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1. Jaartentoonstelling Heemtuin Verbeeld VIII
Heemtuin Verbeeld, beelden in de Heemtuin: Overbruggen
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 beiden elkaar versterken. Het thema van de tentoonstelling van 2015 was
Overbruggen. Deze tentoonstelling duurde van 31 mei tot 1 november.
De Heemtuin als vaste locatie
De omheinde 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 2015 is Overbruggen
Dit jaar is gekozen voor het thema Overbruggen. De Heemtuin wordt doorkruist door sloten, vijvers
en een beek. Het is een inspirerende plek om vanuit de beeldende kunst aandacht te besteden aan
het in de Heemtuin aanwezige water en met name het overbruggen daarvan. De stichting wil met dit
thema ook aandacht vragen voor het belang om in de huidige maatschappij tegenstellingen te
overbruggen en verbinding en toenadering tot stand te brengen. Verbinding tussen jong en oud, arm
en rijk, groot en klein. De beeldententoonstelling in de Heemtuin zelf is een fraai voorbeeld hoe
natuur en cultuur met elkaar verbonden kunnen worden. Met dit thema hebben we kunstenaars
uitgedaagd om in de Heemtuin via een samenspel tussen kunst en natuur, de tegenstellingen en
verbindingen in onze veranderende maatschappij te verbeelden.
Deelnemende kunstenaars
Aan de tentoonstellingen hebben 13 nationaal of regionaal bekende kunstenaars deelgenomen:
Peter van den Akker, Mark Oonk, Vendel & de Wolf, Jos Smink, Kees Bierman, Clara Pouderoijen,
Marian Meerbeek, Yvonne Halfens, Egied Simons, Arno Arts, Ruben la Cruz & Karolien Helweg. Zij
zorgden voor in totaal 15 kunstwerken. Een deel van de werken is speciaal voor de Heemtuin
gemaakt. Egied Siemons maakte ter plekke een koepelvormige hut van wilgentakken, met binnenin
een lens waarmee de wolken en boomtakken op een tafel werden geprojecteerd. Vendel & De Wolf
maakten in een van de vijvers een pad van kroos. Clara Pouderoijen ontwierp een tafel met twee
stoelen over een sloot. Kees Bierman maakte speciaal voor de heemtuin een boombrug,
geconstrueerd van betonijzer. Tot slot maakte Mark Oonk drijvende bloemen, samengesteld uit
kunststof gieters. La Cruz en Helweg maakten bootbruggen.
Openingsworkshop ‘Bootjes timmeren’ tijdens de Dag van het Park
Tijdens de Dag van het Park op 31 mei, tevens de openingsdag van de tentoonstelling, hebben
kinderen geholpen het beeldend kunstwerk van La Cruz en Helweg uit te breiden. Onder leiding van
de kunstenaars timmerden de kinderen met veel enthousiasme houten bootjes van resthout. Deze
bootjes werden in een rij aan elkaar vastgemaakt en te water gelaten in een vijver in de Heemtuin.
Ondanks dat het een regenachtige dag was, werd de workshop druk bezocht.
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Opening
Jeff Gardeniers, wethouder Kunst en Cultuur in Leiderdorp, opende de tentoonstelling. Hij deed dit
door twee houten balken, waarop bootjes waren gemonteerd, te verbinden. Deze bootbrug werd
vervolgens te water gelaten in de vijver bij de Waterschapsheuvel, grenzend aan de Heemtuin. Na de
opening werd een rondleiding gegeven langs de beelden. Bijna alle kunstenaars waren zelf aanwezig
om een toelichting te geven op hun werken. De belangstelling was zeer groot.

Workshop ‘Waterleven uit de Heemtuin als kunst’ voor basisschoolkinderen
Kunstenaar Egied Simons verzorgde op zondag 18 oktober een workshop voor kinderen in het Milieu
Educatief Centrum (MEC) in Leiderdorp. Dit op uitnodiging van de Stichting Kunst in de Heemtuin, in
het kader van gemeenschapskunst. Doel was de natuur in al zijn detail en schoonheid te laten zien.
De kinderen gingen eerst zelf met schepnetjes waterdiertjes vangen in ondiep water. Daarna gingen
ze naar het MEC om de gevangen onderwaterdiertjes in speciale dia’s en aquaria te stoppen. Deze
werden vervolgens geprojecteerd op een wand. Voor de kinderen wat het een grote verrassing te
zien dat zoveel diertjes door het water krioelen.
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Lezing kunstenaar Kees Bierman over zijn werk, 8 november
Beeldend kunstenaar Kees Bierman (1936) is al vijftig jaar actief – en behoort tot de top van
Nederland. In zijn lezing vertelde hoe het is om het grootste deel van je leven zo intens met kunst
bezig te zijn en hij hoe zijn werk zich heeft ontwikkeld. Kees Bierman is de maker van het beeld
‘Oeververbinding’, dat onderdeel van de huidige tenstoonstelling is.

Workshop ‘Maak je eigen hof van Eden’ 28 november
Kees Bierman verzorgde ook een workshop getiteld ‘Hof van Eden’. Aanleiding voor de workshop was
het werk Oeververbinding. Als uitgangspunt kozen de deelnemers zelf een plek in de Heemtuin, om
van daaruit hun eigen 'Hof van Eden' te construeren. Het werkstuk werd opgebouwd uit onderdelen.
De deelnemers schilderden of tekenden die onderdelen en knipten of sneden ze vervolgens in de
gewenste vorm. Ook konden zij bruikbare onderdelen uit tijdschriften knippen of uit gekleurd papier
of karton snijden. Uiteindelijk werden alle onderdelen vastgelijmd met als resultaat een eigen,
landschappelijk paradijs. Deze workshop is bezocht door voornamelijk amateur-kunstenaars en
vrienden van de Heemtuin.

Trouwprieel van Ludy Feyen
De stichting Kunst in de Heemtuin heeft bemiddeld bij de realisatie van het Trouwprieel, gelegen op
een grasveld bij Brasserie Park, nabij de Heemtuin. Het betreft een koepelvormig huisje van
wilgentakken met een kroon in de vorm van een lotusbloem. Ook horen daar enkele bogen bij. Dit
beeldend kunstwerk kan dienstdoen als trouwlokatie.
Rondleidingen en bezoekers
Er zijn vier rondleidingen langs de tentoonstelling gegeven, onder andere via het seniorenprogramma
van het Pluspunt. In totaal hebben zo’n 100 bezoekers aan een rondleiding deelgenomen. Daarnaast
zijn er veel bezoekers geweest die op eigen gelegenheid de tentoonstelling bekeken. Hun aantal 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. Dit project is aangeboden aan de
scholen van Leiderdorp. Enkele scholen hebben hier gebruik van gemaakt.
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.
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 of gereduceerde 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. De
inzet van het MEC en de beheerder van de Heemtuin betrof met name:

Samenwerking bij het tot stand komen van de trouwkoepel van Ludy Feyen

Hulp bij plaatsing en verwijderen van de kunstwerken

De opening tijdens Dag van het PARK

Hosten van de workshop van Egied in het MEC

Hosten van de lezing van Kees Bierman in het MEC

Hosten van de workshop van Kees Bierman in het MEC

Ontwikkeling en uitvoering van het educatieprogramma van scholen door het MEC.
Aris de Bakker was verantwoordelijk voor de projectleiding. 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.
Financiële ondersteuning
De tentoonstelling Heemtuin Verbeeld 2015 is financieel mogelijk gemaakt dankzij de steun van de
Gemeente Leiderdorp, Fonds 1818, 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 en bevat een
plattegrond. De folder was onder andere verkrijgbaar bij de ingang, het gemeentehuis, het MEC en in
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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 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 (bijlage 2). Tevens is de folder meegestuurd met de juni-editie van het blad Beelden, dat
een landelijk bereik heeft.
Er zijn recensies verschenen van de tentoonstelling in het blad Beelden en in het blad Klei.
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2. Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond in 2015 uit:
Marc Neve, voorzitter
Carla van Deursen, secretaris
Erik Donatz, penningmeester
Ina Galavazi, lid
Ageeth Rentrop, lid (tot september)
Wendy van Duijn, lid (vanaf september)
Iris le Rütte, lid
Stephanie Lutz, lid
Heleen Groenendijk, lid
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Bijlage 1. Kunstenaars en kunstwerken 2015
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,
verschuivingen in wereldculturen, veranderingen in techniek en architectuur. Het zijn
allemaal beelden en sferen die naast en met elkaar bestaan.

ARNO ARTS
Paper lace passerelle / 2015 / hout (Extra beeld: mccross / 2015)
Ik wil laten zien dat alledaagse dingen bijzonder 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.

KEES BIERMAN
Oeververbinding / 2015 / betonijzers
De Heemtuin is aangelegd, geconstrueerd. Het beeld
‘Oeververbinding’ is ook geconstrueerd, 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.

LA CRUZ & HELWEG
Bootbrug / 2015 / hout
Bootbrug bestaat uit houten bootjes, die met elkaar een brug in
aanbouw vormen. De bootjes zijn zo’n 40 cm lang en
vertegenwoordigen allerlei typen boten. Het geheel vormt een
gereguleerde boteninvasie. Ze liggen afwisselend 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.
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YVONNE HALFENS
Drijvend op de vergeten wolk van het weten / 2005 / keramiek, perspex, plastic
De titel verwijst naar begrippen uit de christelijke 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.

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.

MARK OONK
Onder ons / 2015 / polypropyleen, nylon
Een Heemtuin is natuurlijk dé plek om interfloraal 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 samengesteld uit kunststof gieters. De bezoeker kan met
een smartphone en de te scannen code communiceren met deze
bloemen.

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 andere 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.
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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 natuurkundige principe van de
camera obscura. Als je het tafelblad draait, gaat het omhoog of omlaag.
Draai je het naar beneden, dan worden de beelden dichtbij scherp. Draai je
het omhoog, dan stel je scherp op de wolken.

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
kringloop zichtbaar. De natuur als inspiratiebron om nieuwe
verbindingen te leggen.

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 overbruggen. Je kunt tenslotte alleen
toenadering tot stand te brengen als je je openstelt voor het
onmogelijke.
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Bijlage 2. De Heemtuin Verbeeld VIII in de media
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15-06-03-Leiderdorps Weekblad
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15 oktober, Blad Klei
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