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Voorwoord  
 
 
 
Geachte lezer, 
 
Na haar oprichting in 2011 ligt nu al weer het jaarverslag 2014 van Stichting Kunst in de Heemtuin te 
Leiderdorp klaar. In dit jaarverslag zijn de activiteiten en projecten van onze stichting opgenomen die 
het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. 
 
In 2014 organiseerde de Stichting haar jaarlijkse tentoonstelling in de Heemtuin en deze stond in het 
teken van Metamofose. Met deze titel wilde de stichting de uitgenodigde kunstenaars uitdagen om 
via een samenspel tussen kunst en natuur de nieuwe kansen en mogelijkheden te verbeelden in onze 
kantelende maatschappij. 
 
Ook in 2014 werd er voor gekozen om de stichting te presenteren tijdens de zogenoemde 'Dag van 
het Park'. Het bestuur stond die dag paraat met een marktkraam in Park de Houtkamp. In 
samenwerking met het MEC werd de workshop ‘Het Geitenpaleis’ georganiseerd, waar veel kinderen 
met hun ouders enthousiast aan de slag gingen met wilgentakken.   
 
De tentoonstelling werd op 15 juni 2014 - na een geweldige act verzorgd door kunstenaar Jessy 
Rahman - geopend door de Leiderdorpse wethouder Jeff Gardeniers. Hierna volgde een rondleiding 
met uitleg langs de kunstwerken.  
 
Ook dit jaar gaat er een speciale dank uit naar onze subsidiënten. Met deze 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. Tevens 
zien wij deze steun als een erkenning van het werk van de stichting. 
 
 
Marc Neve, 
Voorzitter 
 
 

Leiderdorp, 6 april 2015 
 



2 

 

Inhoudsopgave 
 
 
Voorwoord .............................................................................................................................................. 1 

1. Jaartentoonstelling Heemtuin Verbeeld VII ........................................................................................ 3 

2. Financiën ............................................................................................................................................. 9 

3. Bestuurssamenstelling ...................................................................................................................... 10 

Bijlage 1. Kunstenaars en kunstwerken 2014 ....................................................................................... 11 

Bijlage 2. De Heemtuin Verbeeld VII in de media ................................................................................. 15 

 



3 

 

1. Jaartentoonstelling Heemtuin Verbeeld VII  

 

Heemtuin Verbeeld , beelden in de Heemtuin  
'Metamorfose’ 
 
De Heemtuin Verbeeld 
Jaarlijks organiseert de stichting Kunst in de Heemtuin een nieuwe beeldententoonstelling in de 
Heemtuin van Leiderdorp, onder de noemer ‘Heemtuin Verbeeld’. Bij elke tentoonstelling is het 
uitgangspunt om kunstwerken te selecteren die in harmonie zijn met de Heemtuin en een relatie 
aangaan met het groene decor. De tentoonstellingen vormen een uitwisseling tussen natuur en 
kunst, waarbij de toeschouwer nieuwe impulsen krijgt aangeboden en met andere ogen naar de 
natuur kijkt. Het thema van de tentoonstelling van 2014 was  ‘metamorfose’.  Deze tentoonstelling 
duurde van 24 mei tot 1 november. 
 
De Heemtuin als vaste locatie 
De Heemtuin in Leiderdorp is een prachtige locatie voor het tentoonstellen van beelden, als deze 
door hun maat en materiaalkeuze in harmonie zijn met de tuin. De Heemtuin kent twee gedeelten: 
het oude deel met de twintig landschappen en diverse waterpartijen, een bron en een beekje en het 
nieuwe deel met een grote vijver en lange zichtlijnen. De kleinschaligheid van het oude deel zorgt 
voor intimiteit van de beelden. Het nieuwe deel leent zich uitstekend voor wat grotere beelden, die 
al van verre gezien kunnen worden.  
 
Het thema van 2014 is Metamorfose 
Metamorfose is een belangrijk thema in de kunst, de mythologie en de natuur en ook een 
toepasselijk thema in onze hedendaagse maatschappij, die sterk in beweging is. Zoals Ovidius schreef 
in de oudheid: niets blijft gelijk, maar ook niets vergaat volledig. Met dit thema hebben we de 
kunstenaars uitgedaagd om via een samenspel tussen kunst en natuur de nieuwe kansen en 
mogelijkheden te verbeelden in onze kantelende maatschappij. 
De natuur is altijd een belangrijke inspiratiebron voor kunstenaars geweest. Vroeger kozen 
kunstenaars objecten uit de natuur, zoals bomen, bloemen, rivieren als onderwerp voor hun 
schilderijen. Tegenwoordig zijn er ook 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.  
 
Deelnemende kunstenaars  
Aan de tentoonstellingen hebben de volgende kunstenaars deelgenomen: Alice Bakker, Marcelle van 
Bemmel, Marieke Bolhuis, Mieke van den Hoeven, Marga Houtman, Ninette Koning, Anat Ratzabi, 
Charley Reijnders, Willem Speekenbrink, Liesbeth van Woerden en Zagara. 
Vier kunstenaars, Ludy Feijen, Jessy Rahman, Charley Reijnders en Marieke Bolhuis, maakten ter 
plekke een groot kunstwerk.  Bij de ontwikkeling en uitvoering van hun project betrokken ze 
jongeren en volwassenen. 
 
Workshop ‘Geitenpaleis’ tijdens de Dag van het Park  
Als voorproefje op de tentoonstelling Metamorfose gaf kunstenaar Ludy Feijen tijdens de Dag van 

het Park op 24 mei een workshop met wilgentakken. Met de hulp van veel enthousiaste kinderen en 

volwassenen werd op het grasveld van de kinderboerderij een ‘Geitenpaleis’ gebouwd in de vorm 

van een zeester. In de daaropvolgende maanden aten de geitjes de schors op, waardoor de 
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wilgentakken een metamorfose ondergingen en wit werden. Dit proces is vastgelegd op film : 

http://www.ludyfeyen.nl/2014/07/geitenpaleis/ 

 

  
 
Opening 
De opening vond plaats op zondag 15 juni door Jeff Gardeniers, wethouder van Kunst en Cultuur in 

Leiderdorp. Het thema Metamorfose werd tijdens de openingshandeling kleurrijk in beeld gebracht 

door de Surinaams-Haagse kunstenaar Jessy Rahman. Hij toonde drie puddingen op exotisch gedekte 

tafels die door motortjes in beweging werden gebracht en als 'buikdanseressen' gingen trillen. Deze 

werden vervolgens vervangen door beelden van koppensnellers die tijdens een workshop in het MEC 

waren vervaardigd. Met deze drie 'koppensnellende buikdanseressen' werd de tentoonstelling 

geopend en de beweging van Oost naar West verbeeld. Tijdens de drukbezochte rondleiding langs de 

beelden in de Heemtuin heeft Jessy Rahman bij een aantal beelden liederen van de Bos-creolen 

gezongen, waarmee de beelden ‘begeesterd’ werden. 

 
 

http://www.ludyfeyen.nl/2014/07/geitenpaleis/
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Workshop ‘Exotische beelden maken’ tijdens de opening 
Voorafgaand aan de opening op 16 juni heeft de Surinaams-Haagse kunstenaar Jessy Rahman een 
workshop Exotische Beelden gegeven in het Milieu Educatief Centrum. De deelnemers maakten van 
antropomorfe blokken piepschuim rijkversierde koppensnellers. Deze beelden vormden onderdeel 
van de openingsact en zijn later geëxposeerd in het atrium van het gemeentehuis van Leiderdorp.  
 

 
 
Workshop ‘Bouwsel rondom boom’ voor middelbare scholieren  
Charley Reijnders gaf op 1 juli in de Heemtuin een leuke workshop aan een groep van 16 leerlingen 

van de tweede klas van het Visser ’t Hooft Lyceum Leiderdorp. Ze hebben onder leiding van Charley 

met houtjes en lijm een bijzonder bouwsel rondom een boompje op de Waterschapsheuvel gemaakt. 

Het werk is een onderdeel van de 'Chrystal Series' van Charley Reijnders. Deze serie bestaat uit 

kristallijnen groeistructuren die het bestaande overwoekeren. Deze groeimethode van het schijnbaar 

onlogisch overwoekeren van de omgeving komt overeen met het overwoekeren van planten en 

onkruid in de natuur. Het past precies bij het thema Metamorfose.  
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Workshop ‘Metamorfose’ 
Op zaterdag 27 september vond de workshop Metamorfose plaats onder leiding van de kunstenaar 
Marieke Bolhuis in het MEC-gebouw en in de Heemtuin. De deelnemers waren zes uur lang 
geconcentreerd bezig met het maken van een zelfportret van gips op een basis van piepschuim. De 
beelden werden in de Heemtuin afgewerkt en bekleed met verschillende soorten klei. Deze klei 
verweerde door de blootstelling aan zon, wind en regen, waardoor de beelden in de weken erna een 
metamorfose hebben ondergaan.  
 

 
 
Rondleidingen en bezoekers 
Er is een drietal rondleidingen langs de tentoonstelling 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 (1.000 bezoekers) ruim hebben gehaald. De 
tentoonstellingsfolders bij de informatieborden rond de Heemtuin moesten regelmatig worden 
bijgevuld.  
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Educatie 
Het Milieu Educatief Centrum heeft een educatief project ontwikkeld genaamd "Kunstwerken in de 
Heemtuin, een ontdekkingstocht langs kunst in de buitenlucht". Gedurende het hele seizoen hebben 
zo’n 200 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 tentoonstelling waren de Exotische Beelden, gemaakt tijdens de 
workshop van Jessy Rahman, in het Atrium van het gemeentehuis van Leiderdorp te zien. Bij deze 
kunstwerken 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 25 vrienden. Voor € 15,- per jaar of meer helpen zij de stichting haar werk 
voort te zetten. Zij krijgen daar het volgende voor terug: 

 eenmaal per jaar de fraaie beeldenexpositie De Heemtuin Verbeeld 

 uitnodigingen voor manifestaties in de Heemtuin 

 gratis toegang workshops 

 gereduceerd tarief voor rondleidingen. 
 

Organisatie Heemtuin Verbeeld 
Heemtuin Verbeeld is georganiseerd door de Stichting Kunst in de Heemtuin in samenwerking met 
het Milieu Educatie Centrum, de gemeentewerken Leiderdorp en de beheerder van de Heemtuin. 
Aris de Bakker was verantwoordelijk voor de projectleiding. Sandra Spijkerman schreef de teksten 
voor de folder. 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 
De tentoonstelling Heemtuin Verbeeld 2014 is financieel mogelijk gemaakt dankzij de steun van de 
Gemeente Leiderdorp, Fonds 1818, stichting H.L. Druckerfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en 
de Vrienden van de Stichting Kunst in de Heemtuin.  
 

             
 
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. Kunst in de Heemtuin is nu ook 
op facebook: https://www.facebook.com/heemtuin.verbeeld. 
Er zijn aankondigingen verschenen op de gemeentepagina en in lokale kranten. Vooral de lokale pers 
heeft veel aandacht besteed aan de tentoonstelling. Zij hebben ook gepubliceerd over alle 
workshops.  
 
 

http://www.kunstindeheemtuin.nl/wp-content/uploads/cultuurfondsvierkant.gif
http://www.kunstindeheemtuin.nl/wp-content/uploads/Fonds1818-vierkant-logo.jpg
http://www.kunstindeheemtuin.nl/wp-content/uploads/logo-gemeente-leiderdorp-4.jpg
http://www.kunstindeheemtuin.nl/wp-content/uploads/Logo-Druckerfonds-4.jpg
http://www.kunstindeheemtuin.nl/
https://www.facebook.com/heemtuin.verbeeld
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2. Financiën 
 
Heemtuin Verbeeld is mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de gemeente Leiderdorp, het 
Prins Bernard Cultuurfonds stichting H.L. Druckerfonds, en Fonds 1818. Daarnaast leveren de 
Vrienden van de Heemtuin een bijdrage. Hieronder staat het financiële overzicht van 2014. Een 
uitgebreide verantwoording is te vinden in het financieel jaarverslag. 
 
Verantwoording tentoonstelling: De Heemtuin Verbeeld VII - 2014 
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3. Bestuurssamenstelling 
 
Het bestuur bestond in 2014 uit: 
Marc Neve, voorzitter 
Carla van Deursen, secretaris  
Erik Donatz, penningmeester 
Ina Galavazi, lid 
Ageeth Rentrop, lid 
Iris le Rütte, lid 
Stephanie Lutz, lid 
Heleen Groenendijk, lid 
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Bijlage 1. Kunstenaars en kunstwerken 2014 
 
Alice Bakker - www.alicewbakker.nl  
Metamorfose │ gesmeed cortenstaal en 3D-print van kunststof │ 2014 

 
 
‘Inspiratie is een chitine pantser dat achterblijft als de volwassen cicade (een 
soort insect) eruit gekropen is. Dat pantser heb ik op de computer nagetekend en 
er een 3D-print in transparant kunsthars van laten maken. Die zweeft nu tussen 
de stalen riethalmen. Smeden is een heel oud ambacht en 3D-printen nog heel 
jong. Het beeld gaat eigenlijk ook over de metamorfose van het beeldhouwen.’ 
  
 
 
 

 
Marcelle van Bemmel - www.marcellevanbemmel.nl 
Hand │ metaal en gaas │ 2013 

 
 
Kunst gaat over gevoel – iets dat je niet kunt zien. Daarom gebruikt Marcelle van 
Bemmel het liefst materialen die geen echte vorm hebben, zoals water, 
spiegelingen, licht en schaduw, maar ook teksten en zelfs tijd. Daardoor worden 
haar kunstwerken een onderdeel van de omgeving. De ‘Hand’ is zo gemaakt dat 
je er doorheen kunt kijken. 
 
 
 
 

 
Marcelle van Bemmel - www.marcellevanbemmel.nl 
Narcissus│2014 

 
 
‘Soms maak ik alleen teksten als kunstwerk. In de Heemtuin staan de letters 
ondersteboven en in spiegelbeeld. Je kunt de naam lezen in het water. De 
spiegeling bestaat niet uit materiaal. Bovendien hoort er bij Narcissus ook nog 
een verhaal. Zo heb ik een kunstwerk gemaakt dat veel groter is dan het 
materiaal dat ik gebruikt heb.’ 
 
 
 

 
Marieke Bolhuis - www.mariekebolhuis.com 
Snow White nr 7 – Sneeuwwitje nr7 │ gips, polystyreenschuim, bitumen │ 2013 

 
‘Metamorfose….De verandering die in een metamorfose wordt ondergaan is er 
een van groei en bloei. Het afpellen van oude lagen waar nieuwe gedaanten, 
gezichten en inzichten onder vandaan komen. Het verhaal van Sneeuwwitje is ook 
een beschrijving van de verschillende stadia van groei. Het is een zeer tot de 
verbeelding sprekende metamorfose die nog steeds actueel is.’ 
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Mieke van den Hoeven - www.miekevandenhoeven.nl 
Blind Spots │ aluminium constructie, polycarbonaat/polyesterplaat met transparante tekening│2011-2014 

 
‘Over de verschillende panelen van mijn beeld loopt een tekening. Die verwijst 
naar luchtstromen. Door de transparante tekening heen zie je fragmenten van de 
omgeving. Omdat de wind de panelen zelf laat draaien, verandert de tekening 
steeds van samenstelling. Zo kijk je telkens anders naar de omgeving.’ 
 
 
 
 
 

 
Ninette Koning - www.ninettekoning.nl 
Illusie │ mos en gaas │ 2013 

 
 
‘Mijn werk legt verbanden tussen contrasten, vooral tussen cultuur en natuur, 
innerlijk en uiterlijk, de enkeling en de massa. Achter de chaos van de contrasten 
vind ik de kracht van de eenvoud. In dit werk kan je het verloop van de seizoenen 
zien. Het mos zal langzaam maar zeker een beetje verkleuren.’ 
 
  
 
 
 

 
Anat Ratzabi - www.atelieranart.webs.com 
Cluster of Camphire en Myrrh and Frankincense │ porselein op houten sokkels │ 2012 
 

 
Anat ratzabi maakt niet alleen beelden, ze schrijft ook gedichten. Beide zijn 
geïnspireerd op de ‘Song of songs’ (koning Salomon) en de legende van de 
koningin van Sheba. Elk van haar poëtische sculpturen vertelt verhalen van een 
nomadische en intellectuele levensreis van een vrouw en kunstenaar in de 
diaspora. 
 
 
 
 

Anat Ratzabi - www.atelieranart.webs.com 
Shallow water poetry │ cement, brons patina │ 2014 

 
 
‘De natuur roept bij ons zeer diepe, tere oergevoelens op. Zij kan als het ware 
geuren en kleuren naar ons stralen die een ongekende, weemoedige stemming bij 
ons wekken. Ik verbeeld de transformatie van de mysterieuze natuur aroma’s tot 
natuurgeesten in menselijke gestalte.’ 
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Charley Reijnders - www.charleyreijnders.nl 
The Crystal Series │ hout, lijm en epoxy │ 2014 
 

 
‘De Heemtuin vind ik voornamelijk interessant door het contrast tussen mens en 
natuur. Je waant je in rijke natuurlijke gebieden, maar alles is uiteindelijk 
artificieel. Deze dualiteit tussen rationaliteit en irrationaliteit, de overwoekering 
tegenover de planmatige structuren is ook waar het in mijn werk over gaat.’ 
 
 
 
 
 

 
Willem Speekenbrink - www.willemspeekenbrink.nl 
Eicel │ brons │ 2011 

 
 
 
 ‘Het groeiproces van een bevruchte eicel is fascinerend. Meestal gaan we hier 
aan voorbij omdat het moeilijk zichtbaar is. Door dit zo enorm uit te vergroten 
wordt het proces manifest. De “Eicel” die hier getoond wordt, past perfect bij het 
thema metamorfose en op de locatie van een appelboomgaard krijgt dit werk 
nog een extra lading.’ 
  
 
 

 
Zagara - www.zagara.nl 
Soil of Ardour – Voedingsbodem van de Passie|Basis [M1, M2 en M3] | brons │ december 2012 
 

 
‘De heemtuin is een plek waar klein heel groot kan zijn en groot verrassend klein. 
Deze beeldjes van mij zijn klein en zitten een beetje verstopt. Bovendien zitten ze 
achter tralies. Ze maken die plek heel bijzonder en verfijnd. Het lijkt wel alsof je 
ineens een geheim kent.’ 
 
 
 
 
 

 
Zagara - www.zagara.nl 
Earthman|Caught I en Earthman│Caught II- Aardman|betrapt 1 en 2│hout, polyurethaan, epoxy en aarde │ 
mei 2014 

 
‘Deze twee aardmannen heb ik speciaal voor deze expositie gemaakt. De 
Heemtuin bestaat eigenlijk bij de gratie van de verschillende soorten aarde. Je zou 
ze de bewakers van deze unieke plek kunnen noemen.’ 
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Marga Houtman - www.mhoutman.nl 
Tijdperk │ bloeiende perkplanten │ 2014 

 
 
‘Op de Waterschapsheuvel staat een nog jonge boom. Op een bepaald tijdstip 
van de dag heb ik bij deze boom de slagschaduw vastgelegd. Van dit stuk grond is 
het gras verwijderd en vervangen die door bloeiende planten. Aan dit ingekleurde 
“tijdperk” kun je de tijd aflezen, zoals bij een zonnewijzer.’ 
  
 
 
 
 

 
Liesbeth van Woerden - www.liesbethvanwoerden.nl 
Doos │ steigerbuizen │ 2009-2014 
 

 
‘Een heemtuin is een vluchtoord voor inheemse flora en fauna. Ondergaat de tuin 
een ‘metamorfose’ door het plaatsen van een hoekig geraamte van onnatuurlijk 
materialen? Zal mijn ‘doos’ die weinig om het lijf heeft, de kijk op de natuur 
veranderen en op scherp stellen?’ 
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Bijlage 2. De Heemtuin Verbeeld VII in de media 
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