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Wie aankomt bij Kasteel Groeneveld loopt
dikke kans een bruidspaar tegen te komen
dat op aanwijzingen van een fotograafbeval-
lige poses aanneemt: het goed onderhouden
kasteel met de al even goed onderhouden
ruin is een populaire plekvoor het maken van
bruidsreponages. Vooral bekend is het
kasteel door de Groeneveldrraditie om ten-
toonstellingen te baseren op werk van schrij-
vers en/ofillusrratoren van kinderboeken. De
afgelopen j aren waren bijvoorbeeld Dikkie
Dik, Kikker en Pieter Koniin te zien.

Maar Kasteel Groeneveld is méér dan een uit-
stekende woensdagmiddag bestemming (de
tuin - een mixvan een formele Franse ruin en
de romantischer Engelse landschapsstijl - is
prachtig, en er is een uitstekend lunchcafé
met terras). Verrassend veel meer zelfs.
Kasteel Groeneveld is sinds t98z Nationaal
Cenmrm voor Bos, Naruur en Landschap.
Opdrachtgever daartoe is ministerie van
Landbouw Naruur en Voedselkwaliteit
(LNV). Groeneveld heeft een missie: mensen
zodanig raken dat zij landschap en naruur
bewustbeleven en ontdekken. "Om dit te
bereiken zetten we middelen in als debatten,
lezingen, masterclasses en tentoonstellin-
gen", aldus SimVisser, directeursinds r999.
"En dan zijn er nog catalogi, boeken en bro-
chures, en het drie- tot viermaal perjaar ver-
schijnende Groeneveld Bladl'

De Balie van de groene ruimte om
een indruk te krijgen, een greep uit de acti-

viteiten van het afgelopenjaar:

Debattenreeks 'Randstad in het groen', bege-

leid door een tentoonstelling, film en een
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boekje; de familietentoonstelling 'Het begin
van de zee en andere verhalen van Annemarie
van Haeringen'; de tentoonstelling'lk ben
bees{es - co-evolude russen mens en dier';
de Groeneveldlezing door de Amerikaanse

fi sioloog f ared Diamond; naar aanleiding van
het Nederlands voorzitterschap van de EU het
project'De Prijs van het Paradijs', waarvoor
journalist Herman Vuijsje en fotograaf f an
Banning overhetplatteland van vijf nieuwe
lidstaten wandelden; 'Nest' een met behulp
van kinderen doorAndreas Hetfeld in het
park gebouwd object, waarin perhelikopter
een ei werd gelegd; en de debattenreeks
'Tussen Brink en Brussel'.
Op de verzuchting'hetlijkt de Rode Hoed
wel, of De Balie', reageert Sim Visser: "Dát is
precies onze ambitie, Kasteel Groeneveld als
De Balie van de groene ruimtel' Op de waag
hoe tentoonstellingen als Dikkie Diken
Pieter Konijn hierin passen, antwoordt
Visser:"Wevattenhetbreed op, hè? We pro-
beren uiteenlopende groepen met elkaar in
aanraking te brengen, in leeftijdscategorieën
maar ook verschillende maatschappelijke
groeperingen. Neem de tentoonstelling'Het
begin van de zee en andere verhalen van
Annemarievan Haeringen'. Hierbij kwamen
allerlei filosofische wagen aan de orde. Zoals
'waarbegint de zee?' en'waar begint de
naruur?'Die wagen én de antwoorden die
kinderen hierop gaven hangen nu aan de
wanden van een van de debatzalen. Moet je je
voorstellen, dan zitje daar in een zwaar oveÍ-
leg over de uitvoering van het mestbeleid, en
dan valtje oog op een pracht van een relative-
rende zinsnedel'

Uitgesproken opvattingen
Sommige activiteiten worden in huis
en ontwikkeld. De tentoonstelling
'Noorderlingen' bijvoorbeeld is van
makelij.'Hybrid landscapes' (nog te zien

9 januari zoo6) daarentegen is
van het NAi, die de tentoonstellingin

maakte voor de Architecruurbiënnale in
Venetië. Wel is er een door de instelli
samen ontwikkeld debatprogramma
gevoegd. Sim Visser: "Wij zijn een
gever met uitgesproken opvattingen.
tentoonstellingen maken we zelf een
pleet script, waarin we ideeën form
voor de regie, zaalopbouw enzovoorts.
werken niet met vaste bureaus. maar
dat we met een bepaald bureau goeduit
voetenkunnen, grijpen we er gnag op
Phosfor uit Rotterdam bijvoorbeeld ('
'Een eeuw nieuwsgierigheid','Panorama
bouwwerk-natuur'). Of Donald f ansen
Den Haag ('Groene hart, russen droom en
werkelijkheid', 'Pieter Konijn', 'Meer dan
Boeren'). Ook met Plaworm uit Den Haag
hebben we herhaaldelijk samengewerk
('De zomer van r 823', 'Platte eend').
Soms zit er iets bij de post wat onze ni
gierigheid wekt, en dan kan het



tot een opdracht komt. Zo kwamen we bij-

aan Dwars Ontwerp uit

, dat voor ons de speeltoestellen

de Dierenparade, de inrichting van de
tentoonstelling en de kunstenaars-

tatie Siberië-Nederland ontwierp.
iedere opdracht, zoals nu voor de nieuwe
i-permanente tentoonstelling

p en Verhalen', wagen we meerdere

iien om te offreren. Dat móeten we ook.

zijn verantwoording schuldig aan het

sterie, dus alles wat we doen moet tÍa-

zijn. Voor omvangrijke offertes beta-
we overigens altijd."

het Groeneveldblad is een vaste partner,

T!ryography, Interiority o, Other Serious
Matters. De vormgeving van deboeken die
IGsteel Groeneveld uitgeeft, is in handen van
steeds weer andere ontwerDers.

Toekomswisie van kinderen pe
afgelopen j aren verschenen er verschillende
nota's over de toekomst van het Nederlandse
landschap. Zonder uitzondering geschreven
door en voor volwassenen. Omdat
Groeneveld benieuwd is naar de visie en ver-
wachtingen van kinderen - staan er nog koei
en in de wei in zoz5, hoe en waar denken ze

straks te zullen wonenl - is in één van de

ruimtes van het kasteel een landschapslab

ingericht. Ter inspiratie worden de gemaakte

tekeningen, collages, maquettes en verhalen

aangeboden aan beleidsmakers en planners.

In de periode dat de plannen voor het land-

schapslab onrwikkeld werden, was Carolien

Koopman (Bureau Binnenwerk) bezig met

het neerzetten van de door haar vormgegeven

tentoonstelling 'Monkie, Platvoetje o, co',

gebaseerd op de boeken van Ingrid en Dieter

Schubert. Hoewel de directie de vormgeving

van deze tentoonstelling (die werd ontwik-

keld door Eye Opener Exhibition, Koopman

werd niet door Groeneveld aangesruurd) wat

terughoudend vond bleek dat zij goed aan-

voelde wat Groeneveld met het lab voor oaen

had.

Brug foopman werd gewaagd om aan de

slag te gaan met Groenevelds wensenlijstje

en aan te sluiten op de site die door Net Biz
(Enschede) was ontwikkeld. De maquette

werd vrijwel helemaal goedgekeurd. Centraal

in de ruimte staan een grote laboratorium-

tafel en twee virrines met reageerbuisjes

gevuld met gedroogde insecten en zaden.

Aan de wanden hangen ordnerhouders in de

vorm van distilleerkolven -hiermee speelt
Koopman in op het logo van de tentoonstel-
ling - gecombineerd met aan staaldraad
opgehangen frames die aan vijf thema's zijn
gewijd. Hoog tegen de wand hangen luchtbel-
len (bpgestegen'uit de lagerhangende kolven)
waarin panelen met kleine bij de thema's pas-
sende objecten. De tentoonstelling werd'leeg'
opgeleverd, de ordners en schappen moeten
met de resultaten van ter plekke uitgevoerde
experimenten worden gevuld. De uiwoering
was in handen van een interieurbouwer
waarmee Koopman veel samenwerkt.

'Landschapslab.nl het Nederlandse landschap
in zoz5'(nog tot eind oktober) is illusnatief
voor Groeneveld's missie - het landschap als
thema, gericht op meer generaties, toekomst-
gericht, met inzet van kunst, en het slaat een
brug russen beleid en jeugd.
- BiainevanMechelen
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