
Uitvraag kunstwerk inundatie 

Inleiding 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt gekenmerkt door forten en inundatievelden. Water is een 

bijzonder onderdeel van de waterlinie. Het waterschap en de gemeente Houten leggen samen begin 

2017 een waterberging aan. Deze waterberging heeft de vorm van een inundatieveld waarmee het 

principe van inundatie beleefbaar wordt gemaakt.  

Dit gebied zal in de zomerperiode tweemaal per maand onder water lopen. Zo komt het principe van 

inundatie voor bezoekers tot leven. Bij hevige regenval kan in het gebied water worden geborgen om 

wateroverlast in polder Blokhoven te voorkomen. 

Om de inundatie nog beter beleefbaar te maken hebben de gemeente en het hoogheemraadschap 

de wens om een kunstwerk geïnspireerd op  de militaire geschiedenis in het inundatieveld te 

plaatsen. Dit kunstwerk verdwijnt gedeeltelijk onder water bij inundatie en laat daarmee zien hoe de 

linie een lastig te nemen vesting was. 

In dit document staat beschreven wat de ideeën bij dit kunstwerk zijn. Gemeente en 

Hoogheemraadschap dagen kunstenaars uit hier een creatieve invulling aan te geven.  

 

Locatie 

Het inundatieveld is gepland op een perceel langs de Achterdijk, dichtbij gemaal Blokhoven en het 

Fort Werk aan de Korte Uitweg in Schalkwijk (zie figuur 1). Zie voor verder informatie over het plan 

ook het projectplan inundatieveld Blokhoven (Zie Inundatieveld Blokhoven). 

 

 

Figuur 1 Locatie inundatieveld en oude foto van geïnundeerd veld 

 

http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/watergebiedsplannen/blokhoven/nieuws-blokhoven/nieuws-blokhoven/aanleg-inundatieveld/


Het perceel van het inundatieveld wordt gedeeltelijk afgegraven om ruimte te bieden aan het water. 

Zo ontstaat een gebied dat deels altijd water is, en deels tweemaal per maand in de zomerperiode 

onderwater komt te staan (donkergroen in figuur 2). 

Het inundatieveld wordt verder recreatief ingericht: Voor wandelaars komt er in het inundatieveld 

een vlonderpad en een lage kade met een wandelpad dwars door het gebied. Verder wordt er een 

recreatieplek ingericht. Het gebied wordt ook toegankelijk gemaakt voor kano’s en vormt onderdeel 

van een kanoroute door polder Blokhoven. 

Het kunstwerk is voorzien op een locatie waar het hele jaar door water staat (zie figuur 2). Tijdens 

inundatie zal ook op deze plek het waterpeil 50 centimeter stijgen. 

 

Figuur 2 Locatie kunstwerk en overige elementen inundatieveld 

 

Inspiratie 

Een inundatieveld werd actief onderwater gezet om de vijand tegen te houden. Dit werd gedaan met 

een ingenieus systeem van dijken, het openzetten van sluizen en soms het opblazen van dijken. Zo 

werd gezorgd dat gebieden zo ver onder water kwamen te staan dat er lastig doorheen te rijden was, 

maar ook varen vrijwel onmogelijk was.  

Het idee voor het plaatsen van een kunstwerk is voortgekomen uit enkele iconische foto’s van het 

inundatieveld in werking. De gemeente Houten en het hoogheemraadschap zien graag een 

kunstwerk dat geïnspireerd is op het beeld dat uit deze foto’s naar voren komt. 



 

 

Vraag en planning 

Gemeente en hoogheemraadschap vragen kunstenaars hun idee voor invulling van dit kunstwerk te 

presenteren. Het betreft hierbij zowel het idee van de kunstenaar als de technische specificaties.  

 Stuur dit uitgewerkte idee op maximaal 4 A4’s (enkelzijdig) digitaal op naar 

martijn.steenstra@houten.nl.  

 Stuur bij uw inzending ook een portfolio van eerder werk mee. 

De prijsvraag sluit op 31 december 2016. In januari 2017 zal een hiervoor ingestelde jury een 

beslissing nemen. Vervolgens wordt gevraagd het kunstwerk op te leveren voor 31 juli 2017.  

 

Eisen 

Bij de beoordeling van kunstwerken worden onder andere de volgende eisen in acht genomen: 

 Figuratief: Insteek is een figuratief kunstwerk dat is geïnspireerd op bovengenoemde beelden. 

 Grootte: voldoende groot zijn om van enige afstand goed bekeken te kunnen worden. 

 Waterbestendig: het kunstwerk komt in het water te staan en moet om kunnen gaan/inspelen op 

een fluctuerend waterpeil (50 cm fluctuatie in de zomer). Denk daarbij ook aan het voorkomen 

van aanslag en aan vorstbestendigheid. 

 Onderhoud: beperkt in onderhoudskosten en duurzaam/hufterproof. 

 Het kunstwerk mag geen stoffen bevatten die de kwaliteit van het water negatief beïnvloeden 

(koper, zink, e.d.) 

Het kunstwerk wordt gerealiseerd voor het bedrag van 15.000 euro exclusief BTW. De fundatie voor 

het kunstwerk wordt door de opdrachtgever aangebracht.  
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