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tekst Tom De Cubber & Clenn Kustermans 

Op die perceeltjes stonden opvallend veel 
boerderijen en koterijen, dicht bij elkaar en 
toch ver genoeg. Diepe beken zochten zich 
een weg tussen de bomen die afstamden van 
oude bossen.

Het nieuw uitgevonden België wilde vooruit 
en verbond zich in rap tempo met het om-
meland. Een van de ingrijpende transforma-

In het lichtglooiende landschap van de 
West-Vlaamse gemeente Zwevegem staan 
verspreid oude hoeves, ingekapseld door 
grachten en groen. Deze introverte hoeves 
zijn stille getuigen van een tijd waarin het 
landschap er anders uitzag. Oude kaarten to-
nen een kleinschalig kneuterboerenland, een 
idylle van kronkelende zandpaden tussen 
kleine met bosschages omzoomde percelen. 

ties was de aanleg van het kanaal Kortrijk-
Bossuit (1860), dat Schelde en Leie met 
elkaar verbindt. De spoorlijn Kortrijk-Ronse 
(1869) betekende een aantakking op het 
dichte spoorwegennet van België en Noord-
Frankrijk. Kanaal en spoorlijn maakten 
industrialisatie en algemene economische 
voorspoed mogelijk. Ook de Avelgemstraat, 
vanouds een noord-zuidroute, nam aan 
belang toe naarmate Zwevegem groeide en 
industriegigant Bekaert zijn opgang kende. 
De noord-zuidoriëntatie van deze infra-
structuren heeft een grote invloed gehad op 
de ontwikkeling van de bebouwde structuur 
eromheen. Veel oost-westverbindingen zijn 
omgelegd of volledig verdwenen. Alleen de 
beekstructuur van de Kasteelbeek en de Let-
tenhofbeek alsmede enkele (doodlopende) 
wegen verlopen nog oost-west.

Daar bleef het niet bij. Het land 
veranderde later drastisch door pro-
fessionalisering van de landbouw en 
de schaalvergroting en ruilverkave-
lingen die daarmee gepaard gingen. 
Daarnaast heeft ook de kleiontgin-
ning een zekere impact gehad op het 
landschap. Door massale productie 
en aangejaagde consumptie ontstond 
er veel afval in een tijd waar nog niet 
zo sterk aan recycling werd gedacht 
als nu. Veel onfortuinlijke plaatsen 
kwamen in het vizier als stortplaats. 
Ook enkele percelen langs de oude 
spoorlijn tussen Zwevegem en 
Knokke werden na kleiontginning – 
opgevuld met huisvuil, afgedekt met 
een kleilaag – aan het zicht onttrok-
ken.

de gemeente Zwevegem wil het gebied tussen haar kernen Zwevegem en Knokke 

open en groen houden, recreatief toegankelijk maken en beter verbinden met zijn 

omgeving. Zij beoogt een aantrekkelijk en multifunctioneel landschapspark waarin 

natuur, cultuur en architectuur in elkaar overgaan, met op termijn een begraafplaats 

die voorbeeldstellend en vernieuwend is. op een dergelijke plek, waar herinnering 

centraal komt te staan, duiken we met overgave in de collectieve herinnering van de 

archieven. Wat voor plek is dit, behalve dan die bijzondere van die ene jongen? Wat 

zit er in de grond?

Het 
Lettenhofpark 
als plek voor 
herinnering

Het gebied van het beoogde 
Lettenhofpark ligt in 
West-Vlaanderen, vlak bij 
de grens met Frankrijk, 
tussen de dorpskernen 
Zwevegem en Knokke.  
Een ontwerp waaraan 
H+N+S Landschapsarchi-
tecten meewerkte, staat 
beschreven in Groen maart 
2013. In dit nummer het 
ontwerp van OMGEVING 
cvba.
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flexibele en geleidelijke totstandkoming aan-
gewezen. Desalniettemin is het programma 
duidelijk: er komt ruimte voor bos en natuur, 
water, een begraafpark met voorzieningen, 
recreatie en sport.

Voor wat betreft bos en natuur is de bestaande 
natuurontwikkeling – die voor het merendeel 
is ontstaan uit een spontane verbossing 
en vegetatieontwikkeling op door de mens 
geroerde gronden – de vertrekbasis om de 
natuur in de omgeving te versterken. Het na 
te streven natuurbeeld betreft een open ve-
getatieopbouw met een streekeigen soorten-
samenstelling. Gelet op de milieuhistoriek 
als stortplaats, die niet toelaat om grootscha-
lige herprofileringen door te voeren, opteert 
het ontwerpteam ervoor om de huidige 
natuurstructuur te optimaliseren door aan-
gepaste beheer- en inrichtings maatregelen. 
Vanuit het bestaande natuurgebied worden 
elementen overgenomen voor de inrichting 
van de andere gebiedsdelen.

De vijver vormt een centraal landschaps-
element dat fungeert als draaischijf tussen 
de verschillende parkdelen. Om deze functie 
te onderstrepen wordt de vijver vergroot. De 
oevers krijgen een aangepaste, meer natuur-
lijke vormgeving. De vijver wordt verbonden 

met nieuwe grachten, een moeraszone en 
een nieuw uit te graven vijver. Deze nieuwe, 
ondiepe vijver staat via een moeraszone 
in verbinding met de huidige vijver en zal 
dienstdoen als strooivijver. De plek biedt de 
nodige sereniteit en wordt daarvoor visueel-
landschappelijk afgeschermd van de be-
staande vijver, bijvoorbeeld door rietkragen.

De eilanden leggen de basis voor het begraaf-
park, dat aanvankelijk een enigszins strakke 
en gestructureerde opbouw zal kennen. De 
eilanden tussen de grachten vormen een 
karakteristiek beeld en de identiteit van het 
begraafpark. Dat strakke beeld wordt na-
derhand doorbroken door elementen uit het 
natuurgebied te integreren en natuurlijke 
ontwikkelingen te combineren met gerichte 
aanplantingen. Hierdoor kan een intieme en 
natuurrijke begraafplaats tot stand komen 

Een robuust landschappelijk 
kader op schaal van Knokke
Hoewel de idylle niet meer compleet is reste-
ren er nog hoeves, zoals het Lettenhof en de 
Kasteelhoeve, kleine bomengroepen en -rij-
en en enkele duidelijke beekstructuren. Deze 
structurerende elementen dragen volgens 

het ontwerpteam nog steeds het DNA van de 
plek en kunnen een draagstructuur vormen 
in een nieuwe episode. Het is niet het streven 
van het ontwerpteam om het economisch 
gestructureerde landschap terug in zijn oude 
idyllische staat te brengen. Daarentegen is 
gekozen voor een robuust landschappelijk 
kader dat in diverse perioden kan worden 
ingevuld. Er wordt aansluiting gezocht op de 
schaal van de gemeente in het algemeen en 
de deelkern Knokke in het bijzonder.

Pluksgewijze begroeiingen langs de per-
ceelranden versterken het landschappe-
lijk. De groenstructuren sluiten aan op de 
boerenerven van de verspreide hoeves. Het 
gaat meestal om kleinschalige en cultuur-
bepaalde landschapselementen, zoals 
veldbosjes, houtkanten, heggen, struwelen, 
hoogstammige fruitbomen, kleine bomen-
groepen, solitaire bomen, beken, poelen en 
oeverbegroeiingen. De versterking van deze 
lijnen vormt een belangrijk onderdeel van 
het vernieuwde landschappelijk kader.

Het landschappelijk kader versterkt behalve 
het beeld ook de ecologische functie van 
de perceelranden en beekstructuren. Gelet 
op de wateropgave die in het gebied heerst, 
wordt een nieuw wateropvangend raster 
aangelegd. De bestaande vijver is daarbij een 
belangrijk aanknopingspunt. Door het gra-
ven van grachten wordt het overtollige water 
opgevangen, geïnfiltreerd en zo nodig afge-
voerd. Deze grachten maken tegelijkertijd  
eilanden, en delen diverse landschapskamers 
in. Met het grachten- en eilandensysteem 
wordt een sterke samenhang tussen Knokke 
en de open ruimte gecreëerd.

Een divers programma, een 
flexibele totstandkoming 
Door budgettaire beperkingen is een 

waar plaats is voor mensen die zich wil-
len terugtrekken om te rusten, mediteren, 
bezinnen of zich te laten inspireren door de 
omgeving. Daarom wordt ook bijzondere 
aandacht geschonken aan boomsoorten, 
zichten en individuele natuurelementen. 
Tegelijkertijd worden storende elementen 
uit de onmiddellijke omgeving verzacht 
door een passende groene omkadering. 
Elke begraaf- en strooiplek krijgt een eigen 
identiteit. Qua typologie kan worden gedacht 
aan een bosbegraafplaats, een boomgaardbe-
graafplaats, een klassiek versteende begraaf-
plaats, strooiweides, een columbarium en 
een kinderbegraafplaats met foetusweide.

Gebouw als intermediair 
tussen park en kerkplein
Een belangrijk aspect van het ontwerp is de 
creatie van een zo direct mogelijke verbin-
ding tussen het begraafpark en het dorpscen-
trum van Knokke. Er bestaat een uitgelezen 
mogelijkheid om een bestaand gebouw 
achter de bebouwing langs de Avelgemstraat 
te hergebruiken. Het karakteristieke indus-
triële gebouw met sheddaken kan, indien 
‘opengeknipt’, fungeren als intermediair 
tussen het park en het kerkplein.

Vroeger en straks 
Vroeger de afgedekte stortplaats waar je na 
schooltijd geheime dingen deed. Afspraken, 
blaadjes, sigaretten. Ginds de voetbalvelden 
waar je nog speelde voordat je ver weg ging 
studeren en jouw kleuren veranderden. De 
bomen waarin je letters van meisjes kraste. 
Maar ook dingen die je storen, ruis in je hoofd, 
weggestopt. Een plaats van herinneringen.
En dan straks: de gemeentelijke begraafplaats. 
Een plaats waar je zult treuren om pa en ma, 
waar je terugdenkt met anderen naast je. Weer 
aan die eerste sigaretten en de reactie van je 
moeder met handen in haar zij aan de achter-
deur. Het veld met jou als driftige linkshalf en 
met jouw pa achter de reclameborden van de 
plaatselijke slagers en garagisten, je pa die 
nooit iets zei of toonde, die daar maar stond. 
Deed je het nu goed of slecht? Was hij maar 
hier, dan vroeg je het hem.

Het nieuw uitgevonden  
België verbondzich in rap 
tempo met het ommeland

Veel onfortuinlijke 
plaatsen kwamen in het 

vizier als stortplaats
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2x7x7 = liefde voor 
driedimensionale 
sculpturen

KUnst in oPenBARe RUimte: 
AfLeveRing 36

Er is ruimte voorzien voor recre-
atie en spel in de vorm van een 
natuurspeelzone. Natuurlijke 
materialen en een avontuurlijke 
uitstraling zetten kinderen aan 
tot spelen en reiken elementen 
aan voor de ontplooiing van 
eigen creativiteit (bijvoorbeeld 
hout voor kampenbouw). Om die 
reden wordt ook de naastliggen-
de sloot in de spelstructuur be-
trokken en worden klimbomen 
aangeplant. De natuurspeelzone 
kan desgewenst verder uitwaai-
eren in het natuurgebied. Door 
het structuurgericht maaien van 
loopgangen en speelplekken in 
de vegetatie kunnen delen van 
het natuurgebied voor kinderen 
en wandelaars aantrekkelijk 
worden gemaakt.

Vanuit zijn eigen logica past het 
voetbalterrein zich perfect in 
het globale beeld in. De positie 
van de velden blijft ongewijzigd. 

nieuw is er plaats om te spelen 
en te picknicken, voor bezinning 
en voor ontmoeting.

De invulling van het kader met 
diverse kamers voor gemeen-
schap, natuur en recreatie legt 
zonder zware investeringen of 
verreikende procedures de basis 
voor een volwaardig landschaps-
park. Door in eerste instantie 
te investeren in een robuust 
landschappelijk kader wordt de 
algemene kwaliteit verzekerd en 
wordt in elke fase meerwaarde 
gecreëerd. Flexibiliteit en een 
geleidelijke totstandkoming ge-
beuren steeds binnen het kader. 
Op deze manier wordt geen po-
etische luchtfietserij verkocht, 
maar wordt de basis gelegd voor 
flexibel realisme.

Er wordt voor gekozen om meer 
oefenruimte te creëren aan de 
zijde van het park, bijvoorbeeld 
voor loop- en specifieke baloefe-
ningen. In plaats van een herme-
tisch afgesloten voetbalterrein 
is het de bedoeling om fysieke 
verbindingen te leggen tussen 
het dorp en het park. Aanvul-
lende beplantingen doorbreken 
de strakke randstructuren.

Flexibel realisme in plaats 
van luchtfietserij
Het voorstel van het ontwerp-
team neemt de ambitie van de 
gemeente en de historische ont-
wikkeling als basis en legt er een 
realistisch ontwikkelingsscena-
rio bovenop. Door de versterking 
van het landschappelijk kader en 
de realisatie van lokale verbin-
dingen wordt het gebied als vol-
waardig onderdeel aangehaakt 
op de kern van Knokke en op de 
omliggende open ruimte. Op-

Caldenborgh heeft inmiddels ook het nabijgelegen land-
goed Voorlinden verworven, waar hij nu een museum 
laat bouwen en zijn beeldencollectie verder uitbreidt. 
In Groen 10 van 2014 is het afstudeerwerk van land-
schapsarchitect Donald Marskamp te zien die Voorlin-
den als onderwerp had. 
De schitterende collectie op Clingenborgh blijft intact. 
Meer dan zestig beelden van nationale en internationale 
kunstenaars, zoals Henry Moore, Carel Visser, Berlinde 
de Bruyckere en Atelier van Lieshout, kunnen er worden 
bewonderd.
Tot de kunstwerken in de beeldentuin, die in 1995 werd 
opengesteld voor bezoekers, behoort ook 2x7x7 van de 
Amerikaanse beeldhouwer, schilder en tekenaar Sol Le 
Witt (1928-2007). Het is zoals zoveel werk van LeWitt 
een puur mathematisch kunstwerk, dat zijn naam dankt 
aan het aantal kubussen dat op elke etage van de con-
structie kan worden aangetroffen. Het werk 2x7x7 geeft 
de voorliefde van de Amerikaanse kunstenaar voor drie-
dimensionale sculpturen goed weer. Of eigenlijk moeten 
we spreken van structures, want dat was de term waaraan 

LeWitt de voorkeur gaf. De structuren die hij creëerde 
kunnen ook gedefinieerd worden als ‘torens’, ‘piramiden’ 
of ‘geometrische vormen’.

Doorgaans wordt het werk van LeWitt gekarakteriseerd 
als minimal art, een kunstrichting waarvan de beteke-
nis volgens de scheppers ervan vooral ligt in het idee en 
niet zozeer in de uitvoering. Niet voor niets was het Sol 
LeWitt die ooit schreef: ‘Een banaal idee is niet te redden 
door een degelijke uitvoering; het is daarentegen veel 
moeilijker om een goed idee te verprutsen.’
Wie op landgoed Clingenbosch het kunstwerk 2x7x7 in 
ogenschouw neemt, zal constateren dat het uitstekend 
past in het oeuvre van LeWitt: het gaat, zoals het geval 
is bij zo veel werk van hem, om een ribbenstructuur van 
witgeschilderde kubussen die wordt gekenmerkt door 
een systematiek waaraan vorm, structuur, ordening en 
maat ten grondslag liggen. Het lijkt zo simpel, maar loop 
er eens omheen en je zult zien hoe het kunstwerk voort-
durend van karakter verandert.

op een steenworp afstand van de Wassenaarse kust en toch mid-

den in de Randstad ligt landgoed Clingenbosch. Hier is, naadloos 

opgenomen in het landschap, de collectie kunstwerken te zien die 

joop Caldenborgh in de loop van zijn leven heeft verzameld. Het 

gaat hier dus om een particuliere verzameling en het landgoed is 

niet openbaar toegankelijk. Wie het wil betreden zal zich moeten 

aanmelden via www.beeldentuinclingenbosch.nl. 

2x7x7
Kunstenaar: Sol LeWitt
Locatie: Landgoed 
Clingenbosch, Wassenaar
Realisatie: 1990
Geo-coördinaten:
52.117660 N
04.356952 O


