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LOVE TREE delft              THE HUB Kroller-Muller Museum 
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HEADS hoek van holland 
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HESSENHUT community project lunteren 
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CONTEMPLATORIUM – OUT OF SPACE  de weerribben              
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SLEDGE PROJECT   uummanatsiaq groenland                   
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UPSIDE DOWN YOU TURN ME ijburg         VIEWMASTER ONE & TWO geerttruidenberg   
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           DE EILANDER  zaandam      
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                       ALL WITH ALL ruurlo 
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BASECAMP - STEIGERPARK 
 
 
 
Dit is een schetsvoorstel. Dat betekent dat er 
bij het definitieve ontwerp ruimte is voor 
veranderingen en aanpassingen in overleg met de 
gemeente, de parkontwerpers en de bewoners van 
Steigereiland.	



 

	



 Pionieren is een nieuw begin, vergezichten, je dromen waarmaken.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 

             Steigereilanders - de eerste bewoners van IJburg. 
 



Vier kunstwerken op verschillende plekken in het Steigerpark. 





Pionieren is dromen, verlangen, naar de verre einder kijken.	



De vier objecten zijn bekleed met verschillende houtsoorten die uit Europa komen. 
Het hout is een natuurlijk materiaal, duurzaam en verbindt zich met het ecologische 
karakter van het park. 



Er is ruimte voor een of twee personen in het kunstwerk. De benen blijven zichtbaar, dan 
kun je altijd zien of er iemand in zit. Dat is beter voor de sociale veiligheid.  



Het kunstwerk staat wat hoger dan de grasmat, dat is makkelijk voor het maaien maar 
creëert ook een platform (20 cm  hoog) om op te gaan zitten.  



 
Dit kunstwerk staat midden in het park en kijkt door een smalle spleet schuin over de flat 
naar de lucht, de ruimte in. 



Geen hoogspanningslijnen, gebouwen of andere objecten in het zicht. Alleen de lucht, 
een kunstwerk om je dromen alle ruimte te geven. 



De vier objecten bestaan uit stalen frames die zijn verzinkt en gepoedercoat in kleur 
RAL 9001, crème wit. De frames zijn zeer stevig en blijven vele tientallen jaren goed. 
De frames worden bekleed met verschillende houtsoorten. Hardhout soorten uit Europa: 
Robinia, Tamme Kastanje, Douglas en Eik. Bestendig voor tientallen jaren. 	





Kunstwerk om elkaar te ontmoeten. Het kunstwerk is als een vergroting van je eigen lichaam. 
Neem plaats en ontmoet de ander. De afstand is 2,5 meter, Coronaproof. 



De vormen van het kunstwerk zijn deel van een bol.  
Wij mensen zijn allen verbonden. We zijn onderdeel van dezelfde omgeving. 



Hout is een warm, zacht materiaal en snel droog als het geregend heeft. 





Dit kunstwerk staat langs de weg en is goed zichtbaar vanaf het fietspad, de tram en de 
autoweg. Als je dit ‘landmark’ ziet, weet je dat je thuis bent. 







Tussen de bomen in het park komt dit kunstwerk. Een plek voor een stil gesprek met een boom. 



De boom is een geïntergreerd onderdeel van het kunstwerk. Welke boomsoort beslissen we 
later samen met de park ontwerpers. Voorkeur heeft de Sequoia Giganticum. 



Doordat de ring op de zelfde plek blijft, zul je door de jaren heen zien en ervaren hoe 
de boom groeit en steeds groter wordt. Een kunstwerk dat groeit... 









In de ‘gesloten’ ecologische zone in het park is er rust en ruimte voor de bomen, planten en 
dieren. Hier komt een kunstwerk voor de vogels van Steigereiland. 
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