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KUNSTWERKEN NADER BEKEKEN 
Kunstenaars bieden een venster op de wereld om ons heen. Langs het Kunst in Duinpad staan diverse 

kunstwerken. Kunstwerken die uitnodigen tot kijken, tot nadenken en tot genieten. 

 

De kunstwerken zullen langzaam steeds meer onderdeel worden van de natuur. Zon, wind, regen, 

paddenstoelen en spechten zullen het werk langzaam afbreken en opnemen in de voedselketen. Afhankelijk 

van het gebruikte materiaal zal de afbraak langzaam of sneller gaan. 

Door de jaren heen zullen er kunstwerken zo verdwijnen en weer worden geplaatst. Het Kunstinduinpad is 

hiermee net zo dynamisch als het natuurlijke duin. 

   

Titel:  “Boomogen” 

Kunstenaar:   Joke C. Bos 

Jaar:  2010 

Meer info:  www.jokecbos.exto.nl 

 

De stijl van Joke C. Bos is te omschrijven als poëtisch realisme, geïnspireerd door het dagelijks bestaan vol 

met zijn geheimen. Een beeld is een gefixeerd moment met een verborgen energie.  

 

"Tekenen is een lijn uitnodigen tot een wandeling" 

Paul Klee. 

 

  
 

Als je de wandeling maakt van de  kunstroute in Het Noordwijkse duingebied wordt je onderweg aangekeken 

door de bomen.  De Noordwijkse beeldend kunstenaar Joke C. Bos heeft ze tevoorschijn geschilderd tijdens 

het festival Kunst in Duin 2010. 

                           

In totaal zijn er onderweg verschillende boomogen te zien en in het Piet Florisdal vindt je er nog een flink 

aantal. Wie vindt er het meest? 
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Titel:  “Muurschildering” 

Kunstenaar:   Joost Konings 

Jaar:  2010 

Meer info:  www.atelierkonings.nl 

 

Joost Konings schildert (vooral in olieverf) en airbrush daarnaast maakt hij werk in opdracht: portretten, 

muur-, meubel- en plafondschilderingen etc. Voor het kunstinduinpad maakte hij twee muurschilderingen op 

basis van foto’s van boswachter Mark Kras. De foto’s geven een beeld welk natuurschoon er in de 

Noordwijkse duinen te vinden is. 

 

http://www.atelierkonings.nl/
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Titel:  “Greed kils all” 

Kunstenaar:   Willem van Vugt 

Jaar:  2008 

Meer info:  www.kunstinduin.nl 

 

In de zomer van 2008 initieerde Willem van Vugt samen met Staatsbosbeheer het eerste Kunst in Duin festival 

2008 in Noordwijk. Woodcarvers, schilders en performers waren live te bewonderen tijdens hun 

werkzaamheden in de natuur. 

 

Willem van Vugt was als kind al gefascineerd door de cultuuruitingen van de Noord-Amerikaanse indianen. 

Sinds 2002 heeft hij zich volledig gericht op het hakken in hout. Inspiratie haalt hij uit de oervormen en 

symbolen van de laat 19de eeuwse kunst van ‘native-americans’ waarbij totempalen zijn favoriete 

uitingsvorm zijn. 

 

Met zijn totems uit de kunstenaar zijn gevoelens van ontrust over actuele thema’s van ongebreidelde 

hebzucht. De opeenstapeling van symbolen in ‘Greed kills all’ stellen de Wachter (houdt de wereld in de 

gaten), de raaf (boodschapper tussen het hier en hiernamaals), de dondervogel (verslind alle graaiers) en de 

kikker voor.  In het bijzonder de kikker geeft de zuiverende functie van de zee en water weer. 

 

 
 

Beeld is geschonken door de Gemeente Noordwijk 
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Titel:  “Power of Nature” 

Kunstenaar:   Willem van Vugt 

Jaar:   2003 

Meer info:  www.kunstinduin.nl 

 

Het eerste beeld dat op het kunstinduinpad is geplaatst is heel toepasselijk het beeld ‘Power of Nature. 

Kunstenaar is Willem van Vugt. Willem van Vugt is een kenner van de cultuur van de Noord- Amerikaanse 

indianen. In zijn werken komen hedendaagse thema’s aan bod in een beeldentaal en symboliek die 

herkenbaar is uit de cultuur van deze indianen.  

 

 
 

Indiaanse symboliek verklaard. 

Arend: De goddelijke kracht wordt door de arend belichaamd. Doordat hij op zulke grote hoogten komt kan 

hij het totale leven overzien. De arend leert dat het belangrijk is om het let hele levenspatroon te kennen, 

met al zijn licht- en schaduwzijden. Dat betekent zowel negatieve als positieve gebeurtenissen las ervaringen 

te beschouwen, die een hoger doel dienen en helpen het eigen zelf verder te ontwikkelen. Daarmee 

veronderstelt de arend wel vertrouwen in de goddelijke leiding. Overwin uw angst, kijk voorbij uw eigen 

horizon, verbindt u met het element lucht en ga vliegen. Dat is de opdracht van de arend! 

 

Beer: De beer belichaamt de zelfwaarneming, want hij trekt zich elke winter in zijn hol terug om de 

gebeurtenissen van het afgelopen jaar te verwerken. Hij begeeft zich in het grote zwijgen, de grote leegte, 

waarin de antwoorden op alle vragen te vinden. Zelfwaarneming is noodzakelijk om onze kracht te leren 
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kennen. Deze ontvangen vrouwelijke energie ligt in de berenkracht besloten. De beer trekt zich in de winter 

in de dromenwereld terug om te zoeken naar antwoorden en wordt in de lente opnieuw geboren. 

 

De beer leert ons hoe belangrijk het is om ons tijdig uit de rumoerige wereld terug te trekken. Want in stilte 

kan de stem van het hogere worden gehoord, dat antwoorden op alle vragen en de oplossing van de 

problemen kent. Gebruik de kracht van de beer om uw doelen te verwezenlijken 

 

Kikker: De kracht van de kikker hangt rechtstreeks samen met het element water en de reinigende kracht van 

de regen. Zoals de mens in het moederlichaam het element water het eerst leert kennen, zo brengt ook de 

kikker het begin van zijn leven door als kikkervisje. De kikker heeft de macht om regen op te roepen door een 

bepaald lied te zingen. 

 

De kikker kondigt altijd de verandering in een nieuw leven aan. Daartoe behoort ook de bevrijding van 

onaangename en hinderlijke levensomstandigheden. Zuiveren en spoelen van negativiteit. Reinigen. 

 

Slang: De slang symboliseert verandering in de kringloop van geboorte, leven, dood en wedergeboorte 

doordat de slang vervelt. Daarnaast bezit de slang de kracht van de schepping, seksualiteit, de ziel , de 

verandering en de onsterfelijkheid. De slang is een wezen van het element vuur, dat op lichamelijk niveau 

begeerte en hartstocht opwekt, maar op het geestelijk niveau een relatie met de Grote Geest tot stand brengt 

en allesomvattende wijsheid schenkt 

Als u de slang ontmoet in uw dromen is verandering op komst. 



 

 

Staatsbosbeheer waarborgt de kwaliteit van een groene leefomgeving voor mens, plant en dier en beheert bijna 250.000 ha natuur. 

Beelden langs het Kunstinduinpad 
Hollands Duin - Boswachterij Noordwijk  21-08-2011 

Titel:  “Turbo Sarmaticus” 

Kunstenaar:   Henriette Kors 

Jaar:  2012 

Meer info:  www.henriettekors.nl 

 

 

 
 

In de zomer van 2012 heeft  Henriette Kors deze  installatie gemaakt  voor het Kunst in Duin-festival in de 

Noordwijkse duinen. 

De zee is voor Henriette Kors oneindig en onsterfelijk, het bos is besloten en vergankelijk. 

Met de begrenzing van het slakkenhuis wil ze de confrontatie aangaan met oneindigheid en beslotenheid. 
“In de beperking van de ruimte is de nood het hoogst om te communiceren met de buitenwereld, maar 
helaas is dit niet altijd mogelijk!” 

De Turbo Sarmaticus is nu een permanent onderdeel van de beeldenroute in de Noordwijkse duinen en zal na 
verloop van tijd één met de natuur worden.  

De maquette van de Turbo Sarmaticus is gemaakt door Iris Schlagwein, en Duke Design is verantwoordelijk 
voor de technische uitvoering. 

Beeld is geschonken door de kunstenaar.

http://www.henriettekors.nl/
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Titel:  “De ontmoeting” 

Kunstenaar:   Roel van Wijlick 

Jaar:  2010 

Meer info:  www.boomtotbeeld.nl/ 

 

 
 

De ontmoeting is een totem op het kruispunt van verschillende wegen in Boswachterij Noordwijk. Het beeld 

nodigt uit om even rustig te gaan zitten en de omgeving op te nemen. Wie weet welke ontmoeting u wacht. 

 

Een totempaal is een natuurlijk of bovennatuurlijk voorwerp, wezen of dier dat voor de eigenaar een 

symbolische betekenis heeft. Van oorsprong komt de totem uit Amerika. Boom tot Beeld maakt traditionele 

en moderne totems. De totems kunnen abstract zijn maar ook figuratief. 

 

De ontmoeting tussen creatieve geesten gedurende Kunst in Duin 2010 in het natuurgebied Hollands Duin 

was de inspiratiebron voor deze totem. De kunstenaar hoopt dat vele bezoekers een mooie ontmoeting 

zullen hebben in deze bossen en duinen. 

 

Voor Staatsbosbeheer staat deze totem symbool voor haar verbindende rol tussen natuur, cultuur en de 

bezoekers van de natuurgebieden die aan haar zijn toevertrouwd. 
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Titel:  “Moeder en kind” 

Kunstenaar:   Carla Rump 

Jaar:  2008 

Meer info:  www.carlarump.nl 

 

“Het maken van beelden is voor mij de werkelijkheid interpreteren en daar een eigen deel aan toevoegen.” 

 

 

 
 

 

 

http://www.carlarump.nl/
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Titel:  “The Reïncarnation of a Mermaid” 

Kunstenaar:   Jan Carel Koster 

Jaar:  2010 

Meer info:  www.jck.nu 

 

 

Jan-Carel Koster is een  intuïtief  en gedreven beeldhouwer met een heldere beeldtaal. 

Hij heeft altijd al gebeeldhouwd in hout en is werkzaam in zijn atelier aan huis in Nijkerkerveen. Zijn drang 

tot beeldhouwen is ontstaan in zijn vroege  jeugd doordat, net als ieder mens, hij zichzelf, maar ook de 

wereld  probeerde te ontdekken en te begrijpen. 

 

 
 

Jan-Carel Koster over “The Reïncarnation of a Mermaid” 

‘De liefde die je verleidt en ontvoeren kan. Die je te gronde kan richten, mee kan nemen naar de 

diepste diepten. Die wraakzuchtig en meedogenloos kan zijn als ze gekwetst wordt. Ze laat met haar 

mooie bovenlichaam de gulzige man toekijken en wekt de schijn dat alles mogelijk is. Maar de koude 
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en geschubde vissenstaart, eerst onder water, is niet alleen een anticlimax maar ook een teken dat er 

niets mogelijk is. Ze is niet eens maagd, sterker nog - ze is niet eens vrouw van onderen. Ze 

vertegenwoordigt het lokkende onbereikbare. Ze trekt aan en stoot af. Brengt de man het hoofd op 

hol, maar vernietigt hem ook als een echte femme fatale, avant la lettre. Wie naar haar luistert is 

verloren. 

 

De Zeemeermin is waarschijnlijk een van de bekendste figuren uit de Klassieke mythologie. Wie heeft 

er niet gehoord van de bekoorlijke half vis, half menselijke vrouwen die met hun verleidelijk, 

melodieuze stem schepen met hele bemanningen naar de rotsen lokken om hen vervolgens te zien 

zinken. 

 

Met deze sculptuur wil ik, niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen verduidelijken wat liefde is 

en kan. Het is niet alleen mooi, maar kan ook verraderlijk zijn. Toch wie fair denkt en kijkt zal de juiste 

vruchten plukken.’ 

 

Beeld is geschonken door de kunstenaar 
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Titel:  “En dan de Zee” 

Kunstenaar:   Jan Mostert 

Jaar:  2012 

Meer info:  www.janmostert.com 

 

 

 
 

 

Jan Mostert maakte deze beukenhouten sculptuur tijdens het Kunst in Duin-festival van 2012. Een Neptunus-

achtige figuur tuurt in de verte vanaf zijn uitkijkpost. De pilaar biedt Neptunus tevens onderdak via een 

gesuggereerde deur die zich onderaan het trapje bevindt. 

 

De titel van het geheel is “En van de Zee”; ontleent aan een gedicht dat Jan Mostert ooit schreef om 

Nederland. 

 

Zijn idee is om meerdere sculpturen te maken en elke sculptuur een fragment mee te geven van dit gedicht. 

http://www.janmostert.com/
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Het fragment bij deze sculptuur: 

 

……………………………….. 

…………………………………………… 

En dan dit land 

dat in een bak gedempte dras 

het is wat aarde was 

 

van vloed en eb ontstaan 

van vroeger opgestaan 

het waakzaamheidsgebied 

 

en dan de zee 

………………………………................. 

……………………………….. 

 

 

Zonder deze Neptunus-figuur heeft de sculptuur een meer abstracte uitstraling en kan het een uitkijkpost zijn 

voor iedereen die het wil beklimmen. (Betreden op eigen risico!) 

 

 

Beeld is in bruikleen gegeven door de kunstenaar 
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Titel:  “De Boswachter” 

Kunstenaar:   Rob van Leeuwen 

Jaar:  2012 

Meer info:  www.robvanleeuwen.com 

 

 

 
 

 

Bij het vervaardigen van zijn werken maakt Rob van Leeuwen gebruik van elementen als ‘aarde’ en ‘vuur’. 

Tijdens het Kunst in Duin-festival in 2012 maakte hij een installatie die hij “De Boswachter” doopte.  
 
Eenmaal op zijn plek stond de Boswachter echter nog maar aan het begin van zijn ontwikkeling.  Een wens 
van Rob was vervuld om de elementen ‘zon’, ‘wind’ en ‘regen’ mee te laten werken aan zijn werk. Om de 
Boswachter in de tijd te laten doorgroeien, komt de kunstenaar af en toe terug, zodat er een mooie 
samenwerking ontstaat tussen hem en de weersinvloeden. 
 
 

 

Beeld is in bruikleen gegeven door de kunstenaar

http://www.robvanleeuwen.com/
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