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“Art	  is	  simple.	  	  
It’s	  a	  way	  of	  expressing	  our	  experience	  of	  life.	  	  
And	  in	  that	  sense	  art	  can	  indeed	  be	  alive”.	  

Chris	  Riopelle	  
Curator	  of	  post	  1800	  paintings	  	  

at	  the	  National	  Gallery	  
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Inleiding	  	  
	  
Voor	  het	  derde	  jaar	  groepsproject	  was	  ik	  blij	  verrast	  toen	  ik	  er	  achter	  kwam	  dat	  mijn	  
groepje	  een	  LED-‐kunstwerk	  voor	  het	  Lievensberg	  ziekenhuis	  trappenhal	  mocht	  
ontwerpen.	  Dit	  trappenhuis	  wordt	  vooral	  gebruikt	  door	  personeel,	  en	  naar	  wat	  
onderzoek	  gedaan	  te	  hebben	  naar	  deze	  doelgroep	  kwam	  ik	  al	  snel	  tot	  de	  conclusie	  dat	  
deze	  mensen	  wel	  een	  hart	  onder	  de	  riem	  kunnen	  gebruiken.	  Het	  is	  wetenschappelijk	  
aangetoond	  dat	  stress	  een	  belangrijke	  veroorzaker	  is	  van	  ziekteverzuim	  in	  de	  
zorgsector	  (Peeters,	  Verschuur	  et	  al.	  2008).	  Al	  snel	  ging	  mijn	  focus	  daarom	  naar	  
environmental	  art.	  
	  
Environmental	  art	  is	  een	  tak	  in	  de	  kunst	  die	  zich	  voornamelijk	  bezig	  houdt	  met	  de	  
natuurlijke	  omgeving	  en	  het	  dichterbij	  de	  mens	  brengen	  van	  deze	  omgeving.	  Van	  
activistische	  insteek	  en	  landschap	  verrijking	  tot	  hele	  installaties	  aangedreven	  door	  niets	  
anders	  dan	  organische	  levensvormen	  en	  gesloten	  ecosystemen,	  deze	  stroming	  
kenmerkt	  zich	  door	  haar	  veelvoudigheid.	  Een	  van	  de	  aannames	  die	  ik	  heb	  gemaakt	  is;	  
dat	  deze	  veelvoudigheid	  tekenend	  is	  voor	  de	  band	  die	  cultuur	  met	  natuur	  aangaat.	  
Deze	  brede	  kunststroming	  houdt	  mij	  al	  lange	  tijd	  bezig	  maar	  ik	  had	  zelf	  nog	  geen	  kans	  
gezien	  om	  deze	  te	  verweven	  in	  mijn	  werk.	  
	  
Alles	  in	  een	  ziekenhuis	  draait	  om	  leven.	  Ik	  neigde	  ik	  er	  al	  snel	  toe	  om	  
iets	  levends	  bij	  het	  werk	  te	  betrekken	  en	  zo	  ben	  ik	  onderzoek	  gaan	  doen	  naar	  de	  
mogelijk	  om	  bioreactors1	  in	  te	  zetten.	  Dit	  in	  de	  vorm	  van	  algen	  die	  het	  afvoerwater	  van	  
het	  ziekenhuis	  reinigen	  door	  middel	  van	  fotosynthese,	  planten	  die	  de	  LED’s	  van	  stroom	  
voorzien	  maar	  ook	  volledig	  gesloten	  ecosystemen	  met	  vissen	  die	  de	  plantenresten	  
omzetten	  in	  mest.	  Het	  grootste	  deel	  van	  deze	  ideeën	  bleken	  echter	  te	  ambitieus	  voor	  
het	  Lievensberg	  project.	  Al	  zouden	  ze	  in	  veel	  gevallen	  veel	  geld	  en/of	  grondstoffen	  
besparen,	  is	  dit	  niet	  direct	  waar	  we	  gevraagd	  voor	  zijn.	  Toch	  lijkt	  het	  mij	  ook	  een	  enorm	  
leerzaam	  onderzoek,	  zeker	  met	  de	  stijgende	  trend	  rondom	  de	  eco-‐movement	  en	  de	  
‘Taskforce	  Verlichting’2	  voorschriften	  in	  het	  achterhoofd.	  	  	  
	  
Het	  kunstwerk	  wat	  ik	  nu	  voor	  ogen	  heb	  valt	  nog	  wel	  onder	  de	  environmental	  art	  in	  de	  
zin	  dat	  het	  volledig	  is	  gericht	  op	  het	  blootleggen	  van	  de	  zuurstof-‐CO2	  symbiose	  tussen	  
mens	  en	  plant.	  Mooi	  mee	  genomen	  is	  het	  feit	  dat	  natuur	  in	  je	  omgeving	  je	  
genezingsproces	  aanzienlijk	  versnelt	  en	  in	  veel	  gevallen	  zelf	  je	  medicatie	  gebruik	  kan	  
terug	  dringen	  (zie	  Ulrich	  1984).	  Verder	  is	  het	  een	  enorme	  verbetering	  van	  de	  akoestiek	  
en	  zal	  het	  de	  temperatuur	  schommelingen	  aanzienlijk	  terug	  dringen,	  vanwege	  de	  
eigenschappen	  van	  het	  gebruikte	  materiaal.	  Om	  dit	  werk	  goed	  uit	  te	  kunnen	  voeren	  
dienen	  drie	  (deel)vragen	  te	  worden	  beantwoord;	  1)	  “wat	  is	  environmental	  art?”	  en	  in	  
het	  verlengde	  hiervan,	  2)	  “Wat	  gebeurt	  er	  in	  de	  hedendaagse	  environmental	  art	  
sector?”.	  Ook	  locatie	  gerichtere	  vragen	  als	  3)	  “waarom	  kunst	  in	  het	  ziekenhuis	  en	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Bioreactor	  :	  Een	  vat	  waarin	  een	  chemisch	  proces	  plaatsvindt	  dat	  een	  biochemisch	  	  
product	  van	  organismen	  onttrekt.	  
2De	  ‘Taskforce	  Verlichting’	  heeft	  onder	  andere	  de	  doelstelling	  opgenomen	  om	  in	  2020	  
30	  %	  energiebesparing	  op	  het	  totale	  energieverbruik	  openbare	  verlichting	  te	  realiseren	  
ten	  opzichte	  van	  2007.	  VROM	  2008	  “Groen	  licht	  voor	  energie	  besparing”	  
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waarom	  groen?”	  zullen	  aan	  bod	  komen.	  Dit	  brengt	  mij	  op	  de	  hoofdvraag;	  “Wat	  zijn	  de	  
mogelijke	  toepassingen	  van	  environmental	  art	  in	  het	  Lievensberg	  trappenhuis?”	  
	  
Omdat	  planten	  een	  bewezen	  helend	  effect	  hebben	  op	  het	  lichaam	  en	  de	  grote	  ergernis	  
van	  de	  schommelende	  temperaturen	  en	  slechte	  akoestiek	  in	  het	  trappenhuis	  
wegnemen,	  zijn	  ze	  de	  aangewezen	  toevoeging	  aan	  deze	  locatie.	  Met	  de	  glazen	  muur	  op	  
het	  oosten	  ziet	  het	  trappenhuis	  er	  tot	  het	  middaguur	  uit	  als	  een	  	  verticale	  tuin	  achter	  
glas.	  Na	  het	  middaguur	  of	  bij	  bewolkt	  weer	  zijn	  de	  fonkelende	  LED’s	  het	  technisch	  
hoogstaande	  visitekaartje	  wat	  Lievensberg	  vertrouwelijker	  en	  zorgzamer	  maakt	  
tegenover	  het	  vele	  malen	  kleinere	  Fransiscus	  ziekenhuis	  te	  Roosendaal	  (de	  grote	  
concurrent).	  	  
	  
Hoofd	  en	  deelvragen	  
	  
Om	  de	  haalbaarheid	  van	  een	  envornmental	  kunstproject	  in	  het	  Lievensberg	  ziekenhuis	  
te	  kunnen	  beoordelen	  zijn	  de	  volgende	  deel-‐vragen	  geformuleerd:	  
	  

• Wat	  is	  environmental	  art?	  
• Hoe	  heeft	  environmental	  art	  zijn	  bestaalsrecht	  verworven?	  
• Wat	  voor	  effect	  heeft	  groenvoorziening	  op	  mensen?	  
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1.	  Wat	  is	  environmental	  art?	  
	  
Sinds	  het	  opkomen	  van	  “the	  eco-‐movement”	  heeft	  naast	  de	  industriële	  sector	  ook	  de	  
kunst	  sector	  een	  stijgende	  interesse	  voor	  groen	  gekregen.	  De	  kunst	  is	  uiteraard	  altijd	  al	  
geinteresseerd	  is	  geweest	  in	  de	  natuur,	  het	  realisme	  van	  Rembrandt	  is	  een	  ode	  aan	  de	  
natuur	  in	  zijn	  absolute	  zin.	  De	  natuur	  echter	  blijft	  hier	  statisch,	  een	  stilleven.	  Ulbricht	  
(1998),	  een	  van	  de	  vroege	  denkers	  over	  het	  samengaan	  van	  natuur	  en	  kunst,	  verwoord	  
het	  zo:	  	  
	  
“One	  day	  during	  the	  spring	  semester,	  classes	  were	  excused	  and	  my	  highschool	  students	  
and	  I	  were	  presented	  with	  a	  half-‐hour	  synchronized	  slide	  presentation	  of	  alternating	  
images	  of	  nature	  and	  pollution.	  The	  presentation	  was	  made	  by	  science	  teacher	  and	  his	  
students.	  As	  I	  watched,	  I	  wondered	  what	  I	  was	  seeing	  was	  art	  or	  science.”	  (Ulbricht	  
1988:	  22)	  
	  
Environmental	  art	  kan	  gezien	  worden	  als	  een	  antwoord	  op	  een	  
moderne	  noodzaak	  voor	  ecologisch	  bewustzijn.	  Hierbij	  neemt	  het	  
datgene	  wat	  het	  wil	  beschermen	  op	  in	  zijn	  kunst.	  Natuur	  in	  de	  kunst	  
veranderd	  van	  een	  achtergrond	  van	  een	  portret	  tot	  een	  domineerend	  
onderdeel	  van	  het	  werk.	  Als	  zodanig	  kan	  environmental	  art	  
opgedeeld	  worden	  in	  drie	  categorieën:	  	  
	  
1)Kunst	  die	  met	  de	  (natuurlijke)	  omgeving	  interacteert.	  
Denk	  hierbij	  aan	  schilderijen	  die	  ontstaan	  door	  het	  uitzetten	  en	  
inkrimpen	  van	  bijvoorbeeld	  hout.	  	  	   	   	   	   	  	  
	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   ‘Time	  Writes’	  
	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Daan	  Helis	  	  	  
	  

2)	  Kunst	  die	  de	  omgeving	  verbetert	  of	  die	  bijvoorbeeld	  
wat	  terug	  geeft	  aan	  de	  natuur	  in	  materiele	  zin.	  Zoals	  het	  
kunstmatige	  koraalrif	  van	  Jason	  deCaires	  Taylor,	  de	  
Underwater	  Sculptures.	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
3)	  Kunst	  die	  zich	  bezig	  houdt	  met	  het	  sociale	  element	  en	  	  
een	  meer	  pedagogische	  en	  /	  of	  activistische	  opzet	  heeft.	  	  
De	  wereldbol	  van	  zwerfafval	  gevonden	  langs	  de	  oevers	  van	  	  
‘t	  IJ	  gemaakt	  door	  Peter	  Smith	  is	  een	  sterk	  voorbeeld	  van	  	  
activistische	  environmental	  art.	  
	  
	  
	  
In	  welke	  vorm	  heeft	  environmental	  art	  bestaansrecht	  verworven?	  	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Case	  studies	  naar	  environmental	  art	  
	  
H.O.R.T.U.S.	  (2012)	  
	  H.O.R.T.U.S	  is	  een	  algen	  installatie	  
door	  het	  in	  Londen	  gevestigde	  
Ecologicalstudios	  die	  als	  prototype	  
staat	  voor	  stedelijke	  hernieuwbare	  
energie	  en	  nieuwe	  landbouw	  
technieken.	  Deze	  installatie	  bestaat	  
uit	  hangende	  plastic	  zakjes	  met	  daar	  
in	  algen	  en	  bioluminecent	  bacteriën.	  	  
In	  deze	  proto-‐tuin	  kun	  je	  doormiddel	  
van	  de	  algen	  te	  ‘voeden’	  met	  je	  
adem	  bio-‐brandstof	  aanmaken.	  Dit	  
gebeurt	  omdat	  de	  zakjes	  eigenlijk	  
kleine	  foto-‐bioreactors	  zijn	  gezien	  de	  algen	  groeien	  op	  zonlicht	  en	  de	  CO2	  die	  de	  
gebruiker	  uitademt.	  Als	  de	  algen	  naar	  vier	  weken	  worden	  geoogst	  heb	  je	  een	  enorm	  
duurzame	  olievervanger,	  zo	  zou	  je	  er	  plastic	  van	  kunnen	  maken	  en	  zelf	  je	  auto	  op	  laten	  
rijden.	  Ecologicalstudios	  probeert	  met	  deze	  ‘hands	  on’	  installatie	  de	  alternatieve	  
brandstoffen	  en	  landbouwmethode	  aan	  de	  man	  te	  brengen.	  Terugwerkend	  heeft	  het	  
project	  ook	  een	  positief	  effect	  op	  de	  bedrijfssector,	  die	  dankzij	  dit	  soort	  installaties	  hun	  
maatschappelijk	  draagvlak	  vergroten	  voor	  bijvoorbeeld	  alternatieve	  brandstoffen.	  Ik	  
vind	  dit	  een	  erg	  effectief	  voorbeeld	  van	  environmental	  art	  omdat	  het	  een	  
laagdrempelige	  interactie	  heeft	  en	  een	  goede	  inkijk	  in	  de	  toekomst	  van	  landbouw	  
geeft.	  
	  
	  
Prayer	  Stars	  (2012)	  
	  
Voor	  de	  opening	  van	  het	  
Tokyo	  Hotaru	  festival	  
leverde	  Panasonic	  
100,000	  solarpowered	   LED	  
ballen.	  Deze	  bollen	  
gloeide	  op	  als	  ze	  in	  
contact	  kwamen	  met	  de	  
Sumida	  rivier	  en	  waren	  
ontworpen	  om	  de	  stad	  
dichterbij	  de	  natuur	  te	  
krijgen.	  Als	  een	  ode	  aan	   de	  
nu	  schaarse	  insecten	  die	  
voorheen	  de	  rivier	  tot	  leven	  brachten.	  De	  LED	  ballen	  werden	  aangedreven	  door	  zonne-‐
energie.	  Van	  uit	  de	  lucht,	  met	  de	  stad	  er	  om	  heen,	  had	  het	  ook	  wat	  weg	  van	  een	  
elektrische	  stroom.	  
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Real	  Life	  is	  Rubbish	  (2002)	  
	  
Een	  sterk	  voorbeeld	  van	  environmental	  art,	  in	  beide	  vorm	  en	  
concept,	  is	  de	  Real	  Life	  is	  Rubbish	  serie	  van	  het	  Britse	  
kunstenaarsduo	  Tim	  Noble	  en	  Sue	  Webster.	  Doormiddel	  van	  
zorgvuldig	  geplaats	  afval	  en	  een	  felle	  spot	  vertelt	  de	  schaduw	  
een	  verhaal.	  In	  het	  geval	  van	  een	  van	  hun	  eerste	  werken,	  
White	  Trash	  uit	  ’88,	  verbeeld	  de	  schaduw	  een	  romantisch	  
silhouette	  van	  twee	  mensen	  met	  de	  ruggen	  tegen	  elkaar,	  
eentje	  met	  een	  glas	  wijn	  de	  ander	  met	  een	  sigaret.	  	  
De	  puinhoop	  die	  de	  schaduw	  creëert	  is	  de	  keerzijde	  van	  het	  
romantische	  beeld,	  namelijk	  de	  berg	  afval	  van	  een	  feestje.	  	  
Door	  het	  afval	  de	  schaduwkant	  van	  een	  zorgeloze	  levensstijl	  te	  
laten	  afbeelden	  dwingen	  ze	  de	  bezoeker	  te	  reflecteren	  op	  
zijn/haar	  eigen	  levensstijl.	  Bij	  uitstek	  een	  prachtig	  voorbeeld	  
van	  de	  activistische	  kant	  die	  van	  de	  environmental	  art.	  	  	  
	  
	  
	  
Banrock	  Station’s	  Living	  Billboard	  (2011)	  
	  
Dit	  interactieve	  billboard	  vertelt	  het	  verhaal	  van	  de	  bloemetjes	  en	  de	  bijtjes	  en	  ons	  
eten.	  Het	  gaat	  over	  de	  onderschatte	  rol	  van	  wilde	  bloemen	  in	  ons	  ecosysteem.	  Een	  
derde	  van	  ons	  eten	  wordt	  namelijk	  bestuift	  door	  bijen	  en	  vlinders	  die	  de	  nectar	  en	  
pollen	  van	  wilde	  bloemen	  nodig	  hebben	  om	  te	  kunnen	  bestaan.	  Het	  werk	  bestaat	  uit	  
800	  inheemse	  planten,	  100%	  biologisch	  afbreekbare	  print	  die	  micro-‐organisme	  aan	  
trekt	  die	  het	  opeten	  en	  80%	  gerecycled	  materiaal.	  Zelfs	  de	  pomp,	  die	  de	  voorbijganger	  
instaat	  stelt	  om	  de	  platen	  te	  bewateren,	  zal	  later	  in	  andere	  projecten	  worden	  gebruikt.	  	  
Ondanks	  dat	  het	  hier	  in	  het	  eerste	  opzicht	  om	  een	  ordinaire	  reclame	  gaat	  is	  het	  
voornaamste	  doel	  van	  de	  campagne	  om	  geld	  in	  te	  zamelen	  om	  2100	  hectare	  wilde	  
bloemen	  te	  beschermen.	  Daarom	  vind	  ik	  dit	  een	  duidelijk	  voorbeeld	  van	  environmental	  
art.	  Niet	  alleen	  brengt	  het	  een	  stukje	  natuur	  in	  de	  stedelijke	  omgeving	  ook	  zorgt	  het	  
voor	  een	  bewustwording	  van	  onze	  plek	  in	  het	  ecosysteem.	  	  
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Tarim	  Machine	  (1994)	  
	  
Is	  een	  apparaat	  dat	  volledig	  fuctioneerd	  op	  de	  warmte	  van	  de	  zon.	  De	  machine	  van	  
Gerrit	  van	  Bakel	  was	  bedoelt	  om	  op	  de	  zoutvlakte	  van	  Utah	  naast	  de	  raket	  die	  het	  
wereldsneldheidsrecord	  te	  land	  gevestigd	  geplaatst	  te	  worden.	  De	  Tarim	  Machine	  gaat	  
in	  tegenstelling	  tot	  mach	  2	  gemiddeld	  maar	  18	  mm	  per	  dag	  en	  zou	  over	  de	  zelfde	  
afstand	  ongeveer	  36.000.000	  jaar	  doen.	  Doordat	  het	  geen	  boven,	  onder,	  voor	  of	  
achterkant	  heeft	  zal	  het	  eeuwen	  lang	  onder	  de	  brandende	  woestijnzon	  over	  de	  
zoutvlaktes	  zwerven	  en	  op	  die	  manier	  zouden	  generaties	  aan	  beschouwers	  de	  
spirituele	  energie	  van	  de	  maker	  kunnen	  ervaren.	  	  
Dit	  werk	  spreekt	  mij	  vooral	  aan	  omdat	  het	  de	  natuurlijke	  kracht	  van	  de	  zon	  op	  een	  
vernieuwende	  manier	  weergeeft.	  Ook	  heeft	  van	  Bakel	  het	  sculptuur	  verheven	  tot	  een	  
performance	  art	  die	  door	  zijn	  speeltijd	  vele	  generaties	  zal	  bereiken.	  
	  

	  
	  
Living	  Masterpiece	  (2011)	  
	  
Een	  van	  mijn	  grootste	  inspiratiebronnen	  bij	  dit	  project,	  en	  een	  enorme	  motivatie	  voor	  
de	  rest	  van	  mijn	  team,	  was	  de	  Living	  Masterpiece.	  Deze	  groene	  muur,	  in	  de	  vorm	  van	  
‘Veld	  met	  Cipressen’	  een	  van	  de	  bekendste	  werken	  van	  Vincent	  van	  Gogh,	  hangt	  voor	  
de	  National	  Gallery	  in	  Londen.	  	  

H
et	  is	  onderdeel	  van	  GE’s	  Ecoimagination	  project	  om	  de	  uitstoot	  van	  broeikasgassen	  van	  
de	  gallerij	  met	  40%	  te	  verminderen.	  Dit	  werk	  spreekt	  mij	  vooral	  aan	  omdat	  het	  naast	  
dat	  het	  visueel	  aantrekkelijk	  is,	  ook	  een	  echte	  praktische	  toepassing	  kent.	  Zo	  zet	  het	  de	  
CO2	  om	  in	  zuurstof	  en	  verbergt	  het	  de	  lelijke	  stijgers.	  
	  
Prognose	  	  
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In	  deze	  tijden	  worden	  we	  ons	  steeds	  meer	  bewust	  van	  klimaatverandering	  en	  het	  
broeikas	  effect	  waardoor	  de	  environmental	  art	  steeds	  meer	  draagvlak	  krijgt.	  Dit	  heeft	  
het	  gedeeltelijk	  ook	  aan	  zichzelf	  te	  danken.	  Naarmate	  ecologische	  problemen	  meer	  
gaan	  spelen	  in	  de	  maatschappij,	  is	  het	  niet	  meer	  dan	  logisch	  dat	  kunstenaars	  deze	  
problemen	  ter	  sprake	  gaan	  brengen.	  Daarbij	  nemen	  ze	  de	  natuur	  op	  in	  hun	  werken	  om	  
een	  krachtige	  boodschap	  te	  verkondigen.	  Zonder	  deze	  kunststroming	  zou	  er	  in	  eerste	  
instantie	  aanzienlijk	  minder	  aandacht	  geweest	  voor	  onze	  invloed	  op	  de	  natuur.	  Juist	  
om	  deze	  reden	  zie	  ik	  het	  als	  een	  van	  de	  belangrijkste	  takken	  van	  de	  kunst	  en	  zal	  
daarom	  ook	  een	  rooskleurige	  toekomst	  tegemoet	  gaan.	  	  
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	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  Waarom	  groen	  in	  het	  ziekenhuis?	  
	  
Uit	  een	  klassiek	  onderzoek	  van	  Roger	  Ulrich	  uit	  1984	  blijkt	  dat	  patiënten	  die	  een	  
galblaasoperatie	  hebben	  ondergaan,	  sneller	  herstellen	  en	  minder	  medicatie	  nodig	  
hebben	  als	  ze	  op	  een	  kamer	  liggen	  met	  uitzicht	  op	  de	  natuur,	  in	  tegenstelling	  
tot	  patiënten	  die	  op	  een	  blinde	  muur	  uitkijken	  (Ulrich	  1984:	  1).	  Vergelijkbare	  resultaten	  
werden	  ook	  buiten	  het	  ziekenhuis	  gevonden	  door	  Dr.	  ir.	  Jan	  Hassink:	  bij	  uitzicht	  op	  een	  
groene	  omgeving	  functioneren	  werknemers	  beter	  dan	  bij	  uitzicht	  op	  een	  blinde	  muur.	  
Zelfs	  gevangenen	  met	  een	  groen	  uitzicht	  melden	  zich	  minder	  vaak	  ziek	  dan	  hun	  
medegedetineerden	  die	  uitkijken	  op	  een	  blinde	  muur	  (Hassink	  2011).	  
	  	  
Deze	  uitkomsten	  zijn	  ook	  niet	  zo	  gek	  als	  je	  ziet	  dat	  zelfs	  de	  oude	  Grieken,	  honderden	  
jaren	  voor	  Christus,	  bij	  het	  ontwerp	  en	  de	  ligging	  van	  hun	  sanatorium	  al	  rekening	  
hielden	  met	  de	  helende	  energie	  van	  de	  natuur (Miyazak 1998: 43).	  Ook	  in	  de	  
Middeleeuwen	  waren	  de	  tuinen	  een	  belangrijk	  element	  van	  de	  medische	  centra	  in	  de	  
kloosters.	  Toen	  in	  de	  achttiende	  eeuw	  men	  in	  Frankrijk	  het	  paviljoenziekenhuis	  
ontwikkelde	  werd	  ook	  de	  natuurlijke	  omgeving	  gezien	  als	  therapeutisch	  instrument. 
(Ulrich, Roger 1992: 153)	  Ook	  bij	  de	  genezing	  van	  tuberculoze	  is	  frisse	  lucht	  (vaak	  
afkomstig	  uit	  de	  natuur)	  een	  van	  de	  belangrijkste	  geneesmiddelen.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Omdat	  planten	  enkel	  lucht	  en	  zonlicht	  nodig	  hebben	  om	  materie	  te	  worden	  (met	  
uitzondering	  van	  wat	  mineralen	  en	  water	  uit	  de	  grond	  (Haeckel	  1866:	  67)	  zijn	  dit	  
uitstekende	  kandidaten	  voor	  duurzame	  doeleinden	  zoals	  de	  inrichting	  van	  het	  
Lievensberg	  trappenhuis.	  Mooie	  bijkomstigheid	  is	  dat	  planten	  de	  unieke	  eigenschap	  
bezitten	  om	  grote	  temperatuur	  schommelingen	  terug	  te	  dringen,	  een	  grote	  ergernis	  
het	  verplegende	  personeel.	  Zelfs	  het	  probleem	  van	  de	  slechte	  verstaanbaarheid	  is	  
opgelost	  met	  de	  toevoeging	  van	  een	  groene	  muur.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
9	  

	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Waarom	  kunst	  in	  het	  ziekenhuis?	  

	  
Kunst	  in	  de	  zorg	  is	  een	  brede	  internationale	  beweging	  die	  de	  mogelijkheden	  van	  
verschillende	  kunstvormen	  in	  het	  kader	  van	  patiëntenzorg	  onderzoekt.	  	  
In	  de	  laatste	  twee	  decennia	  is	  deze	  stroming	  exponentieel	  toegenomen	  en	  
onderzoekt	  een	  breed	  scala	  aan	  kunststromingen	  zoals	  beeldend,	  muziek,	  
beweging,	  drama,	  literatuur,	  creatief	  schrijven	  en	  humor.	  De	  uitkomsten	  van	  
deze	  onderzoeken	  wijzen	  op	  een	  aantal	  veelbelovende	  ontwikkelingen	  die	  
aantonen	  dat	  patiënten	  die	  deelnemen	  in	  de	  kunsten	  minder	  pijnmedicatie	  
gebruiken	  en	  zelfs	  korter	  verblijven	  in	  het	  ziekenhuis.	  Ook	  de	  stress	  van	  zowel	  
de	  patiënt	  als	  de	  verzorger	  neemt	  meetbaar	  af	  en	  de	  kosten	  van	  de	  behandeling	  
dalen(Klein	  2011:	  1).	  
	  
	  

Niet	  gek	  dat	  ook	  veel	  op	  medische	  scholen	  de	  laatste	  jaren	  
eerstejaarsstudenten	  korte	  cursussen	  in	  de	  kunsten	  krijgen,	  zoals	  als	  beeldende	  
kunst,	  muziek	  maken	  en/of	  creatief	  schrijven.	  De	  kinderarts	  Graham-‐Pole,	  
medeoprichter	  van	  Arts	  in	  Medicine	  Program	  gaat	  zelfs	  zo	  ver	  om	  net	  zo	  veel	  
waarden	  aan	  creatieve	  kunsten,	  spel	  en	  humor	  als	  chemotherapie,	  chirurgie	  en	  
medicijen	  te	  hechten	  (Alexis	  2008:	  3).	  
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	  	   	   Mijn	  voorstel	  voor	  het	  trappenhuis	  
	  	   	   	   	   Conclusie	  
	  
Een	  van	  de	  speerpunten	  van	  environmental	  art	  is	  de	  mens	  dichterbij	  de	  natuur	  
brengen.	  Dit	  wil	  ik	  bereiken	  door	  de	  oer	  oude	  symbiose2	  	  tussen	  mens	  en	  plant	  bloot	  te	  
leggen	  door	  middel	  van	  het	  visualiseren	  van	  de	  zuurstof-‐CO2	  symbiose	  tussen	  mens	  en	  
plant.	  Zo	  weet	  niet	  iedereen	  dat	  planten	  en	  bomen	  jouw	  voorzien	  van	  het	  meest	  
kostbare	  in	  je	  leven:	  zuurstof.	  Andersom	  is	  de	  CO2	  die	  jij	  uitademt	  weer	  van	  
levensbelang	  voor	  de	  planten.	  Met	  dit	  gegeven	  ben	  ik	  op	  zoek	  gegaan	  naar	  een	  discrete	  
manier	  om	  dit	  de	  gebruikers	  van	  de	  trappenhal	  duidelijk	  te	  maken.	  Door	  middel	  van	  
koolstofdioxidesensoren	  weet	  de	  trap	  dat	  en	  waar	  de	  gebruikers	  zich	  begeven	  gloeien	  
de	  LED’s	  op	  bij	  elke	  uitademing.	  Deze	  oplichting	  verspreid	  zich.	  Door	  deze	  interactie	  
hoop	  ik	  dat	  de	  mensen	  vaker	  de	  trap	  zullen	  kiezen,	  gezonder	  bewegen	  en	  de	  lift	  links	  
laten	  liggen.	  Door	  de	  aanwezigheid	  van	  de	  vele	  planten	  zal	  ook	  het	  bewezen	  helende	  
effect	  van	  de	  natuurlijke	  omgeving	  de	  gebruikers	  aanzetten	  tot	  meer	  traplopen	  en	  
groeit	  het	  bewust	  zijn	  van	  hun	  plek	  in	  het	  ecosysteem	  met	  de	  planten	  bij	  elke	  
ademstoot.	  
	  
2	  Samenleven	  van	  verschillende	  organisme	  waarbij	  elke	  organisme	  voordeel	  haalt	  uit	  de	  
samenwerking	  
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