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Privé Domein 156 Coronavrije landschapskunst bezoeken. 

21 September 2020 begonnen we aan een reis van een week naar het Veluwemeer en de 

Flevopolder, bestaande uit Zuidelijk Flevoland (1959-1968) en Oostelijk Flevoland (1950-

1957). Boven Oostelijk Flevoland ligt de Nooroostpolder. (1942 drooggelegd). Eilanden 

omgeven door water. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen heet Houtribdijk ook wel 

Markerwaarddijk of dijk Enkhuizen-Lelystad genoemd. 

  

Een landschap ligt in zekere zin altijd vóór je. Met je ogen kijk je vooruit en zijdelings 

naar links en naar rechts. Je kunt alleen achterom kijken als je je omdraait of technische 

hulpmiddelen als spiegels gebruikt. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat het toch maar 

behelpen blijft. Eigenlijk zou je ook op je achterhoofd ogen moeten hebben en misschien 

zelfs aan de zijkanten van je hoofd.  

En hoe zit het nu eigenlijk met het landschap dat in onszelf verborgen ligt?                  

De tocht door ons lichamelijk landschap met zijn bloedvaten, darmen, spieren, hart 

enzovoort zien we alleen via technische hulpmiddelen. Daarom weten we niet wat er zich 

direct allemaal in ons landschappelijk lichaam zich afspeelt. Vaak zijn we te laat. 

Trouwens ook niet als we door een landschap gaan rijden. Willen we echt iets zien 

moeten we ons specifiek op iets richten. Deze problemen dienen zich aan in sommige 

gevallen als je landschapskunst gaat bekijken.                                                            

Maandag 21 september rijden we naar Putten aan het Veluwemeer en verblijven in hotel 

Postillion. Vanuit onze kamer en het terras buiten kijken we door de lager zakkende zon 

uit over een toverachtig Veluwemeer. 
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’s Morgens vroeg zagen we een nevelig landschap waarin een vlucht ganzen te bespeuren 

viel. 

 

We brengen een bezoek aan ‘De Vrouw van Putten’ een beeld van Mari Andriesen dat in 

een herdenkingshof staat waarin een vrouw in klederdracht verbeeldt wordt met een 

zakdoek in haar hand. Ze kijkt in de richting van de Oude Kerk van waaruit de gehele 

mannelijke beroepsbevolking (meer dan 500) tijdens een razzia door de Duitse bezetter 

op 2 oktober 1944 werd afgevoerd naar concentratiekampen als vergeldingsactie op een 

aanslag van een verzetsgroep.  

  

De volgende dag vertrekken we naar Huizen en zijn we ongeveer via uitlopers van het 

Veluwemeer, het Nuldernauw, Nijkerkernauw en Eemmeer naar Huizen aan het 

Gooimeer, (ter hoogte van Naarden), gereden. Aan de overkant ligt Almere. Als je daar 

zo rijdt lijkt het alsof heel Nederland uit water bestaat. We verblijven in het Fletcherhotel  

Nautisch Kwartier in Huizen aan het Gooimeer, een jachthaven. 

Via de A6 rijden we Almere voorbij richting Lelystad waar we ons eerste 

landschapskunstwerk gaan bekijken. 
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Het OBSERVATORIUM VAN ROBERT MORRIS (1931-2018, Amerikaans beeldhouwer) 

Robert Morris staat bekend als minimal -, process - en land-art artist, richtingen in de 

kunst van de jaren 1960 en 1970. Van Morris is de uitspraak: ‘Een simpele vorm valt niet 

noodzakelijk samen met een simpele ervaring’. 

Wat ik al eerder zei dat ons vermogen om te zien behelpen is. Dat begint al met het 

bekijken en beleven van het OBSERVATORIUM. Je kunt het niet vanaf het pad er naar 

toe in zijn geheel ervaren. Je zou er als een drone heel traag boven moeten kunnen 

vliegen. 

 

Als je het pad volgt kom je bij een verhoging in het ronde talud waarin zich een op zijn 

kop gezette V-opening bevindt. Vervolgens treedt je naar binnen en openbaart zich een 

grote cirkelvormige ruimte omsloten door aarden wallen beschut met hout waarop graffiti 

is aangebracht en die even later in een andere verhoogde ronde talud overgaat. 
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Aan de oostzijde zie drie vizieren waarop het licht voor wonderbaarlijke effecten kan 

zorgen. Je moet er dan wel op een speciale dag zijn. Het linker vizier markeert de 

zomerzonnewende, hier moet je de zonsopgang meemaken op de langste dag van het 

jaar, 21 juni. Het middelste vizier markeert het punt waar de zon op 21 maart en 21 

september passeert en het rechter vizier valt samen met de kortste dag op 21 december. 

 

       

Het hele kunstwerk bestond al en was speciaal ontworpen voor ‘Sonsbeek buiten de 

Perken’ in 1971, tussen Santpoort en Velzen, en is in 1977 opnieuw opgebouwd in 

Flevoland. 

 

EXPOSURE van ANTHONY GORMLEY (1950) 

Anthony Gormley is een Engelse beeldhouwer die vooral de menselijke figuur op een 

nieuwe manier heeft vormgegeven. Een van zijn bekendste figuren is te zien in de 

omgeving van Lelystad, bij de oversteek naar Enkhuizen, op de Markerstrekdam aan het 

begin van de Houtribdijk. 
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In de volksmond krijgt zo’n beeld al gauw een bijbetekenis: ‘Poepende Man’. 

Het kunstwerk is geheel gemaakt van staal en is 26 meter hoog. Wind, licht, zon en 

water hebben er vrij spel. 

DANIEL LIBESKIND (1946 Pools-Joodse architect): Polderland Garden of Love and Fire. 

Libeskind is zelf een zoon van Holocaust-overledenen.                                                           

Een van de vele prestigieuze werken die hij op zijn naam heeft staan is het Joods 

Museum in Berlijn. 

 

Ik ervaar veel van zijn gebouwen alsof ik zelf mee wordt gevoerd door gangen en 

spelonken van gevangenen. Het zijn labyrinten, doolhoven, waarin je gedesoriënteerd 

raakt, zoals de Joden zijn verdwenen…. 

Daniel is bij dit monument geïnspireerd door de Spaanse dichter en mysticus ‘San Juan 

de la Cruz’ (1542-1591) met zijn gedicht ‘De levende vlam van de liefde’. 
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Dit kunstwerk van Daniel Libeskind bij Almere is aangelegd tussen 1959 en 1968 in de 

zuidelijke Flevopolder, dichtbij de Oostvaardersdijk die Almere en Lelystad met elkaar 

verbindt. Eerlijk gezegd, het zal misschien aan mij liggen, maar ik vind het moeilijk om 

het kunstwerk vanaf waar je ook staat te omvatten. Maar ook hier weer lijnen die elkaar 

snijden en kruisen. Zoals ik hierboven al vertelde: ik schiet schromelijk tekort. Ik zou me 

moeten kunnen dematerialiseren en er vervolgens boven moeten kunnen vliegen. 

Libeskind ontwerpt ook het ‘Holocaust Namenmonument’ aan de Weesperstraat  in 

Amsterdam. 

 

MARINUS BOEZEM (1934) en ‘DE GROENE Kathedraal’ (1987-1996) 

Marinus Boezem is een conceptueel kunstenaar zoals Jan Dibbets (1941), Ger van Elk   

(1941-2014) en Wim T. Schippers (1942). 

De Groene Kathedraal ligt in het buitengebied van Almere, het Almeerderhout. De weg 

ernaar toe heet het ‘Kathedralenpad’.  Alvorens je op het Kathedralenpad komt rijd je 

over de Tureluurweg waar je allemaal creatieve zelfbouwers ziet met totaal andersoortige 

vrijstaande woningen. Almere is een stad van het vrije bouwen. De gemeente legt dan 

zelf geen wegen, riolering, elektriciteit, paden en wegen aan.  

Het zijn zelfs Twee kathedralen die geïnspireerd zijn door de kathedraal van Reims in 

Frankrijk.  
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Wat was ik gelukkig toen ik plotseling door de wind werd meegenomen en als een ware 

gelovige verlicht werd en boven de kathedraal mocht uitstijgen van waar ik de kathedraal 

in al zijn glorie mocht aanschouwen. 

Waarom koos Marinus Boezem voor de kathedraal van Reims ? 

Gothische kathedralen, de cultuur en bouwstijl hebben heel lang stand gehouden en 

waren in staat het goddelijk licht te vangen en laten uitstralen over de gelovigen die ook 

dichter bij God kwamen op deze manier. 

Almere is aan de zee onttrokken en in korte tijd opgetrokken en heeft nog geen echte 

geschiedenis zoals een kathedraal heeft, die al wat bouw betreft 100 jaar nodig heeft. 

Daarom heeft volgens Boezem de stad een kathedraal nodig.                                       

Boezem koos voor een bijna even snelle oplossing als de stad Almere is opgebouwd.  

De twee kathedralen liggen niet exact op dezelfde plek. Één bestaat louter uit een 

grondvlak van gras uitgespaard in het bos. De echte kathedraal, wordt weergegeven 

door Italiaanse populieren die de pilaren van de kathedralen weergeven. Er is voor 

populieren gekozen omdat deze zeer snel groeien en op pilaren van de kathedraal lijken. 

Echter na dertig jaren raken deze al in verval en moeten uiteindelijk gerooid worden. Het 

is bekend dat snel groeiers geen lang leven beschoren is. Het zijn juist de langzame 

groeiers die het oudst worden en ware wijsheid is zich dragen. Zeker een les voor politici 

die korte termijndenkers zijn.                                                                                    

Volgens Boezem zullen de mensen, tegen de tijd dat Almere een geschiedenis heeft, en 

de kathedraal in het bos verdwenen is zeggen: ‘Ooit stond hier een kathedraal’ en pas 

dan heeft Almere een geschiedenis. Pas bij een herinnering heeft een stad een eigen 

geschiedenis. 

Tegenstrijdige gedachten allemaal. Boezem wilde natuurlijk snel resultaat. 100 Jaar 

wachten is voor een mens wel wat veel.  
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AARDZEE(1982) VAN PIET SLEGERS (1923-2016) 

Aardzee ligt in Zeewolde (zie p.3) aan de Wolderwijd, tegenover Harderwijk, Putten en 

30 kilometer van Almere. Wolderwijd grenst voorbij het aquaduct aan het Veluwemeer. 

Slegers heeft met zijn golvende kunstwerk de horizontale eentonigheid willen 

onderbreken. Hij heeft vooral willen benadrukken dat de grond waarop hij loopt vroeger 

water was. Grasheuvels benadrukken de golven. Een dijk heeft Slegers opengebroken om 

het water van het kanaal binnen te laten stromen. 

Ook dit werk is alleen te beleven door er doorheen te lopen. De omvang is groot en 

soms, althans voor mij, moeilijk te omvatten. 

 

 

RICHARD SERRA (1938) SEA LEVEL (1996) 

Je realiseert je meestal niet hoe ingewikkeld Nederland eruit ziet met al die waterwegen 

en hoe knap het is hoe een aantal deskundigen Nederland weten te behouden voor de 

zondvloed en of droogte die ons zou kunnen treffen. Dit werd me weer eens duidelijk 

gemaakt in de onlangs op televisie getoonde documentaireserie ‘Waterman’.                       

Richard Serra is een Amerikaanse beeldhouwer en videokunstenaar die minimalistische 

installaties en Land Art projecten creëert en in Nederland nogal wat werken zowel binnen 

als buiten de museummuren heeft staan. 

Aanvankelijk studeerde Serra literatuur, maar om in zijn onderhoud te voorzien ging hij 

werken in een staalfabriek die van beslissende betekenis is geweest. Ieder groot museum 

in Nederland heeft een installatiesculptuur van hem. Hij werkt vooral met Cor-Ten staal, 

een metaal legering die een roestige uitstraling krijgt, maar niet erodeert. Zijn enorme 

stalen platen zijn vaak zo messcherp tegen elkaar gezet dat je als toeschouwer 

aanvankelijk wat terugdeinst omdat je onbewust het gevoel krijgt van: “Gaat ie het wel 

houden”. 
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Het waterpeil in de omringende randmeren ligt hoger dan de grond van 

Zeewolde zodat je in feite op de bodem van de zee loopt. 

In landschapspark ‘De Wetering’ plaatste Serra twee wanden van beton, die in elkaars 

verlengde staan, ieder 200 meter lang en met een tussenruimte van 200 meter. 

Aan de waterzijde is de muur 2 meter hoog die zich geleidelijk in de helling boort. De 

wand roept het gevoel op van onder water te geraken tot het moment dat je weer over 

de muur kunt kijken. 

ROB GRAMSMA (1963 Ulster Zwitserland, woont in Reeuwijk): RIFF PD #18245 (2018 

Dronten) (zie kaartje pag.3) 

Riff verwijst naar een basisritme in de muziek. Rif is een smalle, langgerekte ondiepte in 

het water van een zee of meer en wordt gevormd als rotsen en zandbanken steil uit de 

bodem omhoog steken. ‘PD’ betekent Publiek Domein, publieke ruimte 

‘Kunst is zinloos, maar het zou een ramp zijn als het er niet is’ 

1918 werd de Zuiderzeewet van kracht waardoor de Flevopolder kon worden aangelegd. 

Gramsma stortte een heuvel van 15.000 kubieke meter landbouw- en Zuiderzeegrond 

bovenop drie paalfunderingen en een constructie van spanten, ribben en dragers zoals 

die ook worden toegepast bij bruggen- en botenbouw. In die heuvel groef hij een grote 

holte waarvan de wanden werden voorzien van een wapening en bekleed met een laag 

spuitbeton. Daarna haalde hij de omliggende aarde weg (12.000 kubieke meter) tot 

maaiveldhoogte. Hierdoor kwam een monumentaal betonkunstwerk vrij met de huid van 

Zuiderzeebodemresten. Het werk is 37 meter lang, 11 meter breed en 7 meter hoog. 
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Het betonnen platte dak is via een ingegoten trap te bereiken waarover je over de strak 

verkavelde landerijen kunt kijken. Soms is het deurtje onder de trap open om als een 

Jonas van binnen het geraamte van een grote walvis te kijken bestaande uit een 

constructie van staal en beton. De buitenkant is organisch en grof en toont sporen van 

een verleden. 
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PAUL DE KORT (1961) PIER + HORIZON 

Paul de Kort herinner ik me nog vaag toen hij studeerde aan de beeldende leraren 

kunstopleiding van het Mollerinstituut 1979-1984 

Het werk ligt in de Noordoostpolder aan de Zwartemeerdijk in Kraggenburg 

 

Op zoek naar het zee-meer-landart kunstwerk van Paul de Kort herinner ik me dat we 

twee keer op de een of andere wijze hebben omgereden. Vooral omdat Leonie slecht ter 

been is, maar hoe dan ook we uiteindelijk over een enkele kilometers smalle lange 

strekdam moesten om op de plaats van het kunstwerk te geraken. De strekdam was 

vroeger 6 kilometer lang en verbond het vaste land bij Genemuiden met een kunstmatig 

eilandje met daarop een lichtwachtershuisje. Kraggenburg heette voor de inpoldering 

Oud-Kraggenburg, een schiereilandje met een lichtwachterswoning, oorspronkelijk van 

hout in 1878, aan de monding van het Zwolse Diep in de Zuiderzee. Een petroleumlamp 

zorgde voor verlichting. Het huisje stond op een verhoogde terp. Zwolle wilde vroeger de 

derde grote zeehaven van Nederland worden. 

   

De Kort is bij het werk geïnspireerd door Mondriaans schilderij ‘Pier en Oceaan’ (1915), 

(Kröller-Müller Museum). Zelfs het verkavelde land ziet eruit als een echte Mondriaan. 
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36 Verticale palen worden gecombineerd met horizontale kraggen (aaneen gegroeide 

plantenmassa) en de voortdurende beweging van de wind op het water benadrukken dat 

het landschap voortdurend verandert .                                                                               

De 36 palen zijn opgesteld volgens de ‘Centrale-Plaatsen-Theorie’ (1933) van geograaf 

Walter Christaller (1893-1969); de veelhoek die ook de indeling van de Noordoostpolder 

beïnvloedde. Hij ontdekte tijdens het bestuderen van plaatsjes uit Zuid-Duitsland een 

regelmaat in grootte van steden, hun onderlinge afstand en hun voorzieningen en vroeg 

zich af of dit toeval was of dat er economische overwegingen aan ten grondslag lagen. 

Voor de nieuwe polders en op te richten plaatsjes is deze theorie zeer interessant. Hoe 

kunnen ze het beste ten opzichte van elkaar zowel economisch als verzorgend optimaal 

gebruik van elkaar kunnen maken. Zoals Walter wilde men via de tekenkamer uitgaan 

van een centrale plaats met uitgebreide voorzieningen en daaromheen op vaste afstand 

een krans van dorpen met een zekere mate van zelfvoorziening voor dagelijkse 

producten. Via een ringweg was ieder dorp met elkaar verbonden. 

Uiteindelijk bleek toch dat de dorpen minder nuttig waren. Schaalvergroting in de 

landbouw en de opmars van de auto zorgden ervoor dat alles niet zo uitpakte als men 

gedacht had. Zo is het tegenwoordig lastig om de (overbodige) dorpen levensvatbaar te 

houden. Helaas kan ik niet dit alles geheel overzien, maar de idealen erachter begrijp ik. 

                                                                
Het Christaller model                                                  Noordoostpolder model 

U komt niet zoveel mensen tegen. Het landschap is overal wijds. Corona waart 

hier niet. 
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