Landmarks
De uitnodiging om na te denken over een kunstenaarsvisie op landmarks heeft mij op een
kleine tocht door Gelderland gebracht; langs haar grenzen en door mijn geheugen.
Onvermijdelijk bracht de tocht ontmoetingen met omgevingskunst, autowegarchitectuur en
dierbaar beschermde landschappen. Weer mocht ik eens nadenken over de betekenis van
kunstwerken in de openbare ruimte en onbevangen mijmeren over de houding waarmee je
als kunstenaar betrokken kunt zijn bij plannen die daarmee te maken hebben.
Opdracht
Deze biedt alle ruimte om vanuit diverse invalshoeken naar tekens langs de weg te kijken:
gebonden vanuit de gedachte de grens van de provincie op enigerlei wijze te markeren of
meer vrijuit denkend aan merktekens in het landschap en landschappelijke kunst.
Grenstekens
Tijdens mijn rondritten viel me op dat het grensteken bestaande uit het blauwe bord met het
provincie Gelderland logo vooral langs de autowegen staan en niet langs de provinciale
en lokale grensovergangen ( ik heb ze natuurlijk niet allen bekeken) . Veel grensovergangen
liggen bij de grote rivieren op bruggen. Een herkenbaar teken bij de poorten van de
provincie kan vele vormen aannemen en de herkenbaarheid van Gelderland vergroten.
Een vraag die me bekroop bij de vele monumentale momenten in het Gelders landschap
was wat je nog moet toevoegen aan al die sterke beelden die landschap en menselijke
ingrepen al oproepen in een tijd waarin we overspoeld worden met informatie en meer
bijzonder met een stortvloed aan beelden. Je zou bijna willen dat er minder informatie en
minder verstoring was en dat als beeldmerk presenteren. Het creeren van een visueel
rustpunt. Deze wens kan behulpzaam zijn bij het ontwerpen van nieuwe wegen of bij
herinrichtingsplannen waarbij men zou kunnen denken aan de vormgeving van wegen.
Landschap en menselijke structuren kunnen duurzaam en doelmatig verweven worden .
Beeld en functie kunnen worden verzoend of naar elkaar toegebracht waarbij je keuzes zou
kunnen maken in de vormgeving van taluds tussen altijd recht met een helling van 1:5 of
geknikt of glooiend of in de vormgeving van waterpartijen. Je zou ook het landschap ter
plaatse van de grensovergangen met extra zorg kunnen beschermen : Een gaaf
maasheggenlandschap bij Grave, een dynamisch IJssellandschap bij Zwolle maar ook
stedelijke landschappen met een verhoogde, spannende beeldkwaliteit. Deze gedachte
heb ik verder uitgewerkt in het hoofdstukje “ landschappelijke inpassing en landmarks”.
Van Zwolle naar Hedel is het 129 km, van Winterswijk naar Vuren een kleine 140 . Landschap,
streektaal en sfeer zijn heel verschillend in de uithoeken. De infrastructuur daarentegen is zo
gelijkvormig dat ik me afvroeg wat de grenspassant , soms een dagelijkse forens soms een
doorgaande automobilist, op de snelweg meekrijgt van de plaats waar je op dat moment
bent. ( De brug bij Zwolle lijkt sprekend op die bij Grave). De vraag die ik mezelf stelde was :
“wat je kunt toevoegen aan het uniforme, zakelijke autoweglandschap met veel visuele
prikkels?” De moderniteit van een snel vernieuwende technologie op en rond de weg
vraagt bijna om een tegenwicht of een aanvulling zo men wil . Aan dit Nederlandse
landschap in ontwikkeling kan je verschillende dingen toevoegen vanuit een
kunstenaarsvisie. Maar wat? Het autonome beeld? ( nog meer?) De verbeelding van
regionale eigenheid ( appels, peren klompen…?)
Ik dacht toen aan al die verhalen die verbonden zijn aan een plaats, een brug of een streek.
De geschiedenis, de identiteit van een land ligt in de verhalen van de mensen die er leven. Ik
dacht aan de vele verhalen die al vastgelegd zijn, in documentaires, oral history, interviews
en die bestaan onder degenen die er wonen en hoe je de automobilist die in zijn eigen

intieme ruimte zit in contact kan brengen met die verhalen. Dat bracht mij tot het volgende
projectidee.

Bakens

Zendmast aan de grens

Aan de grenzen van de provincie worden bakens geplaatst bakens, herkenbaar in de vorm
met daarop de uitnodiging om naar Gelderse verhalen te komen luisteren. Dit zou kunnen
met een FM zender ter plaatse met een zendbereik van 15 km Een andere oplossing,
eenvoudiger te realiseren , is het openstellen van een 0800 of 0900 telefoonnummer speciaal
voor de betreffende regio met daarop “verhalen uit het Gelderland”. ( zoals rijkswaterstaat
ook informatienummers adverteert op de displays boven de autoweg) De beller of luisteraar
kan dan luisteren naar verhalen van vroeger (oorlogen,veldslagen ontginningen, …) en nu (
(gedichten, stukken van documentaires van regionale of lokale omroepen) aangepast aan
de tijd van het jaar. De verhalen geven de passant een betrokkenheid bij de streek waar hij
binnenkomt. De redactie van de inhoud en het bij houden van de boodschappen etc.
moeten natuurlijk goed geregeld worden.
Een verbeelde grens
Het begrip spreekt me aan getuige de grote “Grenspaal” die ik gemaakt heb bij kasteel
Groeneveld in Baarn . Dit beeld staat op de vloedlijn van de toenmalige Zuiderzee, markeert
de grens tussen de Utrechtse Heuvelrug en de laagtes bij Eemnes.

Grenspaal (eikenhout 400 jaar oud)

Een grens verbindt en scheidt; om dat te verbeelden dacht ik aan iets enigs dat gescheiden
werd. Het aloude wapen van Gelderland vind ik prachtig, ik zal niet de enige zijn dacht ik,
vandaar de schets met daarin een mogelijk grensteken.

Het Gelders wapen, gegoten/gesneden staal/aluminium/ beschilderd

Poorten
Ik heb jarenlang poorten gemaakt en beschilderd. De poort als symbool van verbinding en
scheiding lijkt me te passen bij het grensthema. Een poort als entree is zowel klassiek in thema
als eigentijds in zijn uitvoering en kan een landmark vormen in de openheid of wellicht in de
meer beboste gebieden.

Arc

Manhattan
Het verbinden van stedelijke knooppunten is de functie van de weg. Reeds jaren speel ik met
het idee een groene stad te maken met robuuste groene begroeide vormen die een beeld
van Manhattan aan b.v. de Maas oproepen. ( oorspronkelijk ontworpen voor het voormalige
ASM terrein in Arnhem bij de John Frost brug. Constructies gegroeid met hedera, clematis,
hop klimrozen etc.

Landschappelijke inpassing en landmarks
De laatste jaren ben ik betrokken geweest bij het totstandkomen van de landschappelijke
inpassing van een provinciale weg , de N322. Het project heet “Weeshuis van het
landschap” . In een zone van ongeveer twee kilometer zijn diverse landschapselementen ,
bewaard, versterkt of geplaatst. Dit geïnspireerd op elementen uit de omgeving (
notenlanen, sloten en rabatten, windsingels, rietkragen, solitaire bomen,hakhout bosschages,
wilde fruitsoorten etc.) In opdracht van de Provincie Gelderland ontwikkelden beeldend
kunstenaar Gijsbert Smit en ecoloog Cyril Liebrand met groenontwerpen Reinout de Groen
deze landschappelijke ingreep. In samenspraak met het Waterschap Rivierenland en na
ruggespraak met de gemeente Zaltbommel, Gasunie etc het project ontwikkeld. Het was
een grenzenoverschrijdend project. Een kunstenaarsvisie kon de omgeving vormgeven door
wensen om water te bergen, het landschap te verrijken en een natuurlijke diversiteit te
vergroten te integreren. Een onderdeel van het plan is een structuur van slootjes en rabatten
die een echt teken in het landschap vormen. Dit werken met aarde, water en planten vormt
het uitgangspunt van de landschappelijke tekens in het natte landschap. De kunstenaar,
ecoloog en ingenieur bleken samen met de ambtenaren van provincie en waterschap een
degelijke samenwerking op te kunnen zetten.

N322

Detail rabatten en water vlak na de aanleg

Landmarks in het laagland
In ons polderland zou ik willen beeldhouwen met water., aarde en planten, daarbij gebruik
makend van bestaande landschappelijke elementen als wilgen-grienden, rietpartijen ,
bomenlanen en waterrijke biotopen.

Rustgevend en boeiend lijkt het me om te werken met structuren die langzaam veranderen.
Metamorfosen als het ware. De verdeling van water en aarde zal afhangen van de

grondwaterstand,regenval en peilbeheer van het waterschap en een steeds wisselend beeld
creëren.

In de uiterwaarden vind je veel ondieptes die met het stijgen van de (grond)waterstand een
divers landschappelijk beeld opleveren. Het is fascinerend om de vormverandering waar te
nemen bij het langsrijden.

Veranderende watervormen aan de N322 nabij Rossum

De rechte vormen van de weg vragen bijna om een contrast: De hand van de mens neigt
met rechte lijnen doelen te bereiken terwijl kromme, ronde gebogen lijnen vaak veel
spannender zijn; met de rivier als inspiratiebron heb ik een aantal richtingen geschetst

Vierkante strakke rasters ingevuld met riet en een incidentele struik:

