
LandArt
route

Mijn werk BEGINNING drijft op 

het water; waar water is, is leven.

Leven! En daarbij stilstaan. En 

stilstaan bij de dood. Bij

vergankelijkheid. Bij voortleven. 

Bij nieuw leven. Bij afsterven. Stilstaan bij de kringloop 

van het leven. www.mariavanewijk.com

Een ode aan de gave van de 

mens zich over te geven.

Bij leven levert dat vaak de 

mooiste ervaringen op. Het 

moment dat kracht en 

kwetsbaarheid elkaar kruisen mist haast nooit 

haar intensiteit. Een uitreiking naar het hemelse. 

'Over de gave’ is een ode aan de gave van de mens 

zich over te geven, over de rand, ijlen wij open

en fragiel, met hemels instinct

delen wij gemeenschappelijke grond

in de overgave. www.lapidaire.info

‘Ogenblik in het bos’ laat ogen 

en schijnogen uitvergroot zien 

op houten boomschijven en nu 

is de toeschouwer niet alleen 

degene die bekijkt; hij of zij 

wordt ook bekeken! Het werk nodigt uit letterlijk een 

ogenblik stil te staan en roept vragen op: Voel je je 

gezien of juist bekeken? Begluurd of beschermd? 

Wat doet het met jou? www.mireilleschermer.nl

Deze installatie bestaan uit een 

vijftal besloten huizen. Het zijn 

elk apart een soort zelfstandige 

entiteiten die samen een ge-

meenschap vormen. Elke vorm  

herbergt een identiteit met waardes. Je kunt er de vijf 

wereldgodsdiensten in zien. De zesde, belangrijkste 

waarde die zichtbaar wordt als alles samen hangt,

 is de medemenselijkheid.  www.kittyblum.nl

een wiegelied van de wind

Het bos glundert om je heen

slaap mijn kind slaap

Ik vouw en vlecht

bouw in het echt

           van het landschap

           voor jouw

           berceuse berceau

                                 www.natuurbegraafplaatsenvilt.nl
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2 juni – 15 oktober
van zonsopgang tot zonsondergang

toegang is gratis
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Beginning Over de gave ‘Ogenblik in het bos’

Huizen van de ziel

Berceuse

Vol liefde voor Levi. Gedragen. 

'Levitation' gaat over het verlies 

van een ongeboren kindje. 

www.lobkeburgers.nl 

De mens met zijn dromen. Altijd 

door. Wat is was en komen gaat. 

Waar je ook vandaan komt en 

waar je ook naartoe gaat. 

www.mirjamkorse.wixsite.com/kunstenaar
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Levitation

De Dromer  

Het kunstwerk geeft uitdruk-

king aan de liefde en relaties die 

tussen mensen bestaan, ook na 

de dood. Mettertijd verzwakken 

de verbindingen die bij leven 

ontstaan zijn, herinneringen blijven over. Tot zelfs die 

vervagen. Zo ook zal dit werk langzaam uiteenvallen 

en uiteindelijk opgaan in de natuur.

www.felttoremember.com

10Voor eeuwig verbonden

De kiem van het leven gaat altijd 

door, zo volgt de mensheid een 

eeuwig spoor.

www.keesketelaars.nl

3De kiem van het leven 

Ooit ontstaan in de ochtend- 

nevel van een duits oerbos, 

komt na lang te hebben rond 

gezworven, mijn autobiogra-

fisch gedicht nu hier tot rust 

om even bij stil te staan. Poëtische stilteplek / houten 

gedichtregels. www.mariaklerx.nl

4Heute morgen
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Geopend van zonsopgang tot zonsondergang. 
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LandArt route 
LandArt Diessen, opgericht in 2008 door Lia 

Stravens, is een kunstproject waarbij kunstenaars 

hun werk exposeren in het buitengebied, daarbij 

gebruik makend van natuurlijk en afbreekbaar ma- 

teriaal. De tiende editie van dit kunstproject vindt 

dit keer plaats op Natuurbegraafplaats De Utrecht. 

Vergankelijke kunstwerken

De LandArt-route op Natuurbegraafplaats 

De Utrecht voert langs een tiental vergankelijke 

kunstwerken veelal gemaakt van ‘bio-based’ 

(hernieuwbare) materialen. 

Opgaan in het landschap

Er is gekozen voor natuurlijke, vergankelijke 

materialen die op termijn, heel geleidelijk,

 veranderen, verkleuren of opgaan in het landschap, 

geheel in lijn met de uitgangspunten van de 

natuurbegraafplaats. Geïnteresseerden kunnen deze 

vergankelijkheid met eigen ogen volgen 

door de route met tussenpozen vaker te lopen.

Toegankelijk

De kunstwerken zijn geplaatst nabij de paden, 

op respectabele afstand van de graven en 

kwetsbare natuur. Natuurbegraafplaats 

De Utrecht is rolstoel-toegankelijk. 

Twee kilometer

Denkt u aan comfortabel schoeisel.
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Over de Gave
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1. Maria van Ewijk

2. Mariëlle Lapidaire

3. Kees Ketelaars 

4. Maria Klerx

5. Mireille Schermer

6. Kitty Blüm

7. Lidwina Charpentier

8. Lobke Burgers

9. Mirjam Korse 

10. Carla van Iersel

       en Mirjam Rullmann

“Op een natuurbegraafplaats 
vloeien mens en natuur samen. 

Natuurlijke kunst past 
daarin uitstekend.”
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KUNSTENAARS


