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Wat is de collectie landschapskunst?

• 9 grootschalige kunstwerken in het landschap van Flevoland

• Relatie met ontstaansgeschiedenis van Flevoland

• Kunstenaars van wereldfaam, uniek in NL en de wereld

• Kunstwerken in eigendom gemeenten en terreinbeheerders

• Regulier beheer en onderhoud belegd bij de eigenaren





Beleid op gebied van landschapskunst

• Is erop gericht om de kunstwerken als unieke collectie naar 

buiten te brengen

• Zorgt ervoor dat de kunstwerken gezien worden, bekend(er) 

worden en een lokaal en internationaal publiek bereiken

• Hiervoor verleent Provincie subsidie aan o.a. Land Art 

Flevoland



Doel impuls beheer en 
onderhoud landschapskunst

• Herstel en verbeteren uitstraling van vier oudere 

kunstwerken in kader van themajaar NBTC Ode aan het 

Landschap en Floriade 2022 

• Vergroten van beleefbaarheid en uitstraling van de 

afzonderlijke kunstwerken en de collectie als geheel

• Opstellen lange termijnagenda voor verantwoord beheer en 

onderhoud zoals afgesproken in het coalitieakkoord



Observatorium, Robert Morris, 1977

• Eigendom:  
Flevolandschap

• Beheerder: 
Flevolandschap

• Ligging: Gemeente 
Lelystad



• Omgeving van kunstwerk is in afgelopen 
40 jaar ingrijpend veranderd

• Herstel richt zich op verbeteren van de 
beleefbaarheid van het kunstwerk. O.a: 
verplaatsing van parkeerplekken en 
aanbrengen van boompartij en hagen

• Vernieuwen van de bielzen van de 
tunnelingang

• Duurzame oplossing voor graffiti

Herstel



Aardzee, Piet Slegers, 1982

• Eigendom: Flevolandschap
• Beheer: Flevolandschap
• Ligging: Gemeente 

Zeewolde



Herstel
• Door inklinking, erosie en veranderde 

regelgeving op gebied van 
groenonderhoud zijn contouren van 
het landschapskunstwerk vervaagd 

• Herstel richt zich op het vernieuwen 
en weer straktrekken van de 
schelpenpaden, taluds, golfwerking 
en waterpartij 



De Groene Kathedraal, Marinus Boezem, 1996

• Eigendom: Gemeente Almere
• Beheer: Staatsbosbeheer ism

Tomin Groep
• Ligging: Gemeente Almere



• Bomen van Groene Kathedraal zijn 
inmiddels volgroeid 

• Gemeente en omwonenden hechten 
aan instandhouding van kunstwerk

• Kunstenaar heeft aangegeven 
kunstwerk in stand te willen houden 
d.m.v. een bomenvervangingsplan

• Herstel richt zich op vervanging van de 
eerste 18 bomen en het verbeteren 
van de schelpenspiegels en ribben  

Herstel



Sea Level, Richard Serra, 1996

• Eigendom: Gemeente 
Zeewolde

• Beheer: Gemeente Zeewolde 
i.s.m Kunstwacht

• Ligging: Gemeente Zeewolde



• In 2011 zijn de twee betonnen 
sculpturen van Serra grijs geschilderd 
omdat er veel graffiti op was 
aangebracht

• Deze grijze verflaag veroorzaakt nu 
andere problemen die de beleving van 
het kunstwerk aantasten: verf laat los, 
en beton is aangetast door de verflaag 

• Deskundige restauratoren onderzoeken 
momenteel wat de verschillende 
scenario’s voor herstel zijn

Herstel



Lange termijnafspraken 

• Met drie gemeenten Almere, Lelystad en Zeewolde zijn 
verkennende bestuurlijke gesprekken gevoerd

• Reacties zijn positief en gemeentes zijn bereid te 
onderzoeken hoe de lange termijn afspraken verankerd 
kunnen worden binnen gemeentelijk beleid

• We maken in 2021-2022 de afspraken met gemeenten en 
terreineigenaren concreet



Lange termijnafspraken 

• We onderzoeken wat de rol van het nieuwe kunstmuseum in 
Almere kan zijn (in najaar van 2022 vindt hierover 
besluitvorming plaats)

• Partijen gaan op zoek naar cofinanciering voor dit lange 
termijnplan bij derden waaronder diverse (cultuur)fondsen



Planning besluitvorming

• Statenvoorstel wordt nu beeldvormend behandeld

• 22 september: oordeelsvorming

• 13 oktober: besluitvorming

• Na positief besluit start uitvoering vier restauraties met 
Floriade als streefdatum oplevering



Vragen, reacties?
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