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Een visie op landschapskunst bij de kustversterkingswerkzaamheden bij Cadzand
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Cadzand, in het westelijke puntje van Zeeuws Vlaanderen, blijkt een van de zwakke plekken in de Nederlandse
kust te zijn. Onder invloed van de stroming en wind zijn het strand en duinen voor Cadzand-bad over de
jaren smaller en zwakker geworden. Baggeraar Van Oord uit Gorinchem is een van de inschrijvers op de
aanbesteding om de kustlijn voor Cadzand te verstevigen en voor de komende eeuw ‘superstorm-proof ’ te
maken.
Dit gaat niet zomaar. De werkzaamheden die nodig zijn om het strand en de duinenrij te verbreden en
op te hogen zijn immens. Tegelijkertijd is het een spectaculair werk, een soort ballet van graafmachines en
sleephoppers die zand in een majestueuze boog op het strand spuiten. Kortom een spektakel dat alleszins de
moeite waard is om te aanschouwen.

Behalve als badplaats staat Cadzand bekend om haar hoge ‘meer sterren restaurant-dichtheid’. Binnen een straal van enkele
tientallen kilometers treffen we minstens een vijftal hoogwaardige gastronomische locaties aan. Het is wellicht geen toeval dat
in de duinen enkele locaties zijn aangewezen waar in de toekomst geëxperimenteerd wordt met ‘zilte moestuinen’.
Van Oord heeft bedacht om de fasering van hun kustverbeteringswerkzaamheden te presenteren met ‘het meergangenmenu’
als thema.
De werkzaamheden beslaan enkele seizoenen en in die tijd staat het normale strandtoerisme, dé economische motor van
Cadzand onder grote druk. Bij van Oord leeft daarom de wens om hun ‘meergangenmenu’ smaakvol op te dienen. Een
middel dat zij daarvoor wil inzetten is landschapskunt. Met landschapskunst kunnen plekken worden gecreëerd die fungeren
als uitzichtpunt op de werkzaamheden, een duinpan als prettige verblijfsplek, een markering van een strandopgang of als
baken op een strekdam.
Omdat de werkzaamheden zich geleidelijk verplaatsen langs de kuststrook dienen de kunstwerken eenvoudig te kunnen
worden verplaatst. Het is mijn ambitie dat ze in de tussentijd ook nog kunnen veranderen van vorm en betekenis, zodat ze
zich aanpassen hun veranderende locatie en context.

Haliet / steenzout

Is er is één samenbindend element denkbaar wat de thema’s van Cadzand;
de (kust)verbetering, de zee en de gastronomie, onder één noemer brengt?
Ik zie een beeldrijm tussen de typische kubische structuren van gekristalliseerd zout,
de kristallijne basaltformaties langs de kust van Giant’s Causeway in Noord Ierland en
stortsteenformaties rond een strekdam in een Nederlandse haven.
Het zout van de zee, de zilte moestuin, zout als smaakversterker in de keuken….

Giant’s Causeway, Ireland, UK

Landschapskunst als het ‘snufjes zout’ om het meergangenmenu van de
werkzaamheden ‘lekkerder’ te maken voor het publiek…,
Landschapskunst als -het zout in de pap-.

Mijn voorstel voor landschapskunst heet Steenzout en bestaat uit een ‘blokkendoos’ van betonnen kubussen in
3 verschillende afmetingen; 34x34x34cm, 55x55x55cm en 89x89x89cm. De huid van het beton toont in relief de
suggestie van een steenzoutkristal. In het hart van elk (zicht)vlak (5x) zit een kogelkopanker. Hierdoor zijn de objecten
eenvoudig op te pakken en te verplaatsen, maar deze details spelen tevens een rol in het ritmische eindbeeld van de
composities. De grootste kubus bestaat in een oplage van (5x5=) 25, de middenmaat van (7x7=) 49 en de kleine
variant van (9x9=) 81 stuks. Ik houd van mooie getallenreeksen, gulden snede verhoudingen, etc...
Met deze modulaire en recyclebare ‘blokkendoos’ kan vrijwel oneindig gevarieerd, gestapeld en gepuzzeld worden tot
steeds nieuwe constellaties en compsosities met steeds andere betekenissen en functies.
Wind, water, getij, slib, stuifzand, in een vrij spel met de strenge kristallijne composities maakt de natuur de kunstwerken
af. Onder invloed van steeds wisselden omstandigheden zullen de composities steeds veranderen.
Steenzout of keukenzout is een mineraal dat we allemaal dagelijks gebruiken en dat ons lichaam nodig heeft om
te kunnen functioneren. Het is waarschijnlijk het bekendste mineraal uit de Nederlandse bodem.
Tussen 300 en 200 miljoen jaar geleden was het klimaat hier warm en droog en in de ondiepe zee die Nederland
bedekte verdampten miljarden liters water. Het daarin opgeloste zout bleef achter als haliet, ofwel steenzout.
De naam komt van het Griekse halos, dat zowel zeewater als zout betekent. Haliet is gesteentevormend, dat wil
zeggen dat het in zulke grote hoeveelheden voor kan komen dat het een afzetting vormt. Dikke pakketten hiervan
liggen nu kilometers diep onder Nederland en vormen ware zoutbergen in de Nederlandse ondergrond. Door
de druk van bovenliggende aardlagen komt het steenzout in de Nederlandse ondergrond vanuit de diepte in
gigantische zoutpijlers omhoog. Nederland behoort tot ‘s werelds grootste zoutproducenten.
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Steenzout is een mono-mineraal bestaande uit het zuivere natriumchloride, dat net als ons klassieke keukenzout,
de chemische samenstelling NaCl heeft. Het kristalrooster van steenzout, dat is opgebouwd uit natrium- en
chloride-ionen veroorzaakt de typische kubisch vlakgecentreerde ‘haliet- of steenzoutstructuur’.
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Gulden snede

Zoeklocaties waar een Steenzoutcompositie kan worden opbebouwd tot een uitzichtpunt, tribune,
baken of trappartij. Bijvoorbeeld op de vloedlijn in de oksel van een paalhoofd(1.), aan de voet van een
duinovergang als trap annex tribune(2.), of neergevlijd tegen een duinvallei(3.). Een compositie kan tijdelijk
onderdeel uit maken van een van de strekdammen in aanbouw. Het zou natuurlijk prachtig zijn als een
Steenzout compositie uiteindelijk zijn definitieve bestemming vindt ergens op de kustlijn van Cadzand-bad of
geïntegreerd in een strekdam, als baken, uitzichtpunt, als ontmoetingpsplek.
STEENZOUT als herinnering aan - en monument voor de kustversterking anno 20....
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