In lagen opgebouwd
De Heemtuin bevindt zich in park de Houtkamp. Dit park ligt
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 tijdelijk deze
tuin sieren, is de Heemtuin door mensenhanden gemaakt. Bij de
aanleg in 1970 zijn op verschillende plaatsen andere grondsoorten
naast de al aanwezige rivierklei in ‘lagen’ aangebracht. Hierdoor
ontstond een grote variatie aan grondtypen en bodemprofielen en
kon een grote 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.
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Hans van der Ham

Iris le Rütte

Sjoerd Buisman

Zonder titel | brons| 2004 – Zonder titel | keramiek | 2005
Zonder titel | keramiek | 2002 – Zonder titel | keramiek | 2002

De bomen hebben oren | brons | 2003 – Amor en Psyche | brons | 1998
Hond met zottenkap | brons | (zittend) 1998 – Vogelnestje | brons | 2011
Hond met zottenkap (liggend) | brons | 1999

Phyllotaxis | brons | 1989 – Phyllotaxis | brons | 1997
Crassula | brons |1995

‘Mijn werk gaat over de condition humaine. De in de Heemtuin
geëxposeerde beelden hebben geen titel; ze hebben geen
duidelijke relatie met een bepaalde omgeving. Ze zijn gemaakt
van brons en keramiek. Als het goed is ontstaan natuur en kunst
vanzelf. Ik zie mijn werk als een toevoeging aan de natuur; beide
zijn onafhankelijk van elkaar. Ik doe mee aan deze expositie,
omdat ik de Heemtuin een mooie plek vind voor mijn beelden.’

Theo Schepens
Zonder titel | rvs | 20??
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In dit lustrumjaar is voor de vierde maal in de Leiderdorpse
Heemtuin een beeldenexpositie ingericht. Dit maal hebben de
samenstellers zich laten inspireren door het thema ‘gelaagdheid’.
Vijf bekende Nederlandse kunstenaars hebben voor deze expositie
werken beschikbaar gesteld. Alle beelden zijn ruimtelijk of
driedimensionaal en dikwijls gemaakt van natuurlijke materialen,
zodat zij opgaan in hun omgeving.
Op de Waterschapsheuvel, een onderdeel van de Heemtuin,
hebben vijf kunstenaars in mei 2011 ter plekke een kunstwerk
gemaakt. Ook zij lieten zich hierbij inspireren door het thema
‘gelaagdheid’.
Alle beelden staan vrij opgesteld op een door de kunstenaar zelf
gekozen plek en voegen een extra dimensie toe aan de fraaie
waterpartijen en de beplanting van de Heemtuin.
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‘Ik zie kunst in de Heemtuin als een onmogelijkheid tot
versmelting tussen mens en natuur. In de natuur geldt het recht
van de sterkste ten koste van zwakkere. Er is geen dialoog met
de natuur mogelijk. De zeer hiërarchisch en autoritair ingestelde
natuur zal het beeld gaan overwoekeren of proberen te doden
door middel van erosie. Daarom staat er nu één beeld en geen
acht, zoals oorspronkelijk gepland.’

5

4
1

P

3

4
2

‘De natuur heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in mijn werk
en vormt mijn inspiratiebron. Sinds 1968, toen ik begon als
kunstenaar, heb ik talrijke werken gemaakt waarin de levende
plant als onderwerp figureerde. Later ben ik groeiprocessen
van planten of bomen gaan registreren. Omdat ik geen officiële
beeldhouwopleiding heb genoten kon ik op een heel onorthodoxe
manier werken met de meest uiteenlopende materialen. Zo
ontstonden de Phyllotaxis-beelden. Phyllotaxis is de studie van
bladstanden, waarbij men kijkt hoe de bladeren rond een stam of
tak zijn gegroepeerd. De spiralende bladstand van bijvoorbeeld
een palm of een bleekselderij vormt een belangrijk uitgangspunt
voor mijn beelden uitgevoerd in beton, hout of brons. De
phyllotaxis loopt dan ook als een rode draad door mijn oeuvre.’

Christien Rijnsdorp
Prik | katoen, latex rubber, pu-schuim | 2007
Eilanden | katoen, latex rubber, pu-schuim | 2009
Duo | katoen, latex rubber, pu-schuim | 2011
‘In 2007-2008 stond er van mij ook een groepje van zeven beelden
in de Heemtuin. Toen ik opnieuw gevraagd werd zei ik graag ja,
want het is een prachtige omgeving. De huidige kunstwerken zijn
gemaakt van poly-urethaanschuim en latex rubber, materialen die
het wel een half jaar, maar niet jaren buiten kunnen uithouden.
Mijn objecten zijn meestal dierlijk, maar ze vertellen veel over
het vreemde van ons bestaan en het menselijk onvermogen. Mijn
beelden voelen zich fijn buiten. Het lijkt of ze daar altijd gestaan
of gelopen hebben. Werkelijkheid en fantasie lijkt mij een mooi
onderwerp, mijn beelden lijken wel op dieren, maar zijn het niet.’
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‘In veel van mijn beelden speelt de natuur een rol. Ik verwerk
blaadjes of zaden in mijn werk, zoals bij ‘Amor en Psyche’. De
vleugels van de libelle zijn uitvergrote esdoornzaden. In mijn werk
gaan kunst en natuur vaak samen. Daarom vind ik de verhalen
uit Ovidius’ Metamorphosen, waarin wordt uitgelegd waarom de
natuur er uitziet als ze eruit ziet, ook zo mooi.
In mijn werk zie je eigenlijk altijd twee dingen samengevoegd. Heel
vaak de natuur en de mens (Amor en Psyche) of een dier met een
mens. Mijn hondjes zijn eigenlijk net mensen met narrenkapjes en
in het vogelnestje broedt een mensenpaar.
Eigenlijk heeft de Heemtuin helemaal geen kunstwerken nodig.
De tuin is al een kunstwerkje van zichzelf. De werken moeten zich
bescheiden voegen naar deze kleinschalige weelderige omgeving.’
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Johan Sietzema
Verloren grond | wilgenteen, wilgenstammen, stokken, klei | 2011
‘Als landschapskunstenaar werk ik bij voorkeur met materialen uit
de directe afgeving. Verder is de menselijke maat uitgangspunt.
Je moet je werk alleen en op eigen kracht kunnen maken, eigenlijk
zoals de natuur zelf ook te werk gaat. Opgaan in de natuur is
heerlijk, maar dat gaat natuurlijk niet. De kunstenaar doet een
ingreep, hoe klein die ook is. Hij handelt vanuit de cultuur en voegt
iets toe.
Voor dit beeld heb ik wilgenteen gebruikt. Ik probeer met dit beeld
het samengaan van cultuur en natuur te verbeelden. Stel je voor, je
gooit een bal gemaakt van klei in het water, het water spettert op.
Het beeld is een gestileerde afbeelding van deze beweging.’

Karin van der Molen
Vlieg | hooi en wilgentenen | 2011
‘Ik ben schilder en beeldhouwer. Meestal werk ik met natuurlijke
materialen en maak ik een beeld speciaal voor een plek. Ik kies
vaak voor simpele vormen en streef naar eenheid van beeld en
omgeving, van mens en natuur. Dit beeld is gemaakt van hooi
en wilgentenen. Materiaal dat overal in Nederland voorkomt en
flexibel en zacht is om mee te werken. Hoewel deze materialen
traditioneel altijd gebruikt worden om bijvoorbeeld manden te
maken, vind ik het leuk om er moderne vormen van te vlechten.
Kunst is voor mij een brug naar de oneindige mogelijkheden van
het bestaan of naar alle lagen die de wereld ons biedt, maar die
we niet altijd direct zien.’

Wim Schermer

Wia Stegeman

Paal en perk | multiplex, kippengaas | 2011

Kassen voor kiemkracht
(of Hoe een bijdrage te leveren aan de groei van planten)

‘Mijn werk wordt veelal in beweging gebracht door de wind en
dat betekent dat de manier waarop ik construeer essentieel is.
Het moet sterk zijn, maar wel kunnen bewegen. De wisselwerking
tussen natuur en cultuur houdt me al lange tijd bezig. Ik maak
graag werk dat buiten staat, de ruimtelijkheid is daar zo anders
dan in een gebouw. Ook speelt de schaal waarop je werkt een rol
en daarmee het perspectief. Mijn beeld is gemaakt van multiplex
en kippengaas.
De wisselwerking tussen natuur en cultuur intrigeert mij al lange
tijd. Wat is nu cultuur, natuur en wat is kunst?’

| hout, spiegels | 2011

Ninette Koning

‘Ik zie kunst als een manier om de verborgen werkelijkheid
zichtbaar te maken. Hier in de Heemtuin als de communicatie
tussen planten en mensen. De kijk op natuur is cultureel bepaald.
Kunst is voor mij een manier om de wereld en het leven te
begrijpen.
Mijn kunstwerk bestaat uit twee kassen van binnen bekleed met
spiegels en van buiten zwart gemaakt. In de kassen kun je je als
bezoeker even alleen wanen met de planten in de kas. Ik nodig de
bezoeker uit positieve gedachten te sturen naar de planten. De
spiegels geven een lijnenspel met oneindige lijnen en zijn bedoeld
om deze positieve gedachten te versterken.’

Sambucus Floribunda | takken, hout | 2011
‘Ik word geïnspireerd door mijn directe omgeving binnen- en
buitenshuis, maar ook tijdens reizen, met veel oog voor detail en
voor kleine dingen waar anderen aan voorbijgaan. Vaak dragen
deze een geschiedenis met zich mee. Het verval van materiaal
dat zichtbaar wordt in de textuur, de huid is een aanleiding om
er mee te gaan werken. Trouvailles worden gecombineerd met
andere materialen die qua kleur en textuur bij elkaar passen of
op elkaar reageren. Dit leidt tot versterking of tot contrast. Ik
vind de Heemtuin een prachtige tuin met plekken die inspireren
tot nieuw werk. Het onderwerp gelaagdheid spreekt me aan,
gelaagdheid kom je constant tegen in de natuur. Bij mijn beeld is
het uitgangspunt de bloesem van de vlier (sambucus). Deze heeft
een strenge en geometrische opbouw en daarna een explosie van
bloemetjes. Dit geeft de chaos en de orde en ook de gelaagdheid
in de natuur goed weer.’

Merijn Vrij
Hekwerk | takken | 2011
‘Het door de Heemtuinbeheerder gemaakte hek uit gebogen
takken vormt het uitgangspunt voor mijn kunstwerk. De
schijnbaar toevallig gebruikte stronken en takken geven een
mooi ritme langs een aantal paden. Een hek met een prachtig
organisch karakter. Dit heb ik in hetzelfde ritme van palen en
takken verlengd, verhoogd en doorgetrokken naar de andere zijde
van het pad. Door een eenvoudige ingreep wordt het gehele hek
onderdeel van een kunstwerk. Ik heb hierbij materialen gebruikt
die in de Heemtuin te vinden waren. Dit sluit goed aan bij de sfeer
van de tuin. Het materiaal was er al, ik maak het alleen zichtbaar
door er een kunstwerk mee te maken. Schoonheid en natuur zijn
belangrijke elementen in mijn werk.’
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Openingstijden

Informatie

De Heemtuin is het gehele jaar
open voor wandelaars
Van maandag tot vrijdag
van 8.00 tot 17.00 uur
Op zaterdag en zondag
van 15.00 tot 17.00 uur
Van december t/m maart
in het weekend gesloten

heemtuin2010@gmail.com
www.leiderdorp.nl
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Concept en realisatie
expositie ‘De Heemtuin verbeeld IV’
Aris de Bakker, Brigitte Linskens
Vormgeving Biskaje, Leiden
Fotografie Aris de Bakker, Jozua
Dekker, Patrick Ploeg
Druk Puntgaaf drukwerk, Leiden

De Heemtuin ligt in
Park de Houtkamp
Van Diepingenlaan, Leiderdorp
De Heemtuin heeft twee
ingangen:
Van Diepingenlaan en
Persant Snoepweg
tegenover Verpleegtehuis
Leythenrode
Routebeschrijving:
www.natuureducatie.nl

Milieuvriendelijk gedrukt op 100% chloorvrij 130 grams Biotop (FSC).
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Verloren grond

Ninette Koning

Spiegelbollen | wilgentenen | 2010

Karin van der Molen

Roel Teeuwen maakte dit drijvende object tijdens atelier
Heemtuin 2010. Teeuwen werkt met natuurlijke materialen zoals
wilgentenen. De beelden ‘Stengels’ en ‘Op weg naar het licht’
maakten deel uit van de eerste expositie De Heemtuin Verbeeld I
(2007-2008).
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