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BIJLAGE     Best Practices van Ruimte Denken 

Voorbeelden van verbeelding van de 'geest van de plek' bij integrale vraagstukken en ontwerpen 

 

 

 

Een geluidslandschap voor Schiphol-Hoofddorp (2013) 

Om overlast door laagfrequent grondgeluid van opstijgende vliegtuigen voor Hoofddorp te 

verminderen heeft Paul de Kort samen met landschapsarchitect Lodewijk van Nieuwenhuizen een 

veld met “stiltedrempels” bedacht. Geluidsschermen werkten niet. Het is het landartpark 

Buitenschot geworden met drie meter hoge grondwallen die haaks op de richting staan van de 

geluidsgolven vanaf de Polderbaan. Er zijn wandelpaden en groenvoorzieningen in het 

dwaallandschap met beschutte plekken. TNO heeft de reductie van het geluid gemeten (2 – 3 

decibel). Opdrachtgever was de luchthaven Schiphol in samenwerking met de inmiddels opgeheven 

stichting Mainport en Groen (2011, gerealiseerd in 2013). 

In dit ontwerp is de verbeelding van 'dwalen in stilte' toegevoegd aan het landschapsontwerp. Het 

blijkt  zowel te werken voor de geluidsproblematiek als voor de wandelaars. De inschakeling van de 

kunstenaar door adviesbureau H+N+S bleek van wezenlijk belang voor het vinden van de goede 

snaar bij de opdrachtgever. 
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De Marstunnel en Kostverlorentunnel in Zutphen (2015) 

 

In Zutphen zijn in november 2015 twee tunnels bij het station geopend waarbij lichtkunst iets extra's 

heeft toegevoegd aan de onderdoorgangen.  Aan het begin van dit zeven jaar durende project heeft 

de gebiedsmanager van de gemeente twee kunstadviseurs ingeschakeld (Jan Samsom en Jan van 

IJzendoorn). Er is een supervisor (Mirjam Huffstadt) aangesteld voor de ontwerpkwaliteit. Vervolgens 

zijn zowel een bureau voor landschapsarchitectuur ingeschakeld voor de relatie met de IJssel 

(Lodewijk Baljon), als opdracht gegeven aan de combinatie van een architect (Marc Maurer) en een 

kunstenaar (Herman Kuijer) om samen met een ontwerp voor de onderdoorgangen te komen dat 

ook voor Prorail acceptabel was. De samenwerking van beide personen bleek cruciaal. De tunnels zijn 

gebouwd door BAM. 

Het resultaat heeft veel enthousiasme bij het publiek teweeg gebracht. Deze onderdoorgangen zijn 

een goed voorbeeld waarbij vrijdenkers in het begin van het proces als adviseurs zijn ingeschakeld. 

Daarnaast is er voor kunsttoevoegingen niet een apart budget beschikbaar gesteld, maar 

kunsttoepassingen werden gezien als onderdeel van het ontwerp- en bouwproces. Het resultaat is 

een tweetal ongekende licht- en ruimte ervaringen, afhankelijk van het passeren van mensen of 

voertuigen. 

  



 

3 

 
 

De Venen, Zangsporen (2004 - 2009) 

 

Kunstenplan Zangsporen (2004 - 2020) is onderdeel van Plan de Venen. Het gebied de Venen, dat 

een belangrijk deel van het Groene Hart beslaat, onderging ingrijpende veranderingen met als doel 

de ontwikkeling van natuur, landbouw en recreatie. Het Centrum Beeldende Kunst Utrecht (CBKU) 

haakte daarop aan met het meerjarige kunstenplan Zangsporen in opdracht van Stichting 

Ontwikkeling de Venen. Zangsporen vergroot de bewustwording en betrokkenheid van bewoners en 

bezoekers bij de ruimtelijke ontwikkelingen van het gebied de Venen. De website 

www.zangsporen.nl  is een interactieve verhalensite met aanvullende projectinformatie en was tot 

december 2009 online. Mediamatic heeft het kunstenplan van een anyStory-website voorzien. Op 

deze site zijn verhalen over het Groene Hart gepubliceerd en aan elkaar verbonden. De site 

herbergde ook informatie over kunstenaars en projecten. Zangsporen als overkoepelend kunstplan is 

gestopt, maar het inmiddels opgebouwde netwerk en de bewezen meerwaarde maken het mogelijk 

en wenselijk om actief te blijven in De Venen. De titel van het meerjarige kunstenplan Zangsporen. 

verwijst naar de cultuur van de Aboriginals. Via liederen – songlines – dragen zij de kennis over het 

land over op volgende generaties.  

Met Zangsporen wilde het CBKU kunstenaars daadwerkelijk invloed laten uitoefenen op de 

ontwikkelingen en plannen van de Venen. Juist daar waar de formele structuur tekortschiet en zich 

vooral richt op effectiviteit en efficiency, kan de beeldende kunst een andere waarde inbrengen: die 

van de bewustwording van het cultureel erfgoed en het genereren van nieuwe betekenissen.  

 

 

http://www.zangsporen.nl/
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Park Vliegbasis Soesterberg (collectie de Basis en Nationaal Militair Museum, 2014) 

 

Het terrein van de voormalige luchtmachtbasis Soesterberg beslaat circa 45 ha. Het is een landschap 

dat zich laat lezen door het geoefende oog, maar het geeft haar verhalen daarmee nog niet prijs. In 

de afgelopen jaren heeft de provincie Utrecht - samen met fondsen en sponsors -  in het kader van 

de viering van de Vrede van Utrecht investeringen op deze vliegbasis gedaan voor cultuur. Een aantal 

shelters, bunkers en andere objecten is gelijktijdig met de natuurinrichting geschikt gemaakt voor 

cultureel gebruik. Ook verrees daar het Nationaal Militair Museum. Er zijn inmiddels negen 

semipermanente kunstwerken gerealiseerd, bijna zo geheimzinnig als de basis zelf. Deze werken 

bevinden zich in het munitiepark, in het sheltergebied, aan de oostkant en in de voormalige 

verkeerstoren. De kunstwerken hebben de geschiedenis tot leven gewekt (met name die van de 

Koude Oorlog), maar er zijn ook werken die juist de bijzondere natuur van deze plek tot onderwerp 

hebben. In september 2013 werden alle kunstwerken tijdens het 'Festival de Basis' tegelijk 

opengesteld en konden met behulp van suppoosten en gidsen worden betreden. 

 

Behalve het nieuwe hoofdgebouw is er ook een groot depotgebouw gerealiseerd plus diverse andere 

gebouwen, een arena, en diverse museumobjecten in het buitenterrein, waaronder het oudste 

luchtvaartgebouw van Nederland ('Gebouw 45'). Ook het reeds bestaande herdenkingsplein van de 

Koninklijke Luchtmacht is ingepast. Het nieuwe gebouw is ontworpen door architect Dick van 

Wageningen (van Felix Claus Dick Van Wageningen Architecten) in samenwerking met H+N+S 

Landschapsarchitecten, Kossmann.dejong en Heijmans. Het bestaat in wezen uit een grote platte 

doos met een volledig glazen pui van dertien meter hoog afgedekt door een overstekend dak van 
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110 bij 250 meter op een metalen vakwerkconstructie. Op het dak staan 3.240 zonnepanelen, die 

jaarlijks circa 750.000 kWh leveren, goed voor ongeveer 25% van de totale energiebehoefte. Een 

gedeelte van het interieur wordt gebruikt voor een soort 'zwarte doos' van twee verdiepingen met 

diverse tentoonstellingszalen (waaronder 'de Schatkamer'), workshopruimten en dergelijke, alsmede 

voor de entree en kantoren. De rest van de binnenruimte ('het Arsenaal') dient voor het exposeren 

van vliegtuigen, tanks en allerlei andere objecten. 

Het nieuwe museum heeft niet alleen aandacht voor landmacht en luchtmacht, maar geeft ook een 

beeld van de gehele krijgsmacht en de geschiedenis. Het kunstprogramma verbindt de plek van de 

voormalige vliegbasis en maakt de omvorming zichtbaar tot woningbouw in de natuur van de 

Utrechtse Heuvelrug. 

 

 

 
 

Zicht op de Noordwaard - Biesbosch (2008) 

Bijna twintig jaar geleden besloot het Rijk het programma Ruimte voor de Rivier uit te voeren. 

Doorslaggevend hiervoor waren de bijna-overstromingen in 1993 en 1995. Naast veel andere 

maatregelen, werd ook besloten het agrarisch gebied de Noordwaard bij de Biesbosch om te vormen 

tot waterrijk natuurgebied, dat ook als grote waterbuffer diende. Het brabants kenniscentrum kunst 

en cultuur (bkkc) heeft hier in samenwerking met DLG, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat een 

viertal landkunstwerken gerealiseerd, die deze landschapsverandering markeren. Vooral het 

landschapskunstwerk van Paul de Kort, Wassende Maan, is een symbool en geheugen geworden 

voor deze grote landschappelijke ingreep. Het kunstwerk vertelt over de schommelingen in de 

waterstand, eb en vloed, en de maakbaarheid van het Nederlandse cultuurlandschap. 
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Het Witte Lint, rondweg Zutphen (2016) 

Provincie Gelderland heeft eind 2012 de rondweg Zutphen – Eefde opgeleverd. Toen gold de 

percentageregeling kunst en infra nog. Van het budget van grote infrastructurele werken werd 1% 

besteed aan kunst en ruimtelijke kwaliteit. De rondweg moest een bijzondere identiteit krijgen. 

Landschapsarchitect Roland Rietveld en beeldend kunstenaar Erik de Lyon ontwierpen het Witte Lint, 

een 14 kilometer lang landschapskunstwerk langs de N348. Het bestaat uit kleine dijkjes, met daarop 

een lint van wit bloeiende en scheef groeiende meidoorns, die visueel worden ondersteund door 

licht granieten steunen. Tijdens de bloei kleurt de weg eens per jaar een paar weken wit op. De 

dijkjes refereren aan de IJsseldijk, de wit bloeiende meidoorns aan het witte front van Zutphen, de 

witte bruggen over het Twentekanaal en de cultuur van vlechtheggen in de uiterwaarden. De 

inrichting van de weg weerspiegelt haar omgeving. 
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Brug bij Lent (2015) 

 

Het ontwerp voor de tweede Waalbrug ‘de Oversteek’ werd gemaakt door de Belgische architecten 

Laurent Ney en Chris Poulissen. Deze opvallende brug past in de ambitie van Nijmegen om beide 

oevers van de Waal verder te ontwikkelen tot aaneensluitend stedelijk gebied. De royale en 

ruimtelijke werking van dit kunstwerk (285 meter lang en 60 meter hoog) is heel overtuigend als 

vormend element voor de skyline van Nijmegen. Het bekisten parallel aan de oever (terwijl de brug 

onder een hoek staat) maakte het mogelijk om de rand van de brug vrij te houden. Zo werd een 

wandelzone met golvende balustrade op het brugdek gecreëerd. De keuze voor een ietwat 

historiserende 750 meter lange boogbrug in beton en met baksteen afgewerkt, werd mede 

ingegeven door het drukken van metaalkosten en door gebruik te maken van lokale grondstoffen. 

Dit, terwijl de topologie van de stalen boogbrug  met een spanwijdte van 285 meter in elke 

dwarsdoorsnede geoptimaliseerd is en daardoor ook eindigt in opvallende Y-vormige poorten.  

Het lichtkunstwerk maakt gebruik van 48 paar lantaarnpalen op de brug. Deze lantaarnpalen staan 

symbool voor de 48 personen die de dood vonden bij de militaire actie, die onderdeel uitmaakte van 

Operatie Market Garden en die de bevrijding van Nijmegen inluidde. Dit kunstwerk laat iedere 

avond, bij het invallen van de schemering, de lantaarnpalen van zuid naar noord, paar voor paar 

aangaan, in het tempo van een trage pas. Zo wordt de oversteek elke dag symbolisch herhaald. Bij 

het aangaan van de openbare verlichting in de stad gaat ook de monumentenverlichting van start. 

Pas na het aangaan van de laatste lantaarnpalen wordt ook de rest van de brug aangelicht. Het 

kunstvoorstel is ontwikkeld door Atelier Veldwerk (Rudy Luijters, Onno Dirker) in samenspraak met 

de architecten van de brug.  
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Voor wie de achterliggende betekenis van de verlichting niet kent, levert het paarsgewijs aangaan 

van de verlichting een aantrekkelijk schouwspel op. Voor wie de symbolische waarde van de 

verlichting kent, vormt het lichtkunstwerk een herinnering aan de oversteek.  

 

 
 

Vragender: de kunst van de krimp – het antwoord van het dorp Vragender (2015) 

 

In samenwerking met de vereniging Vragenders Belang heeft stichting Ruimte Denken het project 'De 

kunst van de Krimp' opgezet. Het 1000 inwoners tellende dorp wil een antwoord op het 

krimpvraagstuk formuleren. Daarop is kunstenaar Matthijs Bosman gevraagd om dorpscoach te 

worden. Samen met de bewonerswerkgroep is een verkenning gedaan naar de belangrijkste 

krimpvraagstukken. Eén onderwerp kwam nadrukkelijk bovendrijven: de bijna onmogelijkheid van 

afgestudeerde jongeren om zelfstandig naar hun dorp terug te keren. Huurhuizen zijn er amper, 

koophuizen te duur en dus onbereikbaar. Veel van hen gaan dus in grotere woonkernen wonen en 

keren niet meer terug naar het dorp, met alle gevolgen voor de leefbaarheid van dien. Matthijs 

Bosman ontwierp samen met architect Jeroen ter Maat en beeldend kunstenaar Jan van IJzendoorn 

een bijzondere en verplaatsbare pionierswoning voor maximaal twee personen. De woning kan 

tijdelijk (maximaal 5 jaar) door een terugkerende jongere worden bewoond, en verkast vervolgens 

naar een andere locatie in Vragender. De woning heeft al voor de (brood)nodige discussie over krimp 

in het dorp en in de regio gezorgd. Van diverse kanten is interesse in de woning getoond. Op dit 

moment worden de mogelijkheden onderzocht om het huis daadwerkelijk te bouwen. Een locatie op 

particulier terrein is al beschikbaar gesteld. 
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Simultaan aan dit project is zich een tweede initiatief aan het ontwikkelen. In het kader van 'the Art 

of Impact' van het Mondriaan Fonds wordt een film gemaakt door Gilles Frenken. Mathijs Bosman en 

Jan van IJzendoorn zetten meerdere lijnen uit voor veranderingen die er voor zorgen dat men zich 

meer bewust wordt van het vraagstuk van de krimp. Vervolgens willen zij een steentje bijdragen aan 

sociale veranderingsprocessen. Het medium film en kunst wordt zo gebruikt als creatief 

communicatiemiddel (social design). 

 

Waterlicht, Hoogwaterlijn (2015) 

 

Van 26 februari tot en met 1 maart 2015 verscheen Waterlicht in de hoogwatergeul van de IJssel bij 

Westervoort. Waterlicht toont Nederland zonder dijken, een virtuele overstroming ontworpen door 

kunstenaar Daan Roosegaarde en ontwikkeld in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel. Het 

waterschap wilde de aandacht vestigen op het feit dat waterschappen 24 uur per dag bezig zijn om 

Nederland droog te houden door bezoekers te laten ervaren hoe het is om onder water te staan. 

Het waterschap Rijn en IJssel vertelt middels het kunstwerk Waterlicht het verhaal van het 

hoogwater in 1995 en de gevaren die het met zich mee brengt om tussen twee grote rivieren in te 

wonen. Het is niet vanzelfsprekend dat we in Nederland droge voeten hebben.  

Waterlicht visualiseert de kracht en impact van water: het toont zo een virtuele overstroming via het 

medium licht. In totaal mocht Waterlicht 20.000 bezoekers verwelkomen. Waterlicht is ook getoond 

op het Museumplein in Amsterdam en in het Martin Luther King Park in Parijs, waarbij 50.000 

bezoekers aanwezig waren. 
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Emscherpark, sculptuur 'Warten auf den Fluss' (2010-2013-2016)  

 

De mobiele brug 'Warten auf den Fluss' werd gebouwd aan de rivier de Emscher. Deze sculptuur is 

een 36 meter lange houten zigzagbrug, ontworpen door Observatorium. Het kunstwerk ontstond in 

opdracht van de Triënnale EMSCHERKUNST in 2010 en 2013 in het Ruhrgebied op plaatsen waar een 

nieuwe rivierbedding gegraven wordt voor een rivier die tot op de dag van vandaag een open riool is. 

De Triënnale heeft als doel het herstel van het rivierlandschap van de Emscher onder de aandacht te 

brengen en de lange tijd onleefbare omgeving nieuw leven in te blazen. Beide jaren was de brug de 

publiekslieveling van de tentoonstelling.  

In 2016 komt het werk weer terug tijdens de derde editie van de Triënnale Emscherkunst. Ditmaal in 

Castrop-Rauxel in het oosten van het Ruhrgebied. De gastvrije brug voor landschapswaarneming en 

overnachting staat nabij het 'Wasserkreuz' waar de rivier de Emscher via een reusachtige nieuwe 

duiker onder het Rhein-Herne-Kanal doorgevoerd wordt.  

De titel  ‘Wachten op de Rivier’ heeft in het Ruhrgebied een hoopvolle betekenis: hoe zal het leven 

zijn als de Emscher weer een rivier is en je eraan kunt wonen? Zo’n 1000 mensen hebben er al eerder 

een nacht in doorgebracht en ± 40.000 mensen hebben de brug bezocht. 
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Renkums Beekdal, project Beukenlaan en informatiecentrum SBB De Beken (2013, 2015) 

 

Het industrieterrein Beukenlaan in het Renkums beekdal heeft een metamorfose ondergaan. Dit 

industrieterrein van 12 ha is omgezet in natuur, een voor Nederland en zelfs Europa uniek project! 

Nooit eerder maakte in ons land industrie op deze schaal plaats voor natuurontwikkeling. Het 

industrieterrein Beukenlaan blokkeerde lange tijd het dal van de Renkumse Beek over de gehele 

breedte. Dit dal is een van ecologische verbindingszones van de Veluwe naar de rivieruiterwaarden.  

De omvorming naar een natuurlijk beekdal landschap vergroot het leefgebied en brengt dieren uit 

beide gebieden met elkaar in aanraking.  

Om de herinnering aan het industrieel verleden van papierfabrieken levend te houden zijn 

historische elementen blijven bestaan, zoals een gedeelte van de muur van de papierfabriek en de 

funderingspalen van een papiermachine. Kunstenaar Jan van IJzendoorn verweefde deze elementen 

in kunst die samengaat met de natuur. Voor de paden rondom het gebied werden industriële 

betonelementen gebruikt. De stalen loper(trap) tegen de helling en een dorpsbalkon zorgen voor de 

fysieke verbinding met het dorp Renkum. Ook het contact met de drie beken is voor het publiek 

afwisselend nabij of op afstand. Iets meer naar het Noorden ligt het recent vernieuwde 

informatiecentrum van Staatsbosbeheer. In het inrichtingsplan dat Van IJzendoorn hiervoor 

ontwierp, krijgt de fraaie landschappelijke ligging van de boerderij met schuren ten opzichte van het 

beekdal meer betekenis door een grotere samenhang in het ensemble. Ondermeer een tribune van 

gestapelde zakken vormt een landmark op deze unieke plek.    
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Koningsplein Enschede (2015) 

 

Het nieuwe plein aan de zuidwestkant van het centrum, verbindt het stadshart met het nieuwe 

ziekenhuis, het MST (Medisch Spectrum Twente). Het Koningsplein vormt de schakel tussen het MST 

en de binnenstad en wordt naar verwachting met dagelijks ongeveer 10.000 bezoekers één van de 

drukste punten in de binnenstad. Uit het samenwerkingsverband tussen de landschapsarchitect 

Marina Eenschoten en de Vlaamse kunstenaar Arne Quinze is een pleinontwerp ontstaan, dat binnen 

alle hectiek van verkeersbewegingen rondom het plein voor de voetganger een luwteplek creëert. 

Deze ruimte ontstaat door het samengaan van een twintigtal grote stalen beelden (‘Whispers’), 

bomen en plantengroepen in een lineair geplaveid veld. Ook het verlichtingsplan en het 

stadsmeubilair werd subtiel geïntegreerd in het totaalbeeld. Voor Quinze is de interactie met het 

publiek een essentieel onderdeel van zijn werk en hij probeert van de stedelijke ruimte een ruimte te 

maken, waarin beelden in het openbare gebied met net zoveel impact kunnen functioneren als 

binnen de meer museale context. In de parkeergarage onder het plein wordt een rolpad ('tapis 

roulant') aangelegd, dat ervoor zorgt dat bezoekers zich op een comfortabele manier naar de hal van 

het ziekenhuis kunnen verplaatsen. De lichtkunstenaar Claudia Wissmann uit Hannover heeft samen 

met atelier PRO architecten een geïntegreerd lichtkunstwerk ontworpen dat de ruimte als een 

verschuivende horizon vloeiend scandeert. 

 


