Maquette van Erna van Sambeek

Na een geslaagde renovatie is onlangs het bezoekerscentrum van Nationaal Park
Dwingelderveld in Drenthe feestelijk heropend. De absolute bezoekerstrekker in
de nieuwe opzet is een fraaie maquette ontworpen door kunstenaar Erna van

Sambeek. Onder Aaar regie werd er maandenlang gebreid, gevilt, gepunched,
geschikt en geschoven en kreeg de maquette gestalte,
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erder heeft u oveÍ Erna van Sambeek

..-' kunnen iezen in HZG in verband met
tit.'tto-.., 'Tessels Lant', een door haar in zorz ontwor-
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pen landkaart van Texel van negen bij vier

meter. Er werkten dertig eilandbewoners aan mee en
de gebruikte ruwe wol was af komstig van op Texel

grazende schapen. Dit kunstwerk, dat aan het plaÍond
van de museumhal van Kaap Skil is opgehangen, was
van een andere orde van grootte dan Erna's reguliere

werk, hoewel ze geen enkele afmeting schuwt naar
mijn gevoel. Natuurlijk trok ze door dit natuurgetrouwe, perfect uitgevoerde, grootschalige werk veel
aandacht voor haar kunstenaarschap en in die zin is
de Dwingelderveld maquette een

volstrekt logische

opvolging van 'Tessels Lant'.

Het Nationaal Park Dwingelderveld ligt in ZuidwestDrenthe en wordt beheerd door Staatsbosbeheer en

Natuurmonumenten. Het is het grootste (bijna
vierduizend hectare) aaneengesloten natte heidegebÍed van West-Europa met een gevarieerd planten- en

dierenleven. Dat mag uniek heten in een qua oppervlakte klein land als Nederland. De twee kuddes
Drentse heideschapen, elk met een eigen schaapherder, zorgen voor een regelmatige begrazlng.

Dit jaar viert het park zijn vijf entwintigjarig bestaan
en er is alles aan gedaan om het geinteresseerde
bezoekers naar de zin te maken. De maquette vervult

daarin een aantrekkelijke en inspirerende Íunctie.
Het hele Dwingelderveld is in eén oogopslag te
aanschouwen en via een lichtjespaneei zijn marke-

ringspunten in het landschap op te zoeken. Het
nodigt oude en nieuwe bewoners van het landschap
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uit tot gesprekken over het vroegere en het huidige
veld en bezoekers die de geschledenis niet kennen tot
overleg welk deel ze het eerst zullen gaan bekijken.
Schoolklnderen kunnen na uitleg over wat er aan
planten en dieren te vinden is vervolgens ter plekke op
onderzoek uitgaan. Voor instructiedoeleinden is de
maquette optimaal, het landschap ligt letterlijk onder

www, handwerkenzondergrenzen..
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handbereik omdat het geheel bevestigd is op een soort
plateau op poten met wieltjes. Bezoekers kunnen
eromheen Iopen en voor groepen oÍ schoolklassen kan
alles gedraaid of even opzij geschoven worden.
Juj* L.- Ëh[ f-{#tiï\öJHri K

Nadat Erna door Heijmerink Wagemakers Vormgevers-

atelier was benaderd voor dit bijzondere project
moesten er vrijwilligers gezocht worden. Omdat het
park via Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer daar
al jarenlang mee werkt, is dat heei soepel verlopen: er
vormde zich na een oproep daartoe onmiddelliik een
groep van zeventien enthousiaste vrouwen voor het

wolwerk en drie mannen voor het houtwerk.
Ook de mannen van het beheerscentrum van Natuur-

monumenten deden mee, ze hielpen met het versjouwen van de maquette, gaven inf ormatie en verrichtten hand- en spandiensten zodra er iets gezaagd,
getimmerd of geboord moest worden. Ze ontruimden
zelfs hun'eigen'verwarmde schuur toen de in

gebruik zijnde werkruimte voor de dames in oktober
veel te koud werd.

wEr{Kkliltxffi
Drentse heideschapen hebben mooie vachten en ziin
prettig te verwerken. Wel hebben ze minder wol, zo'n
anderhalve kilo, tegenover de Texelaar vijf kilo. Van de
gebruikte veertien vachten liet Erna drie kilo wol
spinnen, Aile wol werd gewassen en gedeelteliik
geverfd, de gesponnen hoeveelheid in verschillende
tinten groen voor het bos en het iosse deel in uiteenIopende tinten paars voor het vilten van het heidegebied. Door tijdgebrek en de mindere kleurechtheid

van plantaardige verÍ, is er gewerkt met'Australian
Landscape'wolverÍ. De kleurschakeringen in de heide
ontstonden door het mengen van diverse tinten roze
en paars op zowel witte als bruine wol.
Door de omvang van het geheel (ruim twee bii ruim
drie en een halve meter) moest het kleed in zeven
stukken verdeeld worden om er op te kunnen werken.
Talioze lapjes van twÍntig bii dertig cm, van getwiinde
en ongetwijnde wol gebreid, werden getransf ormeerd
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tot bos, Door de opzet' en afkantranden van de
breisels af te knippen, konden de lappen beter
gedraaid, uitgerekt en in eikaar geduwd worden voor
het boseffect. De handgevilte lapies voor de heide
werden in de wasmachine nagevilt voor krimping,
stevigheid en andere effecten. Het'moedervilt', de
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witte ondergrond van de maquettte, is handgemaakt

en het A z8 ecoduct. En waar denkt u dat de radiotele-

maar machinaal gerold. Ook de lichtgekleurde, door

scoop van Dwingeloo van gemaakt is? Een theezeefje.

kronkelweggetjes doorsneden, akkers zijn gevilt.
Belangstelling voor een dwaaltocht door dit bijzonHetzelfde geldt voor de eeuwenoude Drentse essen.

dere bos-, heide- en vennengebied? Bekijk de maquette

Het essenlandschap is ons oudste landschap en is

als eerste stap. Meerdere stappen volgen vanzelf.

i

ontstaan op de grote dekzandruggen. Men woonde
rond gezamenlijke akkers (de essen) die door continue

www.nationaalpark-dwingelde

ophoging met potstalmest hun karakteristieke bolle

www.ernavansambeek.nl

rveld.nl

vorm kregen met soms scherpe randen.
De lichtgekleurde essen ontbreken dus

niet hoewel

ze

in
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eerste instantie over het hooÍd gezien waren. Maar het
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landschap is zo natuurgetrouw weergegeven dat een
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Drentse autochtoon tijdens het maakproces opmerkte
dat hij iets miste. Door hun lichte boiling onderscheiden

zezichvan het omringende landschap. Een tijdens miln
bezoek aanwezige schaapherder vertelde dat er onder

meer bentepollen (een vroegbloeiend veengewas) op de
essen groeien. Ze werden vroeger als dakbedekking

gebruikt en zolang

ze

vers zijry ongeveer een maand

Iang eten de schapen ze met graagte.
De vennetjes

zÍjn gemaakt van groen glas dat vastge-

naaid (!) is op de ondergrond. Door de kleurverschillen

in de vilten'bodem' heeÍt elk vennetje een eigen
karakteristiek, soms net iets donkerder, kennelijk wat
dieper dus, dan een ander watertje.
De A z8 is een wonder op zich: zandkorrels, met een

pipetje op flintertjes lijm neergelaten, vormen een
authentieke weg. Ze ziln afkomstig van de zandweg die
dwars door het heidegebied loopt. De groene geluids-

wallen langs de weg zijn ontstaan uit dikke viltranden.
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Behalve vilten, naaien en breien is er door de vrouwen

heel erg veel gepunched. Ook de Iosse onderdelen
werden, toen het landschap geheel naar tevredenheid
was ingevuld en bewerkt, aan/in elkaar gepunched.
Aan de juiste bevestiging van het kleed kwam nog heel

wat denkwerk te plas, maar ook dat is opgelost. Het
werd vastgelijmd op stramien. Vervolgens werden de
daaraan vastgemaakte touwtjes door gaten in de

houten onderplaat geleid en daarna stevig geknoopt.
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uit in de omgeving gesnoeid hout
perfect gelijkende attributen: de kerkjes van Dwingeloo en Ruinen, z schaapskooien, z vogeluitkijkpunten
De mannen sneden
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