Erik A. de Jong

Aarde
In onze taal verstaan we onder aarde het hemellichaam in de
ruimte, onze bestaande wereld ronddraaiend om haar as in de
atmosfeer als onderdeel van een groots zonnestelsel. Bol van
metaal, steen, vloeistof en gas en opgebouwd uit vloeibare lagen
en platen rond een ijzerrijke, gesmolten kern en 4.54 miljard jaar
oud. Wij kunnen die aarde zelf in het dagelijks leven niet zien,
maar wel bevroeden aan de hand van de horizon, waarachter zich
telkens nieuwe ruimte openbaart en aan het verglijden van dag
naar nacht, 365 keer per jaar.
Pas sinds 7 December 1972 kennen we de aarde door de foto die
op een afstand van ca 45,000 kilometer gemaakt werd door de
bemanning van de Apollo 17. Het werd daarom een iconisch beeld
van onze planeet. Hoe groot ook, vele ruimtevaarders hebben
opgemerkt dat de aarde er vanuit de ruimte zo kwetsbaar uitziet,
misschien omdat maar 30% van het aardoppervlakte uit vasteland
bestaat terwijl zich daarop miljarden mensen bevinden.
Dat brengt ons tot de tweede betekenis van aarde als de grond
waarop wij leven. Meestal onbewust van het gegeven dat deze
grond een mengsel is van verweerd materiaal, vloeistoffen en
gassen en het niet verweerde, vaste materiaal dat gesteente heet.
Deze aarde is niet alleen een oppervlak, maar heeft een complexe
samenstelling diep daaronder, wezenlijk voor alles wat om ons
heen bestaat. Onderhevig aan vorst, dooi, zon, regen en wind,
vertegenwoordigt het een levend stelsel waar water en lucht,
mineralen, carbonaten, fosfaten, silt, lutum, organische stoffen
en humus zich in een continue en cyclisch proces van vorming en
verandering vormen en omvormen. Hier strekken zich de wortels
van bomen en planten in uit en leven in netwerken de talloze
micro-organismen, bacteriën en schimmels verantwoordelijk
voor leven en dood.
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Uit deze aarde ontstaat het leven, en afhankelijk van
verschillende condities bepaalt hij als klei, leem, löss, veen,
zand of grind onze landschappen met hun specifieke habitat aan
flora en fauna die ook voor het menselijk leven van het grootste
belang zijn.

Je kan het Amstelpark en het Gijsbrecht
van Aemstelpark zien als twee mooie
parken in de stad, maar er is meer.
De parken zorgen samen voor een
ecologische verbinding tussen het
Amsterdamse Bos en de Amstel. En dat
is pas het begin, want de Amstel zorgt
weer voor verbinding met Amsterdam
in het noorden en in zuidelijke richting
met groengebieden tot aan de stad
Utrecht toe.

In de stad verliezen we deze aarde snel uit het oog, schuil als
hij gaat onder asfalt, steen en stoeptegel. In het stadspark
daarentegen wordt de zwarte aarde zichtbaar en tastbaar
als tehuis voor andere levende organismen. Die ervaring doet
ons beseffen dat we de stad meer als levende natuur moeten
begrijpen en inrichten. De stad moet een levend landschap zijn,
het park vitaal onderdeel van de stad. Vitaal omdat aarde een van
de vier elementen is en samen met lucht, water en vuur door ons
beleefd, gevoeld en begrepen wil worden.

NB 52.334075, OL 4.893185
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In de nabije toekomst wordt de A10
bij de Zuidas deels overkapt. Een
mooie kans om het Amstelpark en
het Gijsbrecht van Aemstelpark te
verbinden met de begraafplaats
Zorgvlied, de RAI en het Beatrixpark.
En als je dan verder denkt, waarom
geen volledig overkapte A10 zodat er
een groene verbindingsring om de stad
ontstaat?

De mens is, volgens een in veel verschillende culturen bestaande
mythologie, zelf het resultaat van aarde en water met behulp
van lucht en vuur gebakken en met adem tot leven gewekt. Dat
verhaal vertelt vooral dat de mens zelf natuur is, onderdeel van
de aarde. In onze tijd waarin deze mens zoveel impact heeft op
zijn omgeving, is het voortbestaan van die aarde mensenwerk
geworden.
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Marjolijn Boterenbrood heeft op de
plattegrond van Amsterdam de huidige
groengebieden ingezaaid met zaad van
sterrekers. (zie het bovenste kaartje)
Op het onderste kaartje wordt zichtbaar
hoe dat zaad ontkiemt en hoe die
groengebieden in haar toekomstbeeld
aan elkaar groeien.
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Met het vooruitzicht dat in 2050 het merendeel van de 9 miljard
mensen in steden zal wonen dringt zich de noodzaak van een
nieuw bewustzijn ten aanzien van aarde op als planeet en als
grond onder ons. Hoe kunnen aarde en wij onderdeel zijn en
blijven van een geheel dat uitgaat van de waarde van gedeeld
leven en afsterven. Het vraagt om het inzicht dat aarde = waarde.
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Wie deze kaart openvouwt wandelt mee met de waardevolle
ontdekkingen die inspireren om met hernieuwde empathie
voet te blijven zetten op aarde. Om zo dieper te aarden in onze
verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld als een levend
organisme.
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Het Gijsbrecht van Aemstelpark en het Amstelpark en hun verbondenheid met de stad
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Park kalender
legenda: hoor proef ruik voel bekijk zoek kom huiver

januari
1 stilte tijdens de file op de autoweg
2 helder winterkoninkje
3 bloeiend stinkend nieskruid en
4
5
6
7
8

gaspeldoorn
mahoniestruik
ruisend riet en kabbelend water
dwalen in het doolhof
geknor van varkens en gemekker
van schapen
gescharrel van achtergelaten haantjes

februari
9 heggenmus en hoog in de bomen

de zanglijster
10 gebulder van de wind in de bomen
11 kornoelje, maagdenpalm,

12
13
14
15

winterhei, winterakoniet, ribes en
sneeuwklokjesveld
bloeiende toverhazelaar, roze
vrouwelijke mini-bloempje van de els
op de grond naar kiemende zaailingen
sapdruppeltjes van de berk
de autoweg als woeste branding
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maart
16 buizerd, luidkeels zingende merels
17 japanse tuin vol met witte kersenbloesem
18 kievietsbloem, bosanemonen, siberische

hyacint, groot hoefblad, azalia’s en
camelia’s
19 maak een pesto van het jonge zevenblad
20 tai-chieën en skateboarden, mensen
voelen ook lente

april
21 kikkervisjes, schrijvertjes en

bloeiende dotters
22 kastanjebloesem
23 kersenbloesem en magnolia’s
24 velden met narcissen, blauwe druifjes,
25
26
27
28
29

fluitenkruid en daslook
daslookbloemetje
mezen en zingende nachtegalen
vlucht voor de grasmaaiers maar daarna:
gemaaid gras
naar Rozenoord, de fusilladeplaats
waar tussen januari en mei 1945
honderdveertig Nederlanders werden
gefusilleerd

77

mei
30 bloeiende roderondendronvallei met de

31
32
33
34

35
36
37

mooiste namen op blauwe bordjes die nog
uit de tijd van de Floriade stammen
meidoorn en blauwe regen
de verscholen rukker
liguster vol zoemende bijen
kokkerende fazant, jonge krakeendjes,
nijlgans, aalscholver en schreeuw
van de witte pauw
nectar van de dovenetel
zonnende ringslang
bloeiende zakdoekjesboom

16

juni
38 blad van de bloem van de daglelie
39 geklik van de camera’s bij het nemen

40
41
42

43
44

van de huwelijksfoto’s, bruiden in hun
prachtige jurken
waterlelies, kattestaart en wespenorchis
bij de plek waar die ‘gluiperd’ vrouwen
lastigviel
begraven schat bij de libanonceder, nog
overgebleven uit de bijbelse tuin, de
Israëlische bijdrage aan de Floriade
samen met de andere vissers
snoekbaars vangen
borrelen en bruisen van de fonteinen

42

juli
45 je toekomstige geliefde in het Rosarium
46 bijna dierlijk behaarde zaden van
47
48
49
50
51
52
53
54

de magnolia
thee van kaardebol, bosaardbeien
het hameren van de groene specht
de viering van Bar Mitswa
eekhoornbrug, voor de rode eekhoorns uit
het Amsterdamse bos
bij de vleermuizengrot
het evangelische koor
hoge hakjes over het stalen ponton
in het nachtpark

augustus
55
56
57
58

ratelpopulier
moerbei
sigaren, wilde cigorei en wilgeroosjes
volg de reiger die een zoetwaterkreeft
vangt
59 hars in het pinetum
60 plek van het verdwenen irismoeras, de
Japanse inzending van de Floriade
61 warme mest bij de dierenboerderij

24
26

september
62 pissenbedden, torretjes en duizendpoten
63
64
65
66
67
68
69

onder het gevallen blad en schors
vlucht voor motormaaiers en bladblazers
bovist
harde hazelnoten, zure appeltjes en
tamme kastanje’s
limonade van moerasspirea werkt ook als
pijnstiller zegt men
herfsttijloos en japanse anemonen
uilen in de nacht
naar de wilde lianen in de
oerwoudachtige bossages

oktober
70 bij storm de wind door de bomen,
71
72
73
74
75
76

die brult als de branding
zich verzamelende ganzen
alarmroep van de eekhoorn
tamme kastanjes
geblaf bij de hondentraining
donzige kweepeer
veel soorten paddenstoelen zoals
peksteel, inktzwam, schubbige
bos-champignon, ridderzwam, grote
parasolzwam, knolparasolzwam en bovist

november
77
78
79
80

gele licht van het blad onder de lindes
natte aarde na de regenbui
druppen op de gevallen bladeren
hoe de paden goud kleuren door het net
afgevallen blad
81 koperen kleuren onder moerascypressen
en sequoia
82 vette humus

NB 52.323913, OL 4.893475

december
83 bloeiende toverhazelaar, sleedoorn
84 boslucht, licht rottende geur van
85
86
87
88
89

gevallen blad
harde tik-klanken van het roodborstje
ijsvogel
Aldo van Eyck-bankjes
goudachtige riet
laag licht

5/3/15 Grote processen onder het
oppervlak van het park _ Rein de
Waal vertelt met een kluit aarde: humus
is de laag die afval is van blad mèt bacteriën, schimmels en diertjes. Het is een
systeem dat erop gericht is oud te worden, de factor tijd is van belang. Het is
een kleine wereld met een heel groot
proces.

8/3/15 Darwin en de wormen _ Darwin betwijfelt of er veel andere dieren
zo’n belangrijke rol gespeeld hebben in
de geschiedenis van de aarde als wormen. Hij schreef zijn laatste boek in
1881, Vegetable Mould over het ontstaan van humus onder invloed van
regenwormen. Hierin ‘viert’ hij de enorme werkkracht van wormen. De ploeg is
een goede uitvinding, aldus Darwin.
Maar al lang voordat die bestond werd
het land geploegd en bemest door
wormen.
9/3/15 Een levendig geheel onder
je voeten, Mycorrhiza _ Onder wat
oud blad vind ik witte draden. Het zijn
schimmels die voedingstoffen leveren
aan de bomen en organische stoffen
omzetten in andere verbindingen: koolstof, fosfor, fosfaat, stikstof. Zo maakt
het voedsel beschikbaar voor de planten. Dit hele systeem van diertjes,
schimmels en bacteriën heet mycorrhiza, een mutualistische symbiose van
schimmels en plantenwortels. De
schimmels profiteren van de suikers en
de aminozuren van de plant en de plant
krijgt mineralen van de schimmels.

20/3/15 Werkkrachten _ Ploegers, in de
vorm van wormen, verzetten tonnen
grond per hectare. Toen Flevoland ontstond waren daar geen wormen. Het bleek
dat de wormen oprukten met meer dan
honderd meter per jaar. Vogels helpen
daar aan mee door de wormen te eten en
zo hun zaad te verspreiden.
23/3/15 Grond als water-opslagplaats _ Aarde met humus is een goede
opslag- en filterplaats voor water. Iedere
procent toename van organische stof in
de bodem helpt om 500.000 liter water
per hectare vast te houden (20,000 gallons more water per acre). Dit volgens
Claire O’Connor, landbouwspecialist aan
de Natural Resources Defense Council.
24/3/15 Uitwerpselen van
springstaartjes _ Die kleine witte korreltjes in de humus zijn aggregaatjes. Die
ontstaan door de vertering van grove
humus. Het zijn de excrementen van de
springstaarten en mijten. Ze zijn ellipsvormig, ze geven de nutriënten langzaam af.

6/4/15 Elektronen onder de grond
net als in hersens _ Via elektrische
stroompjes wordt informatie uitgewisseld tussen plantenwortels, de bacteriën
en schimmels. Zoals zenuwcellen of neuronen in onze hersenen signalen ontvangen en doorgeven met elektriciteit, zo
gebeurt dat onder de grond ook. Er is
een uitwisseling tussen schimmels en
plantenwortels. Schimmels vangen elektrische signalen op van plantenwortels
zodat ze snel die kant op kunnen groeien
en wel via de kortste route. In Wageningen is een lampje ontwikkeld dat s’nachts
brandt op de elektronen uit de bodem.
Micro-organismen breken organische
verbindingen in de grond af. Bij dit proces komen elektronen vrij. Deze elektronen kunnen worden opgevangen door
een elektrode en zo gebruikt worden
voor de productie van elektriciteit.
12/5/15 Grondtoon en grondwerk
Grond en geluid zijn tegengestelde
begrippen, het is massa tegenover energie, vast tegenover ijl, statisch tegenover
dynamisch. Het zijn dit soort ongelijksoortigheden die samengevoegd tot de
verbeelding spreken. De 18e eeuwse
natuurkundige Ernst Chladni strooide
zand op een oppervlak dat hij daarna
met een strijkstok in trilling bracht. Zodra
het aangestreken oppervlak een ‘grondtoon’ liet horen sprong het zand op en

20/5/15 Waterwandeling _ Met Gertie
Arts, aquatisch bioloog, trokken we gister
door het Gijsbrecht van Aemstelpark en
het Amstelpark. Op zoek naar wat er
onder het wateroppervlak leeft. Planten
bepalen voor een groot deel de waterkwaliteit. Hoe meer soorten planten in het
water, hoe meer zuurstof. Op het afbrekend blad onder water krioelt het van de
watervlooien, vlo-kreeftjes en larven.
13/6/15 Een steen optillen _… en dan
de schuilplaats van wormen en slakken vinden. Een goed maaltje voor een egel of voor
een Fransman (escargots).
15/6/15 Grond eten _ Als een van m’n
broers weer eens een hap aarde in zijn
mond propte, zei mijn moeder (uit 1923)
altijd dat ‘t goed was voor je weerstand
om wat grond binnen te krijgen. Uit overlevering? Van moeder op moeder?
18/6/15 Mycelium als middel om
waarschuwingen te geven _ Via een
netwerk van schimmels communiceren
planten om te waarschuwen tegen bijvoorbeeld luizen. Planten die op deze
manier met elkaar verbonden zijn, hebben een afstotende werking op luizen en
een aantrekkende kracht op sluipwespen.
Via de schimmel versturen ze waarschuwingen.
23/6/15 Parkgesprek over
begrenzingen en verbindingen _ We
voerden een parkgesprek over de betekenis van parken voor de stad. De besproken ideeën en gedachten vormden een
deel van de ‘grond-stof’ voor deze verborgen-parkkaart. Deelnemers: Mathilde
van Beekhuizen, Cees de Boer, Charlotte
Buys, Susanne Edam, Ursula Engel, Irene
Fortuyn, Erik de Jong, Theun Karelse,
Joke Robaard, Paul Roncken, Zeger Ryers
en Alice Smits. De volgende onderwerpen
kwamen ter sprake:
Een hek om het park
Het Amstelpark is onderdeel van een
grootschalige groenstructuur van
Utrecht tot aan de zee, maar vormt op
zichzelf een omheinde tuin, een hortus

23/6/15 Parkdiner voedt het park _
Na een zoektocht naar de verborgen
aspecten van het park aten we in het
Rietveldhuis. We aten wat het park ons
bood: zaden, bloemen, blad, paddenstoelen en gedroogde wormen. We dronken uit van aarde gemaakte bekertjes. De
resten van het diner gaven we terug aan
het park. Goede humus voor toekomstige moerbeibomen en klaprozen. Een
park is meer een proces dan een object.
Grondoven recept:
Aardappels gepoft in aarde. Wikkel de
aardappels in een laag klei. Graaf een
stevig gat in de grond en leg daarin
stenen om de hitte vast te houden.
s’Ochtends begon ik daar al een vuur
in te stoken. Leg er ook een paar
stenen bovenop. s’Middags gaan de
ingepakte aardappels in de hete as.
De kuil dichten en twee uur later
pakten we de mooi gepofte piepers

uit hun gebakken aarden huls. De
kuiloven is een van de oudste, en
meest wijd verbreide kookmethoden
die er bestaat. Iedereen heeft hem
wel eens uitgevonden, van de Maori’s
tot de Maya’s tot de Marokkanen.
30/6/15 Veengrond _ Het stinkt lekker
op een paar moerassige plekken in het
park. Daar ontstaat veen. Het proces is
anders dan in een humus bodem, er is
geen of veel minder zuurstof. Bacteriën
doen hier het werk. In natte en vochtige
omstandigheden gaat de afbraak langzamer dan de ophoping, waardoor veenvorming optreedt. De Amstel is een veenrivier, het water sijpelde uit de
veengebieden de rivier in.
4/7/15 Bodem en temperatuur _ In
het park voelt het heerlijk koel. Grote steden houden veel meer hitte vast dan landelijke gebieden. In de stad wordt het
veel warmer dan in groengebieden. Een
bitumen dak of asfaltbestrating kan door
de zon wel 80 graden worden, een
begroeid dak of ander groen in de stad
worden vrijwel nooit warmer dan 35 graden. Een heel groene stad kan wel 5 graden koeler zijn dan een stad zonder
bomen.

13/7/15 Kom kijken naar wat er
verborgen onder je voeten leeft, in
de grond en in het water. _ Een paar
ontdekkingstochten organiseer ik door
het Gijsbrecht van Aemstelpark en het
Amstelpark in deze periode. Het is het
Jaar van de Bodem. Het bodemleven
bevat 40% van onze biodiversiteit, denk
aan een boom waarvan een even groot
deel zich onder als boven de grond
bevindt. We gaan op stap met riek, schep,
schepnet en een loep. Om te kijken naar
wormen, pissebedden, springstaartjes en
ander ‘gespuis’.
13/7/15 Schimmels _ Op m’n ‘bodemwandeling’ van zondag vonden we een
klein brokje grond met een micro-vlechtwerk van wortels en schimmels. Ik stak
het bij me om het thuis te scannen maar
tegen die tijd had de schimmel gewonnen en zag je geen verschil meer tussen
de wortels, de grond en de schimmel.
22/7/15 Samenwerking onder de
grond _ Ik vroeg me af wat die bolletjes
zijn aan sommige plantenwortels. Het
blijkt een bacterie te zijn die zich in de
wortel wurmt. Die bindt stikstof uit de
lucht en geeft dat aan de plant, de plant
geeft suikers af.

10/7/15 In between twee parken _
Zeven tot acht rijen breed staan de platanen tussen het Gijsbrecht van Aemstelpark en het Amstelpark. Met eekhoornbrug bovenlangs.
11/7/15 Urban by Nature _ ‘Er staan nu
meer bomen in parken en kwekerijen dan
in het oerwoud en wat wij natuur noemen is nooit vrij van menselijk ingrijpen’
stelt Dirk Sijmons in de tentoonstelling
‘Urban by Nature’ (IABR 2014). Een park is
het universum waar natuur en cultuur
samenkomen. Parken vormen een steeds
belangrijker onderdeel van het stadsleven. Een park is een contrapunt van de
stad: groen versus asfalt, observeren versus consumeren, een rustpunt in de
drukte.
12/7/13 Nietzsche en parken _ Friedrich Nietzsche beschrijft in Die fröhliche
Wissenschaft (1882) wat er volgens hem
in grote steden ontbreekt: “… stilte en
ruimte, uitgestrekte plaatsen om na te
denken (..) bouwwerken en plantsoenen,
die als geheel de verhevenheid van de
bezinning en de afzijdigheid uitdrukken.
(..) Wij willen ons in steen en plant vertaald zien, wij willen in ons gaan wandelen, wanneer wij in deze hallen en tuinen
wandelen…”. Kortom, het park als dé plek
voor rust, reflectie en aandacht.

4/8/15 De weg van de pissebed _
Toekomstige bodemdeskundigen,
wegenbouwers en kaartenmakers in de
leeftijd van 6 tot 10 jaar gingen
met Mathilde van Beekhuizen op onderzoek in het Amstelpark. Langs de slingerpaadjes, treinsporen, olifantenpaadjes en
achterafweggetjes om te kijken hoe dieren ook hun eigen weggetjes maken, holletjes en gangen onder de grond. En ook
om te zien hoe plantenwortels hele vertakte stelsels maken. Op grote vellen
papier tekenden ze wortels en diertjes
alsof het de nieuwe paden van het park
zijn. Zo kun je uiteindelijk de wortel gaan
‘wandelen’ of de weg lopen die een duizendpoot gaat. De andere infrastructuur
van een park.
5/8/15 Op zoek naar de gangen van
de duizendpoot _ Kinderen ontdekken
andere infrastructuren in het park. Die
van duizendpoten, pissebedden, wormen, slakken en plantenwortels.

7/8/15/ Het geheim van de worm
Wormen hebben een stofje waardoor ze
plantenmateriaal makkelijker verteren.
Anti-vraat tactieken van planten krijgen
geen vat op de worm, hoofdrolspeler in
het verteren van bladafval op deze planeet. Stel je een wereld voor zonder
wormen. De aarde zou binnen de kortste
keren bedekt zijn onder een dikke laag
bladeren. Wormen composteren bladafval en brengen hierdoor koolstof uit
planten weer terug in het ecosysteem.

4/12/15 Compost _ Heerlijk ruikende,
vette, donkere aarde. Een van de verbazingwekkende dingen van compost
maken is dat je een jaar lang afval op een
hoop gooit en dat je daar na verloop van
tijd donkere compost voor terugkrijgt. De
organismen hebben ruim een jaar extra
de tijd gekregen voor het omzettingsproces. Mooie vette compost is het resultaat. Het moment van het uitrijden daarvan is een van mijn beste dagen in het
jaar. In de natuur is geen afval.

8/8/15 Grond-geur_ De geur van grond
vind ik bijzonder. Het doet mij aan m’n
eerste zelf geplante aardappels denken.
De kunstenaar Leanne Wijnsma destilleert
parfum van aarde. Via het destilleren versterkt zij de geur van een aftreksel van de
grond die ze opgraaft. Het ruikt heerlijk
aards. Zoals Proust beschreef in ‘À la
recherche du temps perdu’ triggert geur
herinneringen. Geur is een heel primair
instinct en kan zonder dat we het ons
bewust zijn emoties en beslissingen beïnvloeden. Het stimuleert primordiale
gebieden in de hersenen die de basisdrijfveren bepalen.

13/1/16 Zuiverend berkensap en
geneeskrachtige berkenbast _In de
lente komen de sapstromen in bomen weer
op gang. Bij berken kan je dat sap aftappen.
Het is een beetje zoet. Mijn Russische vriend
Llonja schrijft er een heilzame werking aan
toe, zuiverend.

30/10/15 Growing Matter _ De schimmels welen tierig in de tentoonstelling
Growing Matter in het Glazen Huis. In mijn
installatie de ‘Transformator’ laat ik in
laagjes iets zien van het onderzoek van
dit jaar naar het niet-direct-zichtbare-park. Je ziet de ingrediënten, aarde,
veen, honing en de mineralen die een rol
spelen bij de transformatieprocessen.
Wat speelt zich af onder onze voeten in
de grond en onder het wateroppervlak,
welke sporen, welk netwerk vormt mycelium en de wortels van de bomen?
24/11/15 Parkhoning _ Ik gebruik
honing uit het park voor m’n installatie
“Transformator” in het Glazen Huis. Bijen
zorgen voor een belangrijke transformatie in het park. De ene groep verzamelt
nectar. Wat ze aan nectar in de mond
hebben geven ze door aan een andere
groep bijen die er honing van maakt.
3/12/15 Dag van het Jaar van de
Bodem 2 _ Foto’s uit mijn kunstproject Park Sporen zijn op 11 december te
zien in het gebouw van Rijkswaterstaat in
Utrecht in het kader van de conferentie
onder de noemer TerrAgenda. Deze conferentie, onder andere georganiseerd
door Fransjan de Waard, heeft als doel de
beweging die in 2015 rondom de
bodemthematiek op gang is gekomen,
‘grondig’ op te pakken en blijvend te versterken en te verbreden.

15/1/16 Wereld onder water _ Met
Gertie Arts, aquatisch ecoloog, keken we in
het water. Ze vertelt over de onderlinge
samenhang, het voedselweb onder water.
Planten nemen voedingsstoffen op uit het
water en de bodem. Hierdoor zijn er minder voedingsstoffen over voor algen om te
groeien. Planten dragen zo bij aan helder
water. Planten zetten zonlicht om in suikers om te groeien en produceren daarbij
zuurstof. Die zuurstof is nodig voor waterdieren om van te leven. Sommige waterdieren leven van de zuurstof in het water
en andere moeten om de zoveel tijd naar
het wateroppervlak om zuurstof te happen. Planten vormen een ‘huis’ voor algen
en schuilplaatsen voor dieren.
15/1/16 Zoetwatermossels _ Aan de
oever van de Amstel vinden we een paar
mosselschelpen en vissen we een paar
mossels uit het water. We eten ze, ze
smaken zeldzaam modderig, heel vies,
oneetbaar. Eigenlijk logisch, ze maken het
water helderder en schoner doordat ze
slib uit het water filteren, dat proef je
dus. In de 10 jaar dat de mossel leeft zuivert hij ruim 130.000 liter water.
16/1/16 Waterfilosofie _ Water als filosofisch onderwerp. Rene ten Bosch
schreef een boek: Water. Over water als
verbinding, over vloeien en stromen,
samenbrengen en weglopen. We kunnen
niet zonder, het is de basis van alles. Het is
heel fysiek, je kan het horen, voelen, ruiken en proeven maar toch niet vastgrijpen. We hebben er elke dag mee te
maken, in je glaasje water, de mist, de
regen.
Over water maken we ons zorgen.
Iedereen gooit z’n troep erin, er ontstaat
een plastic-eiland, we plunderen de
zeeën, de zeespiegel rijst. In veel landen
is er onvoldoende zoet water, er ontstaan oorlogen om.

18/1/16 Waterzuiveraars _ Onder ieder
blad in het parkwater zit wel een slak. De
slakken zorgen voor helder water door de
algen en rottende plantenresten te eten.
Voor de vorming van hun huisje heeft de
slak een hoge waterhardheid en een goede zuurgraad nodig, verzuring is een probleem. Slakken zijn tweeslachtig maar
kunnen niet zichzelf bevruchten, daar is
een soortgenoot voor nodig. Na de
paring worden de eitjes afgezet in kleine
pakketjes tegen waterplanten of aan de
onderkant van drijvende bladeren. De
pakketjes zijn doorzichtig en gelei-achtig
en meestal plat van vorm. Waterslakken
en andere schelpdieren zijn kwetsbaar als
het gaat om de aanwezigheid van metalen, zoals bijvoorbeeld koper, in het vijverwater. Zij zijn de eerste soort bewoners
die daaraan sterven en in die zin een nuttige indicator voor de gezondheid van
een poel.
21/1/16 Kiezelwieren als sieraden _
Hoe mooi is dit wonderlijke plankton. Kiezelwieren zijn net als algen alleen kleiner.
Ze zijn het hoofdvoedsel voor allerlei kleine planktoneters zoals roeipootkreeftjes
en vislarven, die op hun beurt weer op
het menu staan van grotere vissen. Zo
staan de kiezelwieren aan de basis van het
voedselweb. Kiezelwieren leven in het
water en op de zeebodem. Ze worden tot
een paar tienden van een millimeter
groot. Ze zetten zonlicht om in energie.
Bron: Ecomare.
27/1/16 Watervlooien _Die schokkerig
bewegende stipjes in het water zijn watervlooien. Watervlooien eten algen en zelf
worden ze gegeten door vissen en waterinsecten. Omdat ze zoveel voorkomen zijn ze
een belangrijke voedselbron. Door de
pootjes te bewegen ontstaat er een waterstroompje, waar ze het voedsel uit filteren.
Aan deze pootjes zitten ook aanhangsels die
voor de ademhaling zorgen. Uit Ecomare.nl
28/1/16 Vleesetend waterplantje. _
Watervlooien en pantoffeldiertjes zijn de
prooi van de openstaande bek van het
blaasjeskruid. Het blaasjeskruid zuigt ze
naar binnen en klapt dicht. Het zijn een
soort vangblaasjes, daarmee vangen ze
kleine kreeftachtigen en waterinsecten.
In de vangblaasjes is een vacuüm, als iets
de haartjes op het blaasje aanraakt
springt dit open en zuigt het omringende
water met het insect e al naar binnen.
Bron: NRC
2/2/16 Parkkreeften _ Ik vond veel
schildjes en krabbescharen aan de oevers
van de vijvers. Van zoetwaterkreeften
bleek. Bezoekers van het park vertelden
me dat ze de kreeften waren tegengekomen. Dan gaan ze in de aanvalshouding

staan met de scharen naar voren. In de
schemer komen ze uit het water en dan
lopen ze de kans gevangen te worden
door meeuwen en reigers. Het zijn exoten, meegekomen aan de huid van schepen. Ze doen het hier goed, te goed volgens velen.
4/2/16 Waterzooigesprek _ Na de
wereld-onder-water-wandeling met de
aqua-bioloog Gertie Arts praten we met
haar en de gasten door in de Oranjerie.
Onder de gasten de kunstenaars en ontwerpers Hester Annema, Mathilde van
Beekhuizen, Charlotte Buys, Francois
Lombarts en Egied Simons. We houden
de waardevolle en karakteristieke elementen van het park tegen het licht met
uiteenlopende perspectieven. Soms kijken we onder water als een vis, dan vanaf
het water zoals een zwemvogel en tenslotte van bovenaf, in vogelvluchtperspectief. Opmerking: betrek de Amstel bij
het park dan wordt de verbinding met de
stad duidelijker. Het water als verbinding.
De kracht van groen en blauw
Zowel het groen als het water verkoelen
de stad. Tot wel meer dan 5 graden.
Het park absorbeert water als een spons
en geeft het langzaam weer af. De
waterplanten en algen leveren zuurstof. Planten kunnen het water helder
maken en voedsel leveren. Gertie Arts
laat ook de betekenis van schoon zoet
water zien. Schoon en zoet water wordt
steeds schaarser op aarde en het leven is
er van afhankelijk.
4/2/16 Aspic van parkkreeft _ Na de
waterzooiwandeling praten we door in de
Orangerie in het Amstelpark. We eten de
kreeftjes die in de parkwaters leven. De
kreeften worden in aspic gegoten zodat
ze als het ware in hun biotoop worden
opgediend.
Aspic recept van kok Tamara:
Probeer wat kreeftjes te vangen.
Kook ze. Maak wat visbouillon door
graten en kruiden te koken, 20 minuten. Af laten koelen, in koud water
geweekte gelatine erbij doen, opwarmen en met de kreeftjes in de vorm
storten. Er is een groei-explosie van
(Amerikaanse) zoetwaterkreeften in
Nederland. Veel natuurbeschermers
willen deze exoten bestrijden. Je kan
ze (met een visvergunning) vangen
met een hengel (of met een fuik maar
dat mag officieel niet). Je doet in
plaats van een haak een wasknijper
met een stukje worst aan de lijn. De
kreeft pakt de worst en dan kan je de
kreeft vangen.
5/2/16 Waterzooi (met recept) _ Na
de waterwandeling en de waterzooilunch
gaven we restjes terug aan het water.

Restanten van de maaltijd serveerden we
op rijstvellen aan de kreeften, watervlooien, posthoornslakken, algen en kiezelwieren. De rijstvellen drijven, alvorens
onder het wateroppervlak te verdwijnen,
net als waterlelies. Een lekker maaltje
voor al die waterdieren.
De deelnemers aan deze lunch in
de Orangerie dragen elk hun expertise
bij. Net als de ingrediënten voor de
waterzooi, verschillen die van karakter. In
hun samenhang dragen ze bij aan de
bewustwording van de gelaagdheid van
het park en aan de beleving van het park
als geheel.
Waterzooi recept:
Vang een vis en/of paling en kreeftjes
uit de Amstel (of koop de vis). Maak
bouillon van de graten en kop van de
vis. Knolselderij en aardappel schillen
en dan snijden. Prei en peen snijden.
Alles in de bouillon koken met wat
citroensap, op het laatst de vis erbij.
28/2/16 Zuurstof van algen _ Onder
m’n microscoop doe ik een druppel
water uit het park. Er zwemt wat voorbij:
algen, fytoplankton, fascinerend. Ze leveren zuurstof door fotosynthese. Er wordt
geschat dat algen meer dan 50% procent
van de zuurstof produceren die voor
mensen en andere landdieren ter
beschikking staat.
29/2/16 Energie uit algen _Algen leveren elektriciteit als ze aan licht worden blootgesteld. Dan kan je elektriciteit oogsten.
Onder andere in Wageningen experimenteert men daarmee. Vooralsnog is het te
duur, maar de alg is klein, goedkoop en ruim
voorhanden.
26/2/16 Fabeldieren _ Zoals ik hier de
kruip-, worm-, wriemel-, slijm- en zwemdiertjes probeer te beschrijven categoriseert een oude Chinese encyclopedie dieren als volgt : die de keizer toebehoren,
gebalsemde, tamme, speenvarkens, sirenen, fabeldieren, loslopende honden, die
in deze indeling voorkomen, die in het
rond slaan als gekken, ontelbare, getekend met een fijne penseel, die net een
waterkan hebben gebroken, die op
afstand op vliegen lijken. Uit ‘El idioma
analítico de John Wilkins’ van Jorge Luis
Borges

http://zone2source.net/nl/category/
tentoonstellingen/tentoonstellingen-nu/blog-nl/

19/5/15 Wormen uit de grond
lokken _ Gister vertelde een medewerker van Artis me dat in Engeland kampioenschappen ‘wormlokken’ worden
gehouden. De wormen worden op een
speciale manier uit de grond gelokt, bijvoorbeeld door op de aarde te kloppen
of te trillen, door een stok in de grond te
steken en daarop zachtjes te slaan, tapdansend of mediterend.

conclusus. Het Gijsbrecht van Aemstel
daarentegen, is helemaal open. Hoe
ervaar je een hek of omheining? Word je
geïntrigeerd door wat er zich achter dat
hek bevindt? Bestaat er een spanningsveld tussen het belang van een doorlopende ecologische structuur en hekken
die de beleving van die natuur door de
mens ter plekke tegenhouden? Geeft
een hek juist een gevoel van waarde en
bescherming, maakt het nieuwsgierig
naar wat er achter ligt of zich daarbinnen
bevindt. Vissen en vogels trekken zich
niets aan van hekken.
Organische groei en verbinding
Naar aanleiding van de Floriade van 1972,
het ontstaan van het Amstelpark, vertelt
Charlotte Buys over het voorstel van de
gemeente Amsterdam voor de Floriade
van 2022 in Zuidoost. Het voorstel draait
om voedselproductie op eilandjes tussen
de bebouwing, bottom up. Vanuit de
verbinding van die verschillende plekken
ontstaat uiteindelijk het terrein voor de
Floriade. Organisch gegroeid.
Naar analogie daarvan kun je de
Amsterdamse parken, elk met hun eigen
identiteit, langzamerhand met elkaar
laten vergroeien of als een schimmel
laten uitbreiden. Je kunt de losse stukken groen ook door middel van fietspaden met elkaar verbinden.
De tuinman 2.0
In de keten van ontwerper tot bewoner
vormt de tuinman de verbindende schakel tussen ontwerp en gebruik. De tuinman is nu, ten onrechte, in veler ogen
verworden tot iemand van wie we denken dat hij voor straf moet schoffelen.
En wat is de rol van de buurtbewoners?
Bepalen die steeds vaker hoe een park
eruit ziet? Buurtparticipatie is van belang
maar de bewoner is geen ontwerper en
de ontwerper is geen tuinman.

Marjolijn Boterenbrood deed als artist in residence
onderzoek in het Amstelpark en het aangrenzende
Gijsbrecht van Aemstelpark. Dit in het kader van
‘Zone2Source’, een tentoonstellingsplatform in het
Amstelpark.

16/3/15 2015, het internationale
Jaar van de Bodem _ 2015 is door de
Verenigde Naties uitgeroepen tot het
Jaar van de Bodem. Om bewustwording
te bereiken over het belang van de
bodem en het daarin opgeslagen natuurlijk kapitaal. De bodem staat onder druk
door intensieve landbouw. Die vormt
daarmee een bedreiging voor de voedselvoorziening, drinkwaterbeschikbaarheid en beschikbaarheid van grondstoffen. Een goede bodem heeft een
enorme wateropname capaciteit.

30/3/15 Bodem en gezondheid _
Humus is de thuisbasis van organismen
die de mineralen voor onze planten leveren. De mineralen komen zo in ons voedsel. Goed bodemleven maakt dat er minder plantenziekten ontstaan en dat je
aanzienlijk minder chemicaliën nodig
hebt voor grotere oogsten. Ook zorgt
een goed bodemleven voor veel meer
mineralen in je groente.

organiseerde zich tot een geometrisch
patroon. De onzichtbare grondtoon
werd in het zand zichtbaar.

Marjolijn Boterenbrood, idee, fotografie en tekeningen
Joseph Plateau, grafisch ontwerp
Renée Borgonjen, redactie
Mathilde van Beekhuizen, workshops en wandelingen
Erik de Jong, voorwoord
Rein de Waal, hoogleraar bodembiologie en humus
Gertie Arts, aqua bioloog
Asli Hatipoglu en Tamara Vojtechovski, koks

4/3/15 Onttrokken aan onze ogen _
In de bodem gebeurt, onttrokken aan
onze ogen, iets essentieels. Bacteriën,
schimmels en wormen zetten afgevallen blad en takjes om in voedingsstoffen voor de planten. Dat fascinerende
verborgen leven exploreer ik met de
bodemdeskundige Rein de Waal van de
Wageningen Universiteit. Humus is het
opslagsysteem van belangrijke substanties; water, mineralen en koolstof. Het is
belangrijk voor de gezondheid van
planten die CO2 opnemen en ons daar
zuurstof voor teruggeven.

6/3/15 Een microscopische safari _
In een kubieke meter grond zitten
behalve schimmels wel 500 diertjes:
duizendpoten, regenwormen, pissebedden, honderdpoten, potwormen
(samen de the big five genoemd),
springstaartjes, mijten, larven, algen en
honderdduizenden bacteriën. De grond
is niet los te zien van de diertjes. Wormen zijn belangrijk in dit proces, zij verzetten tonnen grond per hectare. Een
hectare grond bevat 15 ton organismen
met het equivalent in gewicht van 20
koeien Dat is 1,5 kilo ‘leven’ per vierkante meter.

15/3/15 Antibioticum uit de grond _
In de modder komen bacteriën voor. Eén
hiervan werkt als antibioticum. Je kunt
deze bacterie alleen niet makkelijk uit de
bodem halen. Ze laten zich ook niet kweken. Maar er is nu een apparaatje ontwikkeld aan de Amerikaanse Northeast University dat de bacteriën kan isoleren met
een half doorlatend membraam. Het
wordt omschreven als de ontdekking van
een nieuw sterrenstelsel. Zo vonden ze
een onbekende microbe die in staat is om
de tuberculosebacil en de multiresistente
MRSA te verslaan. Bron: Volkskrant 12
januari 2015

25/3/15 Humus, het bruine goud _
Humus neemt water en CO2 op en levert
nutriënten. In parken krijgt dit proces de
kans, in de landbouw minder. Toch wordt
ook in de industriële landbouw langzamerhand het belang van humus gezien.
Het idee begint door te dringen dat
steeds ploegen tot een soort woestijnvorming leidt. Er is steeds meer kunstmest nodig. Met ploegen verwijder je
continue de toplaag. Er wordt gestudeerd op alternatieve manieren van ploegen zodat er een humuslaag kan ontstaan, vertelt onderzoeker duurzame
voedselsystemen ir. Wijnand Sukkel. Door
drijfmest in de grond te spuiten krijg je
een verrottingsproces, waardoor de wormen de grond uitvluchten. Daar gaan ze
dood door blootstelling aan de zon. De
organismen die niet kunnen vluchten
sterven.

Met dank aan de deelnemers van de park-gesprekken:
Hester Annema landschapsarchitect, Gertie Arts,
aqua bioloog, Mathilde van Beekhuizen beeldend
kunstenaar, Cees de Boer kunsthistoricus,
Charlotte Buys landschapsarchitect, Susanne
Edam beeldend kunstenaar, Ursula Engel
ontwerper, Irene Fortuyn beeldend kunstenaar, Erik
de Jong Artis-hoogleraar Cultuur, Landschap en
Natuur UvA, Theun Karelse beeldend kunstenaar,
Francois Lombarts ontwerper openbare ruimte,
Joke Robaard beeldend kunstenaar, Paul Roncken
landschapsarchitect, Zeger Ryers beeldend
kunstenaar, Alice Smits kunsthistoricus,
Egied Simons beeldend kunstenaar.

3/3/15 Verborgen aspecten van
twee aangrenzende parken _ De
komende tijd schrijf ik een blog over de
voortgang van mijn onderzoek in het
Amstelpark en het Gijsbrecht van Aemstelpark in Amsterdam. Daaruit komt de
betekenis van deze parken in kleine
brokjes tevoorschijn.
Het Amstelpark is een prachtig weefsel
van tijdzones, voormalig veenweidegebied en in 1972 de plek waar de
wereld-tuinbouw-tentoonstelling
Floriade werd gehouden, nu een volwassen park. Het Gijsbrecht van
Aemstelpark werd in 1958 aangelegd
naar het ontwerp van tuin- en landschapsarchitect Wim Boer. In vakkringen geldt dit modernistische stadspark
als een hoogtepunt van naoorlogse
tuinarchitectuur. Het Gijsbrecht van
Aemstelpark is nu een rijksmonument.

11/3/15 Chemie, van CO2 naar
zuurstof _ Het mooie van het systeem is
dat de humuslaag water en CO2 opneemt.
In de grond zorgt het bodemleven er voor
dat organische stoffen omgezet worden
in mineralen, de voeding voor planten.
Planten die ons dan weer van zuurstof
voorzien. Zo wordt CO2 opgebroken in
pure koolstof en zuurstof. Ook zware
metalen kunnen zo afgebroken worden.

Dit project is mede tot stand gekomen dankzij
bijdragen van de Gemeente Amsterdam Stadsdeel
Zuid, Stichting Stokroos, Initiativo Social Network,
Vrienden van het Gijsbrecht van Aemstelplark
en Zone2source.

Spoorzoeken
Wat speelt zich af onder onze voeten en onder water? Volg in het
onderstaande blog de zoektocht naar sporen van het verborgen leven
in het Amstelpark en het Gijsbrecht van Aemstelpark.
Duik onder het wateroppervlak en wroet in de vruchtbare grond.
In wandeltochten met wetenschappers uit verschillende disciplines
worden verborgen zaken letterlijk ontdekt en tegen het licht
gehouden. Samen met kinderen wordt een alternatieve infrastructuur
voor het park gecreëerd door de weg van een pissebed te traceren.
Over ‘humus-wandelingen’, een ‘parkdiner’ en een ‘parklunch’ met
een interdisciplinair gezelschap, waarbij ondergronds gegaarde
aardappels worden gegeten en kreeftjes uit de Amstel worden
verwerkt tot een ‘zoetwaterzooi’. De voedselkringloop indachtig
worden de restanten van de maaltijden teruggegeven aan de grond
en aan het water, geserveerd op rijstvellen; een lekker hapje voor
wurmen, watervogels en vissen.

En dank aan: René Boer, Lino Hellings, Joes Keip,
Nico van der Ree, Ineke Teijmant.

Grond-lexicon: grondstof, grondslag, grondvest, grondrecht, grondbeginsel, grondhouding, grondtoon, bewijsgrond, grondgebied, hartgrondig, grondlegger, grondregel, grondeloosheid, afgrond, ondergrond, achtergrond, te gronde gaan, doorgronden, ondergraven, aarden, aards

