certain region’
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2.5 Fysieke component: Nivellering en de roep naar identiteit
Binnen onze netwerksamenleving vindt
een snelle en sterke verplaatsing plaats
van mensen en kennis, o.a. door toenemende mobiliteit en (digitale) communicatiemiddelen. Iedereen komt overal en
neemt overal producten en kennis mee
vandaan en naartoe. De angst bestaat
dat dit uiteindelijk ook leidt tot de nivellering van het landschap. Bovendien
wordt de economische ontwikkeling van
Nederland boven de esthetische ontwikkeling geplaatst. De Nederlander geeft
hier duidelijk kritiek op in een artikel
van Zonderop (2007) Red het Hollandse
Landschap in de Volkskrant. Hierin wordt
de mening van de Nederlandse burger
over de schoonheid en beleving van het
landschap als volgt beschreven:
‘Veel Nederlanders vinden dat hun land
steeds lelijker wordt. Het buitengebied
verrommelt. Het traditionele Hollandse
landschap verdwijnt ten koste van
bedrijfsterreinen, geluidsschermen en
billboards. Ook de stad hangt vol met
gevelreclame. Hoe zorgen we ervoor
dat de schoonheid en beleving zwaarder
wegen in de ruimtelijke ordening?’

Jacobs (2006) geeft hierbij aan dat de
Nederlandse politieke strategie met name
is gericht op het behouden en versterken van gebieden die als ‘mooi’ ervaren
worden. Het beleid laat ontwikkelingen die in de volksmond als ‘lelijk’ zijn
bestempeld, zoals bijvoorbeeld bedrijfsterreinen, links liggen (ﬁguur 12 en 13).
Deze nieuwe ontwikkelingen lijken niet
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ingepast te worden binnen de landschappelijke context. Kolen en Lemaire (1999)
benoemen drie ontwikkelingen die dit
waardeverlies van het landschap zouden
veroorzaken; uniformering, onttovering
en onthistorisering.2 Gezamenlijk kan er
gesproken worden van de nivellering van
het landschap.

ﬁguur 12: gebieden die als´mooi´ worden
ervaren, worden behouden en versterkt
ﬁgure 12: areas which are considered
‘beautiful’ are maintained and strengthened

ﬁguur 13: Gebieden die als ´lelijk´ worden
bestempeld worden niet ingepast binnen
de landschapopelijke context
ﬁgure 13: areas certiﬁed as ‘ugly’ are neglected

2.5 Physical component; levelling and the call for
identity
In our network society, with its fast and strong movement of
people and knowledge, there is a growing fear for the levelling
of the landscape. Furthermore in the Netherlands economical
development is qualiﬁed more important than esthetical development. Jacobs (2006) states that the Dutch political strategy is
only focussed on maintaining and strengthening of areas which
are already experienced as ‘beautiful’ (for example cultural
historical heritage), while those which are certiﬁed as ‘ugly’ are
neglected (for example industrial zones) (ﬁgure 12 and 13).

Kolen & Lemaire (1999) name three aspect which cause the
depreciation of the landscape (ﬁgure 14):
Uniformering: since world war II the Dutch landscape became
more and more uniform because of land consolidation and on
economical grounds.
Onttovering: rationalization and individualism lead to the
creation of non-places and places where people do not feel
connected with. This places are anonymous and exchangeable.
Onthistorisering: because of the developments which are
taken on at large extent, large areas of historical sites and
historical agricultural landscapes (have) disappear(ed).
Altogether these three aspect (uniformering, onttovering en
onthistorisering) cause the levelling of the landscape. In reaction
to this the old cultural historical layers are protected, but in such
a way that they do not seem to ﬁt in this age anymore – they
become static. On the other hand new developments in ‘new’
layers are not adapted in a context-conscious manner. Therefore the story of the place ends up at the background and is not
readable anymore.

Als reactie op deze nivellering ontstaat
er een toenemende vraag naar betekenisgeving in het landschap. Deze reactie
leidt echter naar ons idee in sommige
gevallen tot een vierde ontwikkeling
die eveneens – zij het ongewild – leidt
tot waardeverlies van het landschap,
namelijk: historisering (ﬁguur 14). Deze
punten worden allen kort toegelicht:
Uniformering
De meest ingrijpende uniformering van
het Nederlandse landschap vindt plaats
na de tweede wereldoorlog. In het kader
van de wederopbouw en door grootschalige ruilverkavelingen is het Nederlandse landschap meer en meer tot een
eenheidsworst verworden. Maar nog
steeds, lijkt het erop alsof er een uniformering, vervlakking en aantasting van
de kwaliteit van de ruimte geaccepteerd
wordt, op basis van strikt economische
overwegingen. De ecologische en esthetische kwaliteiten van het landschap
zijn in toenemende mate ondergeschikt
geraakt aan ﬁnanciële argumenten. Deze
ontwikkeling illustreert ons tijdperk van
verzakelijking en groeiende internationale concurrentie.
Onttovering
De rationalisering en individualisering
leiden tevens tot een onttovering van de
ruimte. Volgens de Franse antropoloog
Augé (Kolen & Lemaire, 1999) worden
er steeds meer ‘niet-plaatsen’ gecreeerd door de aanleg van autosnelwegen,
luchthavens, supermarkten, roltrappen,
geldautomaten enz.: allemaal plaatsen
waar mensen nog slechts passanten zijn

en waarmee ze geen emotionele band
onderhouden; plekken die anoniem en
verwisselbaar zijn.
Onthistorisering
Als gevolg van grootschalige ingrepen
vindt er een onmiskenbare onthistorisering van onze leefruimte plaats, zo stellen
Kolen en Lemaire. Dit is bijvoorbeeld te
zien bij ruilverkavelingsgebieden, waar
het oude agrarische landschap volledig
is verdwenen.

2) De uitleg van de genoemde
ontwikkelingen uniformering,
onthistorisering en onttovering
is ontleend uit Landschap in
meervoud

Duidelijk is dat de ontwikkelingen van de
laatste decennia weinig contextbewust
zijn ingepast. Oude en nieuwe lagen
worden van elkaar gescheiden. De oude
lagen zijn hier de waardevolle cultuurlandschappen die worden beschermd en
behouden, maar daardoor vaak niet meer
in deze tijd passen. De nieuwe lagen zijn
grote gebieden waar alles mogelijk is
en niet meer wordt gelet op een goede
integratie met het bestaande.
Het is daarom ook niet vreemd dat de
kenmerkendheid van een gebied onder
druk staat. Er wordt simpelweg op heel
veel plekken geen rekening meer gehouden met het onderliggende landschap en
op andere juist zoveel dat het statisch
wordt. Omdat de voorgenoemde drie
ontwikkelingen tot nivellering van het
landschap leiden, raakt het eigen verhaal
van de plek op de achtergrond en is het
minder goed leesbaar.
Het historiserende aspect
Als reactie op de bovenstaande ontwikkelingen, ontstaat er een vierde ontwik-
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keling, een ontwikkeling die wij hier het
‘historiserende aspect’ noemen.
4) onder andere de prijsvragen ‘Vondelpark Ontwerpopgave Repetitief Meubilair‘
(2008), ‘Win je eigen ommetje’
(2007),
‘Herbestemming
van brugwachtershuisjes in
Leidschendam - Voorburg‘
(2006), ‘ontwerpen aan de
Ruggengraat - Landgraaf’
(2007).
3) De vereniging heeft ten
doel het behoud en beheer
van in natuurwetenschappelijk en landschappelijk
opzicht belangrijke terreinen in
Nederland met de zich daarop
bevindende
monumenten
van geschiedenis en kunst,
in het bijzonder die, bedoeld
in artikel 1 van de Monumentenwet. Dit geschiedt zowel ter
wille van de natuur zelf als ten
behoeve van het geestelijke
en lichamelijke welzijn van de
mens. Bron: www.natuurmonumenten.nl

Uit de doelstelling van Natuurmonumenten3 bijvoorbeeld, blijkt dat elementen
of plekken die als waardevol bestempeld
zijn, worden behouden en beschermd.
Over de algemene waardering van wat
(historisch) waardevolle elementen in
het landschap zijn, bestaat echter geen
eenduidig beeld. Een element wordt vaak
pas als onderdeel van het landschap
geaccepteerd als het achterhaald is door
iets nieuws. Het is merkwaardig dat de
vernietiging van het bestaande landschap
enerzijds en onze fanatieke zorg voor de
historische omgeving anderzijds samen
een plaats vinden in het landschap.
De zorg voor deze historische omgeving
heeft te maken met het identiteitsoverheden
vraagstuk.
Verschillende
en instanties lijken zich bewust te zijn
van de nivellering en reageren hierop
door dé identiteit te willen laten zien. Er
worden door het hele land soortgelijke
prijsvragen als ‘Bakens aan het Water’
uitgeschreven waar de roep om culturele
en historische identiteit de boventoon
voeren4. Vreemd genoeg wordt deze
Uniformering

‘het is nog niet zover, maar er zijn
plekken waar de Tubantiﬁcering van
Twente, de Brabandisering van Brabant,
de verBolling van de Bollenstreek en
meer in het algemeen de verstreking
van
streken
huiveringwekkende
vormen aanneemt.’

In reaction to these aspects, ‘historisering’ comes into existence. Elements which are certiﬁed as valuable are maintained
and strengthened. Contests such as ‘Bakens aan het Water’
are written out, in which the call for cultural and historical identity predominates. It is awkward that this question is answered
by falling back to history, what is considered as cultural identity
or even by enforcing an identity through a general history.
Herngreen (2006, p.31) states for example that it leads to the
‘Brabandization of Brabant’. Remarkable about this is that the
wish to prevent levelling eventually leads to levelling.
Herngreen (2006, p. 27) also mentions that everything which,
physically or immaterial, is present in an area or is connected
with it, can be considered as ‘identity-ingredients’. The characteristics of an area have come into existence because the old
and the new are rubbed along each other.

Opmerkelijk hieraan is dat de wens om
nivellering te voorkomen, uiteindelijk
toch weer leidt tot nivellering. Bovendien
is veel van wat nu als de identiteit van
een bepaald gebied beschouwd wordt ooit
van buitenaf gekomen. Het is belangrijk
om ons te realiseren dat de bovenstaande ontwikkelingen vooral ervaren worden
door degene die de ontwikkeling heeft
meegemaakt. Voor jongere mensen is
het huidige landschap het referentiekader. Pas wanneer zij ouder worden zullen
ze in staat zijn de dan spelende ontwikkelingen te benoemen. Dit wordt door
Eric Luijten5 gezien als de reden waarom
Onttovering

+
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roep voornamelijk beantwoord door
terug te grijpen op de historie en op wat
men voor streekeigen identiteit houdt.
Of zelfs om een gebied een identiteit op
te leggen vanuit een algemene geschiedenis. Herngreen (2006, p.31) benoemt
het als volgt:

Onthistorisering

Historisering

+
ﬁguur 14: ontwikkelingen die leiden tot waardeverlies van het landschap
ﬁgure 14: developments which lead to the degredation of the landscape

Therefore the problem lays in the fact that we have put history
and renewal apart of each other. In fact, history never ends and
renewal does not necessarily mean you have to start from a
scratch. It is not about ‘then’ and ‘now’, old and new, but about
history as a continuity (ﬁgure 15).
It is important that one understands that identity is not static.
Therefore we collected some useful lessons from literature
which the landscape architect can use in the identity issue.

2.6 Lessons for the landscape architect and the
artist
Coeterier (1987) states that people only resist new developments out of fear of losing value. Therefore it is important that
new developments are implemented in such a way that it isn’t
considered as a loss (ﬁgure 16). But how do we have to do
this? Several authors have an opinion about this, and these
can all be related to the mental and the physical construction
of the landscape.

cultuurhistorie met name leeft onder de
oudere bevolking.
Het teruggrijpen op de historie als
antwoord op de vraag om de identiteit
van een plek te laten zien is daarom
eigenlijk vreemd. In feite komt juist ‘alles
wat, fysiek of immaterieel, in een streek
aanwezig is of er verband mee houdt, in
aanmerking als identiteitsingrediënt. […]
Het streekeigene is ontstaan doordat
het oude en het nieuwe tegen elkaar
aanschuurden, zich aan elkaar spiegelden en vormden.’ (Herngreen 2006,
p.27)
Zodoende ligt het probleem hier vooral bij
het feit dat we vernieuwing en geschiedenis apart van elkaar hebben gezet. Dit
terwijl geschiedenis nooit wordt afgesloten en vernieuwing niet persé betekent
dat er vanuit een nulsituatie opgestart
moet worden. Het gaat dus niet om toen
en nu, oud en nieuw, maar om geschiedenis als continuïteit (ﬁguur 15).
Naar aanleiding van het voorgaande
vragen we ons af of de wijze waarop er
momenteel met het identiteitsvraagstuk
omgegaan wordt wel de juiste is. Met
name dit historiserende aspect maakt
dat het vrijwel onmogelijk is nieuwe
ontwikkelingen en processen op een
goede manier in te passen. Daarnaast
zorgt het feit dat identiteit een optelsom
is van individuele beelden ervoor dat het
onmogelijk is om dé identiteit van een
gebied te verbeelden en/of te ontwerpen. Men moet inzien dat identiteit
geen statisch begrip is. Het is daarom

van belang op een andere manier tegen
dit identiteitsvraagstuk aan te kijken.
In de volgende paragraaf bespreken
we daarom de waardevolle boodschappen, die we uit de literatuur verzameld
hebben en die we als landschapsarchitect kunnen gebruiken om op een juiste
manier op het identiteitsvraagstuk te
reageren.

5) Uitspraak tijdens lezing over
cultuurhistorie op 20 februari
2007 in Utrecht

2.6 Boodschappen voor de landschapsarchitect en de kunstenaar
De omgevingspsycholoog J.F. Coeterier
schreef in zijn proefschrift De waarneming en waardering van landschappen (1987, p.264) dat de Nederlander
helemaal niet tegen vernieuwing is,
maar dat hij weerstand biedt tegen het
verlies van waarden. Het is daarom een
belangrijke opgave om vernieuwingen
in het landschap betekenis te geven,
zodanig dat de vernieuwing niet als
verlies ervaren wordt (ﬁguur 16).
Dit laat zien dat we niet bang moeten
zijn voor nieuw, het is alleen wel belangrijk dit op een waardevolle manier in te
passen. Grote vraag is dan ook op welke
manier we de nieuwe ontwikkelingen
betekenis kunnen geven in het bestaande
landschap. Verschillende auteurs geven
hier hun mening over. Deze boodschappen zijn naar aanleiding van de mentale constructie en de fysieke component
geordend en hieronder weergegeven.
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ﬁguur 15: Het is van belang geschiedenis
als continuïteit te zien
ﬁgure 15: It is important to see history as a continuity
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ﬁguur 16: Vernieuwingen in het landschap moeten betekenis
krijgen, zodat de vernieuwing niet als verlies ervaren wordt
ﬁgure 16: it is important that new developments
are implemented in a meaningfull way, through
which they are not considered as a loss

Lessons relating to the mental construction
In several sources (Kolen & Lemaire 1999, Cusveller & Melis
2006), authors warn for spatial development out of an ‘identitynotion’ instead of out of reality. Referring to the fact that mental
constructions are different for every person, we should not try
to create identity. Instead, we should offer space for people
in which they can shape and give meaning to their own living
culture (ﬁgure 17). Herngreen compares this with building a
music theatre, in which musicians are offered a space where
they can make their own music.

Boodschap vanuit de paragraaf over
mentale constructies
Uit paragraaf 2.4 is gebleken dat de identiteit van een plek door iedereen anders
gezien wordt en dat de band tussen de
Nederlander en het landschap afzwakt. We
kunnen hier, als landschapsarchitect, een
tweezijdige boodschap uit halen.
Ten eerste wordt er zowel in het boek
Landschap in Meervoud als in Regionale
Identiteit gewaarschuwd voor de ruimtelijke ontwikkeling vanuit een ‘identiteitsbesef’ in plaats van uit de werkelijkheid.
‘Het
populaire,
romantische
landschapsbeeld
veroorzaakt
een
zekere blindheid voor hetgeen zich
werkelijk op en in het landschap en onze
omgeving afspeelt. … steeds wordt de
maatschappelijke discussie gevoed met
mentale beelden van het Nederlandse
landschap in het achterhoofd die
maar slecht blijken te kloppen met de
realiteit.’(Kolen & Lemaire 1999, p.433)

Kolen en Lemaire (1999) streven dan ook
naar een constructieve houding binnen de
discussie over de ruimtelijke ontwikkeling, waarbij een open oog voor de realiteit
van het hedendaagse landschap van groot
belang is.
In Regionale Identiteit gaat Herngreen
(2006, p.30-31) nog een stap verder.
Doordat mentale constructies nooit bij
iedereen hetzelfde zijn en er geen eenduidig beeld bestaat van de identiteit zal het
vertalen ervan vaak leiden tot:
‘… ﬁxatie, simpliﬁcering en eenduidigheid. … terwijl het juist niet de

bedoeling is identiteit en geschiedenis
vast te zetten gezien deze constant
veranderen’.

Herngreen pleit er dan ook voor om de
begrippen canon en identiteit voorlopig maar niet meer te gebruiken. ‘Zolang
mensen in een ruimte kunnen leven die
voldoende aanleidingen biedt om vorm en
inhoud te geven aan hun eigen levende
cultuur, zolang blijven noties omtrent canon
en identiteit in al hun vluchtigheid, veelduidigheid en terloopsheid vanzelf springlevend’ (ﬁguur 17).
Herngreen vergelijkt dit met het ontwerpen van een gebouw voor geïmproviseerde
muziek.
‘Dat is een grote opgave die de
muzikanten (en hun publiek) om tal van
redenen (architectonisch, akoestisch,
technisch, organisatorisch, ﬁnancieel)
niet voor elkaar zouden krijgen, maar
die ze wel hard nodig hebben om in alle
vrijheid hun spel ten gehore te kunnen
brengen. Daarin is het een cultuurdaad
van jewelste, maar daarin staat niet het
scheppen van cultuur voorop, maar het
scheppen van cultuurruimte, niet het
deelnemen aan, maar het mogelijk maken
van levende cultuur. Een vereiste is dan
dat zeer behoedzaam wordt omgegaan
met wat er letterlijk en ﬁguurlijk al ligt,
in al zijn gelaagdheid en complexiteit,
in alles waaraan mensen hun verhalen
ophangen. Een vereiste is ook dat al die
gelaagdheid en complexiteit, inclusief de
nieuwe toegevoegde lagen, moet kunnen
worden waargenomen. De herontsluiting
van het landschap met een ﬁjnmazig
netwerk van openbaar toegankelijke
structuren van waaruit (en waarbinnen)
van alles te zien, te horen, te voelen en te
ruiken valt, moet een topprioriteit zijn.’
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ﬁguur 17: ontwerpers moeten ruimte bieden waarin men zelf
vorm en inhoud kan geven aan hun eigen levende cultuur
ﬁgure 17: designers have to offer space in which people can
shape and give meaning to their own living culture
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Secondly, the Dutchman should recognize and comprehend
the landscape of his sphere of action (of living, working and
recreating). Spirn (1998) has conﬁdence in the capacities
of the ‘landscape authors’, to tell the story of the place. The
cacophony of the landscape should be sorted out in individual
dialogues (ﬁgure 18).
Lessons relating to the physical construction
The landscape is the instrument through which we understand
character and identity and is therefore a co-producer of the
value we give it. Though, because the landscape is present
everywhere, people do not always recognize this.
It is important that this value becomes visible. In the book
Revelatory Landscapes this is done by ‘revelatory landscape
practices’, by which the landscape and that what people usually
do not notice are revealed (ﬁgure 19).

Ten tweede zou de Nederlander daarom het
landschap van zijn huidige actieradius (van
wonen, werken en recreëren) moeten leren
zíen en begrijpen, waarbij het zowel om de
ontstaansgeschiedenis, de cultuurhistorie
en de huidige en toekomstige processen
gaat. Dit is wat wij het ‘verhaal van de plek’
noemen.
Ook Spirn (1998) legt in haar boek The
Language of Landscape het vertrouwen
in de bekwaamheid van de ‘landscape
authors’ om dit verhaal van de plek uit te
kunnen dragen. Ze beschrijft het landschap
in eerste instantie als een kakofonie. Kennis
van het landschap helpt bij het begrijpen van de verhalen die in het landschap
verborgen zitten. De kakofonie kan worden
uitgesorteerd in individuele dialogen (ﬁguur
18).
Zeker in een landschap dat door nieuwe
ontwikkelingen onder druk staat, is dit
uitsorteren een belangrijke rol voor de
kunstenaar of landschapsarchitect.
Boodschap vanuit de paragraaf over
de fysieke component
Uit paragraaf 2.5 komt onder andere naar
voren dat nieuwe ontwikkelingen meer
contextbewust
geïntegreerd
zouden
moeten worden. Het nieuwe moet een
zinvolle relatie aangaan met de context.
Op deze manier blijft de eigenheid en
kenmerkendheid van een streek zichtbaar.
In het geval van agrarische landschappen bijvoorbeeld is de identiteit en het
karakter van die plek erg duidelijk. Voor

ons is dat een open landschap, schuren,
een blaffende hond, de geur van mest,
voor een ander wellicht de koeien in
de wei (identiteit wordt namelijk door
iedereen anders beleefd). Hoe dan ook
‘zeggen’ ze wat de plek is, wat er op die
plek gebeurt. Je bent bijna geneigd er
ook al uitspraken te doen over de sociale
verhoudingen (de nuchterheid van het
platteland). Het landschap is het instrument waarmee we karakter en identiteit
begrijpen en daarmee een coproducent
van de waarde die we er aan geven.
Vaak wordt dit niet zo gezien, omdat het
landschap zo alom aanwezig is.
Van belang is daarom dat de waarde die
het landschap hier vertegenwoordigt,
duidelijk zichtbaar wordt. In Revelatory Landscapes wordt dit gedaan door
‘revelatory landscape practices’. Dit is
‘the act of digging, marking and otherwise removing, rather than adding’ (Betsky
2001, p.8). Het gaat hier om het onthullen van de wereld waarin we leven, en
van dat wat we normaal niet (bewust)
opmerken (ﬁguur 19).

2.7 Conclusie
Identiteit bestaat uit een fysieke en
mentale component, waardoor ieder
individu de identiteit van een gebied op
een andere manier ervaart. Concluderend
kunnen we daarom stellen dat het niet
mogelijk is dé identiteit van een gebied
te ontwerpen. Echter, er is een grote
behoefte naar een nieuwe binding met
het landschap en een optimale ervaring
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ﬁguur 18: De kakofonie van het landschap moet
worden uitgesorteerd in individuele verhalen
ﬁgure 18: The cacophony of the landscape
has to be sorted out in individual stories

ﬁguur 19: Onthullen van de wereld en
van wat we niet bewust opmerken
ﬁgure 19: The landscape and that what people
usually do not notice has to be revealed

2.7 Conclusions
Because identity consists out of a mental and a physical component, it is not possible to design identity. However, because of
the levelling of the landscape, there is a need for a new bond
with and the experience of the landscape. Therefore it is important to make a place recognizable and comprehensible. In this
way new developments can take place from reality and they
can obtain meaning in such a way that they are not experienced as a loss, yet the story of the place remains visible.
The task of the landscape architect and the artist is at searching and revealing this story, marking the consisting and what is
essential and provide space for adapting new developments in
a context-conscious manner.

ervan. Deze behoefte bestaat omdat door
negatieve ontwikkelingen (verstedelijking, nivellering, onze grote actieradius
en de grote en steeds snellere ruimtelijke veranderingen) de binding met
het landschap verloren gaat. Daarnaast
hebben we vernieuwing en geschiedenis
van elkaar gescheiden, terwijl geschiedenis als continuïteit zichtbaar moet zijn.
Wanneer een plek begrijpelijk en zichtbaar wordt is het mogelijk de eigenheid van die omgeving te ervaren. Dit is
mogelijk door het ‘verhaal van de plek’
– de ontstaansgeschiedenis, de cultuurhistorie en de huidige en toekomstige
processen – zichtbaar en begrijpelijk te
maken. Op deze manier kan ruimtelijke ontwikkeling plaatsvinden vanuit de
werkelijkheid in plaats vanuit een identiteitsbesef. Bovendien kunnen vernieuwingen in het landschap een betekenis
krijgen op zo’n manier dat het niet als
een verlies ervaren wordt maar juist ‘het
verhaal van de plek’ zichtbaar blijft.
De taak van de landschapsarchitect en
de kunstenaar ligt bij het zoeken naar en
het onthullen van dit verhaal, het markeren van dat wat bestaat en essentieel is
op die plek en het bieden van ruimte aan
contextbewuste nieuwe ontwikkelingen.

Varik

i

Landschapsarchitecten hebben grote
kennis van het landschap en kunnen
het ‘lezen’. Zodoende zouden ze ook in
staat moeten zijn het ‘voor te lezen’. Ze
moeten de ‘kakofonie van het landschap’
uitsorteren in individuele dialogen en op
deze manier tonen welke verhalen er in
het landschap verborgen liggen. Aangezien spelende processen vaak niet zichtbaar / tastbaar zijn in het landschap
is het echter wel nodig een retorische
dimensie en een duidelijke beeldende
manier binnen de landschapsarchitectuur te vinden om het verhaal van de
plek te ‘verwoorden’. Naar ons idee gaat
deze manier van ontwerpen de nivellering tegen en voorkomt het ontwerpen
die ‘footloose’ en/of historiserend zijn.
Wij sluiten ons daarom aan bij de
uitspraak van Herngreen5 waarin hij het
landschapsontwerp vergelijkt met het
ontwerpen van een muziekgebouw. We
zijn van mening dat, door te laten zien
welke verhalen zich in het landschap
hebben afgespeeld en welke processen
zich nu afspelen, het mogelijk is een
gebiedseigen landschap te ontwikkelen
met ruimte voor elk individu om vorm en
inhoud te geven aan een eigen levende
cultuur in plaats van een opgelegde.

5) Zie pagina 39
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Het is van belang dat de landschapsarchitect er aan bijdraagt dat de continuïteit van het landschap ervaren wordt, als
schakel tussen heden en verleden. Het
gaat daarbij om het bieden van cultuurruimte, een basis waarbinnen een levende cultuur mogelijk is.
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Landscape architects have the knowledge to ‘read’ the
landscape. Therefore, they also should be able to ‘read it
aloud’. They can reveal which stories are concealed in the
landscape. Because many of these stories are not visible or
tangible it is important to ﬁnd a clear expressive way by which
they can be told.
We agree with the statement of Herngreen in which he
compares the landscape design with designing a music theatre.
In our opinion, by showing which former and current stories
and processes are concealed in the landscape, it is possible to
create a characteristic landscape with space for every individual to shape and give fulﬁlment to their own living culture in stead
of an imposed one.

3. LANDSCHAP + KUNST = LANDKUNST
3. Landscape + art = land art
3.1 Introduction
Art is increasingly seen deployed in the identity issue because
of its communicative abilities. For the contest ‘Bakens aan het
Water’, the CBKG (centre for expressive arts in Gelderland)
asked for art which calls the attention on the cultural identity of
the river-area. Appendix I contains the complete question for
the contest.
In the current discussion about the deployment of art in the
identity issue, the focus is on the function of art and the role
of the landscape architect and artist. This is also the content
of this chapter.

3.2 Landscape and art
Landscape
The word landscape is derived from ‘land’ and ‘shaping’ (see
quote of Spirn on this page). This suggests that the natural
and the cultural (or artiﬁcial) lay real close together in the
landscape.

3.1 Inleiding
Kunst wordt steeds vaker ingezet bij
het identiteitsvraagstuk. Zo vraagt het
CBKG aan kunstenaars en landschapsarchitecten in de prijsvraag ‘Bakens aan
het Water’ om een beeldende, artistieke invulling, aangezien een beeldend
ontwerp een groot communicerend
vermogen zou hebben. Het CBKG zet
kunst in om mensen bewust te maken
van de culturele identiteit van hun
omgeving. Het gaat hierbij vooral om het
niveau van verhalen en herinneringen,
en het naar buiten brengen hiervan. Zie
voor een uitgebreide beschrijving van de
prijsvraag bijlage I.
De grote aandacht voor dit onderwerp – het inzetten van kunst in het
landschap – is opvallend. Er worden
boeken over geschreven en artikelen aan
gewijd. In deze discussie komen telkens
dezelfde vragen naar voren waarop men
een antwoord zoekt; Waarom kunst? Wat
is de functie van kunst in het landschap
als men wil inspelen op het identiteitsvraagstuk? En wat is dan de rol van de
kunstenaar en de landschapsarchitect
binnen dit vraagstuk?
Dit hoofdstuk geeft een beeld van de
discussie die momenteel gaande is over
het inzetten van kunst in het landschap
en de rol die de landschapsarchitect en de
kunstenaar bij het identiteitsvraagstuk
in het landschap zouden moeten vervul-

len. We gaan in op de functie die kunst
heeft in het landschap en op de verschillende manieren van denken en werken
van de kunstenaar en de landschapsarchitect zoals dit in de literatuur wordt
geschetst.

3.2 Landschap en Kunst
Landschap
Vroom (2005) besteedt in het Lexicon
voor de Tuin- en Landschapsarchitectuur
vijf pagina’s aan het deﬁniëren van het
begrip ‘landschap’. Dit geeft wel weer
dat een enkelvoudige betekenis, die alle
invalshoeken dekt, niet bestaat. Interessant binnen deze thesis is de etymologische aﬂeiding van het woord.
‘Landscape associates people and place.
Danish landskab, German landschaft,
Dutch landschap, and Old English
landscipe combine two roots. ‘Land’
means both a place and the people
living there. Skabe and schaffen mean
‘to shape’ …’. (Spirn 1998, p. 16)

Hieruit blijkt dat het woord landschap
komt van ‘het vormen (vormgeven)’
van ‘het land’. De maakbaarheid die dit
suggereert laat zien dat het kunstmatige en het natuurlijke ontzettend dicht
bij elkaar liggen binnen de gezamenlijke
noemer ‘landschap’.
Kunst
Ook voor kunst is er niet een enkelvoudi-
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ge deﬁnitie te geven. In het verlengde van
de deﬁnitie van landschap is de volgende
deﬁnitie van kunst volgens het Wolters’
Woordenboek interessant:
‘Kunstwerk: wat door mensen is gemaakt
in tegenstelling met hetgeen dat door de
natuur is gemaakt’

1) Het symposium Land
Kunst werd 4, 5 en 6 oktober
2007 georganiseerd in Den
Bosch door Euro Land Art,
een europees samenwerkingsproject voor grootschalige landschapskunst. www.
eurolandart.com

Wanneer wij het in deze thesis over kunst
hebben, doelen we op het resultaat van
een artistiek, intellectueel en persoonlijk proces van een kunstenaar. Kemper
(2007) zegt hierover dat het karakter van
een kunstwerk zeer uiteenlopend kan zijn,
het kan bijvoorbeeld een expressie zijn of
een statement, welke vanuit het innerlijk
van de kunstenaar is ontstaan of vanuit het
beeld dat hij heeft van de wereld om hem
heen. Voor het publiek kan het kunstwerk
vele verschillende emoties oproepen zoals
uitdaging, erkenning, bevrediging, verbazing, of verontwaardiging. Een kunstwerk
kan je plotseling een moment van inzicht
geven, of het kan je bevredigen op een
essentiële, emotionele of rationele wijze .

tatie ervan. Dit gegeven brengt de logica
naar voren van het inzetten van kunst.
Wanneer we een landschap willen ontwikkelen waarin ruimte is voor elk individu om
vorm en inhoud te geven aan een eigen
levende cultuur in plaats van een opgelegde, is het van belang dit met een middel te
doen die deze eigen interpretatie mogelijk
maakt (ﬁguur 20). Kunst dus, maar niet
als ‘lapmiddel’.
Anemone Beck Koh noemde, tijdens haar
presentatie op het symposium Land Kunst1
de metafoor ‘art as a vehicle’, kunst als
vervoermiddel. Kunst is hierbij meer de
bril waardoor men kijkt naar het landschap
dan een autonoom, op zichzelf staand
werk. Dat is belangrijk om te noemen want
kunst moet vooral niet ingezet worden ter
compensatie van kwalitatieve armoede,
of, zoals Jusuck Koh zei tijdens het symposium Land Kunst: ‘art is not to beautify our
world’.

Art
The deﬁnition of art that follows naturally from the deﬁnition of
landscape is: ‘what is made by people in contrast with what
is made by nature’ (Wolters’ Dictionary). Art is a result of an
artistic, intellectual and personal process. Art can evoke different emotions (positive and negative), it can make you aware of
things or it can satisfy you in a essential, emotional or rational
way.
Art in the landscape
The emotions which are evoked by art are of great importance
in the identity issue. Every person experiences identity of the
landscape in a different way. This shows a similarity between
art and landscape: both can be interpreted on several ways.
Though, because of the levelling of the landscape, the interpretation of landscape is levelling too. Therefore art can be set in
as a means to make this interpretation possible (ﬁgure 20). Art,
but not used for ‘dressing up’.

Kunst in het landschap
De emoties die kunst kan oproepen zijn
van groot belang binnen het identiteitsvraagstuk. Uit het vorige hoofdstuk is naar
voren gekomen dat de identiteit van het
landschap geen statisch begrip is. Iedereen ervaart het landschap op zijn eigen
manier. Hierdoor is er een grote overeenkomst tussen kunst en landschap; ze
zijn beide voor meerdere interpretaties
vatbaar. Echter, door de nivellering van
het landschap vervlakt ook de interpre-
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ﬁguur 20: Kunst als interpretatiemiddel
ﬁgure 20: art as means to interpretate

Anemone Beck Koh mentioned the metaphor ‘art as a vehicle’
during the Land Art symposium. Art in the landscape should be
used like ‘spectacles’ – to look through at the landscape – in
stead of as an autonomous work of art. Art should not be used
as a means to distract from bland surroundings. It can intensify landscape experience by being critical, by giving historical depth or as the incentive for reﬂection (Luermans, Land Art
symposium). Art is an expression of the culture, of the ethical
values and of what is the public perception in society. As Jusuck
Koh said during the same symposium: ‘[art] can make the invisible visible’.

3.3 The landscape architect and the artist
Science and art are nowadays seen as two different unities
(see quote of Eckbo). In history they have the same roots. Both
are constantly creating and asking questions to ﬁnd something
new. In the current discussion the debatable question is asked
‘who is better in designing the identity’, without eye for these
combined roots and the different qualities of the disciplines.

Erik Luermans zei tijdens ditzelfde symposium dat ‘de rol van kunst in het landschap
ligt bij het verhevigen van de beleving van
dit landschap. Kunst kan hierbij kritisch
zijn, het kan historische diepte geven en
het kan ons tot reﬂectie aanzetten. Via
kunst kan daarom de kwaliteit van de
beleving van het landschap verhoogd
worden.’ Het is een uitdrukking van de
cultuur, van de normen en waarden en van
wat er leeft in de maatschappij. Jusuck
Koh voegde hieraan toe dat ‘art has
fundamental messages for adapting our
world in our spiritual / individual freedom
… it can make the invisible visible’.
Nu, voor ons kader, de verschillende
deﬁnities van kunst als de betekenisgever van het landschap zijn geschetst,
komt de vraag naar voren hoe en door
wie deze kunst vormgegeven moet
worden. In de volgende paragrafen en
het volgende hoofdstuk gaan we verder in
op de discussie die hier momenteel over
gevoerd wordt. In deel II van deze scriptie zullen we de praktische kant bezien
door middel van het analyseren van de
prijsvraag ‘Bakens aan het Water’.

3.3 De landschapsarchitect en de
kunstenaar
Om de vraag te kunnen beantwoorden
hoe en door wie de kunst in het landschap
vormgegeven kan worden, is het ten
eerste van belang de twee grootste
spelers op dit speelveld te introduceren:
de landschapsarchitect en de kunstenaar.

Tegenwoordig worden deze twee disciplines vaak als gescheiden eenheden
ervaren; wetenschap en kunst. Zo schrijft
Eckbo (1969) hierover:
‘The entire path of historical progress,
the accelerating expansion of social
development as related to that of nature, is
led by, and based upon, two forces we now
call science and art. Science is skeptical
and questioning search for knowledge and
understanding of the world around us; art
the search for creative decisions on new
forms and arrangements, based on visions
derived from that new knowledge.’

Opvallend aan deze mening is dat Eckbo
een belangrijke rol toekent aan de kunst
en de wetenschap en hun samenwerking,
bij de ontwikkeling van onze maatschappij. Hij beschouwd beide als twee opzichzelfstaande eenheden met ieder een
eigen rol of functie. Prigann (2004) geeft
aan dat het raakvlak tussen de kunst
en de wetenschap de afgelopen jaren
veel wordt opgezocht. Hij vindt dit een
logische ontwikkeling, aangezien kunst
en wetenschap dezelfde wortels hebben.
Bij beide gaat het om het constant
creëren, creatio continua, waarbij men
spontane en speelse vragen stelt en het
reeds bekende voorbij dient te streven.
In de discussie over het vormgeven van
de betekenisgeving van het landschap
lijkt het momenteel echter vooral te gaan
over welke speler ‘beter’ is in dit aspect.
Er wordt hierbij niet gekeken naar die
eerder genoemde roots en hoe ieders
kwaliteiten hierin gegroeid zijn. Laat
staan hoe een samenwerking bewerkstelligd kan worden. In het volgende hoofd-
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2) Daar waar geen literatuurverwijzingen zijn toegevoegd
is de informatie verkregen
uit aantekeningen van de
colleges Geschiedenis van
de Tuinkunst, gegeven door
Klaas Kerkstra in 2004

stuk wordt een weergave gegeven van
deze discussie. In dít hoofdstuk willen we
kijken naar het hoe en waarom van deze
discussie en het ontstaan van het dualistische beeld van de landschapsarchitect
en de kunstenaar als zijnde verschillende disciplines. Hierbij wordt uitgegaan
van een uitspraak die voor ons van groot
belang is geweest bij het deﬁniëren van
ons onderzoeksvoorstel en die naar ons
idee een omvangrijk deel van de discussie omvat;
Cusveller en Melis (2006, p.13-16) stellen
dat kunstenaars vaak beter in staat zijn
dan ruimtelijk ontwerpers het ‘mentale’
landschap te laten zien. Ze kunnen met
een frisse blik de geschiedenis en identiteit van een gebied onderzoeken, ontdekken wat er onder de grond verborgen is
en immaterieel erfgoed in beeld brengen.
Dit terwijl landschapsarchitecten eerder
geneigd zijn uit te gaan van de fysieke
elementen in een landschap.
Om deze uitspraak te kunnen begrijpen is het van belang de geschiedenis
van beide disciplines kort te bespreken. Hierbij willen we vooral onderstrepen dat het niet van zelfsprekend is de
vakgebieden als gescheiden eenheden te
benaderen, terugkijkend in de geschiedenis. Als basis hiervoor nemen we de
tuinkunst, aangezien de tuin kan worden
opgevat als het resultaat van de kruisbestuiving tussen cultuur en natuur. ‘De
tuin representeert de steeds verschuivende balans tussen menselijke beheersing en de wilde natuur en kan worden
gedeﬁnieerd als kunstwerk, maar ook
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als onderdeel van het landschap’ (Vroom
2005, p.9 en p.385-388). Bovendien is
er in de geschiedenis van de tuinkunst
geen sprake van een scheiding tussen
de kunstenaar en de landschapsarchitect, maar van een homo universalis – in
ieder geval vanaf de renaissance – met
een scherp verstand van en bekwaamheden op veel gebieden, met name ook
de kunsten. In de volgende paragraaf
geven we een beschrijving van deze
geschiedenis.2

3.4 De geschiedenis
tuinkunst

van

de

Kunst en architectuur werden voor
de Renaissance gezien als ambacht.
Wanneer in de Renaissance de architectuur en de beeldende kunsten zich
emanciperen, is er pas echt sprake van
tuinkunst. Er wordt voortgebouwd op de
middeleeuwse tuin, die een sterke symbolische lading had – de hortus conclusus
(ﬁguur 21) als het spiegelbeeld van de
tuin van Eden, met buiten de muur de
ongetemde natuur. Met de opkomst van
het humanisme werd (in plaats van God)
de mens opgevat als maatstaf voor de
kunst, cultuur en politiek. Het individu
en de eigen ontwikkeling werden van
belang en men ging op zoek naar de
ideale schoonheid. Hierdoor is er in de
tuinkunst een ontwikkeling te zien van
besloten naar open, van statisch naar
dynamisch en een toename in schaal
van ontwerpen en de ordening van het
geheel (ﬁguur 22).

Cusveller and Melis (2006, p.13-18) state that artists are better
in showing the ‘mental landscape’. By looking back in history
and describing the development of both disciplines from the
basis of the garden-art, we can criticise this statement.

3.4 The history of garden-art
When in the Renaissance the arts and architecture emancipate
from being a craft, the garden-art comes into being. An evolvement can be seen by comparing the hortus conclusus of the
Middle Ages and the Renaissance garden (ﬁgure 21).

Villa Lante is one of the gardens in which the orthodox Middle
Age garden design is abandoned (ﬁgure 22 and 23). In this
design it is possible to experience how the perception of people
and culture was in Renaissance days.

Eén van de ontwerpen van villa en tuin
die aanleiding heeft gegeven om af te
stappen van de orthodoxe middeleeuwse
tuinontwerpen is Villa Lante (ﬁguur 22
en 23).

ﬁguur 21-1: Van de Middeleeuwse Hortus Conclusus...
ﬁgure 21-1: From the Middle Age Hortus Conclusus...
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ﬁguur 21-2: Naar een ontwikkeling van besloten
naar open, van statisch naar dynamisch en
een toename in schaal van ontwerpen en de
ordening van het geheel in Renaissance
ﬁgure 21-2: To a development of enclosed
to open, static to dynamic and enlargement
in scale of design and organising of
the whole in the Renaissance

ﬁguur 22: Oude plattegrond van Villa
Lante waarin de overgang van natuurlijk
naar cultuurlijk goed zichtbaar is
ﬁgure 22: Old map of Villa Lante by which the
transition of natural to cultural is visible

De architect Vignola heeft hiermee het
landschapsontwerpen tot het sublieme
verheven, waarbij voor de architectuur
een oud en universeel idee van kosmologie gold. Hierin is te ervaren hoe mens
en cultuur in die tijd werden gezien.
Cultuur was de weg van duister naar
licht. In het ontwerp wordt dit weergegeven door een verandering van cultuurlijk
naar natuurlijk, door in het ontwerp een
overgang te maken van beheerste naar
meer vrije vormen. In het ontwerp is
daarmee duidelijk de verbeelding te zien
van de ontwikkeling die in het wereldbeeld optrad – en in die zin de verbeelding van immaterieel erfgoed.
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(allegorieën, uitwijdingen, geheimen,
verrassingen).’ (Vroom 2005, p.210)

ﬁguur 23: Villa Lante

De Barok en het (Frans) Classicisme
onderscheiden zich van de Renaissance
door meer gebruik te maken van licht/
donker contrast, beweging en illusionisme. Dit illusionisme laat zich onder
andere zien door manipulatie van de
perspectivische ruimte. Dit was tevens
een uitdrukking van de macht van de
mens over de natuur en die van de
absolute vorst in het bijzonder (Vroom
2005, p.75).
Het ultieme voorbeeld van deze stijl is de
tuin van Versailles, ontworpen door André
le Nôtre – overigens de eerste architect
die zich geheel toespitst op de tuinarchitectuur (ﬁguur 24). Hierin komen
de talrijke middelen naar voren die de
ontwerper heeft om, door middel van
toevoegingen van vormen en elementen,
verhalen te vertellen.
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‘Zo is het park van Versailles vol van
verhalen over Lodewijk XIV: Versailles
is zowel een park als een boek. Het
is de bijbel waaruit de Zonnekoning
en
zichzelf
daarbij
uitdraagt,
gebruikmakend van alle beschikbare
middelen op het gebied van vertelkunst

Men streefde naar harmonie, orde en
samenhang. De ratio (het verstand)
stond hierbij voorop. Een orthogonaal
stelsel van assen en blikpunten, zorgen
voor een strenge geleding en ordening
van de ruimte. In het ontwerp van de
parken worden de elementen aan de hand
van een centraal perspectief geordend,
waarbij het gebouw het zwaartepunt
is waarop alle delen van het park zijn
georiënteerd.

ﬁguur 24: Tuinen van Versailles, manipulatie
van de perspectivische ruimte
Figure 24: Gardens of Versailles,
manipulation of perspective

Als reactie op deze rationaliteit ontstaat
er in de achttiende eeuw een beeld van
de aarde met een ziel, de Romantiek.
De Romantiek wordt gekenmerkt door
uniciteit (het unieke). Het gevoel en de

During Baroque and (French) Classicism, movement, contrasts
and illusionism is introduced. Illusionism can be seen in the
manipulated perspectives in space. It was a expression of the
power of people over nature. The gardens of Versailles show
these principles (ﬁgure 24). Furthermore, the garden shows lots
of means which can be used for telling stories in the landscape.
It is the story about the Sun King Louis XIV. Rationality was
most important, which was created by an orthogonal system
of vistas and axes.

In reaction to this rationality, a conception of the earth with a soul
comes into existence in the eighteenth century; the Romantics.
This period is characterised by ‘the unique’ and a devotion to
the sublime. Landscape paintings are more personal which
had a special inﬂuence on the Romantic English Landscape
Gardens.
The landscape park Stourhead is inspired on the painting
‘Landscape with Aeneas at Delos’ (ﬁgure 25) and different
elements on the painting can be found in the park. On the
other hand John Constable was a English Landscape Garden
painter. A continual reﬂecting of art and landscape architecture
therefore existed.
The garden of Stourhead also shows the many means of telling
a story in the landscape, it tells the allegory of Vergilius’ Aeneas
(ﬁgure 26).

emotie stonden in deze periode centraal
en men streefde naar het sublieme. Voor
de schilderkunst geldt dat er tijdens de
Romantiek voor het eerst een persoonlijk gevoel in de landschapsschilderingen
werd meegegeven. (Blázquez Abascal
2006, p.10)
Deze Romantische insteek leidt in de
architectuur en tuinkunst tot de ontwikkeling van de Engelse Landschapsstijl.
Deze stijl heeft een bijzondere relatie
met de schilderkunst, in die zin dat het
vanuit een vooropgezet beeld (zoals een
schilder dat ook heeft) is ontworpen. Het
landschapspark Stourhead is zelfs mede
geïnspireerd op het schilderij Kustlandschap met Aeneas op Delos van Claude
Lorrain (ﬁguur 25), waarbij verscheidene elementen uit het schilderij zijn
nagemaakt in het park. Hierbij wordt het
door de ontwerper bewonderde schilderij
gebruikt als leitmotiv voor het ontwerp.

ﬁguur 25: Het ontwerp van Park Stourhead
is geïnspireerd op een schilderij van Claude
Lorrain; kustlandschap met Aeneas op Delos
ﬁgure 25: The design of Park Stourhead
is inspired by a painting of Claude Lorrain,
landscape with Aeneas at Delos

Daarnaast schilderde John Constable
(1776-1837) deze Engelse Landschapsparken. Hierdoor ontstond er een soort
voortdurende spiegeling van kunst en
landschapsarchitectuur.
Het schilderachtige park is ruimtelijk zo
opgebouwd dat het in beweging moet
worden waargenomen en wordt omringd
door een belt. De belt is een rondwandeling, welke inspeelt op het reliëf, golvend
verloopt en waarbij zicht op binnen en
buiten wordt afgewisseld. Het park en de
omgeving worden, door het betrekken
van pittoreske elementen uit de omgeving
en zichtlijnen, dermate bij elkaar betrokken dat ze één lijken. In het park Stourhead wordt het klassieke verhaal Aeneas
verteld van Vergilius (ﬁguur 26).
‘The allegory begins with birth at
the Temple of Flora, passes round
to the grottoes of the underworld,
emerges to reach the Pantheon of
earthly glories and ﬁnally, through the
rock arch suggestive of mortality, to

ﬁguur 26: In Stourhead wordt het klassieke
verhaal Aeneas verteld van Vergilius
ﬁgure 26: In Stourhead the allegory
of Aeneas by Vergilius is told
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ascend heavenwards to the Temple of
Apollo’.(Jellicoe & Jellicoe 1995)

Ook dit geeft weer dat de ontwerper
verscheidene middelen tot zijn beschikking heeft om een verhaal te vertellen
in het landschap. Tuin en park worden
constant gebruikt als spiegel van het
wereldbeeld.

3.5 De verwijdering tussen de
kunstenaar en de landschapsarchitect
Uit het bovenstaande blijkt dat de traditie van de tuinkunst vol is van een rijke
beeldende vormentaal waarin de cultuur
en de opvattingen van de maatschappij zichtbaar gemaakt worden. Uit de
uitspraak van Cusveller en Melis in de
vorige paragraaf komt echter naar voren
dat de landschapsarchitect zich niet
meer met een beeldende vormentaal
van dergelijke aard bezig houdt. Hoewel
er tegenwoordig een omslag lijkt plaats
te vinden is het niet vreemd dat hij dit
gegeven aankaart.
De landschapsarchitect heeft zich in de
twintigste eeuw lange tijd verwijderd van
zijn traditie en het beeld dat is ontstaan
van deze landschapsarchitect is een
stereotype geworden. Bovendien staan
sommige oudere generaties landschapsarchitecten nog steeds onder invloed
van deze verwijdering. De basis hiervan
ligt in de twintigste eeuw bij het Modernisme, een stijl gericht op vooruitgang,
rationaliteit en doelmatigheid.
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Binnen het Modernisme kwam de vorm
van de architectuur en de tuinkunst tot
stand uit een rationeel ontwerponderzoek naar onder andere functie, materiaal en constructie. De compositie is
zuiver in de verhoudingen van lijnen en
vlakken, overzichtelijk en begrijpbaar.
Het ontwerp is doelmatig eenvoudig en
pretendeert niet meer te zijn dan wat
voorkomt uit de aard van het materiaal, de vorm en de constructie, zonder
verdere illusie, zonder diepere betekenis.
Tijdens het Modernisme is de verhaalvertellende manier van ontwerpen geheel
uit het zicht geraakt.
‘Het credo “form follows function” had
niets te doen met de delicate manier
van het ‘vertellen’ van verhalen via
composities in ontwerpen voor tuinen
en landschappen.’ (Van der Westen &
Westerink 2006, p.21)

Als reactie op het Modernisme kwam het
Postmodernisme op, waar het belang van
verhalen vertellen langzaam maar zeker
werd herontdekt. Hier is er echter sprake
van een duidelijke splitsing in de disciplines kunst en landschapsarchitectuur.
Kunstenaar
‘Ik ben een God in het diepst van mijn
gedachten’, zei ‘Tachtiger’ Willem Kloos
over zichzelf. De kunstenaar als allerindividueelste schepper is een betrekkelijk
jong fenomeen dat zijn intrede doet in de
Romantiek eind achttiende eeuw. In de
loop van de negentiende eeuw ontstaat
er een sterke reactie op het Academisme
dat het onderwijssysteem in Europa en
de VS domineerde. Deze Avant-garde

3.5 The estrangement between the artist and the
landscape architect
As mentioned above, the garden art tradition is a mine of
expressive forms which elucidates the culture and conception
of society. Though, the statement of Cusveller and Melis can be
understood when one sees the further development of art and
landscape architecture.
For a long time the landscape architect got estranged with his
own tradition and the image of this landscape architect has
become stereotypical. The movement which made this was
Modernism, focussing on progression, rationality and effectivity.
During Modernism the narrated way of designing got completely lost. It was until Post Modernism, when this importance of
narrating and telling stories in the landscape was founded
again.
Artist
Artists started looking for new forms of art, in which the subjective reality was assigned a major role. In the course of the
twentieth century the ‘new’ artist mainly learned to ‘think free’
and to create on one’s own (ﬁgure 27).

Landscape architect
The landscape architect did not ﬁnd his way to Postmodernism
in the second half of the last century. He created theoretical
grounds and an analytical working method for designing the
landscape. An esthetical will of one’s own is suppressed by the
systematic landscape analysis in which design is inferior to the
natural facts (ﬁgure 28). This is completely at odds with the
aforementioned way of working of the artist.

kunstenaars willen zich niet langer
houden aan regels die teruggaan op de
eerbiedwaardige kunst van de klassieke
oudheid en Renaissance maar eigentijdse kunst maken en vormen nieuwe
stromingen naast de ofﬁciële academische kunst. Bovendien zorgt de opkomst
van de fotograﬁe dat de beeldende kunst
zijn monopolie binnen de beeldcultuur verliest. Als reactie hierop gingen
kunstenaars op zoek naar een nieuwe
vorm van kunst, waarin de subjectieve
werkelijkheid een steeds grotere rol ging
spelen (ﬁguur 27).

Landschapsarchitect
De landschapsarchitect is in de tweede
helft van de vorige eeuw niet de weg
van het postmodernisme ingeslagen
maar heeft als het ware de traditie
overboord gegooid. Hij meet zichzelf een
theoretisch onderbouwde en analytische
manier van werken aan die op het object
wordt losgelaten. Dit staat haaks op de
hiervoor genoemde manier van werken
van de kunstenaar. Daarnaast is een
landschapsarchitect gebonden aan een
bepaalde landschappelijke context.
Van Etteger (2003) noemt de landschapsarchitectuur ‘een gebonden kunst die een
speciﬁeke relatie heeft met zijn opdrachtgevers, beschouwers en gebruikers’
– wat voor de kunstenaar juist steeds
minder is gaan gelden. De landschapsarchitect moet daarom zijn keuzes kunnen
legitimeren en doet dit door middel van
landschapsanalyse (ﬁguur 28).

ﬁguur 27: Een belangrijk Avant-Garde werk is de
‘Ready-Made’ van Duchamp; Fountain, 1916-17
ﬁgure 27: One of the important AvantGarde artworks is that of Duchamp, the
‘Ready-Made’ Fountain, 1916-1917

Beide ontwikkelingen zorgen voor een
omslag in de twintigste eeuw. Wie nu
een kunsthistorisch overzicht bekijkt
ziet dat de Avant-garde stromingen het
beeld bepalen. Dit dringt ook door in het
kunstonderwijs, in de loop van de twintigste eeuw wordt de ‘nieuwe’ kunstenaar
voornamelijk geleerd te ‘vrijdenken’ en
zelf te scheppen.3

De oorsprong van deze landschapsanalyse ligt bij de eerste Wageningse
hoogleraar J.T.P. Bijhouwer (1898-1974).
Roncken (2003) beschrijft in zijn artikel
de gespleten erfenis van de modernen
dat Bijhouwer werd aangesteld met de
leeropdracht een systematisering te
zoeken om zo de vormwil van de ontwerper in te perken en het ontwerp ondergeschikt te maken aan de natuurlijke
gegevens. Dit alles om, zoals Roncken
stelt, ‘esthetische willekeur’ tegen te
gaan.
3) Interview met Ton Schulte,
kunsthistoricus
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3.6 Het grensgebied van de kunst
en de landschapsarchitectuur
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ﬁguur 28: een van de analysemiddelen van
de landschapsarchitect: het triplex model
ﬁgure 28: one of the means of the
landscape architect by which the landscape
can be analysed; the triplex model

Dit grensgebied tussen de kunsten en
de landschapsarchitectuur wordt in
de afgelopen decennia steeds vaker
opgezocht en daarmee lijkt de traditie weer in ere te worden hersteld.
Landschapsarchitecten
als
Adriaan
Geuze en Michael van Gessel laten dit
in hun werk duidelijk zien (ﬁguur 29 en
30). Wat vooral verschilt in hun manier
van werken met de hiervoor geschetste
‘puur’ analytische landschapsarchitect is
niet de aanpak, de landschapsanalyse,
want deze wordt wel degelijk grondig
uitgevoerd. Het is de uitgesproken eigen
visie die deze landschapsarchitecten
hebben op het landschap.

Nu moet worden onderstreept dat de
hierboven beschreven verschillen vrij
stereotiep zijn gesteld. Wel hebben
beide disciplines in deze tijd sterk eigen
kwaliteiten ontwikkeld. De landschapsarchitect heeft groot verstand van het
lezen van het (tastbare en niet-tastbare)
landschap en het daarmee contextbewust inpassen van ontwikkelingen, de
kunstenaar heeft een groot associatief
vermogen en kan daarmee immaterieel
erfgoed verbeelden.
Het grensgebied ligt daar waar de kunstenaar zich meer bezig gaat houden met
de context en daar waar de landschapsarchitect een meer subjectieve en sensitieve benadering heeft.
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ﬁguur 29: Het grensgebied tussen de
kunsten en de landschapsarchitectuur;
Adriaan Geuze, The Flowering City...
ﬁgure 29: The fringe area of art and landscape
architecture; Adriaan Geuze, The Flowering City...

We have to emphasize that these descriptions are quite stereotypical. Though, both disciplines have developed their own
speciﬁc qualities. The fringe area is the spot where the artist
is more focussed on the context and the landscape architect is
more subjective and sensitive.

3.6 The fringe area of art and landscape architecture
In the past decades the tradition is founded again as landscape
architects as Adriaan Geuze and Michael van Gessel clearly
show (ﬁgure 29 and 30). They still look very cautious at the
landscape but also have a clear style of their own.

Van Etteger (2003, p.53) states that this style is a reﬂection of
the esthetical preferences of the designer. This shows similarities with the ‘stereotypical’ artist as described before.

een artistiek, intellectueel en persoonlijk proces’, zoals kunst eerder in dit
hoofdstuk gedeﬁnieerd is. Doordat het
landschapsarchitectonisch ontwerp een
meer subjectieve inslag krijgt wordt het
makkelijker interpreteerbaar gemaakt.
Het roept namelijk de voor het identiteitsvraagstuk zo van belangzijnde emoties
op bij de waarnemer van het ontwerp.

The design is still bounded to the context but subjective reality
plays a great part in it. In this way it is art therefore it is ‘a result
of an artistic, intellectual and personal process’ as is described
earlier this chapter. Also the design becomes easier to interpret
because it evokes the emotions which are of great concern for
the perception of the public.

ﬁguur 30: ... en Michael van Gessel, Artis Dierenpark
ﬁgure 30: ... and Michael van Gessel, Artis Zoo

Van Etteger (2003, p.53) zegt hierover:
‘Het voordeel dat de kunstzinnig
ingestelde ontwerpers hebben, is
dat zij in feite eerlijker zijn in hun
oriëntatie op de wereld. Met open
vizier spreken zij opdrachtgevers aan
met hun esthetische voorkeuren. De
opdrachtgever heeft de keuze om deze
te delen of niet. Vaak is het zo dat
bureaus met een dergelijke oriëntatie
gevraagd worden voor opdrachten
omdat de opdrachtgever hun werk kent
en hun esthetische voorkeur deelt. Hij
weet nog niet wat het voor zijn eigen
locatie op zal leveren, maar hij kent de
stijl van het ontwerp. Deze stijl is een
reﬂectie van de esthetische voorkeuren
van de ontwerper.’

Vooral de laatste zin is hierbij van belang
en laat duidelijk de overeenkomsten
en verschillen zien met de ‘stereotype’
kunstenaar. De vorm staat niet los van
de context, maar de subjectieve werkelijkheid speelt wel een grote rol. Door
deze subjectieve werkelijkheid komt de
landschapsarchitectuur weer dichterbij
de kunsten, want dit is ‘het resultaat van

In tegenstelling tot de beeldende kunst
- die veel lijkt te willen markeren - zit
bij de landschapsarchitectuur juist de
grote kracht in de terughoudendheid.
Het heeft een activerende houding; de
landschapsarchitectuur is in staat op een
onopvallende manier het opdoen van
ervaringen te stimuleren. Bovendien zit
er een unieke kwaliteit in het feit dat de
landschapsarchitectuur, in tegenstelling
tot de andere kunsten, de ruimte biedt
om kunst in uit te oefenen.
Ook vanuit de kunsten zien we dat het
grensgebied wordt opgezocht en dat
hiervoor een andere manier van werken
wordt verlangd. Dit is in zekere zin al vanaf
het interbellum gaande. De beeldend
kunstenaars lijken vanaf die tijd meer en
meer met het publiek te willen communiceren. Ze trachtten de maatschappij en
de kunst met elkaar te verbinden en gaan
op zoek naar de bestaansgronden van de
kunst. Het communicatieve aspect met
het publiek is hierbij van groot belang.
In deze periode ontstaan denkbeelden
die direct aanleiding zijn geweest tot
kunststromingen die zich uiten in het
landschap, met de stroming Land art als
climax (ﬁguur 31).
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4) Stichting Ontwerp Platform
Arnhem [OPA] is een netwerkorganisatie (www.o-p-a.nl)

ﬁguur 31: In het werk van Robert Smithson
wordt het landschap betrokken; Spiral Jetty
ﬁgure 31: In the work of Robert Smithson
the landscape is involved; Spiral Jetty

Als reactie op de commercialiserende
maatschappij en de kunst ontstonden de Minimal art en Land art. Deze
stromingen stelden zich kritisch op ten
opzichte van de bestaande galerie- en
museumcultuur van dat moment door
werken buiten te realiseren, daar waar
de commercie geen invloed kan uitoefenen. Hierbij wordt het landschap voor het
eerst in de kunst betrokken. Daar waar
het landschap voorheen als achtergrond
had gediend, is het nu onderdeel van
het kunstwerk. In plaats van de werkelijkheid af te beelden, willen de Land
art kunstenaars een directe confrontatie aangaan met de werkelijkheid en er
direct mee in contact treden. (Kolen &
Lemaire 1999, p.437) Voor hen zijn de
bewustwording en bewustmaking van de
plek en van de relatie tussen mens en
natuur de uitgangspunten.
In deze stromingen fungeert kunst
echter nog als een autonoom werk. Het
gaat om het werk op zich en niet zoals
eerder genoemd, om het werk als bril
waardoor men naar het landschap kijkt.
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Maar ook hier lijkt verandering in te
komen. Tijdens het ontwerpcafé Kunst in
openbare ruimte, dat OPA4 organiseerde
op 16 januari 2007 in Arnhem, brachten
de meeste sprekers (allen kunstenaars)
naar voren dat het ontwerpen voor de
openbare ruimte vraagt om een speciﬁeke aanpak, waarbij de interactie tussen
kunstwerk en gebruiker voorop staat. Bij
het ontwerpen voor de openbare ruimte
is het van belang het werk als ‘toegepast
werk’ en ‘sociaal statement’ te zien, maar
zeker niet als een ‘individuele expressie’.
Van belang hierbij is aansluiting te vinden
op de activiteiten en het gedachtegoed
van de beschouwer en met het kunstwerk een boodschap over te brengen, de
beschouwer te verrassen, of hem ergens
bewust van te maken (De Keijzer 2007).
Kunst als allerindividueelste uitdrukkingsvorm wordt hierbij losgelaten.

3.7 Conclusie
Cusveller en Melis (2006, p.13-16)
stellen dat kunstenaars vaak beter in
staat zijn dan ruimtelijk ontwerpers
het ‘mentale’ landschap te laten zien.
Dit blijkt echter geen waarheid (meer)
te zijn. De landschapsarchitect en de
kunstenaar kunnen beiden putten uit
een lange traditie van het verbeelden
van de cultuur. Wanneer we terugblikken in de geschiedenis wordt het duidelijk dat beiden beschikken over zeer
veel beeldende middelen die de cultuur
kunnen spiegelen en ervaarbaar kunnen
maken zodoende een uitdrukking zijn
van de cultuur. De landschapsarchi-

In arts the Land Art movement shows a great importance in
being conscious of the landscape context (ﬁgure 31).
Still, this type of art acts as autonomous work and not, as is
mentioned before, as the glasses through which one can see
the landscape.
Also this is changing. During the ‘design café Art in Public
Space’ it was said that public space has speciﬁc needs, in
which the interaction between artwork and user is most important. Art in this sense is no longer the individual expression of
an artist.
3.7 Conclusion
Both art and landscape architecture possess expressive instruments which are able to reﬂect culture and public perception.

Moreover, it is al about how to develop a landscape in which
there is space for every individual to interpret this landscape
and the culture. Therefore we should not think in separate disciplines. Instead, we should consider the landscape as starting
point (as a process which can be interpreted), art by means of
which the interpretation of the landscape is possible and what
sort of art is quested by the landscape at a certain moment.
To do this it is important to realize, the artist and the landscape
architect have speciﬁc qualities of their own. While the
landscape architect tends to comply with the landscape and
only then to add something, the artist creates visible works by
means of which the culture will become perceptible. The other
way or around, art has to contribute in the experience of the
landscape and it depends on this landscape if there is a need
for expressive- or landscape-architectonic art.

tect gebruikt hier inderdaad fysieke /
landschappelijke elementen voor, maar
is hierdoor juist in staat het verhaal van
de plek te vertellen.

dat de functie van kunst hier is (of het nu
beeldende kunst is of landschapsarchitectonische kunst), dat het moet bijdragen aan het ervaren van dit landschap.

Bovendien zou er geen sprake meer
moeten zijn van de stereotypen ‘de
autonome kunstenaar’ en ‘de analytische landschapsarchitect’ wanneer je
het landschap en de identiteitskwestie
als uitgangspunt neemt. Hier gaat het er
niet om wie wát beter kan zodat deze
persoon voortaan altijd bij het identiteitsvraagstuk ingezet kan worden. Het
gaat er om hóe we een landschap kunnen
ontwikkelen waarin ruimte is voor elk
individu om een eigen interpretatie van
dit landschap en de cultuur te maken. Dit
betekent dat we uit moeten gaan van het
landschap (als interpreteerbaar object)
en kunst (als datgene wat die interpretatie helpt mogelijk te maken) en van wat
voor soort kunst dat landschap op dat
moment vraagt.

Ondanks de conclusie dat we het niet
moeten zoeken in dualistisch denken,
is het een feit dat deze tweedeling in
de realiteit wel bestaat. In het volgende hoofdstuk gaan we daarom wel op
deze dualistische denkwijze door. Het
weergeven van deze discussie over het
verschil tussen de landschapsarchitect
en de kunstenaar is van belang om uit te
vinden waar nu de werkelijke behoeften
liggen bij het beleefbaar maken van de
cultuur en hoe beide disciplines deze dan
beleefbaar maken. Bovendien kan hier
uit naar voren komen of een samenwerking tussen beide disciplines kan leiden
tot een optimaal beleefbaar en eigen
landschap.

Het is daarbij dus wel van belang in te
zien dat de beide disciplines hun eigen
beeldende kwaliteiten hebben. De
landschapsarchitect is wellicht eerder
geneigd zich eerst naar het landschap te
voegen en dan pas iets toe te voegen5 –
waardoor er eigenlijk ‘onzichtbaar werk’
ontstaat – maar wat wel degelijk zorgt
voor een interpreteerbaar landschap.
De kunstenaar daarentegen zal eerder
een zichtbaar werk creëren waardoor de
cultuur waarin men leeft tot uitdrukking
kan komen en ervaarbaar kan worden.
Wat duidelijk mag zijn is dat de gemeenschappelijke noemer het landschap is en
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4.
4. LANDscape ARTitecture
4.1 Introduction
Although the argument of Cusveller and Melis is refuted in the
former chapter, the dualistic view on the difference of both disciplines still exists. Therefore it is interesting to give an overview
of the arguments which are present in the current discussion. In
this way we can ﬁnd out what the under laying wishes are when
we want the story of the place and the culture to be experienced. What can both disciplines learn from each other? And
what is the surplus value of a collaboration between the two
disciplines? This is what this chapter is about.

4.2 Argument for more sensitivity and subjectivity
Weilacher (1999) states it is important to reveal results from
objective scientiﬁc research in a way they can be comprehended and experienced by a larger group of people.

LANDscape ARTitecture
4.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is een
aantal belangrijke conclusies getrokken. Het identiteitsvraagstuk kan beantwoord worden door naar het verhaal van
de plek te zoeken. Door het onthullen
van dit verhaal, het markeren van dat
wat bestaat en essentieel is op die plek
en het bieden van ruimte aan contextbewuste nieuwe ontwikkelingen, kan
een gebiedseigen landschap ontwikkeld
worden. Hierin is ruimte voor elk individu om vorm en inhoud te geven aan een
eigen levende cultuur in plaats van een
opgelegde. Aangezien kunst deze eigen
interpretatie mogelijk maakt is het een
optimaal middel om in te zetten in het
identiteitsvraagstuk. ‘Kunst kan hierbij
kritisch zijn, het kan historische diepte
weergeven en het kan ons tot reﬂectie aanzetten. Via kunst kan daarom
de kwaliteit van de beleving van het
landschap verhoogd worden.’1
Onze nieuwsgierigheid gaat daarom uit
naar de (beeldende) kracht van kunst,
die sterk communicatief werkt. Welke
aspecten maken dat kunst deze kwaliteiten in zich heeft? In de volgende paragrafen gaan we hier dieper op in. Hierbij
integreren we mede de discussie over
de bijdrage van de landschapsarchitect
en de kunstenaar in het identiteitsvraagstuk. Uit het vorige hoofdstuk komt naar
voren dat er momenteel vrij dualistisch
gedacht wordt. Zoals ook uit het vorige

hoofdstuk blijkt, is het niet zo eenzijdig als hier wordt voorgesteld. Het is
eerder afhankelijk van wat het landschap
‘vraagt’. Toch willen we stimuleren dat
de kunstenaar en de landschapsarchitect
eens wat meer bij elkaar in de keuken
zouden kijken. In de volgende paragrafen gaan we daarom in op wat de twee
disciplines van elkaar zouden kunnen
leren. Afsluitend kijken we naar wat de
meerwaarde van een samenwerking zou
zijn.

4.2 Pleidooi voor meer sensitiviteit en subjectiviteit
Wat duidelijk naar voren komt in de
huidige discussie is, dat degenen die
pleiten voor een grotere rol van de
kunsten dit voornamelijk doen vanuit
een hang naar een meer subjectieve en
sensitieve benadering van het landschap.
Deze behoefte is er niet voor niets, maar
heeft onder andere te maken met het
feit dat wij mensen de oorzaak zijn van
de eerder genoemde negatieve ontwikkelingen. Weilacher (1999, p.9) noemt
als reden dat we ons er steeds meer
van bewust zijn dat we niet ‘voorspelbaar zijn’ aangezien we ook een wezen
zijn dat intuïtief reageert en handelt. Hij
zegt daarom ook dat het belangrijk is om
de resultaten die we krijgen uit objectief
wetenschappelijk onderzoek ook subjectief begrijpelijk en beleefbaar te maken
voor een groter publiek.

1) Uitspraak Erik Luermans,
tijdens symposium Landkunst
te Den Bosch 5 oktober 2007
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Zo zouden we meer aandacht moeten
besteden aan de ruimtelijke aspecten
van de werkelijkheid en dan niet alleen
diegene die een resultante zijn van onze
historisch-geograﬁsche analyses. Van
Etteger (2003, p.54) zegt hierover;
‘De open ruimte van de veenweidegebieden is zo prachtig, omdat dat
nu eenmaal de verschijningsvorm is
van het dominante grondgebruik als
grasland. Door de openheid kun je
aﬂezen dat de waterstand er hoog is
of dat er veen in de bodem zit. Zelden
laten we ons uit over deze kwaliteit
in de zin dat die het mogelijk maakt
om de lucht in al zijn hevigheid te
bewonderen of om de lijnen van het
perspectief naar de horizon te zien
lopen, op het gevoel van rust dat deze
openheid ons kan bezorgen of over het
enorme gevoel van eenzaamheid dat
ons daar kan overweldigen.’ (ﬁguur
32)

Van Etteger gaat hierbij in op die
kenmerken die de identiteit of, zoals wij
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ﬁguur 32: De openheid van de
veenweidegebieden kan een gevoel van
eenzaamheid of juist rust bezorgen
ﬁgure 32: The wide landscape of
the peed meadows can give you a
feeling of rest or loneliness

het liever noemen, het verhaal van de
plek vertellen. Bovendien hecht hij groot
belang aan de ervaring – het prikkelen
van alle zintuigen (ﬁguur 33). Hij besluit
zijn verhaal met de uitspraak dat een
‘een scheutje meer kunst in de opleiding
van de landschapsarchitect zeker geen
kwaad zou kunnen. Breng de studenten meer begrip bij van wat kunstenaars
doen en leer ze verhalen vertellen.’
Er wordt in de huidige discussie door
meerdere
partijen
opgeroepen
te
stoppen met de krampachtige behoefte
een pure wetenschappelijke discipline te
zijn. Weilacher (1999, p.39 en p.9) zegt
hier twee dingen over:
‘Dissatisfaction with always being
given the same ecologically, socially
and functionally ‘correct’ answers for
landscape design, largely devoid of
any aesthetic qualities, has lead to
increasing interest the experimental
involvement of art in landscape and
nature. At the moment a persistent,
impersonal academicism is spreading.
In contrast, the strongly experimental
explorations of art repeatedly open
up new ways of perceiving nature
subjectively and experiencing landscape personally.’
‘Particularly Land Art, which attempts
“to win back nature as space which
allow sensory perception, space in
which a relationship between man
and the environment becomes at all
possible again”, is seen as an exemplary
approach to the question of developing
a new language in the landscape.’

De landschapskunstenaar Jeroen van
Westen (Metz 2006, p.149) onderkent

We should not only give attention to the spatial aspects which
are the result of historical-geographical analysis, yet also the
aspects which evoke emotions or arouses our senses (ﬁgure
33) (Van Etteger, p. 54). Van Etteger mentions as an example
the feeling of loneliness which can overwhelm you when you
visit the peed meadows in Noord-Holland (ﬁgure 32). These
aspects are also part of the story of the place. Furthermore
Weilacher pleads for a less forced pure scientiﬁc approach (see
quotes on this page).

The sensitivity which is used to create works of art give the
possibility for the public to interpret the artwork on one’s own.
When this sensitivity is used in landscape design it will have the
same effect. This is exactly what is meant with ‘offering space
for people in which they can shape and give meaning to their
own living culture’ as is mentioned in chapter 2. Landscape
architects as Bernard Lassus, Kathryn Gustafson and Peter
Latz already practice in this way.
A good example is the way on which some post-industrial
terrains are transformed. For example the Landscape Park
Duisburg Nord of Peter Latz (ﬁgures 34 and 35) (see quotes of
Reed on this page).

dit en denkt dat het vakgebied van de
landschapsarchitect wellicht te verbonden is geraakt met het programma van
eisen en de opdracht en daarmee verwijderd van zijn oorsprong. Hij vindt het van
belang mensen op een andere manier
naar hun omgeving te laten kijken en
een kunstwerk maakt dit volgens hem
mogelijk. Hij zegt;
‘Het kan onderdelen van die omgeving
zichtbaar en beleefbaar maken, die in
de loop van de tijd ondergesneeuwd
zijn geraakt en vervolgens uit onze
kennis en bewustzijn zijn verdwenen.´

Juist de sensitiviteit die kunstenaars
gebruiken in hun werken maakt het voor
beschouwers mogelijk een eigen interpretatie aan die werken te geven. Wanneer
die sensitiviteit door landschapsarchitecten opgepakt zou worden voor het
landschap, betekent dit dat gebruikers,
door het interpreteren van het ontwerp,
er hun eigen waarde aan kunnen geven.
Dit is precies hetgeen wat in hoofdstuk 2
benoemd wordt als ‘het bieden van een
casco waarbinnen een levende cultuur
mogelijk is’.
Bij een aantal landschapsarchitecten
is deze sensitieve benadering goed te
zien. Landschapsarchitecten als Bernard
Lassus, Kathryn Gustafson en Peter Latz
laten een sterk beeldende en verhalende
kracht in hun ontwerpen zien. Bovendien geven ze daarnaast ook de veranderende opvatting van de natuur en de
relatie tussen mens en omgeving weer.
Uit verschillende bronnen komt ook
expliciet de vraag naar voren naar een

ontwerptaal die de discussie losmaakt
over deze veranderende opvatting en
relaties. Een goed voorbeeld van een
antwoord op deze vraag is de manier
waarop sommige postindustriële gebieden worden omgetoverd tot landschapsparken – waar onze ervaringseconomie
en daarmee dus de aandacht voor het
ervaren en beleven hoogtijdagen viert.
Reed (2006, p.25) zegt hierover:
‘These abused sites are transformed
... into places for leisure activities and
redevelopment. Traditionally, industry
and urban infrastructures pose a threat
to our notion of landscape, at least one
based on a pastoral ideal. … While those
bucolic ideals reﬂect the values and
landscape of a preindustrial, largely
agrarian world, today the designer’s
task is to transform what we might
think of as blighted sites into places that
challenge not only our preconception
of what makes a park but also what
makes a landscape beautiful.’

Het Landschapspark Duisburg Nord
naar een ontwerp van Peter Latz is hier
een ultiem voorbeeld van (ﬁguur 34
en 35). Hier zijn de industriële relicten
als bruggen, gastanks en kolenmijnen
hergebruikt voor het programma van het
park maar ook als zichtbare herinnering
aan het verleden van het gebied.
‘Rather than try to erase the past
... Peter Latz recognized that the
combination of industry and nature
results in an experience rich with
memories, associations, and feelings.’
(Reed 2006, p.125)
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ﬁguur 33: we zouden meer aandacht moeten besteden
aan de ruimtelijke aspecten van de werkelijkheid en
dan niet alleen diegene die een resultante zijn van onze
historisch-geograﬁsche analyses, maar juist diegenen
die emoties uitlokken of meerdere zintuigen aanspreken
Figure 33: We should not only give attention to the
spatial aspects which are the result of historicalgeographical analysis, yet also the aspects which
evoke emotions and / or arouses our senses
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ﬁguur 34 + 35: Peter Latz, Landschaftspark Duisburg Nord; industriële relicten zijn hergebruikt voor het
programma van het park maar ook als zichtbare herinnering aan het verleden van het gebied
Figure 34 + 35: Peter Latz, Landschaftspark Duisburg Nord; industrial relics are re-used for
the programme of the park, yet also as visible memory of the history of the area.

4.3 Argument for an unorthodox and contextconscious method of working.
To design in a way in which not only history yet also the future
reﬂects on the present it can sometimes be important to take
on an unorthodox approach (Van Schendelen 2006, p.170).
This approach is a much named reason for the deployment of
artists.
Peter Latz is a follower of these arguments and brings up
several statements. (see quotes on this page of Weilacher).

Peter Latz heeft zodoende in zijn ontwerp
die aandacht besteed aan de ruimtelijke aspecten van de werkelijkheid – en
dan niet alleen diegene die een resultante zijn van onze historisch-geograﬁsche analyses – waar Van Etteger2 zo
op hamert. Bovendien is er in het park
ruimte gemaakt om niet te alleen te
kijken maar ook om aan te raken, op
te klimmen, kortom ruimte waar al je
zintuigen worden aangesproken. Op deze
manier is het mogelijk het landschap het
meest intens te ervaren.

4.3 Pleidooi voor de onorthodoxe
en contextbewuste aanpak
Ook het identiteitsvraagstuk geeft in
de discussie aanleiding tot inzet van de
kunsten in het landschap. Van Schendelen (2006) gaat hier op in door te onderstrepen dat cultuuruitingen onlosmakelijk zijn verbonden met gevoelens van
(regionale) identiteit. Initiatieven die
deze gevoelens trachten te versterken
moeten daarom gedragen worden door
de bevolking. Hierbij noemt ze expliciet
het in hoofdstuk 2 besproken historiserende aspect en het belang dat niet
alleen het verleden maar ook een visie
op de toekomst de reﬂectie op het heden
bepaalt.
‘Een ‘culturele onderstroom’ is daarbij
onontbeerlijk, waarbij originaliteit, een
onorthodoxe aanpak en onverwachte
wendingen in het planningsproces,
kunnen bijdragen tot nieuwe ontwikkelingen en nieuwe wegen.’ (Van
Schendelen 2006, p.170)

Vooral die onorthodoxe aanpak is een
veelgenoemde reden voor het inzetten van kunstenaars. Er wordt hierbij
genoemd dat de landschapsarchitect
vaak te voorzichtig is met het maken
van zijn plannen, met als reden dat de
opdrachtgever en de gebruiker tevreden
gesteld moeten worden. De vraag wordt
gesteld of de rol van de landschapsarchitect, zeker in het geval van het identiteitsvraagstuk, niet wat progressiever
mag zijn. Peter Latz stelt hierbij:

2) Zie uitspraak pagina 60

‘We need to introduce into landscape
architecture the ways that art perceives
and represents the environment, its
experimental strategies, not just in
one or two projects but in large scale.’
(Weilacher 1999, p.130)

Hij moedigt aan dat de landschapsarchitect meer lef toont.
‘Generally, our profession is happy to
play design games or delve into the
past. Perhaps this can be explained
by the mechanisms of our media
world. Most landscape architects don’t
have the courage to make use of the
languages of our contemporary culture.
Of course problems of acceptance play a
signiﬁcant role here, problems of which
I’m all familiar with. But contemporary
art and architecture also face these
problems. They are something we have
to learn to confront.’ (Weilacher 1999,
p.131)

De vraag zit hem dus in wat die ‘eigentijdse’ taal inhoudt en hoe de landschapsarchitect deze kan gebruiken. De kunstenaar wordt in deze discussie nu vaak als
eerste aangewezen om een goede oplos-
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sing aan te dragen en de landschapsarchitect wordt – zoals Witsen (2007, p.46)
het bewoordt – ‘in de wachtkamer gezet’.
Witsen zegt hierover:
‘De enigen die deze identiteit boven
water kunnen halen zijn kunstenaars,
gewend als ze zijn aan beschouwen,
interpreteren, relativeren en verbeelden.’

4) www.stichtinggang.org

3) In Twente onderzochten
kunstenaars en ontwerpteams
de vraag hoe je bij de regionale
planvorming de identiteit van
een gebied recht kan doen.

Hierbij meent hij dat de landschapsarchitect te snel geneigd is de fysieke eigenschappen van een gebied als dé identiteit
van dat gebied te bestempelen. Dit terwijl
een identiteitsstudie meer vraagt dan een
onderzoek naar de fysieke verschijning
van het landschap. In het vorige hoofdstuk hebben we onderkend dat dit laatste
waar is. Ook hebben we hierbij genoemd
dat het beeld van de landschapsarchitect
nogal eenzijdig is. De landschapsarchitect
úit zich misschien door middel van fysieke
elementen, dat betekent niet dat hij alleen
maar in staat is zich te baseren op dit
fysieke landschap.
Het artikel van Witsen over de ´Proeftuin
Twente´ laat echter zien dat het eigenlijk
niet gaat om het type onderzoek maar om
de uitkomst3. Hieruit blijkt dat het soms
juist niet de bedoeling of nodig is met een
werkelijk (fysiek) ontwerp te komen, maar
dat bijvoorbeeld het op gang brengen
van een discussie het enige is waar het
landschap op dat moment om vraagt. En
dit is inderdaad iets wat een landschapsarchitect niet direct gewend is te doen.
Interessant zijn in dit verband de zogenaamde P-reizen van Stichting G.A.N.G. (een
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samenwerkingsverband van vier kunstenaars). G.A.N.G. richt zich op nonplaces
als de parkeerterreinen bij pompstations
langs snelwegen. Zij noemen dit de parallelle wereld; waarbij activiteiten los staan
van hun geograﬁsche ligging. Door middel
van het organiseren van excursies – de Preizen – naar deze parallelle wereld is het
mogelijk deze wereld te ervaren (ﬁguur
36).
‘Door het oneigenlijk gebruik van plekken in de parallelle wereld wil P-reizen
de stilte van deze wereld doorbreken. Preizen ziet de parallelle wereld als een
legitieme bestemming van toeristische
dagtochten en meerdaagse expedities.
Ook seminars en bedrijfstrainingen
in de parallelle wereld behoren tot de
mogelijkheden bij P-reizen. In de markt
van belevenissen neemt P-reizen een
unieke positie in. P-reizen verzorgt
groepsreizen die speciaal, in overleg
met de opdrachtgever, op maat worden
gemaakt. Maak uw wensen kenbaar en
beleef een onvergetelijke ervaring in de
parallelle wereld.’4

ﬁguur 36: stichting G.A.N.G., P-reizen; helpt
bij het op gang brengen van een discussie
zonder een werkelijk (fysiek) ontwerp
ﬁgure 36: G.A.N.G., P-travels; helps initiating
a discussion without a real (physical) design

It is important to ﬁnd out what these ‘languages of our contemporary culture’ are. Witsen (2007, p.46) reveals in his article
that it is not always necessary to end with a physical design.
For example, initiating a discussion is sometimes the only thing
a landscape asks for.
An interesting example is the so-called P-travels of G.A.N.G. (a
collaboration of four artists). By organizing bus-travels to nonplaces, such as parking lots near gas stations at highways they
make it possible to really experience this places (ﬁgure 36).

This example, yet also the usage of different media, the organisation of events and happenings or performances can be
deployed to arouse people (ﬁgure 37). Bruinsma (2002) states
that this kind of art animates our curiosity, which in our daily
experience of the public space has fallen asleep.
Temporality has a great effect on the memory of people, which
physical objects not always have (see quote MacCannell on
this page) (ﬁgure 38). In fact, this emphasizes the fact that
trying to ﬁx ‘the’ identity of a place by physical objects, can have
the consequence that this place becomes inconspicuous.
On the other side, Martha Schwartz shows that a lasting
– physical – design can also arouse people. Her design on the
Whitehead Institute Splice Garden is not a typical ofﬁce garden
because it is completely artiﬁcial (ﬁgure 39).

Dit voorbeeld, maar ook bijvoorbeeld het
gebruik maken van media, het organiseren van evenementen en andere tijdelijke installaties, happenings of performances schudden de gebruiker wakker
(ﬁguur 37). Dit is belangrijk want over
het algemeen maakt de gebruiker van de
publieke ruimte een snelle, routinematige scan van de omgeving, waarna een
zeer vereenvoudigd beeld van de werkelijkheid wordt opgeslagen. Kunstcriticus
Max Bruinsma (2002) stelt hierbij dat:
‘kunst de nieuwsgierigheid animeert,
die in de dagelijkse ervaring van
de openbare ruimte misschien was
ingeslapen.’5

Bovendien benadrukt een dergelijke
oplossing ook het belang van ‘herinnering’. Dit belang kan uitgelegd worden
met het volgende voorbeeld. Voor
Revelatory Landscapes, een expositie
die in 2001 in San Francisco was, zijn
door kunstenaars en landschapsarchitecten een viertal tijdelijke site-speciﬁc
installaties gemaakt. In het gelijknamige
boek wordt door MacCannell (2001) juist
die tijdelijkheid van groot belang geacht.
Er wordt gerefereerd aan het oprichten
van blijvende monumenten, waarbij het
fysieke monument onderdeel wordt van
de ingeslapen waarnemingsroutine en er
eigenlijk voor zorgt dat de gebeurtenis
waarvoor het monument is opgezet niet
levend gehouden wordt of zelfs helemaal
uit de herinnering verdwijnt (ﬁguur 38).
‘There is no truer marker for the gap
between consciousness and a lost
object than absence. Navajo sand

paintings are destroyed in order for the
ceremonial process of their creation
to be remembered. So long as the
painting exists, the act of making it is
preserved in it, not in memory. Thus
from a Navajo standpoint, the Western
process
of
erecting
monuments
does not commemorate history but
effectively erases it from memory.’
(MacCannell 2001, p.27)

Eigenlijk zegt dit ook dat het trachten de
identiteit vast te leggen, juist zorgt voor
een omgeving die niet meer opvalt door
de ingeslapen waarnemingsroutine. Om
deze waarnemingsroutine te doorbreken
kan een onorthodoxe manier van aanpak
van belang zijn. Tijdelijkheid kan hierbij
een zeer goed middel zijn.

5) http://maxbruinsma.nl

Het is ook mogelijk om met een duurzaam
en fysiek ontwerp deze waarnemingsroutine te doorbreken. De Whitehead
Institute Splice Garden bijvoorbeeld, van
Martha Schwartz, is een geheel artiﬁciële
daktuin (ﬁguur 39). De planten zijn van
plastic, de strak geknipte heggen van
staal met Astroturf en het groene grind
bestaat uit geverfd aquariumgrind.
De tuin bevat twee boodschappen.
Ten eerste vroeg de commissie Marta
Schwartz een tuin te ontwerpen voor de
9e verdieping van een gebouw, terwijl het
gebouw absoluut geen mogelijkheden
bood om daar een tuin te ontwikkelen.
Bovendien wilde de commissie er geen
geld en moeite in stoppen. Het gebruik
van materiaal wat geen onderhoud heeft
en bovendien goedkoop is, is hier een
antwoord op. De tweede boodschap
verwijst naar de werkzaamheden die
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ﬁguur 37: evenementen en andere tijdelijke
installaties, happenings of performances
schudden de gebruiker wakker
ﬁgure 37: the organisation of events and happenings
or performances can be deployed to arouse people
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ﬁguur 38: wanneer een fysiek monument onderdeel
wordt van de ingeslapen waarnemingsroutine kan
het zijn dat de gebeurtenis niet levend gehouden
wordt of zelfs helemaal uit de herinnering verdwijnt.
J. van den Hof, monument ‘Zuil 1946’, Arnhem
ﬁgure 38: trying to ﬁx ‘the’ identity of a place
by physical objects, can have the consequence
that this place becomes inconspicuous. J. van
den Hof , monument ‘Zuil’ 1946, Arnhem

ﬁguur 39: Martha Schwartz laat zien dat een fysiek,
blijvend ontwerp, de waarnemingsroutine doorbroken
kan worden. Martha Schwartz, Splice Garden
Figure 39: Yet, Martha Schwartz shows that
a lasting – physical – design can also arouse
people. Martha Schwartz, Splice Garden.

4.4 Fascinating analysis and analyzed fascinations;
the importance of collaborating
The landscape architect comes to a design through a thorough
analysis, while the starting point of an artist often is his own
fascination. To realize and to use these qualities of both disciplines should be the basis for good collaboration (Van der Lee
2006).
It is a must that the layered landscape and its complexity, the
new adapted layers included, can be experienced. Top priority
lays in opening up the landscape with a ﬁne-mesh network of
public structures from which (and within) there is much to see,
to hear, to feel and to smell (Herngreen 2006, p.30-31). The
landscape architect has a great role in seeing through these
different layers and in connecting the existing structures and
networks with the new layers (ﬁgure 40).

in het biologisch centrum worden uitgevoerd, namelijk het splitsen van genen en
het gevaar daarvan. Door de vormgeving
van de tuin verwijst Schwartz naar de
mogelijkheden van het creëren van een
monster, waarbij ze ook de tuin als een
soort monster of Siamese tweeling ziet.
Dit is niet de typische kantoortuin waar je
zonder notie van je omgeving tijdens de
lunch je boterham op gaat zitten eten.

4.4 Fascinerende analyses en
geanalyseerde fascinaties;
het belang van samenwerken
Wat ondertussen duidelijk mag zijn is
het grote verschil tussen landschapsarchitecten en kunstenaars in denken en
aanpak. De gemeenschappelijke noemer
is het landschap en de functie van kunst
in dit landschap is dat het moet bijdragen
aan het ervaren van dit landschap en niet
als ‘mooimaker’ of ‘opleuker’. Zoals in
het vorige hoofdstuk al genoemd is; ‘Art
is not to beautify our world’. Het is van
groot belang dat de sensitiviteit ingezet
wordt voor het aanvoelen van de context,
voor iets wat ‘klopt’ in het landschap.
Waar de landschapsarchitect zich naar
een ontwerp laat leiden door een grondig
aangepakte analyse, begint een kunstenaar eerder met een fascinatie en maakt
vanuit deze basis zijn ontwerp. Een ander
verschil benoemt Van der Lee (2006,
p.174) als volgt:
‘... kunstenaars … zoeken meer direct
contact met de bewoners en plekken,
ze willen deze contacten rechtstreeks

in hun gedachtegoed betrekken en
leven inblazen. De ontwerpers zijn
daarentegen meer getraind in het
bedenken van abstract-theoretische
concepten die vaak over de hoofden
van de bevolking worden ontwikkeld
en opgelegd. Deze kloof zou moeten
worden overbrugd om een vruchtbare
kruisbestuiving tot stand te brengen
tussen de kunsten en het ruimtelijk
ontwerp.’

Die vruchtbare samenwerking ligt hem
vooral in het onderkennen en daarmee
gebruiken van de verschillende kwaliteiten van beide disciplines. Daarnaast is
een integrale aanpak van belang. Om nog
even terug te komen op de uitspraak van
Herngreen (2006, p.30-31):
‘… Een vereiste is ook dat al die
gelaagdheid en complexiteit, inclusief
de nieuwe toegevoegde lagen, moet
kunnen worden waargenomen. De
herontsluiting van het landschap met
een ﬁjnmazig netwerk van openbaar
toegankelijke structuren van waaruit
(en waarbinnen) van alles te zien, te
horen, te voelen en te ruiken valt, moet
een topprioriteit zijn.’

Die nieuwe toegevoegde lagen – of toe te
voegen lagen – zijn de grootste bedreiging voor het verlies aan identiteit. Deze
nieuwe ontwikkelingen moeten zich
kunnen verbinden met het gebied waar
ze landen. De landschapsarchitect speelt
een grote rol als het gaat om het doorzien
van die gelaagdheid en complexiteit in
het landschap en het verbinden van de
bestaande structuren en netwerken met
de nieuwe lagen (ﬁguur 40).
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Pas dan heeft ook de sensitieve factor een
waarde, aangezien het dan pas werkelijk
beleefbaar is.
Dirk Sijmons (2003) meent dat de
meerwaarde van kunstenaars zou liggen
bij het recyclen, oppakken of versterken
van ‘bijna uitgestorven’ sensaties in het
landschap.
‘De landschapsarchitectuur kan door na
tuurontwikkelingsprojecten ons cultuurlandschap meer spanning en diepte
geven, maar ook door het binnenhalen
van de kunstenaar, … in de te ver
doorgeschoten ontginningswoede. De
kunst kan de ongemakkelijke kant van
deze omgang verder uitdiepen dan ons
aan normen en functionele programma’s
gebonden vakgebied dat kan. Kunst kan
het ‘sublieme’ opwekken door dreigende
natuurkrachten de esthetische beleving
te laten verhevigen zoals de grote
pioniers van de land-art als Walter de
Maria dat propageerden.’ (Sijmons
2003, p.18)

Marijke van Schendelen (2006) onderkent
dit ook maar noemt wel dat, doordat kunst
‘ongemakkelijk’ kan zijn, een strategische
alliantie tussen kunstenaars en de bevolking en de planvormers die bij de ruimtelijke ontwikkelingen zijn betrokken van
essentieel belang is.
Paul Roncken heeft hierbij voor de
landschapsarchitect vooral een regisserende rol voor ogen. In zijn artikel De gespleten erfenis van de modernen (2003) geeft
hij een uiteenzetting van de verschillende
analysemethoden die een landschapsarchitect kan gebruiken. Hij zegt hierbij het
volgende;
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ﬁguur 40: De landschapsarchitect speelt een grote rol als het gaat om
het doorzien van de gelaagdheid en complexiteit in het landschap en het
verbinden van de bestaande structuren en netwerken met de nieuwe lagen
ﬁgure 40: The landscape architect has a great role in seeing through the different
layers and in connecting the existing structures and networks with new layers

‘Het gevolg van de aandacht voor
analyse van de context is de toename
van beïnvloedingsfactoren, meer dan
de oorspronkelijke opdracht aangaf
of voorzag. Mede daarom vormen
de uiteindelijke ontwerpen in de
praktijk zelden de effectieve kern
van de opdracht. De kracht van de
landschapsarchitect komt tot zijn
recht in het inzichtelijk maken van het
krachtenveld dat door de speciﬁeke
context wordt gegenereerd. Dit maakt
ingrepen
meestal
complexer
en
omvattender van aard, er zal moeten
worden samengewerkt om alle ingrepen
op elkaar af te stemmen.’ (Roncken
2003, p.56)

Een conclusie die hij hieruit trekt is dat het
ontwerpvoorstel afhangt van de gekozen
analysemethode en dat de basis van
iedere methode ligt bij de zoektocht naar
herdeﬁniëring van de opgave. Roncken

Only then the sensitive factor becomes valuable, as at that
moment the landscape becomes perceivable. Sijmons (2003)
states the artist qualities are at strengthening the scarce
sensations in the landscape. Art can arouse ‘the sublime’ by
making the esthetical perception greater through the threatening forces of nature. Roncken (2003) thinks of a directors role
for the landscape architect. Because of the before mentioned
qualities, the landscape architect can provide insight into the
speciﬁc context.
Roncken states that a design proposition depends on the
chosen method of analysis and that the starting point of each
method lays in re-deﬁning the assignment. This is something
the artist can learn from the landscape architect; in stead of
starting with a random fascination it is important to ﬁrst make
a analysis of the physical landscape. This will ‘tell’ what the
landscape ‘asks’ for. From that point using your fascination
and your associative abilities are important to come to a ﬁnal
design.

4.5 Conclusions
The sensitivity artists use in their design makes it possible to
(subjectively) interpret a (landscape)design. It is important to
intensify the perception of people, this can be done by arousing
all senses. In this way space is created in which a living culture
is possible.
The landscape architect has to be more progressive (as already
is done by artist and architects). Therefore we need to ﬁnd out
what the language of our contemporary culture consists of. We
will do this by analysing the submissions of the contest ‘Bakens
aan het Water’. This will not give a complete image, as only
physical objects are requested. Yet, temporality (as in happenings or performances) can also enlarge one’s perception.
The contest also does not include spatial designs. Yet, these
also can confront people. Though, it has to be said cautiousness is requested with designs as Martha Schwartz’s. It has to
be done in a context-conscious way.

ziet dit dan ook als een fundamentele
kwaliteit van de landschapsarchitect en
ziet dit als de onvervangbare bijdrage
die een landschapsarchitect kan leveren
in een planvormingsproces. In deze zin
zou een kunstenaar hier wat kunnen
leren van de landschapsarchitect. Een
soort van ‘bezint eer gij begint’. In plaats
vanuit een willekeurige fascinatie te
gaan werken is het juist belangrijk eerst
een analyse van het fysieke landschap
te maken. Hieruit komt naar voren waar
het verhaal van de plek verloren gaat (of
is gegaan) en waar het landschap om
vraagt. Vervolgens kan de kunstenaar
optreden en zijn aandacht vestigen op
het mentale landschap aldaar en worden
‘leuke ideetjes’ voorkomen.

4.5 Conclusies
In de huidige discussie wordt opgeroepen
het landschap meer subjectief en sensitief te benaderen. Juist de sensitiviteit
die kunstenaars gebruiken in hun werk
maakt het voor beschouwers mogelijk
er hun eigen interpretatie aan te geven.
Dit is ook mogelijk in het landschapsontwerp. Door het (subjectief) interpreteren
van het ontwerp kunnen gebruikers er
hun eigen waarde aan geven. Hierbij is
het belangrijk om er voor te zorgen dat
de beleving van de gebruiker geïntensiveerd wordt. Dit kan door middel van
het prikkelen van alle zintuigen. Op deze
manier wordt er een ruimte gecreëerd
waarbinnen een levende cultuur mogelijk
is.

De landschapsarchitect mag hierbij een
wat meer progressieve kant tonen en
meer gebruik maken van de taal van onze
huidige cultuur, zoals dit in de architectuur en kunst al gebruikelijk is. De vraag
is nu wat deze eigentijdse taal inhoudt.
Door middel van het analyseren van de
prijsvraag ‘Bakens aan het Water’, in deel
II van deze scriptie, hopen we deze vraag
voor een deel te kunnen beantwoorden.
Dit zal echter geen volledig beeld geven
aangezien in de prijsvraag expliciet de
vraag is gesteld een fysiek ontwerp te
maken. Uit het voorgaande blijkt echter
dat het niet altijd nodig is met een fysiek
ontwerp te komen. Soms is het op gang
brengen van een discussie of het wakker
schudden van de gebruiker het enige
waar het landschap om vraagt. Tijdelijke
installaties, happenings of performances
kunnen hier een oplossing voor zijn.
Daarnaast wordt er in de prijsvraag
niet gevraagd om een landschappelijk
ontwerp, maar om een keten van bakens.
Toch kan een landschappelijk ontwerp ook
zorgen voor een ‘confrontatie’, waardoor
de gebruiker zich meer bewust wordt
van zijn omgeving. De tuin van Martha
Schwartz6 is hier een goed voorbeeld
van. Martha Schwartz laat bovendien
zien dat er goed gekeken moet worden
naar de context. Een dergelijk ontwerp
is maar op weinig plekken ‘passend’. Het
is daarom van groot belang een keuze
te maken in de mate van opvallendheid
van het ontwerp – afhankelijk van de
context. In het toepassen van kunst of in
een kunstzinnige aanpak zit namelijk ook
een gevaar. In Nederland wordt alleen

6) Zie pagina 65
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7) Uitspraak Herngreen, zie
pagina 67

door de ‘rotonde kunst’ al duidelijk dat
niet alle kunst in het landschap heilig is.
Kunst is hier compleet subjectief, contexten functieloos en dit is, wanneer we
antwoord willen geven op het identiteitsvraagstuk, expliciet niet de bedoeling.
Zoals al eerder is genoemd, moeten we
uitgaan van het landschap (als interpreteerbaar object) en kunst (als datgene
wat die interpretatie mogelijk maakt), en
van wat voor soort kunst dat landschap
op dat moment vraagt. Soms kan een
subtiele ingreep (zoals het verwijderen
van een bosje waardoor andere elementen weer zichtbaar worden) meer dan
voldoende zijn, soms moet het onorthodox zijn in vormgeving, of soms juist
door niet in fysieke elementen te denken
maar in hoe je ervaring kan maken door
tijdelijke acties die voor altijd in de herinnering vastgespijkerd blijven. De eerder
genoemde sensitiviteit moet zodoende
ingezet worden voor het aanvoelen van
de context, voor iets wat ‘klopt’ in het
landschap.
Aangezien de kunstenaar en de
landschapsarchitect verschillen in hun
manier van denken en aanpak is het van
belang deze verschillende kwaliteiten te
onderkennen en te gebruiken. De kwaliteiten van de landschapsarchitect liggen
bij het doorzien van de gelaagdheid en
complexiteit in het landschap en het
verbinden van de bestaande structuren
en netwerken met de nieuwe lagen. Pas
dan heeft ook de sensitieve factor een
waarde, aangezien het dan pas werkelijk beleefbaar is. Juist op dit punt zou
een samenwerking met kunstenaars
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van groot belang zijn. Na de analyse en
herdeﬁniëring van de opgave kan mede
de fascinatie van de kunstenaar leiden
tot het ‘ultieme’ ontwerp. Zij kunnen op
dat punt verder gaan graven naar de
verhalen en elementen die zorgen voor
het cultuurbegrip van het landschap.
Vervolgens kan in samenwerking met
de landschapsarchitect gekomen worden
tot een ontwerp waarin de gevonden
identiteitsingrediënten worden opgelicht
– door het wakker schudden van alle
zintuigen – en worden verbonden door
een ‘ﬁjnmazig netwerk van openbaar
toegankelijke structuren’7.
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DEEL 1I

Part II consist out of the analysis of the contest ‘Bakens aan het Water’
and is divided in the following chapters:

Deel II bestaat uit de analyse van de prijsvraag Bakens aan het water en bestaat
uit de volgende hoofdstukken:

Chapter 5 – Introduction of the Analysis
Chapter 6 – Contest Analysis
Chapter 7 – Project Analysis
Projects

Hoofdstuk 5 - Introductie op de analyse
Hoofdstuk 6 - Prijsvraaganalyse
Hoofdstuk 7 - Projectanalyse
Projecten

p. 77
p. 83
p. 95
p. 100
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5.

INTRODUCTIE OP DE ANALYSE

5. Introduction of the Analysis
5.1 Introduction
Through analyzing the submissions of the contest ‘Bakens aan
het Water’, the current discussion on the identity issue and the
current practice are compared. The former chapters serve as
starting point for this analysis. To be able to tell the story of the
place, several tasks are important. These tasks are:
a.
b.
c.
d.
e.

Sensitive approach of the landscape: sorting out the
cacophony and the revealing of the world
History as a continuity
Contact with the landscape
Methods of communicating the story of the landscape
Meaningful new developments

5.2 Goal
The goal of our analysis of the contest ‘Bakens aan het Water’
is two folded. First, it is checking if the results from the literature
research is corresponding with what is seen in the submissions
of the contest. Secondly, it reveals the expressive instruments
and the role of landscape architecture and art within the identity
issue.

5.1 Inleiding
De voorgaande hoofdstukken vormen de
theoretische uiteenzetting van het identiteitsvraagstuk en de rol hierbij van de
kunstenaar en de landschapsarchitect.
Naast een theoretisch onderzoek is er,
aan de hand van de prijsvraag ‘Bakens
aan het Water’, tevens een terugkoppeling naar de praktijk gemaakt. De
inzendingen worden geanalyseerd om in
beeld te brengen of theorie en praktijk
met elkaar overeen komen. Juist de
analyse van een prijsvraag is hiervoor
een geschikt middel omdat de inzendingen goed met elkaar te vergelijken zijn.
Alle ontwerpen geven namelijk antwoord
op dezelfde vraag en richten zich op
hetzelfde gebied. Dit hoofdstuk gaat in
op de methode van analyseren van de
prijsvraag ‘Bakens aan het Water’.
Zoals al eerder genoemd in de inleiding,
hebben we voorafgaand aan dit onderzoek, in het kader van de prijsvraag
zelf een ontwerp ingezonden. Zowel het
deelnemen aan de prijsvraag, als het
theoretisch uiteenzetten van de discussie
helpt ons bij het verkrijgen van inzicht
in de opgave en bij het stellen van de
juiste vragen. Bovendien hebben we op
11 december 2007 een interview gehouden met Hermelinde van Xanten van
het CBKG. Zij heeft hierin meer verteld
over de achterliggende redenen voor het
uitschrijven van de prijsvraag, zie bijlage
II.

De voorgaande hoofdstukken over het
identiteitsvraagstuk dienen als basis
voor de analyse. Vanuit deze hoofdstukken hebben we de verschillende opgaven
geﬁlterd die van belang zijn om het
verhaal van de plek te kunnen vertellen.
Deze opgaven zijn;
a. Sensitieve benadering van het
landschap: het uitsorteren van de
kakofonie en het onthullen van de
wereld
b. Geschiedenis als continuïteit
c. Contact met het landschap
d. Methoden tot overbrengen van
het verhaal, de communicatie
e. Betekenisvolle vernieuwingen

5.2 Doel
In deze analyse zien we een tweeledig
doel. Namelijk ten eerste, het toetsen
van de praktijk (namelijk de inzendingen van de prijsvraag) met de discussie over het identiteitsvraagstuk. Ten
tweede, het onderzoeken van de rol van
de landschapsarchitect en de kunstenaar
bij dit identiteitsvraagstuk. Aan de hand
van de hiervoor geformuleerde opgaven
voeren we de analyse uit (ﬁguur 41).
Hierbij stellen we telkens de vraag: ‘Hoe
en in hoeverre hebben de ontwerpers
deze opgave uitgewerkt in hun inzending?’

77

Introductie op de analyse

����������������������������������������

��������������

���������

���������������

���������������

�����������������

������������������

�

ﬁguur 41: schema prijsvraaganalyse
ﬁgure 41: scheme contest analysis

In deze paragraaf lichten we kort de
opgaven toe;
a. Sensitieve benadering van het
landschap: het uitsorteren van de
kakofonie en het onthullen van de
wereld (ﬁguur 42 en 43)
Vanuit de literatuur komt het belang
van een sensitieve benadering van het
landschap naar voren. Op deze manier

ﬁguur 42: Uitsorteren
van de kakofonie
ﬁgure 42: Sorting
out the cacophony
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ﬁguur 43: Onthullen
van de wereld
ﬁgure 43: The
revealing of the world

ontstaat een brede kennis van de plek,
die belangrijk is om de kakofonie te
kunnen uitsorteren en de verhalen van
de plek te kunnen onthullen. De ontwerper dient bovendien bewust om te gaan
met het uitdrukken van deze verhalen.
Het is hierbij van belang ruimte te bieden
voor eigen interpretatie van de toeschouwer. De beleving van de omgeving en
dus de identiteit, is namelijk voor iedereen anders, en kan bovendien door de
tijd heen veranderen.
We zijn daarom nieuwsgierig naar de
keuzes die gemaakt worden bij het
vertellen van verhalen van het gebied,
bij het uitsorteren van de kakofonie.
Wat heeft de plek volgens de ontwerpers
nodig? Welk verhaal wordt er door hen
verteld? We vragen ons af of er verschil
zichtbaar is tussen de disciplines in de
manier waarop de kakofonie wordt uitgesorteerd en uitgebeeld.
b. Geschiedenis
(ﬁguur 44)

als

continuïteit

Het is van belang dat de ontwerper er
aan bijdraagt dat de continuïteit van het
landschap ervaren wordt, als schakel
tussen heden en verleden. We willen
weten hoe de ontwerpers inspelen op de
verschillende tijdslagen van het gebied.
Wordt de geschiedenis van het rivierengebied inderdaad als schakel gezien of
wordt er enkel ingezoomd op een verhaal
uit het verleden of het heden? En gaan
de disciplines hier anders mee om?

1. Sensitive approach of the landscape
Which choices are made when telling the story of the place,
with sorting out the cacophony? What, according to the designer, needs the place, which story is told? Are there differences
between the two disciplines?
2. History as a continuity
In which way are the designers showing the different timelayers? Is history seen as a continuity and are there different
approaches concerning this subject?

3. Contact with the landscape
In which way do designers arouse peoples senses and create
free public space? Are there differences between the two disciplines?
4. Methods of communication
Which strategies are chosen for making the beacon to communicate? How is the beacon shaped and where is it placed?
Does the beacon intensify the landscape and does it make
the landscape comprehensible? Which methods do both disciplines have?

2015
1500

1834

1782

2001
1950

ﬁguur 44: Geschiedenis
als continuïteit
ﬁgure 44: History
as continuity

c. Contact met het landschap (ﬁguur
45 en 46)
De gelaagdheid en complexiteit van het
landschap moet kunnen worden waargenomen. Het prikkelen van de zintuigen
(zien, ruiken, horen, voelen, proeven),
en zodoende het in contact komen met
het landschap, is hierbij van belang . Om
dit te bereiken is het noodzakelijk het
landschap goed ervaarbaar en toegankelijk te maken.
We willen weten in hoeverre de ontwerpers inspelen op de zintuiglijke ervaring
en op de toegankelijkheid van het gebied.
Gaan de disciplines hier op een zelfde
manier mee om?

d. Methoden tot overbrengen van
het verhaal, de communicatie van
het baken (ﬁguur 47 en 48)
Kunst (in het landschap) heeft een
duidelijke communicatieve rol. Naast het
vormgeven van het gekozen verhaal en
de vraag of dat verhaal dan ook werkelijk tot uitdrukking komt in het object,
heeft de communicatie te maken met
de boodschap ten aanzien van het
landschap. Het is de bedoeling dat het
publiek aan de hand van het baken het
verhaal van het gebied kan interpreteren. Dit betekent dat we uit moeten gaan
van het landschap (als interpreteerbaar
object) en kunst (als datgene wat die
interpretatie mogelijk maakt). Kunst kan
hierbij de beleving van het landschap
verhevigen, het kan historische diepte
weergeven en het kan ons tot reﬂectie aanzetten. Kunst kan de ingeslapen
waarnemingsroutine doorbreken.

ﬁguur 47: Kunst als ﬁguur 48: Doorbreken
interpretatiemiddel
waarnemingsroutine
ﬁgure 47: art as means
ﬁgure 49: breaking
of interpretation
through the routine
of perceiving

ﬁguur 45: Prikkelen
van de zintuigen
ﬁgure 45: Arouse
all senses

ﬁguur 46: verbinden
lagen en structuren
ﬁgure 46: connecting
layers and structures

We zijn daarom benieuwd naar de
vormgeving en lokalisering van het
baken. Welke strategie kiest de ontwerper om het baken te laten communiceren? We onderzoeken of het object het
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verhaal van het landschap intensiveert
en begrijpbaar maakt. Bovendien willen
we weten of de verschillende disciplines
een eigen manier hebben om het verhaal
over te brengen op het publiek.
e. Betekenisvolle
(ﬁguur 49)

vernieuwingen

Er komt uit de literatuur naar voren
dat het inpassen van vernieuwingen
op een betekenisvolle wijze van groot
belang is, zodat de vernieuwing niet als
verlies ervaren wordt. Het GBKG noemt
in de prijsvraag dat, door grootschalige
ruimtelijke ingrepen in de uiterwaarden,
de ruimtelijke kwaliteit, de herkenbaarheid en de eigenheid van het rivierenlandschap onder druk staan.
We zijn benieuwd of de ontwerpers
proberen in te gaan op deze ontwikkelingen, door er betekenis aan te geven en
of de reacties per discipline verschillend
zijn.

1) Onze stellingname is:
Door het samenbrengen van
het beeldend instrumentarium (strategieën, methoden,
beeldende vormen) uit zowel
de beeldende kunst als de
landschapsarchitectuur is het
mogelijk om het verhaal van
de plek te vertellen en nieuwe
ontwikkelingen zo in te passen
dat de kenmerkendheid van
het gebied blijft bestaan en
nivellering wordt voorkomen.
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ﬁguur 49: Betekenisvolle
vernieuwingen
ﬁgure 49: Meaningful
developments

Door het beantwoorden van deze vragen
gaan we uiteindelijk, naast het toetsen
van de theorie, kijken of onze stellingname1 klopt. Van daaruit worden conclusies

getrokken over het belang van het inzetten van kunst bij het identiteitsvraagstuk, de rol van de disciplines en het
belang van samenwerking. Bovendien
wordt ook andersom, vanuit de opgaven
uit de discussie en de antwoorden hierop
vanuit de inzendingen, gekeken of de
vraag van het CBKG juist gesteld is.

5.3 Methoden
Om de vragen bij de opgaven te kunnen
beantwoorden zijn er twee analysefases
uitgevoerd. De eerste is de prijsvraaganalyse, waarbij alle inzendingen zijn
geanalyseerd en geclassiﬁceerd. We
hebben deze analyse fase op een systematische manier uitgevoerd. Om de 5
opgaven uit de vorige paragraaf toetsbaar te maken, hebben we categorieën
geformuleerd. Door deze categorieën
vervolgens te combineren en tegen
elkaar af te wegen is het mogelijk om te
reageren op de 5 opgaven. Hierbij bekijken we enerzijds in hoeverre de inzendingen beantwoorden aan de discussie
zoals deze in deel I is beschreven en
anderzijds onderzoeken we de rol van de
landschapsarchitect en de kunstenaar bij
dit identiteitsvraagstuk.
De tweede analyse fase is een projectanalyse waarbij er uitgebreider wordt
ingegaan op enkele projecten. De projecten zijn naar aanleiding van de prijsvraaganalyse ingedeeld in typologieën.
Per typologie is beredeneerd een aantal
projecten geselecteerd en vervolgens
geanalyseerd. Een groot aandeel van

5. Meaningful new developments
How do designers react to the new developments in their
works? Do they give meaning to these developments?

5.3 Methods
To be able to answer these questions two types of analysis
were done. The ﬁrst is a contest analysis in which all submissions have been analysed and categorised systematically. The
second analysis is a project analysis in which some projects
are analysed in depth. The projects are grouped in typologies,
in this way selecting some projects became more logic.

All expressive instruments (strategies, methods and expressive
forms) are represented by icons. An hierachical overview can
be seen in chapter 8.

deze tweede analyse wordt beeldend
weergegeven, in de vorm van iconen,
pictogrammen en ontwerpstudies, om zo
het creatieve proces te benaderen, en de
verschillende methoden van de ontwerpers te abstraheren om ze zodoende
bruikbaar te maken als tools. Baljon
(1992) zegt over een beeldende manier
van analyseren:
‘By making use of the language of
drawing, design-speciﬁc matters can
be more easily considered, and the
result is conceivable and transmissible.
In this way, design analysis approaches
the fundamentals of the creative
process. Drawing brings one closer to
the activity of designing.’

Bovendien worden de inzendingen,
door het maken van conceptschetsen
en ontwerpoefeningen, beter onderling
vergelijkbaar. De beschrijvingen komen
tot stand door de inzendingen uitvoeriger te bekijken en door de ontwerper,
middels een interview, een aantal vragen
voor te leggen. Op deze manier komen
we meer te weten over het ‘waarom’ van
de inzending.

Het komt voor dat bepaalde elementen
uit het instrumentarium meerdere keren
ter sprake komen. We hebben, in verband
met de leesbaarheid, ervoor gekozen om
in deze gevallen de iconen niet te herhalen, en ze enkel op de meest relevante
plaats weer te geven.

Literatuur
Boeken
Baljon, L., Designing Parks, An examination of contemporary approaches to
design in landscape architecture, based on
a comparative design analysis of entries
for the Concours International: Parc de la
Villette, Paris 1982-3, Amsterdam, Architectura & Natura Press, 1992.

Daarnaast worden de verschillende
strategieën, methoden en beeldende
vormen in iconen weergegeven. Deze
worden in hoofdstuk 8 in een boomstructuur weergegeven waarin de verschillende iconen met elkaar verbonden
worden. De verschillende kleuren kaders
waarin de iconen geplaatst zijn hebben
met de uiteindelijke hierarchie in deze
boomstructuur te maken.
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6.
6. Contest Analysis
6.1 Method
To be as objective as possible the submissions were analysed
without knowing who submitted the project.
The ﬁve before mentioned tasks are the basis for the formulation of fourteen questions.
Questions on the identity-issue
1. Choice of location is context-bounded?
2. Choice of story is context-bounded?
3. Choice of form and material is context-bounded?
4. Does the design arouse multiple senses?
5. Is history seen as a continuity?
6. Does the design represent physical elements / mental
stories or political stories in the river-area?
7. How can the design be approached?
Questions on the role of both disciplines
8. Which methods are used to choose a story?
9. Which methods are used to choose a location?
10. How did the form of the object come into existence?
11. Does the design represent physical elements / mental
stories or political stories in the river-area?
12. What type of art is the design?
13. Are there beacons at multiple spots?

PRIJSVRAAGANALYSE
6.1 Methode - Prijsvraaganalyse
Aan de hand van de vijf opgaven zoals
ze zijn geformuleerd in het vorige hoofdstuk hebben we een aantal vragen
opgesteld. Vanuit deze vragen zijn
categorieën geformuleerd aan de hand
waarvan de inzendingen zijn geanalyseerd. De categorieën zijn verwerkt in
een door ons opgestelde database. Met
de database wordt het mogelijk vragen
te beantwoorden door categorieën met
elkaar te combineren.
Om de inzendingen zo objectief mogelijk
te kunnen beoordelen hebben we
gebruik gemaakt van het feit dat ze allen
anoniem zijn ingezonden. We wisten
daarom bij het beoordelen niet met wat
voor discipline(s) we te maken hadden.
Enkele punten hebben, naast het categoriseren, meer onderbouwing nodig om
volledige informatie te kunnen geven en
worden daarom bij de projectanalyse in
hoofdstuk 7 behandeld.
Vragen
De volgende vragen hebben we opgesteld
aan de hand van de vijf opgaven;
Vragen over het identiteitsvraagstuk:
1. Is de keuze voor de locatie gebonden
aan de context?
2. Is de keuze voor het verhaal gebonden aan de context?

3. Is de keuze voor de vorm en materialisering gebonden aan de context?
4. Wordt er d.m.v. het werk op meerdere zintuigen ingespeeld?
5. Worden de geschiedenis gezien als
schakel / continuïteit, of wordt er
verwezen naar een speciﬁeke geschiedenis?
6. Verbeeldt het baken fysieke /
landschappelijke
elementen,
een
verbeelding van verhalen / herinneringen of politieke grenzen ín het
rivierengebied?
7. Is er rekening gehouden met de
bereikbaarheid, evt. door middel van
het toevoegen van routing?
Vragen over de rol van de kunstenaar /
landschapsarchitect:
8. D.m.v. welke methode wordt gekomen
tot de keuze voor een verhaal?
9. D.m.v. welke methode wordt gekomen
tot de keuze voor een locatie?
10. Hoe is er gekozen voor een vorm?
11. Verbeeldt het baken fysieke /
landschappelijke elementen, een
verbeelding van verhalen / herinneringen of politieke grenzen ín het
rivierengebied?
12. Wat voor soort kunst is er gemaakt?
13. Is het werk onorthodox of subtiel?
14. Wordt het gekozen baken op meerdere plekken toegepast?
Vanuit bovenstaande 14 vragen hebben
we voor de beantwoording ervan telkens
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keuzemogelijkheden geformuleerd welke
dienen als toetsingscriteria. Bijvoorbeeld
bij vraag 1: ‘Is de keuze voor de locatie
gebonden aan de context?’, horen de
volgende keuzemogelijkheden: contextgebonden en contextloos.
1) Het doel van de prijsvraag is
het beleefbaar maken van de
identiteit van het rivierengebied. Het CBKG heeft daarom
gevraagd naar een (serie van)
baken(s) -artistieke invullingdie de identiteit van het gebied
versterken.
2) Wanneer we het over
ontwerpers hebben bedoelen
we degene die een inzending
hebben ingestuurd en dus een
baken hebben ontworpen.
3) Afvallers zijn: CXXIV, dwaal,
Waalformaat, XLIII, XMMCCCLLLLX, Aquosus, Vleermuisbakens, Levend Baken,
Point, Morgen aan de Rivier
en Meander

De vraag van het CBKG1 betekent dat
de ontwerper2 moet nadenken over drie
aspecten. De eerste gaat over de identiteit van het rivierengebied, waarbij de
ontwerper een keuze moet maken over
het verhaal dat hij wil overbrengen aan de
waarnemer, de inhoud. De tweede richt
zich op de manier waarop er invulling
wordt gegeven aan de serie van bakens,
dit gaat over vorm en materialisering.
De derde keuze heeft te maken met de
plekken waar het baken geplaatst gaat
worden, de locatie(s). Om deze reden
zijn de toetsingscriteria ingedeeld in de
drie aspecten: inhoud / vorm en materiaal / locatie. Achter elk criterium staat
naar welke van de veertien subvragen er
wordt gerefereerd (ﬁguur 50).

Database
De categorieën zijn verwerkt in een
database. Hierin zijn alle 110 inzendingen van de prijsvraag ‘Bakens aan het
Water’ ingevoerd. Voor alle inzendingen
zijn de hiervoor opgesomde categorieën
beantwoord. Dit is gedaan door middel
van het invullen van formulieren (ﬁguur
51).
De inzendingen zijn beoordeeld zonder
kennis te hebben van de discipline of de
namen van de ontwerpers. Achteraf zijn
bij alle inzendingen de informatie van de
inzenders toegevoegd. Van de in totaal
110 inzendingen zijn na het invoeren van
de formulieren 11 inzendingen3 afgevallen. Hierbij bleek geen of onvoldoende
informatie beschikbaar te zijn om de
inzending te kunnen analyseren. Met de
overgebleven 99 inzendingen hebben we
vervolgens de eerste analysefase uitgevoerd.

ﬁguur 51: Formulier database
ﬁgure 51: Form database
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These questions are made multiple-choice questions (ﬁgure
50) and the answers to all submissions have been put in a
database by using forms (ﬁgure 51). At the end it was possible to analyze 99 of the 110 submissions (the other 11 did not
supply enough information).

Inhoud

Vorm en materiaal

Gekozen locatie(s)

Context (vraag 2)
* Contextgebonden
* Contextloos

Vorm (vraag 3)
* Contextgebonden
* Contextloos

Context (vraag 1)
* Contextgebonden
* Contextloos

Verhaal (vraag 6, 11)
* Verhaal gaat uit van het fysieke landschap (heden en
verleden, maar moet wel nú nog zichtbaar aanwezig zijn)
* Gaat uit van mentale landschap (verhalen, legendes,
herinneringen, gebeurtenissen)
* Verhaal richt zich op het beleidslandschap (politieke grenzen)
* Geen van beide (algemeen, niet vanuit het mentale of
fysieke landschap afgeleid)
* N.v.t.: geen verhaal

Materiaal (vraag 3)
* Contextgebonden
* Contextloos

Methode (vraag 9)
* Analytisch
* Associatief

Uitvoering (vraag 10)
* Expliciet, reden voor de vorm is toegelicht
* Impliciet, reden voor de vorm is niet toegelicht

Bereikbaarheid (vraag 7)
* Ja, automatisch bereikbaar (ligt aan dijk / weg)
* Ja, routing toegevoegd
* Nee, alleen zichtbaar
* N.v.t. (bijvoorbeeld alleen een concept)

Methode (vraag 8)
* Analytisch, onderzoekend, systematisch
* Associatief, vrij

Verbeelding (vraag 12)
* Autonoom abstract
* Autonoom figuratief
* Toegepast
* N.v.t. (bijvoorbeeld in geval van concept)

Zintuigen (vraag 4)
* Alleen zien
* Meerdere zintuigen
* N.v.t. (wanneer het bijvoorbeeld alleen een concept is)

Aanwezigheid, de mate van interventie (vraag 13)
* Onorthodox
* Subtiel
* N.v.t.

Aantal (vraag 14)
* 1 object
* Meerdere objecten
* N.v.t.

Tijd, baken verwijst naar (vraag 5)
* een historische identiteit van het gebied
* naar een hedendaagse identiteit van het gebied
* combinatie historisch / hedendaags identiteit van het gebied
* N.v.t.: verwijst niet naar het gebied
ﬁguur 50: Toetsingscriteria
ﬁgure 50: Test conditions
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6.2 Resultaten Prijsvraaganalyse
In deze paragraaf zetten we de resultaten
van de prijsvraaganalyse uiteen. Hierbij
wordt er a. eerst uiteengezet wie er een
ontwerp hebben ingezonden, waarbij
het gaat om disciplines en samenwerkingsverbanden. Vervolgens worden de
in hoofdstuk 5 genoemde opgaven een
voor een behandeld:
b.
c.
d.
e.

uitsorteren van de kakofonie
geschiedenis als continuïteit
contact met het landschap
methoden tot overbrengen van het
verhaal, de communicatie van het
baken
f. betekenisvolle vernieuwingen
De analyse van deze opgaven wordt
gezien de grote omvang niet in zijn geheel
in dit hoofdstuk weergegeven. Voor een
totaalbeeld en de bijbehorende tabellen
en graﬁeken, zie bijlage III. In dit hoofdstuk worden telkens geheugensteuntjes
gegeven voor wat er in het theoretische
deel naar voren is gekomen, waarna de
conclusies besproken worden met de
daarvoor relevante bevindingen.
a. Wie hebben er mee gedaan?
Uit de huidige discussie over de rol van
kunstenaars en landschapsarchitecten
bij het identiteitsvraagstuk, blijkt dat de
kunstenaar over het algemeen beter in
staat wordt geacht in te spelen op de
mentale laag en daarmee op het identiteitsgevoel. Met onze hypothese stellen
wij dat de samenwerking tussen beide
tot een optimaal resultaat zal leiden.
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Opvallend is dat het grootste deel van de
ontwerpers kunstenaars zijn (98 personen) en maar een vrij klein aandeel
bestaat uit landschapsarchitecten (13
personen) en architecten/stedenbouwkundigen (6 personen). Ook het samenwerkingspercentage ligt vrij laag, 79%
van de ontwerpers werkte individueel,
11% werkte samen maar binnen het
eigen vakgebied en slechts 10% werkte
samen met een andere discipline.
De ongemengde samenwerkingsverbanden (bijv twee samenwerkende
kunstenaars of twee samenwerkende
landschapsarchitecten) niet meegerekend, laat het volgende zien:
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a. Who participated?
- 98 artists, 13 landscape architects, 9 architects
- 79% worked individual, 11% collaborated with the same discipline, 10% collaborated with another discipline (see ﬁgure)
Architects done really well; 1 on 3 is nominated. Collaborations;
1 on 3,5 is nominated. Individuals: 1 on 7 (landscape architects) and 1 on 8 (artists) is nominated.

b. Sorting out the cacophony
Five types of stories are told:
1 On the physical landscape (still is visible)
2 On the mental landscape (stories, legends, memories,
happenings)
3 On the political landscape
4 Common story which is not related to the river-area
5 No story at all
Physical stories are mostly told by landscape architects and
architects (83% / 86%). Most artists tell mental, political and
common stories (71%). (ﬁgure 52 and 53)

Hieruit blijkt dat de architecten/stedenbouwkundigen het opvallend goed
gedaan hebben in de prijsvraag: 1
op de 3 inzendingen is genomineerd.
Daarnaast valt ook op dat samenwerken
met een andere discipline loont, hiervan
is 1 op de 3,5 inzendingen genomineerd.
Dit tegenover de individuele inzendingen
van de landschapsarchitecten en kunstenaars waarvan respectievelijk 1 op de 7
en 1 op de 8 inzendingen genomineerd
werden.
Deze gegevens zijn echter gebaseerd op
de vraag van het CBKG. We mogen er
hierbij niet van uitgaan dat de genomineerden ook het beste zijn in het vertellen van het verhaal van de plek zoals dit
in het theoretische gedeelte is beschreven.
b. Uitsorteren van de kakofonie
Vanuit de theorie komt naar voren dat
de landschapsarchitect eerder geneigd is
het verhaal van het landschap te vertellen dat uitgaat van het fysieke landschap
(1). Waar het verhaal over het fysieke
landschap altijd contextgebonden is,
kan een mentaal verhaal daarentegen
contextgebonden (bijvoorbeeld speciﬁek
over een gebeurtenis in het gebied [2]
of politieke grenzen [3]) of contextloos
zijn (waarbij bijvoorbeeld een algemeen
bekend verhaal zoals een mythe als
uitgangspunt genomen wordt [4]). Uit de
theorie komt naar voren dat de kunstenaar vaker gericht is op deze mentale
kant (2, 3 en 4) (ﬁguur 52 en 53).

In de prijsvraaginzendingen zijn vijf
soorten verhalen te onderscheiden:
1. Het verhaal gaat uit van het fysieke
landschap (heden en verleden, maar
moet wel nú nog zichtbaar aanwezig
zijn).
2. Het verhaal gaat uit van mentale
landschap (verhalen, legendes, herinneringen, gebeurtenissen).
3. Het verhaal richt zich op het beleidslandschap (politieke grenzen).
4. Het verhaal is algemeen; niet vanuit
het mentale of fysieke landschap
afgeleid.
5. N.v.t.: geen verhaal

ﬁguur 52: context
gebonden verhalen /
context related stories

?

ﬁguur 53: contextloze
verhalen / general
stories

Uit de prijsvraag blijkt inderdaad dat
de architecten/stedenbouwkundigen en
landschapsarchitecten zich meer richten
op het fysieke verhaal van het Rivierengebied (nr. 1) (respectievelijk 83% en
86%). Kunstenaars haken op hun beurt
meer in op het mentale verhaal (nr. 2 en
3) of een algemeen verhaal (nr. 4) (71%
van de kunstenaars).
Vanuit de theorie wordt de landschapsarchitect een meer analytische werkwijze
toegekend en de kunstenaar een meer
associatieve.
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De methode van werken van de ontwerpers
blijkt in eerste instantie afhankelijk te zijn
van het soort verhaal dat er verteld wordt,
het feit of het verhaal contextgebonden is of
niet en of er een fysiek, mentaal of politiek
verhaal verteld wordt. De inzendingen
gericht op de fysieke kant (1) komen vaak
op een analytische wijze tot stand terwijl
mentale verhalen (2, 3 en 4) daarentegen
via een associatieve methode ontstaan.
Opmerkelijk hierbij is dat ook veel kunstenaars op analytische wijze tot een fysiek
verhaal komen. En dat de ene landschapsarchitect die een mentaal verhaal verteld,
dit vrij associatief doet. Hieruit maken we
op dat het verschil in werken samenhangt
met het verschil waarop beide zich voornamelijk focussen; de landschapsarchitect op
het fysieke landschap, de kunstenaar op
het mentale landschap. Wel is het zo dat de
kunstenaars vaker kiezen voor het vertellen van een mentaal verhaal en zodoende
vaker associatief werken. Zie ﬁguur 54, 55
en 56).

!!
ﬁguur 54: analytisch
/ analytical method

ﬁguur 56: vrij associatief
/ free associative method
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ﬁguur 55: associatief
/ associative method

ﬁguur 57: meerdere
zintuigen / arousing
multiple senses

We hebben naar aanleiding van de
theorie geconcludeerd dat wanneer je
het verhaal van de plek wilt vertellen het,
over het algemeen, van belang is dat de
inhoud contextgebonden is (dit is het
geval bij de mentale, fysieke en politieke
verhalen). Indien er een nieuw verhaal
verteld wordt, moet kunst als ‘lapmiddel’
worden voorkomen en dient het baken
gericht te zijn op het ervaarbaar maken
van het landschap en zou het meerdere
zintuigen moeten prikkelen (ﬁguur 57).
Het is opvallend dat veel verhalen in de
prijsvraag (33% van alle inzendingen)
niet aan het landschap zijn gerelateerd
(algemeen verhaal [4] en n.v.t. [5]).
In dit geval is de inzender waarschijnlijk van mening dat er in het (toekomstige) landschap te weinig samenhang is
waardoor een nieuw verhaal een interessant antwoord kan zijn. Om te beantwoorden aan het identiteitsvraagstuk, is
het bij een dergelijk contextloos verhaal
van groot belang dat er meerdere zintuigen worden geprikkeld, waardoor het
landschap in zijn totaliteit ervaarbaar
wordt. Het blijkt dat maar 5 van de
33 inzendingen aan deze eis voldoen.
Opvallend is dat juist de contextgebonden inzendingen (fysiek [1], mentaal
[2] en politiek [3]) in veel grotere mate
meerdere zintuigen aanspreken. Veelal
wordt dit door middel van een analytische werkwijze bereikt.
c. Geschiedenis als continuïteit
Vanuit hoofdstuk 3 komt naar voren dat
het van belang is dat de ontwerper moet
bijdragen aan het ervaren van de conti-

It appears that submissions which are focussed on physical
stories (no 1) have a analytical working method while mentalbased stories (no 2, 3 and 4) have an associative working
method. It is not depending on type of discipline. (ﬁgure 54-57)
Many stories are not river-area based (33% of all submissions).
To meet the identity issue it is important in this cases to arouse
multiple senses by which it becomes possible to perceive the
landscape in total. It appears that only 5 of the 33 submissions
comply with this.

c. History as continuity
It is questionable if, when the design only consists of one
beacon, it is possible to meet the experience of the layered
landscape and its complexity, the new adapted layers included, in total. Therefore the relationship between object (one or
multiple) and represented time (history, present or history as a
continuity) is studied.
Artist often choose both options (one or multiple objects) and
only one time layer, which also means that only one speciﬁc
story is told. Landscape architects often choose multiple
objects and see history as a continuity. The landscape in total
is made perceivable.
Many physical stories show history as continuity. Only few
historical stories are told by both disciplines.

nuïteit van het landschap, als schakel
tussen heden en verleden. Bovendien
is het van belang om de gelaagdheid
en complexiteit van het landschap te
doorzien en bestaande structuren en
netwerken te combineren met de nieuwe
lagen.
We vragen ons af of het mogelijk is de
– in de theorie zo van belang geachte
– gelaagdheid en complexiteit van het
gehele rivierengebied ervaarbaar te
maken door het plaatsen van een enkel
object of dat er beter voor meerdere
objecten gekozen kan worden. Om dit
te kunnen beantwoorden is er gekeken
naar de relatie tussen het object (één
of meerdere) en de tijd die het vertegenwoordigt (geschiedenis, heden of
geschiedenis als continuïteit).
De gegevens laten zien dat 48% van het
totale aantal inzendingen de geschiedenis beschouwt als combinatie, als continuïteit. Over het algemeen wordt er,
ongeacht de discipline, gekozen voor
meerdere objecten.
Opvallend is dat kunstenaars bijna net
zo vaak kiezen voor een enkel object als
voor meerdere. Bovendien verbeelden
de objecten vaak maar één tijdslaag of
zelfs geen tijdslaag. Dit houdt daarmee
ook in dat ze één speciﬁek verhaal uit
het landschap vertellen in plaats van het
geheel.
De landschapsarchitect is eerder geneigd
meerdere objecten te plaatsen en hierbij
geschiedenis als continuïteit ervaarbaar

te maken. Hierbij wordt zodoende het
gehele landschap beleefbaar gemaakt.
Blijkbaar is het bij het fysieke verhaal
eenvoudiger om de combinatie aan
tijdslagen naar voren te laten komen,
gezien het hoge aantal inzendingen dat
binnen deze groep valt. Opvallend is,
dat er zeer weinig een enkel historisch
verhaal wordt verteld.
d. Contact met het landschap
Uit de literatuur komt naar voren dat
het landschap het meest intens ervaren
wordt wanneer het ontsloten is met
een netwerk van openbaar toegankelijke structuren, zodat de mogelijkheid
geboden wordt om alle zintuigen aan te
spreken. Met name de kunstenaar zou
in dit ‘prikkelen van de zintuigen’ goed
zijn.
De ‘goede’ inzendingen zijn diegene die,
zoals in de vorige opgave al is genoemd,
meerdere tijdslagen aanspreken. Hierbij
is het mogelijk, dat de blik gericht wordt
naar het object (alleen zien) en zo het
verhaal verteld (ﬁguur 58), of dat het
object een podium biedt om ‘vanaf te
ervaren’ en zodoende meerdere zintuigen worden aangesproken (ﬁguur 59).

ﬁguur 58: object
verteld verhaal /
object tells story

ﬁguur 59: Tribune
/ tribune
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De inzendingen die maar één tijdslaag
vertegenwoordigen en niet zijn gericht
op meerdere zintuigen vertellen niet het
verhaal van de plek aangezien ze niet in
staat zijn het geheel te laten ervaren /
cultuurruimte te bieden. Ze richten zich
speciﬁek op één verhaal uit het geheel.
Opvallend is het grote aantal inzendingen door kunstenaars (38% van totaal
aantal kunstenaars) die geen tijd of
slechts één tijdslaag vertegenwoordigen.
Ook opvallend is dat kunstenaars vooral
gericht zijn op het ‘alleen zien’ (71%
procent van de kunstenaars) terwijl de
andere disciplines meer gericht zijn op
het prikkelen van alle zintuigen. Van de
overige disciplines is slechts 30% van de
bakens ‘alleen zichtbaar’.
Bij het onderzoeken van de bereikbaarheid van de inzendingen blijkt dat het
overgrote deel van de inzendingen enkel
zichtbaar is vanaf de dijken. Daarnaast is
nog een redelijk aantal inzendingen (11)
direct aan de dijk gerealiseerd waardoor
ze automatisch bereikbaar zijn, en vanaf
dat punt het landschap ervaren kan
worden.
Routing wordt voornamelijk ingezet bij
meerdere objecten (22 van de 23 inzendingen met routing) en daarbij ook vooral
bij meerdere zintuigen (18 van de 23).
De disciplines anders dan de kunstenaar
clusteren zich voornamelijk binnen deze
combinatie (meerdere objecten – routing
– meerdere zintuigen) (ﬁguur 60).
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ﬁguur 60: routing
/ paths

Opvallend bij 3 projecten is dat ze wel
meerdere zintuigen willen aanspreken
maar niet aan routing gedacht hebben,
waaronder 2 landschapsarchitecten.
Juist bij dit vakgebied zou men verwachten dat deze routing een grote rol moet
/ kan spelen.
e. Methoden tot overbrengen van
het verhaal, de communicatie van
het baken.
In de literatuur wordt genoemd dat de
rol van kunst in het landschap ligt bij
het verhevigen van de beleving van dit
landschap. Kunst kan hierbij kritisch zijn,
het kan historische diepte weergeven
en het kan ons tot reﬂectie aanzetten.
Via kunst kan daarom de kwaliteit van
de beleving van het landschap verhoogd
worden.
Wanneer we kijken naar de vormgeving
en lokalisering van het baken wordt een
aantal dingen zichtbaar. Kunstenaars
werken meer autonoom (ﬁguratief of
abstract), terwijl de andere disciplines en
samenwerkingsverbanden meer toegepast werken. De autonome werken zijn
veelal alleen om te zien, namelijk 86%,
terwijl maar 27% van de toegepaste
werken alleen zichtbaar is.

d. Contact with the landscape
There are two possible options to make history perceivable
as continuity; by focussing one’s eyes on the object(s) or by
offering a stage from which can be experienced, in this way all
senses are aroused. Many artist’ submissions only focus one’s
eyes. Other disciplines are more focussing on arousing all
senses. 23 submissions include routing in their design. (ﬁgure
58-60)

e. Methods of communication
Many artist’ submissions are autonomous (ﬁgurative or
abstract), while other disciplines tend to work applied. Most
autonomous works focus one’s eyes (86%), whilst many applied
works arouse all senses (83%). 33% of the autonomous works
apply history as continuity against 87% of the applied works.
Remarkable is that most materials and forms are not contextbounded while it seems to be more logic to choose a contextbounded form/material to tell the story of the landscape. Artists
(53%) apply more context-bounded forms and materials than
landscape architects (29%).
f. Meaningful new developments
See project analysis

6.3 Conclusions
Comparing the disciplines
It can not be said explicitly that artists are ‘better’ in telling the
story of the place than landscape architects, though in the
current discussion it is said.
All landscape architects apply history as continuity, which can
be related to their before mentioned quality of seeing through
the layered landscape and its complexity and connecting
present structures with new layers. This is not natural for the
artists.

Wanneer we enkel gaan kijken naar de
werken die meerdere tijdslagen aanspreken – de werken die theoretisch gezien
het belangrijkst zijn – blijkt dat van de
in totaal 66 autonome werken nog maar
22 overblijven (= 33%), terwijl van de
in totaal 30 toegepaste werken er 26
overblijven (= 87%).
Een toegepast object wordt voornamelijk gemaakt om het fysieke verhaal van
het landschap te vertellen (67% van de
toegepaste objecten). Toch worden de
meeste verhalen door middel van een
autonoom werk verteld (67% van alle
inzendingen), waarbij bij het algemene verhaal de focus ligt op een ﬁguratief object en bij het fysieke en mentale
verhaal de focus op een abstract object.
Opvallend is dat de vorm- en materiaalkeuze relatief vaak compleet contextloos
is. Dit terwijl juist bij het vertellen van
het verhaal van de plek het logischer
lijkt om voor een meer contextgebonden
aanpak te kiezen. Het fysieke verhaal
wordt daarbij nog het meest contextgebonden vormgegeven. Algemene en
mentale verhalen zijn daarentegen vaak
geheel contextloos. De kunstenaar werkt
nog het meest contextgebonden (53%
van de kunstenaars). Dit tegenover de
landschapsarchitect die relatief vaak
compleet contextloos werkt (71% van de
landschapsarchitecten).
F. Betekenisvolle vernieuwingen
Er komt uit de literatuur naar voren dat
het inpassen van vernieuwingen op een
betekenisvolle wijze van groot belang

is, zodat de vernieuwing niet als verlies
ervaren wordt.
We zijn benieuwd of de ontwerpers proberen in te gaan op nieuwe ontwikkelingen,
door er betekenis aan te geven en of de
reacties per discipline verschillend zijn.
Deze vragen zijn binnen de prijsvraaganalyse niet te beantwoorden aangezien
ze te veelzijdig zijn. In de projectanalyse
gaan we hier verder op in.

4) Wedstrijd programma
‘Bakens aan het Water’, zie
bijlage I

6.3 Conclusie Prijsvraaganalyse
Disciplinevergelijk
In de theorie wordt genoemd dat de
kunstenaar beter is in het vertellen
van het verhaal van de plek dan de
landschapsarchitect. Uit de analyse
komt naar voren dat dit niet zo expliciet
gezegd kan worden. Over het algemeen
is het wel zo dat de landschapsarchitect
eerder voor het fysieke verhaal kiest en
de kunstenaar voor het mentale verhaal,
maar dit zegt niets over hun kwaliteiten.
Alle deelnemende landschapsarchitecten
beschouwen de geschiedenis als continuïteit, terwijl dit voor de kunstenaars
niet van zelfsprekend is. Deze observaties kunnen gerelateerd worden aan de
in de theorie genoemde kwaliteit van
de landschapsarchitect: het doorzien
van die gelaagdheid en complexiteit in
het landschap en het verbinden van de
bestaande structuren en netwerken met
de nieuwe lagen.
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Het feit dat met name kunstenaars de
kracht hebben om in te spelen op de
zintuigen van het publiek blijkt binnen de
prijsvraaginzendingen niet te kloppen.
We vragen ons daarom af of dit met
een gebrek aan vrijheid in de opdracht
te maken heeft. Het CBKG vraagt speciﬁek om fysieke bakens; ‘het gaat om
een fysiek merkteken dat zichtbaar is
en duurzaam (dus geen virtueel baken
en/of eenmalige manifestatie)’.4 Door de
speciﬁeke vraag van het CBKG lijken de
autonoom kunstenaars enkel nog een
optie te zien in het plaatsen van een
autonoom object. Of willen kunstenaars
vooral hun eigen idee vormgeven en
biedt het landschap daar ruimte voor?
Binnen de projectanalyse willen we hier
dieper op ingaan.
Percentueel gezien richt de landschapsarchitect zich, meer dan de kunstenaar, op
de ontsluiting van het gebied. Wellicht is
dit voor de hand liggend, aangezien het
om een meer landschappelijke opgave
gaat. Maar het is wel degelijk van groot
belang bij het beleefbaar maken van het
gebied en daarbij het ervaren van de
identiteit. Communicatie verloopt per
slot van rekening soepeler wanneer je
met elkaar in contact bent.
De landschapsarchitect werkt meestal
toegepast en de kunstenaar meestal
autonoom. Hieruit kunnen we concluderen dat de sterke kant van de kunstenaar
bij de vormgeving ligt en de landschapsarchitect moeite heeft om het bedachte
concept in een (autonome ofwel opvallende) vorm te gieten. Dit leidt weer
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tot het gegeven dat kunst de waarnemingsroutine kan doorbreken, terwijl het
landschap vaak voor lief wordt genomen.
We vragen ons af of dit te maken heeft
met het feit dat het materiaal en de
schaal waar de kunstenaar mee werkt
anders is dan die van de landschapsarchitect? Ook hier willen we dieper op
ingaan bij de projectanalyse.
Overzicht beeldende methoden en
strategieën
Wanneer we het landschap ervaarbaar
willen maken en ruimte willen bieden
voor een levende cultuur, lijkt het erop
dat het vertellen van een contextgebonden verhaal (fysiek, mentaal of politiek)
het ‘best’ werkt; ten eerste is het direct
aan het verhaal van de plek gekoppeld
en ten tweede spreken deze verhalen in
veel grotere mate meerdere zintuigen
aan dan ‘algemene’ verhalen. Zodoende
bieden ze meer ruimte om het verhaal
van de plek te ervaren en te begrijpen, en
is er ruimte voor eigen interpretatie van
de plek. De methode waarop dit gebeurt
is niet afhankelijk van de discipline maar
van het verhaal wat gekozen wordt.
Het verhaal gebaseerd op het fysieke
landschap komt over het algemeen op
analytische wijze tot stand, de mentale
kant op een associatieve wijze.
Wat wel voortkomt uit de analyse is dat
het verhaal gebaseerd op het fysieke
landschap het best de mogelijkheid
biedt om de geschiedenis als continuïteit
te ervaren. Het plaatsen van meerdere
objecten in plaats van een enkele helpt
hierbij.

Because of the fact that artists do not arouse multiple senses
as much as stated in the current discussion, we question
ourselves if the formulation of the contest should be changed.
This will be discussed in chapter 9.
We can conclude that one of the qualities of artists is shaping a
form while the landscape architect has difﬁculties with shaping
the concept into a (autonomous or prominent) form. This will be
discussed more in-depth in chapter 9.
Overview of expressive instruments
It appears that context-bounded stories give the best results in
creating space for a living culture. Stories based on the physical landscape give the best results for experiencing history as
continuity, this includes placing multiple objects instead of one.
Providing paths give the possibility to arouse one’s senses.
Applied objects mostly are used to tell the physical story of
the landscape. This makes logic because it are objects which
function as a stage from where the landscape can be experienced. Mental stories mostly are told by abstract objects. Also
this makes sense because abstract objects are open for multiple interpretations as is the mental landscape.

Routing wordt voornamelijk ingezet in
ontwerpen met meerdere objecten en
waarbij wordt ingespeeld op meerdere
zintuigen. De meeste ontwerpers maken
het baken echter alleen zichtbaar, of het
baken is automatisch bereikbaar vanaf
de dijk. Nog geen kwart van de ontwerpers gaan in op het ontsluiten van het
gebied. Dit is een opvallend gegeven,
aangezien er in de literatuur een groot
belang gehecht wordt aan het ontsluiten
van gebieden, om daarmee het ervaren
van de identiteit te vergroten.
Een toegepast object wordt voornamelijk gemaakt om het fysieke verhaal
van het landschap te vertellen. Dit is in
feite ook wel logisch aangezien het vaak
een object is van waaruit/af dit fysieke
landschap ervaarbaar wordt, wat maakt
dat het verhaal leesbaar wordt. Bij het
mentale landschap ligt de focus op een
abstract object. Ook dit is verklaarbaar.
Wanneer de ontwerper de nadruk wil
leggen op het ervaren van het mentale
landschap, is het van belang om niet een
voorgeschoteld verhaal aan te bieden,
het mentale landschap is namelijk voor
iedereen anders. Het is meer voor de
hand liggend om vorm te geven aan een
‘vrij interpreteerbaar baken’ door middel
van abstracte objecten, aangezien deze
de vrijheid geven hier een eigen invulling
aan te geven.
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7.
7. Project Analysis
7.1 Method
All projects are grouped in four typologies. Within these typologies ten projects are chosen to analyse in-depth and to compare
with each other. This is done by;
-

Content: what message, what elaboration, which location.
State of the art: The ﬁve aforementioned tasks.
An evaluation with critics, methods and strategies. By
means of interviews it becomes clear how the designers
see their role within the identity issue.

PROJECTANALYSE
7.1 Methode – Projectanalyse
In deze analysefase gaan we dieper in op
een aantal projecten. Voorafgaand aan
de analyse zijn alle inzendingen in vier
typologieën ingedeeld. Vervolgens zijn
tien inzendingen geselecteerd, zodanig dat
elke typologie is vertegenwoordigd. Om
deze analyse uit te voeren wordt gebruik
gemaakt van de ingezonden boekjes en
is er middels een interview een aantal
vragen aan de inzenders gesteld om meer
inhoudelijke informatie te verkrijgen. De
tien geselecteerde inzendingen analyseren we beschrijvend en beeldend, waarbij
we de volgende opbouw aanhouden:
1. Eerst wordt ingegaan op de inhoud
van de inzending, waarbij het gaat om
de boodschap die wordt verteld, de
uitwerking van het plan en de omgang
met de locatie.
2. Vervolgens wordt de planinhoud
gekoppeld aan de vijf opgaven die
volgen uit de huidige discussie over
het identiteitsvraagstuk zoals beschreven in hoofdstuk 5.
3. Tenslotte schrijven we een evaluatie over de projecten, waarbij we de
plannen kritisch bekijken en ingaan
op de methoden en strategieën van
de ontwerpers. Uit interviews die we
hebben afgenomen wordt meer duidelijk over de manier waarop de ontwerpers hun rol opvatten als het gaat om
het inzetten van kunst in het identiteitsvraagstuk.

Een onderling projectvergelijk leidt uiteindelijk tot een overzicht van beeldende
methoden en strategieën die inzetbaar
zijn bij het vertellen van het verhaal van
de plek.
Om een onderbouwde selectie te kunnen
maken van de tien inzendingen hebben
we vier typologieën gevormd. De typologieën zijn afgeleid uit de prijsvraaganalyse waarbij de verschillende mogelijkheden naar voren komen om het verhaal
van de plek te vertellen. De typologieën
laten zien dat er op een aantal manieren
gereageerd kan worden bij het inzetten
van kunst binnen het identiteitsvraagstuk. De indeling is tot stand gekomen
aan de hand van de volgende vragen:
a. Is de inhoud van het plan contextgebonden of contextloos en wat voor een
soort verhaal wordt er verteld?
De prijsvraag richt zich speciﬁek op
het Rivierengebied. De eerste vraag
is of de ontwerpers met hun ontwerp
inhaken op dit Rivierengebied, of dat ze
het noodzakelijk achten om een nieuw
verhaal aan het gebied toe te voegen.
In eerste instantie lijkt het voor de hand
liggend om bij een identiteitsvraagstuk
een contextgebonden verhaal te vertellen, toch blijkt er een aantal projecten
het verhaal van het gebied te onthullen,
middels een nieuw verhaal.
Over het algemeen richt de state of the
art discussie (deel I) zich op het uitsorte-
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ren van de verhalen die in het landschap
aanwezig zijn (de contextgebonden
verhalen) en gaat het er om, kunst te
beschouwen als middel waarmee het
landschap, de plek, beleefd kan worden.
Wanneer de inhoud van het plan contextgebonden is, betekent het dat er een
fysiek, mentaal of politiek verhaal verteld
wordt dat vanuit het landschap naar
voren komt. Indien de inhoud contextloos is, noemen we het een algemeen
verhaal. Dit houdt in dat er een nieuw
verhaal aan de kakofonie wordt toegevoegd. In enkele gevallen kan het ook
voorkomen dat er geen verhaal verteld
wordt.
b. Is het baken alleen zichtbaar, of
worden er meerdere zintuigen geprikkeld?
In de prijsvraag wordt gesteld dat het
baken beleefbaar moet zijn vanaf de
winterdijken. De vraag is hoe de ontwerper de identiteit middels zijn baken wil
laten beleven. Het baken kan aanzetten tot reﬂectie, enkel door het te zien.
Het baken kan ook gebruikt worden, als
plek om het landschap vanaf/vanuit/
middels te beleven. In dit laatste geval
spreken we van een algehele zintuiglijke
ervaring.
Naar aanleiding van de vorige vragen
is tot vier typologieën (ﬁguur 51)
gekomen.
In bijlage IV zijn de projecten weergegeven die per typologie naar voren
komen.
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The four typologies show the different ways in which art can
be applied within the identity issue. The grouping is done by
answering the next questions (ﬁgure 51):
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ﬁguur 51: Indeling typologieën
ﬁgure 51: typologies

Typologie 1: Contextloos / meerdere
zintuigen (ﬁguur 52)
De ontwerpen van typologie 1 vertellen
een algemeen verhaal, dat niet enkel
op het rivierengebied van toepassing is.
Het verhaal wordt ervaren doordat er
meerdere zintuigen geprikkeld worden.
Er vallen 5 inzendingen binnen deze
typologie.

ﬁguur 52: contextloos verhaal / meerder zintuigen
ﬁgure 52: no context / multiple senses

Typologie 2: Contextloos / alleen
zien (ﬁguur 53)
Onder typologie 2 vallen de ontwerpen
die een algemeen verhaal vertellen, die
door het publiek geïnterpreteerd kunnen
worden door het zien van de objecten.
De typologie bestaat uit 19 projecten.

Is the content context-bounded and what type of story is
told (physical, mental, political, common)?
Does the beacon arouse multiple senses or is it only to be
seen?

Appendix IV shows all projects in the different typologies. The
following typologies are formulated:
Typology 1:
no context / multiple senses (5 projects) (ﬁgure 52)
Typology 2:
no context / only to be seen (19 projects) (ﬁgure 53)
Typology 3:
context-bounded / multiple senses (26 projects) (ﬁgure 54)
Typology 4:
context-bounded / only to be seen (34 projects) (ﬁgure 55)

ﬁguur 53: contextloos verhaal / alleen zien
ﬁgure 53: no context / only to be seen

ﬁguur 55: contextgebonden verhaal / alleen zien
ﬁgure 55: context-bounded / only to be seen

Typologie 3: Contextgebonden /
meerdere zintuigen (ﬁguur 54)
Onder typologie 3 vallen de ontwerpen
waarvan het verhaal contextgebonden
is. De identiteit wordt door het publiek
ervaren doordat er meerdere zintuigen
geprikkeld worden. Onder deze typologie
vallen 26 inzendingen.

Projectkeuze per typologie
Middels deze projectanalyse analyseren
we tien inzendingen, dat is tien procent
van het totaal aantal inzendingen. Deze
tien zijn zo gekozen dat per typologie
ongeveer 10% binnen de selectie valt.
Uit typologie 3 analyseren we één project
meer, de reden hiervoor volgt.
Aantal
inzendingen

ﬁguur 54: contextgebonden verhaal
/ meerdere zintuigen
ﬁgure 54: context-bounded / multiple senses

Typologie 4: Contextgebonden /
alleen zien (ﬁguur 55)
De ontwerpen van de vierde typologie
richten zich ook op het verhaal van het
rivierengebied, het verhaal dient geïnterpreteerd te worden door het zien van het
baken. De typologie omvat 34 inzendingen.

Aantal
analyseren

Typologie 1 5

1

Typologie 2 19

2

Typologie 3 26

4

Typologie 4 34

3

Op basis van de volgende criteria, is er
binnen de typologieën voor de speciﬁeke
inzendingen gekozen:
1. Naar aanleiding van onze stelling
achten we het van belang om aandacht
te besteden aan de methoden en
strategieën van de verschillende disciplines, met name die van de kunstenaars en landschapsarchitecten. We
selecteren daarom projecten die zijn
uitgevoerd door verschillende disciplines en samenwerkingsverbanden.
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2. Om elke typologie in zijn gehele
breedte te laten zien, zoeken we naar
uiteenlopende verhalen. We proberen per typologie zowel inzendingen
te belichten die ingaan op het fysieke
landschap, het mentale landschap en
het politieke landschap.
3. Vervolgens is er gekeken naar het
aantal objecten, de bereikbaarheid en
de vormgeving, waarbij telkens geldt
dat er gekozen is voor een zo breed
mogelijk scala aan projecten.
4. Wanneer er tenslotte enkele projecten
overblijven die aan alle bovenstaande
punten voldoen, maken we een keus
voor het project dat naar ons idee
het meest representatief is voor die
typologie.
Typologie 1
algemeen verhaal meerdere zintuigen. 1 project
Uit deze typologie is Bullebak geselecteerd, aangezien het de enige inzending
is binnen deze typologie waarbij een
kunstenaar en een landschapsarchitect
samenwerken.
Typologie 2
algemeen verhaal alleen zien. 2 projecten
Binnen deze typologie hebben we de
projecten Filterﬂat en de Containers van
Archimedes geselecteerd. Beide zijn door
kunstenaars gemaakt, maar dat geldt
voor alle inzendingen uit deze typologie,
met uitzondering van een project dat
gemaakt is door een stedenbouwkundige. De aanpak van beide projecten is
echter zeer verschillend. De ontwerper

98

van Filterﬂat is meer analytisch te werk
gegaan terwijl de Containers van Archimedes juist op een associatieve wijze tot
stand is gekomen.
Typologie 3
verhaal
contextgebonden - meerdere zintuigen.
4 projecten
Eenheid in verscheidenheid is de enige
inzending binnen deze typologie waarbij
een kunstenaar en landschapsarchitect
hebben samengewerkt.
Dan worden er drie andere disciplines
of samenwerkingsverbanden behandeld. Als eerste is er in de inzending
Weerschijn (architect/stedenbouwkundige), anders dan bij Eenheid in verscheidenheid, slechts één object geplaatst
met een abstracte vormgeving. Terras
aan de rivier (autonoom kunstenaar)
is vervolgens, anders dan Eenheid in
verscheidenheid en Weerschijn automatisch bereikbaar en heeft het een
contextgebonden vormgeving. Bovendien is Terras aan de Rivier een van de
prijswinnaars. Als laatste is het project
Stenen Bakens geselecteerd, die volgens
het schema veel lijkt op Terras aan de
rivier, maar die qua vormgeving geheel
anders is en bovendien een van de zeer
weinige projecten is die werkelijk op de
nieuwe ontwikkelingen in het rivierengebied ingaat. Terras aan de Rivier en
Stenen Bakens zijn daarbij zo representatief voor hun typologie, dat we besloten hebben hier geen keuze tussen te
maken en beide te analyseren.

Of each typology, 10% of the projects is analyzed in-depth.
Within the typologies we have searched for the widest variety in
projects as possible. Therefore the choice of projects depends
on the variety in:
-

disciplines and collaborations
type of stories
amount of beacons, accessibility, design

On the following grey pages the project analysis can be read.
Every project has an extensive description with clarifying
images. The forms from the database which correspond with
every project can be found in appendix V and the interviews
which are held with all the designers can be read in appendix
VI.

Typologie 4
verhaal
contextgebonden – alleen zien.
3 projecten
Als eerste is Aquatransmissie geselecteerd, omdat voor deze inzending een
autonoom kunstenaar en landschapsarchitect hebben samengewerkt. De inzending verteld een fysiek verhaal.
Vervolgens kiezen we voor een project
van alleen een landschapsarchitect en
een project van alleen een autonoom
kunstenaar. We selecteren drie projecten
die ook allen een ander verhaal vertellen. De tweede is daarom Paal aan paal
(landschapsarchitect), een inzending die
inspeelt op een mentaal verhaal. Het
derde project No risk No life – dijkstoel
(autonoom kunstenaar) verteld een
politiek verhaal.
De volgende grijze pagina’s zijn de
projectanalyses. Hierin wordt elk project
uitvoerig beschreven met verduidelijkend beeldmateriaal. De formulieren uit
de database corresponderend met deze
projecten zijn te vinden in bijlage V de
interviews die zijn gehouden met de
ontwerpers in bijlage VI.
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123
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Bullebak
CONTENT
According to the designers the forelands are the domain of
nature. Identity is already clearly present in the river area.
Nature, with its primitive powers, can be unpredictable and
dangerous. An old Dutch myth tells us about a ﬁctive animal,
the ‘Bullebak’, with the aim to create fear for the danger of
water amongst children. The designers personiﬁed the primitive powers of the water by giving shape to the ‘Bullebak’. They
created different types of animals which are based upon and
related to the speciﬁc locations.

i

�

STATE OF THE ART
Functie

Aantal

The designers approached the landscape in both an analytical and associative way. They sensitively investigate what the
landscape needs and related the characteristics of the objects
to the place.
We expect the public to react surprised when they encounter
a ‘Bullebak’ for the ﬁrst time. It stimulates the curiosity of the
public and invites them to enter the forelands. By entering the
forelands, the public will obtain a complete sensitive experience of the place. Although this design adds a new story to the
cacophony of the landscape, it does (with this story) give the
public the opportunity to experience identity by themselves.
EVALUATION

Schaal
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Reageren op water

Bereikbaarheid

The ﬁrst associative images that appeared to us, looking at the
plan, where the images of dinosaur’s and mammoths. With this
the ‘Bullebak’ constructs a feeling of primitivism, with a wink to
the monster of Loch Ness, a feeling that actually corresponds
very well with the message that the designers want to spread.
We think that the ‘Bullebak’ is such a strong image that it could
become an icon for the river-area.
In fact, with this, the design seeks for discussion about the new
developments in the forelands. As they state that the foreland
is the domain of nature, what should men want to do in the
foreland with its future plans?
It is interesting to notice that this design came into being by
the work of a landscape architect and artist together. They
themselves agree on our thesis that collaboration with the two
disciplines gives a surplus value.

Planinhoud
Het plan vertelt dat de uiterwaarden het domein zijn van de
natuur. Het geeft aan dat die natuur, met al haar oerkracht,
onvoorspelbaar en gevaarlijk is. Deze oerkracht is gepersoniﬁeerd in de vorm van de Bullebak. De Bullebak is een ﬁctief dier,
een begrip dat verwijst naar de volkssage die de angst voor het
water uitdrukt. De Bullebak is een middel om de oerkracht van de
rivier zichtbaar te maken.
In deze inzending wordt gesteld dat de identiteit al enorm sterk
in het gebied aanwezig is. ‘De rivier zelf is overduidelijk aanwezig: de wijde horizon, de grote luchten, het water dat steeds van
kleur verandert en de invloed van de seizoenen op het waterpeil.’
De inzenders menen dat deze identiteit wordt gevormd door de
relatie tussen de mens en de rivier. De dijken maken de relatie
zichtbaar, als ‘scheidslijn’ tussen de ruimte voor de rivier en de
ruimte voor de mens.
De ontwerpers hebben aan het ﬁctieve dier een vorm toegekend.
Er is een aantal varianten gemaakt, die een plek hebben gekregen in de uiterwaarden. Het publiek wordt door deze bakens de
uiterwaarden ingelokt.
Er is een aantal voorbeelden gegeven voor mogelijke locaties.
Van belang is dat de locaties bijzonder en steeds weer anders
zijn en dat de Bullebak varianten hier bij aansluiten. ‘De Bullebakken zijn eveneens gevarieerd in beleving en herkenbaarheid en
hebben elk op hun eigen manier een relatie met de omgeving.’

State of the art
Uit het voorgaande kunnen we opmaken dat het landschap sensitief is benaderd. Er is niet enkel een locatie gekozen voor het
baken, maar er is goed gekeken naar de plek. Zo is een kudde
Bullebakken geplaatst op een ruim weiland in de uiterwaarden,
de ‘Waker’ (zoals één genoemd wordt) op een plek waar het
water zich splitst vlak langs de rivier en uitkijkend over de rivier
en de ‘Dromer’ op een beschutte plek tegen de winterdijk aan.
Wanneer men de bakens enkel vanaf de dijk ziet staan, zal het
publiek zich verbaasd afvragen wat deze dieren in de uiterwaarden doen. Op deze manier wordt de leesbaarheid van het rivie-

rengebied nog niet verhoogd, zeker aangezien er gekozen is voor
een fantasievorm, die niet gerelateerd is aan de context.
Het plan wekt echter de nieuwsgierigheid op bij de bezoeker en
nodigt uit tot het betreden van de uiterwaarden. Het publiek wordt
dan duidelijk in contact gebracht met het gebied, waardoor de
mogelijkheid tot de beleving ervan vergroot wordt.
Bovendien worden enkele varianten van de Bullebak bijvoorbeeld
uitgevoerd in de vorm van een kijkhut of informatiepunt. Hier kan
de bezoeker meer te weten komen over alle mogelijke verhalen
die in het gebied aanwezig zijn. Pas nadat de achterliggende
gedachte van de bullebakken voor de bezoekers inzichtelijk is
gemaakt, wellicht in het informatiepunt(?), zullen zij de betekenis
van de ﬁctieve dieren in het gebied begrijpen. Dit betekent wel dat
de bezoeker daadwerkelijk de moeite moet nemen om meer over
het gebied en de serie van bakens te weten te komen.
In dit verhaal krijgt de bullebak een plaats toebedeeld, alsof ze
altijd al in het gebied aanwezig is geweest. Er wordt dus een
nieuw verhaal aan de kakofonie toegevoegd. Daarmee kan het
een nieuw icoon voor het Rivierengebied worden.
De oerkracht en het gevaar van de rivier worden in dit plan als
gegeven genomen. Verder wordt er niet ingegaan op de geschiedenis van het gebied. Wel is het zo dat kennis over de ontstaansgeschiedenis in de ‘informatiepunt’-bullebak kan worden uitgedragen. Bovendien stimuleert het plan om door de uiterwaarden te
struinen, hetgeen de mogelijkheid biedt om het landschap, met
al haar tijdslagen, op een gehele zintuiglijke manier te beleven.
Zodoende is het mogelijk de continuïteit van het landschap te
ervaren en wordt er ‘cultuurruimte’ geboden.

Evaluatie
De eerste associaties die wij hadden bij het zien van de Bullebakken zijn beelden van dinosauriërs of mammoeten. De Bullebakken spelen in op een soort oergevoel met een knipoog naar het
monster van Lochness. Het oergevoel verwijst naar de periode
waarbij de mens de natuur nog helemaal niet bestierde en zich er
moeilijk kon handhaven.
Deze associatie blijkt redelijk overeen te komen met hetgeen de
onderwerpers willen communiceren, namelijk dat het buitendijksgebied het terrein is van de natuur(kracht). In feite roept de Bulle-

BULLEBAK - typologie 1

bak hiermee indirect discussie op over de nieuwe ontwikkelingen
in de uiterwaarden. Het domein van de mens bevindt zich aan
de andere zijde van de dijk. De rivier en de uiterwaarden zijn het
domein van de natuur.
In de uitwerking mist wat informatie over het aantal bullebakken
dat geplaatst gaat worden en de over de exacte locaties.

Opvallend is het feit dat de ontwerpers stellen dat de identiteit
al duidelijk in het gebied aanwezig is, maar ze creeeren vervolgens toch een nieuwe verhaal. Toch kan deze aanpak in dit geval
goed werken. De ontwerpers haken goed in op het gegeven dat
de kunstwerken worden ingezet binnen het identiteitsvraagstuk.
De bullebakken zorgen er namelijk voor dat het publiek de uiterwaarden ingetrokken wordt en bieden bovendien een plek van
waaruit het gebied beleefd kan worden. Ze geven daarmee dus
mogelijkheden om het gebied te interpreteren.
De ontwerpers hebben de identiteit van het rivierengebied
verbeeld in een icoon, dat ook bij de nieuwe ontwikkelingen in de
uiterwaarden zou kunnen passen aangezien de Bullebakken een
ervaring van het landschap bieden. Er wordt echter niet lettelijk
ingegaan op deze nieuwe ontwikkelingen.
Opvallend aan deze inzending is dat er duidelijk naar het
landschap gekeken is en dat er tegelijkertijd heel vrij met de
opgave is omgesprongen. Dit blijkt ook wel overeen te komen
met hetgeen de ontwerpers zelf zeggen over hun project en hun
samenwerking.
‘Wij kunnen goed samenwerken, het leuke is dat vanuit landschapsarchitectuur je erg geneigd bent om analytisch te werk te gaan, en een concept
te gebruiken dat logisch voortkomt uit de analyse. Om tot een originele
inslag te komen moet je dit soms naast je neer leggen en heel vrij kunnen
denken. Hierin zijn kunstenaars meestal veel beter dan landschapsarchitecten. Het denken vanuit en de terugkoppeling naar de landschappelijke context is iets waar landschapsarchitecten vaak sterker in zijn.
Onze inzending Bullebak bevat zo’n gedachtesprong, waarbij heel direct
intuïtief vanuit de sfeer van de locatie en een verhaal/legende gedacht is.
De landschappelijke analyse zoals die in het boekje naar voren komt is
gebruikt als legitimatie en uitleg van de gedachtesprong.’ (uit interview)

103

Filterflat
CONTENT
According to the designer the river area is deﬁned by the
surface water. With this plan, the designer uses the surface
water to create drinking water. His aim is to create insight in
the process of ﬁltering, among the public. To achieve this he
created an applied design, named ‘Filterﬂat’, which is a block
of layers consisting out of ﬁlters. The ‘Filterﬂat’ works on solar
energy. It is placed at public spaces near the river and near the
build area, as it contains aspects of both natural and human
made processes. The public that passes by will experience the
process of ﬁltering by tapping a glass of water out of the ‘Filterﬂat’ themselves.

Functie

Aantal

STATE OF THE ART
Although the design is in a way ‘revealing the world’, it is not the
world of the river area that is revealed, but the world of making
drinking water. The process of creating drinking water is not a
story that can directly be related to the identity of the river area.
Besides, it is not the aim of the designer to invite the public into
the forelands to experience the area.
This makes it difﬁcult to experience history as a continuity, or
to experience the area by all the senses and to create an own
image of the identity of the place.
EVALUATION

Schaal
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Bereikbaarheid

As the design is an applied work, it does not stimulate to reﬂect
on the intensions of the artist or a message behind the work.
The design is subtle and functional, which makes it look like
a functional element, more than a piece of art. In fact it has
an educative function. This is remarkable since many works
of art in this typology are ‘art for the sake of art’. We wonder
in which way this object creates awareness of the identity of
the river area.
The object is not related to the future developments of the area.
It might be possible to relate the ‘Filterﬂat’ to the new developments, in such a way that they can emphasize the importance of the manmade inﬂuences on the landscape for its own
survival.

Planinhoud
In het plan wordt de rivier letterlijk en ﬁguurlijk als bron genomen.
De ontwerper wil voor het ontwerp van zijn bakens werken met
het oppervlaktewater dat voor hem het Rivierenland deﬁnieert.
Het rivierwater wordt direct gebruikt om drinkwater te genereren
door middel van een zogenaamde ‘ﬁlterﬂat’.
Het ontwerp is een toegepast object waarbij een installatie het
rivierwater opzuigt en er drinkwater van maakt. Alle onderdelen
van dit proces zijn hierbij duidelijk te herkennen, met een nadruk
op de reeks van de verschillende ﬁltraties die nodig is om het
hergebruikte water daadwerkelijk drinkbaar te maken. Passanten
kunnen het gehele proces volgen en vervolgens hun eigen water
tappen.
De installatie bestaat uit een manshoge opstapeling van
doorzichtige bakken waarin zich de ﬁlters bevinden. Door middel
van zonnepanelen wordt de benodigde energie verkregen voor
het pompsysteem en de belichting. ’s Avonds licht het object op.
‘De assemblage van elementen vormt een ruimtelijke opstelling
dat enerzijds industrieel of architectonisch aandoet, anderzijds
de uitstraling heeft van een speelobject, of wellicht van een
apparaat uit een rariteitenkabinet’.
De keuze voor de locatie is niet exact bepaald, maar betreft
een openbaar toegankelijke plek, nabij de rivier en een stedelijke bouw. Het moet zich omgeven door zowel natuurlijke als
gebouwde elementen. Het object moet zich namelijk ‘tot deze
beide aspecten kunnen verhouden om de symbiose helder weer
te geven’.

State of the art
Ondanks het feit dat de ontwerper verwijst naar het rivierengebied is het verhaal wat verteld wordt contextloos. Het is namelijk
het verhaal van het waterzuiveringsproces en niet zozeer het
verhaal van het rivierengebied zelf. Toch is dit ook een vorm van
‘het onthullen van de wereld’, al is dit in een meer algemene zin.
De toeschouwer/gebruiker kan zich door middel van de installatie bewust worden van het waterzuiveringssysteem en wat dit
allemaal behelst.

De geschiedenis wordt niet als continuïteit beschouwd, aangezien
er maar een verhaal verteld wordt wat ook niet direct op het rivierengebied van toepassing is.
De vraag is of het publiek in contact wordt gebracht met het
landschap. De ontwerper zegt hierbij: ‘de installatie poogt de
behandeling van ‘rauw’ water naar drinkwater inzichtelijk te maken
en zo een extra laag toe te voegen aan de wijze waarop men het
aanwezige water beleeft (en consumeert)’. In die zin verwijst hij
naar het water in het gebied maar eigenlijk vooral naar het aanwezige water in het algemeen.

FILTERFLAT - typologie 2
kelingen. Kraanwater is in het rivierengebied afkomstig van grondwater en niet van oppervlaktewater. Toch kan een systeem als dit
wellicht wel helpen bij het positief ervaarbaar maken van nieuwe
ontwikkelingen. Wanneer grote delen van de uiterwaarden onder
water worden gezet en het ﬁlteringsysteem hierop wordt aangesloten kan het misschien tot denken aanzetten.
Misschien dat het algemene bewustzijn wat de installatie oproept,
helpt bij het op een positieve manier ervaren van de rivier en
misschien zelfs van nieuwe ontwikkelingen. Het benadrukt het
belang van menselijke ingrepen voor ons zelfbehoud.

Het ontwerp is een toegepast object. De installatie is zodoende
gericht op meerdere zintuigen, je kunt er naar kijken, het object
aanraken en het water kan geproefd worden. Maar an sich is het
object een autonoom beeld aangezien het niet inspeelt op de
zintuigen die het landschap ervaarbaar maken.
De ontwerper speelt door middel van zijn object niet in op toekomstige ontwikkelingen in het rivierengebied.

Evaluatie
Doordat het ontwerp een toegepast object is, roept het in eerste
instantie vrij weinig associaties op. De vrij subtiele vormgeving
– het is doorzichtig en niet heel groot – doet eerder denken aan
iets functioneels, zoals een elektriciteitshuisje, dan aan kunst. De
vormgeving is misschien juist daarom toch ook positief, in ieder
geval passend.
Filterﬂat heeft door zijn vorm, materiaal en werking een educatieve functie. Het is geen ‘kunst om de kunst’ of kunst als ‘lapmiddel’, wat juist de projecten binnen deze typologie snel verweten
kan worden.
Er wordt een contextloos verhaal verteld wat niet gericht is
op de ervaring van het gebied. De vraag is daarom ook of het
publiek zich hierdoor bewust wordt van het water in het gebied en
hierdoor het verhaal van de plek duidelijk wordt, of dat men zich
juist bewust wordt van het belang van water voor de mens in het
algemeen. Wij denken het laatste. Toch kan wellicht hierdoor ook
de plek meer betekenis krijgen.
Het object speelt in eerste instantie niet in op toekomstige ontwik-
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Containers van Archimedes
CONTENT

�

‘Containers van Archimedes’ consists out of three containers
of Corte steal. With the containers the design gives a shape to
the nature (a ﬁsh, as an evolutionary success), the culture (an
amphora, in history the place to conserve liquid) and the ‘now’
(a submarine, a symbol for the current state of technique). The
elements are based upon the law of Archimedes. As the three
elements are empty, they will ﬂoat on the water on the moment
that the power of Archimedes is large enough.
The containers will be located near the ferries. The dimensions
of the three elements are about 20x7m. Their shape is recognizable and archetypical.

Functie

Aantal

STATE OF THE ART
Besides the fact that the three elements all have to do with
water, it is not clear why the designer chose exactly this story to
emphasize the identity. The elements are only there to look at.
Because of their size they might surprise people and wake them
up out of their routine of perception. People see the object while
waiting on the ferry to cross the river. This is an important fact,
as the designer uses the moment in which the public is moves
slow and has the time to reﬂect. According to the designer the
public will raise questions about the reason why the objects are
their and will start to reﬂect about it.
EVALUATION

Schaal

Bereikbaarheid

1) ‘de opwaartse kracht die een lichaam in een vloeistof of gas ondervindt is even
groot als het gewicht van de verplaatste vloeistof’ www.natuurwetenschappen.nl
2) www.unesco-vlaanderen.be
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The plan is in this typology, because the story of the elements is
general and is not linked speciﬁcally to the river area. The artist
itself states that identity is a very subjective concept. Because
of this reason he did not try to focus on the identity issue. In
stead, he worked in a more associative way. He compares
identity with a desert island, as something that is poetical and
for people to let it be, without inﬂuencing it.

CONTAINERS VAN ARCHIMEDES - typologie 2

Planinhoud

State of the art

Het plan richt zich op de natuur, de cultuur en het nu. ‘Containers van Archimedes, vis – amphora – onderzeeër’ is het motto
dat als leidraad is genomen tijdens het ontwerpproces. Niet de
wiskundige maar poëtische zin heeft als inspiratie gewerkt om
drie beelden (bakens) te ontwerpen. Natuur, cultuur en ‘het nu’
worden opeenvolgend gepersoniﬁceerd in een vis, een amphora
en een onderzeeër. De vis verwijst hierbij naar de natuur, het
feit dat het ‘een evolutionair succes’ is en ‘een onvolprezen
zwemmer in het zoute en zoete water’. De amphora verwijst naar
de cultuur. ‘In de geschiedenis de bewaar container voor vloeistoffen bij uitstek.’ De onderzeeër verwijst naar ‘het nu, de huidige
staat van de techniek. Het ultieme wapen van de moderne mens
op en onder water. Een soort kunstvis.’

Het wordt in de inzending niet duidelijk waarom er speciﬁek voor
dit thema gekozen is. De bakens gaan geen directe relatie aan
met het rivierengebied. Er is gekozen voor een algemeen verhaal
waarbij alle elementen in zekere zin een relatie aangaan met
water. De elementen zijn enkel zichtbaar. Aangezien de bakens
een algemeen verhaal vertellen, geen relatie aangaan met het
landschap en enkel zichtbaar zijn wordt de geschiedenis niet als
continuïteit beschouwd.

De keuze voor een verhaal lijkt willekeurig. Er wordt niet over
identiteit gesproken. De enige relatie die de beelden hebben met
het rivierengebied is hun relatie met water. Maar dit heeft niet
speciﬁek met het rivierengebied te maken, waardoor het plan
contextloos is. Waarom er voor het motto gekozen is wordt niet
verder uitgelegd.
De beelden zijn ﬁguratief vormgegeven waardoor ze herkenbaar worden voor de toeschouwer. Tegelijkertijd zijn ze niet
realistisch vormgegeven, maar zijn er, zoals de ontwerper het
verwoordt: ‘archetypische vormen ontstaan’. Het verband van de
drie beelden is naast de relatie die ze afzonderlijk met het water
hebben in vorm weergegeven. De hoekige vormen geven elk een
romp weer die in dit geval lucht bevat. Het is de bedoeling dat de
beelden bij hoogwater gaan drijven.
De beelden zijn gesloten volumes van Cortenstaal en hebben
gemiddelde afmetingen van 20 bij 7 meter. De locatie van de
beelden is bij de aanlegplaatsen van de drie voet/ﬁetsveren in
het gebied. De volgorde van plaatsing van de beelden is bepaald
door de ‘chronologische ontwikkeling’ van de beelden; de vis is
het oudst, daarna de amphora en daarna de onderzeeër. De
rivier is hierbij de ‘historische tijdslijn waarbij de tijd stroomafwaarts verstrijkt. Ook in de vorm is een ontwikkeling zichtbaar
doordat de vorm van de rompen verloopt van 4 naar 5 naar 6
kantig en van hoekige naar meer vloeiende vormen.

De ontwerper heeft bewust gekozen voor de locaties aangezien
hier voornamelijk door langzaam verkeer (ﬁetsers en wandelaars)
gebruik van wordt gemaakt. Hier kunnen de beelden goed tot hun
recht komen omdat men de tijd heeft ernaar te kijken. De locaties
zijn zichtbaar vanaf de winterdijk maar de ontwerper vraagt zich
af of op deze afstand de vormen goed te onderscheiden zijn. Het
plaatsen van grotere beelden dan is omschreven vind de ontwerper echter geen optie aangezien ze dan buiten proporties raken in
relatie met de omgeving.
Het plaatsen van dergelijke grote autonome objecten op deze
locaties geeft de mogelijkheid de ingeslapen waarnemingsroutine te doorbreken. Men zal zich afvragen wat deze beelden
hier betekenen en er een waardeoordeel over hebben. Volgens
de ontwerper zal de associatie die elk beeld oproept verwarring
veroorzaken bij de toeschouwer. Ze bevatten namelijk geen water
maar lucht en drijven.
De inzending gaat niet in op toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Evaluatie
Door de organische vormgeving zijn de abstracte elementen
duidelijk herkenbaar. Hierdoor zal – zeker bij de vis en de onderzeeër – de koppeling naar het water duidelijk worden. Bij de
amphora vragen we ons dit af. Eigenlijk is het een vreemde eend
in dit rijtje van drie, er gaat namelijk water in, in plaats van dat het
zich normaal gesproken in het water bevindt. Bij ons roept het
meer een associatie op van ‘ﬂessenpost’ .

dat het project onder typologie 2 valt. Opvallend is hetgeen dat de
ontwerper hier zelf in het interview over zegt: De kunstenaar vindt
identiteit nogal een subjectief begrip. Het heeft daarom ook maar
een kleine rol gespeeld in het zoeken van de oplossing. In die
zin vind hij zichzelf ook de kunstenaar t.o.v. de wetenschapper.
Meer associatief in plaats van onderzoekend. Hij vindt identiteit
iets heel poëtisch – dat moet je niet schenden. Hij vergelijkt het
met mensen die naar onbewoonde eilanden reizen omdat ze dat
zo mooi vinden, maar juist door het bezoek aan een onbewoond
eiland wordt dat kapot gemaakt. Daarom is hij ook terughoudend
geweest in het kiezen van locaties, die wilde hij niet schenden.
De ﬁetsveren vond hij pas laat in het proces, maar hadden dat
verstilde karakter wat hij zocht. Bovendien komen er al mensen,
dus het tast niets extra aan.

Wanneer men niet bekend is met het achterliggende verhaal is
het de vraag of het herkend wordt. De wet van Archimedes1 heeft
betrekking op de vis en de onderzeeër. De archimedeskracht wordt
namelijk toegepast door vissen en onderzeeboten om te stijgen
en te dalen: als het volume van een voorwerp (in dit geval van de
vis of de onderzeeboot) groter wordt, wordt ook de archimedeskracht groter. Als de archimedeskracht groot genoeg is stijgt het
voorwerp. Het feit dat de beelden gaan drijven refereert hier aan.
Echter, de toeschouwer moet dan wel bekend zijn met deze wet.
De amphora valt hier weer buiten. Het is wel zo dat amphora’s van
groot belang zijn bij de maritieme archeologie aangezien ze veel
in scheepswrakken worden gevonden2. Hierdoor zou het kunnen
zijn dat de toeschouwer – wanneer hij hiermee bekend is – gaat
nadenken over de archeologie van het gebied. In beide gevallen
betwijfelen we of het een dergelijk bewustzijn teweegbreng bij de
toeschouwer, aangezien het geen algemene kennis is.
Het feit dat de beelden behoorlijk groot zijn kan een vervreemdend effect hebben. Het kan emoties oproepen bij de toeschouwer – positieve of negatieve – maar het heeft daarom juist de
kwaliteit van het ‘wakker schudden van de waarnemingsroutine’.
De toeschouwer kan het mooi vinden en anderen motiveren om
mee te gaan kijken. Of misschien lelijk en zich opwinden over
het feit dat dit gebeurt in het Rivierengebied. In die zin kan een
autonoom object wat enkel zichtbaar is dus wel degelijk effect
hebben bij het contact maken met het landschap. Het biedt echter
geen ruimte voor een levende cultuur.

We missen in de inzending het verhaal van de plek. Vandaar ook
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Terras aan de rivier
CONTENT
The designer poetically describes the identity of the river area.
She mentions physical elements and describes the atmosphere. The artist was inspired by the poem of Dutch poet R.
Kopland. The poem starts with the phrase: “All those years that
I was watching, on a terrace along the river, thinking: as here,
like this it should be.”
The artist took this as a source of inspiration to create six different types of terraces along the river. The terraces have the
shape of a kind of stairs, which are made of natural stones and
are sometimes combined with wooden furniture. Depending on
the location a type of terrace is selected. The locations are all
connected to the existing bike- and walk pathways.
Functie

Aantal

STATE OF THE ART
As the jury mentioned, the strength of the design is in its
simplicity and the sensitive approach towards the landscape.
The terraces provide the opportunity for the public to experience the landscape. The cacophony is not sorted out and there
is not a deﬁned and imposed identity story present. Instead the
public is invited to create one’s own story. This seems to be a
very strong gesture, as we learned from our literature study
that it is impossible to deﬁne ‘the’ identity of a place, because
it is different for every person. The designer reﬂects on history
as continuity of time as follows: “A valuable landscape with its
traces of history, future and the present.”

Schaal

Bereikbaarheid

EVALUATION
The shape of the terraces is minimal and they have a strong
applied quality. In our opinion they are archaic, as we associated them with Greek theatre tribunes. In that case the landscape
is the theatre piece which we should look at.
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Planinhoud
De identiteit wordt in de inzending beknopt en poëtisch verwoord:
‘Vanaf de winterdijk sta ik te kijken: De dijk trekt als een baken
langs de rivier, de rivier met zijn grote zwarte boten. Dit alles
ritmisch geaccentueerd door de kribben langs de oevers. Het
land met zijn weilanden en dorpen, zijn boomgaarden en uiterwaarden. Een waardevol landschap met zoveel sporen van zijn
historie, zijn toekomst en zijn heden.’
De ontwerpster haalt de inspiratie voor haar plan uit het volgende
gedicht van R. Kopland:
Al die jaren dat ik zat te kijken
Op het terras aan de rivier
Dacht ik: zoals hier, zo moet het zijn
Niets ontbreekt, niets is overbodig
Het is te eenvoudig om te begrijpen
Te vanzelfsprekend om te beschrijven
Zo ligt het daar
Het landschap met de rivier
Ik zal het nooit kennen

De ontwerpster creëert zes verschillende terrassen aan de rivier,
allen gebaseerd op één prototype. De terrassen, een soort
trappen op de dijk, vormen een eretribune, een ode aan de
rivier. Voor bezoekers en inwoners bieden de terrassen een plek
waar vandaan het landschap beleefd kan worden. De verschillende terrastypes bieden ruimte voor verschillende activiteiten en
verschillende hoeveelheden mensen.
De terrassen zijn gemaakt van natuursteen, met evt. hard houten
meubilair. De keuze voor de locaties is afhankelijk van het uitzicht
op de rivier en sluit aan bij de bestaande ﬁets- en wandelpaden.
Afhankelijk van de locatie wordt er gekozen voor een terrastype.

TERRAS AAN DE RIVIER - typologie 3

Het plan biedt een plek ‘om vanaf te beleven’ . Er ontstaat daardoor
ruimte voor een geheel eigen interpretatie van het gebied, iedereen kan zijn eigen verhalen in het landschap lezen en zal het
baken om verschillende redenen/activiteiten gebruiken. Het is een
plek om uit te kijken, te reﬂecteren, te picknicken, te schilderen of
uit te rusten (van de wandel- en ﬁetstochten).
De kakofonie wordt niet uitgesorteerd en er wordt niets uit het
landschap speciﬁek naar voren gehaald. Het plan is geheel vanuit
een gevoel ontstaan. Er is weinig geanalyseerd en alles is zo
beknopt mogelijk beschreven. Door middel van de trappen en het
belevingsvermogen van de mens kan het verhaal van het gebied
ervaren worden. De trappen bieden aanleiding tot het lezen van
de verschillende verhalen en het ophalen van herinneringen
gerelateerd aan het uitzicht. De ontwerpster ziet het landschap
als continuïteit: ‘een waardevol landschap met zoveel sporen van
zijn historie, zijn toekomst en zijn heden.’

Evaluatie
Allereerst heeft het plan een sterk toegepaste kwaliteit. De
vormgeving van de terassen is een vorm van Minimal art.
Het werk lijkt archaïsch (uit een soort oudheid stammende) en kan
geassocieerd worden met een grieks theater. De Grieken maakte
gebruik van de natuurlijke gesteldheid van het landschap en
speelde in op de uitzichten bij de vormgeving van hun theaters.
In feite functioneren de terrassen van deze inzending ook als
theater, waarbij de uiterwaarden en de rivier de hoofdrol krijgen
toebedeeld. Binnen de inzending zou dat betekenen dat de dijk
als natuurlijke gesteldheid ervaren wordt, terwijl hij uiteraard door
de mens is gemaakt. Wellicht kenmerkt dit de sfeer van het rivierengebied, waarbij de mens zich altijd heeft proberen te beschermen tegen het water.

State of the art
Zoals de jury ook aangeeft zit de kracht van dit plan in de eenvoud
van het ontwerp. Het landschap is enorm sensitief benaderd. De
trapvormige terrassen zijn eenvoudig vormgegeven en sluiten
aan op de vorm van de dijken.
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Stenen bakens
PLANINHOUD
“Stenen Bakens presents a number of identical, simple and
powerfull images, which want to express the prominent role of
the brick stone industry, within the development of nature in
the forelands.”
The objects will be placed on the locations where large amounts
of soil are being dig off. The artist suggests to use the soil to
create kind of mounds. The shape of the mounds will be based
upon the stonefactories. They were in history already related to
the digging of soil, with the aim to create bricks. The mounds
are accessible for the public and contains hiding places for
animals.
In this plan four ‘Stenen Bakens’ where suggested.
Functie

Aantal

STATE OF THE ART
The mounds invite the public to overview the area and reﬂect
on the landscape. In fact the artist provides the opportunity to
everybody to deﬁne a personal identity of the river area, by
making use of one speciﬁc story, the digging of soil.
It is the only design that really relates and cooperates with the
new developments in the area. By relating an old story with a
new one the artist proves to approach history as a continuity.
EVALUATIE

Schaal
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Bereikbaarheid

As the artiest himself already mentions, the design of the
mounds makes us think of the ‘Ziqqurats’ from Mesopotamie.
Interesting remark is that ‘Ziqqurat’ means building on a lifted
area.

Planinhoud
‘Stenen Bakens voorziet in een aantal identieke, eenvoudige en
krachtige beelden die uitdrukking willen geven aan de prominente rol van de baksteenindustrie bij de totstandkoming van de
natuur in de uiterwaarden.’
Het plan reageert op de nieuwe ontwikkelingen die in de uiterwaarden gaan plaatsvinden, waarbij door afgraving grote hoeveelheden grond zullen worden afgezet. De kunstenaar stelt voor om
de overtollige grond in het gebied op te werpen tot monumentale
terpen. De terpen worden bekleed met bakstenen en aan één
zijde ontsloten, zodat ze toegankelijk zullen zijn voor het publiek.
Bezoekers kunnen beschutting vinden in de toegangspoorten
en kunnen vanaf de bakens uitkijken over het rivierengebied.
Bovendien worden er schuilplaatsen gemaakt voor vleermuizen
en uilen.
De vorm van de bakens is gebaseerd op de vorm van de steenfabrieken. Maar, zoals de kunstenaar zelf aangeeft, doet het
beeld ook denken aan de zogenaamde ‘Ziqqurats’ uit het oude
Mesopotamië.
Het plan bestaat uit een viertal bakens, waarvan de locaties
samenhangen met toekomstige afgravingen.

STENEN BAKENS - typologie 3

Het ontwerp laat zien dat de kunstenaar zorgvuldig is omgegaan
met de opgave van het CBKG. Het plan gaat geheel in op de
nieuwe ontwikkelingen in de uiterwaarden.

De kunstenaar vat de geschiedenis duidelijk op als continuïteit.
Hij pakt een verhaal op uit het landschap dat kenmerkend is voor
het gebied, van zowel vroeger als nu. De vorm van de bakens
verwijst naar de baksteenindustrie en naar de eerder genoemde
‘Ziqqurats’. Hiermee verwijst het baken zowel speciﬁek naar de
geschiedenis van het gebied, naar de baksteenindustrie, als naar
de oergeschiedenis van de mensheid. Bovendien laat het baken
zien dat het afgraven van grond ook in deze tijd eisen stelt aan de
ruimtelijke kwaliteiten van het gebied.

Evaluatie
De kunstenaar geeft zelf al aan dat de bakens doen denken aan
de ‘Ziqqurats’ uit Mesopotamië. ‘Ziqqurat’ betekent ‘bouwen op
verhoogd gebied’. Door de grond te verwerken in een Stenen
Baken ontstaat er een verhoogd gebied.
De kunstenaar is de enige geweest die zich heeft gericht op het
afgraven en opwerpen van grond, hetgeen met de nieuwe ontwikkelingen in de uiterwaarden zeker gaat gebeuren.

State of the art
Middels het uitlichten van één speciﬁek verhaal, biedt Stenen
Bakens ruimte aan de bezoeker om de kakofonie van het
landschap te beschouwen.
Doordat de bezoeker het baken op kan, heeft het namelijk de
functie van een podium. Vanaf het podium heeft men uitzicht over
het gebied, waardoor het landschap in zijn geheel ervaren wordt
en waardoor de verschillende verhalen die in het landschap
verborgen zitten gelezen kunnen worden.
De bakens zelf vertellen één speciﬁek verhaal uit de kakofonie,
namelijk over de baksteenfabricage en het daarbij behorende
grondverzet. Het verhaal wordt verbeeld middels gronddepots,
waarvan de vorm en materialisering verwijzen naar de steenovens.
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Eenheid in verscheidenheid
CONTENT
The designers seem create a new task for themselves, one that
focuses on the recreational aspect. The design relates the plan
to the future developments in the area and tries to make the
new situation comprehensible for the public.

?

Functie

?

?

Aantal

A footpath and route of art, the ‘Waalpad’, is suggested along
the river, connecting the ‘water inlets’. The designers suggest a
work of art on each ‘water inlet’, as these are the places where
the tension between nature and culture are present. One of the
artworks is already designed and named ‘Anima Mundi’. ‘Anima
Mundi’ is a stao-like temple, a beacon of reconsolidation.
STATE OF THE ART
It seems that the plan is a combination of two approaches; a
landscape architectonic one and a artistic one. The designers
approach the river area in a very sensitive way. They invite the
public to enter the forelands and they try to make the water
system comprehensible by marking the ‘water inlets’. The
public gets the opportunity to experience the area with all its
senses.
The artworks will tickle the curiosity of the public. `Anima Mundi´
is one of the thirty objects that are suggested. It symbolizes
the turning point of materialistic way of thinking to a complete
experience of the reality.
The design reacts on the future situation of the area, as it is
described in the plan Waalweelde.

Schaal

Bereikbaarheid

1) Om overstromingen te voorkomen, moet de rivier meer ruimte krijgen.
Naast ruimte voor de rivier wordt er ook gesproken over ruimtelijke kwaliteiten, zodat er een veiliger èn mooier rivierlandschap ontstaat, met
meer natuur, bedrijvigheid en meer ﬁets- en wandelpaden. Het doel van
WaalWeelde is om in twee jaar een plan te ontwerpen, dat de Waal veiliger
èn mooier maakt en bovendien economische ontwikkelingen in het gebied
stimuleert. www.waalweelde.nl
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EVALUATION
In the ﬁrst place we associated the artwork `Anima Mundi´
with the Art from Egypt, like the Abu Simble and the Avenue
of Sﬁnxen in Luxor. `Anima Mundi´ is related to the Abu Simble
in shape and function. As the Abu Simble is a gatekeeper for
the shipping entering the land of the farao, `Anima Mundi´ is a
gatekeeper for the water entering the forelands when necessary.
The qualities of both disciplines, art and landscape architecture, are clearly present in the plan. Still we wonder how close
they worked together. The work of the both disciplines does not
seem to be closely related.

Planinhoud
Als reactie op het vraagstuk geven de ontwerpers zichzelf een
nieuwe opgave. Naast een sterk inrichtingsbeeld – hetgeen in
het plan Waalweelde1 al naar voren komt – wordt er nagedacht
over de beleefbaarheid van het gebied. De ontwerpers stellen
zichzelf als doel: ‘… het veel beter faciliteren van de toegankelijkheid van de onderdelen van het systeem (de uiterwaarden) en
van de rivier als geheel.’
Opvallend in deze inzending is dat er heel vanzelfsprekend
en begripvol wordt ingespeeld op het identiteitsvraagstuk. De
ontwerpers zijn namelijk van mening dat er door globalisering
behoefte ontstaat naar eigenheid en onderscheid, ook in het
rivierengebied. Het systeem van de uiterwaarden wordt opgevat
als de identiteit van het gebied.
De karakteristieken van de rivier worden beleefbaar gemaakt aan
de hand van het, door de ontwerpers voorgestelde, Waalpad.
Door het pad langs de inlaatwerken te laten lopen, waaraan de
kunstwerken zijn gekoppeld, ontstaat er een kunstroute langs de
rivier. De inlaatwerken aan de rivier worden hierbij als belangrijke
elementen gezien, omdat de spanning tussen natuur en cultuur
hier optimaal is.
Als eerste aanzet is er één kunstwerk ontworpen, genaamd
Anima Mundi, ‘… een open stoa-achtige tempel als baken van
het keerpunt in het westers materialistisch denken, een baken
van bezinning.’
Voor het ontwerp van de serie bakens wordt de focus gelegd op
deze inlaatwerken. De dertig inlaatwerken die door het Waalpad
aaneengeregen worden, zullen allen voorzien worden van een
kunstwerk. Anima Mundi wordt op één van de inlaatwerken
geplaatst.

State of the art
Er is op een hele gevoelige manier naar het rivierengebied
gekeken. De ontwerpers richten zich secuur op datgene wat
het gebied volgens hen nodig heeft om de identiteit te kunnen
beleven, namelijk ontsluiting. Bovendien is het interessant om te
zien hoe er met de opgave is omgegaan. De ontwerpers hebben
de vraag van het CBKG omgebogen tot een tweeledige opgave.

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID - typologie 3

De eerste is een meer landschappelijke opgave, waarbij het gaat
om het toegankelijk en inzichtelijk maken van de uiterwaarden.
Door het toegankelijk maken van de uiterwaarden wordt het
publiek in contact gebracht met het gebied, waardoor de beleving
ervan versterkt wordt en alle zintuigen geprikkeld.
Anderzijds is het een beeldende opgave. De kunstwerken zullen
de nieuwsgierigheid van de bezoeker prikkelen en hem stimuleren
het pad te bewandelen. Anima Mundi is het eerste voorbeeld van
een kunstwerk dat gecreëerd wordt op een van de dertig inlaatwerken. Het is een cortenstaal kunstwerk, een (bij hoog water
drijvend) eiland als symbolisch keerpunt van ‘het materialistisch
denken naar een alles omvattende beleving van de werkelijkheid.’

Het plan haakt in op het nieuwe inrichtingsconcept Waalweelde
en het streeft ernaar het doorgaande natuurlint met hoogwatergeulen, eilanden en inlaatwerken beleefbaar te maken. Op
deze manier krijgen de nieuwe ontwikkelingen in het rivierengebied ineens wél betekenis, doordat het gebied voor recreatieve
(beleving van natuur en cultuur) doeleinden gebruikt kan worden.

dit project heeft meegewerkt. Anderzijds is het creëren van een
dergelijk autonoom kunstwerk iets waar een kunstenaar goed is.
Het lijkt alsof beide onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt.
Inhoudelijk sluiten het landschappelijke verhaal en het kunstwerk namelijk niet helemaal op elkaar aan. In het landschappelijke plan wordt bijvoorbeeld gesproken over kunstwerken die op
subtiele wijze het systeem van het water inzichtelijk maken, terwijl
het kunstwerk, dat door zijn schaal en vormgeving een enorme
grootsheid uitstraalt en erg imponeert, niet bepaald subtiel is.

Uit het interview blijkt dat het ontwerp van het kunstwerk al langere tijd bestond , maar er was nog geen geschikte locatie gevonden
om het daadwerkelijk uit te voeren. Omdat het werk een symbool
is voor de krachten van de natuur en de cultuur, leken de uiterwaarden en de invloed die men er met de nieuwe ontwikkelingen
weer op zal uitoefenen de aangewezen plek. De hoofdgeulen in
het gebied zullen binnen de nieuwe ontwikkelingen meer naar
voren komen en het verhaal van de plek meer gaan domineren.
Vandaar de kunstwerken op de inlaatwerken ervan.

Het feit dat de bakens zich op de inlaatwerken (het spanningsveld
tussen cultuur en natuur) bevinden, zal er wellicht toe leiden dat
het publiek meer inzicht krijgt in het systeem van het uiterwaarden. Er is enkel inzichtelijk gemaakt hoe één van de dertig bakens
er uit zal komen te zien. Over de kunstroute als geheel is nog
weinig te zeggen.

Evaluatie
Het kunstwerk doet qua vorm sterk denken aan de Egyptische
kunst, met name aan het Abu Simbel en aan de Sﬁnxen Allee
in Luxor. Het Abu Simbel heeft naast de vorm ook qua functie
een relatie met Anima Mundi. Abu Simbel is namelijk een soort
gatekeeper, een duidelijk signaal voor de scheepvaart bij de
entree van het rijk van de farao, in sterke mate een baken aan het
water. Anima Mundi heeft een soort gelijk gatekeeper principe,
maar dan voor het in en uitgaan van water, aangezien het op een
inlaatwerk wordt geplaatst.
Uit dit ontwerp komt duidelijk de kracht van beide disciplines, van
zowel de landschapsarchitect als de kunstenaar, naar voren. Het
reﬂecteren op de opgave en de grootschalige landschappelijke
insteek doen vermoeden dat er een landschapsarchitect aan
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Weerschijn
CONTENT
The designers state that the water task is of great importance.
The designers aim for a holistic system approach and collaboration between different disciplines. The beacon `Weerschijn´
has the aim to give new value to the connection between village
– dike – foreland – river as a `living system´.
The plan suggests a small routing in the foreland of Varik.
The route runs along a water tower (from which the public can
get an overview of the area) and several water tables which
continuously reﬂect the sky. The water tower en the tables are
connected by a water system.

H 2O
H 2O

STATE OF THE ART
Functie

H 2O

Aantal

H 2O

The plan focuses on the experience of the landscape and the
system of the water. It invites people to enter the foreland. The
public will obtain a complete sensitive experience while walking
through the foreland. The tower and the tables serve different
experiences on top of this, showing the dynamics of the area
to the public.
The history of the area is poetically approached. The old tower
of Varik will spatially be related to the new water tower.
Most of the material used for this plan comes from the area
itself. With high water levels, the tables are – depending on their
position towards the river – either under or above the water.
EVALUATION

Schaal

H 2O

Bereikbaarheid

`Weerschijn´ is almost an installation work. We wonder if the
whole water system is necessary to tell the story. Would it not
have the same effect when the tables would be temporarily
covered with water after rainfall or ﬂood?
The fact that the watertables reﬂect the sky, makes us think at
Yves Klein (1928-1962) and Wilem den Ouden (1928). Yves
Klein tried to catch the blue of the sky to use it for his art. As
described in chapter 1 of this thesis, Willem den Oude decided
–reacting on the developments in the landscape- only to paint
the skies of the river area.
In the interview the designers state that they do not agree on
the role of artists in general design processes. They aim for a
process in which the artist has a more important role and will be
integrated in the process at an earlier stage.
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Reageren op water

Planinhoud
De ontwerpers stellen dat voor het rivierengebied de wateropgave van groot belang is. Hun baken heeft als doel om ter plaatse
de verbondenheid tussen dorp – dijk – waard – rivier als ‘levend
systeem’ nieuwe betekenis te geven. Dit willen ze bereiken door
het maken van ‘een cultuurbaken dat het leven in het rivierenland met de rivier viert.’
Rust, openheid, kleinschaligheid, (economische) binding en
veerverbindingen, komen als de karakteristieken van het
gebied naar voren. Verder worden de ingrijpende veranderingen genoemd en woorden zoals ‘versnelling’, ‘uniformering’ en
‘verstedelijking’.
De ontwerpers van het plan Weerschijn beginnen met een hele
fundamentele boodschap. Ze zijn van mening dat we ons Nederlandse ‘clocklike’ (technocratisch en dualistisch) denken en
handelen, om moeten zetten naar een ‘cloudlike’ (systeembenadering en holistisch) denken en handelen. Bovendien achten zij
hierbij de kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines van
belang naast de nodige passie en durf.
Het plan behelst een wandelroute (een ommetje) door de uiterwaard, langs zeven watertafels en een watertoren. De rechthoekige watertafels zijn gebouwd van baksteen uit de uiterwaard
en afgedekt met een dikke glasplaat met geïntegreerde zonnecellen. De tafels worden op verschillende hoogtes geplaatst en
zijn daarmee peilmaten voor de waterstanden van de Waal. De
watertoren biedt een panoramisch zicht en is een “light-tech
tegenhanger” van de 15e eeuwse kerktoren van Varik. Via een
watersysteem zorgt de watertoren ervoor dat er over de watertafels permanent water vloeit. In de tafels is daarmee de reﬂectie
van de lucht zichtbaar.
Als locatie voor het plan is de uiterwaard voor Varik gekozen, met
name om de ruimtelijke kwaliteiten en omdat de ontwikkelingen
door de tijd hier zo duidelijk zichtbaar zijn.

State of the art
Dit plan richt zich geheel op de beleving van het landschap en
het systeem van het water. Het landschap wordt in dit plan duide-

WEERSCHIJN - typologie 3

lijk onthuld. Ten eerste kan het publiek, middels een ommetje de
uiterwaarden in, om daar een gehele sensitieve ervaring op te
doen. Ten tweede heeft men vanaf de toren uitzicht op het gehele
gebied en wordt de lucht in de watertafels weerspiegeld. Met
name dit laatste aspect zorgt voor telkens een ander, actueel,
beeld. Ten derde maken de bakens het watersysteem inzichtelijk.
Vanuit de watertoren loopt het water de tafels op. Afhankelijk van
de stand van de rivier liggen de tafels onder dan wel boven water,
waardoor de dynamiek van de rivier wordt benadrukt. Een mooi
gegeven is bovendien dat het materiaal dat gebruikt wordt voor
het baken grotendeels gebiedsgebonden is.
Er is op een poëtische manier omgegaan met de cultuurhistorie.
In het landschap wordt geschiedenis middels het ommetje beleefbaar gemaakt. Bovendien gaat de nieuwe toren een relatie aan
met de kerktoren van Varik, waarmee oud en nieuw een geheel
worden.
De voorkant van de ontwerptoelichting laat zien dat de ontwerpers zich ervan bewust zijn van het gebied en van de huidige
en mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Er wordt echter geen
rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen, in die zin dat de
ontwerpers uitgaan van de uiterwaard zoals hij nu is.

Evaluatie
Weerschijn is een echt installatiewerk. Het baken probeert om op
de tafels de lucht te spiegelen. Het doet denken aan Yves Klein
(1928-1962), die op zijn rug lag, de blauwe hemel zag en deze
wilde vangen in zijn kunst (daarom dat hij een verfkleur blauw
heeft ontwikkeld). Tevens doet het denken aan Willem den Oude
(1928), die nadat hij jaren lang het rivierengebied heeft geschilderd, als reactie op het veranderende landschap, enkel nog maar
luchten verft.

De vraag is of de hele installatie niet iets overtrokken is. Was
het zelfde effect niet bereikt wanneer de tafels enkel tijdelijk,
door regenval of door overstroming van de rivier, als een spiegel
zouden werken? In dat geval zou de nadruk komen te liggen op
het bestaande systeem. Uiteraard mist de bezoeker dan wel het
uitzicht vanuit de watertoren.

Interessant is dat er uit het interview naar voren komt dat de
ontwerpers kritiek hebben willen leveren op het feit dat de kunstenaar pas op het laatste moment in het proces betrokken wordt.
‘Kunst heeft nu nog te weinig kracht zelf iets voor elkaar te krijgen,
het is nog te weinig scheppend en afhankelijk van het proces om
een context te krijgen. Dat is jammer.’
Ze geven letterlijk aan dat ze er tegen zijn dat kunst als ‘lapmiddel’
wordt ingezet. Ze vinden dat er teveel langs elkaar heen gewerkt
wordt. Ingenieurs zeggen dat er iets onder water moet worden
gezet en kunstenaars mogen dan op komen draven om iets
moois op de dijk neer te zetten. Hier wilden ze niet aan meewerken. Vandaar dat er een toegepast werk in de uiterwaarden is
geplaatst.
Over het samenwerken zijn deze ontwerpers minder te spreken,
het was pittig. Ze geven aan dat er erg veel ideeën waren waarvan
er teveel in de prijsvraag zijn verwerkt. Deze ideeën zijn misschien
te weinig doordacht terwijl andere goede ideeën niet zijn doorgevoerd. Uiteindelijk hadden het minder ideeën binnen één project
moeten worden, dat is jammer genoeg misgegaan. ‘Misschien in
het vervolg met toch iets minder mensen samenwerken?’

Een tweede, geheel andere associatie, ontstaat doordat het
kunstwerk het systeem van het water enigzins inzichtelijk maakt.
Het doet denken aan het Amerikaanse Ecovention, een kunstmanifestatie / stroming waarvan het doel is om door middel van
kunst milieuproblemen op te lossen of er meer bewustzijn over te
creëren. De verbondenheid tussen dorp en rivier wordt middels dit
plan op een soort educatieve manier gerealiseerd.
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Aquatransmissie
CONTENT
The design focuses on a stronger relationship between man
and the river, speciﬁcally in the river area. The living water is
symbolized in this beacon, with the aim to create awareness of
the power of the water.
The shape of the dynamic object is inspired on the landscape
of the river area. In the object several sources of inspiration
are combined, relating to a ﬂowerlike shape. Depending on the
water level of the river the ﬂower unfolds itself. The movement
of the ﬂower is registered with a webcam and broadcasted on
a public place.
The location was subjectively chosen by the designers. A boring
location, on which it was a surplus value to add something.

i

�

i

�

Functie

Aantal

STATE OF THE ART
The design shows that the landscape is approached in a
sensitive way. The sources of inspiration all appeared out of
the current state of the landscape. The dynamic shape of the
object is related tot the character of the area and emphasizes
the power of the river. Because of the changing shape of the
object it will always be of present interest.
Since the `Aquatransmissie´ is an autonomous object, it is
only visible from the dike. It does not invite the public into the
forelands to obtain a sensitive experience.

?

EVALUATION
Schaal

Bereikbaarheid

Because of the shape of the kinetic installation the `Aquatransmissie´ makes us think of the works of Jean Tinguely (19251991).
We wonder if only one object can cover the whole identity of the
river area. With this object though, it seems possible. In the ﬁrst
place because it covers different stories. In the second place
because it leave space for an own interpretation.
The sensitive approach to pick a location is interesting. Though
it would have been reliable if the choice for the location was
more extensively deﬁned.
In the interview the designers state that they chose for a collaboration between two disciplines on purpose. Both had a different point of view towards the landscape. “From two disciplines
you see more!!” Their collaboration resulted in a surprising
object, by combining each others knowledge.
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Reageren op water

Planinhoud
Het plan richt zich op het versterken van de relatie tussen de
mens en de rivier. De overdracht van water naar mens en vice
versa, het levende water, is symbolisch uitgewerkt in het baken
Aquatransmissie. De ontwerpers hopen dat het baken kan bijdragen aan de bewustwording van de kracht van het water.
Het gebied wordt kort beschreven als grillig landschap, dat sterk
is beïnvloed door de rivieren en de mens. Het verhaal dat verteld
wordt heeft dus een contextgebonden inhoud.
Vanuit verscheidene inspiratiebronnen, zoals de landbouw, de
ontluikende lente en de scheepvaart, is een vorm ontstaan van
een bewegende bloem die in het water geplaatst wordt. Wanneer
de bloem open is, zijn de bloemblaadjes tevens een soort bootjes.
‘Het kunstwerk wordt een speels en bewegend element dat
gedurende de seizoenen uiterlijk van vorm veranderd en tevens
met een luchtige poëtische uitstraling.’ Een webcam houdt de
beweging van de bloem in de gaten. Er is een eilandje gesitueerd voor de bloem, om te voorkomen dat drijfhout de bloem
beschadigd.
De locatie is geheel subjectief gekozen. De ontwerpers hebben
bewust niet gekozen voor een mooie plek, maar voor een
landschap waar wat aan toe te voegen is. Zij beschrijven dat
het punt, waarop zij door de saaiheid en eindigheid van de plek
compleet hun aandacht voor het landschap verloren, gekozen is
als locatie voor de Aquatransmissie.
State of the art
Er is bewust naar het landschap gekeken. De ontwerpers hebben
vooraf puntsgewijs hun inspiratiebronnen verwoord, die ze
vanuit het landschap hebben opgepikt. Ze hebben het over ‘een
landschap waar wat aan toe te voegen is’, ‘eenvormig en strak
buitendijks landschap’, ‘techniek van waterbeheersing’, ‘vruchtbare grond’, ‘bloesem en ontluiking’ en ‘scheepvaart’. Opvallend is dat de ontwerpers, in tegenstelling tot vele anderen het
landschap aan beide kanten van de dijk betrekken. Ook opmerkelijk is dat deze personen zich geheel door het hedendaagse
landschap hebben laten inspireren en niet ingaan op de geschiedenis van het gebied. Er wordt wel verwezen naar de watertech-

AQUATRANSMISSIE - typologie 4

nische aspecten, de ingrepen van de mens op het gebied, maar
de geschiedenis ervan wordt hierbij niet genoemd.

ken en tot verassende resultaten te komen. Je kunt het niet altijd
alleen doen. En vanuit twee disciplines zie je meer!!’

De veranderende vorm van het kunstwerk laat iets zien over het
karakter van de rivier op dat moment, met name over de waterstand en stroomsnelheid. Het baken is op elke tijdstip actueel en
benadrukt daarmee de dynamiek. Het blijft echter een autonoom
werk, dat alleen zichtbaar is. Het publiek wordt niet uitgenodigd
de uiterwaarden te betreden en een gehele zintuiglijke ervaring
te hebben.
Het ontwerp gaat niet in op de nieuwe ontwikkelingen in de uiterwaarden.

Evaluatie
De vormgeving van dit kinetische baken doet sterk denken aan
het werk van Jean Tinguely (1925-1991), door de speelse, mobiele, bewegende constructie. Bovendien werkt Jean Tinguely veel
met water, zoals bijvoorbeeld de Strawinski-fontein in Parijs.
We vragen ons af of één kunstwerk, dat alleen zichtbaar is, de
identiteit van het gebied kan grijpen. Toch lijkt het in dit geval
mogelijk verschillende verhalen uit het gebied te verenigen in een
object. De associaties van de kunstenaar en landschapsarchitect
met het rivierengebied zijn duidelijk terug te vinden in de vorm van
de Aquatransmissie. Door de abstractie kan het publiek bovendien zelf reﬂecteren over de verhalen die het object verteld. Er is
daarmee dus ruimte voor eigen interpretatie.
In het interview zegt de ontwerpster dat zij de volgende uitdaging
in de opgave zag: ‘een typisch Nederlands landschap te voorzien
van een boeiend element om de uitstraling van dit landschap (wij
hebben voor een wat saaier stukje bij Tiel gekozen) en de kracht
van het water te benutten en te gebruiken.’ Hieruit kan worden
geconcludeerd dat ze speciﬁek gekozen hebben voor een saaie
plek, om juist daar iets aan toe te voegen.
Over de samenwerking wordt het volgende gezegd: ‘André kijkt
met de ogen van een mens die veel van het land en zijn eigenschappen afweet, maar ook zeer artistiek.. en ik, zie de dingen als
beeldende tekens.. literair, poëtisch, beetje techniek.. Beiden
hebben wij veel met historie en zien een samenwerking als een
uitdaging en vooral ook om elkaars kennis te bundelen, te verster-
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Paal aan paal
CONTENT
The river area contains several dimensions. According to the
designer the landscape consists out of a physical and a mental
layer. With his design he focuses on both layers, by marking
different stories on a map. An interference in the landscape
is realized on the places where the most stories collide. The
stories are emphasized with rows of poles. In some occasions
the lines point at present elements in the landscape. In other
case they mark a traceless story from history. The rows are
connected to foot- and bike paths.
STATE OF THE ART
Functie

Aantal

The design sorts out the cacophony of the landscape in
individual stories, physical as well as mental. It invites people
to obtain a sensitive experience of the landscape. The method
stimulates to reﬂect on landscape and the stories it contains.
The interesting strategy that is used for the plan is not only
applicable on the river area. This also implies the new developments in the area. The designer does not mention them, but
the strategy he uses could also be very well applied in the new
situation.
EVALUATION

Schaal

Bereikbaarheid

Our ﬁrst associations refer to the pile-dwellings. Although there
is not a direct relation to the river area, it does relate to the
water.
Secondly the plan is related to landart projects, for example
‘The Lightning Field’, 1977, van Walter de Maria (1935).
It was very interesting to ﬁnd out that this design was made
by a landscape architect, since the plan does not only focuses
on the physical elements of the landscape. This person was at
an analytical way able to search for physical and mental stories
in the area.
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Reageren op water

Planinhoud
De ontwerper stelt dat het landschap vaak benaderd wordt als
een optelsom van fysieke elementen en krachten. Hij geeft aan
dat er naast dit fysieke landschap ook een mentale laag aanwezig is. De mentale lagen zijn bij de beleving van het landschap
enorm belangrijk, maar worden in ontwerpopgaven vaak vergeten. Bovendien speelt de gehele geschiedenis een rol in het
gebied.

PAAL AAN PAAL - typologie 4

Er is getracht om de kakofonie die in het landschap verborgen
zit uit te sorteren in (enkele) individuele verhalen en deze aan
de bezoeker aan te wijzen. De kakofonie bestaat uit fysieke en
mentale verhalen, waarbij de geschiedenis als continuïteit wordt
gezien. De spanning, op die punten waar de verhaallijnen elkaar
kruisen, is versterkt en zet aan tot reﬂectie. Bovendien lokken de
palenrijen de bezoeker de uiterwaarden in waar hij een gehele
zintuiglijke ervaring op kan doen. Het publiek wordt dus duidelijk
in contact gebracht met het gebied.

Het landschap van het rivierengebied kent meerdere dimensies.
Uit de analyse blijkt dat zij voor het fysieke landschap de bodem
en het reliëf van belang achten. De mentale laag wordt gevormd
door het geloof en de verschillende verdedigingslijnen die in
het gebied een rol hebben gespeeld. Als derde aspect wordt de
bereikbaarheid opgepikt.

Er wordt niet gesproken over vernieuwingen die de identiteit onder
druk kunnen zetten. Wel is het zo dat eigenlijk elke verandering in
het gebied meegenomen kan worden in deze strategie van lijnen
trekken.

Het plan richt de blik van de bezoeker op de verschillende verhalen in het landschap. Dit wordt bereikt door op die plaatsen,
waar verschillende verhaallijnen elkaar kruisen, door middel van
een rij palen de blik te richten op bestaande, overgebleven of
verdwenen elementen, om zo aan te zetten tot reﬂectie. De palen
verschillen in hoogte en dichtheid, waardoor de intensiteit ervan
wisselt. De palenrijen vormen aanknopingspunten voor routes en
struinpaden.

In eerste instantie associëren we dit plan met de paalbouw,
hetgeen niet direct met het rivierengebied te maken heeft, maar
wel degelijk met water. Door de groepering van de palen zou men
eventueel ook aan zuilen kunnen denken.
Door de lijnen die in het landschap ontstaan kan het werk gerelateerd worden aan de landart. Het werk heeft net als de landart een
mystieke component die niet direct wordt benoemd. Puur door
de verticale elementen, doet het werk denken aan ‘The Lightning
Field’, 1977, van Walter de Maria (1935).

De verschillende verhalen zijn op kaart ingetekend. Daar waar
de verhalen elkaar raken wordt een baken geplaatst. In totaal
worden er zes potentiële gebieden aangewezen voor de bakens.
Voor de uitwerking van het idee is er één locatie uitgekozen. De
ontwerper heeft echter het gebied vanaf de Duitse grens tot aan
zee, rondom de rivieren, als plangebied gepakt. Dit houdt in dat
er maar drie bakens binnen het eigenlijke plangebied gesitueerd
zijn.

State of the art
De ontwerper heeft een strategie ontworpen die niet speciaal op
het rivierengebied is geënt, maar één die op meerdere gebieden
van toepassing zou kunnen zijn. Simpelweg houdt het plan in dat
de blik wordt gericht door een rij van palen. Noch de vormgeving,
noch het materiaal van het baken, hebben een relatie met het
rivierengebied.

De verhalen die verteld worden zijn in eerste instantie allen op
kaart ingetekend. De vraag is echter in hoeverre deze nog begrijpbaar zijn wanneer ze middels palenrijen in het landschap worden
vormgegeven.

Wellicht zet het plan in algemene zin aan tot het reﬂecteren over
de in het landschap verborgen verhalen. Zou het publiek, na het
baken ervaren te hebben, ook op andere plekken in het gebied na
gaan denken over verborgen zicht- en verhaallijnen?

Evaluatie

Interessant is het gegeven dat het een landschapsarchitect
is geweest die dit plan heeft ontworpen. Het plan gaat grotendeels in op de mentale verhalen die in het landschap verborgen
zitten. In de huidige discussie (deel I) en uit de analyse blijkt dat
kunstenaars hier over het algemeen sterker in zijn dan landschaparchitecten. Interessant is dat de landschapsarchitect hier heeft
getracht om de open houding om te zetten tot een analytische
verkenning, in die zin dat de fysieke en mentale verhalen op kaart
zijn ingetekend.
Uit het interview blijkt ook dat de ontwerper de identiteit beschouwd
als de fysieke en mentale elementen in het landschap, de combinatie ervan. Hij zegt echt vanuit het landschap gewerkt te hebben
en heeft geprobeerd de fysieke en mentale lagen naar boven te
brengen en de contrasten op te zoeken, ook met de gedachte dat
er veel kunstenaars mee zouden doen, die waarschijnlijk eerder
een leuke locatie zouden uitkiezen om daar iets te maken.
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No risk no life - dijkstoel
CONTENT

�

Tiel

Buren
Geldermalsen

Culemborg
Zaltbommel

Neerijnen

Maasdriel
Lingewaal

The design relates to the environmental problems, rising level
of the sea and the climate changes. It aims to warn for the
danger of the water. In the old days the dikes where under
control of a board, called the ‘dike chair’. The designer uses a
pun and literally puts, in each municipality, a chair on the dike
as a reference to the former board.
It is a steal framework which differs in height, depending on the
location at the dike. To add a real function as a technical beacon
for shipping, the back of the chair differs in shape depending on
the side of the river it is located. No suggestions are made for
the speciﬁc locations.

Functie

Aantal

STATE OF THE ART
It is very interesting that the objects tell a story of the political
landscape. The design has two goals. The ﬁrst is to create a
connection between the cooperating municipalities of the river
area. Second is the reference to the former board. In fact is
emphasize on only one story of the river area. The chair is an
autonomous object as it has no other option than to look at it.
EVALUATION

Schaal
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Reageren op water

Bereikbaarheid

Before we knew the idea behind the dike chair, it made us think
of a blow up of a chair of a bath superintendent. The fact that
the chair is a blow-up makes a reference to Pop-art appropriate. The chair made us think of the works of Claes Oldenburg
(1929), a pop-art artist which alienates common articles of use
by blowing them up.
Because of the shape of the back of the chair, it could also be
associated with a throne.
We think it is a pity that the public is not able to sit on the chair
and control the dike for a moment by themselves. Thereby we
doubt about the different shapes of the back of the chair for
navigation purpose, as the chair is located on the dike and not
on the groyne.
It would have been interesting to get more information about
speciﬁc locations, as it is a very detailed design.

Planinhoud
Het plan richt zich op de opwarming van de aarde, de
stijgende zeespiegel, de klimaatsveranderingen. Het
haakt in op het gegeven dat we waakzaam moeten zijn
met betrekking tot de toestand van de dijken, door te
verwijzen naar de vroeger in het rivierengebied aanwezige dijkstoel (een soort waterschap); een gebouw en het
bestuur dat de dijken in de gaten houdt.
De keuze voor een verhaal lijkt vrij willekeurig. In het
plan wordt niet over identiteit gesproken. Het verhaal
dat wordt verteld is contextgebonden, maar hoewel de
inhoud wordt toegelicht, lijkt de keuze ervoor vrij willekeurig tot stand te zijn gekomen.
De dijkstoel is letterlijk vertaald in de vorm van een stoel
(van RVS kokerproﬁel) op de dijk. Daarbij is het woord
baken, in de technische betekenis van het woord, heel
letterlijk opgevat. Afhankelijk van de locatie van de stoel
ten opzichte van de rivier, op de linker dan wel rechter
bedding (stroomafwaarts gezien), krijgt deze een stompe
of puntige bovenkant. Hiermee zou het werk een soortgelijke functie moeten krijgen als de bestaande rode en
groene bebakening op de rivierkribben.
Elke gemeente krijgt een dijkstoel, met als doel een
verbinding tussen de gemeentes te creëren. Zodoende
is het verhaal dat verteld wordt een politiek verhaal. Er
wordt een suggestie gedaan voor de exacte locaties,
deze worden echter niet toegelicht.

State of the art
Door middel van de dijkstoelen wil men het publiek
bewust maken van het politieke landschap, namelijk van
de vroegere dijkstoelen en de betrokken gemeenten.
Het ontwerp wordt bij voorkeur geplaatst op de zomerof winterdijk en is vanaf daar dus ook zichtbaar. Het
ontwerp suggereert geen routing, naast de bestaande
wegen over de dijk.
Met dit plan heeft de ontwerper twee speciﬁeke doelen
voor ogen. Ten eerste vormt het ontwerp een verbin-

NO RISK NO LIFE - DIJKSTOEL - typologie 4

dend element tussen de verschillende gemeenten.
Ten tweede verwijst het verhaal over de dijkstoel naar
de wijze waarop vroeger de dijken bewaakt werden.
Hierdoor wordt er naar één speciﬁek verhaal verwezen.
Het is niet zo dat de gehele kakofonie – de verschillende
onderwerpen en tijdslagen – van het landschap ervaarbaar wordt gemaakt.
Ook dit ontwerp gaat niet in op het door het CBKG
gestelde probleem over nieuwe ontwikkelingen die de
identiteit onder duk zetten.

Evaluatie
Wanneer je de achterliggende info van de dijkstoel
in letterlijke zin niet kent, doet het in eerste instantie
denken aan een uitvergrote badmeesteruitkijkpost. In
deze betekenis verwijst de stoel naar het waken over het
water. Het feit dat de stoel is opgebazen verwijst naar de
pop-art stroming en doet enigzins denken aan werken
van Claes Oldenburg (1929), een pop-art kunstenaar die
gebruiksvoorwerpen vervreemdt door ze op kolossaal
formaat na te maken, zoals bijvoorbeeld de Troffel in het
Kröller Muller.
Door de vorm van de leuning verwijst de stoel tevens
naar en troon of zetel, hetgeen je kunt associeren met
het feit dat je boven het landschap uittroont, waardoor de
mens als maker van de dijken weer duidelijk naar voren
komt.

Het verhaal zou daarom op zijn minst duidelijk moeten
zijn.

We twijfelen over de driehoek op de leuning die omhoog
of naar beneden staat. De kunstenaars geven aan dat de
dijkstoel daarmee tevens de functie van scheepsbaken
krijgt. Echter, de dijkstoel staat niet op de kribben, dus
is voor de scheepvaart niet interessant. Het publiek dat
over de dijk komt ziet maar één van de twee stoelen en
zal dus niet begrijpen dat de stoel ook als baken, in de
technische betekenis van het woord, werkt.
Het plan geeft aan dat er in elk gemeente een dijkstoel
moet komen, maar er wordt niets gezegt over een speciﬁeke locatie. Bovendien is de stoel in elke gemeente
hetzelfde van vorm, afhankelijk van de locatie enkel
wat hoger of lager, maar het object zegt niets over de
gemeente zelf. Wel is het een verbindend element tussen
de gemeentes. De vraag is echter in hoeverre dat nodig
is aangezien de rivier zelf een veel sterker verbindend
element is. Anders dan de rivier, verbindt de dijkstoel de
gemeentes echter op politieke gronden in plaats van op
landschappelijke.

Pas na het lezen van de plantoelichting werd de echte
verwijzing van de dijkstoel, naar het bestuur van de dijk,
duidelijk. Het bestuur keek vroeger uit over de dijk. Een
interessante verwijzing bij de stijgende waterproblematiek. Bovendien wordt hiermee een politiek verhaal
verteld. Uit theorie en de prijsvraaganalyse blijkt ook
dat kunstenaars goed in staat zijn deze politieke laag te
pakken.
Het ontwerp helpt echter niet mee in het beleefbaar
maken van het gebied. Het is jammer dat de bezoeker
van het rivierengebied niet op de stoel kan gaan zitten
om zelf de dijk en de rivier te bewaken. De stoel is alleen
zichtbaar en biedt geen plaats voor eigen cultuurruimte.
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7.2 Results
In this paragraph the different projects are compared with each
other. The different strategies that are used can be read. In the
conclusions, the expressive instruments are put in an overview.
Probably this overview will not be complete as it is based on
only the contest ‘Bakens aan het Water’. Yet, it is representative for the possibilities.
None context bounded content
- Alienating effect (through shape and height) and symbolical
references vs. functional and applied form
- Object as tool to experience the place vs. object is ‘the
identity’ (landscape as museum, artwork as museum
piece)
(ﬁgure 61-66)

7.2 Resultaten Projectanalyse
In deze paragraaf zetten we de resultaten van de projectanalyse uiteen, door
de inzendingen met elkaar te vergelijken.
Aan de hand van dit vergelijk kunnen we
uitspraken doen over het beeldend instrumentarium van de ontwerpers.
Hierbij wordt onderzocht wat de ontwerpers inzetten om het verhaal dat ze
willen vertellen vorm te geven. Op grond
van onderwerp of methode wordt er een
aantal projecten met elkaar vergeleken,
om meer duidelijkheid te krijgen over
de strategie. De gevonden beeldende
methoden en strategieën worden vervolgens in een overzicht weergegeven. Het
is zeer waarschijnlijk dat deze methoden
en strategieën niet volledig zijn aangezien
de analyse maar op tien inzendingen is
gebaseerd. Wel geeft het een goed beeld
van de mogelijkheden.
Contextloos verhaal
Als eerste vergelijken we de drie projecten met contextloze verhalen met elkaar.
Bij Bullebak (typologie 1) en De Containers van Archimedes (typologie 2) valt op
dat ze door hun vormgeving en grootte
een vervreemdend effect op het publiek
hebben en in hun vormgeving een symbolische verwijzing hebben (ﬁguur 61-64).
Het verschil schuilt echter in het gegeven
dat de Bullebakken een middel zijn om het
verhaal van het landschap te beleven, door
het publiek de uiterwaarden in te lokken
en meerdere zintuigen te prikkelen (ﬁguur
65). De Containers zijn enkel vanaf de dijk
te beleven terwijl zij zelf de `te beleven
identiteit´ verbeelden.

!?

ﬁguur 61: vervreemdend
effect / alienation

ﬁguur 62: vervreemding
door vorm / alienation
through shape

ﬁguur 63: vervreemding
door grootte / alienation
through scale

ﬁguur 64: symbolische
verwijzing / symbolic
reference

!!

ﬁguur 65: publiek
uitnodigen / inviting
the public

ﬁguur 66: functionele
verbeelding / functional
representation

Filterﬂat (typologie 2) doet met zijn
vormgeving het tegenovergestelde en
verbeeld zijn verhaal puur functioneel
(ﬁguur 66). Interessant is het feit dat de
functionele vormgeving van het baken
ook direct doet vermoeden dat het een
toegepast object is en geen autonoom
kunstwerk.
Voor beide projecten uit typologie 2 geldt,
ondanks hun interessante verhalen, dat
zij het publiek geen inzicht geven in het
verhaal van de plek. Toch gaan de objecten wel een relatie aan met het landschap
en communiceren ze ook wel degelijk,
zoals kunst dat kan. Ze communiceren
echter niet direct over de identiteit, wat
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wel door het CBKG werd gevraagd. Het
landschap wordt in deze projecten als
een soort museum beschouwd (ﬁguur
67).
Contextgebonden verhaal
Vanuit de prijsvraaganalyse blijkt dat er
middels een contextgebonden verhaal het
verhaal van de plek verteld kan worden.
Het is zowel mogelijk met bakens die
alleen zichtbaar zijn, als door middel
van het prikkelen van meerdere zintuigen. Deze laatste manier zorgt voor een
optimale beleving van het landschap.

ﬁguur 67: landschap als
museum / landscape
as museum

ﬁguur 68: gebruik maken
van veranderingen in
het landschap / using
existing change

ﬁguur 69: miniatuur
van de werkelijkheid /
miniature of reality

ﬁguur 70: benadrukken
door verkleinen /
emphasizing by shrinking

Weerschijn is hierbij een miniatuur van
de werkelijkheid wat het watersysteem
makkelijk begrijpbaar maakt (ﬁguur 69
en 70).
Het Waalpad van Eenheid in verscheidenheid is grootschaliger, het verbindt
de inlaatwerken (ﬁguur 71) en benadrukt
ze door enorme bakens (ﬁguur 72). Er
wordt ontworpen vanuit de realiteit,
waarmee het plan beter gefundeerd
is. Anderzijds is het daarmee wellicht
minder opvallend, aangezien de afstand
waarop de herhaling van het benadrukken voorkomt vrij groot is.
Bij Aquatransmissie zijn de verhalen uit
het rivierengebied in het object samengebracht en gesymboliseerd.

ﬁguur 72: benadrukken
door vergroten /
emphasizing by
enlargement

Verhalen aanwijzen
Een interessant vergelijk kan gemaakt
worden tussen Terras aan de rivier
(typologie 3) en Paal aan paal (typologie 4). Beide projecten richten zich op
het beleefbaar maken van het landschap
en de verhalen die daar in verborgen
zitten.

ﬁguur 71: benadrukken
door verbinding/
emphasizing by
connection
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Een verhaal vertellen
Zowel Weerschijn, Eenheid in verscheidenheid (beide typologie 3) en Aquatransmissie (typologie 4) maken het watersysteem van de rivier en de uiterwaarden
inzichtelijk. Weerschijn en Eenheid in
verscheidenheid nodigen het publiek
uit de uiterwaarden te betreden en een
geheel zintuiglijke ervaring op te doen
door middel van routing. Aquatransmissie is zichtbaar vanaf de winterdijk. Alle
drie reageren ze op het veranderende
waterpeil in het gebied (ﬁguur 68).

Context bounded content
Telling one story
- miniature of reality
- connecting elements of the story
- emphasize elements of the story
- symbolize elements of the story
(ﬁgure 67-75)
Showing stories in the landscape
- Present a stage from which the story of the place can be
experienced vs. emphasize / pointing out different elements
by which the story of the place can be experienced

New Developments vs. reaching back to history
- Referring to future developments vs. referring to history
- ‘pun’ – a story is literally translated in a form (dike chair)
(ﬁgure 76-77)

Terras aan de rivier biedt op een hele
subtiele wijze de mogelijkheid om het
landschap te beleven. Hiermee bereikt
de ontwerpster dat de interpretatie van
het landschap geheel open is.
Paal aan paal stelt een meer gestuurde
beleving van het landschap voor (ﬁguur
73), doordat de ontwerper de blik richt
op verhalen door zichtlijnen (ﬁguur 74),
dan wel omcirkelt op steeds eenzelfde
manier (ﬁguur 75). De vormgeving is
eenvoudig maar een stuk dominanter
aanwezig dan Terras aan de rivier. Het
concept van dit project ligt vrij dicht bij
onze inzending Verfwerken, aangezien
beide voorstellen om de verhalen of
identiteitsingrediënten aan te zetten.

ﬁguur 73: gestuurd
aanwijzen / guided
pointing

ﬁguur 74: zichtlijnen
/ guide one’s view

ﬁguur 75: benadrukken
door herhaling /
emphasizing by repetition

ﬁguur 76: inhaken
op nieuwe plannen /
relate to new plans

KU - BUS

ﬁguur 77:
woordgrap / pun

ﬁguur 78: object als
museumstuk / object
as museum piece

Nieuwe ontwikkelingen versus teruggrijpen op geschiedenis
De inzending Stenen Bakens (typologie
3) is qua inhoud zowat tegenovergesteld
aan het project No Risk – No Life (typologie 4). Stenen Bakens verwijst naar de
toekomst van het gebied, terwijl No Risk
– No Life teruggrijpt op de geschiedenis. Stenen Bakens is daarmee het enige
project (van alle 99 geanalyseerde inzendingen binnen de prijsvraag!) dat ingaat
op de nieuwe ontwikkelingen in de uiterwaarden die van doen hebben met het
afgraven en opwerpen van grond (ﬁguur
76).
Stenen Bakens is daarmee veel vooruitstrevender dan No Risk – No Life, want
naast de verwijzingen in tijd, straalt
er vanuit het project Stenen Bakens
een soort vertrouwen uit in de omgang
tussen mens en natuur, terwijl No Risk
– No Life meer een angst voor het water
uitdrukt.
Het project No Risk – No Life verwijst
naar de dijkstoel, het vroegere bestuur
van de dijken en het woord ‘dijkstoel’ is
hierbij letterlijk vertaald. Eigenlijk is het
een woordgrap die tot de vormgeving van
het baken heeft geleid (ﬁguur 77). Dit is
een strategie die vaker is gebruikt.

7.3 Conclusies Projectanalyse
Instrumentarium ten aanzien van de
inhoud van het verhaal
Contextloos
Vanuit de prijsvraaganalyse blijkt dat
bij het vertellen van het verhaal van de
plek, een contextloos verhaal gebruikt
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kan worden, indien dit verhaal stimuleert
om het bestaande gebied te ervaren en
meerdere zintuigen te prikkelen.
De projectanalyse illustreert heel duidelijk dat deze stelling inderdaad blijkt te
kloppen. Het blijkt bovendien uit het
project Bullebak dat het bij een dergelijk verhaal interessant is, dat het ook uit
de vormgeving van de objecten blijkt dat
het verhaal niet direct in het gebied thuis
hoort. Zo zijn de Bullebakken door hun
grote formaat en vorm duidelijk fantasiedieren en hebben ze een vervreemdend effect.
Filterﬂat en de Containers van Archimedes doen dit niet op deze manier.
Zij hebben het landschap meer als een
museum opgevat waarbij het object
een museumstuk is (ﬁguur 78). Beide
hebben wel een hele duidelijke vormentaal die goed aansluit bij het verhaal dat
ze willen vertellen (respectievelijk functioneel en organisch).
Contextgebonden
Bij het vertellen van een contextgebonden verhalen, lijken er verschillende
mogelijkheden interessant, namelijk:
Ten eerste kan er, zoals wordt gedaan
met Terras aan de rivier en Paal aan paal,
geen (letterlijk) verhaal verteld worden,
om met het baken enkel de mogelijkheid te bieden het bestaande landschap
te beleven. Hierbij is het mogelijk een
plek te bieden waar vanuit het bestaande landschap beleefd kan worden of om
bestaande verhalen of identiteitsingre-
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diënten in het landschap aan te zetten
of aan te wijzen. De middelen om dit
te doen mogen in dit geval niet te veel
aandacht vragen, eenvoudige vormgeving, omdat er anders toch een nieuw
verhaal ontstaat.
Ten tweede kunnen bestaande verhalen
of processen uit het gebied inzichtelijk
worden gemaakt door ze op een andere
wijze dan de bestaande te verbeelden.
Dit wordt bijvoorbeeld gedaan in het
project Weerschijn en in zekere zin ook
bij Stenen Bakens (ﬁguur 79-83).

ﬁguur 79: beleefbaar
maken nieuwe systeem /
explain the new system

ﬁguur 80: naar nieuwe
systeem verwijzen door
vorm en materiaal /
point out new system
by shape and material

ﬁguur 82: benadrukken
ﬁguur 81: op artistieke
nieuwe ontwikkelingen door
wijze meewerken aan
vorm en materiaalkeuze /
nieuwe ontwikkeling /
cooperate in artistic sense emphasize new developments
by shape and material
on new developments

ﬁguur 83: benadrukken
van veranderingen /
emphasize changes

7.3 Conclusions
Overview of expressive instruments which are used
Instruments with regard to the content of the story
None context bounded content
- Arouse multiple senses
- Alienating effect
- Landscape as museum
(ﬁgure 78)
Context bounded content
- Not a literally story is told, the object functions as a stage
for experiencing or for pointing out or emphasizing stories.
Means by which this is done is not to prominent because
otherwise a new story will come into being.
- Existing stories are made visible by representing them in
another way than the existing one.
- Referring to a story by means of symbolization, metaphors,
personiﬁcation or a ‘pun’.
(ﬁgure 79-86)

Instruments with regard to the design / shape
- Repetition, through repeating the same principle or by
repeating the same object (identical or variants)
- Alienation, through form or/and scale
- Allusion, through metaphors, personiﬁcation, form or
‘puns’
(ﬁgure 87-89)

Een derde manier om een contextgebonden verhaal te vertellen is door er symbolisch naar te verwijzen, door middel van
bijvoorbeeld een abstractie, een metafoor,
een personiﬁcatie of een woordspel (ﬁguur
84-86). Dit komt bijvoorbeeld voor bij
Dijkstoel, en in zekere mate ook bij de
Aquatransmissie.
Instrumentarium ten aanzien van de
vorm
Herhaling
Wanneer er meerder objecten worden
geplaatst vind er een herhaling plaats.
Deze komt op twee manieren voor.
Ten eerste kan hetzelfde principe herhaald
worden, zoals bij Eenheid in verscheidenheid gebeurd, waar telkens een ander
kunstwerk geplaatst wordt, maar telkens
op een inlaatwerk (ﬁguur 87).
Ten tweede kan het object zelf meerdere keren worden geplaatst waardoor
een herhaling ontstaat. Er kan gekozen
worden om een aantal identieke objecten
neer te zetten (ﬁguur 88), zoals Filterﬂat
voorstelt, maar bij de meeste van de hier
besproken projecten worden er meerdere varianten van een object voorgesteld
(ﬁguur 89), bijvoorbeeld Bullebak en No
Risk – No Life.
Vervreemding
In sommige gevallen kan het positief zijn
om een vervreemdend effect te creëren,
zoals hierboven gesteld wordt wanneer
het verhaal een vreemde eend in de
bijt is. Vervreemding kan gerealiseerd
worden door vorm en schaal, zoals dat bij
Bullebak, Containers van Archimedes en
Dijkstoel gebeurt.

=
ﬁguur 84: abstractie
/ abstraction

ﬁguur 85: metafoor
/ metaphore

ﬁguur 86: personiﬁcatie ﬁguur 87: herhaling
/ personiﬁcation
principe / repetition
of principle

ﬁguur 88: herhaling
ﬁguur 89: varianten op
identieke objecten /
een object / variation
repetition identical objects
on one object

Verwijzing
Er kunnen verwijzingen gemaakt worden
naar verhalen uit het gebied, maar ook
naar algemene verhalen, geschiedenis
of mythen. Dit kan middels metaforen
(Containers van Archimedes), personiﬁcatie (Bullebak), vorm (Aquatransmissie)
of een woordspel (No Risk – No Life).
Instrumentarium ten aanzien van de
locatiekeuze
De meerderheid van de inzendingen is niet
erg speciﬁek ten aanzien van de locatiekeuze voor de bakens. Uiteraard is alleen
dit al een interessant gegeven. Uit deze
projectanalyse blijken drie manieren te
zijn toegepast bij de keuze van locaties.
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Uitgaan van de landschappelijke gegevens
– de kenmerken in het gebied
De locatiekeuze voor de bakens kan
gebaseerd zijn op de gegevens van het
landschap (ﬁguur 90 en 91). Bepaalde
kenmerken in het gebied bepalen welke
locaties worden gekozen.
De Containers van Archimedes gebruikt
de huidige situatie van het gebied (ﬁguur
92). Eenheid in verscheidenheid en
Stenen Bakens spelen in op de toekomstige situatie (ﬁguur 93).
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ﬁguur 90: uitgaan
van landschappelijke
gegevens / based on
landscape conditions

ﬁguur 91: door middel
van landschapsanalyse
/ by means of
landscape analysis

!!

!!
!!

Uitgaan van het object in relatie tot het
landschap - voorwaarden voor speciﬁeke
locaties
In plaats van het kiezen van speciﬁeke
locaties voor de bakens, kunnen er ook
voorwaarden gegeven worden waar een
plek aan dient te voldoen. Uiteindelijk zal
na een verder gebiedsstudie naar voren
komen welke speciﬁeke plekken aan de
voorwaarden voldoen, Filterﬂat en No
Risk – No Life zijn hier goede voorbeelden van. (ﬁguur 94-96)

ﬁguur 92: ingaan op
huidige situatie / related
to current situation

Subjectieve, speciﬁeke locatie keuze
Enkele plannen laten zien dat er op
subjectieve wijze voor een speciﬁeke
locatie gekozen kan worden. Het plan
Weerschijn bijvoorbeeld kiest een locatie
op grond van haar ruimtelijke kwaliteiten en de zichtbare ontwikkelingen door
de tijd. De locatie van Aquatransmissie
wordt geheel op subjectieve gronden
bepaald, het is namelijk het punt, waarop
zij door de saaiheid en eindigheid van de
plek compleet hun aandacht voor het
landschap verloren. (ﬁguur 97-99)
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ﬁguur 93: ingaan
op toekomstige
situatie / related to
future situation
A!
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ﬁguur 94: voorwaarden
tav landschap /
conditions towards
the landscape

ﬁguur 96: vorm vraagt
om speciﬁeke plek / shape
demands speciﬁc place

A!

ﬁguur 95: onderzoek
relatie object-landschap
/ research relation
object-landscape

ﬁguur 97: subjectieve
locatiekeuze /
subjective choice
of location

?!
ﬁguur 98: sensitieve
benadering / sensitive
approach

ﬁguur 99: afhankelijk
van associatie /
depends on association

Instruments with regard to the choice of location
- Starting point are the characteristics of the landscape
- Starting point is the object in relation to the landscape – by
giving speciﬁc conditions for the ‘right’ locations.
- Subjective, speciﬁc choice of location
(ﬁgure 90-99)

DEEL I1I

In Part III theory and practice ‘meet’ each other. Analysis and the current
discussion are compared and through this conclusions are made and a
reﬂection on our own submission is given.

In deel III komen theorie en praktijk elkaar tegen. We trekken conclusies door de
analyse te vergelijken met de uitspraken in deel I en geven een reﬂectie op ons
onderzoek, de prijsvraag en onze eigen inzending.

Chapter 8 – Conclusions
Overview of icons
Chapter 9 – Reflection

Hoofdstuk 8 - Conclusies
Iconenoverzicht
Hoofdstuk 9 - Reflectie

p. 133
p. 141
p. 143
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8.

8. Conclusions
8.2 Objective and central question
Aim of our research is ﬁnding out within the contest ‘Bakens
aan het Water’ which expressive ways of both disciplines are
able to contribute to telling the story of a place (the river-area),
which consequently gives the possibility to adapt new developments in a context conscious manner.
The central question is: What are the expressive instruments, to
be found in art and landscape architecture, which can strengthen and communicate the story of the place (the river-area) and
consequently makes it possible to adapt new developments in
a context conscious manner.
Part I and II are compared with each other in this chapter. The
reﬂection on our aim and the answer at the central question is
divided in two parts:
1. The expressive instruments
2. The new developments

CONCLUSIES
8.1 Inleiding
In dit conclusiehoofdstuk reﬂecteren we
op de doelstelling en de stellingname en
geven we antwoord op onze vraagstelling.
De doelstelling en vraagstelling gaan hierbij
in op wat het beeldend instrumentarium
inhoudt en of dit de mogelijkheid biedt het
verhaal van de plek te vertellen en in te gaan
op nieuwe ontwikkelingen. De stellingname
gaat over de rol en de kwaliteiten van beide
disciplines, kunstenaar en landschapsarchitect, bij het vertellen van het verhaal van
de plek.

8.2 Doelstelling en vraagstelling
De doelstelling van dit onderzoek is om
binnen de prijsvraag ‘Bakens aan het
Water’ te onderzoeken wat het beeldend
instrumentarium van beide disciplines
is waarmee ze het verhaal van de plek
(het Rivierengebied) vertellen, en of
ze daarbij de mogelijkheid bieden om
nieuwe ontwikkelingen op een contextbewuste wijze in te passen.
De vraagstelling die hieruit naar voren
is gekomen is: Waar uit bestaat het
beeldend instrumentarium, verkregen
vanuit de landschapsarchitectuur en
de beeldende kunst, dat het verhaal
van de plek (van het rivierengebied)
kan versterken en communiceren, en
waarmee contextbewuste inpassing
van de nieuwe ontwikkelingen mogelijk
is?

Om de vraagstelling te beantwoorden
was het van belang inzicht te krijgen in
wat ‘het verhaal van de plek’ inhoudt
en hoe de ontwerper zich hiertoe moet
verhouden. In deel I zijn hier diverse
uitspraken over gedaan. In de volgende
tekst wordt ingegaan op deze uitspraken
en een vergelijk gemaakt met de praktijk,
de prijsvraag ‘Bakens aan het Water’.
De beantwoording van de vraagstelling
/ reﬂectie op de doelstelling bestaat uit
twee delen:
1. Het beeldend instrumentarium
2. De nieuwe ontwikkelingen
Het beeldend instrumentarium
Per onderwerp beschrijven we de uitspraken uit deel I en wordt er bekeken of de
resultaten van de prijsvraag al of niet
overeenkomen met de conclusies. Uit deze
beschrijvingen komt het beeldend instrumentarium naar voren. Een overzicht
van het beeldend instrumentarium wordt
uiteindelijk in een tabel weergegeven
(ﬁguur 100, bladzijde 137).
1. Dé identiteit
In de huidige discussie wordt gesteld dat
het niet mogelijk is dé identiteit van een
gebied te ontwerpen. Het is echter wel
mogelijk het verhaal van de plek begrijpelijk en ervaarbaar te maken door ruimte
te bieden voor een eigen cultuur.
Naar aanleiding van de analyse van de
prijsvraag ‘Bakens aan het Water’ kunnen
we stellen dat er wel geprobeerd wordt
om de identiteit te ontwerpen, maar dat
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dit gebeurt vanuit een individueel identiteitsbesef van het gebied.
Aan de opbouw van de analyse blijkt al
dat de ontwerpers middels drie verschillende verhalen proberen de identiteit van
het gebied te versterken, namelijk aan de
hand van:
- een contextgebonden verhaal (fysiek,
mentaal of politiek)
- een contextloos verhaal (algemeen)
- geen verhaal
Met deze drie verhalen wordt er vervolgens op drie manieren op het vraagstuk
van het CBKG gereageerd, namelijk:
- Er wordt één verhaal naar voren gehaald
als dominant identiteitsingrediënt (bijv.
de rivier).
- De nadruk wordt gelegd op meerdere
verhalen in het gebied.
- Bevestiging van stelling: dé identiteit
bestaat niet; er wordt daarom niet een
concreet verhaal verteld, maar een
podium geboden waar vanaf het gebied
beleefd kan worden, of een routing
gemaakt om het gebied te beleven,
om zo een eigen interpretatie van het
verhaal mogelijk te maken.
Uit deze verschillende benaderingen blijkt
dat de ontwerpers identiteit op verschillende manier deﬁniëren. Geen van de
inzenders bewijst het tegendeel van de
stelling dat dé identiteit niet ontworpen kan worden. Om het ontwerp voor
het publiek begrijpelijk te maken, is
het daarom van belang om als ontwerper niet te ontwerpen vanuit een identiteitsbesef, maar vanuit de werkelijkheid
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en om ruimte te bieden aan mensen om
hun eigen identiteitsbesef te hebben of te
creëren.
2. Contextbewust ontwerpen
In deel I is geconcludeerd dat contextbewust ontwerpen de nivellering van het
landschap tegen gaat, wat voorkomt dat
ontwerpen ‘footloose’ en/of historiserend
zijn.
De prijsvraaganalyse laat zien dat
ongeveer tweederde van de inzendingen
een contextgebonden verhaal vertellen
(fysiek, mentaal of politiek). Omdat het
verhaal van deze inzendingen thuis hoort
in het landschap zijn de bakens automatisch passend bij de plek en wordt er niet
weer een nieuw verhaal aan de kakofonie toegevoegd. Het is hierbij van groot
belang om goed naar het landschap te
kijken. Uit de analyse blijkt dat de fysieke verhalen over het algemeen via een
analytische wijze (bijvoorbeeld middels
een landschapsanalyse) tot stand komen,
de mentale verhalen meer op een associatieve manier, ongeacht de discipline.
Objecten die een contextloos verhaal
vertellen zijn veelal autonoom en alleen
om te zien. In dit geval is het baken
een museumstuk in een museum. Dat
museum kan eigenlijk overal staan en dit
is in feite nivellering. Het is dus inderdaad
zo dat contextloze ontwerpen eerder
footloose zijn.
Opvallend is dat het historiserende aspect
in de prijsvraaginzendingen vrijwel niet
zichtbaar is. De individuele ontwerpers

The expressive instruments
On page 137 an overview is given of the expressive instruments (ﬁgure 100).
1. The identity
Theory: It is not possible to design the identity.
Practice: The identity of the landscape is strengthened through:
- a context-bounded story (physical, mental or political)
- a common story
- no story at all
The question of the CBKG is answered by:
- one story is made the dominant identity-ingredient
- several stories of the landscape are stressed
- hypothesis is conﬁrmed: the identity does not exist, therefore not a concrete story is told, but a stage or a route gives the
possibility to experience the landscape and to make an interpretation of one’s own.
Conclusion: None of the submissions proves that it is possible
to design the identity. Therefore it is important for the designers not to design from an identity notion of one’s own, but from
reality and to give space for people to have or to create their
own identity notion.
2. Designing context conscious
Theory: designing context conscious withstands levelling and
‘historisering’.
Practice: none context bounded stories are mostly autonomous
and only to see. It is remarkable that almost none of the stories
refer only to history.
Conclusion: In this none context bounded stories the beacon
is a museum piece in the landscape as museum. This sort of
design does not withstand levelling and is ‘footloose’.
We question ourselves if the new developments which focus on
history can be related to the policy and developers who want to
react to the ‘experience based economy’. See chapter 9.

3. Space for a living culture
Theory: approach history as a continuity by which space for
culture can come into existence.
Practice: 3 sorts of submissions;
- history is seen as a continuity
- time-factor is not included
- only one story and therefore one time is stressed
In the submissions, space for culture is created through a
context bounded story focussed on arousing multiple sense, in
which the design is focussed on;
- physical stories / applied objects, or
- mental stories / abstract objects
Conclusion: Two last options both give space for an interpretation of one’s own. Stories based only on one time period do not
and therefore are not a good method in creating space for a
culture of one’s own.
4. Role of art in the landscape
Theory: the basis is the landscape (object to interpret) and
art (makes interpretation possible), and what sort of art the
landscape asks for at a certain moment.
Practice: the CBKG asks for physical lasting objects only, while it
appears in theory that this is not always necessary. See chapter
9. See the table on the next page for an overview of expressive
instruments. Object as museum piece is one instrument which,
in our opinion, does not ﬁt in because it is not capable of telling
the story of the place.

lijken hier niet gevoelig voor te zijn. We
vragen ons af of de historiserende ontwikkeling wellicht gerelateerd kan worden
aan overheden en / of projectontwikkelaars die willen inspelen op de ervaringseconomie (met als ultiem voorbeeld de
nieuwbouwwijken in de vorm van vestingstadjes en dergelijke). Naar ons idee is
dit daarom vooral een ontwikkeling die
samenhangt met het beleid, zie hiervoor
ook hoofdstuk 9.
3. Ruimte voor een eigen levende cultuur
In de discussie in deel I wordt gesteld
dat, door te laten zien welke verhalen
zich in het landschap hebben afgespeeld
en welke processen zich nu afspelen, het
mogelijk is een gebiedseigen landschap
te ontwikkelen met ruimte voor elk individu om vorm en inhoud te geven aan een
eigen levende cultuur in plaats van een
opgelegde. Deze conclusie heeft een tijdsfactor in zich – geschiedenis als continuïteit – en richt zich op ‘cultuurruimte’.
Vanuit de analyse van de prijsvraag blijkt
dat er op drie manieren met de geschiedenis is omgegaan:
- geschiedenis wordt gezien als continuiteit
- er wordt niet op een tijdsdimensie
ingegaan
- er wordt één verhaal vanuit de geschiedenis naar voren gehaald
Als tweede punt richt de uitspraak zich
op het bieden van ruimte voor een eigen
levende cultuur. Over het algemeen wordt
er in de prijsvraag ruimte geboden door:

- een contextgebonden verhaal gericht
op meerdere zintuigen
- waarbij een fysiek verhaal veelal in een
toegepast object wordt weergegeven
- en een mentaal verhaal veelal door
middel van een abstract object
De bakens leggen niets op en laten de
identiteitsbeleving over aan de beschouwer: er is ruimte voor eigen interpretatie.
Ontwerpen die geen ruimte bieden voor
een open interpretatie, namelijk de
ﬁguratieve werken uit typologie 2 en 4,
beschouwen één verhaal als identiteit en
leggen dat bij het publiek op. Zeker naar
aanleiding van de conclusie die voortkomt
uit punt 1 - waarin wordt gesteld dat dé
identiteit niet ontworpen kan worden,
omdat deze voor iedereen anders is - kan
hier geconcludeerd worden dat dit geen
goede methode is en het een sterk punt
is om ruimte te bieden voor een eigen
cultuur.
4. Rol van kunst in het landschap
Vanuit de theorie komt naar voren dat we
uit moeten gaan van het landschap (als
interpreteerbaar object) en kunst (als
datgene wat die interpretatie mogelijk
maakt) en van wat voor soort kunst dat
landschap op dat moment vraagt.
Het is belangrijk te beseffen dat het in
deze analyse gaat om fysieke, duurzame
bakens, omdat het CBKG hier in haar
prijsvraag letterlijk om vraagt. Wanneer
we het over kunst hebben, blijkt het niet
altijd nodig te zijn om met een fysiek
ontwerp te komen. Soms is het op gang
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brengen van een discussie of het wakker
schudden van de gebruiker het enige
waar het landschap om vraagt. Tijdelijke
installaties, happenings of performances
kunnen hier een oplossing voor zijn. In
hoofdstuk 9 gaan we hier op in.

vragen op over de door het CBKG gestelde
opgave, maar ook over hoe kunstenaars
en landschapsarchitecten hun rol zien
binnen deze opgave. Hier wordt dieper op
ingegaan in hoofdstuk 9.

In de tabel op de volgende pagina is een
overzicht gegeven van het gevonden
beeldend instrumentarium.

8.3 Stellingname

Binnen dit instrumentarium wat voortkomt vanuit de prijsvraag zien we één
strategie die naar ons idee niet thuishoort
in het instrumentarium wat hoort bij het
vertellen van het verhaal van de plek. Dit
is het ‘object als museumstuk’. Aangezien
hier totaal geen rekening gehouden wordt
met het omliggende landschap en er dus
ook geen relatie mee aangaat vragen we
ons af of het in staat is om het verhaal
van de plek te verwoorden.
Nieuwe ontwikkelingen
Het tweede gedeelte van de doelstelling gaat over het inpassen van nieuwe
ontwikkelingen. In de prijsvraaginzendingen is hier heel weinig antwoord op
gegeven, hetgeen het onmogelijk maakt
om er middels dit onderzoek wezenlijke
dingen over te kunnen zeggen.
Het is erg opvallend dat slechts een paar
plannen de nieuwe situatie, zoals deze
uit de nota Ruimte voor de Rivier en het
plan Waalweelde naar voren komt, als
uitgangspunt neemt. Binnen deze nota
en het ontwikkelingsplan wordt er meer
ruimte gegeven aan de rivier door grond
af te graven. Dit is opvallend en het roept
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New developments
Almost none of the contest submissions react to the new developments, what makes it quite impossible to say some relevant
things about it in this research. It does raise questions about
the contest formulation of the CBKG. See chapter 9.

8.3 Hypothesis

In de inleiding van dit afstudeeronderzoek
staat de uitspraak van Cusveller en Melis
(2006, p.13-18) waarin ze aan geven
dat kunstenaars vaak beter in staat zijn
dan ruimtelijk ontwerpers het ‘mentale’
landschap te laten zien – de verhalen
die in het landschap verborgen liggen.
Dit terwijl landschapsarchitecten eerder
geneigd zijn uit te gaan van de fysieke
elementen in een landschap. We hebben
bij deze uitspraak onze vraagtekens gezet
en zijn zodoende tot de volgende stellingname gekomen:
Door het samenbrengen van het
beeldend instrumentarium (strategieën, methoden, beeldende vormen)
uit zowel de beeldende kunst als
de landschapsarchitectuur is het
mogelijk om het verhaal van de plek
te vertellen en nieuwe ontwikkelingen
zo in te passen dat de kenmerkendheid van het gebied blijft bestaan en
nivellering wordt voorkomen.
In de volgende alinea’s reﬂecteren we op
deze stellingname door uitspraken die uit
deel I naar voren zijn gekomen te vergelijken met de analyse uit deel II.

Our hypothesis states: by bringing together the expressive set
of instruments (strategies, methods, expressive forms) from
both the arts and landscape architecture, it is possible to tell the
story of the landscape and to incorporate new developments in
such a way that the characteristics of the area will continue to
exist and levelling will not occur.
We will reﬂect on our hypothesis by comparing Part I and Part
II.

STRATEGIE
Ten aanzien van verhaalkeuze

Ten aanzien van object

Contextgebonden - fysiek, mentaal of
politiek verhaal

METHODEN
Analytisch

Contextloos - algemeen verhaal
Open interpretatie / publiek uitnodigen

Associatief
Vrije associaties
Meerdere zintuigen aanspreken

Gestuurd aanwijzen

Benadrukken van punten door herhaling

Benadrukken van punten door verbinding
Benadrukken van veranderingen

Object verteld verhaal

Symbolische verwijzing

Vervreemding
Miniatuur van de werkelijkheid

Ten aanzien van locatiekeuze

Object als museumstuk
Subjectief
Met voorwaarden tav landschap
Uitgaand van landschappelijke gegevens

Landschap als museum
Sensitieve benadering
Onderzoek relatie object/landschap
Lanschappelijke analyse

BEELDENDE VORM

Routing
Tribune
Routing
Variant 1 object
Identiek object
Zelfde principe (bijv locatiekeuze) maar
andere objecten
Blikrichten zichtlijnen
Routing
Vergroten
Gebruik maken van verandering in vorm
(waterpeil/stenen bakens)
Abstractie
Metafoor
Personificatie
Woordspel
Vorm anders dan normaal
Schaal heel groot/klein
Functioneel
Vorm/schaal klein
Variabel / autonoom
Afhankelijk van associatie
Vorm vraagt om specifieke plek
Locatie gaat in op toekomstige
ontwikkelingen
Locatie gaat in op huidige ontwikkelingen

Ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen Inhaken op nieuwe plannen

Beleefbaar maken van nieuwe systeem
Oplossing bieden door op artistieke wijze mee te
werken aan de fysieke ontwikkeling

Benadrukken door vorm en
materiaalkeuze
Verwijzing door vorm en materiaalkeuze

ﬁguur 100: Overzicht van het gevonden beeldend instrumentarium; de strategieën, methoden en beeldende vormen
ﬁgure 100: An overview of the founded expressive instruments; the strategies, methods and
expressive forms. For an English translation please see the overview on page ...
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Inspelen op zintuigen
In deel I komt naar voren dat met name
kunstenaars de kracht hebben om in te
spelen op de zintuigen van het publiek. Dit
blijkt binnen de prijsvraaginzendingen niet
te kloppen. Voornamelijk de landschapsarchitecten richten zich op meerdere zintuigen door de eerder genoemde podiumfunctie en routing. We vroegen ons naar
aanleiding van dit gegeven af, of kunstenaars zich hebben laten remmen door de
speciﬁeke prijsvraagopgave van het CBKG
of dat zij het landschap zien als museum,
waarbinnen hun kunstwerk een plaats kan
krijgen in de collectie, namelijk;

Wedstrijdprogramma Bakens
aan het Water, zie bijlage I

a. Het CBKG vraagt speciﬁek om fysieke
bakens; ‘het gaat om een fysiek merkteken dat zichtbaar is en duurzaam (dus
geen virtueel baken en/of eenmalige
manifestatie)’1, hier gaan we in hoofdstuk 9 verder op in.
b. Uit de interviews met de ontwerpers
blijkt dat twee van hen inderdaad al
een bestaand plan had voor een kunstwerk en dat zij deze prijsvraag als een
mogelijkheid zagen om hun werk te
realiseren.
Ontsluiting van het gebied - routing
Vanuit de theorie komt duidelijk naar voren
dat ontsluiting een belangrijke opgave is
bij het beleefbaar maken van het gebied
en daarbij het ervaren van de identiteit.
Procentueel gezien richt de landschapsarchitect zich in de prijsvraag, meer dan
de kunstenaar, op de ontsluiting van het
gebied.
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Bieden van cultuurruimte
Uit het literatuuronderzoek komt naar voren
dat kunstenaars uitdrukking geven aan de
cultuur en het voor de beschouwer mogelijk
maken een eigen interpretatie te geven.
Uit de analyse van de prijsvraag blijkt dat,
bij het ervaarbaar willen maken van het
landschap en het bieden van ruimte voor
een levende cultuur, het vertellen van een
contextgebonden verhaal het beste lijkt.
Contextgebonden verhalen worden zowel
door de kunstenaar als door de landschapsarchitect verteld. Het bieden van cultuurruimte blijkt dus niet direct gekoppeld te
zijn aan een discipline, maar aan een soort
verhaal dat gekozen wordt, zie hiervoor
ook het volgende punt.
Inhoud verhaal
Vanuit het literatuuronderzoek begrijpen
we dat de kunstenaar beter in staat is dan
de landschapsarchitect om het mentale
verhaal van de plek te vertellen en andersom dat de landschapsarchitect beter is in
het vertellen van een fysiek verhaal.
Vanuit de prijsvraag blijkt dit echter anders
te zijn. De methode waarop dit gebeurt is
niet afhankelijk van de discipline, maar van
het verhaal dat gekozen wordt. Het verhaal
dat is gebaseerd op het fysieke landschap
komt over het algemeen op analytische
wijze tot stand, de mentale kant over het
algemeen op een associatieve wijze.
Alle deelnemende landschapsarchitecten
beschouwen de geschiedenis als continuïteit, terwijl dit voor de kunstenaars niet van
zelfsprekend is. Deze observaties kunnen
gerelateerd worden aan de in de theorie
genoemde kwaliteiten van de landschaps-

Arousing of the senses
It appears in the analysis that artists do not always arouse
multiple senses, while in part I this aspect is deﬁned to be one
of their qualities. Landscape architects on the other hand do.
We ask ourselves if this is because of the speciﬁc question
of the CBKG (lasting physical objects) or because artists see
the landscape as a museum, which appears in the interviews
to be true.
The opening up of the area – routing
Opening up of the area in theory appears important whilst telling
the story of the place. The analysis shows that the landscape
architect is more focussed on this aspect than the artist.
Creating space for culture
Creating space for culture is not bounded to a discipline (as is
said in part I) but to the sort of story that the designer chooses
to tell. Context bounded stories give the best possibilities for
making the landscape perceivable and for creating space for
a living culture.
Content story
Stories based on the physical landscape mostly are made in a
analytical way while mental stories are made in a associative
way. This does not depend on discipline.
All landscape architects consider history as continuity, while
artist do not. This can be related to the landscape architect’s
quality: seeing through the different layers and the complexity of the landscape and connecting current structures and
networks with new layers.

Design / form
The landscape architect mostly chooses for a physical story,
in contrast to the artist, who chooses for all sorts of stories.
In the elaboration of the stories it shows that the landscape
architect mostly works in an applied manner, while the artist
works more autonomous. By this it we conclude that the qualities of the artist is shaping a form while the landscape architect
has difﬁculties with shaping the concept into a (autonomous or
prominent) form.
We can state that the collaboration between the landscape
architect and the artist is worthwhile, as the collaborations in
the contest also show.
The statement of Cusveller and Melis appears not to be true,
the landscape architect is also capable of telling the story of the
place. Both disciplines have their own qualities. Therefore we
want to stimulate two things:
- the collaboration between the landscape architect and the
artist
- the current discussion has to turn from ‘who is best’ to
‘what has to be done and how’
See the next page for an overview of the conclusions in this
thesis.

architect bij het doorzien van de gelaagdheid en complexiteit in het landschap en het
verbinden van de bestaande structuren en
netwerken met de nieuwe lagen.
Vormgeving
Cusveller en Melis beweren dat landschapsarchitecten eerder zijn geneigd uit te gaan
van de fysieke elementen in een landschap.
Bovendien is de landschapsarchitect wellicht
eerder geneigd zich eerst naar het landschap
te voegen en dan pas iets toe te voegen.
Uit de theorie blijkt ook dat de kunstenaar
in tegenstelling tot de landschapsarchitect eerder een zichtbaar werk zal creëren
waardoor de cultuur waarin men leeft tot
uitdrukking kan komen en ervaarbaar wordt.
Dit hangt samen met het gegeven dat kunst
de waarnemingsroutine kan doorbreken,
terwijl het landschap vaak voor lief wordt
genomen.
Uit de prijsvraag zien we inderdaad dat het
zo is dat de landschapsarchitect eerder voor
het fysieke verhaal kiest. Kunstenaars kiezen
voor zowel mentale, politieke als fysieke
verhalen. Omdat de landschapsarchitect zo
goed naar het landschap luistert, ontstaan
ontwerpen die gericht zijn op een interpreteerbaar landschap. Maar het kan wellicht
leiden tot een ‘onzichtbaar werk’, omdat het
de waarnemingsroutine niet doorbreekt.
In de prijsvraag zien we bovendien dat de
landschapsarchitect meestal toegepast
werkt en de kunstenaar meer autonoom.
Hieruit kunnen we concluderen dat de sterke
kant van de kunstenaar bij de vormgeving
ligt en de landschapsarchitect moeite heeft
om het bedachte concept in een (autonome
ofwel opvallende) vorm te gieten.

Concluderend kunnen we stellen dat er door
de samenwerking tussen een landschapsarchitect en een kunstenaar op een meer
omvattende manier het verhaal van de plek
gecommuniceerd kan worden. Bovendien
blijkt uit de prijsvraag dat samenwerking
loont, aangezien van de samenwerkingsverbanden er percentueel meer inzendingen genomineerd zijn dan van de individuele inzendingen.
We hebben bewezen dat de uitspraak van
Cusveller en Melis geen waarheid meer is
en dat de landschapsarchitect net zo goed
als de kunstenaar in staat zou moeten zijn
om het verhaal van de plek te vertellen.
Beide disciplines hebben bij het beantwoorden van het identiteitsvraagstuk hun
kwaliteiten. Op grond hiervan willen we
twee dingen stimuleren:
1. Samenwerking tussen een kunstenaar
en een landschapsarchitect.
2. De discussie over het identiteitsvraagstuk moet niet gaan over wie wat beter
kan, maar over wat er moet gebeuren en
hoe dit mogelijk is.
Om een overzicht te geven van de belangrijkste aspecten waaruit het identiteitsvraagstuk bestaat, wat hierbij de opgaven
zijn voor de ontwerper en wat het mogelijke beeldend instrumentarium is, eindigen
we deze conclusie met een iconenoverzicht. Het beeldend instrumentarium is
niet volledig, aangezien het alleen maar
gebaseerd is op de inzendingen uit de prijsvraag ‘Bakens aan het Water’. Zie hiervoor
ook hoofdstuk 9, Reﬂectie.
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Iconenoverzicht
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EXPRESSIVE SET OF INSTRUMENTS
EXPRESSIVE SET OF INSTRUMENTS FILTERED OUT OF LITERATURE REVIEW AND ANALYSIS OF THE COMPETITION BAKENS AAN HET WATER
IDENTITY

TASKS CONCERNING
THE IDENTITY ISSUE

SET OF INSTRUMENTS

Sensitive approach of the landscape;

Physical component

Mental component

a.

sorting out the
cacophony of
the landscape

History as a continuity

?

2015

Varik

1500

1834

1782

2001
1950

Political component

i

Experience economy

Individual canons

with respect to
the object

with respect to
the story

b.

revealing of
the landscape

The design communicates a
general story

The design communicates a
context related
story

Contact with the landscape;

A closed interpretation of the object.
The object points at
one or more speciﬁc
identity stories

An open interpretation of the object
or the landscape by
inviting the public
into the foreland

object as museum
piece

The object itself is
telling the story

!!

with conditions based on landtowards the
scape condilandscape
tions

A!

!?

a.

evoke emotion
and arrouse
the senses

b.

connecting
existing
structure with
new layers

The landscape
is appraoched
in an
analytical
way

The landscape
is approached
in an
associative
way

The design is
based on free
associations
of the designer

The design stimulate the senses of
the public, by:

The design
emphasizes
elements or
stories by
repetition,
through:

The design
emphasizes
elements or
stories by
connecting
them:

The design
emphasizes
elements or
stories by
change,
through:

The story is
visualized by a
symbolic
reference, by:

The story is The object is an
imitation of
told by althe reality, a
ienating the
miniature:
object or by
causing alienation with the

!!

Onttovering

a.

b.

art as means of
interpretation

deploying temporary performances to arrouse

a. routing, guiding
the public through
the forelands, so
they can interprete
the landscape by
themselves

a. routing,
guiding the
public along
the repetition
of objects

a. routing,
guiding the
public along
the connected
objects

a. The design
emphasizes
certain elements by creating a scaled
model

a. The object
is a simpliﬁed
abstraction of
reality

a. Alienation of
the object by
changing the
shape

a. Imitation
of reality with
a different
shape

landscape is approached as if it
is a museum,
through:

?

variable, autonomous objects
without a relation
to the landscape
identity

landscape is
approached in
a sensitive
way, by:

?!
location of
the object depends on association

relate the story
to new plans

A!
A!

A?

Methods of communicating;

Uniformering

subjective
choice for the
locations of
the object

A!
A!

Growing sphere
of action

with respect to
future developments

with respect to
the location

A!

research to
the possible
relation landscape - object, through:

a landscape
analysis decides
where to locate
the objects:

create an experience of the
new system,
by:

the design
cooperates in
new physical
developments:

emphasize the
new development by shape
and material

refering to the
new development by shape
and material

!!

!!
the shape of
the object demand a speciﬁc place

a. relating objects to future
developments

Meaningful developments

Onthistorisering

b. tribune, providing a place for the
public to experience the landscape
and interprete it by
themselves

Historisering

!!

=
b. change in
shape, repetition of different types of a
same object

b. guide ones b. emphasize
the existing
view in similar manners to changes in the
landscape
communicate a
story

b. The object
is a metaphor
of the reality

!!
b. Alienation of
the object by a
change of scale

b. relating objects to
current developments

b. Imitation
of reality with
a different
scale

SPACE FOR LIVING CULTURE
c. repeting the
same principle,
objects are located on a speciﬁc
characteristic of
the landscape

c. Reference to
the landscape
by a personiﬁcation

LEGEND
black edged icons: used strategies with respect
to the story, the object, the location and the
future developments
dark grey edged icons: methodes of approaching
the landscape and the objects

KU - BUS

Designers should offer space in which people can shape and give meaning to their own living culture

LAR 80436

Thesis LANDscape ARTitecture

d. telling a story
by repeting
identical
objects

d. Reference to
the landscape
by a pun

Wageningen University

?

light grey edged icons: visual shapes to
communicate the story

Daphne van der Wal and Marieke de Keijzer
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9.

9. Reﬂection
9.1 Reﬂection with regard to the contest formulation

We suspect that, when the contest was formulated differently,
the submissions would be completely different. Especially with
regard to:
- The physical lasting object. The three prize winning submissions all say that it is not possible to design the identity, yet
space has to be created to perceive identity. This is also
possible with temporary solutions.
- On the other hand, responding to the new developments
was not obligatory. Yet, in our opinion this is very important
as these new developments are the reason for the raising
of the identity issue.
Due to the aforementioned reasons we propose that the contest
formulation should be revised.

REFLECTIE
9.1 Reﬂectie ten aanzien van de
prijsvraagopgave
In de conclusies stellen we de vraag
waarom veel kunstenaars autonoom
gewerkt hebben, zonder alle zintuigen
van het publiek te prikkelen. Dit terwijl
dat uit de literatuur juist als kwaliteit van
de kunstenaar naar voren komt.
In hoofdstuk 4 van dit afstudeeronderzoek wordt benadrukt dat het in een
onorthodoxe aanpak soms juist niet de
bedoeling is of nodig is met een werkelijk
(fysiek) ontwerp te komen. Het gebruik
maken van andere media, het organiseren van evenementen of dergelijke,
worden hierbij als voorbeeld genoemd
om tot het beter of meer ervaarbaar
maken van het landschap te komen.
We verwachten daarom dat er heel anders
op de opgave gereageerd zou zijn, als de
opgave speciﬁeker gesteld was. Het gaat
om de volgende nuances:
1. Het was interessant geweest wanneer
het eindproduct minder strak zou zijn
omschreven, wat betreft het fysieke
baken. Door minder restricties te stellen
aan de uitvoering zou een manifestatie,
een tijdelijke installatie of een sociaal
project zeer waarschijnlijk ook tot de
inzendingen behoort hebben.
Dit had heel interessante projecten op
kunnen leveren, aangezien alle prijswinnaars aangeven dat het gebied geen
nieuwe identiteit nodig heeft, maar dat
er ruimte geboden moet worden om de

identiteit te beleven. Het begrijpelijk
maken van het bestaande is niet persé
nodig middels een duurzame ingreep in
het landschap, misschien zelfs wel beter
van niet!
2. Juist het ingaan op nieuwe ontwikkelingen wordt niet verplicht gesteld, terwijl
dit naar ons idee een veel belangrijkere
opgave is. Wij hebben het idee dat het
interessant zou zijn geweest (nog) meer
nadruk te leggen op het zoeken naar
een contextbewuste ruimtelijke inpassing van de nieuwe ontwikkelingen in de
uiterwaarden. De vraag had zich letterlijk kunnen richten op het afgraven en
verwerken van grond en het inpassen
van andere ontwikkelingen zoals recreatie en industrie in de uiterwaarden.
Om voorgenoemde redenen stellen
hier een herziene formulering van
opgave. In de huidige opgave werd
volgende vraag aan kunstenaars
landschapsarchitecten gesteld:

wij
de
de
en

Locatie en opgave volgens het CBKG
De opgave betreft het leveren van
vernieuwende en spraakmakende ideeën
voor een baken of keten van bakens
die de identiteit van het Rivierengebied versterken. Het begrip ‘baken’
mag daarbij ruim worden opgevat mits
het gaat om een fysiek merkteken dat
duurzaam zichtbaar is (dus geen virtueel
baken en/of eenmalige manifestatie).
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Reflectie
Het programma van eisen volgens het
CBKG:
Verplichte elementen:
- Het voorstel moet een hoge artistieke
kwaliteit hebben en tevens bijdragen
aan de ruimtelijke kwaliteit. Dit uit zich
in keuzes met betrekking tot inhoud en
vorm, de gekozen locatie, de relatie die
het voorstel aangaat met de omgeving en
materiaalgebruik; kortom de (beeldende) ‘eigenheid’ of het onderscheidend
vermogen van het voorstel;
- Het voorstel moet zich inhoudelijk
verhouden tot het water (de rivier), er
een relatie mee aangaan;
- Originaliteit;
- Het voorstel is waarneembaar in ieder
geval vanaf de (winter)dijken;
- Het voorstel moet een belevingswaarde hebben voor burgers;
- Het voorstel gaat een relatie aan met
de (historie van de) gekozen locatie;
- Het voorstel kan rekenen op draagvlak
in de (plaatselijke) gemeenschap.
Niet-verplichte elementen:
- Een relatie leggen met de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor
de Rivier;
- Een relatie leggen met de winning van
zand in het gebied;
- Een relatie leggen met de grootschalige ingrepen en het grondverzet (‘werk
met werk maken’) in het gebied.
Onze herziene formulering:
Locatie en opgave
De opgave betreft het leveren van
vernieuwende en spraakmakende ideeën
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voor een ontwerp, waarbij de nieuwe
ontwikkelingen van het gebied ervaarbaar en begrijpelijk worden op een voor
het rivierengebied passende manier.
Het programma van eisen:
Dit kan in feite geheel hetzelfde blijven,
met uitzondering van de tegenstelling
‘niet-verplichte elementen’ / ‘verplichte
elementen’. ‘Verplicht’ wordt daarom
ook:
- Een relatie leggen met de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor
de Rivier en/of met de winning van zand
in het gebied en/of met de grootschalige
ingrepen en het grondverzet (‘werk met
werk maken’) in het gebied.

9.2 Reﬂectie ten aanzien van
onze eigen inzending ‘VERFWERKEN’
Op de volgende pagina’s analyseren we
onze eigen inzending ‘VERFWERKEN’
zoals dit ook eerder in de projectanalyse is gedaan. Daarnaast geven we een
reﬂectie op de inzending.

In our proposal the following new formulation comes into existence:
The question concerns providing ideas for a design in which the
new developments become perceivable and comprehensible,
in such a way that it ﬁts into the river-area.
The new designs have to relate to new developments as
‘Waalweelde’ and ‘Ruimte voor de Rivier’ and / or to the sandmaking in the area and / or to the large-scale developments
and movement of ground (‘grondverzet’) (‘making work with
work’) in the area.

9.2 Reﬂection with regard to our submission
‘VERFWERKEN’
The next pages are an analysis of and reﬂection on our
design.

PROJECTANALYSE / REFLECTIE

‘VERFWERKEN’
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Verfwerken
CONTENT
`Verfwerken 2007-2008´ is a catalogue of the artist `Verf´. We state that
identity is fully available in the river area. The identity is described with
characteristic physical elements. `Verf´ shows the identity of the area
with its rectiﬁed ready mades to the public. It does so, by painting the
characteristic elements `Ronranje´ a mix of red and orange, in contrast
with the blue of the water and green of the landscape. “Give me a brush
and I’ll show you what the river area is!”
Depending on the seasons and the waterlevel of the river, speciﬁc
elements will be highlighted. On a website information is provided about
the cultural history of characteristics of the region in relation to the painted elements.
Functie

Aantal

Looking carefully to the place and the needs of the place, we approached
the landscape in a sensitive way. Besides we reﬂected on the contest
itself. We where actually surprised that a contest as Bakens aan het
Water was launched in the river area.
We painting the identity ingredients we sort out the cacophonies of the
landscape in individual dialogues. History is been regarded a continuity.
By starting a painting process we hope to tickle the attention of the
public and make them start to reﬂect about the area.
We did not related the plan to the future developments in the forelands.

?
Schaal

STATE OF THE ART

INTERPRETATION
Bereikbaarheid

With the help of Ton Schulte we did put our own work in a art historical perspective. We expect that the public will connect our work to the
landart works, for the reason that we emphasize the nature by making
art. An other association could be the rectiﬁed ready made of Marcel
Duchamp, because we present existing elements as art.
During this research we obtained a lot of information about the identity
issue and the role in this of both disciplines. Because of this we approach
the issue in a different way. Therefore we are able to reﬂect on our own
work. In the entry we did not reﬂect on the ﬁve tasks we ﬁltered by
literature study.
Sensitive approach of the landscape
We analyzed only the physical layer of the river area. From our literature
review we learned that the identity does also exist out of a mental- and
political layer. We could have added paintings in the catalogue of politi-
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Reageren op water

cal elements or we could have referred to mental stories like myths. We
could have approached the community to get a grasp of area speciﬁc
mental stories.
Contact with the landscape
The different layers and complexity of the landscape will be experienced
best by providing a complete sensitive experience. The painted objects
in de design, will remain autonomous as the public is only able to look
at them. It would have been interesting to invite the public to enter the
forelands, so they can have this sensitive experience.
Methods of communicating the story, communication
We used the existing landscape as a starting point and did not add a
new story to the cacophony. Different than the prizewinners one and
two, we did not offer a place to experience from, but we emphasize what
we experience as identity.
The strategy of the prizewinners one and two is very interesting and
honest. We learned from our literature research that identity is different
for everyone.
On the other hand do we use a strategy that can really wake people up
out of their routine of perception.
Signiﬁcant developments
Like the jury states in her rapport, our concept can get a meaning of its
own. The simple strategy can lead towards a area-speciﬁc tradition.
We did not speciﬁcally mentioned the future developments in our
catalogue. Still we could apply the painting strategy on the future developments as well.

Planinhoud
Verfwerken beschouwt het rivierengebied als kunstenaar. De ikﬁguur Verf baseert zijn bakens op het werk van de kunstenaar
Rivierenland, door de kenmerkende elementen (de identiteitsingrediënten) ‘roranje’ (een mengkleur van rood en oranje – de
complementaire kleuren van blauw en groen) te verven. Verf wil
daarmee de identiteit van het rivierengebied onderstrepen om
deze daarmee beter beleefbaar te maken: ‘Geef me een kwast
en ik laat zien wat het rivierengebied is!’. Meer dan een blikrichter
of eye-opener is er volgens Verf niet nodig. ‘Kijk!’, want de identiteit van het rivierengebied is overal aanwezig.
We noemen in onze inzending identiteitsingrediënten van de
drie rivieren, welke naast karakterbeschrijvingen van de rivieren,
bestaan uit fysieke elementen. Middels een catalogus geven we
weer wat voor beeld de roranje elementen in het (overwegend
blauw, groene) landschap opleveren.
Het verven van de elementen gebeurt gedurende 2007–2008.
Afhankelijk van de invloed van het seizoen, zoals de stand van
het water, worden elementen in de uiterwaarden, dan wel op de
dijk of binnendijks, aangezet. Telkens zal het publiek een nieuw
element aantreffen dat een roranje kleur heeft aangenomen. Op
een website is informatie te vinden over de cultuurhistorische
waarden en het karakter van de rivieren.

State of the art
Uit het voorgaande kunnen we opmaken dat het landschap sensitief is benaderd. We hebben goed gekeken naar de plek en naar
wat de plek nodig heeft. Naast het analyseren van het gebied,
reﬂecteren we in onze inzending tevens over de opgave van het
CBKG. We verbazen ons over de vraag naar identiteit, omdat
deze volgens ons al zo duidelijk aanwezig is en de mens al zo
veel invloed heeft gehad in het rivierenlandschap. ‘Moeten we en
willen we wel nog meer toevoegen aan dit gebied, wat misschien
wel de meest eigen identiteit en het meest uitgesproken karakter
van heel Nederland heeft?’
Door het verven van de identiteitsingrediënten onthult Verfwerken de wereld van het rivierengebied op een bijna letterlijke
manier. We richten ons daarbij niet op één verhaal, maar op

VERFWERKEN

een verzameling van verhalen die de identiteit naar voren halen.
Denk hierbij aan landschapsvormende elementen (rivier, natuur,
agrarisch), recreatie en industrie. De geschiedenis wordt hierbij
als continuïteit beschouwd. Het kenmerkende landschap is
namelijk over een lange periode, vanuit de verre geschiedenis
tot nu, ontstaan. Er worden verschillende verhalen uit verschillende perioden aangezet.

Doordat gedurende het hele jaar telkens nieuw elementen roranje te verfen, hopen we de nieuwsgierigheid van het publiek te
trekken en bij hen een denkproces op gang te brengen. Door
telkens op een zelfde manier de aandacht op deze elementen te
vestigen zal het publiek een koppeling leggen tussen de elementen en wellicht zelf gaan nadenken over wat er nog meer aangezet had kunnen worden als identiteitsingrediënten.
De bakens zijn vanaf de winterdijken zichtbaar. Het publiek zal
door goede observatie, logisch nadenken en door in gesprek te
gaan met omwonenden de boodschap achter het werk te weten
komen. Bovendien wordt er de website gemaakt waar men informatie over de rivieren en de bakens op kan vinden.
Verfwerken gaat niet in op de toekomstige ontwikkelingen die
zich in de uiterwaarden af gaan spelen.

Evaluatie
Met hulp van kunsthistoricus Ton Schulte hebben we ons eigen
werk in kunsthistorisch perspectief geplaatst. Het publiek kan ons
werk op verschillende manieren opvatten. Ten eerste kunnen we
associaties gelegd worden met de Land Art en Earthworks van
de twintigste eeuw, omdat we de levende natuur in het kunstwerk naar voren halen. Ten tweede zit er een verwijzing in naar
de schilderkunst, aangezien de nabootsing van de natuur daarin
eeuwenlang gold als de essentie van het métier en Verfwerken
het rivierenland als kunstenaar beschouwd. Een derde associatie
hebben we met de Ready-mades van Marcel Duchamp, aangezien we een bestaand voorwerp (in dit geval landschappelijke
elementen) als kunst presenteren.
Tijdens dit afstudeeronderzoek hebben we veel informatie
verzameld over het identiteitsvraagstuk en de rol hierin van de

147

Verfwerken
landschapsarchitect en de kunstenaar. Hierdoor kunnen we nu
een reﬂectie geven op onze eigen inzending. Zoals uit bovenstaande projectbeschrijving al blijkt, zijn we niet op alle opgaven
van de state of the art (volledig) ingegaan. In deze evaluatie
lichten we toe op welke punten we (na het opdoen van de kennis)
anders hadden kunnen reageren.
Sensitieve benadering van het landschap
Voor onze inzending hebben het rivierengebied geanalyseerd op
fysieke kenmerken, zoals we als landschapsarchitecten gewend
zijn te doen. Uit het literatuuronderzoek blijkt echter dat identiteit
bestaat uit zowel fysieke als mentale en politieke verhalen. Naast
het verven van fysieke verhalen, hadden we onze strategie ook
toe kunnen passen op mentale en politieke verhalen. Vaak zijn
mentale en politieke verhalen ook in het landschap zichtbaar of
aan het landschap gerelateerd.
Een voorbeeld van een mentaal verhaal binnen de prijsvraaginzendingen is het plan CRFX (cruciﬁx). Dit plan gaat over een
christelijke overlevering, waarbij het mariabeeld van de kapel
van Venweert na een overstroming in 1850 door de rivier werd
meegenomen en tegen de stroom in heeft gedreven. Naast de
voormalige kapel is een nieuwe gebouwd. Ook een dergelijke
overlevering is onderdeel van de identiteit van het rivierengebied.
Wanneer we ons hier bewust van waren geweest, hadden we
er voor kunnen kiezen de kapel (gedeeltelijk) roranje te verfen
zodat hij een plek had gekregen binnen ons identiteits-verhaal.
Kortom, bij de gebiedsbeschrijving hadden we naast de fysieke
elementen ook mentale en politieke verhalen kunnen noemen.
Het lastige hiervan is wel dat mentale verhalen voor iedereen
anders zijn. Een andere inzending uit de prijsvraag, Spraakbakens, heeft hier echter een interessante oplossing voor gevonden.
Ze geven in hun plan aan dat ze de bevolking willen benaderen
om mentale verhalen boven water te krijgen en om er achter te
komen aan welke plekken of elementen bewoners en bezoekers
hun herinneringen ophangen. Wij hadden deze strategie ook
kunnen gebruiken om zodoende bepaalde plekken of elementen
uit de verhalen mee te kunnen nemen bij het verven en op de
website kunnen toelichten welk verhaal er hoort bij het bewuste
roranje geverfde element.
Contact met het landschap
De gelaagdheid en complexiteit van het landschap kan het best
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worden waargenomen door de zintuigen van het publiek te
prikkelen. We hebben ervoor gezorgd dat de bakens vanaf de
winterdijken zichtbaar zijn, waarmee ze voldoen aan de eis van
het CBKG. We hebben echter niet aan bereikbaarheid en ontsluiting gedacht. Hierdoor missen we de kans het publiek een gehele
zintuiglijke ervaring te bieden. Het was interessant geweest als
we het publiek hadden uitgenodigd de uiterwaarden te betreden,
zodat zij naast enkel het zien van kenmerkende elementen, het
gebied ook daadwerkelijk gevoeld, geroken en gehoord zouden
hebben (ﬁguur 101).
Methoden tot overbrengen van het verhaal, de communicatie
We nemen het bestaande landschap als uitgangspunt en voegen
geen nieuw verhaal aan de kakofonie toe. Anders dan de prijswinnaars 1 en 2 bieden wij geen podium waar vandaan het
landschap in zijn geheel beleefd kan worden, maar wijzen wij
de kenmerkende elementen aan. In feite vullen wij, wel op zeer
abstract niveau, in wat de identiteit van het rivierengebied is. Uit
het theoretisch onderzoek komt echter naar voren dat identiteit
voor iedereen anders is. De strategie van de prijswinnaars 1 en 2
is wat dat betreft ‘eerlijker’. Hierbij wordt er niets voor het publiek
ingevuld. Wel denken we dat juist in onze inzending, door het
vervreemden van de fysieke objecten, de waarnemingsroutine
wordt doorbroken waardoor men het landschap intensiever kan
ervaren.
Betekenisvolle vernieuwingen
Door bijvoorbeeld aandacht te geven aan de recreatieve ontwikkelingen langs de Maas haken we wel in op de huidige situatie
van het gebied. We zijn echter niet ingegaan op toekomstige
plannen, zoals die worden genoemd in de nota Ruimte voor
de rivier of in het plan Waalweelde. Net als de meeste andere
ontwerpers hebben we de opgave niet zodanig opgevat.
Wanneer we de in de vorige paragraaf geherformuleerde opgave
zouden beantwoorden – en zoals de jury ook heeft aangegeven
in het juryrapport1 - zou ons concept van onderstrepen ook bij
toekomstige ontwikkelingen in de uiterwaarden kunnen worden
ingezet (ﬁguur 102). Dit zal ertoe leiden dat ook deze een plek
krijgen binnen de ervaring van het rivierengebied.

ﬁguur 101: Route door uiterwaarden waardoor
alle zintuigen kunnen worden aangesproken
ﬁgure 101: Path through forelands by
which all senses can be aroused

ﬁguur 102: Het verven van nieuwe ontwikkelingen
ﬁgure 102: Painting new developments

1) In het juryrapport wordt
het volgende genoemd: het
concept kan in de tijd een
eigen betekenis krijgen en
zelfs tot een eigen gebiedstraditie leiden. Bovendien blijft
het door zijn eenvoud door de
tijd heen interessant.

9.3 Account and recommendations
Is the contest the practice?
This thesis is only based on one practice example. It is interesting to do multiple practice analysis in the future. In this way the
founded expressive instruments can be extended. In appendix
VII a bibliography is given which can serve as basis for further
research.
Thesis as experiment
By this thesis we have tried to analyze a creative case in an
analytical way. We are aware of the fact that this can be done in
several ways. We have chosen the way which, in our opinion,
ﬁts best with the central question. See the next point.
Testing practice by theory or theory by practice
In this thesis is started with literature study. The contest submissions are tested by the conclusions and tasks which came out
of this study. This could also have been done the other way
around. The focus of our thesis then would be different than
it is now.
Recommendations regarding policy
In chapter 8 we did the presumption that the ‘historisering’ is
inﬂuenced / caused by policy and developers. As ‘historisering’
causes levelling it is important to do further research on this
inﬂuence and how we should react to this.

9.3 Verantwoording en aanbevelingen
Is de prijsvraag de praktijk?
Dit afstudeeronderzoek kadert zich af
binnen de prijsvraag ‘Bakens aan het
Water’. Deze afkadering is gericht op
de vraagstelling, op het gebied en op de
ontwerpers. Het is van groot belang in te
zien dat dit onderzoek zich dus baseert
op één praktijkvoorbeeld. Het kan zijn
dat op een andere opgave, die gaat over
het inzetten van kunst binnen het identiteitsvraagstuk, geheel anders was gereageerd. Het is daarom interessant om in
de toekomst dit onderzoek uit te breiden
met meerdere praktijkanalyses. Hiermee
zou ook het gevonden instrumentarium
kunnen worden uitgebreid.
Bijlage VII is een bibliograﬁe, die als basis
kan dienen voor vervolgonderzoek.
Onderzoek als experiment
We hebben met dit onderzoek een poging
gedaan om een creatieve opgave op een
analytische manier te benaderen. Het
is belangrijk bewust te zijn van het feit
dat een dergelijk onderzoek ook op een
andere manier uitgevoerd zou kunnen
worden. We hebben gekozen voor de
manier die ons, reagerend op de vraagstelling, het best gepast leek. In het
volgende punt gaan we hier verder op
door.
Toetsing praktijk aan de theorie &
theorie aan de praktijk?
We zijn dit onderzoek gestart met een
literatuuronderzoek. Uit dit onderzoek

hebben we conclusies en een aantal
opgaven gehaald. Vervolgens zijn de
prijsvraaginzendingen getoetst aan deze
conclusies en opgaven. Op deze manier
hebben we kunnen zien of de huidige
discussie over het identiteitsvraagstuk
wel de juiste inhoud heeft.
Echter, we hadden het onderzoek ook
andersom kunnen aanpakken, door de
prijsvraag zonder enige voorkennis en
met een geheel open houding te benaderen. Aan de hand van de conclusies die
daaruit waren gekomen hadden we een
literatuur studie kunnen doen. Het kan
zijn dat de focus van het onderzoek dan
iets anders had gelegen, dan nu het
geval is.
Aanbevelingen ten aanzien van
beleid
In hoofdstuk 8 hebben we ons vermoeden uitgesproken over het feit dat het
beleid een grote invloed heeft op het
historiserende aspect. Aangezien dit
historiserende aspect op zijn beurt weer
leidt tot nivellering van het landschap
lijkt het ons van belang verder onderzoek te doen naar deze invloed en hoe
hier op gereageerd zou kunnen worden.
Terug naar onze wortels
Uit hoofdstuk 3 komt naar voren dat
de wortels van de landschapsarchitectuur en de kunst oorspronkelijk erg dicht
bij elkaar lagen. In het landschapsontwerp werd meer gebruik gemaakt van
narratieve en symbolische middelen.
Na een jarenlange verwijdering (tijdens
het modernisme) lijken beide discipli-
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nes elkaar momenteel weer meer op te
zoeken.
Uit het onderzoek komt het belang van
meer aandacht voor een sensitieve
benadering t.a.v. het landschap en voor
meer durf in de landschapsarchitectuur
naar voren.
Dit onderzoek laat zien dat juist de
wisselwerking tussen een wetenschappelijk onderzoek en een sensitieve
benadering binnen een creatief proces
een meerwaarde heeft. Onze aanbeveling aan de landschapsarchitect(uur) is
meer open en gevoelsmatig te werk te
gaan, meer te durven en niet te krampachtig vast te houden aan een puur
analytische werkwijze. Beide werkwijzen
kunnen elkaar constant blijven voeden.
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Back to our roots
In chapter 3 the fact is presented that the history of art and
landscape architecture share the same roots. Also the importance of a more sensitive approach of the landscape and a
more unorthodox working method is emphasized.
This thesis shows that the correlation between scientiﬁc
research and a sensitive approach within a creative process
has a surplus value. Our recommendation towards the
landscape architecture practice is a more open and sensitive
working method, more ‘daring’ and not always try to work with
absolute analytical methods. Both methods - scientiﬁc and
sensitive - can ‘feed’ each other constantly.

VERKLARENDE WOORDENLIJST
Beeldend instrumentarium: binnen deze thesis - de strategieën, methoden en beeldende vormentaal die de landschapsarchitect
en de kunstenaar tot hun beschikking hebben om het verhaal van de plek te kunnen verwoorden.
Cultuurruimte scheppen: het scheppen van ruimte voor gebruikers van een plek om daarbinnen hun eigen cultuur ‘te maken’,
waarbij er geen sprake is van een opgelegde identiteit maar van het vermogen van ieder mens om een eigen, uniek mentaal
landschap te scheppen.
Ervaringseconomie: onze economie is achtereenvolgens verschoven van een economie gebaseerd op landbouw, industrie en
service, naar de ervaringseconomie van nu. In onze ervaringseconomie wordt er veel aandacht besteed aan het ervaren en beleven.
Er wordt veel gebruik gemaakt van de industrie van vermaak en educatie, het aanbod is enorm.
Fysieke landschap: de speciﬁeke uiterlijke kenmerken van het landschap.
Globalisering: een voortdurend proces van wereldwijde economische, politieke en culturele integratie. Globalisering wordt mogelijk
gemaakt door ontwikkelingen op het gebied van vervoer en telecommunicatie. Ze kenmerkt zich verder door verregaande schaalvergroting, het ontstaan van een wereldwijd kapitalisme en de verspreiding van een consumentencultuur.
Historisering: Een fanatieke zorg voor de historische omgeving en het bij nieuwe ontwikkelingen teruggrijpen op de historie en op
wat men voor streekeigen identiteit houdt. Of zelfs om een gebied een identiteit op te leggen vanuit een algemene geschiedenis.
Opmerkelijk hieraan is dat de wens om nivellering te voorkomen, uiteindelijk toch weer leidt tot nivellering.
Identiteit: binnen deze thesis - de identiteit van een gebied welke onlosmakelijk verbonden is met de kenmerken van een sociale
groep. Identiteit bestaat uit een werkelijk, fysiek landschap en uit een gevoelsmatige, mentale component dat men aan een bepaalde plek toekent. Deze beschrijving benadrukt het feit dat identiteit zowel uit een mentale, als uit een fysieke component bestaat en
laat tevens zien dat ieder individu identiteit anders ervaart.
Kakofonie van het landschap: de verzameling van fysieke, mentale en politieke verhalen in het landschap.
Mentale landschap / mentale constructie van het landschap: het landschap zoals het wordt beleefd door de waarnemer.
Beleving is een proces van informatie krijgen, opnemen en verwerken. Beleving is een wisselwerking tussen het object (het
landschap dat beleefd wordt) en het subject (degene die het landschap beleeft) binnen een bepaalde context. Ieder persoon beleeft
het mentale landschap dan ook anders. De mentale constructie wordt gevormd door beelden, geuren, geluiden, gevoelens, herinneringen en associaties die een individu opdoet in het landschap of krijgt vanuit de maatschappij (politiek, media, etc.).
Musealisering van het landschap: een krampachtige houding ten opzicht van het culturele erfgoed kan leiden tot de ‘musealisering’ van het landschap. Het cultureel erfgoed wordt hierbij behouden en versterkt zonder dat er mogelijkheden zijn voor nieuwe
ontwikkelingen.
Netwerksamenleving: samenleving waarbinnen fysieke netwerken en infrastructuren onlosmakelijk verbonden zijn met sociaalorganisatorische en ICT-netwerken.

Verklarende woordenlijst
Nivellering van het landschap: proces waarbij de verschillen tussen landschappen steeds geringer worden. De speciﬁeke
kenmerken van het fysieke landschap nemen af. Dit proces staat in nauw verband met globalisering.
Onorthodoxe manier van aanpak: binnen deze thesis - manier van denken die van het oorspronkelijke, van het gewone afwijkend is. Hierbij wordt er niet uitgegaan van ‘hokjesdenken’ als dé landschapsarchitect of dé kunstenaar maar vanuit wat er nodig
is of ‘klopt’ in het landschap.
Onthistorisering: Als gevolg van grootschalige ingrepen vindt er een onmiskenbare onthistorisering van onze leefruimte plaats.
Dit is bijvoorbeeld te zien bij ruilverkavelinggebieden, waar het oude agrarische landschap volledig is verdwenen.
Onttovering: De rationalisering en individualisering leiden tot een onttovering van de ruimte. Volgens de Franse antropoloog
Augé worden er steeds meer ‘niet-plaatsen’ gecreëerd door de aanleg van autosnelwegen, luchthavens, supermarkten, roltrappen,
geldautomaten enz.: allemaal plaatsen waar mensen nog slechts passanten zijn en waarmee ze geen emotionele band onderhouden; plekken die anoniem en verwisselbaar zijn.
Particulier canon: als in paragraaf 2.4 genoemd wordt ‘de gehele interactieve verzameling van alle particuliere canons die betrekking hebben op een bepaalde regio’. Zoals wij het opvatten is dit de optelsom van particuliere mentale constructies die betrekking
hebben op een bepaalde plek.
Politieke landschap: een geheel door de mens opgelegd systeem van het indelen van de wereld in verschillende gebieden,
beïnvloed door de normen en doelstellingen van de maatschappij, waarbij politieke grenzen, wetten, regels en ontwikkelingsplannen worden opgesteld.
State of the art: de huidige stand van zaken.
Subjectieve en sensitieve benadering van het landschap: benadering van het landschap waarbij niet alleen de ruimtelijke
aspecten vanuit een wetenschappelijk oogpunt worden ingevoerd maar ook de resultaten die voortkomen uit de beleving en intuïtie
van de ontwerper om zo het landschap begrijpelijk en beleefbaar te maken voor een groter publiek.
Thematisering van het landschap: een toegeschreven identiteit aan het landschap waarbij een algemeen aanvaard aantrekkelijk
beeld als uitgangspunt wordt genomen om zo het landschap ‘leuk’ en aanlokkelijk te maken.
Uniformering: Het steeds meer uniform worden van het landschap op basis van economische overwegingen (meest ingrijpend
na de tweede wereldoorlog in het kader van de wederopbouw en door grootschalige ruilverkavelingen). De ecologische en esthetische kwaliteiten van het landschap zijn in toenemende mate ondergeschikt geraakt aan ﬁnanciële argumenten. Deze ontwikkeling
illustreert ons tijdperk van verzakelijking en groeiende internationale concurrentie.
Verhaal van de plek: het geheel van de fysieke en mentale verhalen die tezamen vertellen wat de plek is,waarbij het zowel om
de ontstaansgeschiedenis, de cultuurhistorie en de huidige en toekomstige processen gaat.

GLOSSARY
‘Historisering’: taking care of the historical environment in a fanatical way. Within new developments this means: falling back on
history, what one thinks is the identity of an area or even impose an identity from out a common history. Remarkable in this is the fact
that the wish to prevent levelling, ultimately leads to levelling.
‘Musealisering’ of the landscape: a forced attitude towards the cultural heritage can lead to ‘musealisation’ of the landscape. Within
this, the cultural heritage is maintained and strengthened without the possibility to develop something new.
‘Onthistorisering’: due to large-scale interventions, our environment is ‘un-historicising’ (Kolen & Lemaire 1999). This can be seen in
land consolidation areas, where the old agricultural landscape has almost disappeared.
‘Onttovering’: rationalisation and individualisation lead to spaces ‘without magic’ (= onttovering). The French anthropologist Augé
states that because of the creation on large scale of non-places (as highways, airports, supermarkets, escalators, cash dispenser, etc.),
people become passers-by. They do not have any emotional attachment with this places, which are anonymous and interchangeable.
‘Uniformering’: the making of an uniform landscape on economical basis (especially after World War II through large scale land consolidation). Ecological and esthetical qualities of the landscape are of minor importance. This development illustrates our era of growing
pragmatics and international competition.
Cacophony: the collection of physical, mental and political stories in the landscape.
Creating space for culture: the creation of space for people to make their own culture within a place. This is not an imposed identity,
yet the ability of every person to create their own, unique mental landscape.
Experience economy: there has been a shift in our economy from an agricultural, industrial and service based one to the current
experience economy. In this experience economy there is paid much attention to experience and perceiving. There is a great usage of
the industry of pleasure and education and the supplies are enormous.
Expressive instruments: within this thesis – the strategies, methods and expressive design language which the landscape architect
and the artist have at their disposal to tell the story of the place.
Globalisation: a continual process of worldwide economical, political and cultural integration. Globalisation is possible through developments on the areas of transportation and telecommunication. It is characterized by a great expansion in scale, the development of worldwide capitalism and the spread of a consumers culture.
Identity: within this thesis – the identity of an area, bounded with the characteristics of a social group and consisting of a true, physical
landscape and a intuitive, mental component that one gives to a certain place. This description shows that identity consists of a mental
and a physical component and that every individual perceives identity in a different way.
Individual canons: as is named in paragraph 2.4 as: ‘the total interactive collection of individual canons which are related to a certain
region’. We interpret it as the addition sum of individual mental constructions which relate to a certain place.

Glossary
Mental landscape / mental construction of the landscape: the landscape as is experienced by an individual. Experience is a
process of receiving, absorbing and processing information. Experience is a correlation between the object (the landscape which is
experienced) and the subject (the person who experiences the landscape) within a certain context. Every person experiences the
mental landscape in a different way. The mental construction is created through images, smells, noises, memories and associations
which an individual receives in the landscape and / or by society (politics, media, etc.).
Network society: society in which physical networks and infrastructures are inextricably bound up with social-organisational and
ICT- networks.
Physical landscape: the speciﬁc external appearance of the landscape.
Political landscape: a human-made system of political borders, laws, rules and development plans which divides the landscape in
different areas and which came into existence under the inﬂuence of the ethical values and aims of society.
Story of the place: the total of physical and mental stories which altogether tell what the place ‘is’. This contents the origins, the
cultural history and the current and future processes of this place.
Subjective and sensitive approach of the landscape: approach of the landscape in which not only the spatial aspects which are
the result of historical-geographical analysis are implemented in the design, yet also the results which emerge from the experience
and intuition of the designer. In this way the landscape is made comprehensible and perceivable for a greater public.
The levelling of the landscape: process in which the differences between landscapes disappears more and more. The speciﬁc
characteristics of the physical landscape are declining. The process of levelling is closely connected with the process of globalisation.
Theme-set of the landscape: an imposed identity to the landscape, in which a common attractive image is used as starting point,
by which the landscape is made ‘fun’ and attractive.
Unorthodox method of working: within this thesis – way of thinking and working which differs from the usual. It is not the
narrow-minded way of thinking as in ‘the’ landscape architect or ‘the’ artist, yet in what is needed in the landscape.
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Bijlage I: Wedstrijdprogramma
/ projectomschrijving
‘Bakens aan het Water’

BAKENS AAN HET WATER WEDSTRIJDPROGRAMMA
Inleiding
De ruimtelijke kwaliteit, herkenbaarheid en eigenheid van het rivierengebied staan door diverse grootschalige ruimtelijke ingrepen onder druk. Om de discussie
over de ruimtelijke kwaliteit en het draagvlak hiervoor bij bestuurders, publieke en private partijen en de bevolking een impuls te geven organiseert het
samenwerkingsverband Gebiedsgericht Cultuurbeleid Rivierenland - waarin deelnemen de Provincie Gelderland en de gemeentes Buren, Culemborg,
Geldermalsen, Lingewaal, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel - een nationale prijsvraag met de titel ‘Bakens aan het Water’. Naast het
samenwerkingsverband participeren de Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat WaterINNovatiebron, Waterschap Rivierenland en de Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij (KNHM) in deze prijsvraag. De organisatie is in handen van het Centrum Beeldende Kunst Gelderland en ARCADIS.
In het onderstaande wedstrijdprogramma zijn de vraagstelling en alle regels die gelden tijdens deze prijsvraag gespecificeerd. Dit wedstrijdprogramma is
bindend voor de uitschrijver en de juryleden. De deelnemers geven door inzending aan dit wedstrijdprogramma te onderschrijven.
Dit wedstrijdprogramma is opgesteld volgens het model-wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in het Kompas en genoemd in het
Convenant Wedstrijden op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Deze prijsvraag valt onder de Europese Richtlijn Diensten.
Wedstrijdprogramma
Hoofdstuk 1: Opdrachtomschrijving
1. Locatie en opgave
De locatie is gesitueerd in de regio Rivierenland. De opgave betreft het leveren van vernieuwende en spraakmakende ideeën voor een baken of keten van
bakens die de identiteit van het Rivierengebied versterken. Het begrip ‘baken’ mag daarbij ruim worden opgevat mits het gaat om een fysiek merkteken dat
duurzaam zichtbaar is (dus geen virtueel baken en/of eenmalige manifestatie).
2. Randvoorwaarden
De ontwerpen dienen aan de volgende randvoorwaarden te voldoen:
Ruimtelijk: de inzender dient een concrete locatie aan te geven voor het baken, danwel de keten van bakens, welke moet voldoen aan de volgende twee
criteria:
- De locatie is gelegen binnen de gemeentegrenzen van Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en/of Zaltbommel;
- De locatie is zichtbaar vanaf een winterdijk in dit gebied.
Het ontwerp moet voldoen aan de verplichte elementen uit het programma van eisen.
3. Indicaties
Daarnaast gelden de volgende indicaties als richtinggevend kader. In de ontwerpen moet worden aangegeven hoe op deze indicaties wordt gereageerd:
Ruimtelijk: verhouding van het merkteken met het water.
4. Programma van eisen
Het programma van eisen bestaat uit:
Verplichte elementen:
Het voorstel moet een hoge artistieke kwaliteit hebben en tevens bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. Dit uit zich in keuzes met betrekking tot inhoud en
vorm, de gekozen locatie, de relatie die het voorstel aangaat met de omgeving en materiaalgebruik; kortom de (beeldende) ‘eigenheid’ of het onderscheidend
vermogen van het voorstel;
Het voorstel moet zich inhoudelijk verhouden tot het water (de rivier), er een relatie mee aangaan;
Originaliteit;
Het voorstel is waarneembaar in ieder geval vanaf de (winter)dijken;
Het voorstel moet een belevingswaarde hebben voor burgers;
Het voorstel gaat een relatie aan met de (historie van de) gekozen locatie;

Het voorstel kan rekenen op draagvlak in de (plaatselijke) gemeenschap.
Niet-verplichte
Een relatie
Een relatie
Een relatie

elementen:
leggen met de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier;
leggen met de winning van zand in het gebied;
leggen met de grootschalige ingrepen en het grondverzet (‘werk met werk maken’) in het gebied.

Hoofdstuk 2: De wedstrijdregels
1. Namen en adressen
Deze prijsvraag wordt aangeduid met de naam Bakens aan het Water en wordt uitgeschreven door het Samenwerkingsverband Gebiedsgericht Cultuurbeleid
Rivierenland.
Namens de uitschrijver treedt als contactpersoon op:
Hermelinde van Xanten
CBK Gelderland
Kortestraat 27
6811 EP Arnhem
De inschrijfformulieren en de inzendingen kunnen naar bovenstaande contactpersoon worden gestuurd.
2. Soort prijsvraag
De prijsvraag is een openbare ideeënprijsvraag.
3. Doelstellingen
De doelstellingen van deze prijsvraag zijn:
Identiteit Rivierenland versterken (huidige bevestigen of nieuwe creëren);
Meer draagvlak voor ingrepen die plaatsvinden in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier:
- Betrokkenheid/beleving van voornamelijk inwoners
- Beleving door bezoekers (baken(s) is/zijn van zichzelf een attractie)
4. Deelnemers
Deelnemers aan deze openbare prijsvraag moeten voldoen aan ten minste één van de volgende drie criteria:
Staan ingeschreven in het register van de Stichting Bureau Architectenregister (aan te tonen door een kopie van de inschrijving te overleggen);
Staan ingeschreven als student op één van de kunstopleidingen, opleidingen voor tuin- en landschapsinrichting/- architectuur of academie van bouwkunst
(aan te tonen door een kopie van de studentenkaart te overleggen);
Actief zijn als professioneel kunstenaar (aan te tonen door een Curriculum Vitae te overleggen met een overzicht van recente projecten en/of
tentoonstellingen waarbij de inzender betrokken is of is geweest).
Uitgesloten van deelname zijn de juryleden en hun bureaus evenals degenen die op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van de
prijsvraag.
5. Inzendingen
De inzendingen moeten bestaan uit de volgende bescheiden:
Uitgebreide toelichting in woord en beeld van het voorstel, gebundeld in een boekje van maximaal 20 pagina’s A4 (liggend of staand);
Samenvatting van het voorstel op 2 A4 (liggend of staand);
Digitaal bestand van bovengenoemd boekje en van bovengenoemde samenvatting in PDF-formaat op CD (IBM-compatible);
Uitwerking van het voorstel op 2 panelen A0-formaat geplakt;

Digitaal bestand van bovengenoemde panelen in PDF-formaat op CD (IBM-compatible).
Een maquette is facultatief (maximale afmeting lengte: 100 cm, breedte 150 cm, hoogte 100 cm. maximaal gewicht, inclusief verpakking, 5 kg).
Materiaal dat niet is gevraagd wordt niet in de beoordeling betrokken.
Alle bescheiden dienen in enkelvoud te worden ingeleverd.
Het boekje dient deugdelijk te zijn ingebonden (bijvoorbeeld door middel van een zogenaamde Wiro-O binding). De 2 panelen dienen samen te zijn ingepakt in
stevig papier en noppenfolie (zoals doorgaans standaard bij de reprobedrijven plaatsvindt). De eventuele maquette dient te zijn verpakt in een deugdelijke
transportdoos of -kist.
De inzendingen dienen anoniem te zijn. Alle ontwerpen moeten worden ingezonden onder motto, bestaande uit Latijnse lettervormen of Arabische dan wel
Romeinse cijfers. Het motto moet voorkomen op alle bij de inzending behorende bescheiden en de verpakking daarvan.
Wordt door een inzender meer dan één ontwerp ingezonden, dan moet voor elk ontwerp een ander motto worden gekozen en elk ontwerp afzonderlijk worden
verpakt en verzonden. Er mogen dus geen varianten worden ingediend als onderdeel van een inzending.
Op geen der stukken van de inzending of de verpakking mag het handschrift van de ontwerper voorkomen, noch enig teken of lakstempel of iets dergelijks,
waaruit de herkomst van het ontwerp zou kunnen worden afgeleid.
De inzending dient vergezeld te gaan van twee brieven:
Een naambrief, een gesloten enveloppe, met aan de buitenzijde het motto en de vermelding 'naambrief' en
binnenin:
- Naam en adres van de inzender (in geval van een gezamenlijk ontwerp moet duidelijk aangegeven worden wie van het team de hoofdverantwoordelijke is);
- Een schriftelijke verklaring dat het ontwerp het geestelijk eigendom is van de ontwerper;
- Een kopie van de inschrijving in het register van de Stichting Bureau Architectenregister of een kopie van de studentenkaart van één van de kunstopleidingen,
opleidingen voor tuin- en landschapsinrichting/-architectuur dan wel Academie van bouwkunst of een Curriculum Vitae met een overzicht van recente projecten
en/of tentoonstellingen waarbij de inzender betrokken is of is geweest waaruit blijkt dat de inzender een professioneel kunstenaar is.
Een adresbrief, een gesloten enveloppe met aan de buitenzijde het motto en de vermelding 'adresbrief' en binnenin een correspondentieadres, niet zijnde
het adres van de inzender. De adresbrief dient ertoe om zonodig in contact te kunnen treden met de inzender, zonder dat de anonimiteit wordt doorbroken.
De jury heeft de bevoegdheid alle naambrieven na de uitspraak te openen en de namen van de inzenders bekend te maken.
6. Tijdschema van de prijsvraag
De prijsvraag verloopt volgens het onderstaande tijdschema:
23 november 2006: bekendmaking prijsvraag en start inschrijving
19 januari 2007: sluiting inschrijving en uiterste termijn voor het stellen van vragen
31 januari 2007: uiterste datum beantwoording vragen
1 maart 2007: uiterste inleverdatum inzendingen
April 2007: jurering
Mei 2007: prijsuitreiking en tentoonstelling
7. Tussentijdse informatie
Vragen met betrekking tot het wedstrijdprogramma kunnen worden ingediend tot en met 19 januari 2006. Dit kan uitsluitend per e-mail via bakens@arcadis.nl.
Beantwoording van de vragen vindt uiterlijk plaats op 31 januari 2007.
Na de vragenronde worden alle gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden en relevante informatie via de website www.bakensaanhetwater.nl aan
alle deelnemers ter beschikking gesteld. Dit document geldt vanaf dat moment als aanhangsel van het wedstrijdprogramma en heeft dezelfde binding. Overleg
buiten deze procedure is niet toegestaan.

8. Jury
De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit de volgende leden:
Frans de Bruijn (kunstadviescommissie Rivierenland en voorzitter jury)
Adri Verhoeven (beeldend kunstenaar)
Marieke Noort (beeldend kunstenaar)
Robbert de Koning (landschapsarchitect)
Ank Bleeker (landschapsarchitect)
Erik Luermans (kunsthistoricus)
Kees Joosse (directeur Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij)
De jury zal worden ondersteund door John Boon (landschapsarchitect).
De jury is onafhankelijk van de deelnemers en doet een autonome uitspraak.
9. Beoordelingscriteria
De inzendingen worden beoordeeld op basis van de onderstaande criteria:
Het voorstel moet een hoge artistieke kwaliteit hebben en tevens bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. Dit uit zich in keuzes met betrekking tot inhoud en
vorm, de gekozen locatie, de relatie die het voorstel aangaat met de omgeving en materiaalgebruik; kortom de (beeldende) ‘eigenheid’ of het onderscheidend
vermogen van het voorstel.
Het voorstel moet zich inhoudelijk verhouden tot het water (de rivier), er een relatie mee aangaan.
Originaliteit.
Het voorstel is in ieder geval waarneembaar vanaf de (winter)dijken.
Het voorstel moet een belevingswaarde hebben voor burgers.
Het voorstel gaat een relatie aan met de (historie van de) gekozen locatie.
Het voorstel kan rekenen op draagvlak in de (plaatselijke) gemeenschap.
De volgorde van deze criteria is willekeurig.
10. Beoordelingsprocedure
De beoordelingsprocedure verloopt als volgt:
a) Toetsingsfase:
Na het inleveren van de inzendingen worden deze in de maand maart getoetst door medewerkers van de organisatie van de prijsvraag.
De inzendingen worden getoetst aan de randvoorwaarden zoals die genoemd zijn in dit wedstrijdprogramma. Tevens worden de inzendingen getoetst aan de
wedstrijdregels zoals genoemd in dit wedstrijdprogramma. Inzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen worden niet in de beoordeling betrokken. De
beslissing hierover wordt genomen door mevrouw H. van Xanten van Centrum Beeldende Kunst Gelderland of haar vervanger.
Tevens wordt getoetst op welke wijze in de inzendingen wordt omgegaan met de indicaties en de niet-verplichte elementen van het programma van eisen. De
resultaten hiervan worden ter beschikking gesteld aan de jury.
b) Beoordelingsfase:
In de maand april vindt de beoordeling plaats.
De jury beoordeelt de wijze waarop de inzendingen reageren op de opgave, randvoorwaarden en programma van eisen, en analyseert de inzendingen op de
afzonderlijke beoordelingscriteria. Dat gebeurt in drie rondes. In de eerste ronde zullen alle inzendingen die door de toetsingsfase zijn gekomen worden
beoordeeld. Maximaal 15 inzendingen gaan door naar de tweede ronde. In de tweede ronde gaan maximaal 8 inzendingen door. Vervolgens geeft de jury in de
derde ronde op basis van een integrale beoordeling aan welke inzendingen voor bekroning in aanmerking komen, en geeft een rangorde aan. Zij zal daarbij
maximaal 3 prijswinnaars aanwijzen. Tevens heeft de jury de mogelijkheid een onbepaald aantal inzendingen uit de derde ronde te bekronen met een eervolle
vermelding. Uitschrijver en deelnemers zullen zich onvoorwaardelijk aan de uitspraak van de jury onderwerpen. Op een nader te bepalen datum in april 2007
wordt de jury-uitspraak bekendgemaakt en worden de naambrieven geopend.
11. Juryrapport

Op een nader te bepalen datum in mei 2007 is het rapport van de jury beschikbaar. Het rapport van de jury is schriftelijk en openbaar. Het juryrapport bevat
een algemene interpretatie van de gehanteerde beoordelingscriteria en het verloop van de beoordeling en geeft aan in welke ronde de niet bekroonde
ontwerpen zijn afgevallen. Voor de inzendingen die de voorlaatste beoordelingsronde hebben gehaald bevat het rapport per ontwerp een overzicht van wat de
toetsing aan deze criteria heeft opgeleverd. Bovendien bevat het juryrapport een evaluatie van de resultaten van de prijsvraag en aanbevelingen aan de
uitschrijver.
12. Prijzen
Het totale prijzenbedrag bedraagt € 30.000,00 inclusief de door de uitschrijver te vergoeden BTW. De uitschrijver zal het totale prijzenbedrag, inclusief BTW,
uitbetalen en wel uiterlijk drie maanden na de prijsuitreiking.
Het prijzenbedrag wordt als volgt verdeeld:
De eerste prijs is € 15.000,00 (inclusief BTW)
De tweede prijs is € 10.000,00 (inclusief BTW)
De derde prijs is € 5.000, 00 (inclusief BTW)
De jury kan een onbepaald aantal inzendingen met een eervolle vermelding onderscheiden. Aan deze eervolle
vermeldingen is geen prijzengeld verbonden.
13. Vervolg op de prijsvraag
De participanten in deze prijsvraag hebben de intentie een opdracht tot realisering van één of meerdere projecten te verstrekken aan één of meerdere
deelnemer(s).
14. Publiciteit, publicaties en tentoonstelling
Het is deelnemers, juryleden of anderen dan de projectleider, niet toegestaan in de publiciteit te treden over zaken die inhoudelijk samenhangen met de
inzendingen of de prijsvraag als zodanig, voordat het besluit van de uitschrijver is bekend gemaakt. De inzendingen zullen na de inzendingdatum worden
gepubliceerd en/of tentoongesteld. Publicatie vindt plaats op de volgende wijze: van de projecten die tenminste de tweede ronde hebben gehaald wordt een
eenvoudige publicatie gemaakt (gedacht wordt aan een ‘waaier’). Tentoonstelling vindt plaats op de volgende wijze: het boekje, de twee panelen en de
eventuele maquette worden in ieder geval tijdens de prijsuitreiking tentoongesteld. De intentie bestaat om de tentoonstelling vervolgens te laten ‘rondreizen’,
bijvoorbeeld langs de deelnemende gemeentes.
15. Auteursrechten
De inzendingen blijven het geestelijk eigendom van de deelnemers.
16. Gebruik, verzekering, eigendom en terugzending van de ingezonden bescheiden
Alle voor de wedstrijd ingezonden stukken betreffende de ontwerpen blijven gedurende 2 jaar na de inzendingdatum ter beschikking van de opdrachtgever.
Gedurende deze termijn zijn de ingezonden bescheiden niet verzekerd. Gedurende de termijn dat de ingezonden bescheiden ter beschikking staan van de
opdrachtgever, heeft de opdrachtgever het recht de ingezonden bescheiden te publiceren of te exposeren op de wijze zoals vermeld in dit wedstrijdprogramma,
zonder daarvoor de ontwerper enige vergoeding schuldig te zijn. Voor afbeelding, publicatie of tentoonstelling op andere wijze, is toestemming van de
ontwerper vereist. Na afloop van deze termijn zullen de inzenders bericht krijgen dat zij hun inzending, op een nader te bepalen tijdstip en een nader te bepalen
plaats, kunnen ophalen. De niet opgehaalde inzendingen vervallen daarna aan de uitschrijver.
17. Geschillen
Voorkomende geschillen -ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd- die tussen uitschrijver, deelnemers en juryleden mochten
ontstaan naar aanleiding van de prijsvraag, worden conform de Nederlandse wetgeving opgelost. Er is geen arbitrage mogelijk en over de uitslag van de jury is
geen correspondentie mogelijk.
18. Slot
Voor deze prijsvraag gelden de voorwaarden zoals vermeld in dit prijsvraagprogramma.

Bijlage II: Interview CBKG

Interview Hermelinde van Xanten van het CBKG
Wat zijn de achterliggende redenen geweest voor het uitschrijven van de prijsvraag?
Oorspronkelijk waren er acht gemeentes die samenwerkten. Ze kwamen met een vraag aan het CBKG om voorstellen te maken voor beeldende kunst
binnen de gemeenten. Het CBKG heeft deze vraag opgepakt en 5 voorstellen gedaan, waarvan 1 voorstel ging over de openbare ruimte. Hierin werd
gekeken naar wat de verbinding is tussen de gemeentes, met als uitkomst het water. Kunst in de openbare ruimte moet op de omgeving reageren, de
omgeving zichtbaar maken of er commentaar op geven. Daarom is het concept bedacht voor een lint van kunstwerken langs de rivier. De gemeenten
bleken hier niet voldoende financiering voor te hebben waardoor het plan niet door leek te gaan. Het CBK was echter zo enthousiast dat ze op zoek zijn
gegaan naar mogelijkheden. Ze onderzochten wat voor rol kunst zou kunnen spelen binnen de ontwikkelingsplanologie, zoals het plan Ruimte voor de
rivier, maar ook de vermindering fruitteelt / vermeerdering champignonteelt en het toenemende toerisme. Het zou namelijk ook een toeristische impuls
kunnen geven.
Waarom kwam de vraag van de gemeenten?
Een aantal gemeenten had geen beeldende kunstbeleid maar het wel als speerpunten op de agenda staan. Daarom vroegen ze CBK voorstellen te doen.
Er is toen goed gekeken naar wat interessant is, waar dan vraag naar is.
Waar ligt de basis van de vraag, vanuit wie is de vraag gekomen?
Zie boven. Er is samenwerking bij Arcadis gezocht, voor de financiering, als die er niet waren geweest dan was er ook geen prijsvraag geweest. Dat heeft
iedereen enthousiast gemaakt.
Waarom vragen jullie om bakens, om fysieke merktekens?
Vooral vanuit het idee om werk met werk te maken, er is weinig budget beschikbaar voor tijdelijke installaties, etc. Maar als er toch al ontwikkeling
gaande is, met een beetje extra budget of door het iets anders te ontwerpen, dan zou het door het net iets anders te doen toch de mogelijkheid krijgen
om iets moois te maken (voorbeeld van zandafgraven Æ na verlaten hier iets beeldends mee doen). Helaas is hier vrijwel niets mee gedaan. Waar dit
aan ligt is niet helemaal duidelijk. Ligt het aan de vraagstelling?
Binnen de prijsvraag wordt kunst ingezet binnen het identiteitsvraagstuk, rol anders dan autonome kunst? Is er ook op die rol van de kunst ingegaan?
Kunst heeft verschillende functies. Bijvoorbeeld schilderij: verrijkt een toeschouwer. Daarnaast vooral kunst in openbare ruimte: bijv. de verduidelijker,
de criticus, maar tegelijkertijd kan kunst iets extra’s toevoegen doordat een kunstenaar anders naar het landschap kijkt dan een landschapsarchitect of
stedenbouwer. Het kan extra kwaliteit geven aan een landschap als een kunstenaar daar iets aan kan doen. In de prijsvraag is dat niet het neerzetten
van een autonoom beeld (tenzij het echt een relatie met het omringend landschap aangaat), dan past het niet. Bijvoorbeeld Jeroen van Westen, hij zegt
dat het landschap verticaal bezien moet worden, de context van de lagen in het landschap. Als je dat zichtbaar maakt, dan wordt het horizontale
landschap ook veel duidelijker. Kunst moet dus verbeelden wat er in het landschap is. Dan begrijp je waar je als mens staat.

Bijlage III: Prijsvraaganalyse

Resultaten Prijsvraaganalyse
In deze bijlage zetten we de resultaten van de prijsvraaganalyse uiteen. In eerste instantie wordt er gekeken wie er een ontwerp hebben ingezonden, waarbij het gaat om
disciplines en samenwerkingsverbanden. Vervolgens worden de in hoofdstuk 5 genoemde opgaven één voor één behandeld:
uitsorteren van de kakofonie
geschiedenis als continuïteit
contact met het landschap
methoden tot overbrengen van het verhaal, de communicatie van het baken
betekenisvolle vernieuwingen
A. Wie hebben er mee gedaan?
Uit de huidige discussie over de rol van kunstenaars en landschapsarchitecten bij het identiteitsvraagstuk, blijkt dat de kunstenaar over het
algemeen beter in staat wordt geacht in te spelen op de mentale laag en daarmee op het identiteitsgevoel. Met onze hypothese stellen wij dat
de samenwerking tussen beide tot een optimaal resultaat zal leiden.
Opvallend is dat het grootste deel van de inzenders kunstenaars zijn (98 personen) en maar een vrij klein deel bestaat uit landschapsarchitecten (13 personen) en
architecten/stedenbouwkundigen (6 personen). Ook het samenwerkingspercentage ligt vrij laag, 79% van de inzenders werkte individueel, 11% werkte samen maar binnen
het eigen vakgebied en slechts 10% werkte samen met een andere discipline. De ongemengde samenwerkingsverbanden (bijv twee samenwerkende kunstenaars of twee
samenwerkende landschapsarchitecten) niet meegerekend, laat het volgende zien:

aantal inzendingen ; percentage van het geheel
totaal 100% is 99 inzendingen

aantal genomineerde inzendingen; percentage van het geheel
totaal 100% is 15 inzendingen

Hieruit blijkt dat de architecten/stedenbouwkundigen het opvallend goed gedaan hebben in de prijsvraag: 2 op de 6 inzendingen is genomineerd. Daarnaast valt ook op dat
samenwerken met een andere discipline loont, hiervan is 2 op de 7 inzendingen genomineerd. Dit tegenover de individuele inzendingen van de landschapsarchitecten en
kunstenaars waarvan respectievelijk 1 op de 7 en 1 op de 8 inzendingen genomineerd werden.
Deze gegevens zijn echter beschreven vanuit de vraag van het CBKG, en we kunnen er hierbij niet van uitgaan dat de genomineerden ook het beste zijn in het
beantwoorden van het identiteitsvraagstuk zoals dit in het theoretische gedeelte is beschreven.

B. Uitsorteren van de kakofonie
DISCIPLINE + INHOUD VERHAAL + CONTEXT + ZINTUIGEN + METHODE + AANTAL + TIJD + BEREIKBAARHEID + VERBEELDING
Vanuit de theorie komt naar voren dat de landschapsarchitect eerder geneigd is het fysieke verhaal van het landschap te vertellen terwijl de
kunstenaar vaker vanuit het mentale verhaal tot een ontwerp komt. Waar het fysieke verhaal altijd contextgebonden is, kan een mentaal
verhaal daarentegen contextgebonden (bijvoorbeeld specifiek over een gebeurtenis in het gebied) of contextloos zijn (waarbij bijvoorbeeld een
algemeen bekend verhaal zoals een mythe als uitgangspunt genomen wordt).
Om duidelijk te krijgen welke verhalen de verschillende disciplines vertellen binnen de prijsvraag en hoe zij tot deze keuze komen worden er een aantal categorieën
onderzocht. In onderstaande kruistabel, zijn de inhoud van het verhaal en de verschillende disciplines tegenover elkaar gezet om zo te zien waar het verschil ligt tussen de
disciplines in de keuze van een verhaal. Bovendien kan er per inhoudelijk verhaal gekeken worden van wat voor methode de disciplines gebruik maken om tot de keuze van
dit verhaal te komen.
Kruistabel 1: Inhoud verhaal_beroep

•

Nvt zijn inzendingen die totaal geen onderbouwing hadden wat betreft inhoud. Vaak alleen een autonoom object, waar ook wij met gezonde redenering geen verhaal in
konden vinden.

De verhalen die de niet fysieke kant van het landschap vertellen (mentaal + politiek) of een algemeen verhaal vertellen worden inderdaad bijna alleen maar door
kunstenaars vormgegeven. Maar in 37% van de inzendingen kiezen kunstenaars voor een dergelijk fysiek verhaal. Dit tegenover de architecten/stedenbouwkundigen en de
landschapsarchitecten die voor het merendeel een fysieke inhoud kiezen, respectievelijk 83% en 86%.
DISCIPLINE + INHOUD VERHAAL + CONTEXT + ZINTUIGEN + METHODE + AANTAL + TIJD + BEREIKBAARHEID + VERBEELDING
We hebben naar aanleiding van de theorie geconcludeerd dat wanneer je het verhaal van de plek wilt vertellen het, over het algemeen, van
belang is dat de inhoud contextgebonden is (dit is het geval bij de mentale, fysieke en politieke verhalen). Indien er een nieuw verhaal verteld
wordt, dient het baken gericht te zijn op het ervaarbaar maken van het landschap en zou het meerdere zintuigen moeten prikkelen.
Het is opvallend dat veel verhalen in de prijsvraag (24 inzendingen + 9 ‘nvt’ = 33% van alle inzendingen) niet aan het landschap zijn gerelateerd (algemeen verhaal). In dit
geval is de ontwerper waarschijnlijk van mening dat er in het (toekomstige) landschap te weinig samenhang is waardoor een nieuw verhaal een interessant antwoord kan
zijn.
Hierbij is het dus wel van belang dat het object meerdere zintuigen aanspreekt, waardoor het landschap in zijn totaliteit ervaarbaar wordt. Het blijkt echter (zie
onderstaande tabel), dat maar 5 van de 33 (algemeen + nvt) inzendingen aan deze eis voldoen, waarvan bij de inzendingen die tot de categorie ‘nvt’ behoren zelfs geen
enkele voldoet.
Opvallend is dat juist de contextgebonden inzendingen (fysiek, mentaal en politiek) in veel grotere mate meerdere zintuigen aanspreken.
DISCIPLINE + INHOUD VERHAAL + CONTEXT + ZINTUIGEN + METHODE + AANTAL + TIJD + BEREIKBAARHEID + VERBEELDING
Vanuit de literatuur komt naar voren dat de landschapsarchitect, doorgebruikt te maken van een landschappelijke analyse, meer gericht is op
het fysieke landschap, terwijl de kunstenaar, wellicht niet op een analytische wijze, in staat is de mentale laag te pakken.
De keuze voor verhalen die de niet fysieke kant van het rivierengebied vertellen (mentaal + politiek) en de algemene verhalen worden voornamelijk op een associatieve
wijze gemaakt. Van de 41 kunstenaars die deze niet fysieke kant belichten werkt zelfs 85% associatief (zie onderstaande tabel en grafiek).
Bij de twee mentale/politieke verhalen waar landschapsarchitecten aan (mee) hebben gewerkt is daarentegen op analytische wijze tot de keuze voor deze verhalen
gekomen. Hier staat echter tegenover dat de enige inzending waar een landschapsarchitect aan mee heeft gewerkt bij de algemene verhalen op associatieve wijze tot de
keuze voor het verhaal is gekomen.
Het blijkt dat bij de contextgebonden inzendingen (fysiek, mentaal en politiek) die meerdere zintuigen prikkelen vaak op een analytische wijze tot stand komen. Hieronder
vallen relatief weinig kunstenaars (13% van totaal aantal kunstenaars) en veel andere disciplines en samenwerkingsverbanden (65% van totaal andere disciplines en
samenwerkingsverbanden).
Alleen enkele kunstenaars kiezen ook voor een associatieve methode bij het vertellen van een mentaal, contextgebonden verhaal. Hierbij is het echter wel opvallend dat ook
veel kunstenaars op analytische wijze tot een fysiek verhaal komen.

Kruistabel 2: Inhoud verhaal_zintuigen_methode_beroep

DISCIPLINE + INHOUD VERHAAL + CONTEXT + ZINTUIGEN + METHODE + AANTAL + TIJD + BEREIKBAARHEID + VERBEELDING
Wanneer men de gehele identiteit zichtbaar wil maken, zo blijkt uit de theorie, is het van belang om de gelaagdheid en complexiteit van het
landschap te doorzien en bestaande structuren en netwerken te combineren met de nieuwe lagen.
We vragen ons af of het mogelijk is de – in de theorie zo van belang geachte - gelaagdheid en complexiteit van het gehele rivierengebied ervaarbaar te maken door het
plaatsen van een enkel object of dat er beter voor meerdere objecten gekozen kan worden.
Wanneer we kijken of de keuze voor een verhaal ook een relatie heeft met het aantal bakens dat geplaatst wordt (één of meerdere), valt op dat voornamelijk de
kunstenaars kiezen voor het plaatsen van maar 1 object (35% van het totaal aantal kunstenaars ten opzichte van 20% van de andere disciplines en
samenwerkingsverbanden). Toch wordt over het algemeen gekozen voor meerdere objecten.
Bovendien is het zichtbaar dat er bij het fysieke verhaal percentueel iets meer gebruik wordt gemaakt van het plaatsen van meerdere bakens dan bij de andere soorten
verhalen (voorbeeld geven). Bij het algemene verhaal wordt namelijk in 58% van de gevallen meerder objecten geplaatst, bij de verhalen over het mentale landschap
(mentaal + politiek) 61%, tegenover 70% van de fysieke verhalen.

C. Geschiedenis als continuïteit
DISCIPLINE + INHOUD VERHAAL + CONTEXT + ZINTUIGEN + METHODE + AANTAL + TIJD + BEREIKBAARHEID + VERBEELDING
Vanuit hoofdstuk 3 komt naar voren dat het van belang is dat de landschapsarchitect bijdraagt aan het ervaren van de continuïteit van het
landschap, als schakel tussen heden en verleden.
Opvallend in de onderstaande tabel is dat kunstenaars veelal één tijdslaag in hun werk laten zien. De landschapsarchitect laat daarentegen in alle inzendingen de
geschiedenis als continuïteit naar voren komen. Blijkbaar is het bij het fysieke verhaal het best mogelijk de combinatie aan tijdslagen naar voren te laten komen, gezien het
hoge aantal inzendingen dat binnen deze groep valt. Wanneer er een algemeen verhaal verteld wordt, is er over het algemeen sprake van autonome objecten die niet
refereren aan het landschap en zodoende aan een tijd. Ook opvallend is dat er zeer weinig een enkel historisch verhaal wordt verteld.
De gegevens laten zien dat 48% van het totale aantal inzendingen de geschiedenis beschouwt als combinatie, als continuïteit. 100% van de landschapsarchitecten,
tegenover 37% van de kunstenaars.
Kruistabel 3: Inhoud verhaal_tijd_beroep
Totaal Nr
inzending

Architect/Stedenbouw
kundige

I Verhaal

I Tijd

Algemeen

Combinatie

Algemeen

Nvt

19

1

18

Fysiek

Combinatie

32

5

18

Fysiek

Hedendaags

7

7

Fysiek

Nvt

4

4

Mentaal

Combinatie

8

5

Mentaal

Hedendaags

4

4

Mentaal

Historisch

4

4

Mentaal

Nvt

1

1

Nvt

Nvt

9

9

Politiek

Combinatie

3

2

Politiek

Hedendaags

3

3

5

Kunstenaar

Kunstenaar
+ anders

Kunstenaar +
landschapsarchitect

4

Landschapsarchitect
1

1

2

2

6

1

1

DISCIPLINE + INHOUD VERHAAL + CONTEXT + ZINTUIGEN + METHODE + AANTAL + TIJD + BEREIKBAARHEID + VERBEELDING
Zoals al eerder beschreven, is het binnen het identiteitsvraagstuk van belang de gelaagdheid en complexiteit van het gehele rivierengebied
ervaarbaar te maken.
We vragen ons af of dat mogelijk is door het plaatsen van een enkel object, of dat er meerdere objecten geplaatst moten worden.
Om dit te kunnen beantwoorden is er in onderstaande tabel gekeken naar de relatie tussen het object (één of meerdere) en de tijd die het vertegenwoordigt (geschiedenis,
heden of geschiedenis als continuïteit).
Opvallend is dat kunstenaars bijna net zo vaak kiezen voor een enkel object als voor meerdere. Bovendien verbeelden de objecten vaak maar één tijdslaag of zelfs geen
tijdslaag. Dit houdt daarmee ook in dat ze één specifiek verhaal uit het landschap vertellen in plaats van het geheel.
De landschapsarchitect is eerder geneigd meerdere objecten te plaatsen en hierbij geschiedenis als continuïteit ervaarbaar te maken. Hierbij wordt zodoende het gehele
landschap beleefbaar gemaakt.
Kruistabel 4: Aantal objecten_zintuigen_methode_beroep
Totaal Nr
inzending

Architect/Steden
bouwkundige

Combinatie

14

1

1 object

Hedendaags

5

5

1 object

Historisch

2

2

1 object

Nvt

16

16

Meerdere

Combinatie

34

Meerdere

Hedendaags

9

9

Meerdere

Historisch

2

2

Meerdere

Nvt

16

Nvt

Nvt

1

L Aantal

I Tijd

1 object

4

1

Kunstenaar +
anders

Kunstenaar
10

19

15

1

Kunstenaar +
landschapsarchitect

Landschapsarchitect

1

1

1

2

3

6

D. Contact met het landschap
DISCIPLINE + INHOUD VERHAAL + CONTEXT + ZINTUIGEN + METHODE + AANTAL + TIJD + BEREIKBAARHEID + VERBEELDING
Uit de literatuur komt naar voren dat het landschap het meest intens ervaren wordt wanneer het ontsloten is met een netwerk van openbaar
toegankelijke structuren, zodat de mogelijkheid geboden wordt om alle zintuigen aan te spreken.
Nu komt de vraag naar voren of de disciplines, naast het aspect van tijd of geschiedenis, ook verschillend omgaan met het ervaarbaar maken van dit landschap, inderdaad
speelt het prikkelen van de zintuigen een grote rol maar ook het toegankelijk maken van dit landschap.
De ‘goede’ inzendingen zijn diegene, zoals in de vorige paragraaf al is genoemd, die meerdere tijdslagen aanspreken. Hierbij is het mogelijk, zoals onder “B. het uitsorteren
van de kakofonie” ook is genoemd, dat de blik gericht wordt naar het object (alleen zien) en zo het verhaal verteld, of dat het object een podium biedt om vanaf te ervaren
en zodoende meerdere zintuigen worden aangesproken.
De inzendingen die maar één tijdslaag vertegenwoordigen en niet zijn gericht op meerdere zintuigen beantwoorden niet aan het identiteitsvraagstuk aangezien ze niet in
staat zijn het geheel te laten ervaren / cultuurruimte te bieden. Ze richten zich specifiek op één verhaal uit het geheel. In de tabel zien we het volgende:
Kruistabel 5: Aantal objecten_tijd_zintuigen_beroep
Totaal Nr
inzending

Architect/Steden
bouwkundige

Kunstenaar

Kunstenaar
+ anders

L Aantal

I Tijd

I Zintuigen

1 object

Combinatie

Alleen zien

6

1 object

Combinatie

Meerdere

8

1 object

Hedendaags

Alleen zien

5

5

1 object

Historisch

Alleen zien

2

2

1 object

Nvt

Alleen zien

16

16

Meerdere

Combinatie

Alleen zien

9

6

1

Meerdere

Combinatie

Meerdere

25

13

1

Meerdere

Hedendaags

Alleen zien

9

9

Meerdere

Historisch

Alleen zien

2

2

Meerdere

Nvt

Alleen zien

15

Meerdere

Nvt

Nvt

1

1

Nvt

Nvt

Nvt

1

1

4

1

4

1

1

Kunstenaar +
landschapsarchitect
1

6

14

Landschaps
architect

1

2

3

4

Opvallend is het grote aantal inzendingen door kunstenaars (38% van totaal aantal kunstenaars) die geen tijd vertegenwoordigen.
Ook opvallend is dat kunstenaars vooral gericht zijn op het ‘alleen zien’ (71% procent van de kunstenaars) terwijl de andere disciplines meer gericht zijn op het prikkelen
van alle zintuigen. Van de overige disciplines is slechts 30% van de bakens ‘alleen zichtbaar’.
Bij het onderzoeken van de bereikbaarheid van de inzendingen zien we het volgende:
Kruistabel 6: Aantal objecten_ bereikbaarheid_zintuigen_beroep
L
Aantal

L
Bereikbaarheid

I
Zintuigen

Totaal Nr
inzending

Architect/Steden
bouwkundige

1
object

Automatisch

Alleen
zien

2

2

1
object

Automatisch

Meerdere

5

5

1
object

Routing

Meerdere

1

1
object

Zichtbaar

Alleen
zien

1
object

Zichtbaar

Meerd
ere

Kunstenaar

Kunstenaar
+ anders

Landschaps
architect

1

27

25

Meerdere

2

1

Automatisch

Alleen
zien

4

4

Meerd
ere

Automatisch

Meerdere

6

6

Meerd
ere

Routing

Alleen
zien

4

3

Meerd
ere

Routing

Meerdere

18

4

7

1

Meerd
ere

Zichtbaar

Alleen
zien

27

1

24

1

Meerd
ere

Zichtbaar

Meerdere

1

Kunstenaar +
landschapsarchitect

1

1

1

1

3

3
1

1

Routing wordt voornamelijk ingezet bij meerdere objecten (22 van de 23 inzendingen met routing) en daarbij ook vooral bij meerdere zintuigen (18 van de 23). Het
overgrote deel van de inzendingen is enkel zichtbaar vanaf de dijken. Daarnaast zijn nog een redelijk aantal inzendingen (11) direct aan de dijk gerealiseerd waardoor ze
automatisch bereikbaar zijn, en vanaf dat punt het landschap ervaren kan worden.
Opvallend bij 3 projecten is dat ze wel meerdere zintuigen willen aanspreken maar niet aan routing gedacht hebben, waaronder 2 landschapsarchitecten. Juist bij dit
vakgebied zou men verwachten dat deze routing een grote rol moet / kan spelen.

De disciplines anders dan de kunstenaar clusteren zich voornamelijk bij de combinatie meerdere objecten – routing – meerdere zintuigen. Terwijl de kunstenaar eerder
geneigd is alleen maar zichtbare objecten te plaatsen en weinig aandacht besteed aan routing. Dit is op zich niet goed of slecht, alleen moeten deze zichtbare objecten dan
wel de geschiedenis als continuïteit laten zien, en dat blijkt (zie onderstaande tabel) maar weinig gedaan te worden (20% van de ‘zichtbare’ / ‘alleen zien’ inzendingen,
waarbij een relatief groter aandeel andere disciplines en samenwerkingsverbanden dan kunstenaars).
Kruistabel 7: Tijd_ bereikbaarheid_zintuigen_beroep
I Tijd
Combi
natie

L
Bereikbaarheid

I
Zintuigen

Zichtbaar

Alleen
zien

Totaal Nr
inzending

Architect/Steden
bouwkundige

11

Kunstenaar

Kunstenaar
+ anders

7

Kunstenaar +
landschapsarchitect

Landschaps
architect

1

1

2

E. Methoden tot overbrengen van het verhaal, de communicatie van het baken
DISCIPLINE + INHOUD VERHAAL + CONTEXT + ZINTUIGEN + METHODE + AANTAL + TIJD + BEREIKBAARHEID + VERBEELDING
In de literatuur wordt genoemd dat de rol van kunst in het landschap ligt bij het verhevigen van de beleving van dit landschap. Kunst kan
hierbij kritisch zijn, het kan historische diepte weergeven en het kan ons tot reflectie aanzetten. Via kunst kan daarom de kwaliteit van de
beleving van het landschap verhoogd worden.
We zijn daarom benieuwd naar de vormgeving en lokalisering van het baken. Welke strategie kiest de ontwerper om het baken te laten communiceren? We onderzoeken of
het object het verhaal van het landschap intensiveert en begrijpbaar maakt. Bovendien willen we weten of de verschillende disciplines een eigen manier hebben om het
verhaal over te brengen op het publiek. Het beeldende aspect is in deze prijsvraaganalyse niet meegenomen omdat het te variabel is. Dit is een aspect waar in de
diepgaande analyse meer aandacht aan besteed zal worden.
Kruistabel 8: Vormgeving_beroep
VM Verbeelding

Totaal Nr
inzending

Abstract

35

Figuratief

31

Toegepast

30

Architect/Steden
bouwkundige
2

4

Kunstenaar

Kunstenaar + anders

Kunstenaar +
landschapsarchitect

Landschapsarchitect

29

1

3

29

1

1

2

3

18

3

Kruistabel 9: Vormgeving_interpretatie
VM Verbeelding

Totaal Nr inzending

Alleen zien

Meerdere

Abstract

35

28

7

Figuratief

31

27

4

3

1

30

8

Nvt

Toegepast

Nvt

2

22

Kunstenaars werken eerder autonoom (figuratief of abstract) (76% van de kunstenaars), terwijl de andere disciplines en samenwerkingsverbanden meer toegepast werken
Namelijk, slechts 30% van de (landschaps)architecten en stedenbouwkundigen werkt autonoom.
De autonome werken zijn veelal alleen om te zien, namelijk 86%, terwijl maar 27% van de toegepaste werken alleen zichtbaar is. Het merendeel van de toegepaste werken
prikkelt meerdere zintuigen, 73%.
Zie onderstaande tabel. Wanneer we enkel gaan kijken naar de werken die meerdere tijdslagen aanspreken – de werken die theoretisch gezien het belangrijkst zijn – blijkt
dat van de in totaal 66 autonome werken (abstract en figuratief) nog maar 22 overblijven (= 33%), terwijl van de in totaal 30 toegepaste werken er 26 overblijven (=
87%).
DISCIPLINE + INHOUD VERHAAL + CONTEXT + ZINTUIGEN + METHODE + AANTAL + TIJD + BEREIKBAARHEID + VERBEELDING
Naast het verschil in de rol van beide disciplines, hebben ze ook een andere manier van werken. Waar de kunstenaar meer gevoelsmatig te
werk gaat, is de landschapsarchitect meer analytisch.

Kruistabel 10: Vormgeving_beroep_tijd
VM Verbeelding

Beroep

I Tijd

Abstract

Architect/Stedenbouwkundige

Combinatie

Totaal Nr inzending
1

Alleen zien

Meerdere

Abstract

Kunstenaar

Combinatie

9

5

Abstract

Kunstenaar + landschapsarchitect

Combinatie

1

1

Abstract

Landschapsarchitect

Combinatie

3

1

2

Figuratief

Kunstenaar

Combinatie

6

4

2

Figuratief

Kunstenaar + landschapsarchitect

Combinatie

1

1

Figuratief

Landschapsarchitect

Combinatie

1

1

Toegepast

Architect/Stedenbouwkundige

Combinatie

4

4

Toegepast

Kunstenaar

Combinatie

14

1

13

Toegepast

Kunstenaar + anders

Combinatie

3

2

1

Toegepast

Kunstenaar + landschapsarchitect

Combinatie

2

Toegepast

Landschapsarchitect

Combinatie

3

1

4

2

1

2

Kruistabel 11: Methode_locatie_beroep
Totaal Nr
inzending

Architect/Steden
bouwkundige

I Methode

L Methode

L Context

Kunstenaar

Associatief

Associatief

Contextgebonden

7

7

Associatief

Analytisch

Contextgebonden

12

11

Analytisch

Associatief

Contextgebonden

4

2

Analytisch

Analytisch

Contextgebonden

25

5

12

Associatief

Associatief

Contextloos

42

1

39

Associatief

Analytisch

Contextloos

1

1

Analytisch

Associatief

Contextloos

8

7

Kunstenaar
+ anders

Kunstenaar +
landschapsarchitect

Landschaps
architect

1

1

1

3

5

2

1

Opvallend is dat, wanneer er gekeken wordt naar de methode van aanpak, de andere disciplines en samenwerkingsverbanden inderdaad meer analytisch en zodoende
contextgebonden werken dan de kunstenaars, waarvan het grootste deel een associatieve werkwijze heeft en tot een locatiekeuze komt die niet aan de context gebonden is.
Wanneer de keuze voor het verhaal (I methode) en de methode voor het kiezen van een locatie (L methode) op een analytische wijze wordt gedaan, dan komen de meeste
contextgebonden projecten naar voren. Dit in tegenstelling tot een compleet associatieve methode waar over het algemeen contextloze inzendingen naar voren komen.
Contextloos maakt over het algemeen het object minder begrijpelijk doordat het niet binnen de context te plaatsen is en daardoor ook slecht interpreteerbaar. Op zich is dit
niet erg wanneer een object wel ruimte geeft voor meerdere zintuigen waardoor juist de focus ligt op het ervaren van de omgeving en niet zozeer op het object. Wanneer
we daarom de contextloze locaties en zintuigen tegen elkaar afzetten wordt het volgende zichtbaar:
Kruistabel 12: Locatie_ interpretatie _beroep
L Context

I Zintuigen

Totaal Nr inzending

Architect/Stedenbouwkundige

Kunstenaar

Kunstenaar + anders

Contextloos

Alleen zien

39

1

36

2

Contextloos

Meerdere

10

9

Contextloos

Nvt

2

2

Landschapsarchitect

1

Bij de contextloze locaties ligt de focus toch voornamelijk op enkel het zien. Slechts bij 10 inzendingen (20%) worden er meerdere zintuigen geprikkeld en is daarom het
landschap beter ervaarbaar.

Kruistabel 13: Vormgeving_verhaal

VM
Verbeelding

Totaal Nr
inzending

Algemeen

Fysiek

Abstract

35

6

16

9

2

2

Figuratief

31

13

7

4

4

3

Toegepast

30

4

20

4

1

1

Mentaal

Nvt

Politiek

Een toegepast object wordt voornamelijk gemaakt om het fysieke verhaal van het landschap te vertellen (67% van de toegepaste objecten). Dit is in feite ook wel logisch
aangezien het vaak een object is van waaruit/af het landschap ervaarbaar wordt, wat maakt dat het verhaal leesbaar wordt. Toch worden de meeste verhalen door middel
van een autonoom werk verteld (67% van alle inzendingen), waarbij bij het algemene verhaal de focus ligt op een figuratief object (68%) en bij het fysieke en mentale
verhaal de focus op een abstract object (42% van alle fysieke en mentale verhalen). Ook dit is verklaarbaar. Wanneer de ontwerper de nadruk wil leggen op het ervaren
van het mentale landschap, is het van belang om niet een voorgeschoteld verhaal aan te bieden, het mentale landshap is namelijk voor iedereen anders. Het is meer voor
de hand liggend om vorm te geven aan een ‘vrij interpreteerbaar baken’ door middel van abstracte objecten, aangezien deze de vrijheid geven hier een eigen invulling aan
te geven.
Kruistabel 14: Vormgeving_beroep
Totaal Nr
inzending

Architect/Steden
bouwkundige

Contextgebonden

19

1

Contextgebonden

Contextloos

17

Contextloos

Contextgebonden

15

Contextloos

Contextloos

48

VM Vorm

VM Materiaal

Contextgebonden

Kunstenaar

Kunstenaar
+ anders

Kunstenaar +
landschapsarchitect

17

Landschapsarchitect
1

14

1

1

2

11

1

1

3

37

1

2

1

5

Kruistabel 15: Vormgeving_verhaal

VM Vorm

VM Materiaal

Contextgebonden

Contextgebonden

Contextgebonden

Totaal Nr
inzending

Algemeen

Fysiek

Mentaal

19

1

16

1

Contextloos

17

2

8

5

Contextloos

Contextgebonden

15

6

7

Contextloos

Contextloos

48

15

12

11

Nvt

Politiek
1

1

1

1

1

7

3

Kruistabel 16: Vormgeving_communicatie

VM Vorm

Totaal Nr inzending

Expliciet

Impliciet

Contextgebonden

36

28

8

Contextloos

63

27

31

Nvt

5

Opvallend is dat de vorm- en materiaalkeuze relatief veel compleet contextloos is. Dit terwijl juist bij het vertellen van het verhaal van de plek het logischer lijkt om voor
een meer contextgebonden aanpak te kiezen.
Het fysieke verhaal wordt daarbij nog het meest contextgebonden vormgegeven. Algemene en mentale verhalen zijn daarentegen vaak geheel contextloos.
De objecten die een contextgebonden vorm hebben zijn vaker expliciet uitgelegd in de inzendingen.
De kunstenaar werkt nog het meest contextgebonden (53% van de kunstenaars). Dit tegenover de landschapsarchitect die relatief veel compleet contextloos werkt (71%
van de landschapsarchitecten).

Bijlage IV: Typologieën
projecten - database (op cd)

Bijlage V: Formulieren projecten

Formulieren prijsvraaganalyse

Bijlage VI:

Interviews projectanalyse

Bullebak
Kees Neven
Susanne Sorensen
1.

Wat vond u interessant aan de opgave van de prijsvraag ‘Bakens aan het
Water’ en wat vond u een belangrijke focus binnen de opgave?

Wat wij interessant vonden aan de opgave is dat deze zich op het
raakvlak van kunst en landschap afspeelt. De vrijheid om het
landschappelijke met het kunstzinnig te verweven sprak ons erg
aan. Daarbij wilden we verder gaan als een los kunstobject, of
landschappelijke accenten aanbrengen.
2.

Wat verstaat u onder identiteit?

Identiteit is het eigene van een plek of regio. Het bestaat uit de
combinatie van de fysieke omgeving, de betekenis die hier aan
toegekend wordt door de bewoners/bezoekers en de activiteiten
die er plaatsvinden of plaatsgevonden hebben.
3.

Wat ziet u als de rol van kunst in het landschap binnen het
identiteitsvraagstuk?

De rol is tweeledig. Enerzijds kan kunst (een deel van)
ongrijpbare identiteit zichtbaar, tastbaar en beleefbaar maken.
Anderzijds kan kunst een nieuwe laag aan de identiteit
toevoegen. Het kunstobject zelf moet meerdere lagen hebben:
spannend en uitdagend voor de oppervlakkige kijker, en voor de
meer geïnteresseerde diepgang en een verhaal, gerelateerd aan
de plek. Wij vinden dat onze inzending hiervan een illustratie is;
een vrije interpretatie van een oude volkslegende wordt tastbaar
gemaakt. De objecten (in ons geval bullebakken) worden
strategisch geplaatst langs doorgaande fietsroutes of dichtbij een
dorp, waardoor elk dorp zijn ‘eigen’ bullebak heeft. De bullebak
kan hierdoor een nieuw symbool van een dorp (en streek)1
worden en het identiteit geven.

4.

Waarom is gekozen om wel of niet samen te werken met een andere
discipline dan uw eigen?

Wij hebben samengewerkt vanuit kunst en landschap. Beide
hebben
zijn
we
landschapsontwerpers
(BSc
Landschapsarchitectuur Larenstein), maar Susanne studeert Vrije
Kunst aan de Academie van Beeldende Kunsten Arnhem, en heeft
een meer kunstzinnige achtergrond. Wij werken graag samen, en
hebben ons eigen ontwerpbureau.
5.

Wanneer u individueel heeft gewerkt, wat denkt u dat de kracht is van
uw discipline bij het antwoord geven op de opgave van het CBKG?

6.

Wanneer u samenwerkt met een andere discipline dan uw eigen, hoe
komen in uw plan de kwaliteiten van ieders discipline dan naar voren?

Wij kunnen goed samenwerken, het leuke is dat vanuit
landschapsarchitectuur je erg geneigd bent om analytisch te
werk te gaan, en een concept te gebruiken dat logisch voortkomt
uit de analyse. Om tot een originele inslag te komen moet je dit
soms naast je neer leggen en heel vrij kunnen denken. Hierin zijn
kunstenaars meestal veel beter dan landschapsarchitecten. Het
denken vanuit en de terugkoppeling naar de landschappelijke
context is iets waar landschapsarchitecten vaak sterker in zijn.
Onze inzending Bullebak bevat zo’n gedachtesprong, waarbij heel
direct intuïtief vanuit de sfeer van de locatie en een
verhaal/legende gedacht is. De landschappelijke analyse zoals
die in het boekje naar voren komt is gebruikt als legitimatie en
uitleg van de gedachtesprong.

Filterflat
Bob Geldermans
1.

Wat vond u interessant aan de opgave van de prijsvraag ‘Bakens aan het
Water’ en wat vond u een belangrijke focus binnen de opgave?

De combinatie kunst, openbare ruimte en het landschappelijke
thema, bood mij een prikkelend platform om op te reageren. Het
water als alomtegenwoordig en bijna vanzelfsprekend gegeven,
was een goed beginpunt en sloot aan bij andere projecten waar
ik mee bezig was. De wijze waarop het water (of landschap)
beleefd wordt op een lokaal en nationaal niveau, gerelateerd aan
globale kwesties. Het water als levensbron, de rol van het
landschap binnen de Nederlandse samenleving, de connectie met
natuurlijke elementen binnen een moderne ned. Lifestyle,
etcetera.
Dit soort vraagstukken speelden door mijn hoofd. Gevolgd door
de mogelijkheid om de opgave vanuit een zeer functioneel
standpunt te bekijken.
2.

4.

Waarom is gekozen om wel of niet samen te werken met een andere
discipline dan uw eigen?

Ik zie mijn werk niet als mono-discipline. Het bestaat per
definitie uit combinaties van verschillende disciplines. De
benadering varieert per project. Waar mijn kennis tekort schiet,
wordt de hulp ingeroepen van een specialist, dat zijn vruchtbare
samenwerkingen. Ik hou van het combineren van bijv.
technische en/of sociale elementen met een meer poetische
benadering. Sommige vraagstukken kunnen via die weg
genuanceerder en tegelijk krachtiger aangeraakt worden. Ook
binnen mijn huidige studie (MSc industrial ecology) is een
dergelijke ‘systeem’ benadering van groot belang.

Wat verstaat u onder identiteit?

Identiteit is hetgeen een subject (persoon, landschap, vraagstuk,
object…) karakteriseert. Dit kan om een oorspronkelijk- of om
een wenselijk/verloren identiteit gaan, wat vaak met elkaar
verward wordt.
3.

uitgesteld worden. Misschien kan er soms zelfs een vraag
beantwoord worden.

Wat ziet u als de rol van kunst in het landschap binnen het
identiteitsvraagstuk?

Ik denk dat het een rol kan spelen, de kunst kan deuren openen
of vragen stellen die anders gesloten cq ongesteld blijven of

5.

Wanneer u individueel heeft gewerkt, wat denkt u dat de kracht is van
uw discipline bij het antwoord geven op de opgave van het CBKG?

6.

-

Wanneer u samenwerkt met een andere discipline dan uw eigen, hoe
komen in uw plan de kwaliteiten van ieders discipline dan naar voren?

Containers van Archimedes
Frans Janssen
1.

5.

Wat vond u interessant aan de opgave van de prijsvraag ‘Bakens aan het
Water’ en wat vond u een belangrijke focus binnen de opgave?

Had al vrij snel een vrij poëtische gedachte / sterk
steeds terugkwam. Hij had het niet uitgewerkt maar
kwam telkens weer terug (3 beelden waarin een
ontwikkeling zichtbaar wordt), dus dit sterke idee is
aanleiding geweest om er aan mee te doen.

idee wat
dat idee
bepaalde
concrete

Hij is edelsmid van origine maar hart ligt bij de beeldende kunst.
Als edelsmid werk je meer ontwerpend, meer oplossingsgericht.
Een beeldend kunstenaar is meer associatief, werkt vanuit een
sterk idee.
6.

2.

Wat verstaat u onder identiteit?

De kunstenaar vindt identiteit nogal een subjectief begrip. Het
heeft daarom ook maar een kleine rol gespeeld in het zoeken van
de oplossing. In die zin is hij ook de kunstenaar t.o.v. de
wetenschapper. Meer associatief in plaats van onderzoekend. Hij
vindt identiteit iets heel poëtisch – moet je niet schenden. Zoals
mensen die naar onbewoonde eilanden reizen omdat ze dat zo
mooi vinden, maar juist door het bezoek aan een onbewoond
eiland wordt dat kapot gemaakt. Daarom is hij terughoudend
geweest in het kiezen van locaties, die wilde hij niet schenden.
De fietsveren vond hij pas laat in het proces, maar hadden dat
verstilde karakter wat hij zocht. Bovendien komen er al mensen,
dus het tast niets extra aan.
3.

Wat ziet u als de rol van kunst in het landschap binnen het
identiteitsvraagstuk?

Zie hierboven.
4.

Waarom is gekozen om wel of niet samen te werken met een andere
discipline dan uw eigen?

Wel over nagedacht maar uiteindelijk toch individueel gewerkt.

Wanneer u individueel heeft gewerkt, wat denkt u dat de kracht is van
uw discipline bij het antwoord geven op de opgave van het CBKG?

-

Wanneer u samenwerkt met een andere discipline dan uw eigen, hoe
komen in uw plan de kwaliteiten van ieders discipline dan naar voren?

Terras aan de Rivier
Sanah Belzer
1.

Wat vond u interessant aan de opgave van de prijsvraag ‘Bakens aan het
Water’ en wat vond u een belangrijke focus binnen de opgave?

De vrijheid van de opgave, ruim omschreven opdracht waarin
veel verschillende dingen konden worden bedacht. Belangrijkste
focus: Het gegeven van het grote gebied waarin de vraag werd
gesteld en het 'landmark' gegeven.
2.

Wat verstaat u onder identiteit?

Een sterk beeld in het landschap, dat het landschap versterkt,
te vraag stelt in ieder geval met het landschap communiceert.
3.

Wat ziet u als de rol van kunst in het landschap binnen het
identiteitsvraagstuk?

Zie vraag 2
4.

Waarom is gekozen om wel of niet samen te werken met een andere
discipline dan uw eigen?

Ik werk niet in een bepaalde discipline, meng ze automatisch al.
5.

Wanneer u individueel heeft gewerkt, wat denkt u dat de kracht is van
uw discipline bij het antwoord geven op de opgave van het CBKG?

De kracht van een ontwerp heeft weinig met disciplines te maken
denk ik.
6.

-

Wanneer u samenwerkt met een andere discipline dan uw eigen, hoe
komen in uw plan de kwaliteiten van ieders discipline dan naar voren?

Eenheid in verscheidenheid
Lodewijk van Nieuwenhuijze
Huub Kortekaas
1.

Wat vond u interessant aan de opgave van de prijsvraag ‘Bakens aan het
Water’ en wat vond u een belangrijke focus binnen de opgave?

Al in de jaren ’80 hadden Lodewijk van Nieuwenhuijze en Huub
Kortekaas een idee voor een kunstwerk dat de verhouding mens
en natuur verbeelde. Deze prijsvraag gaf opnieuw aanleiding hier
iets mee te doen. Als eerste was er al de inspiratieatlas
Waalweelde, die HNS i.s.m. TNO heeft gemaakt. Ten tweede nam
Huub Kortekaas contact op met HNS, met het idee om het
monumentale kunstwerk een plek te geven in het rivierengebied.
Dat was de aanleiding.
Een belangrijke focus zijn de hoogwatergeulen die in toekomst
een belangrijke rol spelen bij het faciliteren van het waterbeheer.
2.

Wat verstaat u onder identiteit?

De genius locii: de bijzondere eigenschappen van de plek. De
interpretatie van de essentie van de genius locii.
In het rivierengebied is dat de omgang met hoogwater.
Hoogwatergeulen zijn dominant in het nieuwe landschap.
Het heeft ook te maken met de ontwerpopgave. Er is een verschil
tussen de bestaande identiteit, de gewenste identiteit en de
gemaakte identiteit. Je bent ontwerper, dus identiteit heeft altijd
te maken met een soort gewenst beeld.
3.

Wat ziet u als de rol van kunst in het landschap binnen het
identiteitsvraagstuk?

De rol van de landschapsarchitect is het gegeven (de genius locii)
leesbaar en begrijpbaar maken. Kunst speelt daarbij een rol.
4.

Waarom is gekozen om wel of niet samen te werken met een andere
discipline dan uw eigen?

We vinden elkaar in een wisselwerking tussen een autonoom
werk en een landschappelijke opgave. Huub Kortekaas nam het
initiatief om Lodewijk van Nieuwenhuize te benaderen.
5.

Wanneer u individueel heeft gewerkt, wat denkt u dat de kracht is van
uw discipline bij het antwoord geven op de opgave van het CBKG?

6.

Wanneer u samenwerkt met een andere discipline dan uw eigen, hoe
komen in uw plan de kwaliteiten van ieders discipline dan naar voren?

-

We hebben een gemeenschappelijke opvatting over de
verhouding cultuur en natuur binnen het veranderende
landschap.
De landschapsarchitect denkt daarbij over culturele lagen in het
landschap en de plek die een kunstwerk hierin zou kunnen
krijgen. Kunstenaar werken niet op zo’n schaal. Huub Kortekaas
is sterk in het verbeelden van een idee. Hij heeft de
beheersbaarheid tot een soort goddelijke iets kunnen verheffen.

Weerschijn
Rickerd van der Plas
1.

Wat vond u interessant aan de opgave van de prijsvraag ‘Bakens aan het
Water’ en wat vond u een belangrijke focus binnen de opgave?

Ze hebben een architectenbureau maar nu samengewerkt met
iemand van arcadis en een beeldend
kunstenaar/procesmanager/fotograaf (= 1 persoon). Dat doen ze
vaker. Daarbij werken ze altijd op het gebied van water /kunst /
natuur / architectuur.
Zo ook voor het project “leven met water” vanuit de overheid,
komt voort uit Ruimte voor de rivier.
Ze zijn er tegen dat kunst als ‘lapmiddel’ wordt ingezet. Er wordt
teveel langs elkaar heen gewerkt, ingenieurs zeggen dat er iets
onder water gezet moet worden en kunstenaars mogen dan op
komen draven om iets moois op de dijk neer te zetten. In die zin
is hun werk ook een soort van kritiek.
2.

Wat verstaat u onder identiteit?

Zij hebben het opgevat als landschappelijke fysieke kenmerken,
maar ook de identiteit van de regelgeving – wat er in Den haag
wordt bepaald. Ze hebben gekozen voor Varik omdat dat gewoon
een mooi plekje is.
3.

Wat ziet u als de rol van kunst in het landschap binnen het
identiteitsvraagstuk?

Kunst heeft nu nog te weinig kracht zelf iets voor elkaar te
krijgen, nog te weinig scheppend en afhankelijk van het proces
om een context te krijgen. Dat is jammer.

4.

Waarom is gekozen om wel of niet samen te werken met een andere
discipline dan uw eigen?

Samenwerking is belangrijk om voorgaande redenen.
Kunstenaars werken toch vaker vanuit een autonoom proces, een
eigen idee wat ze willen uitvoeren. Architecten /
stedenbouwkundigen moeten wel samenwerken omdat alles
steeds ingewikkelder wordt door de regelgeving en om aan alle
eisen te voldoen (terwijl een huis bouwen uiteindelijk ook niets
meer inhoudt dan 4 muren en een dak, dus dat is eigenlijk zo
vreemd). Ze vinden het ook leuk om samen te werken.
5.

Wanneer u individueel heeft gewerkt, wat denkt u dat de kracht is van
uw discipline bij het antwoord geven op de opgave van het CBKG?

6.

Wanneer u samenwerkt met een andere discipline dan uw eigen, hoe
komen in uw plan de kwaliteiten van ieders discipline dan naar voren?

-

Een architect heeft een meer dienende rol, in het plan zijn aan de
ene kant grootse dingen geplaatst, maar een ander deel is juist
heel goed maakbaar / bruikbaar. De grootse kant is helaas
minder uitgewerkt doordat er zoveel mensen meewerkten. Er
waren erg veel ideeën waarvan er teveel in de prijsvraag zijn
verwerkt die misschien te weinig doordacht zijn terwijl andere
goede ideeën niet zijn doorgevoerd. Uiteindelijk hadden het
minder ideeën binnen één project moeten worden, dat is jammer
genoeg misgegaan. Was ook een pittige samenwerking.
Misschien in het vervolg met toch iets minder mensen
samenwerken

Aquatransmissie
Helga Koch am Brink
André Bijkerk
1.

Wat vond u interessant aan de opgave van de prijsvraag ‘Bakens aan het
Water’ en wat vond u een belangrijke focus binnen de opgave?

Een typisch Nederlands landschap te voorzien van een boeiend
element om de uitstraling van dit landschap (wij hebben voor een
wat saaier stukje bij Tiel gekozen) en de kracht van het water
te benutten en te gebruiken. Ook het samengaan met een
landschapsarchitect, die met andere ogen kijkt, de uitwisseling
van vakmanschap leek mij zinvol.
2.

Wat verstaat u onder identiteit?

Een typische eigenschap, langdurig van aard, kenmerkend, meer
of minder opvallend. Traditie, Historie. Verschijning, herkenbaar,
waarneembaar.
3.

Wat ziet u als de rol van kunst in het landschap binnen het
identiteitsvraagstuk?

Kunst brengt de dingen op een noemer.
4.

Waarom is gekozen om wel of niet samen te werken met een andere
discipline dan uw eigen?

Wij hebben samengewerkt vanuit kunst en landschap. Beide
hebben
zijn
we
landschapsontwerpers
(BSc
Landschapsarchitectuur Larenstein), maar Susanne studeert Vrije
Kunst aan de Academie van Beeldende Kunsten Arnhem, en heeft
een meer kunstzinnige achtergrond. Wij werken graag samen, en
hebben ons eigen ontwerpbureau.
5.

Wanneer u individueel heeft gewerkt, wat denkt u dat de kracht is van
uw discipline bij het antwoord geven op de opgave van het CBKG?

6.

Wanneer u samenwerkt met een andere discipline dan uw eigen, hoe
komen in uw plan de kwaliteiten van ieders discipline dan naar voren?

Door lekker te brainstormen, te communiceren, elkaar visies
voorstellen, werk en onderzoek indelen voor op locatie en
kantoor/resp. werkplaats en maar blijven uitwisselen. Daardoor
ontstaan leuke dingen. Voor het zelfde geld verwerpt men ook
ideeën.. of ontstaan er nieuwe.. constructief kritisch zijn en op
elkaar inspelen.

Paal aan paal
Bart van der Westen
1.

Wat vond u interessant aan de opgave van de prijsvraag ‘Bakens aan het
Water’ en wat vond u een belangrijke focus binnen de opgave?

Voornamelijk een uitdaging om in zo’n groot gebied, in het
stroomgebied, een ontwerp te plaatsen. Het kiezen van een
locatie. En het feit dat het over de identiteit van het landschap
gaat.
2.

6.

Wat verstaat u onder identiteit?

De fysieke en mentale
combinatie daarvan.
3.

elementen

in

het

landschap,

de

Wat ziet u als de rol van kunst in het landschap binnen het
identiteitsvraagstuk?

Lastige vraag. Niet echt als een rol maar meer als een middel. Zij
zijn ook geen kunstenaars maar landschapsarchitecten, dat is wel
creatief maar toch anders. Daarom gekeken welke middelen ze
hadden om de identiteit van het landschap duidelijk te maken,
daarom voor de palen gekozen.
4.

Waarom is gekozen om wel of niet samen te werken met een andere
discipline dan uw eigen?

Niet, met een paar landschapsarchitecten van het bureau
samengewerkt, gezien als groepsopdracht om vaker samen te
werken buiten de reguliere opdrachten. Ook een praktische
keuze vanwege korte tijdsbestek. Soms werken ze namelijk wel
samen met kunstenaars of stedenbouwkundigen.
5.

Echt vanuit het landschap gekeken, geprobeerd de fysieke en
mentale lagen naar boven te brengen en de contrasten op te
zoeken, ook met de gedachte dat er veel kunstenaars mee
zouden doen, die waarschijnlijk eerder een leuke locatie zouden
uitkiezen om daar iets te maken.

Wanneer u individueel heeft gewerkt, wat denkt u dat de kracht is van
uw discipline bij het antwoord geven op de opgave van het CBKG?

-

Wanneer u samenwerkt met een andere discipline dan uw eigen, hoe
komen in uw plan de kwaliteiten van ieders discipline dan naar voren?
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Dit rapport is opgesteld in het kader van het grote afstudeervak aan Wageningen
University and Research bij de vakgroep Landschapsarchitectuur. De resultaten van
het onderzoek zijn gepresenteerd tijdens een openbaar colloquium op dinsdag 25
maart 2008.
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