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De Veenoordkolk is ooit ontstaan als afgra-
ving voor de ophoging van de A1 en heeft 
een open verbinding met de IJssel. Vanuit 
de stad is het gebied alleen te bereiken 
via de Teugseweg. Af en toe wordt er een 
hond uitgelaten maar het gebied lijkt geen 
duidelijke functie te hebben. Het gebied 
geeft, wellicht omdat het geen duidelijke 
bestemming heeft en omdat het zich aan de 
rand van de stad begeeft, een gevoel van 
vrijheid, een gevoel van los te zijn van de 
dagelijkse beslommeringen. Vanuit deze 
beleving van het landschap formuleerden 
wij een eerste uitgangspunt: de functie van 
de ingreep die wij zouden ontwerpen voor 
het landschap zou bepaald gaan worden 
door de gebruiker. Wij geven een hand-
reiking. Een tweede uitgangspunt was de 
afvallijn die ons opviel tijdens onze wan-
deling. De hoeveelheid takken, stro, plastic 
etc. vormt een organische lijn in het kunst-
matig gevormde landschap. Een afgeleide 
van deze vorm van afzetting willen we in 
het gebied plaatsen. Al snel werd duide-
lijk dat deze afgeleide vorm zou moeten 
drijven. Het water is immers het meest be-
palende element in het gebied. Het water 
zorgt door de verschillende waterstanden 
voor de dynamiek van het gebied. Een 
drijvend object zal zich er naar voegen. 
We noemen het nu een object maar net zo 
goed is het een pad georden. Het is een 
pad geworden dat bij hoog water in het 
water drijft als een koraal en bij een lagere 
waterstand de middendijk opnieuw ver-
bindt met daar waar een gat is geslagen. 
Het koraal, het pad, het klimparcour, de vis-
plek, de duikplank  zal beweeglijk zijn om-
dat het maar op twee punten verankerd zal 
zijn. Het kan een uitvergrote 3d print zijn 
van een deel van de lijn en het zou opge-
bouwd kunnen zijn uit een compositie van 
oranje/rode buizen. Het beeld zal vanaf A1 
te zien zijn en het zou 30 m. lang kunnen 
zijn en 5 m. breed.
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