
KEES BIERMAN
OEVERVERBINDING / 2015
BETONIJZERS  

De Heemtuin is aangelegd, geconstrueerd. 
Het beeld ‘Oeververbinding’ is ook gecon-
strueerd, maar verwijst naar wat de natuur 
of de mens als eenvoudige oeververbinding 
tot stand kan brengen: een omgevallen of 
omgehakte boom die de ene kant met de 
andere kant verbindt. De vorm is een 
gestileerde boomvorm van een eigentijds 
materiaal.

CLARA POUDEROIJEN
TAFEL OVER WATER / 2015 / HOUT 

Een tafel met stoelen zie ik als symbool voor 
een plek waar men samen komt en contact 
met elkaar maakt. Door de ene kant van de 
tafel op de ene oever te zetten en de ande-
re op de andere oever ontstaat een gevoel 
van onmogelijkheid om elkaar te bereiken. 
Het stromende water staat tussen hen in. 
Tegelijkertijd overbrugt de tafel het water 
en brengt de oevers dichter bij elkaar: het is 
mogelijk. 

MARIAN MEERBEEK
WATERBOLLEN / 2015 / GLAS, 
METAAL 

Mijn werk gaat over het effect van licht 
(beweging, schittering) op water. Water is 
de bron van alle leven en verbindt mensen. 
De vier elementen vormen de rode draad 
in mijn werk. Het glas wordt gemaakt met 
zand en vuur, maar je hebt er ook lucht bij 
nodig en water. 
Voor het blazen van de glazen bollen werk ik 
samen met een ambachtelijke glasblazerij. 

De glazen bollen worden van restglas en 
afvalglas gemaakt. 
Ik vind duurzaam werken en hergebruik 
van materialen heel belangrijk.

ARNO ARTS
PAPER LACE PASSERELLE / 2015 /HOUT
EXTRA BEELD: MCCROSS / 2015  

Ik wil laten zien dat alledaagse dingen bij-
zonder kunnen zijn. Bijvoorbeeld door ze 
exclusief te maken. Door een klein voorwerp 
heel groot uit te voeren of door dingen met 
elkaar te verbinden waardoor iets nieuws 
ontstaat. In de Heemtuin geef ik een witte 
taartrand een andere betekenis. 
Het wordt een poort die een pad overbrugt. 
Ik wil dat mijn werk opvalt maar ook dat het 
er vanzelfsprekend uitziet.
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MARK OONK
ONDER ONS / 2015 
POLYPROPYLEEN, NYLON 

Een Heemtuin is natuurlijk dé plek om inter-
fl oraal contact te leggen; de omstandigheden  
voor de daar groeiende planten zijn ideaal 
en de bloemen kunnen zo ontspannen hun 
verhaal vertellen. ‘Onder ons’ bestaat uit een 
aantal drijvende bloemen, die zijn samen-
gesteld uit kunststof gieters. De bezoeker kan 
d.m.v. een smartphone en de te scannen code 
communiceren met deze bloemen. 

Verbeeld 
No. 8

V
A

N
 3

1
 M

E
I



YVONNE HALFENS
DRIJVEND OP DE VERGETEN WOLK 
VAN HET WETEN / 2005 / KERAMIEK, 
PERSPEX, PLASTIC

De titel verwijst naar begrippen uit de chris-
telijke mystiek. In een middeleeuwse tekst 
wordt gesproken over het achterlaten van alle 
aardse zaken als de wolk van vergeten om 
zo het contact met God te bewerkstelligen 
in de wolk van niet-weten. Om dichter bij de 
volmaaktheid te komen moet men alle weten 
achter zich laten om uit te komen bij de wolk 
van niet-weten. De figuur drijft op het water 
met zijn hoofd in een ‘wolkig’ vierkant.

EGIED SIMONS
ARBOR MORGANA / 2015 / SPIEGEL 
WILGENTENEN, RIET, LENS  

Ik gebruik wilgentakken en rietwortels. Die 
zijn zeer geschikt om een donkere kamer 
mee te maken. In het plafond van de koepel 
zit een grote lens met daaronder een ronde,  
witte tafel. Door de lens wordt de wereld 
boven de hut op de tafel geprojecteerd: 
het natuur kundige principe van de camera 
obscura. Als je het tafelblad draait, gaat het 
omhoog of omlaag. Draai je het naar bene-
den, dan worden de beelden dichtbij scherp. 
Draai je het omhoog, dan stel je scherp op de 
wolken.

PETER VAN DEN AKKER
MENSENMENS / 2014 / CORTENSTAAL 
EXTRA BEELD: TURNING POINT / 2014

Mijn beelden zijn ruimtelijk en komen goed 
tot hun recht in een natuurlijke omgeving, 
zeker in de Heemtuin. Het metaal vormt een 
mooi contrast met de natuur. Natuur- en 
mensbeeld vormen mijn inspiratiebronnen: 
verhoudingen tussen mensen, verschuivin-
gen in wereldculturen, veranderingen in 
techniek en architectuur. Het zijn allemaal 
beelden en sferen die naast en met elkaar 
bestaan. 

LA CRUZ & HELWEG
BOOTBRUG / 2015 / HOUT

Bootbrug bestaat uit houten bootjes, die met 
elkaar een brug in aanbouw vormen. De boot-
jes zijn ca. 40 cm lang en vertegenwoordigen 
allerlei typen boten. Het geheel vormt een 
gereguleerde boteninvasie. Ze liggen afwisse-
lend in de positie heen of terug, naast elkaar. 
Nederlanders zijn een watervolk. Ze zijn goed 
in het bouwen van boten maar ze zijn ook 
letterlijk en figuurlijk bruggenbouwers. Beide 
doe je samen. Daarom zijn alle bootjes in het 
kunstwerk onderling met elkaar verbonden 
tot een geheel: een brug die bijna af is.

OPENINGSTIJDEN

De Heemtuin is het gehele jaar open 
voor wandelaars: ma-vrij 8-17 uur, 
za-zo 15-17 uur. 

RONDLEIDINGEN (OP AANVRAAG)

info@kunstindeheemtuin.nl  

BEREIKBAARHEID

De Heemtuin heeft 2 ingangen:
1 –  Van Diepingenlaan  

t.o. de kinderboerderij
2 –  Persant Snoepweg t.o. 

Verpleegtehuis Leythenrode.

INFORMATIE

info@kunstindeheemtuin.nl 
www.kunstindeheemtuin.nl

VRIEND WORDEN VAN STICHTING 
KUNST IN DE HEEMTUIN? 

Dat kan! Houdt u van natuur, 
cultuur of een combinatie? Geef u 
dan op als vriend. Met een jaarlijkse 
bijdrage van minimaal €15,- steunt 
u de stichting en maakt u toekom-
stige exposities mogelijk. Vrienden 
genieten voordeel bij evenementen 
en workshops. 
Uw bijdrage ontvangen wij graag 
op: NL77 INGB 0006 0719 01 t.a.v. 
Stichting Kunst in de Heemtuin
o.v.v. ‘Vriend 2015’ 
Aanmelden:  
info@kunstindeheemtuin.nl

Concept/realisatie – Aris de Bakker
Vormgeving – Biskaje.nl
Fotografie – Aris de Bakker e.a.
Druk – Puntgaaf drukwerk 

Ingang 
Persant 
Snoepweg 

Ingang 
Waterschapsheuvel

Ingang 
van Diepingen laan

 1 Peter van den Akker 
 2 Mark Oonk 
 3 Peter van den Akker 
 4 Vendel & de Wolf
 5 Jos Smink 
 6 Kees Bierman  
 7 Clara Pouderoijen 
 8 Jos Smink 

 9 Marian Meerbeek 
 10 Vendel & de Wolf
 11 Yvonne Halfens  
 12 Arno Arts 
 13 Egied Simons 
 14 Arno Arts 
 15  Ruben la Cruz & 

Karolien Helweg

BEELDEN IN DE HEEMTUIN
De Heemtuin bevindt zich in park de Houtkamp, midden 
in de gemeente Leiderdorp en vormt een groene oase van 
rust in de drukke Randstad. Enkele paden leiden vanuit de 
Houtkamp naar de Heemtuin. Net als de beelden die deze 
tuin tijdelijk sieren, is de Heemtuin door mensenhanden 
gemaakt. Bij de aanleg in 1970 zijn op verschillende plaat-
sen diverse grondsoorten naast de al aanwezige rivierklei 
in ‘lagen’ aangebracht. Hierdoor is een grote variatie aan 
grondtypen en bodemprofielen ontstaan en kon een gro-
te diversiteit aan planten, struiken en bomen worden 
aangeplant. Dit geeft de tuin in ieder seizoen een ander, 
verrassend aanzien. Sloten, waterpartijen en kronkelige 
paden scheiden de verschillende landschapselementen 
zoals de hooiweide, het hakhoutbosje en de akker. Ook 
veel inheemse diersoorten voelen zich hier thuis.

De beeldenexpositie De Heemtuin Verbeeld VIII is samen-
gesteld in opdracht van de Stichting Kunst in de Heem-
tuin. Het thema van de tentoonstelling is ‘overbruggen’. 
De Heemtuin is doorkruist met sloten, vijvers en een beek. 
Het is een inspirerende plek om vanuit de beeldende 
kunst aandacht te besteden aan het in de Heemtuin aan-
wezige water en met name het overbruggen daarvan.
Tevens wil de stichting met dit thema aandacht vragen 
voor het maatschappelijke belang om in het leven van 
alledag tegenstellingen te overbruggen, verbindingen 
te leggen en toenaderingen en handreikingen tot stand 
te brengen. Denk aan het overbruggen van verschillen 
tussen jong en oud, arm en rijk en groot en klein. De ten-
toonstelling zelf is al een magnifiek voorbeeld hoe natuur, 
kunst en cultuur met elkaar verbonden kunnen worden.

Heemtuin Verbeeld is mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van:

VENDEL & DE WOLF 
LEAP OF FAITH / 2015 / KROOS, HOUT

EXTRA BEELD: WHAT HAPPENS AFTER DARK? 
2015

Het pad van kroos is een drijvend pad.  
Je weet dat je er niet overheen kunt lopen 
maar er is twijfel. ‘Als ik nu heel erg denk 
dat het kan… Misschien lukt het dan?’ Het is 
een fantasie die wij hadden als kind. In onze 
gedachten kunnen we het belopen. Het is de 
‘leap of faith’ (de sprong in het diepe) die je 
moet maken om tegenstellingen te overbrug-
gen. Je kunt tenslotte alleen toenadering tot 
stand te brengen als je je openstelt voor het 
onmogelijke. 

JOS SMINK
HANDEN OP STAM / 2015 / HOUT
EXTRA BEELD: WEDEROPBOUW / 2015 

Aan beide kanten van een waterloop wil 
ik  armen van gestapelde boomstammen 
opbouwen die uitlopen in twee handen  
waardoor een halve boog wordt gevormd. 
Boven het water komt een handreiking tot 
stand die de waterscheiding in het landschap 
lijkt te overbruggen. Door de spiegeling in het 
water is de cirkel rond en wordt er een kring-
loop zichtbaar. De natuur als inspiratiebron 
om nieuwe verbindingen te leggen.

1

2

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

3


