Toevallig groen,
Zaailingen van de stad
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Zaden komen overal terecht. Ze
worden meegenomen door de
wind, uitgepoept door een vogel
of verplaatst met grondtransport. In allerlei overhoekjes en
tussen de tegels slagen zaden
erin om te ontkiemen en soms
zelfs om uit te groeien tot een
boom. De Utrechtse beeldend
kunstenaar Hans van Lunteren
heeft al jaren oog voor deze
spontane natuur. Dat mondde uit
in het project ‘Toevallig Groen,
Zaailingen van de Stad’.
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Waarom raken zaailingen je?
Ik ben al heel lang met het fenomeen ‘zaailingen’ bezig omdat ik
daarin die oerkracht van de natuur
sterk ervaar, vooral als ik zaailingen
in stedelijk gebied tegenkom. Om
met de architect Dom van der Laan
te spreken: “Ooit hebben wij aan de
natuurlijke ruimte, ruimte onttrokken en zijn deze gaan inrichten naar
onze wensen en behoeften. Een
van de eerste tekenen van cultuur”.
Inmiddels is haast alles ingericht en
bedacht, het is hoog tijd om weer
ruimte te maken voor natuur, voor
spontaniteit. Louis Le Roy heeft
ook bij mij een paar zaadjes neer			

gelegd. Ik ervaar in die spontaan
ontstane natuur ook het herstellend
vermogen van die natuur. Zaailingen groeien op allerlei mogelijke en
onmogelijke plekken. Plekken waar
ze het ook vaak moeilijk hebben
maar juist dát geeft hun ook hun
unieke vorm. Hierin zit voor mij
een schoonheid, een schoonheid die
ik kan lezen als een metafoor voor
hoe wij ons als mens verhouden tot
ons menselijk bestaan.
Wat voegen zaailingen toe in de
stad?
Zaailingen voegen een onverwachte
schoonheid en een bijzondere rela7

Zaailingen op diverse plekken in Utrecht
en het Statuslabel

tie met hun groeiplek toe. Ondanks
het tijdelijke karakter van sommige
zaailingen, dragen ze elk jaar dat
ze blijven staan bij aan de beleving
van de stad. Gezamenlijk zouden ze
als een tweede, organische groenstructuur een substantiële aanvulling kunnen vormen op het meer
bedachte en aangelegde stedelijke
groen. Je hebt niet alleen de ecologische waarde van de zaailing maar
ook de beeldwaarde. Dat benader
ik vanuit de beeldende kunst. Voor
een veranderende houding ten
aanzien van de natuur heb je ook
nieuwe belevingsvormen nodig. Als
beeldend kunstenaar werkend in
het groen zoek ik naar vormen en
methoden die niet gericht zijn op
het willen beheersen van de natuur
maar juist inspelen op en meebewegen met, wat ik noem, de natuurlijke dynamiek van de plek. Hiervoor
moet je ook het begrip schoonheid
opnieuw definiëren waardoor je op
een andere manier naar je omgeving kan gaan kijken. Ik zie dit ook
als één van de kerntaken en kernwaarde van Wilde Weelde.

Waaruit bestaat het project?
In het project werken we met drie
mensen samen, Hans van Dijk,
Jessica van Essen en ik, we vullen
elkaar goed aan. Hans van Dijk is
programmamaker en maakt twaalf
zaailingen-videoportreten met
bewonersverhalen die wekelijks
uitgezonden zullen worden bij RTV
Utrecht. Ook verschijnen er twaalf
artikelen in de Utrechtse internet- én papieren krant ‘Duic’. Jessica is bioloog en werkt bij Utrecht
Natuurlijk. Zij schrijft de artikelen
die een brug kunnen slaan tussen
bewoners en de gemeentelijke
groenbeheerders.

Verder introduceren wij een ‘Statuslabel’. Met het label laten inwoners
van de stad zien dat een zaailing
gewenst is in hun omgeving. Op het
label staat de tekst: ‘Status Zaailing
Gewenst’. Het label kan aan een tak
van de gewenste zaailing worden
bevestigd waardoor deze uit zijn
anonimiteit wordt gehaald. Middels
een QR-code kan de zaailing op
de website van Utrecht Natuurlijk
worden geregistreerd en opgenomen
in een zaailingenkaart. Zo kan er
door een groendienst ook contact
worden gezocht met de ‘beschermer’ van de zaailing als er iets moet
gebeuren.
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“Ik ervaar in die
spontaan ontstane
natuur ook het
herstellend vermogen
van die natuur”.

Bij het verstrekken van het label, dat
onder meer door Utrecht Natuurlijk wordt verspreid, wordt duidelijk gemaakt dat de gemeente deze
status altijd kan opheffen als de
veiligheid of andere mogelijke overlast in het geding is. Ook kan het
zijn dat een zaailing na een aantal
jaren te groot wordt voor de plek
en daarom teruggesnoeid of zelfs
gekapt moet worden. De bewoner
moet dat wel beseffen maar in de
tussentijd heeft de zaailing wél een
bijdrage aan de beleving in de stad
geleverd.
Wij zijn ontzettend blij dat het
Centraal Museum ons heeft uitgeOase herfst 2021

nodigd om met dit project deel te
nemen aan de tentoonstelling Botanische Revolutie (zie ook pagina 30).
De interviews en artikelen worden
als ‘work in progress’ tijdens de
tentoonstellingsperiode gemaakt en
zijn daar ook te bekijken, telkens
komt er iets bij. Er komt ook een
fotowand met een grote diversiteit
aan zaailingen, jonge, pas ontkiemde maar ook fors uitgegroeide
bomen van verschillende plekken.
Tot slot ontwikkelen we, in samenwerking met kunstenaar Ienke
Kastelein, een zaailingenwandeling
door de stad onder de titel ‘Zaailingen, Zocher en de Zachte stad’.
Jullie ontmoeten veel enthou
siasme, enig idee hoe dat komt?
Steeds meer mensen zijn bezig
om een andere verhouding tot de
natuur te zoeken. Ons project sluit
ook goed aan bij de wens van Stadsontwikkeling om de natuur in de
stad meer in te zetten bij klimaatadaptatie. Soms hangen ideeën in de
lucht en vindt het veel weerklank.
Heerlijk om mee te maken.
			

Hoe vinden jullie geschikte
bomen?
Dat is echt niet moeilijk. Als je een
rondje fietst en je let erop, dan zie je
ze overal. Als ik een mooie zaailing
zie dan bel ik aan bij de bewoner en
vraag wat ze van de boom weten.
Dan ontstaan vaak de leukste
gesprekken, van sommige maken
we interviews. Ik word ook regelmatig attent gemaakt op zaailingen,
steeds meer mensen gaan op een
andere manier naar hun omgeving
kijken. Daardoor merk je dat het
echt leeft.

Meer informatie:
www.toevalliggroen.nl
www.centraalmuseum.nl
Hans van Lunteren is beeldend
kunstenaar en lid van Wilde Weelde,
www.hansvanlunteren.nl
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