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Werkwijze
In deze verkenning is de identiteit van het landschap
de basis van het onderzoek. De beleving van de rivier
en de daarbij behorende elementen, zoals dijken,
wielen en bruggen, zijn als uitgangspunt genomen.
De verkenning van het gebied is begonnen met
een kaartenstudie van het gebied aan de hand van
topografische kaarten van de huidige situatie en
historische kaarten van verschillende tijdsperiodes
om het gebied goed in de vingers te krijgen.
Daarna is in het veld het hele traject van alle
provinciale wegen in het gebied op video vastgelegd
en bijzondere lokaties en elementen op kaart
gemarkeerd.
Aan de hand van deze gegevens zijn thema’s voor de
analysekaarten vastgesteld die de identiteit van het
gebied behelzen. Hierbij is een eerder onderzoek van
de identiteit van de rivieren geraadpleegd.
Uit de informatie die op de kaarten verwerkt is,
worden mogelijke lokaties zichtbaar. Door video
opnamen te vergelijken met het beeld op de kaart
zijn de lokaties getoetst. Deze zijn later nog een
keer in het veld bekeken om de relevantie van de
gekozen lokatie te verifiëren. Ook worden opvallende
elementen die in het veld zijn waargenomen zijn –en
niet van de kaart af te lezen zijn- worden op kaart
gezet.
Tijdens het veldonderzoek zijn naast ruimtelijk
aspecten ook culturele aspecten aan het licht
gekomen. Zijn worden meegenomen in de conclusies
van de verkenning
De bevindingen uit de kaarstudies en het
veldonderzoek zijn gerangschikt de thema’s rivieren,
dijken, infrastructuur, landschap en cultuurhistorie &
recreatie.
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Nederrijn

Nederrijn

Waal

Linge

Linge

Maas

Rivieren
Kenmerkend voor het rivierengebied is de
aanwezigheid van maarliefst vier rivieren, die als
slingers van oost naar west door het gebied stromen.
De mens heeft ze in haar strijd tegen natte voeten
hun huidige territorium toebedeeld. De rivieren
onderling vertonen veel verschillen in ontstaanswijze,
beheer en gebruik en hebben zo in loop van tijd hun
eigen vorm en identiteit ontwikkeld.

Waal

Het meest noordelijk ligt de Neder-Rijn, een aftakking
van de Rijn die gevoed wordt door zowel smelt- als
regenwater waardoor de aanvoer van water zeer
constant blijft. Deze rivier is twee keer gestuwd in dit
gebied en pleksgewijs gekanaliseerd. Doordat klei en
zand kavelgewijs gewonnen is, zijn in de uiterwaarden
rechthoekig gegraven zandwinplassen te vinden.
De Linge wordt gevoed door afwatering van het
omliggende gebied en regenwater. In het oostelijk
deel van het gebied begint zij als brede wetering die
in het westen als sterk meanderende, smalle rivier
het gebied verlaat.

Maas

traject niet gestuwd.
In de uiterwaarden liggen strangen. Dit zijn
langgerekte nevengeulen. In het uiterwaardprofiel zijn
grote zandwinplassen te vinden.
Zuidelijk in het plangebied stroomt de Maas, een
regenwaterrivier die ontspringt in Frankrijk. Doordat
waterafvoer geheel van regenwater afhankelijk is,
kunnen in een kort tijdsbestek extreem hoge en lage
waterstanden voorkomen. De rivier is op veel plekken
gestuwd.
In de uiterwaarden vind je geen plassen, behalve de
grindplassen in de oude rivierloop.
Behalve de rivieren heeft ook Het Amsterdam-Rijn
kanaal, dat de Waal verbindt met de Rijn en zo
eveneens het rivierengebied doorkruist. Aanwezig
maar minder karakteristiek zijn de sloten en
weteringen in het gebied.

De Waal ligt als een rechte lijn in een meanderend
uiterwaardprofiel. Het is de grootste aftakking van
de Rijn en dus net als de Neder-Rijn een smelt- en
regenwater rivier. Ten behoeve van de intensieve
scheepvaart is de rivier volledig gekanaliseerd en tot
een vierbaans vaarroute uitgegroeid. De Waal in dit
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zicht op rivieren
zicht op rivieren
vanaf provinciale weg
zicht op binnendijks water
vanaf provinciale weg
potentie zicht op water
vanaf provinciale weg
geen zicht op water
vanaf provinciale weg
zichtbaar water

Zicht op de rivieren?
De rivieren krioelen door het landschap, maar wat
zien we hier nu eigenlijk van? Op nevenstaande
themakaart zijn plekken waar water vanaf de
weg zichtbaar is, geel gemarkeerd. In oranje zijn
de wegen gemarkeerd waar af je zicht hebt op
binnendijks water. Ook plekken waar door minimale
ingreep water zichtbaar te maken is, zijn op de kaart
aangegeven.

Een rivier is vanaf de weg het best waarneembaar op de plekken waar zij de weg
kruist of waar de weg op de bandijk ligt.

meest bijzondere plek rivierenland; links Waal met Waaldijk,
rechts de N322 daarachter de uiterwaarden van de Maas

N831; provinciale weg op de bandijk van de Maas zorgt voor
een bijzondere rivierbeleving

De mens heeft een haat-liefde verhouding met
het water. Daarom vloeit er in het rivierengebied
het verlangen voort water te beleven. Met dit als
uitgangspunt zijn lokaties gekozen waar de beleving
van de rivier in kunst tot uiting kan komen.
1 Heerewaarden: op deze lokatie komen twee
rivieren samen, de verschillende identiteiten van de
rivieren en daardoor de diversiteit van deze plek zijn
een interessante opgave

N830; in een fractie van een seconde vang je een glimp op van
de Waal en de waterstad Zaltbommel

2 Maas (west): Door de loop (vorm, armen?) van de
rivier is het niet duidelijk wat binnendijks gebied is.
3 bruggen bij Kesteren en Tiel kruisen de rivier

oversteken van de rivier blijft een bijzonder moment
bruggen dienen als een icoon van rivierengebied
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dijken
provinciale weg op een dijk
provinciale weg op een brug
provinciale weg naast een dijk
provinciale weg zonder dijk
rivierdijk
binnendijk

Dijken
Op de kaart zijn alle rivierdijken en andere
belangrijke waterkerende dijken aangegeven. Deze
refereren sterk naar de rivier. Ook liggen er dijken in
het gebied die zijn opgeworpen voor infrastructurele
doeleinden. Deze zijn niet karakteristiek voor het
gebied.
Op de oplichtende plekken op de kaart hiernaast is
de belevingswaarde van de waterdijken weergegeven.

zo beleef je het landschap óp de dijk

Lokaties die gekozen zijn om een kunstingreep te

Op plekken waar de provinciale weg op of langs een dijk loopt
en op locaties waar een dijk vanaf de weg zichtbaar (te maken)
is, kan een referentie naar de rivier gemaakt worden, mits de
dijk een rivierwater kerende functie heeft.

... en zo beleef náást de dijk ....

doen vanuit het dijken thema zijn als volgt:
1 Heerwaarden
Maximale beleving van de rivierdijk doordat de weg
tussen twee rivierdijken loopt
2 Maas (west)
De weg ligt op de bandijk

... en op enige afstand van de dijk ...

3 Binnendijk (buren)
Weg loopt over de dijk, de hoogte en steilheid van de
dijk zijn zeer imponerend

en zo ervaar je een infrastructurele dijk
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infrastructuur
100 km/uur
80 km/uur
60 km/uur
50 km/uur
kruisingen
ongelijkvloerse kruisingen
Betuwelijn
spoorlijn
snelweg
ongeval
historische kern

Infrastructuur
Het rivierengebied wordt gekenmerkt door
infrastructuur van internationale allure. De
gloednieuwe Betuwelijn, de rijksweg A15 en het
huidige spoornet lopen net als de rivieren van oost
naar west. Rijksweg A2 loopt in noord-zuidrichting
door het gebied.

deze provinciale weg ligt prachtig in het landschap

Van oudsher lopen twee provinciale wegen van
oost naar west door het gebied, waaronder de Van
Heemstraweg. Op de stroomruggen is van oudsher
al een fijnmazig netwerk van landwegen aanwezig.

De Van Heemstraweg dan wel één weg met een lengte van
meer dan 40km, maar is niet meer als zodanig te herkennen
Na de aanleg van de snelwegen werden noord-zuid
verbindingen gemaakt tussen de snelweg en de oude
provinciale wegen.
Na de ontginningen van de kommen na WOII is het
gehele gebied goed ontsloten. Door de aanleg van
de Betuwelijn zijn plekken ontstaan die nog zeer
onwennig in het landschap liggen.
Op de kaart zijn de ongelukken op provinciale wegen
gemarkeerd met een roze stip. Daar waar meerdere
ongelukken op dezelfde plek gebeuren wordt de
kleurintensiteit hoger. Dit komt vooral voor bij de
op- en afritten van de snelwegen. Logischerwijs komt
dit, doordat de verkeersintensiteit op deze trajecten
hoger is dan bij andere provinciale wegen.
Lokaties die gekozen zijn om een kunstingreep te
doen vanuit het infrastructuur thema zijn als volgt:
1 afritten bij A15
nieuwe op- en afritten door aanleg Betuwelijn
2 brug bij Tiel
kruising met de N322
3 Van Heemstraweg
maak deze lange weg weer als 1 geheel herkenbaar

nieuwe infrastructurele werken t.b.v. de Betuwe lijn liggen
onwennig in het landschap

grote infrastructele werken zorgen voor vervreemding

huidig spoorlijn
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vergezichten en herkenningpunten
herkenningpunt
repeterend herkenningpunt
zichtlijn

Landschap tussen de rivieren
Het landschap binnen de rivieren bestaat uit een
spel van stroomruggen en kommen. Stroomruggen
liggen ietwat hoger in het landschap, ze zijn van
oorsprong de droogste gebieden en sinds jaar en
dag de plekken waar bewoning en fruitteelt plaats
vindt. De kommen bestaan van oorsprong vooral uit
uitgestrekte graslanden en verschaffen een weids
zicht. Door ontwikkelingen na WOII is het verschil in
ruimtegebruik tussen stroomrug en kom beduidend
minder geworden en is het zoeken naar de weidsheid
van het landschap (zie schalenkaart in bijlage x).

Herkenningspunten
De meeste wegen lopen niet dóór maar làngs de
historische dorpskernen. Een blik op een watertoren
of kerk? Een glimp van een molen of brug? Af en
toe zie je er eenmalig een verschijnen en voor goed
weer verdwijnen. Bij een rotonde kan de weg (lees:
het wegnummer) onverwacht naar links of rechts
afbuigen zodat je nietsvermoedend op een andere
weg rijdt. Wegnummerborden ontbreken soms op
plekken waar deze wenselijk zijn. Zelfs de TomTom
bereikt zijn uiteindelijke bestemming met een lichte
vorm van dyscalculie.

imposante vergezichten en repeterende karakteristieke
elementen maken een traject herkenbaar
Vergezichten
Het landschap is pas beleefbaar als je er zicht op
hebt. Ook bij een gedeeltelijke beperking van het
zicht kan het landschap beleefbaar zijn. Op de
kaart is het landschap waar je zicht op hebt vanaf
de provinciale weg van een kleur voorzien. Elke
afzonderlijke weg heeft een eigen kleur. Op lokaties
waar vanaf eenzelfde weg meerdere malen zicht is,
is de kleurverzadiging hoger. Lokaties waarop vanaf
meerdere wegen zicht is, krijgen een mengkleur van
de desbetreffende wegkleuring. Zo wordt duidelijk
waar zicht op is, hoe vaak en vanaf waar dit het
geval is. De bevindingen zijn niet gerelateerd aan de
tijdsperiode waarbinnen het zicht beleefbaar is vanuit
een bewegend voertuig met een bepaalde snelheid.
De pijlen op de kaart zeggen hier meer over. Waar op
de kaart een pijl is gezet, is het landschap duidelijk
beleefbaar vanuit een rijdend voertuig (met in acht
neming van de toegestane maximum snelheid).

Toch zijn er elementen te benoemen die de herkenning
van een landschap of het gebruik ervan zouden
kunnen oplichten. Fruitstands en seizoensgebonden
uitstallingen van fruittelers (langs de weg of op
hun eigen land), karakteristieke bosblokken en de
opmerkelijke haagbeplantingen die ook nu al curieus
beheerd worden komen hier voor in aanmerking.

de tijdelijke fruitstands van de Betuwe komen voornamelijk
langs de N320 voor

fruitkisten als tijdelijke elementen in het landschap

N320 geschoren haagbeplanting ‘met pruik’ op kruisingen

Imposante vergezichten in het rivierengebied
1 Leeuwen
2 Zaltbommel
3 Buren
Herkenningspunten en repeterende elementen langs
wegen
1 fruitstands N320 Kesteren
2 Geschoren haagbeplantingen op kruisingen (N320)
3 Bosblokken N322

N322 ruimtelijke spel van ruimten en bosblokken
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recreatie en cultuurhistorie
kastelen en landgoederen
verdedigingswerken
inundatieveld met dijk
lange afstands wandelpaden
ANWB fietroutes
recreatizone Nederrijn
recreatiezone Linge
recreatiezone Waal
recreatiezone Maas

Cultuurhistorie & recreatie
Het rivierengebied loopt over van recreatievormen en
mogelijkheden. Het zwaartepunt van het recreatief
gebruik vind dan ook vooral plaats in zones
rondom de rivieren. De provinciale wegen in het
rivierengebied lopen niet of nauwelijks samen met
deze recreatiezones. Ook zijn er in het fruitseizoen
activiteiten zo als het fruitcorso. Een groots
evenement in het rivierengebied, welke nu slechts
regionaal bekendheid geniet maar een veel groter
bereik moet hebben.
Ontspannen langs de rivier
Door de verschillen in identiteit van de vier rivieren,
variëren ook de recreatiemogelijkheden per
rivier. Hieronder in het kort een beschrijving van
recreatievormen per rivier.

inundaties op veilige afstand te houden. Er zijn
veel verdedigingswerken (of restanten daarvan)
bewaard gebleven en ze liggen als anonieme groene
enclaves in het landschap. Tegenwoordig hebben
de verdedigingswerken een vooral recreatieve
aantrekkingskracht.

Kastelen en landgoederen
Vroeger was het rivierengebied vaak erg
ontoegankelijk. Zo ook voor landeigenaren als
bisschoppen en hertogen. Dit gegeven heeft geleid
tot het ontstaan van kastelen en landgoederen
die niet onder invloeden van hoger hand stonden.
Kastelen en versterkte burchten langs de rivieren zijn
in de loop der tijd omgevormd naar landgoederen.
De meeste kastelen en landgoederen zijn niet

Gouden Ham, watersportgebied

fietsoutes over dijken en fijnmaizg netwerk landwegen

De recreatie vindt voornamelijk plaats in de zones langs de rivieren
Neder-Rijn: pleziervaart, strandjes worden veelvuldig
benut (picknick/zonnebaden), plaatselijk fietsen en
wandelen in uiterwaarden
Linge; pleziervaart, kanoen / kajakken
Waal; wandelen en fietsten in uiterwaarden, strandjes
Maas; watersport

Fietsroutes
Het wegennet in het gebied is dusdanig fijnmazig dat
recreatieve fietsroutes bijna nooit samenvallen met
de provinciale weg.
Verdedigingswerken
Het rivierengebied heeft eeuwen lang een belangrijke
rol gespeeld voor het verdedigen van ons land. Door
de constante aanvoer van water en de mogelijkheid
om het grootse watersysteem te reguleren was het
gebied uitermate geschikt om de vijand middels

georiënteerd op de provinciale wegen. Dit verklaart
waarom vanaf de weg vaak niets of slechts
ondoorzichtig bos te zien is.
Lokaties die gekozen zijn om een kunstingreep te
doen vanuit het cultuurhistorie en recreatie thema
zijn als volgt:

N381; Provinciale weg op dijk met op de achtergrond oude
vestingwerkenals groene enclaves in het landschap

1 Heerewaarden
Dit is het gebied waar de meeste fietsroutes en
verdedigingswerken samen komen. Een kunstgreep is
hier niet alleen voor de automobilist, maar ook voor
de voetganger, de fietser en de watersportrecreant
2 Maas
3 N848
de weg in een het inundatieveld kan hier een
aanleiding zijn voor een de kunstingreep.

de Ruine
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prioriteit
van locaties
water

1
N 322 Heerewaarden

2

3
N381 Maasdijk

dijken

N 322 Heerewaarden N381 Maasdijk

grote bruggen
Kersteren en Tiel
N834 Buren

infrastructuur

afritten van de A15

van Heemstraweg

cultuurhistorie

N 322 Heerewaarden N381 Maasdijk

N843

landschap

overlapping N322

N320 met N834

N233 brug bij Tiel

N322 met N832

Conclusies
Uit de verkenning zijn een aantal belangrijke
conclusies getrokken:
- de rivieren zijn nauwelijks beleefbaar vanaf de
provinciale wegen in het rivierengebied
- het is lastig om oriëntatie- en herkenningspunten te
vinden vanaf de weg
- Tijdens het veldonderzoek is gebleken dat de
identiteit van het rivierengebied niet alleen wordt
bepaald door de ruimtelijk identiteit. In dit gebied
heerst ook een sterke culturele identiteit, door
bijvoorbeeld het fruitcorso.
Verder zijn er randvoorwaarden per thema:
Uit de verkenning blijkt dat er op tal van plekken
aanleiding is om kunst in te betrekken, op vele
andere plekken juist beslist niet!
Daaruit volgen randvoorwaarden waarop alle
mogelijke kunstlokaties in het rivierengebied getoetst
kunnen worden:
Op de plekken waar elementen van de rivier (visueel)
beleefbaar zijn, verhoogt een kunstingreep -die
hiernaar refereert- de herkenbaarheid van de plek.
Hierdoor de beleving van het rivierengebied wordt
versterkt.
Op plekken waar geen elementen van de rivier
beleefbaar zijn, moet hierook niet naar gerefereerd
worden. De randvoorwaarden voor een kunstingreep
komen dan voort uit andere thema’s.
Lokaties waar de provinciale weg op of langs een dijk
loopt en waar een dijk vanaf de weg zichtbaar (te
maken) is, kan een referentie naar de rivier gemaakt
worden, mits de dijk een waterkerende functie heeft.
Als men een infrastructurele dijk beleefbaar wil
maken, worden thema’s gebruikt die voor dat gebied
actueel zijn.

Zorg dat de kunstingreep niet alleen toegankelijk is
voor de automobilist, maar ook voor een wandelaar,
fietser en watersporter, als de provinciale weg veel
recreatieve routes kruist of in de buurt ligt van
recreatieve zones, verdedigingwerken, kastelen
of landgoederen. Lokaties met ongelijkvloerse
kruisingen en weinig recreatieve routes lenen zich
meer voor autonome kunst.
Benut de vergezichten, ze worden steeds schaarser!
Een kunstingreep waar repeterende
gebiedgerelateerde (landschappelijke) elementen in
betrokken worden, draagt bij aan de herkenbaarheid
en de identiteit van een gebied of traject. Dit kan
tot uiting komen in een eenmalig of periodiek
terugkerend tijdelijk kunstproject.

Prioriteit van kunstlokaties
Uit de verschillende thema’s zijn een aantal mogelijke
lokaties voor kunstingrepen naar voren gekomen. In
de verkenning staan per thema de drie belangrijkste
lokaties aangegeven. Deze lokaties zijn terug te
vinden in de prioriteitstabel. In de tabel blijft dat
sommige lokaties meerdere malen voor komt. De
lokaties zijn binnen meerdere thema’s als geschikt
bevonden en hebben een hogere prioriteit omdat een
kunstingreep hier meerdere doelen bedient.
Uit de tabel blijkt, dat sommige lokaties meerdere
malen voorkomen. De tabel geeft alleen prioriteit
aan lokaties. Tijdens het veldonderzoek is gebleken
dat ook de culturele identiteit belangrijk is voor de
beleving van het rivierengebied. Daarom worden er,
naast een lokatie gerichte kunstingreep, ook twee
voorstellen gedaan voor culturele identiteit.
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een verbeelding van een kunstingreep in zowel de uiterwaarden van de Maas als
Waal, met als referentiebeeld i de ‘wassende maan’ van Paul de Kort 2005

Begroting:
grondwerken
grond afvoeren
Honorarium
overige kosten
Totaal

=
=
=
=
=

100.000,20.000,25.000,10.000,155.000,-

Dynamische kunstingreep rond Heerewaarden

Uit de verkenning is overduidelijk gebleken dat het gebied rond
Heerewaarden de meest bijzondere plek is, als het gaat om de beleving
van het rivierengebied. Ook op de andere thema’s scoort het gebied
hoog. De kunstingreep moet daarom ook passen bij de dramatiek van het
landschap. Daarom is het noodzakelijk om nog verder onderzoek te doen de
mogelijkheden van het gebied en exacte lokatie van de ingreep. Komt deze
juist binnen of buitendijks?
Vanuit deze verkenning zijn de volgende randvoorwaarden opgesteld:
- identiteit van de twee rivieren verbeelden
- de dynamiek van het water verbeelden
- de kunstingreep is bedoelt voor zowel de automobilist als de fietser,
wandelaar als de watersporter
- kunstingreep past bij de dramatiek van het landschap en heeft dus genoeg
impact op het landschap (dit betekent niet dat je de hoogte in moet!)
- ingreep kan vergankelijk zijn en verdwijnen door de dynamiek van water

Ter inspiratie is het project ‘wassende maan’ van Paul de Kort verwerkt in de
fotomanipulatie. Dit is een voorbeeld dat inspeelt op de dynamiek van water.
Het gebied rond Heerewaarden leent zich voor een grootsere aanpak
De problemen die zich hier kunnen voordoen hebben betrekking op de
belemmering van de waterafvoer van de rivieren. Dit is alleen als de kunst
ingreep buitendijks plaats vindt. Het probleem kan verholpen worden
door de randvoorwaarde te stellen dat het werk de waterafvoer niet mag
belemmeren, maar juist moet verbeteren.
Voor de planvorming en de financiering van de ingreep kan er ook draagvlak
gecreëerd worden bij bijvoorbeeld afdeling recreatie, cultuurhistorie,
ecologie, maar ook bij Provincie Brabant, het Waterschap, Rijkswaterstaat en
projecten zoals de Hollandse Waterlinie. Dit creëren van draagvlak vraagt om
tijd en samenwerking. Toch is dit noodzakelijk voor zo’n bijzondere lokatie.
Een kleinschalige en eenvoudige aanpak doet het landschap te niet.

Initiërende kunstingreep
Fruitcorso
Het fruitcorso is een jaarlijks terugkerende evenementen in het kader van de fruitoogst. Het wordt
gevoed door initiatieven vanuit het bedrijfsleven en
is verbonden aan het grootste gratis popfestival van
midden Nederland, te weten Appelpop. Het regionale
karakter van deze activiteiten heeft als gevolg dat
de bekendheid van dit evenement minimaal is en in
vergelijking met het alombekende bloemencorso, het
ondergeschoven kindje.
Om het evenement te versterken en de Betuwe als
fruitparadijs steviger op de kaart te zetten, kunnen
bakens worden uitgezet om de activiteiten te promoten en het grote publiek aan te trekken door gebruik
te maken van de internationale infrastructuur die
door het gebied loopt. Voor de bakens zijn een viertal
lokaties aan te wijzen die hier voor in aanmerking
komen; de aantakkingen van de provinciale wegen
met de snelweg A15. Gezien het enthousiasme wat
uitstraalt van het fruitcorso evenement (per gemeente wordt één praalwagen gemaakt) zal alleen al
door het creëren van de mogelijkheid om tijdens het
fruitcorso kunstwerken op deze lokaties te plaatsen,
deze periodieke kunstuiting te bewerkstelliggen zijn.
De kunstwerken kunnen door sponsoring van het
bedrijfsleven worden bekostigd en door dit door een
gerenommeerd kunstenaar dit te laten uitvoeren, is
succes verzekerd!
De taak van de provincie is het juridisch mogelijk
maken van de kunstwerken, door de taluds rond
snelweg en de Betuwelijn tijdelijk open te stellen en
eventueel de kosten te vergoeden. Daarnaast kan
de provincie een begeleidende rol spelen in het
selecteren van de kunstenaar die samen met de
lokale bevolking en de sponsoren moet komen tot
een ontwerp voor het corso.

Tijdelijke, culturele kunstingreep
De dynamiek van het rivierenland zit niet alleen in het water en
de infrastructuur. Ook in het het landschap tussen de rivier is
een sterke dynamiek aanwezig; het fruit. Als het fruitseizoen
weer begonnen is gebeurt dit met veel toeters en bellen en
hangt men letterlijk de vlag buiten.
Omdat deze dynamiek echt vanuit de lokale bevolking tot
stand komt, kunnen bewoners en lokale bedrijven hieraan mee
participeren. Als voorbeeld nemen we de kisten waarmee je de
oogst binnenhaalt en transporteert.
Tijdens de oogst zie je over overal deze kuubkisten staan. Heel
ordelijk opgestapelt bij de boerderijen of verspreidt op het
land.
Uit de verkenning is gebleken dat deze kisten belangrijk zijn
voor de herkenbaarheid van het landschap. Deze herkenbaarheid kan vergroot worden door deze kisten tijdelijk (al dan niet
periodiek) op te lichten. Door deze bijvoorbeeld te beschilderen ontstaat er een dynamische situatie.

De kisten kunnen meerdere jaren rouleren en verdwijnen langzaam weer naar mate de jaren vorderen. Eerst staan ze op
het land, vervolgs bij de boerderijen. Het ene jaar staan ze op
het ene perceel, het volgende jaar weer op een ander perceel.
Het ene jaar staan ze bij tuinder A, ander jaar bij tuinder B.
Langerzamerhand verslijten de kisten en verdwijnen ze.
Als een tuinder aan het project wil mee werken, kan de
kunstenaar een set kisten maken met een bepaald thema. Op
de fotomanipulatie is er gekozen voor fruit; maar dan fruit in
een andere betekenis, bv apple, halloween, een peertje of een
fruitautomaat. Maar het is aan de kunstenaar om het thema
te bepalen en of de kisten een eigen beschildering krijgen, of
dat de kisten samen een patroon vormen. Het beschilderen
van de kuubkisten is een relatief gemakkelijk realiseerbare
kunstingreep. Zodra er één tuinder over de dam is.....

Begroting:
Kuubkist (2de hands) €10,-/stuk x 1000
productie: 50,-/stuk x 1000
Honorarium
Distributie(transport)
Totaal

= 10.000,= 50.000,= 5.000,= 5.000,= 65.000,-

Natuurlijk is het mogelijk om andere herkenningpunten uit
het landschap of langs wegen uit te lichten. Hierbij moet
het duidelijk om een tijdelijke of vergankelijk ingreep gaan.
Alleen als het een tijdelijk ingreep is, valt deze op. Permante
werken worden op een gegeven moment ‘opgenomen’ in het
landschap.
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