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EEN ONTWERP IN HET KADER VAN HET PROJECT ‘ZANGSPOREN IN DE VENEN’
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de Stelling van Rondehoep
PAUL DE KORT

NIEUWE NATUUR IN DE VENEN…
Ecologische hoofdstructuur, structuurschema groene ruimte, natuurontwikkeling, strategische groenprojecten.
Het grote aaneengesloten plassen- en veenweidegebied ingeklemd tussen Woerden, Alphen a/d Rijn, de A9,
de A2 en het spoor Harmelen/Breukelen is een kerngebied voor het natuur- en landschapsbeleid. Er moet een
omvangrijk natuurreservaat komen. In plaats van weilanden komen er moerasbossen, drijvende venen, vochtige
graslanden, rietlanden en plassen. Al die nieuwe natuur zal de Nieuwkoopse- en Vinkeveense plassen aan elkaar
koppelen. Een uitgestrekt natuurgebied ontstaat waar dieren die een groot, nat leefgebied nodig hebben, kunnen
overleven. De provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland maken een samenhangend plan voor de Venen waarin
natuur de voorrang krijgt, maar waarin ook plaats is voor natuurvriendelijke landbouw en recreatie.

…MAAR ZIJN ER ZANGSPOREN?
Een zoektocht in opdracht van CBK Utrecht naar plekken met een bijzondere betekenis;
‘Zijn er zangsporen in de Venen?’
De oorspronkelijke bewoners van Australië, de Aboriginals, kennen hun omgeving, en weten de weg in vreemd
gebied dankzij gezongen verhalen,de zogenaamde ‘zangsporen’. Liederen die worden doorgegeven van generatie op
generatie.
Ook in het gebied van de Venen moeten zulke verhalen leven, verhalen over een verscholen ven, een oude
boom, een vreemde kronkel in een pad, de orientatie van een sloot….
In het kader van het Strategische Groenproject De Venen zal zo’n 2885 hectare van functie veranderen.
Binnen de begrenzingen van het plangebied kunnen toepassingen van beeldende kunst een plaats vinden.
‘Zijn er zangsporen in de Venen?’

Met een stafkaart, luchtfoto’s en het ‘Beeld van de Venen in 2020’ in de hand ben ik op zoek gegaan
naar geografische eigenaardigheden in het landschap, met als kompas mijn fascinatie voor opvallende
geometrische tekeningen van wegen, sloten en sporen, associatieve structuren en vormen, zichtlijnen en
panorama’s, bakens op de horizon, het laagste of het hoogste punt,
harde overgangen en contrasten…, steeds op zoek naar een verhaal.
Op verschillende plaatsen in de venen vormt het typische slagenlandschap een uitwaaierend patroon van
slootjes of legakkers. Zo’n divergerend patroon ontstond doordat men zich richtte op een rondlopende
veenstroom of een baken op de horizon.
Het slotenpatroon in de polder de Rondehoep, direct onder Ouderkerk a/d Amstel, is volledig
georiënteerd op één centraal punt en richt zich op de rand van het groene hart
met zicht op de skyline van Amsterdam.
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Veenpolder de Rondehoep (1000 ha) is tussen 1100 en 1300 ontstaan. Het middeleeuwse verkavelingspatroon
is nog steeds prachtig zichtbaar. Het veen was niet geschikt voor turfwinning omdat in het oorspronkelijke
moeras ook klei is afgezet door de Amstel en daardoor polder is vrijwel geheel ontsnapt aan industrialisatie of
woningbouw en dat is, zeker zo dichtbij Amsterdam, heel bijzonder.
De riviertjes de Amstel, Bullewijk, Waver en Oude Waver tekenen de contouren van de polder. Vanaf deze riviertjes
is de polder destijds naar het midden toe ontgonnen. De boerderijen staan allemaal aan de rand, langs de dijk
en het middengebied is helemaal leeg. Die percelen zijn moeilijk te bereiken en die worden dan ook extensief
gebruikt. De rust maakt de kern van de Rondehoep aantrekkelijk voor weidevogels. Toch is de horizon ook hier
niet helemaal zuiver. De hoogbouw van Amsterdam is in de verte goed zichtbaar.

Twee forten van de Stelling van Amsterdam liggen aan de voet van polder De Rondehoep; Waver-Amstel
						en Botshol, hier gezien vanaf de dijk om de Rondehoep.

STELLING VAN AMSTERDAM

Op zo’n 15 á 20 km rondom Amsterdam ligt
een serie militaire forten; De stelling van
Amsterdam (1890). Als uniek verdedigingswerk
is het toegevoegd aan de Wereld Erfgoedlijst
van de UNESCO. Het landschap rond de forten,
liniewallen, dijken en batterijen is voor een goed
deel authentiek gebleven, ondanks de ligging in
een gebied met een hoge bevolkingsdichtheid.

Strategisch,
als een vooruitgeschoven post van het groene hart
en omarmd door de Stelling van Amsterdam,
bespiedt de Rondehoep de hoofdstad.

Maar het gevaar komt in de 21e eeuw niet langer vanuit de polder, de polder is zélf in gevaar!
In het hart van de Rondehoep stel ik daarom een noordelijk gericht, aarden fort voor;
DE STELLING VAN RONDEHOEP.
Een fort met uitzicht over het uitwaaierende slotenpatroon dat als voorgrond dient voor
het panorama over de A9 en Ouderkerk a/d Amstel met daarachter de economische centra;
Amsterdam zuidoost, de Zuidas, Aalsmeer en Schiphol.

De Stelling van Rondehoep

Een nieuw fort in het hart van de uitgestrekte polder. Eén centraal punt vanwaaruit het slotenpatroon
lijkt uit te waaieren, fungeert als baken en als uitzichtspunt, maar is vooral een contrapunt tegenover de
forten Waver-Amstel en Botshol van de Stelling van Amsterdam.
Als cultureel erfgoed moeten we dit soort kwetsbare landschappen koesteren, maar de onwetendheid
is haar allergrootste vijand. Daarom wil ik met de Stelling van Rondehoep een verhaal laten ‘rondzingen’
over dit bijzondere fenomeen in ons landschap,
deze Stelling is een ‘zangspoor’ over ‘Land Art avant la lettre’.
Als daarmee de onwetendheid kan worden weggenomen, heeft de Rondehoep dan nog een fort nodig?
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DE STELLINGEN VAN RONDEHOEP
STELLING 1
Het labyrint van slootjes in het middeleeuwse verkavelingspatroon
vertakt zich als bladnerven in de groene oase.
Maar het voedt de polder niet, het onttrekt het water juist
aan de duizenden seizoenen die liggen opgeslagen in de geheugenlagen van het veen.
STELLING 2
Met natuurnota’s als wapens, recreanten als troepen en de tijdgeest als munitie
trekt de Stelling van Rondehoep een lange neus naar het economische geweld van de deltametropool.
Máár…, dat wij het ons in Nederland kunnen veroorloven om zo met nieuwe natuur bezig te zijn,
is dat niet de keerzijde van diezelfde economische bedrijvigheid aan de andere kant van de linie.

Openingswoord ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘LAND-SHAPE / Stelling van Rondehoep’ in het CBK
Alphen a/d Rijn, uitgesproken op 16 maart 2003 door Dirk Sijmons van H+N+S Landschapsarchitecten
en Rijksadviseur van het Landschap van 2004 tot 2008.
Dames en Heren,
Nog niet eens zo heel lang geleden ging het in Nederland zo slecht met de Landschapsarchitectuur dat wij met het
grootste wantrouwen aankeken tegen de bemoeienissen van kunstenaars in het landschap. Die kunstenaars waren
– zoals de engelsen zo mooi zeggen – blissfully unaware van onze getroebleerde gevoelens. Hoe zat dat in elkaar?
We spreken over het begin van de jaren ‘80 en mijn vak bestond uit een anonieme dienstbare beroepsgroep
waarvan het merendeel in overheidsdienst was, waar het in de periferie van het beleid in de linkerbovenhoek
van het aquarium een klein territorium bezette. Voor de buitenwereld waren we zó onzichtbaar opererend dat
bestuurlijke opdrachtgevers – als er een cultureel signaal diende te worden afgegeven – er niet eens aan dachten
dat ze een landschapsarchitect in dienst hadden, maar een kunstenaar aantrokken om in onze ogen een snaakse
bijdrage te leveren aan onze projecten. Kortom er was geen sprake van ‘Jalouzie de metier’ maar van ‘jalouzie entre
les metiers’.
Er is veel veranderd. In twintig jaar heeft het vak zich aan zijn eigen haren uit het moeras getrokken is na een lang
emancipatie-proces tot bloei gekomen en hier sta ik nu een opening te verrichten voor iemand uit die eens zo
suspecte discipline der landschapskunstenaars.
Sterker nog, ik ga hier beweren dat qua thematiek het werk van Paul de Kort en dat van mij convergent is zonder
de vakken van hun disciplinaire grenzen te ontdoen.
Het werk rond het fort Rondehoep is ingekaderd door een project wat aangeduid wordt als ‘Zangsporen in
het Groene Hart’: Een letterlijke verwijzing naar de Songlines, de liederen waarmee de Australische Aboriginals
een compleet dekkende vocale kaart van het gehele continent produceerden. Iedere stam bezong het door hen
bewoonde gebied in rituele processen die aan de liederen van de andere stammen gekoppeld werden. Bij elkaar
vormde het - zo prachtig door Bruce Chatwin beschreven - grootste culturele project op deze aarde. Als de
songlines het grootste kunstwerk op aarde is dan kan het nederlandse landschap misschien een goede tweede zijn.

Zoals blijkt zijn kunstenaars in zekere zin in het voordeel doordat zij, zoals Paul de Kort doet, met hun interventies
het landschap kunnen confisqueren, door het zodanig vormgeven en situeren van iets wat het midden houdt
tussen kunst en archipunctuur (nieuw woord) dat het de beschouwer lijkt of de hele omgeving er ook bij bedacht
is. Dat deed Paul de Kort eerder in de prachtige Mandercirkels, waar hij in Twenthe een toevoeging leverde aan de
bestaande cirkels van de vooruitstrevende boer Jannink. Een heuvel in het midden van de ene cirkel en een weg
naar het middelpunt van de andere cirkel om welks middelpunt een labyrinth of rituele route begint, zijn zulke
betekenisvolle toevoegingen dat ze de ooit zo droog rationeel bedoelde cirkels transformeren in magische plekken
die, zo denkt de beschouwer, daar al honderden jaren moeten hebben gelegen.
Zo gaat het ook met de situering van het fort in de nieuwe Stelling van Rondehoep, die zodanig strategisch is dat
de uitwaaierende verkaveling er een verlengstuk van lijkt in plaats van zijn middeleeuwse oorsprong.
Daarmee kom ik op de tweede overeenkomst in thematiek tussen mijn werk en dat van Paul de Kort: linies en
Stellingen.
Waar de Kort een fort in de Rondehoep legt om de verstedelijking te bespieden en te keren, hebben wij enige
jaren geleden een plan voor de niet ver daarvanaf lopende stelling van Amsterdam gemaakt: een 241 km lange ring
die de hoofdstap zou moeten beschermen, maar die na zijn totstandkoming door de ontwikkeling van verdragend
geschut alweer achterhaald was. Deze stelling is een vijftal jaren geleden op de Unesco-werelderfgoedlijst geplaatst
(in illuster gezelschap van de Pyramides van Cheops, Mont Saint-Michel en de Aya Sophia) en wij moesten daar
voor de provincie Noord-Holland inhoud aan geven.
De stelling bestaat uit forten, liniedijken en inundatievlakken die zó met het landschap vervloeien dat ze nagenoeg
onzichtbaar zijn. Dat was ook de bedoeling van de militaire ontwerpers. Dat leverde een eerste paradox op: Hoe
maak je een wereld-monument van iets dat ontworpen is om onzichtbaar te zijn?
Ons voorstel is een ‘stilte-stelling’ met veld-eenheden als een begraafplaats, meditatiecentrum, landart projecten
etc. en zo is de koppeling totaal; Paul de Kort heeft zonder het te weten een veld-eenheid gemaakt en wij hebben
zonder het te weten een basis voor een kunstwerk van Paul de Kort gelegd.
Ik open de tentoonstelling in de hoop dat bewuste samenwerking tussen landschapsarchitecten en
landschapskunstenaars een nieuwe bloeiperiode zullen inluiden.

