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VOORWOORD

Natuurkunstpark – BLOOM

Er was weer Natuurkunstpark! Voor de 18de 

keer alweer! En al zijn er natuurlijk elemen-

ten die terugkeren, toch ziet de kunstroute in 

Natuurpark Lelystad er elk jaar wat anders uit. 

Het nieuwe van deze editie: de kunstwerken 

waren geconcentreerd op één locatie – het 

grasveld tegenover De Waterlely. 

De kunstenaars kregen allemaal een boom-

stam van twee meter met de uitdaging om 

er een kunstwerk op, van of in te maken. 

Zoals de kunstenaars in de voorgaande jaren 

dat hebben laten zien, was het nu ook weer 

verrassend om te zien hoe verschillend de 

aanpak van elke kunstenaar is. 

De een hield het simpel, de ander maakte 

het ingewikkeld, de een zaagde de boom-

stam doormidden, de ander zette er nog een 

tweede bovenop, de een gebruikte veel kleur, 

de ander hield het sober. Doordat ze dicht bij 

elkaar stonden, zag je in alle verscheidenheid 

toch ook de eenheid. 

Het thema was BLOOM. Op een steenworp af-

stand vond de Floriade plaats en Kunstenaars 
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Flevoland liep met het thema parallel aan dat 

evenement. Bloemen en bloeien? Konden we 

dat verwachten? Jawel, maar kunstenaars zoe-

ken altijd de randen en dat deden ze ook hier. 

Op zondag 3 juli, om 14.00 uur, werd Natuur-

kunstpark 2022 feestelijk geopend. En natuur-

lijk was iedereen welkom om daar bij te zijn. 

Voor wie op een ander moment wilde komen, 

waren daar in de zomer een aantal bijzondere 

gelegenheden voor: we organiseerden op 

een aantal momenten gratis workshops. Die 

workshops vonden plaats rond het bezoekers-

centrum.  

 

Een van die workshops was ‘Unieke Bloemen’. 

We hadden een grote verzameling materialen 

mee, gereedschappen en een grote houten 

constructie als een soort vaas waaraan we de 

takken konden schroeven.  

De uitdaging voor de deelnemers was om van 

die materialen een bloem te maken.  

We hebben de mensen gefotografeerd met 

hun bloem, tenzij ze niet herkenbaar in beeld 

wilden komen.

 Natuurkunstpark 2022 werd ondersteund 

door de gemeente Lelystad, Fonds Pictoright  

en Het Flevo-landschap.  

 

Het thema was Bloom. We sloten daarmee 

aan op het grote evenement De Floriade,

dat ongeveer in dezelfde periode in Almere 

werd gehouden. 

 

We hebben voor het eerst een combinatie 

gemaakt van ruimtelijke werken en 

community-workshops. Die werden goed ont-

vangen en ook voor de kunstenaars was dat 

een welkom element. Dat zullen we volgend 

jaar opnieuw proberen te organiseren.

 

Organisatie:  

Michel Bongertman en Hein Walter

www.flevokunst.nl 

Colofon
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