Jaarverslag 2013
Stichting Kunst in de Heemtuin

Voorwoord

Geachte lezer,
Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Stichting Kunst in de Heemtuin te Leiderdorp. In dit jaarverslag zijn - in een
notendop - de activiteiten van onze stichting opgenomen die hebben plaatsgevonden het afgelopen jaar.
Het jaar 2013 stond voor de stichting in het teken van 'Overvloed'. Overvloed was de titel van de door de
stichting georganiseerde tentoonstelling in de Heemtuin in Leiderdorp. Met deze titel wilde de stichting de
uitgenodigde kunstenaars uitdagen om met hun kunst tegenstand te bieden aan het crisisgevoel in ons land.
De opening van onze tentoonstelling werd druk bezocht, waarmee werd aangetoond dat het een juiste
beslissing was van het bestuur om deze opening te laten plaatsvinden tegelijk met de zogenoemde 'Dag van
het Park'. Hierdoor werd onze tentoonstelling direct 'op de kaart gezet' en kon zij daardoor rekenen op een
warme belangstelling van de inwoners van Leiderdorp, alsmede van de inwoners van de aanliggende Leidse
regio.
Een speciale dank gaat uit naar onze subsidiënten. Dankzij hun subsidiebijdragen kon de stichting haar
tentoonstelling en de daarmee verband houdende activiteiten, zoals workshops en rondleidingen, organiseren
en uitvoeren. Zonder hun steun was dat niet mogelijk geweest.

Marc Neve,
Voorzitter

Leiderdorp, 26 november 2014
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1. Jaartentoonstelling Heemtuin Verbeeld VI

Tentoonstelling 2013
De tentoonstelling Heemtuin Verbeeld, beelden in de Heemtuin, duurde van 1 juni tot 1 november 2013 en
vond plaats in de Heemtuin te Leiderdorp. Het thema van deze tentoonstelling was Overvloed.
De Heemtuin Verbeeld tentoonstelling bestond uit twee delen:
•
Een beeldententoonstelling, waaraan Linda Verkaaik, Carla Rump, Nikki van Es, Nicolas Dings, Richard
van der Koppel, Carel Lanters, Herman Lamers, Daphne Riedijk, Joke Schoneveld en Laura Sassen met
één of meerdere werken deelnamen.
•
Atelier Heemtuin, dat in de eerste helft van juni plaats vond. Drie kunstenaars, Laura Sassen, Schoneveld
en Van Adrichem en Liesbeth Takken maakten ter plekke een groot kunstwerk, waarbij ze kinderen,
jongeren en ouderen bij de ontwikkeling en uitvoering van hun project betrokken.
In de bijlage zijn foto’s en een korte beschrijving van de kunstwerken opgenomen.
Locatie De Heemtuin
De Heemtuin in Leiderdorp vormt een prachtige locatie voor het tentoonstellen van beelden, mits de maat en
het materiaal van de beelden in harmonie zijn met de omgeving. De Heemtuin kent een oud en een nieuw
gedeelte. Het oude deel heeft twintig verschillende landschappen en diverse waterpartijen, een bron en een
beekje. De hier geplaatste beelden kennen een zekere intimiteit. Het nieuwe deel heeft een grote vijver en
lange zichtlijnen. Dit deel leent zich uitstekend voor wat grotere beelden. Belangrijk is daarbij de intensieve
samenwerking tussen de beheerder van de Heemtuin.
Visie bij keuze kunst voor Heemtuin Verbeeld
Bij elke tentoonstelling gaan we uit van de harmonie tussen de geëxposeerde objecten en de Heemtuin. De
autonome kunstwerken gaan een relatie aan met het groene decor van de Heemtuin. De tentoonstellingen zijn
een uitwisseling tussen natuur en kunst en hebben een ontmoeting van de natuurliefhebber en de kunstenaar
tot gevolg. De natuur is altijd een belangrijke inspiratiebron voor kunstenaars geweest. Vroeger kozen
kunstenaars elementen als bomen, bloemen of rivieren als onderwerp voor hun schilderijen. Tegenwoordig zijn
er kunstenaars die natuur transformeren tot kunst, bijvoorbeeld door elementen van natuur en landschap te
ordenen, te accentueren en opnieuw vorm te geven. De kunstenaar probeert daarbij vaak tot het 'wezen' of de
'kern' van de dingen door te dringen. Hij kijkt om zich heen en interpreteert die wereld in zijn werk. Hij doet er
iets mee, waardoor de toeschouwer nieuwe impulsen krijgt aangeboden en met andere ogen naar de natuur
kijkt.
Waarom het thema Overvloed ?
Nederland is in crisis. Alles wordt minder. Minder geld, minder uitgaan, minder op vakantie, minder luxe en
minder kunst en cultuur. Maar in de tuin om de hoek, de Heemtuin, groeit en bloeit alles in overvloed. Bomen,
planten en bloemen trekken zich niets aan van crisisgevoelens, maar doen uitbundig hun best. Vogels en
insecten bouwen nesten en zoeven rond. Er heerst geen crisis in de Heemtuin. De tentoonstelling ‘Overvloed’
gaat het crisisgevoel te lijf.
Opening
De opening vond plaats tijdens de dag van het park op zaterdag 16 juni 2013 om 14.00 uur door Leo Maat,
wethouder van Leiderdorp. Na de opening was er een rondleiding langs de beelden in de Heemtuin, waar op
diverse locaties leerlingen van de muziekschool optraden.
Wethouder Leo Maat opent de tentoonstelling.
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Atelier Heemtuin
Drie kunstenaars, Laura Sassen, Schoneveld – Van Adrichem en Liesbeth Takken hebben in het kader van Atelier
Heemtuin een werk ter plekke gemaakt.
Kunstenaarsduo Schoneveld – Van Adrichem - Leithon LampeDoesa
Het Leidse kunstenaarsduo Schoneveld – Van Adrichem ging met
jongeren aan de slag om een nieuwe Leiderdorpse bloemsoort te
ontwikkelen. Het thema van dit jaar ‘Overvloed’ verwerkten ze als
volgt: ‘Een van de gevolgen van de huidige crisis is dat we anders gaan
kijken naar onze consumptiemaatschappij, waarbij mensen heel
makkelijk spullen weggooien’, vertelt Joke Schoneveld. ‘Wij werken
altijd al graag met gebruikte materialen en gaan dit nu ook doen met de
deelnemers aan het atelier. De bedoeling is om met oude
lampenkappen, materialen uit de Heemtuin en restmateriaal als
doppen en lege flesjes een nieuwe Leiderdorpse bloemsoort te
ontwikkelen: de Leithon LampeDoesa. Daarvan gaan we vervolgens bij de Waterschapsheuvel in de Heemtuin
een groot bloemveld maken.’
Laura Sassen - Spinsels
Laura Sassen gaf meerdere Spinsel-workshops voor senioren. Op
uitnodiging van Stichting Kunst in de Heemtuin heeft de kunstenares
haar kudde Spinsels, beestachtige kunstschepsels, aangevuld met
nieuwe exemplaren. Tijdens de workshops wilde Laura Sassen samen
met bewoners van de Ommedijk en andere geïnteresseerde senioren
een kudde van zo’n honderd Spinsels creëren en deze vervolgens
uitzetten in de Leiderdorpse Heemtuin. Dat is gelukt.
De Spinsels zijn gemaakt van was, schelpen en boetseerklei en
geïnspireerd op de natuurlijke omgeving van de Heemtuin. ‘We gaan
net zo lang door tot we een kolonie hebben: Spinsels in overvloed. Mijn
ervaring is dat de kudde snel groeit. Ieders verbeelding wordt geprikkeld door de Spinsels om eigen soorten te
creëren.’
Liesbeth Takken - Land-Art
Haar motto is: Sociale Sculptuur: ‘…making the invisible visible…’.
Kunstenares Liesbeth Takken ging aan de slag met een groep
schoolkinderen. Zij maakten op de Waterschapsheuvel een vergankelijk
kunstwerk met materialen die gevonden kunnen worden op het terrein.
Titel: Time-Line: Overvloedig tijdsfenomeen. ‘We zullen via maaien,
graven, strooien, stapelen en wellicht ook zaaien een grote
architectonische tekening laten ontstaan die past op de plek. Kinderen
kunnen mogelijk langs de rand eigen monumentjes maken.’ De
workshops vonden plaats in juni bij de Waterschapsheuvel .
Extra workshop en rondleiding
Op zondag 20 oktober organiseerde de stichting Kunst in de Heemtuin in samenwerking met het Milieu
Educatief Centrum (MEC) een aantal activiteiten in de Heemtuin, waaronder een workshop 'Leithon
Lampedoesa's maken’ onder leiding van het Leidse kunstenaarsduo Schoneveld - Van Adrichem. Zij waren al
eerder met jongeren aan de slag geweest om de nieuwe Leiderdorpse bloemsoort 'Leithon LampeDoesa's' te
creëren. Het resultaat daarvan was vanaf half juni te bewonderen op de Waterschapsheuvel in de Leiderdorpse
Heemtuin. Daarnaast vond een rondleiding plaats.
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Rondleidingen en bezoekers
Er zijn drie rondleidingen langs de kunst in de Heemtuin gegeven. Daar hebben zo’n 70 bezoekers aan
deelgenomen. Daarnaast zijn er vele bezoekers geweest. Het aantal bezoekers is moeilijk in te schatten. Wij
denken dat wij onze doelstelling (duizend bezoekers) ruim hebben gehaald.
Educatie
Het Milieu Educatief Centrum heeft een educatief project ontwikkeld genaamd Kunstwerken in de Heemtuin,
een ontdekkingstocht langs kunst in de buitenlucht. Het project is aangeboden aan scholen en daar is met veel
plezier gebruik van gemaakt. Gedurende het hele seizoen hebben ouders met kinderen aan de hand van de
werkmap de beeldenroute bezocht. Er zijn tevens twee woensdagmiddagen (kinderactiviteit) aan de kunst in
de heemtuin besteed. Beide middagen zijn door 30 kinderen bezocht. Tijdens de zondag openstelling is de
route als boekje uitgegeven voor volwassenen. Er zijn 60 gezinnen mee aan de slag gegaan.
Kleine tentoonstelling Atrium Gemeentehuis
Tijdens Heemtuin Verbeeld was een bronzen plastiek van Linda Verkaaik in het Atrium van het gemeentehuis
van Leiderdorp te zien. Bij het kunstwerk waren folders van de tentoonstelling in de Heemtuin verkrijgbaar.

Duurzaamheid
De Heemtuin wordt op een duurzame manier beheerd. Bij de plaatsing van de beelden wordt de grootste
zorgvuldigheid betracht ten aanzien van de flora. Alle correspondentie en folders van de stichting worden
gedrukt op eco-papier.
Vrienden van de Stichting Kunst in de Heemtuin
Inmiddels hebben we 17 vrienden. Voor 15 euro of meer per jaar helpen zij de stichting haar werk voort te
zetten. Zij krijgen daar het volgende voor terug:
•
eenmaal per jaar de beeldenexpositie De Heemtuin
•
uitnodigingen voor manifestaties in de Heemtuin
•
gratis toegang bij lezingen en andere evenementen
•
gereduceerd tarief voor rondleidingen
•
eenmaal per jaar een speciale vriendenbijeenkomst.
Stormschade
Een week voor het einde van de tentoonstelling heeft de storm helaas één van de kunstwerken geveld. De kas,
waarin het werk Angst Leren van Nicolas Dings stond, is volledig weggeblazen en daarmee ook een groot deel
van zijn werk. Stichting Kunst in de Heemtuin heeft een verzekering afgesloten voor dit soort calamiteiten en
de verzekeraar heeft de schade vergoed.
Organisatie Heemtuin Verbeeld
Heemtuin Verbeeld is georganiseerd door Aris de Bakker en Brigitte Linskens in opdracht van de Stichting Kunst
in de Heemtuin en in samenwerking met het Milieu Educatie Centrum, de gemeentewerken Leiderdorp en de
beheerder van de Heemtuin. De selectie van de kunstenaars is gedaan door de stichting Kunst in de Heemtuin
in samenwerking met het MEC. Het Educatieprogramma is ontwikkeld en uitgevoerd door het MEC.
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Financiële ondersteuning
Heemtuin Verbeeld is mogelijk gemaakt dankzij de genereuze financiële steun van:
Gemeente Leiderdorp , Fonds 1818 en Prins Bernard Cultuurfonds.

Publiciteit
Ter begeleiding van de tentoonstelling is een informatieve folder verschenen. De folder geeft informatie over
de kunstwerken en de kunstenaars, de stichting en de Heemtuin met een plattegrond. De folder was
verkrijgbaar bij de ingang van het park, het gemeentehuis, het MEC en in de bibliotheek. De gemeente geeft
nieuwe bewoners een map met informatie over Leiderdorp met onder andere de folder van de Heemtuin
Verbeeld. Voor extra informatie is er de website: www.kunstindeheemtuin.nl. Er zijn aankondigingen
verschenen op de gemeentepagina en in lokale kranten. Vooral de lokale pers heeft veel aandacht besteed aan
de tentoonstelling.
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2. Financiën
Heemtuin Verbeeld is mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de gemeente Leiderdorp, het Prins
Bernard Cultuurfonds en Fonds 1818. Daarnaast leveren de Vrienden van de Heemtuin een bijdrage. Hieronder
staat het financiële overzicht van 2013. Een uitgebreide verantwoording is te vinden in het financieel
jaarverslag.
Verantwoording tentoonstelling: De Heemtuin Verbeeld VI - 2013

Uitgaven
Huur kunstwerken
In situ werken
Vervoer, plaatsing
Bordjes kunstwerken
Verzekering
Rondleidingen
Afbouw, vervoer terug
Lesbrief MEC
Flyer, posters en redactie
Projectleiding
PR en representatiekosten
Advertentie BK-info
Bureaukosten Stichting
Workshops
Eigen risico schade herfststorm
Opening

Prijs per
eenheid
€ 500
€ 1.500

Aantal
8
3

Bedrag
€ 4.000
€ 4.500
€ 1.654
€ 500
€ 1.008
€ 160
€ 200
€ 1.000
€ 2.437
€ 5.480
€ 173
€ 172
€ 236
€ 250
€ 250
€ 150

TOTAAL UITGAVEN

€ 22.170

Inkomsten
Gemeente Leiderdorp
Fonds 1818
Prins Bernhard Cultuurfonds
Vrienden van de Heemtuin

€ 15.000
€ 4.000
€ 3.000
€ 215

TOTAAL INKOMSTEN

€ 22.215
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3. Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond in 2013 uit:
Marc Neve, voorzitter
Elise Verberg, secretaris (afgetreden eind 2013)
Erik Donatz, penningmeester
Ina Galavazi, lid
Ageeth Rentrop, lid
Iris le Rütte, lid
Stephanie Lutz, lid
Eind 2013 zijn twee nieuwe leden toegetreden:
Carla van Deursen, secretaris, als opvolger van Elise Verberg
Heleen Groenendijk, lid
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Bijlage 1 - Kunstenaars en kunstwerken 2013
Richard van der Koppel
Enlightenment III | metaal gekleurd | 2013
‘Ik heb mij toegelegd op figuratieve vormgeving waarin de mens centraal staat. Mijn
werk kan gezien worden als een lofzang op de natuur. Met het geëxposeerde beeld wil
ik de schoonheid en de kwetsbaarheid, maar ook de kracht laten zien van alles wat
leeft. Ik streef naar harmonie, maar de toeschouwer moet zelf de onderliggende lagen
ontdekken.’

Carel Lanters
Aran Girl | messing | 2012
‘Ik laat me graag inspireren door de natuur en zet dit om in een persoonlijke
beeldtaal. Deze objecten zijn een vertaling van het spelen met zeewier. Door
collages van zeewier te projecteren ontstaan er een soort tekeningen, die ik
vervolgens verbeeld in reliëfs van hout, gegoten aluminium of brons.’

Linda Verkaaik
Tijding | metaal | 2008, Het Gesprek | metaal | 2008, Pieta | metaal | 2008
‘Mijn werk is een brug tussen natuur en cultuur. Ik zie kunst als een middel
om mensen op een andere manier naar de natuur te laten kijken en om ze
de natuur intensiever te laten beleven. In mijn beelden ervaar ik het licht en
het schaduwspel van de zon en de rijkheid van natuurlijke organische
vormen’.
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Herman Lamers
Dansende Beren | ijzer gegalvaniseerd | 2008
‘Natuur is voor mensen een vreemde vanzelfsprekendheid. De functie, de
architectuur en de historie van de locatie zijn voor mij van essentieel
belang. De kunstwerken die ik ontwerp zijn antwoorden op die situatie. Ik
zie sculptuur als een prettig soms irritant deel van de ruimte, permanent,
terloops, nadrukkelijk tijdelijk, onzichtbaar of veranderlijk. Het
kunstobject moet een gebeurtenis in de tijd zijn of worden. Zo gaat het
ook in de natuur, morgen is alles net iets anders.’

Daphne Riedijk
Flipje goes bicycle reflex | diverse materialen| 2012
‘Mijn werk gaat over de vrijheid van mensen. Soms is het lastig
om vrij te zijn door de overvloed aan indrukken, sociale
wenselijkheden en andere factoren. Kunst kan heel goed
samengaan met natuur. Kunst wordt in de natuur een stuk
dynamischer en krijgt meerdere betekenissen. De kleine details in
mijn werk komen voort uit de natuur. Maar ik ben mij bewust van
de anti-relatie die mijn werk met de natuur aangaat. Het lijkt een
contrast, maar als je beter kijkt, zie je iets anders.’

Carla Rump
Hek| hout| 2012
‘Ik vind de Heemtuin een bijzondere tuin. Ik heb al eerder meegewerkt aan Heemtuin
Verbeeld. Dit maal is mijn bijdrage een object van hout. Het is bijzonder om met
natuurlijke materialen te werken en toch te laten zien dat het een gecultiveerde
uitstraling heeft. De kleuren zijn fel en gebaseerd op oude madonnafiguren. Voor mij
betekent kunst altijd communicatie. Dit beeld verbeeldt het woord HEK door middel
van gebarentaal.’

Nicolas Dings
Angst Leren | Keramiek, hout| 2013
Nicolas Dings werkt in het grensgebied tussen officiële kunst en
volkskunst. Daarin zijn grote en kleine tegenstellingen te vinden tussen
banaliteit en verhevenheid en schoonheid en lelijkheid. Bij deze beelden
gaat het Dings om universele waarden die worden gebruikt om
bijvoorbeeld de politieke actualiteit van commentaar te voorzien. ‘Mijn
werk is altijd gebaseerd op fragmenten uit de historie’.
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Nikki van Es
Broeikasje voor een mens | algen, bladeren, zaden, folie, verf, glas, staal | 1999
‘Ik probeer plantenstructuren bloot te leggen in een poging om via microscopisch
kleine details het grote geheel te begrijpen. Ik zet de natuur even stil en geef haar een
nieuwe vorm. Zo wordt de natuur cultuur.’

Laura Sassen
Spinsels | stenen, boomschors, paddenstoelen | 2013
De Spinsels zijn gemaakt van was, schelpen en boetseerklei en geïnspireerd
op de natuurlijke omgeving van de Heemtuin. In haar Spinselproject zet
Laura Spinsels uit over de hele wereld.

Joke Schoneveld
Puinboompjes| Hout, beton, ijzer| 2013
‘De welvaart van de afgelopen decennia heeft in mijn ogen een overvloed van
puin achtergelaten. Er werd overvloedig gebouwd waarvoor ‘groen’ moest
wijken. Kantoren en winkels vlogen als paddenstoelen uit de grond. Gekapte
bomen en de puinstukken van een gesloopt kantoor vormen de basis voor
mijn werk ‘Puinboompjes’.

Schoneveld - Van Adrichem
Leithon Lampedoesa | Botanische bloemen van restmaterialen |2013
‘Het kunstwerk moet duidelijk maken dat er meer mogelijk is dan je denkt,
als je goed om je heenkijkt. Door bewust met materialen om te gaan kun je
prachtige resultaten bereiken en spaar je de natuur. Overal kom je
materialen tegen die waardevol zijn.’
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Laura Sassen
Spinsels in Overvloed | gemeenschapskunstwerk | 2013
Laura Sassen maakte met bewoners van de Ommedijk en andere
geïnteresseerde senioren een kudde van zo’n honderd Spinsels creëren
en zette deze uit in de Leiderdorpse Heemtuin. De Spinsels zijn gemaakt
van was, schelpen en boetseerklei en geïnspireerd op de natuurlijke
omgeving van de Heemtuin. In haar Spinselproject zet Laura Spinsels uit
over de hele wereld.

Liesbeth Takken
Time-Line: Overvloedig tijdsfenomeen | aarde, zand, steen |2013
‘De plek intrigeert omdat hier kunst en natuur samenkomen. Ik doe
landart-projecten en werk dus veel in de natuur. Het werken op locatie
vraagt om afstemming met de omgeving. Ik ga aan de slag met natuurlijke materialen zoals aarde, zand, steen en zo mogelijk met materialen uit de tuin zelf. De uiteindelijke vormgeving en de materiaalkeuze
ontstaan altijd ter plekke. Ik maak grote architectonische tekeningen in
het landschap. Het zijn tijdelijke werken, vaak gemaakt door een groep
mensen. Het wordingsproces is minstens zo belangrijk als het resultaat.’
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