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Voor de subsidieregeling grootschalige kunst-
projecten van de provincie Noord-Brabant willen 
we één projectlocatie voordragen. De locatie 
“Kijk Nou!” aan de west zijde van de toponiem 
Schaliehoef. Een belangrijke overweging om voor 
één locatie te gaan is de schaal van kunsttoepas-
sing die de gemeente Bergen op Zoom hier met 
[KidOR) voorstaat, de mogelijkheid om dit met de 
uitvoeringsfasering van het inrichtingsplan Dal vd 
Molenbeek te kunnen af te stemmen en de meer-
voudige opgave die op deze locatie ligt.

De locatie
De locatie is gelegen tussen de spoorlijn (west-
zijde), een regionale buisleidingenstraat (oostzijde), 
de Fianestraat (zuidzijde) en de nieuwe beekloop 
(noordzijde). De locatie ligt op zicht van de stad 
en de nieuwe randweg, is bereikbaar voor voet-
gangers en wordt landschappelijk omgeven door 
het oude en nieuwe reliëf van de Brabantse Wal. 
De mogelijk in te richten locatie is in beginsel bijna 
een hectare groot. Daarbij bestaat de mogelijk-

heid, afhankelijk van het te voeren natuurbeheer 
en technische beperkingen vanuit de
aanwezige ondergrondse leidingen, om de 
locatie op te rekken parallel aan het spoor. 

Thema opgave
De locatie wordt gepositioneerd als een mystieke, 
haast verborgen plek binnen het landschap. 
Prominent zichtbaar vanaf het spoor, de zuidelijke 
randweg en de hoger gelegen steilrand van de 
Brabantse wal, waar woningen als onderdeel van 
het nieuwe woongebied gebouwd worden. Zo 
dichtbij maar tegelijkertijd weer zo veraf. De plek 
is ongrijpbaar en moeilijk te benaderen. Daarmee 
kan de locatie nieuwsgierigheid uitlokken. De 
verborgen plek zal enkel te voet en na moeizame 
omzwervingen bereikbaar zijn. Het is een
luwe, verstilde plek, die zich geheel afschermt van 
het cultuurlijke. De mens is hier slechts als gast 
van de natuur.
Ingezet wordt op een land-art toepassing waar-
mee het veranderende landschap aan de zui-
drand van Bergen op Zoom wordt verbeeld en 
gemarkeerd. Dit is vanuit verschillende snelheden 
beleefbaar: als bewoner (0 km/uur), wandelaar 
(4 km/uur), fietser (15 km/uur) automobilist (50 
km/uur) en treinreiziger (100 km/uur). Daarnaast 

is voor land-art gekozen om de veranderlijkheid, 
natuurlijkheid en de autonomie van het landschap 
aan de zuidkant van Bergen op Zoom te verbeel-
den. Daarbij wordt nadrukkelijk ook ingezet op 
potentieel (seizoensgebonden) medegebruik door 
mens en dier.

Samenwerking partijen, integrale benadering 
vanuit een begeleidingsgroep.
De gemeente Bergen op Zoom is met [KidOR) 
overeengekomen dat de de uitwerking van de 
kunst ter plaatse van de locatie “Kijk Nou!” wordt 
gecoördineerd vanuit het gemeentelijk project 
“Dal van de Molenbeek”. KidOR) zal met een 
vertegenwoordiging deelnemen aan een bege-
leidingscommissie. Ook zal [KidOR) zorgdragen 
voor de communicatie rond dit kunstproject. Met 
de stichting Het Brabants Landschap, eigenaar 
en beheerder van de in te richten natuur binnen 
het Dal van de Molenbeek, heeft de gemeente 
een convenant gesloten om de beoogde ontwik-
keling gezamenlijk te realiseren. De gemeente zal 
ook hier de directie voeren bij de uitvoering. Bra-
bants Landschap ondersteunt het initiatief voor 
het kunstproject, onder meer om het natuuront-
wikkelingsproject voor het Dal van de Molenbeek 
in een breder maatschappelijk en cultureel kader 
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Illustratie van de locatie en het met rood aangegeven kunstwerk



te plaatsen. Om die reden neemt een vertegen-
woordiger vanuit Brabants Landcshap eveneens 
deel aan de begeleidingscommissie.
Ook het waterschap de Brabantse Delta is een 
belangrijke factor, vanwege de verschillende 
hydrologische aspecten binnen het inrichtingsplan 
Dal van de Molenbeek en de locatie van “Kijk 
Nou!” in het bijzonder. Derhalve zal ook het water-
schap gevraagd worden deel te nemen aan de 
begeleidingsgroep. Tenslotte zal de gemeente in 
de begeleidingsgroep met verschillende discipli-
nes deelnemen (projectleiding, civiele techniek, 
landschap en ecologie). Vanuit de gemeentelijk 
projectleider vindt de opdrachtformulering en 
-verlening richting kunstenaar plaats, na afstem-
ming met [KidOR). Stichting [KidOR) adviseert 
daarbij ook over de artistieke kwaliteit van voor-
stellen van de kunstenaar.

Provinciaal belang
De schaal van de locatie maakt het project tot 
een markante opgave, zowel binnen Bergen op 
Zoom als binnen de provincie Noord-Brabant. 
Het te realiseren grootschalig kunstproject neemt 
bovendien een markante positie in binnen de 
overgang van stad en landschap, een culturele 
opgave waar de provincie in haar ruimtelijke ont-
wikkeling veelvuldig tegen aanloopt. De locatie-
kenmerken zijn tenslotte uniek binnen de provin-
cie, juist door gradiënten tussen hoog en laag, 
droog en nat, cultuurlijk en natuurlijk.

Innovatieve aspecten
Het uit te werken kunstproject vraagt vanwege 
dit multifunctionele karakter een meervoudige 
betekenis: visueel, ecologisch, recreatief, land-
schappelijk. Het wordt zowel door mens (als kijker 
en betreder) en dier gebruikt. Daarbij moet het 
kunstwerk reageren op het bijzondere karakter 
van het (veranderende) landschap. Wat recent 
nog cultuurgrond was wordt getransformeerd in 
natuur, zout/zoet, droog/nat, hoog (Brabantse 
wal, steilrand)/ laag (polder). 

Selectie kunstenaar en artistieke kwaliteit
Door de stichting [KidOR) is op basis van port-
folio’s van kunstenaars en atelierbezoek een 
selectie gemaakt voor een kunstenaar. Nadrukke-
lijk is gekozen voor één kunstenaar in plaats van 
een selectie door middel van een meervoudige 
opdracht. Gezien de specifieke technische as-
pecten, die inherent zijn aan ontwerp en realisatie 
van een landartproject, is een interdisciplinaire 
werkwijze vereist, waarbij met verschillende des-
kundigen betrokken zijn bij de uitwerking van de 
ontwerpvisie van de kunstenaar.
De geselecteerde is de heer Marius Boender, 
kunstenaar te Breda, die gezien eerdere door 
hem ontworpen en gerealiseerde werken, er 
terdege blijk van heeft gegeven vergelijkbare op-
drachten op een boeiende, artistiek kwalitatieve 
en tegelijkertijd ambachtelijke wijze te kunnen 
vormgegeven.
Een zeer aansprekend referentieproject van 
Marius Boender hierbij is “De Wachter” te 
Willemstad.

Opdracht voor een schetsontwerp
Door de gemeente is inmiddels, mede namens 
stichting [KidOR) en na overleg met de begelei-
dingsgroep, opdracht verstrekt aan Marius Boen-
der om te komen tot een schetsontwerp. Marius 
Boender heeft inmiddels voor de locatie “Kijk 
Nou!” een eerste schetsvisie ingediend onder de 
titel “Schilderen met niveauverschil”.
De schetsvisie van Marius Boender gaat uit van 
het beeldhouwen met aarde. Marius Boender be-
reikt hierbij grensverleggende beeldende moge-
lijkheden, mede door het gebruik van technische 
weefsels uit de weg- en waterbouw. In z’n vroe-
gere werk werd de detaillering reeds bij de aanleg 
van het werk gerealiseerd. Met dit kunstproject 
wil hij door het creëren van micromilieus juist ook 
variatie in vegetatie en seizoenen bereiken.
Door daarbij uit te gaan van mogelijke niveauver-
schillen, in maaiveldreliëf en bij de waterbodems, 
ontstaat als het ware een proces van beeldhou-

29 september 2006, stichting [KidOR)

wen met niveauverschil en schilderen met de 
vegetatie. 
Het resultaat laat zich ervaren in alle seizoenen, 
waarbij de hoogteverschillen in waterbodems en 
de grondsoorten zich zullen aftekenen in kleur en 
structuurverschil van de vegetatie. Marius Boen-
der gaat voor deze waarneming uit meerdere 
standpunten en snelheden, waardoor het kunst-
werk met verschillende aangezichten en land-
schapsbeelden zal kunnen manifesteren.
Nog in 2006 zal deze schetsvisie naar een uit-
voeringsgereed ontwerp worden uitgewerkt. Elke 
fase van het ontwerpproces zal daarbij een go or 
no-go moment zijn, waarbij de kwaliteit van het 
ontwerp wordt beoordeeld.

Kostenraming/ subsidieaanvraag
Vanwege de schaal, de uitvoeringsplanning en de 
afstemming met andere inrichtingswerkzaamhe-
den in het gebied dienen we een projectvoorstel 
in voor één grote locatie. De totale projectkosten 
van het landartproject op de locatie “Kijk Nou! 
Schilderen met niveauverschil” worden volgens 
onderstaande kostenbegroting geraamd op 
€ 140.000,-- (exclusief BTW). We verzoeken de 
provincie Noord-Brabant het project in het kader 
van de regeling grootschalige kunstprojecten 
mede te financieren voor het maximale bedrag 
van € 60.000,--. Het ten laste van de gemeente 
blijvende deel kan gedekt worden uit de gebieds-
exploitatie van de zuidelijke stadsrand, waarin een 
kunstbudget is opgenomen. Indien de provincie 
de gevraagde subsidiebijdrage toegekend, is de 
financiering van dit grootschalige kunstproject 
verzekerd.
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Het ontwerp.

De hoofdvorm is die van een aanrol-
lende golf, maar er zit ook de bewe-
ging van het terugstromende water in.
Deze golfvormen moeten robuust zijn, 
12 meter hoog. Omdat, ze ook als er 
hogere planten zoals distels op groei-
en en de vormen daardoor ronder en 

zachter worden, toch als bruisende 
golven herkenbaar moeten blijven. 
Ondanks deze afmetingen lijken ze 
nog betrekkelijk klein.
De bovenkant van deze golven wil ik 
voorzien van een laag schelpengruis. 
Daardoor blijft de contour strak. 

Hierdoor kan een zeldzaam broedmi-
lieu voor meeuwen ontstaan, wat de 
herinnering aan het water versterkt. 
In het broedseizoen zou het betreden 
verboden moeten worden.





Ribbels in het zand.

Vóór de golven is er een gebied 
dat ik een reliëf wil geven in de 
ondergrond, vergelijkbaar met 
ribbels in het zand op het strand, 

en sporen van terugtrekkend water. 
Zoals dat ook kreken uitslijpt in dit 
type landschap. 
De dieper gelegen delen van de 

kreken staan in directe verbinding 
met de beek en worden door de 
stuwen in de beek met water gevuld 
gehouden. 











Het slagen van een ‘land-art werk’ 
hangt samen met een plan wat 
betreft onderhoud en de te verwach-
ten - of ‘bij te sturen vegetatie’. Daarbij 
opgemerkt, dat hoe kleinschaliger een 
vorm in de natuur is, hoe sneller hij 
overwoekerd zal worden en hoe 
dwingender onderhoud zal worden. 
Hoewel ik me al decennia verdiep in de 
vele kanten die er zijn aan landschap, 
cultuurlandschap en ecosystemen, 

kan het niet anders zijn, dan dat er 
expertise is binnen het Brabants Land-
schap die het ontwerp zoals het er nu 
is in ecologische zin kan versterken, 
aanvullen of verrijken.
Buiten het broedseizoen zijn de ‘paden’ 
ideaal voor een wandeling. En men 
kijkt vanuit dit standpunt boven op het 
werk, op de lijnen en op de groeistruc-
turen van de vegetatie. Het schelpkalk 
geeft tevens een andere vegetatie 

zonder dat deze locatie vreemd is. 
De begroeiing op de golven kan door 
schapen kort gegraasd worden, 
gecombineerd met het (een paar 
keer per jaar) wegmaaien van distels, 
houtopslag en dergelijke. Afhankelijk 
van het soort dieren dat gaat grazen 
moet de vorm hier en daar worden 
versterkt met technoweefsel of 
kunststof tegels waar gras doorheen 
groeit. 







Over vegetatie.

Enige jaren geleden zag ik een 
stuk terrein tussen snelwegen 
waar vakken uitgegraven wer-
den volgens ‘tekentafel lijnen’ 
en diepten, zonder dat er enig 
ontwerp aan ten grondslag lag.
Met enige verbazing zag ik hoe 
de vlakken een bepaald niveau 
kregen en pal ernaast lag het 
vlak soms 50cm of 80cm lager. 
De steile wanden zakten in en 
de natuur begon aan een nivel-
leringsproces.

Nu, jaren later tekenen de lijnen 
en vlakken zich nog steeds af 
in verschillende soorten vege-
tatie. 

Deze ontwikkeling volg ik al 
jaren en inmiddels heb ik ook 
honderden foto’s uit verschil-
lende seizoenen, prachtig. 
Hierin heb ik inspiratie gevon-
den voor de gedachte, dat 
wanneer je in staat bent steile 
wanden te stabiliseren, je heel 
strikte ecologische overgangen 
kunt maken. En je als het ware 
kunt beeldhouwen met de on-
dergrond en schilderen met de 
vegetatie, een uitdaging.

Er is dan geen sprake van on-
natuurlijk beplanten, er ont-
staan heel natuurlijk specifieke 
mini posities voor monocultu-
ren. 

Veel van de voorgaande be-
schreven ideeën komen voort 
uit waarneming. Maar zijn ook 
ingegeven door de gedachte 
dat veel ‘land art’ verloren gaat 
door de kracht van de natuur 
en door het gebrek aan onder-
houd. 

Door met de natuur mee te 
gaan wordt het onderhoud 
gemakkelijker en het beeld 
natuurlijker. 

Vooral omdat er twee verschil-
lende ‘natte’ gebieden ontstaan 
zullen heel andere soorten 
dominant worden. 

Als de waterpartijen diep ge-
noeg gehouden worden, dan 
zal deze tekening vooral in de 
winter, in water goed te zien 
blijven.

In dit ontwerp heb ik gezocht 
naar nieuwe manieren van het 
maken van landschappelijke 
overgangen van cultuur naar 
natuur. Van stad en park naar 
ruige natuur en stiltegebied. 
In de traditie van Jac. P. Thijsse 
en Ger Londo.



Het verhaal van de ontmoeting van het 
water met het land. Vertelt in aarde, 
water en in reliëf. Het  reliëf, onzicht-
baar, verscholen onder de vegetatie. 
Maar ook juist zichtbaar door de 
vegetatie die afhankelijk van het 
micromilieu eigen ecologische 
gemeenschappen vormt die als een 
schilderpallet het landschap structuur 
geeft, kleurt en tekent. 
De beschreven vormen in aarde 
(Golven aan de Zoom) hebben een 
hoogteverschil variërend van 2 meter 
onder het gemiddelde waterpeil 
(gwp) tot plus twaalf meter erboven. 
Deze hoogteverschillen worden 
in dit ontwerp opgezocht en 
versterkt. Ook door het gebruik 
van materialen, steile en minder 
steile wanden, wil ik een poging 
doen om niet alleen te beeld-
houwen met aarde of klei, maar 
ook kijken hoe ver men kan gaan 
met het creëren van omstandig-
heden die het beeld rijker maken 
aan plantensoorten. En daardoor ook 
plaats bieden aan het ontstaan van 
specifieke of onverwachte vormen van 
zeer plaatselijke monoculturen. Deze 
monoculturen zullen de lijnen van het 
reliëf volgen en daardoor extra 
tekening in het landschap geven. 



Bij dit deel van het ontwerp moet 
een keuze gemaakt worden. Óf 
men kiest voor enig onderhoud 
en dan zal er een rijke vegetatie 
ontstaan óf men laat het zoals de 
verwachting is, ‘verrieten’.
Dan ontstaat er een groot gebied 
met uitsluitend riet, maar ook dán 

speelt het reliëf in de ondergrond 
een prachtige rol. Als het riet over-
al even lang is zal in de toppen 
van de planten het reliëf van de 
ondergrond zichtbaar blijven. En 
met wind zal door de beweging 
weer een golvende zee te zien 
zijn.



Een golfpatroon.

In de richting van de zee, waar 
ooit het water vandaan kwam, 
krijgt het maaiveld een reliëf van 
water. Twee golfpatronen kuisen 
elkaar. In de lagere gedeelten 
zal water staan. 
Het is kwelwater afkomstig uit 
het zand van het hoger gelegen 
Brabant en heeft geen verbin-
ding met de beek. Dit kwelwater 
wordt wel aangevuld met regen-
water, dat tijdens buien het 
waterniveau zal verhogen. Het 
kan langzaam in de grond zak-
ken en bij een teveel overlopen 
in de beek. Het kan een moe-
rasachtig gebied worden. Moei-
lijk te betreden voor publiek. 
We zien nu dat twee verschillen-
de ecosystemen ontstaan. Eén 
ecosysteem met één constant 
waterniveau met het beekwater, 
in stand gehouden door stuwen. 
Daarnaast een ecosysteem met 
kwelwater en regenwater met 
een op en neer gaand water-
niveau. Het gebied waarin de 
golfpatronen zichtbaar zullen 
zijn.





Het ‘Dal van de Molenbeek” 
kent vele aspecten...

Het ontwerp voor het beschik-
bare grondgebied is relatief 
groot, 200 bij 400 meter. Het 
kent hoogteverschillen van 
min 2 meter tot plus 12 meter. 
Er moest met tal van zaken min 
of meer dwingend rekening 
gehouden worden, zoals: een 
leidingenstraat, spoorbaan, 
pompstation, ‘gewone’ akkers 
en rechte sloten.
Maar ook de ecologische 
hoofdstructuur (EHS) en, 
ecologische verbindingszones 
(EVZ). Beekloop, beekwater en 
kwelwater. Straks een rondweg 
met een rotonde die aansluit 
op de Antwerpse straatweg. 
Voor de randweg en de roton

de wordt, landschappelijk 
gesproken, een deel van de 
Brabantse Wal opgeofferd. 
Verderop voorbij de spoorbaan 
liggen vele vierkante kilometers 
akkers. Teruggegeven aan de 
natuur. Ongerepte verse nieu-
we natuur waar de komende 
decennia het traject naar ‘oer-
natuur’ ingezet wordt. 
En ‘verboden toegang’, niet 
voor de natuur maar wel voor 
natuurliefhebbers. 
Vroeger werd er een rigide lijn 
getrokken tussen de stad en 
de natuur. In dit project in Ber-
gen op Zoom, in het dal van 
de Molenbeek, is er een 
experiment in gang gezet om 

de overgang Stad/Park/
Natuur/Stiltegebied natuurlijker 
in elkaar over te laten gaan. 
Daarbij komt nog dat deze 
locatie voor ‘landschapskunst’ 
uniek is met name omdat je 
vanuit ‘de stedelijke rand’ óp 
het landschap kijkt. 
Er is een hoogteverschil van 
plus minus 12 meter en vanuit 
de huizen nog wat meer.
Veel milieuorganisaties zoals 
Rijkswaterstaat, Dienst Lan-
delijk Gebied, Brabants Land-
schap en Staatsbosbeheer 
vinden het steeds belangrijker 
om mensen -in de periferie van 
de rust- of stiltegebieden- van 
de natuur te laten genieten. Of 

er met schoolklassen in te trek-
ken en op onderzoek uitgaan.
Door deze unieke locatie kreeg 
het samenvoegen van al deze 
elementen opeens een prachtige 
logische samenhang. Indien dit 
plan uitgevoerd wordt, denk ik 
dat het een bijzondere plaats 
in Nederland gaat worden. Als 
beleving, maar ook een voor-
beeld van een samenwerking 
tussen partijen die vroeger niet 
op deze manier samenwerkten. 
Een landschapsontwerp tussen 
beeldhouwen, parkaanleg en 
teruggeven aan de natuur.
Mooi dat de provincie Noord 
Brabant er een voorbeeldproject 
in ziet.

Dit is een tekst gemaakt bij de 
presentatie van het voorlopig 
ontwerp van landschapskunst   
voor ‘Het Dal van de Molen-
beek’ aan de kunstcommissie 
en de wethouders van Bergen 
op Zoom.

28 juni 2007.
Marius Boender.
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