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- kunst van aarde en zoden -

Kunst van aarde en zoden
Nadat de mens zijn nomadenbestaan verruilde 
voor een permanent verblijf, ontstond een 
oerverbond met de aarde. Hij verbouwde 
er voedsel op, maakte er bouwstenen en 
gebruiksvoorwerpen van en de eerste 
kunstwerken van gebakken aarde verschenen. 
Hij ontdekte ook dat met een opgeworpen 
aarden wal de vijandige buitenwereld op afstand 
kon worden gehouden. Op de plaats van de 
afgravingen ontstond vaak een natuurlijke 
omgrachting die nog meer bescherming bood. 
Vanaf de 20e eeuw wordt het verplaatsen van 
aarde een kunstvorm: land art.

Tekst: Éva Kovács

Afgraven en opwerpen 
De kunstmatig opgeworpen heuvels boden ook bescherming tegen hoog 
water en vanuit een erop gebouwde houten constructie kon men beter over 
het vlakke land uitkijken en aanvallers eerder opmerken. Zulke kunstmatige 
heuvels noemt men in Friesland een ‘terp’ en in Zeeland een ‘vliedberg’. De 
noodzaak van goed uitzicht veranderde van levensbelang in genot, plezier 
hebben van de weidse horizon, toen tijdens de 16e en 17e eeuw de vestingen 
plaats maakten voor meer naar de buitenwereld opengestelde bouwwerken. 
Een karakteristiek voorbeeld (helaas nu alleen nog maar op prenten te zien) 
is het toen spraakmakende ontwerpconcept van huis en tuin Hofwijck, bij 
Voorburg, aangelegd tussen 1639-1642. Daar stond een opgeworpen hoge 
berg met uitzichttoren en ‘met een groene muts van gras, veldkruid en 
madeliefjes’ centraal. 

Kunstmatige landschappen
Vanaf de 18e eeuw werd het op grote schaal afgraven en opwerpen van aarde 
op een kunstige manier een rage tussen de rijkste landeigenaren. Meestal 
gingen nut en genoegen samen. Het verbeteren en in cultuur brengen van 
moerassige gronden gaf aanleiding tot het creëren van nieuwe, kunstmatige 
landschappen met glooiende heuvels, goed geplaatste meren, waterlopen 
en prachtige uitzichten naar aangeplante bossen en boompartijen. Het doel 

was op de natuur lijkende effecten te bereiken. De 
vader van deze Engelse landschapsbeweging was 
Lancelot ‘Capability’ Brown. De herdenking van 
zijn geboorte, dan 300 jaar geleden, wordt in 2016 
in Engeland groots gevierd.

In de loop van de 20e eeuw ontstond een nieuwe 
beweging in de landschapskunst die het verplaat-
sen van aarde in scherp contrast bracht met de 
natuurlijke omgeving. De creaties van Charles 
Jencks, die aan het einde van de twintigste eeuw 
de ‘Garden of Cosmic Speculations’ aanlegde in 
zijn Schotse landschapstuin, waren eerst bizar en 
uniek, maar vinden langzamerhand wereldwijd 
meer opvolging. Jencks zelf is inmiddels een veel 
gevraagde landschapsarchitect. Buiten Schotland 
en Engeland vindt men grootse land art- werken in 
Italië, Korea en China van hem. Deze kunstvorm 
kan heel goed worden toegepast daar waar de 
noodzaak ontstaat om ontsierende landschaps-
elementen, zoals een afvalberg, om te vormen tot 
iets eigentijds moois, zoals het geval is in het 2013 
opengestelde Parco Portello in Milaan. Het con-
cept van deze kunstmatige landschappen ligt in 

de driedimensionale organische vormen. Als er beplanting is aangebracht, 
dan is het ondergeschikt aan de vorm.

Land art in Nederland
In Nederland is nog weinig land art te vinden. In de tuinen van Albert Tielens 
(tuin nr. 265/Hoeven, Open Tuinen Gids 2015) is een met een gracht omsin-
gelde moderne ‘vliedberg’ te zien, een symbool dat terugwijst naar vroegere 
tijden. In de Tuin de Lage Oorsprong (tuin nr. 137/Oosterbeek, Open Tuinen 
Gids 2015) is een groen forum gecreëerd dat als openluchttheater fungeert. 
De toeschouwer zit op zoden banken. De steunwanden en de traptreden zijn 
van cortenstaal.
In de voorbeeldtuinen van ‘Rosenhaege Living Gardens’ in Winterswijk, laat 
tuinontwerpster Will Grijsen-Hijink van buro ‘Greensleeves’ een designers-
tuin van grote allure zien. Deze tuin is gereed gekomen in 2009 na de aanleg 
van een nieuw natuurgebied met twee natuurlijke vijvers, waarvan de grond 
verwerkt is in het land art-gedeelte. Dit uit lijnen en waterspiegels bestaande 
3D-kunstwerk brengt beweging in de omgeving en, net zo belangrijk, biedt 
prachtige uitzichten. 
Land art is zeker geen kunstvorm voor een achtertuintje van gemiddelde 
grootte. Hopelijk wordt deze nuttige vorm van landschappelijke omgevings-
kunst ook door onze overheid ontdekt en toegepast. Het zal zeker verrijking 
brengen als wij langs de wegen, in plaats van verrommeling, saaiheid en 
monotonie, weliswaar naar kunstmatige, maar plezierige en boeiende land-
schappen kunnen kijken. Je hebt niet meer nodig dan durf, aarde en zoden. 

Tuin de Lage Oorsprong. Ontwerp Copijn tuin- en landschapsarchitecten.  
Fotografie: Henk Gerritsen

Rosenhaege, uitzicht op de houtwallen. 
Ontwerp en fotografie: Greensleeves

De ‘vliedberg’ in Hoeven, beplant met Salvia nemerosa ‘Caradonna’ en Centaurea pulchra  ‘Major’. 
Ontwerp en fotografie: Tielens
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