
Japanse landschapskunst in polder Midden-Delfland
 
Vijftig oude fietsen nodig voor kunstwerk
 

Kunstenaar Kouji Ohno gebruikt oude
fietsen voor zijn kunstwerken.
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MAASLAND
Midden-Delfland droomt al over
een museum van landschapskunst.
Half juni wordt het eerste
kunstwerk-in-het-groen onthuld.

RIEN VAN DEN ANKER

Kunstenaar Kouji Ohno is gisteren
in het zonnetje aan de slag gegaan,
op de parkeerplaats van Land Art
Delft, een bijzonder stukje groen,
verstopt tussen de snelweg A13 en
de Schie. Onder toeziend oog van
de Midden-Delflandse wethouder
Govert van Oord legde hij de basis
van zijn 'fietsenman', een ruim vijf
meter hoog beeld van oude
fietsonderdelen. Ogenschijnlijk
zonder structuur last hij frames,
sturen, soms enkele wielen aan
elkaar.

Zondag 18 juni krijgt zijn
landschapskunst een vaste plek in
de natuur van Het Kraaiennest in
Maasland. Daarna gaat Ohno
verder met het 'tegenbeeld', een
meer dan zeven meter hoge muur,
eveneens gemaakt van stukken
fiets. Met daarin een groot gat,
waarin die 'fietsenman' past. Dat
kunstwerk komt bij Land Art Delft
(LAD) te staan. Het duoproject kost
in totaal ongeveer 76.000 euro.

,,Per beeld hebben we zo'n
honderd fietsen nodig, we hebben
nu de helft. Ook kunnen we nog
wel wat slopers gebruiken, de
tweewielers moeten namelijk uit
elkaar worden gehaald zodat de
kunstenaar steeds zelf weer een

stukje kan kiezen", vertellen
gemeentelijk projectleider Flip van
der Eijk van Cultuurimpuls Midden-
Delfland en Wil van Dalen van de
Stichting Promotie Groen Midden-
Delfland. Beiden zijn de 'motoren'
van Land Art Midden-Delfland, een
soort zusje van het Delftse
landschapskunstproject LAD. ,,Dat
is ons voorbeeld."

Dimensie

Volgens de initiatiefnemers geeft
kunst een extra dimensie aan het
groene polderlandschap, plotseling
zie je iets anders dan anders in het
vlakke landschap, iets dat er niet
hoort maar er wel thuis is. ,,Daarom
hebben we een zekere voorkeur
voor buitenlandse kunstenaars
omdat die met heel andere ogen
naar ons land kijken", aldus Paula
Kouwenhoven van LAD.

De drie zijn niet bang dat 'groene'
omwonenden of bezoekers het
kunstwerk als horizon- of
landschapsvervuiling zullen
ervaren. Integendeel, ze zijn ervan
overtuigd dat velen in eerste
instantie misschien verbaasd zijn,
maar het daarna mooi zullen
vinden.

Wethouder Van Oord ziet de
'fietsenman' als een begin, droomt
van meer. ,,Het zou toch
fantastisch zijn als er een soort
landschapskunstmuseum zou
komen. Dat zal de gemeente nog
mooier maken. Daarom ben ik nu al
blij dat Boerol in juni dit Japanse
werk in de beeldenroute heeft
opgenomen."

Kunstenaar Ohno hoort de voor
hem onverstaanbare woorden
glimlachend en buigend aan. In zijn
openluchtatelier ligt ongeordend
een kleurrijke stapel fietsen; twee
vrijwilligers slopen met vaste hand.

De Japanner vertelt niet alleen
gefascineerd te zijn door de vele
fietsen die hij in Nederland ziet,

maar ook dat hij zich vanaf het
begin afvroeg wat er met
afgedankte modellen gebeurt.
,,Mijn werk is ook recycling-kunst.
Nu blijven ze bestaan tot ze
ecologisch zijn weggeroest." Wie
van zijn oude fiets af wil of wil
komen slopen, kan mailen:
info@cultuurinhetgroen.nl.
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