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Om inzicht te geven in de toekomstige ontwikkelingen worden
tijdelijke landschapskunstwerken geïnitieerd die in de jaren 2010
en 2011 in het gebied te zien zullen zijn. De gemeente krijgt
hiermee de mogelijkheid om bewoners en recreanten te
informeren over de toekomstige veranderingen in het gebied.
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VEGHELS BUITEN
Aan de zuidoost kant van Veghel komt een nieuwe woonwijk met
ruimte voor 2000 woningen. Het ontwerp voor Veghels Buiten
is van het bureau LOOS van VLIET. Het plangebied bedraagt 270
hectare. De huizen worden gebouwd in enclaves met daartussen
veel ruimte voor groen. Iedere enclave krijgt een eigen sfeer;
de kloostertuin, het boerenerf en de boerenhof.
In mei 2008 is het Masterplan Veghel Zuidoost door de
gemeenteraad vastgesteld. De planvorming tot aan de start van
de feitelijke realisatie zal zo’n drie jaar in beslag nemen en in
deze periode zullen er nog weinig concrete activiteit in het
gebied te zien zijn.

Het overkoepelende thema is TRANSFORMATIE; de verandering
van open heidelandschap naar agrarisch akkerland, de houtteelt,
de ruilverkaveling en schaalvergroting van de agrarische sector, de
maïs- en graslanden, de herinrichting van het gebied voor wonen,
recreatie en waterberging.
De kunstwerken voor Veghels Buiten worden ‘site specific’, de
kunstenaars wordt gevraagd een plan te maken dat speciaal voor
één bepaalde plek bedacht is.
Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen de
transformatie van de oude ontginning, de nieuwe ontginning en
het dal van de Aa.
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In haar veertig jaar oude geschiedenis heeft Land Art een ontwikkeling doorgemaakt van imposante geometrische vormen in de woestijn, via wandelingen door
de wildernis van een enkeling tot sculpturen van natuurlijke materialen. Land Art
richt zich nu vooral op de cultuurhistorische, sociale en ecologische verhalen in de
niet-stedelijke omgeving. Juist het lokale vormt het uitgangspunt waardoor we liever
spreken van Landkunst dan Land Art. (Liesbeth Jans, projectleider BKKC)
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nieuwe ontginning
Aa-dal

oude ontginning

Parenthese is het los invoegen van een gedachte in een zin,
ter aanvulling of verduidelijking van de gedachte. (wikipedia)

Een parenthese ontleent haar betekenis aan wat eraan vooraf
gaat en wat erop volgt. Maar ook omgekeerd, de woorden
leveren een commentaar op de rest van de zin.
De parenthese is een bruikbare metafoor voor het project
‘Landkunst voor Veghels Buiten’. Dit landschap bevindt zich in
een tussentijd, een overgangsfase tussen wat was en wat komt.

Een maïsakker...,
...paden snijden het gewas kris-kras in vormen, patronen,
vlakken; kavels. Het beeld doet deels denken aan de ruitvormige
akkers en rechte wegen van de nieuwe ontginning.
We herkennen ook de kleinere, onregelmatiger verkavelingen
van de oude ontginning met aan de rand nog even het
meanderende beekdal van de Aa.
Maar bij nader beschouwing ontstaan lettervormen
die op hun beurt vier woorden vormen;

...WAAR MAÏS WEEK VOOR...
Het lijkt een frase uit een gedicht, een oud brabants gezegde
of een fragment uit de titel van een streekroman.
Het perceel krijgt een nieuwe bestemming. De maïs moet
wijken voor iets anders, woningen, water, nieuwe natuur?
Toch lijkt er al iets verdwenen, er is een gemis, wat komt er
voor in de plaats? Is dat beter of slechter,
of is het vooral anders?
Iedereen mag dat voor zichzelf invullen, want de bezoeker
wordt gevraagd om de zin voor zichzelf compleet te maken.
De uitkomsten hiervan kunnen worden verzameld en de beste
gezegdes, gedichten of verhalen kunnen worden verwerkt in een
publicatie. Er kan zelfs een prijsvraag aan worden gekoppeld.

‘TOEGANKELIJKHEID’
Maïsdoolhoven vormen een populair uitje voor gezinnen
met kinderen. Dolend door het stelsel van gangen kunnen
de woorden in het hoofd van de bezoeker worden
gereconstrueerd. Maar waarschijnlijker is het dat men het
overzicht juist verliest en dan zou het mooi zijn om het
overzicht te herstellen door op een strategische plek
een stellage te bouwen die dient als uitzichtspunt.

ZOMERBEELD / WINTERBEELD....
Maïs staat in de zomer hoog op de akker, maar de vleug van
stoppels na het hakselen in oktober is ook prachtig.
Het voorstel is om de akker na oktober zo lang mogelijk gemaaid, maar ongeploegd te laten liggen, zodat de tekening ook
gedurende de wintermaanden op een subtiele manier zichtbaar
blijft.

