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“Een kaart van de wereld waarop Utopia niet voorkomt is de moeite van 
het bekijken niet waard.”

Oscar Wilde  Iers schrijver (1854-1900)
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“Vogels verschillen vooral daarin van de mens dat zij kunnen bouwen en 
een landschap toch laten zoals het ervoor was.”

Robert Lynd  Amerikaans socioloog (1892-1970)   Uit: The blue lion

In gedachte
De uitnodiging van de gemeente Lelystad aan buro MA.AN om na 
te denken over een beeldend masterplan voor een nieuwe wijk in 
Lelystad, de Warande, leidde onze gedachte direct naar de uiteindelijke 
mogelijkheden. Vaak worden in een beeldend masterplan concrete 
plekken in de wijk aangegeven voor de toepassing van kunst. In onze 
ogen vraagt de opgave in Lelystad juist om een andere benadering. 
Ten eerste is de ontstaansgeschiedenis van Lelystad een bijzondere in 
de ontwikkeling van steden, ten tweede is de vraag voor het beeldend 
masterplan een bijzondere; de Warande is er nog niet. De transformatie 
van boerenland tot stadsdeel moet nog in gang gezet worden. 
Inspelend op de geschiedenis van het Nieuwe Land zou een 
vernieuwende, experimentele en verrassende kijk op mens en 
maatschappij in onze ogen kenmerkend moeten worden voor het 
beeldend masterplan voor de Warande in Lelystad. Deze kijk is altijd van 
toepassing geweest op Lelystad als pioniersstad en als symbool van de 
maakbaarheid. De betekenis van beeldende kunst als sociale wetenschap 
kan zo worden uitgebreid naar diverse disciplines, die allen een raakvlak 
hebben met ethiek, esthetiek, ruimte, idee of samenleving. Juist de 
beeldende kunst is een middel om dat te verbeelden wat in de samenleving 
leeft. Het is daarom dat wij op een onderzoekende manier het cultureel 
leven willen vastleggen, initiëren, motiveren en verbeelden middels het 
beeldend masterplan als gebruiksaanwijzing, de WarandeWijzer. Een 
regie voor een oorspronkelijk beeld van Lelystad en in het bijzonder van 
de Warande in het verleden, het heden en de transformatie naar en in de 
toekomst. Dit bewustzijn van een steeds veranderende samenleving en 
omgeving is de eerste aanzet voor  onderzoek, projectvoorstellen en de 

eerste beelden. Het publiek is waar het allemaal om draait, met name de 
nieuwe inwoners van de Warande, die veelal van buiten Lelystad komen. 
Continuïteit en een goede communicatie zijn daarbij onmisbaar. Dit 
wordt dan ook een wezenlijk onderdeel van de ambtelijke organisatie, 
die het contact met de bevolking van Lelystad onderhoudt en in eerste 
instantie de regie neemt om de WarandeWijzer te sturen en te initiëren. 
Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van een breed georiënteerd en 
maatschappelijk gedragen cultureel podium in Lelystad. 
Het bouwen van de woningen en het initiëren van beeldende kunst in de 
wijk zal tegelijkertijd van start gaan. Kunst zal van begin af aan onderdeel 
zijn van het stedenbouwkundige plan dat pas na 15 jaar haar uiteindelijke 
vorm zal hebben. De culturele opgave als onderdeel van een strategisch 
proces, waarbij de ontwikkeling van Lelystad niet alleen het resultaat, 
maar ook het onderzoek is. 

Op onderzoek
Na een blik op Google Earth bracht nieuwsgierigheid ons naar het 
boerenland waar de Warande zal verrijzen, naar de stad Lelystad en het 
oorspronkelijke werkeiland van de Flevopolders. Eerlijkheid gebiedt 
ons te zeggen dat we een vrij stereotiep beeld hadden van Lelystad als 
pioniersstad in de Flevopolder. De gedachte aan het maken van nieuw 
land en de utopische visie van stedenbouwers uit die tijd, met grootse 
plannen voor een nieuwe eigentijdse manier van leven en geloof in de 
toekomst, prikkelde ons beeld van Lelystad. Al snel kwamen de in ons 
geheugen gekerfde beelden van de film ‘De Noordelingen’ voor ogen, 
waarin twee rijtjes huizen in een lege polder gebouwd zijn en waar 
menselijke emoties en gedragingen de leegte invullen. 
Het geloof in de toekomst dat samenging met de eenvoud van het leven, 
picknicken langs de snelweg, het arbeidersethos, de nieuwe huisvrouw, 
de opkomst van de televisie, het rijtjeshuis, allemaal ingrediënten voor 
een maakbaar leven volgens een nieuwe norm. Hoewel inmiddels 
van betekenis veranderd, de maakbaarheid bleef in onze gedachten 
terugkomen. Met deze blik in onze ogen bezochten wij Lelystad en de 
Warande, en troffen een heel ander beeld. Deze eerste verkenning heeft 
geleid tot een eerste beeldend werk, het fotoboek ‘observatie 01’. 
Een startsein voor hetgeen de komende 15 jaar gaat gebeuren en een 
eerste werk van een compleet archief, dat gevuld zal zijn met onderzoek 
naar het verleden, heden en inspiratie voor de toekomst van Lelystad. 
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ontstaansgeschiedenis Lelystad
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Ontstaansgeschiedenis van Lelystad 
Met de aanleg van het werkeiland Lelystad Haven in 1951 wordt de 
start gemaakt voor een icoon van de maakbaarheid; de Flevopolder. 
De hele klus, in zee begonnen, toont het heilzame geloof in 
het maakbare, het geloof in de toekomst en de moderniteit. Dit 
‘maakbare’ gaat één op één samen met het geloof in de utopie, het 
willen realiseren van een betere samenleving. Met het plannen van 
Lelystad, in 1959,  is deze gedachte springlevend en wordt Cornelis 
van Eesteren gevraagd de nieuwe stad voor het nieuwe land vorm 
te geven. Van Eesteren staat ‘de stad van de toekomst’ voor ogen, 
geheel in de geest van CIAM (Congres International d’Architecture 
Moderne) en het Nieuwe Bouwen. Wonen, werken en recreëren stelt 
hij voor als geheel van elkaar gescheiden functies, het verhoogd 
aangelegde stadscentrum zou daarentegen wel in functiemenging 
voorzien. De verkeersstructuur, een raster van autowegen op 3,5m 
hoogte in groene zones, bepaalt de orthogonale hoofdstructuur. Zowel 
de autostructuur als het verhoogde stadscentrum doen het ontwerp van 
Van Eesteren de das om en het ontwerp wordt mede door onenigheid 
ter zijde geschoven. In 1964 wordt improviserend door gebrek 
aan plannen begonnen aan de bouw van Lelystad. Van Eesteren 
zijn ideaalmodel voor Lelystad maakt plaats voor een pragmatisch 
groeimodel voor de stad, dat wijk voor wijk kan worden ingevuld. In 
1967 vestigen de eerste bewoners zich in Lelystad.
Tegen deze achtergrond zien we dat Lelystad zich in 40 jaar heeft 
ontwikkeld, vernieuwd en verder is uitgebreid. Inmiddels zijn er 
volgende generaties niet alleen naar toe getrokken maar ook geboren. 
Dit fenomeen van een nieuwe stad en een maakbare samenleving 
heeft een duidelijke geschiedenis en is een belangrijke inspiratiebron 
voor de ontwikkeling van de Warande. Een reflectie op de positieve 
en ook negatieve gevolgen door de ontwikkeling van Lelystad van 
de laatste 40 jaar op diverse aspecten te onderzoeken. De resultaten 
zijn de basis voor een dialoog tussen het heilzame geloof in de 
maakbaarheid van toen en de besloten maakbaarheid van nu.  

“Het zijn slechte ontdekkers die denken dat er geen land is als zij niets 
dan zee zien.”

Francis Bacon  Engels filosoof en staatsman (1561-1626) 
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Op verkenning
Hier onder volgt een korte beschrijving zoals wij de Warande in 2006 
hebben beleefd aan de hand van een gebiedsverkenning. Deze beleving 
hebben wij vastgelegd in een fotoboek; ‘observatie 01’. De verkenning en 
het fotoboek vormen het startpunt voor het beeldend masterplan van de 
nieuwe wijk de Warande. 

Bij aankomst op het erf van de boerderij aan de Buizerdweg, viel meteen 
de landelijk gemoedelijke sfeer op. Aan het erf lagen meerdere grote 
en kleine bouwwerken en een hooimijt. In het gras lag een roodbruin 
gemeniede eg uit vroeger tijden. Wat verder opviel was dat het 
boerenbedrijf duidelijk nog in gebruik was, maar dat het huis niet meer 
bewoond was en voor een deel gebruikt werd als kippenhok. Langs de 
dichte begroeiing rondom het huis kwam de voordeur in het zicht, met 
erboven een klein puntdakje, om even droog te staan. Natuurlijk werd 
onze nieuwsgierigheid gewekt om even de deurklink van het duidelijk 
onbewoonde huisje uit te proberen. Een aantal traptreden leidde naar de 
deur, die tot onze grote verbazing open was. Een klein kijkje nemen kon 
geen kwaad en het huis, dat eigenlijk op de nominatie stond om gesloopt 
te worden, verraste ons door de intieme sfeer en de praktische ruimte. Het 
huis zou zich uitstekend lenen als gastatelier en in de ‘gauwigheid’ kreeg 
het meteen een indeling.
Enigszins opgewonden werd de gebiedsverkenning voortgezet. De 
grote halfronde loods had een zeer ruime afmeting en kreeg meteen in 
gedachte de functie ‘tentoonstellingsruimte’, ‘filmvertoningen’, ‘lezingen’ 
en ontelbare andere mogelijkheden. En terwijl ook dit gebouw op de 
nominatie stond afgebroken te worden, werd er meteen nieuw leven in 
geblazen. Door de loods heenlopend ontstond er bij gebrek aan een 
achtergevel, een vizier op het verrassend weidse landschap erachter. 
Even hebben we staan turen over de lange lijnen van het met een 
landbouwwerktuig bewerkte gebied. Prachtig. We vervolgden onze weg 
over een laantje, begroeid met hoog gras en paardebloemen, links en 
rechts geflankeerd met haagbeuken en vlierbessen. Daar doorheenkijkend  
de eindeloze in rijen aangeplante blauwgroene koolbladeren. Het laantje 
was lang niet meer onderhouden, maar had nog steeds iets idyllisch. 
Midden in het veld hield het laantje plotseling op en we stonden met 
onze voeten in de grafische wereld van omgeploegde landbouwklei. De 
verleiding om van alle gewassen, zoals aardappelen, wortelen, kool, 
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hadden nooit hun dienst bewezen, maar waren ernstig verweerd, evenals 
de prachtige monumentale trappen, die aan weerszijden het perron 
betreedbaar maakten. De trappen waren nooit voorzien van leuningen 
of een overkapping, maar waren toch bespoten met graffiti. Zo ook de 
enorme hoeveelheid kolommen onder het viaduct die het hele betonnen 
zwaargewicht ondersteunen. Het lage zonlicht drong zich onder de massa 
en maakte het beton haast transparant alsof het een luchtspiegeling was; 
puur gezichtsbedrog. Een decor rechtstreeks uit een film van Tarkovski! 
Uitkijkend over de Warande vanaf het hoger gelegen perron was het 
ineens duidelijk: hier is het centrum van dit nieuwe stadsdeel gepland en 
hier moet het ook komen.
Verder lopend langs de andere kant van het spoor, kwamen we uit bij 
een vreemd bouwwerk van staal en hout met onlogische uitbouwen, een 
hoge stalen schoorsteen en nog twee lagere, omheind door een hek met 
daaraan lantarens bevestigd. De biomassacentrale, waar snoeihout wordt 
omgezet naar energie. Een fraai stukje industrie in een deken van hoge 
dichtbegroeide maïsvelden. Het maïs was rijp en de bladeren kleurden al 
oranje. Langs een uienveld wandelend bereikten we de ruim aangelegde 
hoofdweg, met aan de ene kant een eerder gerealiseerde woonwijk en aan 
de andere kant de ongeroerde Warande. Het duurt niet lang meer of de 
vele rotondes in deze weg krijgen een vierde uitvalsweg aangeduid met 
een bordje ‘Warande’. 
De Torenvalkweg loopt voor een groot deel parallel aan het spoor. Aan 
het begin van de weg bevindt zich een commercieel bedrijventerrein voor 
woninginrichting en een jeugdgevangenis, waarvan de buitenmuur veel 
weg heeft van de gevangenis die we eerder zagen. Al lopend, met onze blik 
op oneindig door het uitgestrekte landschap, dat in zo’n schril contrast 
staat met deze twee zwaar ommuurde gebouwen, nadert de bosrand. Bij 
het oversteken van het kanaal gaat de polderweg over in iets dat meer 
weg heeft van een Frans landweggetje, met grote rollen hooi hier en daar 
in de berm en ‘onhollandse’ boompjes, die de weg flankeren. 
Het is prachtig om de Warande te verkennen! 

  

maïs en uien, een maaltijd voor die avond te maken was groot. Lopend 
richting de bomenrij, die zich absoluut haaks op ons zojuist verlaten 
laantje bevond, vloog een vliegtuig over met een brommend geluid. De 
witte lijn die hij achterliet in de lucht was de eerste, welkome, diagonaal 
in deze omgeving. De bomenrij bleek een warrige structuur van gras, 
planten, bomen en dode takken te zijn en in deze ‘wildernis’ schijnen ook 
nog everzwijnen te vertoeven, af te lezen aan de vele afdrukken, die zij 
met hun pootjes achtergelaten hebben in de natte klei, die er nu droog en 
gebarsten uit zag.
Achter de bomenrij deed het landschap nog ruimer aan. Er groeide 
een gewas, dat ons onbekend was, maar zo groen, dat de aanblik ervan 
haast pijn deed aan onze ogen. Het was in eindeloze rijen aangepland 
zover het oog reikt. Aan één kant geflankeerd door een bosrand en aan 
de andere kant een maïsveld. Plotseling een zacht geruis in de verte en 
de groene zee werd bevaren door een geelblauwe trein en maakte een 
flauwe bocht. Nu konden we ook vaag in de verte de spoordijk met zijn 
hoogspanningsdraden herkennen. Ver weg van alles wat met drukte te 
maken had stonden we daar een moment, te ‘luisteren’ naar de stilte. 
Ergens onder onze voeten moet zich ooit de zee hebben bevonden. Het is 
haast niet voor te stellen dat er hier in deze kleibodem de restanten van 
een eens tegen de storm vechtend schip verborgen liggen.
 Na even flink doorlopen door de velden en een sprong over een slootje 
kwamen we aan bij de gevangenis. Bij de poort stond een jongeman van 
ongeveer 20 jaar te wachten, misschien wel op een vriend, die op elk 
moment zijn vrijheid kon hervinden. Naast de strenge betonnen muren 
van het gevang was een groepje populieren aangeplant in dezelfde 
rigide lijnen als het omringende landschap. Het pad hield op en langs 
de spoorlijn lopend ontdekten we het eerste viaduct dat ruim dertig jaar 
geleden moet zijn aangelegd. Het was niet mogelijk om dichterbij te 
komen, vanwege de begroeiing, die zich voor en onder deze betonnen 
holte in de spoordijk had genesteld. In de verte prijkt een betonnen 
‘totem’, die hoogst waarschijnlijk het nog af te bouwen station markeert. 
Bij nadering was dat inderdaad zo. Een wereld van beton, verweerd, maar 
nooit in gebruik geweest. De bovenste betonnen randen van het viaduct 

“Schrijven is kijken met je ogen dicht.”
Remco Campert
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Cultuurprogramma
Naast de observaties van de maakbaarheid voorziet de WarandeWijzer in 
een cultuurprogramma. Het transformerende gebied leent zich als decor 
voor theater, muziek en allerlei manifestaties. Het cultuurprogramma is 
een middel om in een vroeg stadium van de planvorming van de warande 
de aandacht te vestigen op de kwaliteiten van het gebied en is aanleiding 
tot ontmoeting van nieuwe en bestaande bewoners van Lelystad. Zowel 
de observaties als het cultuurprogramma spelen zich af te midden van 
de veranderingen in de open lucht. Festiviteiten, ontstane wandelroutes 
en gerealiseerde beelden in de openbare ruimte vinden hun oorsprong 
in het boerenland, om vervolgens omgeven te worden door een stedelijk 
landschap.

Werkwijze WarandeWijzer
De werkwijze is gebaseerd op het uitvoeren van observaties en het 
ontwikkelen van een cultuurprogramma. Deze twee principes werken 
vanuit een ander vertrekpunt:

de observaties worden veelal uitgevoerd op een bestaande locatie 
in de Warande en onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken 
de Warande. Deze locaties vormen het vertrekpunt voor de verdere 
ontwikkeling van kunst in de wijk;
het cultuurprogramma heeft met name tot doel de bewoners en/of het 
publiek actief te betrekken bij de observaties in de verschillende stadia 
van het onderzoek en om op langere termijn activiteiten te laten terug 
keren als ritueel of traditie in de Warande. Bewonersparticipatie kan 
uiteindelijk resulteren tot een verzelfstandiging van deze activiteiten, 
die door de bewoners kunnen worden aangepast of uitgebreid.

Het is belangrijk deze twee verschillende benaderingen te hanteren om zo 
de kwaliteiten van de verschillende observaties en activiteiten te kunnen 
laten anticiperen op lang en kort lopende processen, die bijdragen aan 
de ontwikkeling van de wijk. Deze werkwijze kan worden gerealiseerd 
door de aanstelling van een regisseur. De regisseur van de Warande 
heeft een belangrijke rol als initiator en onderhoud de relatie tussen de 
ambtelijke organisatie en de ontwikkelingen in de wijk de Warande. Op 
deze manier wordt het op tijd opstarten of afbreken van de verschillende 
initiatieven gewaarborgd.   De kwaliteit van dit plan wordt mede bepaald 
door de flexibiliteit van de projectvoorstellen en de samenwerking tussen 
de verschillende partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de 
Warande.

Observatie van de maakbaarheid
De maakbaarheid staat centraal in het beeldend masterplan, de 
WarandeWijzer. De toekomstige bewoners van de Warande maken een 
nieuw begin in een nieuwe woning en een nieuwe omgeving met op het 
eerste oog geen tot weinig geschiedenis. In het fotoboek ‘observatie 01’ 
is een beeld vastgelegd van het huidige landschap en de bewoners. Dit 
is de eerste van de vele observaties die gaan volgen. Het observeren is 
doel op zich van de WarandeWijzer en leidt tot een continue groeiend 
archief, waarin middels verschillende media een beeld gegeven wordt 
van een veranderd Lelystad. Deze verandering van het landschap en de 
samenleving, die gebaseerd zijn op een utopisch model, is typerend voor 
de ontstaansgeschiedenis van Flevoland en  Lelystad; voor nu en in de 
toekomst.
Om  gedurende 15 jaar beeldende voorstellen te verwezenlijken stellen 
wij drie stadia voor waarlangs gewerkt kan worden. Observatie, registratie 
en realisatie zijn drie stadia die vooraf kunnen gaan aan een uiteindelijk 
beeldend voorstel van tijdelijke dan wel permanente aard. Naar gelang het 
resultaat kan ook een van de stadia op zich een uiteindelijk beeldend werk 
zijn. 
In ‘observatie 01’ heeft de verkenning geleid tot een fotografische 
verbeelding en deze vervolgens tot een publicatie (observatie, registratie, 
realisatie). Deze publicatie kan als realisatie van een beeldend werk 
gezien worden; echter kan deze ook aanleiding zijn voor een nieuw 
voorstel door een andere kunstenaar of aanverwante vakbeoefenaar. 
Het continu generen van werk op het vlak van de beeldende kunst en 
aanverwante disciplines is basis van de WarandeWijzer. 
De ‘professional’ èn de toekomstig bewoner zullen observator, participant 
en ooggetuige zijn van de verandering van de Warande. Het observeren 
zal op vele manieren vastgelegd worden en kan leiden tot  archieven, 
exposities, publicaties, lezingen, films, rondleidingen, performances en 
beelden in de openbare ruimte. De Warande Boerderijkavel, de oorsprong 
van de ontwikkeling, zal uiting zijn van de vele bevindingen. Hier 
kunnen we een kijkje nemen in ‘de Warande Etalage’, een verplaatsbare 
expositieruimte of in de ‘nissenhut’, een bestaande overkapping, waar 
het archief aangevuld wordt tot een collectie die de maakbaarheid van de 
jaren’60 uit de vorige eeuw tot de toekomstige jaren’20 van deze eeuw 
onderzoekt en verbeeldt.
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De regisseur
De verandering van boerenland tot stadslandschap zal vastgelegd 
worden vanuit verschillende invalshoeken en disciplines. Om dit in 
werking te zetten wordt een regisseur aangesteld, om op verantwoorde 
professionele wijze de uitvoering van de WarandeWijzer in banen te 
leiden. De regisseur heeft een divers takenpakket. Als belangrijkste 
taak draagt de regisseur zorg voor de realisatie en presentatie van de 
beeldende voorstellen tot volwaardig werk, actie of beeld. De regisseur 
communiceert dit enerzijds met het publiek en anderzijds binnen 
de kunst- en aanverwante disciplines met als doel bekendheid en 
betrokkenheid te genereren van binnen en buiten Lelystad. Afhankelijk 
van het ambitieniveau en de financiële mogelijkheden, kan deze 
functie de komende jaren op verschillende wijze worden uitgevoerd en 
ingevuld. De rol van regisseur kan worden ingevuld door de ambtelijke 
organisatie, al dan niet in samenwerking met diverse experts en de 
verschillende culturele instellingen of volledig worden uitgevoerd door 
een aansprekende en inspirirende curator met (inter)nationale bekendheid.    

De observatieplekken
Op basis van onze eerste observatie van het landschap van de Warande 
hebben wij de huidige staat en de beeldende kwaliteiten van het gebied in 
kaart gebracht en de wandelroute, de Warande Wegwijzer, uitgestippeld. 
Op de wandelkaart die uit onze observatie van het bestaande landschap 
is voortgekomen, hebben wij een aantal bijzondere plekken aangeduid, 
waar in onze ogen de komende jaren de aandacht op moet worden 
gevestigd. Deze locaties hebben zich vertaald naar observatieplekken 
voor kunstenaars en aanverwante vakbeoefenaars, om te observeren, te 
registreren en te realiseren, naar gelang het werk. Hieronder worden zes 
verschillende plekken kort toegelicht. In volgende hoofdstukken worden 
deze nader uiteengezet aan de hand van feiten en fictie. 

Observatieplek 1 Gastatelier 
Op de Warande Boerderijkavel zal de boerderij, met aangrenzende ruimte 
omgebouwd worden tot een gastatelier, waar kunstenaars de mogelijkheid 
hebben om een werkperiode door te brengen. Afhankelijk van het 
projectvoorstel per kunstenaar kan hij of zij hier één tot vier maanden 
verblijven. 

Observatieplek 2 Caravan
Vanaf de Warande Boerderijkavel biedt een bomenlaan toegang tot 
de tweede observatieplek. Hier kunnen toekomstige bewoners van de 
Warande in een tijdelijke behuizing een nacht doorbrengen. Aan de hand 
van een dagboek kunnen zij hun bevindingen over het verblijf in hun 
toekomstig woongebied omschrijven. Deze zullen uiteindelijk worden 
gebundeld. 

Observatieplek 3 Scheepswrak
Op de plek die nu nog leeg is en waar ooit een schip verging, werd 
drooggelegd en weer is afgedekt, wordt de komende jaren opnieuw 
gegraven. Dit is aanleiding voor beeldend kunstenaars en gerelateerde 
vakbeoefenaars voor een kortstondige werkperiode in het kader van 
archeologie met daarbij de gelaagdheid van zowel de geschiedenis, de 
bodem en aanverwanten als onderzoek. De bevindingen die op deze plek 
naar boven komen kunnen uiteindelijk leiden tot een beeldend werk.

Observatieplek 4 het Gevang
De bestaande gevangenis in de Warande heeft een sterk spanningsveld. 
De eerste bewoners, de gedetineerden, zien het landschap veranderen. De 
betekenis van het binnen- en/of buitengesloten worden voor bewoners 
van de Warande en gedetineerden wordt onderzocht in een beschikbare 
cel als observatieplek. Een kunstenaar, socioloog of filosoof wordt de 
mogelijkheid geboden na te denken over de maakbaarheid gerelateerd aan 
verschijnselen als ‘heterotopia’ van Michel Foucault, ‘gated communities’ 
als nieuwe woonvorm of mediaspektakels als ‘de Gouden Kooi’.
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Observatieplek 5 Stationsrestauratie 
Al jaren razen reizigers voorbij het verlaten, nooit voltooide station, 
zonder op deze plek te stoppen. Juist hier is het toekomstige 
centrum van de Warande gepland. Een nieuw centrum waar de trein 
stopt. Vooruitlopend wordt deze plek reeds ingenomen door een 
cultureel programma. Op de perrons is plaats voor de observatieplek 
Stationsrestauratie, onder het viaduct is plaats voor een openluchtpodium. 
In de Stationsrestauratie wordt een gastronoom of kunstenaar de 
mogelijkheid geboden zijn observatie op de maakbaarheid en de 
hieraan gerelateerde eetcultuur te etaleren en uit te serveren. De 
Stationsrestauratie is gekoppeld aan het restaurant op het boerderijkavel 
en aan het  openluchtpodium voor festivals, theater en muziek. Tijdens 
voorstellingen kunnen verschillende kunstenaars/koks voor toepasselijke 
gerechten zorgen en verandert de Stationsrestauratie in theatercafé. 
Het openluchttheater voorziet in voorstellingen gerelateerd aan de 
maakbaarheid en dient als podium voor vertellingen van de passerende 
(wereld)reiziger. 

Observatieplek 6 de Bosstrook
In de Bosstrook ten zuidwesten van het gebied bevindt zich een 
observatieplek die aanleiding kan zijn voor kunstenaars en gerelateerde 
vakbeoefenaars voor een kortstondige onderzoek of werkperiode in 
het kader van de nieuwe vormen van natuur in de Flevopolder en de 
ecologische veranderingen rondom de Warande. Utopische modellen, als 
Ecotopia zijn aan maakbaarheid gelieerd  en kunnen inspiratie zijn voor 
divers werk. 

Behuizing en verschijning
Alle observatieplekken maken een tijdelijk of permanent verblijf 
mogelijk voor kunstenaars en aanverwante vakbeoefenaars. De behuizing 
van dit verblijf varieert van kampeeruitrusting tot tijdelijke dan wel 
permanente bouwsels. Naar gelang de aard van de plek, juridische en 
financiële  mogelijkheden kan voor de behuizing voor een bestaand, 
een her te gebruiken object, een architectonisch nieuw te bouwen object 
of een beeldend werk gekozen worden. Observatieplek 2 Caravan kan 
ten eerste een oude caravan zijn, opgekocht en opgeknapt, voorzien 
van het WarandeWijzer beeldmerk. Ten tweede kan er een prijsvraag 
uitgeschreven worden voor architecten om naar aanleiding van een 
beknopt programma van eisen tot een architectonisch object te komen. 
Tenslotte kan een beeldend kunstenaar gevraagd worden een beeld te 
maken, waarin een verblijf mogelijk is. Deze drie mogelijkheden gelden 
ook voor de Stationsrestauratie. Zowel een omgebouwde oude wagon 
op het station als een op maat gemaakte architectonische ruimte kan 
dienen als restaurant. De behuizing van de Stationsrestauratie dient wel 
duurzaam te zijn en de bouwwerkzaamheden van het nieuwe station 
niet te belemmeren. Het gastatelier vraagt mogelijk om renovatie en een  
eenvoudige herindeling. Dit is mogelijk een opdracht voor een architect 
in samenwerking met een bouwtechnicus. Net als de observatieplekken 
verdienen ook het viaduct onder het station en de verplaatsbare 
expositieruimte, de Warande Etalage, aandacht. De ruimte onder het 
viaduct kan aangepast worden naar het gebruik als openluchtpodium 
(podia, tribunes, techniek, geluid). Voor de expositieruimte kan een 
prijsvraag voor architecten worden uitgeschreven, net als dat een beeldend 
kunstenaar gevraagd kan worden de behuizing voor exposities  vorm te 
geven. Het zou interessant zijn de verschillende opties te benutten om een 
gevarieerd aanbod in beeldende kunst, architectuur en design te realiseren. 
Omdat financiële, technische, juridische en praktische voorwaarden 
hierbij een belangrijke rol spelen is het van belang de mogelijkheden 
multidisciplinair te onderzoeken. Deze aanpak vraagt om een intensieve 
begeleiding en samenwerking van de verschillende betrokken partijen, 
maar vergroot daarmee wel de kans op een sterk beeldend resultaat.
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Warande Wegwijzer
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Projectvoorstel 03 ’De Route’
De verhalen van de wandelingen worden als inspiratie gebruikt bij het 
maken van een route die nu al bestaat (observatie 01) of later door de 
toekomstige wijk wordt aangelegd.  De route wordt een vast gegeven 
binnen de ruimtelijke structuur en langs deze route is het veranderend 
landschap ervaarbaar. De accenten langs deze route zijn nader vorm te 
geven wegwijzers die richtingen aanduiden in het (verdwenen) landschap 
of verwijzen naar imaginaire plaatsen uit de diverse wandelingen. Op 
deze manier ontstaan er beelden in de openbare ruimte die wellicht de 
maakbaarheid overstijgen en die het dromen over ruimte, tijd en plaats 
mogelijk maken.  

Observatie 01 en de projectvoorstellen 01, 02 en 03 zijn tevens 
een voorbeeld voor de voorgestelde aanpak van de WarandeWijzer 
om beeldende kunst tot stand te laten komen in de Warande. Een 
gebruiksaanwijzing om een uitgevoerde opdracht de inspiratie te laten 
zijn voor de volgende en vooral het publiek en de toekomstige bewoners 
zoveel mogelijk actief hierbij te betrekken. De beeldende kunst in de wijk 
kan zich op deze manier autonoom blijven ontwikkelen en tevens op ieder 
gewenst moment worden betrokken bij de ruimtelijke ontwikkeling van 
de Warande. Voorwaarde is dat de projectvoorstellen altijd leiden tot een 
concreet werk en dan maakt het geen verschil of dit nu is in de vorm van 
een fotoarchief of publiekparticipatie bij een wandeling dan wel een beeld 
in de openbare ruimte.

“Zij die lezen weten veel, zij die kijken weten soms nog meer.”
Alexander Dumas  Frans schrijver (1802-1870) 

Warande Wegwijzer 
Het kan zijn dat dit de laatste keer is dat we het gebied ervaren zoals het 
nu is. In een later stadium zijn de velden deels misschien veranderd in een 
bouwput met een groot bord dat de betreffende aannemer en de nieuwe 
woningen aanprijst. De wandeling zoals omschreven, zal langzaam 
veranderen en anders beleefd gaan worden, zodanig dat de route op 
inventieve wijze aangepast moet worden door de wandelaar. Uiteindelijk 
zal de eerste omschrijving van dit gebied helemaal fictief worden. Het 
zal een wandeling worden door een dicht bebouwde woonwijk, met 
aangelegd groen. Hopelijk zal het dan nog mogelijk zijn om met de 
Warande Wegwijzer het gebied te verkennen

Projectvoorstel 01 ‘Kodakpoint’
De verkenning van het gebied heeft geleid tot een eerste werk, 
het fotoboek ‘observatie 01’. De foto’s tonen een volledig intact 
landschap. Dit beeld zal volgend jaar al veranderen door de eerste 
bouwwerkzaamheden en resulteren in een nieuw landschap. Dit is 
aanleiding voor een jaarlijks terugkerende fotografie opdracht, welke 
moet leiden tot een collectie van fotoboeken over de transformatie van 
een landschap naar een woonwijk in 15 jaar. Dit fotoarchief geeft nieuwe 
bewoners inzicht in de dynamiek van hun woonomgeving. Tevens is 
het een onmisbaar naslagwerk en inspiratiebron over de ruimtelijke 
ontwikkeling in Nederland en biedt het de bewoners een andere kijk op 
hun omgeving, nu en in de toekomst.

Projectvoorstel 02 ‘De Wandeling’
Door op regelmatig terugkerende momenten in de komende 15 jaar 
wandelingen te organiseren wordt het veranderend landschap ervaarbaar. 
De wandelingen worden uitgebreid met kunstenaars. Deze geven hun 
fictieve of eigenzinnige visie op het gebied met als doel een beeld te 
scheppen dat verder gaat dan alleen een historische verwijzing naar 
bijvoorbeeld de zeebodem. De zeebodem kan ook een levendige 
voorstelling of verbeelding zijn van een verloren gewaand verleden of 
onbekende toekomst. De fictieve verhalen (zoals het verhaal van Atlantis 
of  Jules Verne) dragen in een verhalende vorm bij aan de gedachte over 
maakbaarheid. Het gebied krijgt hiermee voor de wandelaars/bezoekers 
een toegevoegde imaginaire betekenis, die het continue veranderde 
landschap kan overleven. 
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Wa r a n d e  We g w i j z e r
Op verkenning, een wandeling 
van twee uur door de Warande.

observatieplek 5
Stationsrestauratie

observatieplek 1
Gastatelier

observatieplek 3 
Scheepwrak

observatieplek 2 
Caravan

observatieplek 6
de Bosstrook

observatieplek 4  
het Gevang
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Warande Boerderijkavel
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archief en evenement

Warande Etalage

Warande Boerderijkavel

‘nissenhut’
infocentrum

cultuurhistorie

restaurant

gastatelier

entree

tijdelijke supermarkt
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Het gastatelier, de Warande Etalage, de ‘nissenhut’ en de hooimijt (meer 
symbolisch) zijn objecten die onlosmakelijk verbonden zijn met het wel 
of niet slagen van de WarandeWijzer als beeldend masterplan. 
Het is van groot belang deze in staat van gereedheid te brengen alvorens 
het project van start gaat. Dit kan gelijk op gaan met de realisatie van 
een infocentrum voor de Warande met diverse informatie over de 
ontwikkeling van de wijk en de verkoop van woningen voor toekomstige 
bewoners. Dit geldt ook voor een tijdelijke supermarkt die beoogd wordt 
naast de Warande Boerderijkavel. De schuur die zich tussen de ‘nissenhut’ 
en de hooimijt bevindt wordt omgebouwd tot café-restaurant, met een 
terras aan de achterzijde met uitzicht op de bouwactiviteiten. Voor dit 
café-restaurant wordt een exploitant gezocht. Het café-restaurant ligt 
centraal op het erf, zichtbaar vanaf de Buizerdweg en biedt plaats voor 
expositiebezoekers, infocentrumbezoekers en voor wie de Warande en het 
Hollandse Hout wil verkennen. 
Verder opereren vanuit de Warande Boerderijkavel de regisseur en de 
beheerder. Ook is de Warande Boerderijkavel de plek voor de diverse 
informatievoorzieningen over de WarandeWijzer.  

“Als men de middelen niet heeft het goede in het groot te doen, is dit nog 
geen reden na te laten het in het klein te doen.”

C. Wagner 

Warande Boerderijkavel
De oorsprong voor de uitvoering van de WarandeWijzer is de Warande 
Boerderijkavel als een hedendaags werkeiland. Dit kavel is nog deels 
in gebruik voor agrarische activiteiten, die langzaam ten einde lopen. 
De entree tot de Warande Boerderijkavel is de Buizerdweg, een van 
de twee wegen die leiden naar het Hollandse Hout, het natuurgebied 
ten zuidwesten van de Warande. Deze weg is later ook een belangrijke 
verbinding voor de wijk. Een pad leidt vervolgens naar een oud 
boerderijtje, dat met eninge aanpassingen als gastatelier kan dienen. 
Aan dit gastatelier grenst een overkapping waar nu nog tractoren staan 
en hooirollen liggen. Bij aanvang van de bouw en de uitvoering van het 
beeldend masterplan zal deze omgevormd worden tot een ruimte voor 
archief, opslag en manifestaties, de ‘nissenhut’. 
Verder is er op de Warande Boerderijkavel plaats voor een expositieruimte 
op wielen, de Warande Etalage, waarin gedurende de ontwikkeling van de 
Warande, exposities kunnen worden gehouden. Deze expositieruimte is 
verplaatsbaar en kan hierdoor tijdelijk op verschillende plekken staan en 
in de toekomst mogelijk een nieuwe plek krijgen. 
Op het erf aan het begin van het laantje, dat de toegang is tot de 
observatieplek 1 Caravan, staat de hooimijt. Deze blijft behouden en 
verwijst naar de agrarische sfeer die het gebied nu nog uitademt, ook 
wanneer de omliggende ruimte verstedelijkt is. 
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De ‘nissenhut’, opslag en archivering
Op de Warande Boerderijkavel wordt de voormalige overkapping, de 
‘nissenhut’, in goede staat gebracht  en voorzien van containereenheden. 
In een deel van deze containers wordt een archief bijgehouden; alle 
werken die voortkomen uit de WarandeWijzer zullen hier worden 
opgeslagen. De containers zijn tevens een goedkope manier om de 
kostuums, stoelen en andere benodigdheden voor culturele activiteiten op 
te slaan. Verder is de ‘nissenhut’ flexibel te gebruiken voor manifestaties 
en stalling van de eventuele voertuigen van de beheerder.

De Warande Etalage, expositieruimte
Op de Warande Boerderijkavel komt een expositieruimte, de Warande 
Etalage, die het voor kunstenaars van het gastatelier mogelijk maakt 
een expositie te houden. Ook kunnen werken, die ontstaan vanuit de 
observatieplekken, in aanmerking komen voor een expositie in deze 
ruimte. De expositieruimte op wielen kan indien wenselijk verplaatst 
worden, maar heeft zijn oorsprong op de Warande Boerderijkavel.
De Warande Etalage is voorzien van kleine ruimten die naar gelang 
het tentoongestelde werk aan te passen zijn. Het is van belang dat de 
expositieruimte flexibel van opzet is. Hiermee kan worden ingespeeld 
op de verschillende uitvoeringsmogelijkheden en de fasering van 
de WarandeWijzer. Deze opzet maakt het mogelijk te starten met 
beperkte financiële middelen en een kleine investering. Afhankelijk 
van de groei of tijdelijke festivals kan de Warande Etalage worden 
uitgebreid met een balie voor kaartverkoop, een kleine leesruimte 
met verkoop van publicaties, toiletten en een dienstruimte. Dit kan 
financieel mede mogelijk worden gemaakt door samen te werken met 
onderwijsinstellingen. Stagiaires en ‘jobstudenten’ kunnen de gasten 
ontvangen en onderhouden de expositieruimte. 
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Voert regie over de 
uitgangspunten van 
de WarandeWijzer.

Begeleidt een team tijdelijk 
aangestelde medewerkers 
voor de terugkerende 
manifestaties.

Zoekt, in de functie 
van curator, samen-
werking met diverse 
subcuratoren, die 
op het vlak van de 
beeldende kunst 
programma’s samen 
stellen en lezingen 
organiseren.

Werkt samen met de 
webdesigner van de Warande, 
die de website bijhoudt. Via de 
website kunnen in overleg met 
de regisseur en het FBKVB 
inschrijvingen geregeld worden. 

Zoekt een programmasamensteller 
(ism de ontwikkelaars van het gebied) 
voor de organisatie van terugkerende 
manifestaties, zoals lustrumfeesten voor 
de (toekomstige) bewoners. 

Schrijft maandelijks een verslag (of 
nodigt een schrijver/criticus uit) 
over de ontwikkelingen, projecten 
en activiteiten in de Warande. Voor 
publicatie in de Warande Wereld 
Wijzer en in een locale/ landelijke 
krant, zoals de Flevopost.

Communiceert tussen 
de kunstkoks op de 
stationslocatie en de 
uitbater van het café-
restaurant op het 
Warande Boerderijkavel. 

Geeft leiding aan ‘jobstudenten’ 
en stagiaires die het functioneren 
van de expositieruimte, de 
stationsrestauratie en overige 
manifestaties ondersteunen.

Is onderdeel van het regie-
team Warande.

Breed netwerk in beeldende kunst 
en aangrenzenden vakgebieden.

Werkt samen met 
de beheerder.

Zoekt samenwerking 
met programmamak-
ers uit verschillende 
disciplines, zoals 
theater en muziek. 

Selecteert kunstenaars 
voor het gastatelier. Werkt 
samen met het Fonds voor 
beeldende kunsten, vorm-
geving en bouwkunst. 
Evalueert het verblijf met 
de kunstenaar. 

Heeft contact met een grafisch 
vormgever, die productie van 
posters, flyers, advertenties 
en de Warande Wereld Wijzer 
verzorgt. Evenals de catalogi en 
uitnodigingen ten behoeve van 
exposities en publicaties.

Is verantwoordelijk voor 
inhoud Warande Wereld 
Wijzer.

Is aanspreekpunt voor de 
kunstenaars, de bezoekers 
en de ontwikkelaars. 

Is zelf verantwoordelijk voor 
aanvragen voor aanvullende 
subsidie en beheert budget.

De regisseur m/v

Onderhoudt  
banden met de 
journalistiek.
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Werkt nauw samen 
met de regisseur.

Beheert alle observatie      
plekken of zorgt voor 
uitbesteding ervan.

Heeft beschikking 
over een auto.

Onderhoudt het gastatelier, 
de Warande Etalage 
en de ‘nissenhut’ op de 
WarandeBoerderijkavel.

Is inzetbaar voor de 
kunstenaars en de bezoekers .

Is sleutelbeheerder.

Draagt zorg voor alle 
attributen, zoals de 
stoelen voor het theater, 
de Warande kleding, etc.

De beheerder m/v
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Volgen vorderingen van 
kunstenaar gastatelier

Weblog bijgehouden door de 
regisseur en de kunstenaars 

Inschrijvingsformulieren 
voor observatieplekken 
Caravan, gastatelier etc.

Webforum waar de bezoekers 
van de Warande hun bevindingen 
kunnen plaatsen

Digitale Warande Wereld Wijzer

Warande Web Wijzer 

Reserveringen voor 
theatervoorstellingen, 
concerten en diners

Inschrijvingen lustrumfeesten

Publicatie van 
manifestaties

 Cultuuragenda

Pagina met 
terugkerende 
column

Driemaandelijkse 
uitgave

Uitgave in samenwerking met 
andere culturele instellingen, 
bestaande media en informatie 
voorzieningen

Aankondiging nieuwe 
kunstenaars voor 
het gastatelier en 
achtergrond informatie 
over het werk en 
werkwijze

Gekoppeld aan de WarandeWebsite

Advertenties als 
financieringsmogelijkheid

Agenda overige 
culturele activiteiten 
Flevoland

Warande Wereld Wijzer 

Informatie over lustrumfeesten

Achtergrond informatie
van bijvoorbeeld theater-
groepen of  muziekbands

Gekoppeld aan Warande website 
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observatieplekken



64 65

“woorden thans genoeg gewisseld, laat mij eindelijk daden zien”
Johann wolfgang von Goethe, Duitse schrijver en dichter (1749-1832) 
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liggen om alle muren te verwijderen. 
Op het noorden kan de werkplaats gemaakt worden door op ongeveer vier 
meter vanaf de buitengevel een binnenwand te plaatsen. Daar bevinden 
zich nu de kippenhokken. De ruimte zal dan alleen buitenom bereikbaar 
zijn. Tegen deze nieuwe binnenwand kan de badkamer en de slaapplaats 
komen, afgeschermd door een wand waartegen de keuken is geplaatst. 
Een laag muurtje schermt de keuken af van de woonwerkkamer en doet 
tevens dienst als eetbar. Er  blijft nog voldoende ruimte over voor een 
ruime werkkamer met een aantal grote tafels en waarin ook een zithoek 
met tv moet komen. 

Hij schetst zijn eerste idee over de bestaande plattegrond heen en voegt 
nog wat aanpassingen toe. De wanden moeten geïsoleerd en gestuukt 
worden. Onder de vloer komt alle bedrading voor internet, telefoon 
en  elektra. Daaroverheen een geïsoleerde, zwevende houten vloer en 
langs de wanden hier en daar vaste boekenkasten. Op de zuidzijde 
zal een terras komen, bereikbaar met openslaande deuren vanuit de 
woonwerkkamer. Vanaf het terras moet het weidse landschap zichtbaar 
worden, zo gauw de dichte begroeiing gekapt is. Een aantal bomen, 
struiken en de abrikozenboom blijven staan, zodat het gastatelier een 
beetje beschutting heeft, want rondom het huis zal langzamerhand met 
de bouw van huizen begonnen worden. De buitenkant van het gastatelier 
wordt mintgroen geschilderd en is daarmee de eerste herkenbare locatie 
van de WarandeWijzer.

Veel tijd is er niet meer. Een week voordat de werkperiode van de 
volgende kunstenaar start, zullen de oude en de nieuwe tekeningen van 
de boerderij, twee maquettes en foto’s geëxposeerd worden. Hij heeft nog 
veel te doen.

Observatieplek 1 Gastatelier
De kunstenaar, die de eerste werkperiode in het gastatelier krijgt 
toegewezen, mag zich de eerste nieuwe bewoner van de Warande noemen. 
De kunstenaar zal de boerderij op de Warande Boerderijkavel bewonen 
en zijn werk naar buiten toe tonen. Dit kan in de vorm van tijdelijke 
installaties in de openbare ruimte, maar ook vanuit het gastatelier zelf. 
Om de circa vier maanden wordt er een nieuwe kunstenaar uitgenodigd. 
De bedoeling is dat elke werkperiode een beeldend werk oplevert voor de 
Warande. Via de observatie- registratie- realisatie stadia kan het resulteren 
in een expositie, een publicatie of een werk in de openbare ruimte al dan 
niet van tijdelijke aard. 

Projectvoorstel gastatelier:
• gastatelier voor lokale en internationale kunstenaars;
• beelden op locatie ontwikkelen; 
• open atelier dagen organiseren;
• beelden in het gebied realiseren (als onderdeel van de    

wandelroutes);
• andere indrukken van het gebied en Lelystad tonen aan de bezoekers 

van het infocentrum.

De interieurarchitect,
Met kettingzagen wordt de oerwoudachtige beplanting rondom het houten 
huis op het erf neergehaald. Twee mannen zijn in de weer met houten 
planken, die voor het huis liggen. Ze worden op een aanhanger gegooid. 
Hij stapt zijn auto uit en baant zich een weg door het gekapte groen. Hij 
loopt even rond het huis en kijkt af en toe door een raampje naar binnen. 
Het huis heeft aan de achterkant verschillende aan- en uitbouwen. Met de 
sleutel die hij bij de beheerder opgehaald heeft gaat hij het huis binnen. 
Het is een beetje hokkerig. Veel kamertjes, met onlogische afmetingen en 
een erg grote keuken. Het ziet ernaar uit dat de indeling zoals deze nu is 
niet meer gehandhaafd kan worden. Hij spreidt de oude bouwtekening op 
de grond voor zich uit. Geen van de muren is dragend, dat is een groot 
voordeel. 

Het gastatelier moet aan een aantal basisvoorwaarden voldoen. Het moet 
een werkplaats hebben, die volkomen afgesloten is van de bewoonbare 
atelierruimte. De woonkamer, slaapkamer en keuken mogen één ruimte 
worden. Het toilet en de badkamer ook. Het zou het meest voor de hand 
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De bewoners,
We hebben een huis gekocht! Het is nog een papieren huis weliswaar, 
maar het voelt al heel echt. We hebben vanochtend de laatste tekeningen 
opgehaald met prachtige vellen van een soort uitdrukmeubeltjes, waarmee 
we ons huis alvast kunnen inrichten. Ook zitten er een paar plaatjes bij 
die net echt lijken, met veel bomen, bloembakken en schuttingen. Je ziet 
zelfs hoe de buren hun tuin kunnen inrichten. Met de tekeningen onder 
onze arm gingen wij vanmiddag op weg naar de caravan, een mintgroen 
optrekje aan het einde van een bomenlaantje, dat we voor een nacht 
mochten bewonen midden in het ongerepte boerenland. 
In de caravan brandt een schaars lampje, waardoor we de meubels op 
de uitdrukvellen nog net van elkaar kunnen onderscheiden. Moe zijn we, 
maar voldaan van een dagje Warande verkennen. Met de picknickmand 
zijn we er op uit getrokken en hebben we in het gras gelegen tussen de 
aardappelvelden waar straks over ongeveer twee jaar, ons huis gebouwd 
zal zijn. Je kan het je bijna niet voorstellen… ‘ Ik wil deze kamer’, roept 
onze jongste,‘Nee, de grootste is voor mij’, roept zijn oudere broer, ‘ik 
mag als oudste het eerste kiezen’. ‘We zullen erom loten’ zeg ik, een 
eerste ruzie uit de weg gaande, ‘degene die ons huis het mooist inricht 
vanavond krijgt hem’. Vermoeid staken ze beide hun inspanningen als 
het stapelbed aan de achterzijde van de caravan roept. De oudste slaapt 
bovenin. Eindelijk rust in de caravan. Met een glas wijn in de hand gaan 
we nog even buiten zitten voor de caravan op de franse bistrostoeltjes en 
laten onze blik dwalen over de velden. In gedachten zien we de bakstenen 
huizen al, met rode dakpannen en franse balkonnetjes. Oude huizen lijken 
het. Soms hebben ze zelfs iets weg van een grachtenpandje. Toch vinden 
we het wel vreemd dat deze rust en stilte gaat verdwijnen. Waar vind je dit 
nog, dat je in alle rust en stilte in de eindeloze verte kunt staren, helemaal 
alleen, de geur van het boerenland opsnuivend. Toen we de aankondiging 
voor ‘Een landelijk verblijf in de Warande, straks uw nieuwe woonwijk’ 
zagen in de Warande Wereld Wijzer, hebben we ons ingeschreven. 
Tevreden gaan we slapen en morgenochtend zullen we nog iets in het 
dagboekje schrijven, dat met een touwtje aan de kledingkast is bevestigd. 
Vorige caravanbezoekers hebben prachtige verhalen geschreven, wie weet 
zijn zij wel onze nieuwe buren…

Observatieplek 2 Caravan
De hooimijt op de Warande Boerderijkavel staat aan het begin van een 
bomenlaan, die het toekomstige woongebied in loopt. Aan het einde 
van deze laan bevindt zich een tijdelijke behuizing met vrij uitzicht 
over de velden. Toekomstige bewoners van de Warande kunnen hier 
een paar nachten verblijven en verslag doen van hun bevindingen. 
Deze observaties worden beschreven in een dagboek. In de loop van 
de tijd kunnen deze verhalen leiden tot een bundel, die op haar beurt 
weer inspiratie kan zijn voor een opdrachtformulering of een autonoom 
beeldend werk. De caravan biedt plaats voor twee volwassenen en twee 
kinderen en is voorzien van een gasfles en licht. Water kan getapt worden 
bij de beheerder. 

Projectvoorstel Caravan:
• bieden ruimtelijke beleving van het (woon)landschap van de Warande 

aan toekomstige bewoners;
• caravan als kunstwerk;
• interieur als kunstwerk; info, cursus of advies over interieur van de 

nieuwe woning;
• dagboek bundelen als naslagwerk of uitwerken tot literair werk;
• infocentrum/verkooppubliciteit combineren met kunstuiting;
• observaties nieuwe bewoners vertalen naar concrete kunstopdracht.
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De kunstenaar en de archeoloog,
De graafmachine maakt een grommend geluid, zo hard, dat ik mijn 
assistent nauwelijks versta. ‘Wat zeg je’, roep ik, waarop hij schreeuwt dat 
ik snel moet komen. Het eerste deel van het schip dat ooit gezonken is op 
deze plek is zichtbaar geworden. In 1965 is het schip ontdekt, in 1994 is 
het nader verkend en weer afgedekt.
We hebben ons tentje aan het uiterste randje van de graaflocatie opgezet, 
wie weet liggen er nog delen van het schip onder ons. Gek om zo dicht 
op de sporen van het verleden te zitten terwijl op deze plek voornamelijk 
naar de toekomst gekeken wordt.
We zijn hier niet voor het schip, daar wordt al hard aan gegraven. Ons 
gaat het om bewoningssporen. Mijn assistent is archeoloog. Ik heb hem 
ontmoet op  een bijeenkomst voor archeologen, waar ik niet toevallig 
aanwezig was. Als kind ben ik opgegroeid op een boerderij vlak aan het 
Knargebied, een zandrug die een ondiepte in de Zuiderzee vormde. Op 
deze plek kwamen in die tijd vele bewonerssporen uit het Mesolithicum 
en Neolithicum tevoorschijn. Misschien trokken de namen alleen al 
mijn aandacht. Mijn broer en ik speelden ‘jachtkampje’ en we stookten 
vuurtjes aan de oever van de rivier. In een deel van de Warande, in het 
zuidoosten, moeten zich ook resten van bewonerskampen bevinden. Toen 
ik daarvan op de hoogte werd gesteld, wilde ik hier een werk over maken. 
Het onderzoeken van bewonerssporen uit het verleden tussen nieuw 
ontwikkelende bewonerssporen daar wilde ik mij mee bezig houden.
Gefascineerd kijken we naar de tevoorschijn gekomen scheepsresten. 
‘Laten we gaan’, zeg ik tegen mijn assistent en we trekken het veld in naar 
plekken die we onderzocht hebben op bewonerssporen. De rondleiding 
die we uitzetten bevindt zich nu nog te midden van de akkers. Straks 
zullen hier huizen verrijzen. Plekken die nu nog begaanbaar zijn, worden 
straks misschien minder toegankelijk. Dan voeren we de deelnemers mee 
door de achtertuinen van mensen. Of door water. Vooralsnog moeten we 
opschieten, we zitten al aardig volgeboekt.

Observatieplek 3 Scheepswrak
Aan de noordelijke rand van de Warande bevindt zich een scheepswrak. 
Het schip is ooit opgegraven en weer afgedekt. De komende jaren 
wordten rondom het schip diverse grondwerkzaamheden verricht. Dit is 
aanleiding voor beeldend kunstenaars en gerelateerde vakbeoefenaars 
voor een kortstondige werkperiode op deze plek in het kader van 
archeologie en de gelaagdheid van zowel de geschiedenis als de bodem. 
De bevindingen die op deze plek naar boven komen kunnen leiden tot de 
formulering van een opdracht en vervolgens tot rondleidingen, publicaties 
en archiefmateriaal. Dit kan weer leiden tot een tijdelijk of permanent 
kunstwerk. 

Projectvoorstel Scheepswrak:
• onderdeel van rondleidingen (Warande Wegwijzer);
• wetenschappelijk onderzoek op basis van het verdrag van Malta, 

Lelystad en Europa;
• samenwerking met andere musea in Lelystad;
• imaginaire reis door het verleden (Atlantis);
• de zeebodem route;
• spel en educatie rondom de geschiedenis en belevingswereld van het 

wrak (priraten);
• in kaart brengen van wrakken en bodemonderzoek;
• schatgraven met bewoners of juist toekomstige bodemschatten aan de 

bodem of het gebied toevoegen;
• geschiedvervalsing en tiijdscapsules;
• onderzoek van de hedendaagse ondergrondse wereld; netwerken van 

kabels, leidingen en riolering. 
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De stadssocioloog,
Een monotoon zoemend geluid vult de gangen, het is etenstijd. Alle cellen 
worden gelijktijdig geopend, zo ook mijn cel. Een cel met mintgroene 
tralies, de vreemde eend in de bijt. En zo voel ik me ook. Opgesloten 
en gevangen als de rest van de mensen hier, maar ook uitgesloten en 
eenzaam als niet-veroordeelde. Maar dit gevoel, het ‘uitgesloten voelen’, 
daar is het me om te doen. 
Een week verblijf ik hier nu, vrijwillig, mijzelf conformerend aan de 
gedragsregels van het instituut. Zojuist heb ik mijn werkprogramma 
tezamen met twee andere gedetineerden voor deze dag afgerond. De 
hallen klinken hol hier, de echo en de drukte maken me gek. Mijn cel 
ademt gelukkig rust en eenvoud uit. Op een mintgroen laagje verf afgezien 
verschilt mijn cel niet van de andere cellen. Na de lunch kan ik me 
terugtrekken en aan mijn nieuwe publicatie werken. 
Als stadssocioloog heb ik jarenlang wijken bezocht in verschillende steden 
over de hele wereld. Wijken waar ik me vrij voelde en wijken waar de 
muren met prikkeldraad en camerabewaking me het gevoel van vrijheid 
ontnamen. De beleving van vrijheid is voor een ieder anders, daar waar 
de een zich veilig en vrij voelt binnen muren, daar voelt de ander zich 
gevangen en uitgesloten van het leven buiten de muren. De perceptie 
van vrijheid binnen een ommuurde omgeving, daar gaat mijn nieuwe 
publicatie over.
Ik woon aan de rand van Lelystad, een drukke weg scheidt mijn tuintje 
van het gebied waar de woonwijk de Warande zal verrijzen. In de winter, 
als de bomen kaal zijn, is de gevangenis zichtbaar vanuit mijn huis en 
elke keer weer volg ik van een afstand, wie opgesloten gaat worden en wie 
zich weer in de armen van een geliefde laat sluiten. De vrijheid tegemoet. 
Nu ben ik zelf degene die de gevangenis bevolkt, eventjes weliswaar. 
Vanuit mijn raam, vanachter de mintgroene tralies, kan ik nu mijn eigen 
tuintje zien liggen, aan de overkant van de weg.

Observatieplek 4 het Gevang
Aan de noordrand van de toekomstige Warande ligt de Penitentiaire 
Inrichting Lelystad. Deze behuisd de eerste inwoners van de wijk, de 
gedetineerden. Hoewel de eerste bewoners visueel weinig binding met 
de wijk hebben, maken ze toch deel uit van het veranderend landschap 
en zien het in deze zin veranderen. Ingesloten zijn- uitgesloten zijn 
speelt een grote rol, net als de gevangenis op zich als onderdeel van een 
toekomstige wijk. Wat is de betekenis van deze gevangenis in de wijk en 
hoe communiceert deze. De bedoeling is de ethische, actuele en culturele 
discussie omtrent gesloten en open gemeenschappen te onderzoeken. 
Vanuit allerlei gezichtspunten zouden verhalen kunnen ontstaan die op 
hun beurt tot opdrachtformuleringen leiden, wat tot nieuwe beeldende 
voorstellen zal leiden. Kunstenaars, stadssociologen of filosofen wordt de 
mogelijkheid geboden voor korte tijd in de gevangenis te verblijven. Een 
cel zal hiertoe worden ingericht. 

Projectvoorstel het Gevang:
• verhalen uit de bak;
• kijken naar de gevangenis;
• educatie en bespiegelingen over vrijheid, vrijheidsbeleving en 

maakbaarheid;
• een dialoog tussen gevangenis, gedetineerden en toekomstige 

bewoners van de Warande;
• ruimtelijke ervaring als vertelling voor boek of hoorspel op de radio.
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Wij zijn de ABC koks. Bij elke gelegenheid waar wij uitgenodigd worden 
kiezen wij ingrediënten uit op alfabet en gaan daarmee improviserend 
aan de slag. Meestal gaan wij afzonderlijk van elkaar op pad en delen 
het alfabet in tweeën. Ieder koopt naar zijn deel van het alfabet verse 
ingrediënten, natuurlijk afhankelijk van het seizoen. Voor ons beiden is 
het een verrassing wat de ander gehaald heeft. We kiezen de ingrediënten 
niet zomaar, per letter van het alfabet zijn namelijk heel wat ingrediënten 
te kiezen. We laten ons leiden door de plek waar we koken, die associaties 
van ingrediënten bij ons oproept. Zo kom je tot gevarieerde diners op 
totaal verschillende locaties. De gerechten die we serveren zijn een 
verrassing. Gasten vertellen ons wel wat ze niet willen eten. 
Vorige week hebben we over de akkers gestruind, rondom de 
stationsrestauratie. We verbaasden ons over de hoeveelheid aan 
gewassen, die er nog groeien en die spoedig zullen verdwijnen. 
‘Verdwijnende ingrediënten’ zijn op deze locatie de basis voor het menu. 
Op de Stationsrestauratie is alles prima geregeld, alle kratten kunnen 
in de koeling en in rekken onder het aanrecht. Nadat we alles een beetje 
geïnventariseerd hebben, beginnen we met het wassen en snijden van 
de groenten. Plotseling dendert er met volle vaart een trein over het 
perron. Dat is schrikken. De wanden van de oude wagon waarin we ons 
bevinden trillen. Vanavond zal de eerste trein op dit station stoppen, 
speciaal voor deze gelegenheid. Tot nu toe is er op dit station nog nooit 
een trein gestopt. Het station is nooit voltooid. Het ligt er verlaten en 
licht vervallen bij. Zelfs de aanhangborden zijn nooit bevestigd aan de 
totempalen die het station kenmerken. In de toekomst, als de Warande zijn 
voltooing nadert, zal het anders worden, maar vooralsnog stopt er slechts 
af en toe een trein. 
We dekken de tafel met mint-wit geblokte kleden en een landelijk servies. 
De poppetjes op de borden kijken je vanuit hun tafereel met vrolijke ogen 
aan. Grote potten moeten de tafel vanavond verder aankleden, gevuld 
met soep, gratin en pastei. Starend over de vlakte, vanuit het smalle lange 
raam, zien we de zon ondergaan achter een verdwijnend landschap vol 
verdwijnende ingrediënten. 
Wie weet wat we over 15 jaar koken op deze plek!

Observatieplek 5 Stationsrestauratie
Op het perron van het verlaten station bevindt zich de observatieplek 
Stationsrestauratie. Nu nog onderdeel van het boerenland zal de 
Stationsrestauratie in de toekomst deel uit maken van het nieuwe centrum 
van de Warande. Wisselende Koks, gerelateerd aan de beeldende kunst of 
aanverwante disciplines (bijvoorbeeld Global Cooking Company, Marije 
Vogelzang of Kutkoks) kunnen diverse eetconcepten tentoon spreiden 
en hun bevindingen registreren. Als resultaat kan dit leiden tot een 
publicatie zoals het Warande Kookboek. Ook deze kunnen op hun beurt 
aanleiding zijn voor (ander) beeldend werk. In samenwerking met het 
openluchttheater onder het viaduct kunnen manifestaties plaatsvinden en 
kan voor toepasselijke gerechten gezorgd worden. Het werk is gerelateerd 
aan de maakbaarheid en kan verwantschap tonen met het verdwijnende 
agrarische landschap en de vergeten oosrpronkelijke gewassen en 
bijbehorende gerechten.

Projectvoorstel Stationsrestauratie:
• een Warande Kookboek;
• een eettent tijdens voorstellingen met gerechten van producten uit het 

omliggende landschap;
• kookcursussen en opzetten gastronomie gezelschap;
• start in samenwerking met de boerderijkavel en uiteindelijk een   

wereldkeuken als symbool voor de diverse keukens en de passerende 
(wereld) reiziger.

De gastronomen,
Met onze gehuurde koelbus komen we aan bij de Stationsrestauratie in 
de Warande. Er staat een oude wagon op het betonnen perron en we 
beklimmen de trappen van het oude station met onze kratten vol verse 
ingrediënten. De deur klemt een beetje, maar naar enig trekken stappen 
we de wagon binnen. We zien dat deze zeer minimaal is ingericht. Aan 
de spoorkant bevindt zich het aanrecht over de volle lengte van de 
wagon en aan de andere kant een lange smalle tafel met zicht over het 
uitgestrekte landschap, waar hier en daar bulldozers bezig zijn om zand te 
verplaatsen. In de verte staat een aantal huizen, waar nog geen dak op zit. 
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De filmmaker,
‘Zou dat ‘m zijn, de beschermde kikker’, vraag ik aan Stephane, die 
zich uitrekt om zich vervolgens nog eens om te draaien. ‘Ik denk het’, 
zegt hij slaperig en gefascineerd door het door de natuur geproduceerde 
kabaal. Het is vroeg en er staat een harde wind, die de tent in de boom 
doet schommelen. Bijna zeeziek word ik ervan, zo op de vroege morgen. 
Ik word bang dat het touwladdertje eraf geblazen wordt en plots ben 
ik klaarwakker. In de ochtendschemer zoek ik naar het kistje met 
kampeerspullen, die we gisterenavond hebben opgehaald bij de beheerder. 
Ik waag me naar beneden het touwladdertje af in de hoop dat Stephane 
zal volgen. 
Er is nog veel te doen. Stephane, oorspronkelijk bioloog van beroep, komt 
bij de eerste zonnestralen naar beneden. Een plantaardig ontbijt staat op 
hem te wachten. Zijn leven staat volledig in het teken van de natuur, iets 
waar mijn stadse leventje aardig mee conflicteert. In Frankrijk leeft hij 
zijn eigen ‘eenmansutopie’, volledig afgezonderd van de bewoonde wereld 
en volledig overgeleverd aan de natuur. Wat bij wijze van experiment 
begon voor zijn onderzoek, mondt de laatste jaren uit in een verniewende 
werkwijze. 
Via internet kwam ik Stephane twee jaar geleden op het spoor. Op 
zoek naar een nieuwe hoofdfiguur voor mijn volgende korte film over 
eenmansutopieën, leek deze man mij bijzonder geschikt. Na kortstondig 
email contact nodigde hij me uit in het zuiden van de Languedoc en stond 
me toe zijn leven te filmen. Het contact verliep stug in eerste instantie, 
maar op een of andere manier wisten we elkaar te raken. Na twee 
prachtige weken nam ik afscheid van zijn eenzame maar boeiende leven.  
‘Heerlijk, het leven in de natuur’, zeg ik hem, waarop hij me sceptisch 
aankijkt. Door de bomen, net buiten het beschermd natuurgebied, zijn de 
bouwwerkzaamheden flink hoorbaar. Hij strijkt neer, neemt een slok van 
zijn koffie en snuift de geur van dennenhout op. Vandaag zullen we de film 
afronden, waarin ik onderdeel uitmaak van zijn leven, verplaatst naar een 
degelijk Hollands polderlandschap volop in transformatie. Aangewezen 
op onze tent, op voedsel van de akkers en water uit de beek, leven wij 
onze tweemansutopie vergezeld van een camera met alle tegenstrijdigheid 
van dien. ‘Morgen is de droom weer voorbij’, zeg ik hem, denkend aan 
de montage van de film waar de volgende weken in het teken van zullen 
staan. 

Observatieplek 6 de Bosstrook
De natuur in de Flevopolders heeft een culturele geschiedenis. Het geloof 
in de maakbaarheid van het nieuwe landschap in contrast met natuurlijke 
vegetatie en processen. In de Bosstrook aan de rand van de Warande en 
de overgang met het Hollandse Hout zijn verschillende plekken, die zich 
lenen voor een observatieplek van tijdelijke aard. Kunstenaars en biologen 
wordt de mogelijkheid geboden voor korte tijd op deze plek te verblijven 
en de ecologische diversiteit en het wederom veranderende landschap te 
observeren. Dit is niet alleen aanleiding voor verschillende rondleidingen 
of wandelingen, maar kan uiteindelijk resulteren in beeldend werk voor of 
in de openbare ruimte.

Projectvoorstel de Bosstrook:
• uitkijktoren en kikkerhut als speelobject/kunstwerk;
• uitnodigen Midas Dekkers of Ivo de Wijs;
• onderhoud en beheer van het landschap als instrument; 
• natuureducatie en onderzoek;
• samenwerking met natuur- en landschapbeheerders;
• inspiratie voor particuliere tuinen en thematisering van de openbare 

ruimte.
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cultuurprogramma
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“Omdat geluk niet een ideaal van het verstand is, maar van de 
verbeelding.”

Immanuel Kant  Duits filosoof (1724-1804)
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De bezoekers,
Met z´n achten lopen we naar de afgesproken plaats, net achter het 
station van Lelystad. Het is er druk en ik wordt bijna omver gereden 
door een fietser. De verkeerssituatie is niet helemaal duidelijk als je 
er nog nooit geweest bent. De bus staat al klaar. Achter het raam is 
een bordje Warande gezet. Er zit al een handje vol mensen in de bus te 
wachten. Af en toe zeggen ze iets tegen elkaar en dan is het weer stil. 
Wanneer wij met zijn achten binnen komen lopen en vriendelijk gedag 
zeggen, komt iedereen een beetje los. ´Gelukkig we zijn niet de enigen´, 
zuchten ze. We zijn aan de vroege kant, maar na tien minuten komt de 
buschauffeur vrolijk de bus binnen met een ´Goede avond beste Warande 
bezoekers´ en ´Moeten we nog op iemand wachten, of kunnen we meteen 
vertrekken?´, sluit hij de deuren. De bus is op enkele plaatsen na vol en 
schokkend trekt de chauffeur op. Het is nog licht buiten, maar al snel zal 
de schemer invallen. Het is spannend om naar een openlucht voorstelling 
te gaan. We rijden over een hobbelige weg, de bus glijdt over de losse 
steentjes in de bochten. Inmiddels is het flink schemerig geworden. Een 
fel mintgroen schijnsel komt ons tegemoet. De bus stopt bij een betonnen 
verweerd bouwwerk, een viaduct, waaronder vele houten stoeltjes 
samen een tribune vormen. Als we uitstappen wordt ons allemaal een 
mintgroen fleece vest aangeboden door een in mintgroene overal geklede 
medewerker. Het belooft fris te worden vanavond. Er klinken zware tonen 
uit grote luidsprekers. Ik zoek een plaats op één van de houten stoeltjes, 
tussen de vele betonnen kolommen en wacht gespannen af…

het Theater
Langs het spoortraject dat midden door de Warande loopt, bevindt 
zich een hooggelegen onvoltooid en verlaten station. Hieronder is een 
overdekte open ruimte met veel kolommen, zand en graffiti. Dit is 
een ontmoetingsplek, nooit zo benoemd maar ontstaan. Bierblikjes, 
vuurplekken en voetstappen in het zand laten zien dat zich hier mensen 
ophouden. Het lijkt of het station vergaan is door de tijd en verwijst 
naar vroegere tijden, waarin het floreerde als centrum van een inmiddels 
verdwenen stad. Echter is dit niet het geval, het station is nooit afgemaakt. 
Is een eerder gepande stad er dan nooit gekomen? 
In de toekomst zal hier uiteindelijk een echt centrum verrijzen; het hart 
van de Warande. Het station wordt dan een middelpunt van leven en 
activiteit, iets wat het nooit eerder gekend heeft. Om deze levendigheid 
in te luiden, maar dan nog in een verlaten en aan verandering onderhevig 
landschap, wordt de plek een openlucht podium, waar culturele 
activiteiten als theater- en muziek kunnen plaatsvinden. De plek kan 
worden voorzien van een eenvoudig podium en een tribune, welke bij een 
voorstelling of happening kan worden voorzien van houten stoelen. 
De programmering is gerelateerd aan de maakbaarheid. In de openlucht 
bioscoop kunnen zowel bestaande films als ‘Metropolis’ van Fritz 
Lang en ‘De Noordelingen’ van Alex van Warmerdam als Observaties 
getoond worden. Observaties als filmwerken die gedurende de 
komende jaren op de locatie worden opgenomen. Dit geldt ook voor 
theater- en muziekproducties. De voorstellingen Stad 1 en Stad 2 als 
bestaande werken van de theatergroep Wunderbaum passen goed in 
de programmering. Het publiek bestaat uit inwoners van Lelystad en 
toekomstige bewoners van de Warande. Het openlucht podium zal 
samenwerken met diverse podia in Lelystad. De Warande Wereld Wijzer 
biedt inzicht in het programma en wordt mede via de bestaande media 
huis aan huis verspreid. Ook zal de Warande Wereld Wijzer op nationaal 
niveau door culturele instellingen verspreid worden. 



108 109



110 111



112 113



114 115

De fotograaf en de stagiaire,
‘Wij gaan voor’, zeg ik tegen mijn stagiaire, de nu al lange rij achter ons 
latend. De mintgroene ballon is eindelijk terug van een testvaart en is 
zojuist zachtjes neergestreken op een winderige akker. Uitgerust met een 
technische camera, een koffer met lenzen en statief, klimmen we in de 
mand, me enigszins zorgen makend over de heftige schommelingen die de 
wind met zich mee zal brengen. Ook moeten we een beetje voort maken, 
anders trekt de mist op. 
Begin 2007 heb ik van de gemeente Lelystad in samenwerking met 
VROM de opdracht gekregen om de transformatie van de Warande 
vanuit de lucht vast te leggen gedurende 15 jaar. De opdracht zal leiden 
tot een expositie in de Warande Etalage, het museum op het Warande 
Boerderijkavel, in 2022. Dat duurt nog even. 
Als eersten mogen we de lucht in. Boven de velden hangt nog een dun 
laagje mist. Sprookjesachtig is het, de betonnen casco’s die als een 
soort sculpturen boven de waas uitkomen, en op een andere manier de 
kasteelachtige bouw die zich op de vrije kavels ontpopt. ‘Kijk die kranen’, 
roept mijn stagiaire verwonderd, het lijken wel beesten van bovenaf. Ik 
stel scherp, vraag hem een cassette met film en leg dit surreëel landelijke 
tafereel vast. Beesten zullen hier spoedig verdwenen zijn.

het Lustrumfeest
Met ‘observatie 01’ hebben wij de uitwerking van de WarandeWijzer 
reeds in gang gezet. In 2007 zal dit gevierd worden met de start van de 
Warande voor de komende 15 jaar. Dit is het eerste feest dat plaats zal 
vinden in de Warande. Toekomstige bewoners, ‘professionals’ die gaan 
werken in de Warande en nieuwsgierigen zijn de genodigden. Aan de 
hand van tijdelijke installaties, concerten, manifestaties en ballonvaarten 
wordt het startsein gegeven. De activiteiten zijn gerelateerd aan de 
maakbaarheid en vinden plaats te midden van het transformerend 
boerenland. Het concert vindt plaats onder het spoorviaduct, het 
openluchtpodium. De eerste koks in de stationsrestauratie verzorgen 
een BBQ met picknicktafels in het open veld tussen de gevangenis en 
het station. Gedurende de hele dag vinden ballonvaarten plaats, om de 
transformatie van het gebied vanuit de lucht gade te slaan. Deze dag zal 
zich eens per vijf jaar herhalen, de dag van het lustrumfeest. Deze feesten 
worden afgesloten met een dans onder de sterren. Wat als boerenfeest 
begint, vervolgt als dansen tussen kranen en resulteert in een buurtfeest.

Project voorstel ‘Google Warande’
De jaarlijkse ballonvlucht biedt de bewoners de gelegenheid hun eigen 
omgeving van uit de lucht te ervaren. De observaties vanuit de lucht 
worden een terugkerende actie en herkenbaar voor de wijk. De jaarlijkse 
observaties kunnen de basis zijn voor een foto- of filmarchief van 
de transformatie of juist een beeldend onderzoek naar de grafiek van 
ruimtelijke ordening en het landschap. De ballonvlucht geeft niet alleen 
een unieke kijk op je eigen omgeving, maar ook een herkenning vanaf de 
grond als de ‘Warande ballon’ op stijgt.
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“Bij veel mensen ziet men dat het kijken gewoon de plaats van het denken 
heeft ingenomen.”

A. Schopenhauer  Duits filosoof (1788-1860)   Uit: Parerga und Paralipomena (1851)
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