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Het leven vraagt af en toe om stil
zijn: onderduiken, opladen, een pas
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op de plaats. Als we echt stil zijn,
voelen we ons gedragen door
moeder aarde. Met die steun
kunnen we verder. Aan het eind v
an het leven valt alles stil. We hoeven niets meer.
MISS weerspiegelt
de kringloop van het leven met hulp van
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bomen, om bomen heen en in poëzie tussen de bomen.
We zijn omringd. www.miss.exto.nl
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HILVARENBEEK

Navelstreng
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Na ‘Beginning’, het werk wat Maria in
2018 maakte heeft het thema leven,
dood en de verbondenheid van de
mens in relatie tot de natuur, haar niet
losgelaten. Dit heeft haar geïnspireerd om NAVELSTRENG te maken.
Aan de placenta rust NAVELSTRENG op de Aarde. De Aarde, die
ons voedt, ons laat ontwikkelen en ons uiteindelijk weer in zich
opneemt. Iedere bezoeker die hierbij stilstaat kan de universele
verbondenheid ervaren. NAVELSTRENG is gemaakt van gebreide en gepunnikte jute. www.mariavanewijk.com

Voedsel voor de geest
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Experiment 6: Het ervaren van 'Rustplek voor Onbeperkt Potentieel' – een
gelegenheid tot overdenking
Het werk van deze generatie is gedaan.
Er mag teruggekeken worden naar
een succesvolle tijd. Vele zaden zijn
geplant. Het onbeperkt potentieel uitgezet voor de toekomst.
Wat overblijft zijn symbolische ringen als de groeiringen van
een boom. Het samenkomen van alle onderdelen, van alles.
Met tevredenheid mag men ter ziele gaan.
www.natascharodenburg.com/in-memoriam

LandArt

wandelkaart
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Boot gestrand
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Ieder mens is wel eens in het leven
gestrand, in een carrière bijvoorbeeld of huwelijk, maar op een
begraafplaats ben je definitief
gestrand, en is een mooie metafoor
voor een begraafplaats.
www.theovankeulen.nl
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Silhouetten
We komen op aarde.
Ieder uniek.
We groeien en verbinden.
We gaan. Ieder ons pad.
Tot over de drempel.
De silhouetten vervagen.
Herinneringen die blijven.
www.hannekepaumen.nl

Geopend van zonsopgang tot zonsondergang.
De Scheidijk 1 • 5085 NR • Esbeek • 013 203 2175 • www.nbpu.nl
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Engelentekens
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Onze geliefden blijven vaak bij ons
als beschermengelen. Het treffen
van een mooi veertje op ons pad zien
we soms als teken van de engelen.
De duurzame verbinding met onze
geliefden, nog in leven of niet meer,
is weerspiegeld in de installatie ‘Engelentekens’, ontstaan
uit alle toegevallen veertjes tijdens talloze wandelingen in
de natuur. Mireille Schermer zoekt in haar ‘Nature Works’ de
verbinding tussen kunst en natuur, welke uiteindelijk opgaat
in de omgeving. www.mireilleschermer.nl

Huizen van de ziel
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Dit kunstwerk is twee jaar
geleden tentoongesteld.
De betekenis was vijf huizen, vijf
wereldgodsdiensten en daartussenin als verbindende factor de
medemenselijkheid.
In de tijd waarin zoveel mensen over de hele wereld zich
noodgedwongen fysiek in huis moesten terugtrekken, wilde
de ziel naar buiten. Ze kreeg vleugels en vloog de wereld in
tegen de angst en als bezweerder van de paniek die veel van
ons gevoeld hebben tijdens deze crisis.
www.kittyblum.nl

Labyrint
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Dit werk is een voorloper van een
groter labyrint dat later dit jaar
gepland staat aan de zuidwestrand
van de natuurbegraafplaats.
Het is gemaakt van stukjes Shou
Sugi Ban, een oude Japanse techniek
die hout met vuur conserveert. Door het labyrint te
bewandelen, kan de rouwende ziel een lijn trekken met de
voeten, de ruimte verkennen met het lichaam en een doel
in de geest overwegen.
www.jazmincharalambous.com

Voor eeuwig verbonden
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Dit kunstwerk werd geinstalleerd bij de
vorige editie in 2018 en is uitgekozen
om geheel te worden opgenomen in
de natuur. Tijdens ons leven zijn we op
veel manieren met elkaar verbonden
en samen vormen die verbindingen een
weefwerk van gevoelens, gedachten, handelingen. Na de dood
verzwakken de verbindingen en het weefwerk verandert. Het
blijft voortdurend in beweging. Het weefwerk is er nog, maar
de kleuren vervagen en valt langzaam uiteen. Dan bestaat de
herinnering aan het weefwerk alleen nog in ons hoofd.
www.felttoremember.com

20 juni – 1 november
van zonsopgang tot zonsondergang
toegang is gratis

LandArt route
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LANDART LOCATIES

LandArt Brabant (voorheen LandArt Diessen),
opgericht in 2008, is een kunstproject waarbij
kunstenaars hun werk exposeren in het buitengebied, daarbij gebruik makend van natuurlijk
en afbreekbaar materiaal. De elfde editie van dit
kunstproject vindt voor de tweede keer plaats op
Natuurbegraafplaats De Utrecht. Deze editie heeft
het thema 'duurzaam verbinden'.
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Opgaan in het landschap
Er is gekozen voor natuurlijke, vergankelijke
materialen die op termijn, heel geleidelijk,
veranderen, verkleuren of opgaan in het landschap,
geheel in lijn met de uitgangspunten van de
natuurbegraafplaats. Geïnteresseerden kunnen deze
vergankelijkheid met eigen ogen volgen
door de route met tussenpozen vaker te lopen.
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Rolstoelroute

Vergankelijke kunstwerken
De LandArt-route op de natuurbegraafplaats voert
langs vergankelijke kunstwerken veelal gemaakt van
‘bio-based’ (hernieuwbare) materialen.
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Start

“Op een natuurbegraafplaats
vloeien mens en natuur samen.
Natuurlijke kunst past
daarin uitstekend.”
Toegankelijk
De kunstwerken zijn geplaatst nabij de paden,
op respectabele afstand van de graven en
kwetsbare natuur. Natuurbegraafplaats
De Utrecht is rolstoel-toegankelijk.
Twee kilometer
Denkt u aan comfortabel schoeisel.
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1. MISS
2. Theo van Keulen
3. Hanneke Paumen
4. Maria van Ewijk
5. Mireille Schermer
6. Kitty Blüm
7. Natascha Rodenburg
8. Jazmin Charalambous
9. Carla van Iersel
en Mirjam Rullmann
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