ANNE MIEKE BACKER
C.0035

Monument voor een

geboorte plaats /jaar

1950

advies

1981
Eerste aanplant Leeghwaterplas: 'Levende
Huizen' plattegrond eengezinswoning (2 woningen)

realisatie

2^ locatie: maart 1992

opievering

27 mei 1992 16.00 Wim Trieller zaait de 'vloerbedekking' van het huis in.

opdrachtgever / situatie

Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders,
later Gemeente Almere

budget

Gemeente Almere
Provincie Flevoland

locatie

Natuur-en Milieucentrum het Eksternest,
Tussen Almere-Haven en Almere-Stad
Muiderweg 10

materiaal

200 haagstruiken Buxus Semper Virens Fl. 2500,50 vierkante Buxus Semper Virens Fl. 5.000,buxus is een langzaam groeiende wintergroene
struik, geleverd door Buxuskwekerij Van Leeuwen
in Wllnis. (de struikjes krijgen niet de kans om
natuurlijk te groeien, ze worden gesnoeid om te
voldoen aan de rijksvoorschriften van een
woningwetwoning.

woningwetwoning

Fl. 20.400,Fl. 22.500,-

afmetingen
beeldmateriaal
bijzonderheden

Performance Marcel van Campen 'To Mat!'
Backer heeft meerdere Levende Huizen uitgevoerd
in Nededand (locaties vooralsnog onbekend)

korte omschrijving

Levend huis tekening Backer,
(plattegrond eengezinswoning)
gebaseerd op een plattegrond van de kleinste
woningwetwoningen, die in de Korn- en Oldewierde
in Almere-Haven.
(Vitrine nummer 4 1990)
" De Levende Huizen van Anne Mieke Backer
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bestaan uit drie woningwetwoningen waarvan de
afmetingen overeenkomen met de volgens de
bouwvoorschriften voorgeschreven minimale maten
van woningwetwoningen. Wanden en interieur van
de huizen bestaan volgens het oorspronkelijke idee
uit nauwkeurig gesnoeide struiken. De Levende
Huizen werden ingeplant in april 1981 op een eiland
in een zandwinput in Almere. Het eiland was toen
alleen per boot bereikbaar. Het ministerie van CRM
betaalde de eerste vier jaar de snoeikosten. In 1985
werd het eiland ontsloten met een brug en werd
onderdeel van het park- en recreatiegebied
Leeghwaterplas in Almere-Stad. Het specialistische
en dure snoeiwerk is door de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders vanaf 1985 zeer beperkt
uitgevoerd. Ook de gemeente Almere heeft zich als
huidige beheerder neergelegd bij het verval van het
kunstwerk. Desalniettemin kan men zich nog steeds
een indruk vormen van het groene monument voor
de woningwetwoning. De minimale maten
parodieren de tot in details gereguleerde massale
bouwstromen in de omgeving van de Levende
Huizen die meer geent zijn op massaproductie dan
op kwaliteit. De inrichting, stoeltjes, tafeltjes, een
kaptafel op de slaapkamer en het onvermijdelijke
televisietoestel getuigt alleszins van doorsnee
huiselijkheid."

onderhoud

Door speciaal in het leven geroepen Genootschap
van Groenspecialisten onder voorzitterschap van A.
Gijsberts van Boogaart Almere BV
Voordeel Eksternest: dagelijks toezicht.

eerste versie

Eerste aanplant Leeghwaterplas (op eilandje).
Door het achterwege laten van enig onderhoud
door de beheerders (in eerste instantie De RIJP en
later de Gemeente Almere) is van de
oorspronkelijke opzet niets meer herkenbaar. Het
project was toentertijd bekend onder de naam
Levende Huizen.

verwijzing

zie tekst in Verbeelding in Flevoland 1988

verwijzing

zie map Marcel van Campen AMKO Fl. 20.000,(5/2/92)
Performance: 21 maart 1992 boomplanting 11.00
uur
Catalogus in stadsarchief + afrekening (ook
subsidie van Provincie Flevoland)

mei 2001 AK

53

2.
Anne Mieke Backer (1950)
Monument voor een Woningwetwoning
1981 - 1992
IMatuur- en Milieucentrum Het Eksternest
Muiderweg 1 0 , Almere Haven
Opdrachtgever: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
In 1981 zijn in opdracht van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
twee bijzondere'eengezinswoningen gerealiseerd op een eilandje in de
Leeghwaterplas. De contouren van de huizen zijn opgebouwd uit buxushagen en
veldesdoorn. Zelfs de inrichting van de woningen, stoelen, een tafel en een
televisie zijn van groen gemaakt. Met dit werk refereert Anne Mieke Backer aan
de strenge regelgeving voor de bouw van woningwetwoningen. Van deze eerste
aanplant van De Levende Huizen is weinig overgebleven. Te weinig onderhoud
en vandalen zijn het werk fataal geworden. In 1992 is een nieuwe locatie
gevonden voor Backers project. In het Eksternest kan het opnieuw uitgroeien tot
een volwaardig huis. Het Genootschap van Groenspecialisten zorgt voor het
snoeien van de woning.
fotografie: Jannes Linders
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Monument voor een Woningwetwoning
In Almere komt een bijzondere woning. Geen huis om in te wonen, maar een huis dat lets over
andere woningen vertelt. De bijzondere woning is een kunstwerk van de Rotterdamse
Kunstenares Anne Mieke Backer.
Het heet Monument voor een Woningwetwoning en wordt in maart 1992 gerealiseerd bij het
Natuur- en Milieucentrum het Eksternest aan de rand van Almere-Haven.
Het kunstwerk heeft een alledaags thema, de woning. De maatvoering van de woning zal ook
heel herkenbaar zijn omdat het wordt uitgevoerd op een schaal van een op een. Het materiaal
waaruit de woning en het interieur wordt opgebouwd is echter niet alledaags. Daarvoor worden
buxusstruiken gebruikt. De buxus is een langzaam groeiende wintergroene struik met kleine
blaadjes die in een zeer dichte tool om de stam heen groeien. Een buxus laat zich goed snoeien,
en komt daarom veel voor in siertuinen.
In de optiek van Anne Mieke Backer ontstaat er architectuur als 6en mens en 6en boom samen
zijn. Naast deze achterliggende reden wordt het gebruik van natuurlijk materiaal ook ingegeven
door een stroming in de kunst: de landschapskunst. Deze kunstvorm is in de jaren zestig in
Amerika ontstaan. Het was een reactie op de beslotenheid van de musea waarin kunst tot dan
toe werd getoond. Het gebruik van het land vergrootte de uitingsmogelijkheden voor de
kunstenaar. De schaal waarop landschapskunstwerken gemaakt kunnen worden is veel groter.
Door het gebruik van natuurlijk materiaal zijn kunstwerken veranderlijk geworden en hebben
soms zelfs een tijdelijk karakter gekregen. Nederland kon in 1971 met deze nieuwe tendensen in
de plastische kunst kennis maken tijdens de tentoonstelling Sonsbeek Buiten de Perken.
Deze tentoonstelling heeft voor Flevoland belangrijke gevolgen gehad. Een van de objecten van
Sonsbeek buiten de Perken, het Observatorium van de Amerikaan Robert Morris, werd later in
Flevoland weer opgebouwd. De tentoonstelling was ook een stimuians voor een aantal personen
en instanties om in Nederland de landschapskunst te bevorderen. Flevoland bleek met al zijn
beschikbare ruimte en landelijke wijdsheid een aantrekkelijk gebied. Tot op heden heeft dit
geresulteerd in tien landschapskunstwerken van verschillende kunstenaars in Oostelijk en
Zuidelijk Flevoland.
Een van deze kunstenaars is Anne Mieke Backer. Ze woont en werkt in Rotterdam. Ze is geboren
in 1950 en heeft de Zwitserse Academie Maximilian de Meuron in Neufchatel en de Academie
voor Beeldende Kunsten in Enschede doorlopen. Ze exposeerde onder meer in het kader van
Sonsbeek buiten de perken. Aan monumentaal werk realiseerde ze Levende Huizen in Bernisse,
in Zwartewaai, in Ridderkerk en in Almere. Een tijdelijk Levend Huis vervaardigde ze in Meeuwen.
Backer verzorgt daarnaast uitgaven op het gebied van architectuur, vormgeving en
tuinarchitectuur. Verschenen zijn onder meer 'De schoonheid van hoogspanningslijnen in het
Hoilandse landschap' en 'De tuinengids van Nederland, bezoekersgids en vademecum voor
tuinen en tuinarchitectuur in Nederland'.
Anne Mieke Backer associeert het Flevolandse landschap met een wederkerend thema in haar
werk, het zoeken naar de menselijke maat. En dat Is iets wat je intuTtlef gaat doen in zo'n
uitgestrekt landschap als het polderlandschap.
Backer is in haar werk ook op zoek naar de oorsprong van de architectuur. Dat is een
interessante vraag, want de ontwikkeling van de mens naar een intelligent wezen met cultuur
wordt niet alleen gemarkeerd door bijvoorbeeld de ontdekking van het vuur en de uitvinding van
het wiel. Ooit moet er een moment zijn geweest waarop de mens zich gewaar werd van kou,
wind en regen, om er vervolgens beschutting tegen te zoeken. Verschillende architectuurfilosofen
hebben daarover nagedacht.
De Romeinse bouwmeester Vitruvius legt het begin van de architectuur bij het moment waarop

de mens bescherming zoekt tegen de elementen. Anderen zien vervolgens de boom met zijn
beschermende stam en een dak van takken en bladeren als de eerste concrete uitingsvorm van
architectuur. De Franse negentiende eeuwse architect Violet le Due heeft dat idee verwerkt in
een schets van een bomenhuis, wat hij zag als de eerste woning van de mens. Het idee is door
Backer gerealiseerd in het kunstwerk De Wigwam in Zwartewaai bij Pernis.
De keuze van levend bouwmateriaal voor de woningwetwoning is dus niet alleen ingegeven door
de stroming landschapskunst. Het gebruik van levend plantmateriaal herinnert aan het moment
dat de mens beschutting zocht bij een boom, het begin van de architectuur. Misschien was dat
ook wel het moment waarop het dier mens werd, en de mens er naast het instinct een tweede
drijfveer bijkreeg: cultuur.
Wat is er in al die miljoenen jaren gebeurd met de mens en de behoefte om beschutting te
hebben? Hij heeft met de architectuur laten zien waartoe zijn cultuur in staat is.
Een bijzondere tak van de architectuur is de woningbouw. De huisvesting van de bevolking is
niet altijd even gelukkig verlopen. In de twintigste eeuw zijn de overheden zich gaan bemoeien
met de volkshuisvesting, als reactie op de schrijnende woningnood in de negentiende eeuw. In
Nederland belichaamt de woningwetwoning die overheidsbemoeienis. Het rijk verzorgde de
voorfinanciering en subsidieerde de huurprijs voor de bewoners. De normen waaraan de
woningwetwoningen moesten voldoen werden vastgelegd in voorschriften. In 1988 is min of meer
de laatste woningwetwoning gebouwd omdat de regering zijn financiele inbreng in de
volkshuisvesting flink heeft teruggebracht.
Backers Monument voor een Woningwetwoning stamt echter al uit 1977, toen er in Nederland en
Almere nog volop woningwetwoningen werden gebouwd. Het kunstwerk werd in 1981
aangeplant op een eiland in de Leeghwaterplas in Almere-Stad. en bestond toen uit een
vrijgezellenfiat, en een beneden en een eerste verdieping van een eengezinswoning. Dit
kunstwerk bestaat niet meet (zie het kader voor een toelichting).
Anne Mieke Backer heeft zich bij de uitwerking van het nieuwe Monument gebaseerd op een
plattegrond van de kleinste woningwetwoning. De woning staat in het echt in de Korn- en
Oldewierde in Almere-Haven. Het Monument is haar kijk op deze vorm van woningbouw, die ze
ziet als een vorm van minimale architectuur. Het plantmateriaal krijgt niet de kans om op een
natuurlijke manier te groeien, maar wordt aangeplant en gesnoeid om de woning te laten
voldoen aan de voorschriften van het rijk voor de bouw van een woningwetwoning. De
behandeling van het groen in de woning geeft een bevreemdend effect op de ruimte, en het
accentueert op wat voor piepklein oppervlak er moet worden geleefd. Wonen in
woningwetwoning is wonen in een minimale woning. Het is een nabootsing van het prille begin
van de architectuur, als mens en boom bijeenkomen.
Almere, 29 januari 1992,
B.D. te Raa
kader: Onderhoud belangrijk
De realisatie van het kunstwerk bij Het Eksternest wordt uitgevoerd door de kunstenares zelf, de
directie Kunstzaken van de gemeente Almere, deskundige hoveniers, en de medewerkers van Het
Eksternest.
Het plantmateriaal wordt geleverd door de enige buxuskwekerij die Nederland rijk is,
Buxuskwekerij Van Leeuwen in Wilnis.
De uitvoering is mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van de Provincie Flevoland. Een
eerste versie van het kunstwerk is in 1981 aangeplant op een eiland in de Leeghwaterplas, waar
het bekendheid heeft gekregen onder de naam Levende Huizen. Door het achterwege laten van
onderhoud door de beheerders (in eerste instantie de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, en
later de gemeente Almere) Is van de oorspronkelijke opzet niets meer herkenbaar.
Het beheer van het Monument voor een Woningwetwoning wordt nu opgenomen in het
meerjaren onderhoudsplan kunstwerken van de directie Kunstzaken hetgeen betekent dat bij
deze directie de zorg voor de instandhouding van het kunstwerk ligt. Verder is er door plaatsing
bij Het Eksternest dagelijks toezicht en kan het worden meegenomen in het 'lopend onderhoud'.
Daarnaast wordt een genootschap opgericht met deskundigen die zich in het bijzonder zullen
richten op de kwalitatieve instandhouding van het Monument voor een Woningwetwoning.
Voorzitter van dit genootschap is de Almeerder A. Gijsberts, in het dagelijks leven directeur van
het groenvoorzieningenbedrijf Boogaart Almere BV.
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1991 nov.
begrotingsposten
Aangezien een groot aantal werkzaamheden door plaatselijke diensten wordt
uitgevoerd, zijn deze posten opengelaten. Hiervoor dient binnen de bestaande
structuren een offerte te worden gedaan..
plantmateriaal

vervoer

'2 .SO

\ 200 haagstruiken Buxus Sempervirens a '|^7i^:?^?<ac=f-\3,§7cL
^
^____V£er stuk.
50 vierkant reeds ingesnoeidg min of meer a l s vierkant
gekweekte Buxus Sempervirens oP Uij-ufivuldeewelo aanbod
aangovuld mnt TrtvTfirrrip-Flp^-TPlfde wijze gftkwAf^kt van ca
V ^t_70 t o t ca 90 cm hoogte ^P^^^f- aXJPQ»r__i'er stuk-^—
—Kwekers: Kwefeerfaj Van Leeuwen t e Wilnis ( b i j Aalsmeer)
t e l . : 029^/Z2562^en Kwekerij Perenboom t e Maria t e r
Ufw
Heiden (N-Br).

or

^1^

a,.>a

^

frames

ijzeren roestvrij behandelde frames van sterk ijzerdraad
en gelast onderstel als basis voor de meubels (zie detailtekeningen meubels, toilet)

grondophoging

zie tekening

ha-ha

zie tekening

wapening

zie tekening

hekwerk

vervalt of wordt een enkel paaltje met een prikkeldraad
omdat ha-ha voor een groot deel van het jaar als slootje
zal fungeren. Geen zwaar of zichtbaar hekwerk in elk geval om visuele redenen.
zoden direkt rondom huis

gras
steenslag
arbeidsloon
kunstenaar

f 1.274,40

* De struiken moeten van de zelfde selectie zijn. De selecties Suffruticosa
en Versailles zijn niet geschikt voor de polder.

lv)(; [\i^)

\i^^^

^^^^^^^^

.b -:^

fv^

^^
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BoogaBn Hunere BV
Groenprojekten en cultuurtechniek
ONTWERP
AANLEG
ONDERHOUD

Dienst Kunstzaken
t.a.v. Mevrouw L. Gieling
Odeonstraat 3
1325 AL ALMERE

BEHEER

Almere, 30 mei 1996

Ref.: 96-6230/FK

Betreft: groenaankleding kunstwerk hoek Menuetstraat/Saxofoonweg.

Geachte mevrouw Gieling,
Hierbij ontvangt u ons voorstel voor de groene aankleding van het kunstwerk op de hoek
Menuetstraat/Saxofoonweg.
De uitvoeringskosten bedragen:

- aanleg
/ 2.340,00
- onderhoud /
360,00

In de gespecificeerde begroting zijn de uit te voeren werkzaamheden aangegeven.
E.e.a. is gebaseerd op bijgevoegd ontwerp. Uitgangspunt is een laag, groen blijvend haagje (Baxus)
met hier om heen een groen blijvende bodem bedekker (Vinca).
U kunt bij budgetproblemen overwegen de bodembedekkers (Vinca) achterwege te laten.
Wij vertrouwen u een passende aanbieding te doen en zien uw opdracht tegem.oet,
Hoogachtend,
Boogaart Almere B.V

A. Gijsberts,
Directeur

De Paal 41,1351JH Almere-Haven
Postbus 50236,1305 AE Almere
Tel,: 036 - 631 14 54, Fax 036 - 531 69 94

I Deelneming Boogaart Groep Hengelo

Contactpersoon: De heer H.M. Niersman

Bank: ING rek,nr, 66,63,62,080
Rabo retnr, 36,75,22,160
Postbank 64,01.667
BTW nr, NL005737783 B03
Handelsregister Leiystad nr, 390,41777

Op al onze transakties zijn van toepassing
de Algemene Voorwaarden voor het Hoveniers- en
Groenvoorzieningsbedrijf, gedeponeerd onder
nr, 26/95 dd, 1 maart 1996, bij de Griffie van de
Arrondissementsreciitbank te 's-Gravenhage,

a
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Groenaankleding kunstSaxofoonweg

werk

1:100

Boogaart

23-05-96

Almere b.v

Offerte Groenaankleding Kunstwerk hoek Menuetstraat-Saxofoonweg

91,08.01G

bladnr.:

Dienst Kunstzaken t.a.v. mevr. L. Gieling
Boogaart Almere b.v.

BESTEKS

EENOMSCJlRlaVING

POSTNtJMMER

1

OPRtrm- EN QRONIWERKZAAHHEDEN

100100

Uitzetten, afsteken en verwijderen grasmat incl.

ontgraven

t.b.v.

HOEVEELHEID

PRIJS

TOTAAL BEDRAG

REStlLTAftTS-

PER EENHEID

IN GULDENS

VERPLICHTING

IN GULDENS

252 50

grcsidverbetering

100200

Leveren en aanbrengen polderklei in plantgat

m3

5,00

49,50

247 50

100300

Opbrengen 5 cm turf en dDorfrezen tot een diepte

m2

35,00

10,00

350 00

van 20 cm.

GKOEtlVCOCZ lEKINQEK
Leveren en aanplanten haag Buxus sen^ez-virens

st

85,00

9,25

786,25

Leveren en aanplanten bodembedekkers Vinca minor

st

160,00

3,75

600,00

200300

Inboet

gld

138,75

1,00

138,75

3

OVERIQE WERKZAAMHEDEN

300100

Schoonhouden plantvakken gedurende eerste groei-

200100
^^200

gld

210,00

seizoen
2 X watergeven plantvakken gedurende eerste groei-

gld

150,00

1,00

seizoen
SUBTOTAAL

2.735,00

1

Offerte Groenaankleding Kunstwerk hoek Menuetstraat-Saxofoonweg

91.08.01G

bladnr.:

Dienst Kunstzaken t.a.v. mevr. L. Gieling
Boogaart Almere b.v.
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TRANSPORT SDBTOTRAL

Aannemingssoia, de onuietbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
De 29e Mei 1996
De inschrijver(s) ,
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Directie

Aan Buxuskwekerij W. van Leeuwen
Burg. Padmosweg 80
3648 BJ Wilnis

Kunst;ai(en

M e t r o p o l e s t r a a t 11
1315 KK Almere
03240-39048
Fax

03240-39552

De Metropole
M e t r o p o l e s t r a a t 11
Almere-Stad
Kassa

Onderwerp

Uw brief

Ons kenmerk

KZ-2708-JW

Almere

31-01-1992

03240-39400

De Roestbak
Markt 1
Almere-Haven
Kassa

03240-14141

Kunstuitleen

Geachte heer Van Leeuwen,

Bodestraat
Almere-Stad
03240-42748

In aansluiting op het orienterende bezoek aan uw
kwekerij door de heer H. Warrink en de heer B. te
Raa van het Milieu- en Educatiecentrum 't Eksternest,
verheugt het ons de toen besproken bestelling van
plantmateriaal ten behoeve van het te herbouwen
kunstwerk "Levende Huizen" van Anne-Mieke Backer, te
kunnen formaliseren.
Het gaat hierbij om:
200 haagstruiken Buxus SEMPER VIRENS
a f 12,50 per stuk =
50 vierkante Buxus SEMPER VIRENS
met een hoogte van 7 0-9 0 cm
a f 100,-- per stuk =
BTW
TOTAAL

f 2.500,-" 5.000,-" 1.350,-f 8.850,--

Naar verwacht zullen de planten in maart worden
overgezet. Levering zal plaatsvinden in overleg met
de heer H. Warrink (03240-19440).

Bijlagen

Aleph
Stadhuisplein 1
Almere-Stad
03240-42732
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De nota kunt u zenden naar Directie Kunstzaken,
t.a.v. de heer J. Wilbrink, Metropolestraat 11, 1315
KK Almere.
Van de opening en de publiciteit rondom dit project
zult u tijdig in kennis worden gesteld.
In het vertrouwen dat u het meest geschikte
materiaal voor dit project beschikbaar kunt stellen
en u Jloer^TOor bijvoorbaat dankzeggend,
chteiid,,

VIS ,

evtr Directie Kunstzaken,
/
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Voorgesteld

aan Gedeputeerde

Staten

van de Provincie

Flevoland.

besluit.

- Kennisnemen van de notitie
Directeur
Kunstzaken m.b.t.
aanvraac
Provinciale
subsidie
voor een 2-tal projecten
landschapskunst;
- Voorts kennisnemen van de brief aan Gedeputeerde Staten
van
Flevoland betreffende
het onderhavige
subsidieverzoek.

114140»

Library/doc.nummer

Aantal pagina's: -1-

Aan burgemeester en wethouders.
Almere, 15 oktober 1991.
Onderwerp.
Subsidieverzoek aan provincie Flevoland voor een tweetal
projecten (landschapskunst).
Voorgesteld besluit.
- Kennisnemen van de notitie Directeur Kunstzaken m.b.t.
aanvraag Provinciale subsidie voor een 2-tal projecten
landschapskunst;
- Voorts kennisnemen van de brief aan Gedeputeerde Staten
van Flevoland betreffende het onderhavige subsidieverzoek.
Toelichting.
In het kader van de subsidiemogelijkheden bij de Provincie
Flevoland t.b.v. Landschapskunst is onlangs een subsidieverzoek
ingediend voor een tweetal projecten.
Het eerste betreft de vervanging van het project "Levende
Huizen" van Annemieke Backer dat bij het Natuur- en
Milieucentrum Het Eksternest deel gaat uitmaken van de te
realiseren beeldentuin. Bedrag f 20.400,--.
Het tweede omvat het project "To Mati" van de Almeerse
kunstenaar Marcel van Campen. Een "performance" waarbij een
Canadese witte berk geplant zal worden op het zandterrein
bezijden het Bouwrai 1992 complex. Totaal begroot bedrag
f 32.509,--.
In verband met de hoge urgentie die zich aandiende ten gevolge
van de mogelijkheden nog op het provinciale budget 1991 een
beroep te kunnen doen, heb ik inmiddels op grond van mijn
bevoegdheid als directeur Kunstzaken, namens uw college, een
verzoek tot medefinanciering gedaan.
Het zal u duidelijk zijn dat realisatie van beide projecten
voor het leeuwedeel afhankelijk is van de Provinciale bijdrage.
Over de voortgang en afwikkeling zult u tijdig worden
geinformeerd.
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Directie

Kunstzaken

Metropolestraat

Aan Gedeputeerde Staten van de
Provincie Flevoland
t.a.v. Mevr. H. Geluk
Postbus 55
8200 AB Leiystad

1315

KK

11

Almere

03240-39048
Fax

De

03240-39552

Metropole

Metropolestraat

11

Almere-Stad
Kassa

Onderwerp

Uw

brief

Ons

kenmerk

KZ-2492-JW

Almere

10-10-1991

Oe

03240-39400

Roestbak

Markt 1
Almere-Haven
Kassa

03240-14141

Kunstuitleen

Geacht College,

Bodestraat
Almere-Stad
03240-42748

Momenteel zijn er twee landschapskunstprojecten in
Almere in voorbereiding. Het betreft hier het
project "Levende Huizen" van Annemieke Backer dat
als vervanging van het verloren gegane project aan
de Leeghwaterplas een nieuw leven tegemoet kan zien
in het Beeldenpark dat rond het Natuur- en
Milieucentrum Het Eksternest zal worden gerealiseerd.
Het tweede project omvat de planting van een
Canadese berk op de nog onbebouwde grond bezijden
het z.g. Bouwrai 1992-terrein. Dit project "To Mati"
van de Almeerse kunstenaar Marcel van Campen kan
zonder financiele steun geen doorgang vinden.
Omdat beide projecten een lange voorbereiding vergen
en de opleveringsdata nu reeds bekend zijn, n.l. de
boompiantdag eind maart 1992 en de opening van de
Bouwrai medio april 1992, verzoek ik u voor 1991 om
een financiele bijdrage van f 20.400,-- voor het
project van Annemieke Backer en f 32.509,-- voor het
project van Marcel van Campen. Van beide projecten
is een begroting bijgevoegd. De begroting van Van
Campen is met offertes onderbouwd.

Bijlagen

Aleph
Stadhuisplein
Almere-Stad
03240-42732
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De gemeente Almere is in het kader van het
plaatselijk kunstbeleid graag bereid een
substantiele bijdrage te leveren aan de realisering
van dit project.
De kostenraming van Mevr. Backer is een voorlopige
schatting met een hoog realiteitsgehalte. Een
spoedige uitvoering van dit project hangt samen met
het aanpassen van de grond, met de klimatologische
randvoorwaarden en met het uitdrukkelijke verzoek
van de kunstenaar aan uw college het oorspronkelijke
kunstwerk in ere te herstellen.
'
In het vertrouwen dat u dit verzoek in overweging
zult nemen en hopelijk in financiele zin positief
wilt ondersteunen, tekenen wij,
hoogachtend.
Burgemeester en wethouders van Almere,
namens hen, de directeur van de Directie Kunstzaken,

E. Puirvis

/

K£'-'

Project "Levende Huizen" van Annemieke Backer
Het betreft hier een nieuw project ter vervanging van het verloren
gegane project aan de Leeghwaterplas. Er zal een nieuwe woningwetwoning worden herplant. Een geschikte lokatie is gevonden in het
Natuur- en Milieucentrum "Het Eksternest" waar een beeldentuin zal
worden gerealiseerd. Het karakter van dit kunstwerk sluit naadloos
aan bij de educatieve functie van het centrum dat ernaar streeft
natuur en cultur in hun onderlinge samenhang aan een breed publiek
kenbaar te maken. De kunstenaar heeft ingestemd met het voorstel.
Voor de realisatie is een subsidiebedrag nodig van f 20.400,--.

Begroting.
- Aanpassing bodem i.v.m. afwatering
- Plantmateriaal 200 faxus a f 22,50
'
van 60-80 cm hoog ; 2,5 struik per meter
- Aanplanten en vormgeven 48 uur a f 50,-- Steenslag voor de paden inclusief aanvoer
- Eerste onderhoud 8 x 4 uur a f 50,-- Hekwerkje inclusief plaatsing 8 uren a f 50,-- Ontwerp- en begeleidingskosten kunstenaar
inklusief reis en verblijfkosten
- Opruimen voormalige project Levende Huizen
BTW

18,5%

f
ri

II

"

1.200,-4, . 5 0 0 , - 2, . 4 0 0 , —
1.. 1 0 0 , —
1,. 6 0 0 , - 2 .500,--

2 ., 0 0 0 , - 2, . 0 0 0 , —
f 17, . 3 0 0 , - 3 . 100,-f 20 . 4 0 0 , - II

5 Augustus

Begroting

m a r c a l uan campan
schipperkada <i6
1315 CL Almere

1991

projekt

To fflati

Soom,planting,grond,arbeidsloon
Toiee houten b o k k a n
Hoogiuerker
( 25m) ranslift
r o t o g r a f i e + Toto's 30 x 80 cm
BronsplaquBtta
Houten hek
(voor om da b o o m )
Fa tograa f
K o s t e n van l e v e n s o n d e r h o u d

Tevens nog g e m e n s t
voor p u b i i k a t i e

voor

/
/
/
/
/
/
/

menssn

openbaarmaking

/
Exkl.btiu.

/146Q0,-

Btm.

/

18.5%

V/ermoeden
'Dordt met

dat het duurder utordt.
eindafrakening
verrekend

2 7 0 1 ,•

Totaal

/17301,-

t x k l . b ttu

/14348,-

Btuj.

/

faoak

5%

Totaal
X

7000,2500,1 100,1000,500,1000,1500,"

860,38

/ I 5208,-

INGEKOMEN

2 8 JAN. 1992

m. KUNSTZSKfN
«fO,

m.

•^ALMERE

0 L 0 '-i y;: /
FOT;:/,i, •. Wits;

Postbus 50.009
1305 AA Almere
Vlotbrugweg 26
1332 AJ Almere
Tel. 03240 - 20143

D 9i;*.
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Gemeente Almere Kunstzaken
t.a.v. dhr. J. Wilbrink
Metropoolstraat 11
1315 KK Almere

Almere 27 januari 1992

Uw kenmerk : dhr. J. Wilbrink
Ons kenmerk: SS/HLR
92/018
Betreft
: Levend huis 1991.

Mijne heren,
Naar aanleiding van uw aanvraag d.d. 23-1-1992 kunnen
wij U het volgende aanbieden.
Het aanvoeren en verwerken van . 400 m3. grond in de
._^ nabij
_-u; ; het
K^f Eksternest,
rbcf ^rr,PRi-. kunnen
kunnen wij
vui.i vot
voor U uitphoging
V oeren voor : / 4.000,--, excl. B.T.W.
( zegge: vierduizendgulden )
De levering van 100 m2. wapeningsnes t i/i 6-15 t.b.v.
de beplanting kunnen wij voor U uitvoeren voor: / 360,
1 B T W ( zegge: drlehonderdzestiggulden ;
exc.
Vertroumend U hiermee een passe nde aanbieding te hebben
gedaan verblijven w i j ,
hoogachtend.

H.L. Reimert

lid Nederlandse Varenlglnfl
van Wegenbouwers
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Directie

Kunstzaken

M e t r o p o l e s t r a a t 11

Natuur- en Milieucentrum Het Eksternest
t.a.v. de heer H. Warrink
Muiderweg 10
1351 GJ Almere

1315 KK Almere
03240-39048
Fax 0 3 2 4 0 - 3 9 5 5 2

De M e t r o p o l e
M e t r o p o l e s t r a a t 11
Almere-Stad
Kassa 0 3 2 4 0 - 3 9 4 0 0

Onderwerp

Uw brief

samenvatting,

Ons kenmerk

KZ-2461-JW

Almere

24-09-1991

De Roestbak
Markt 1
Almere-Haven
Kassa

03240-14141

Kunstuitleen

Geachte heer Warrink,

Bodestraat
Almere-Stad
03240-42748

Hierbij een korte samenvatting van de gemaakte
afspraken omtrent het Beeldenpark.

Aleph
Stadhuisplein 1

Na bespreking van het plan in de Adviescommissie
Monumentale Kunstopdrachten zal nader overleg volgen.
Hoogachtend,

I.
J.E.

Bijlagen

[yv^fry^-^\^
Piirvis.

Almere-Stad
03240-42732

Project "Levende Huizen" van Annemieke Backer.
Het betreft hier een nieuw project ter vervanging van het verloren
gegane project aan de Leeghwaterplas. Er zal een nieuwe woningwetwoning worden herplant. Een geschikte lokatie is gevonden in het
Natuur- en Milieucentrum "Het Eksternest" waar een beeldentuin zal
worden gerealiseerd. Het karakter van dit kunstwerk sluit naadloos
aan bij de educatieve functie van het centrum dat ernaar streeft
natuur en cultur in hun onderlinge samenhang aan een breed publiek
kenbaar te maken. De kunstenaar heeft ingestemd met het voorstel.
Voor de realisatie is een subsidiebedrag nodig van f 20.•^O,--.

Begroting.
- Aanpassing bodem i.v.m. afwatering
- Plantmateriaal 200 faxus a f 22,50
van 60-80 cm hoog ; 2,5 struik per meter
- Aanplanten en vormgeven 4 8 uur a f 50,-- Steenslag voor de paden inclusief aanvoer
- Eerste onderhoud 8 x 4 uur a f 50,-- Hekwerkje inclusief plaatsing 8 uren a f 50,-- Ontwerp- en begeleidingskosten kunstenaar
inklusief reis en verblijfkosten
- Opruimen voormalige project Levende Huizen
BTW
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Directie

Aan het College van Gedeputeerde
Staten van de Provincie Flevoland
t.a.v. mevrouw H. Geluk
Postbus 55
8200 AB Leiystad

Kunstzaken

Metropolestraat
1315

KK

11

Almere

03240-39048
Fax

De

03240-39552

Metropole

Metropolestraat

11

Almere-Stad
Kassa

Onderwerp

Uw

brief

Ons

kenmerk

KZ-2917-JW

Almere

11-06-1992

De

03240-39400

Roestbak

Markt

1

Almere-Haven
Kassa

03240-14141

Kunstuitleen

Geacht college.

Bodestraat
Almere-Stad
03240-42748

Hierbij zenden wij u een kostenoverzicht van het
kunstwerk "Monument van een woningwetwoning" van
mevrouw Annemieke Backer dat onlangs met uw
financiele bijdrage gerealiseerd kon worden.

Aleph
Stadhuisplein 1
Almere-Stad
03240-42732

Ten behoeve van het onderhoud is inmiddels een
"Genootschap" opgericht waarin negen deskundigen uit
de 'groen'-wereld zitting hebben. Dit genootschap
zal in samenwerking met de leverancier van het plantmateriaal, de leiding van Natuur- en milieucentrum
't Eksternest en onder supervisie van de Directie
Kunstzaken, het verdere onderhoud verrichten. Hoewel
vandalisme, diefstal en calamiteiten nooit geheel .
uit te sluiten zijn, lijkt het maximaal haalbare nu
gegarandeerd te kunnen worden. Voor het toekomstig
onderhoud zijn, in de meerjarenraming voor onderhoud
kunstobjecten, middelen ten behoeve van het
'Monument' vrijgemaakt.
Met betrekking tot het project 'To Mati' van Marcel
van Campen, deel ik u, wellicht ten overvloede, mee,
dat het eerste deel, de performance en de planting
van de berk, inmiddels heeft plaatsgevonden, conform
de door de kunstenaar aangeleverde begroting.

Bijlagen

Kostenoverzicht 'Monument van een Woningwetwoning'.
Het Provinciale Subsidie is besteed aan:
Aanpassing bodem, grondwerk
Plantmateriaal buxus
Aanplant en bodembewerking
Aanbetaling 'Genootschap' aanplant
Honorarium kunstenaar
Aanbetaling eerste onderhoud
Restant
Openingskosten
Verwijderen oorspronkelijk kunstwerk
Foto en documentatiemateriaal
Computertekeningen
Steenslagpalen inclusief transport
Hekje en tweede aanpassing grondwerk
Verankeringsmateriaal planten
Kuip, vorm- en snoeiwerk

f
"
"
"
"
2

3.792,
7.950,
1.2 32,
315,
1.275,
750,

f

15 . 3 1 4 , —

f

314,-500,-2 .000,-250,-500,—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.

II
•(

n
tl

f

3.564,—/p.m.

De p.m.-posten betreffen werkzaamheden die pas in een latere
groeifase uitgevoerd kunnen worden. Nu al staat vast dat daarmee
de oorspronkelijke begroting zal worden overgeschreden. De
meerkosten zullen betaald worden uit bestaande budgetten van de
gemeente Almere voor kunst in de openbare ruimte.
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Het tweede deel van het project, een catalogus van
het 'To Mati' project en ander werk van de
kunstenaar, is momenteel in voorbereiding en zal
waarschijnlijk in het najaar verschijnen.
De gemeente Almere zal f 1.7000,-- bijdragen aan de
totale uitvoeringskosten van het project.
In navolging van uw verzoek om de kunstenaar een
honorarium te betalen is een extra bedrag van
f 3.000,-- beschikbaar gesteld. Bovendien zal Marcel
van Campen in het voorjaar exposeren in Aleph. Deze
maatregelen, in combinatie met het profijt van de
publicatie lijken ons een verantwoorde tegemoetkoming. De kunstenaar is hiermee accoord.
Uiteraard zal tezijnertijd de boom opgenomen worden
in het bestemmingsplan van de in aanleg zijnde Parkwijk. De afspraken daarvoor zijn reeds op ambtelijk
nivo gemaakt en het onderhoud van de bouw is opgenomen in het meerjarenplan voor het onderhoud van de
gemeentelijke kunstobjecten.
Over de nog uit te voeren onderdelen van dit project
zullen wij u tijdig informeren.
In verband met het afronden van een en ander
verzoeken wij u het restant subsidiebedrag van beide
projecten over te maken op rekeningnummer
66.26.60.021 ten name van gemeente Almere, ,
onder vermelding van documentnummer 808.053.
In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en u nogmaals dankzeggend voor uw bijdrage,
teken ik,
met vriendelijke groet,
hoogachtend,
naraerts Burgemeester en wethouders van Almere,
de/a\j:eclLeur kunstzaken.
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