Almere
Pavèl van Houten was afgelopen zomer één van de drie ‘Artists
in Residence’ die vanuit de caravan van StrandLAB op het
Almeerderstrand werkte. Wie door het mooie weer naar het
strand was gelokt, kan de Watertransformator bijna niet hebben gemist. In samenwerking met Stad & Natuur ontwikkelde
Pavèl een interactief kunstwerk waar bezoekers allerlei proeven
konden doen, ter beoordeling van alle aspecten van het water.

Wethouder Hilde van Garderen neemt de
proef op de som bij de Watertransformator

Met ‘artist residencies’ wil StrandLAB
Almere het Almeerderstrand openstellen
voor nationale en internationale schrijvers, kunstenaars en onderzoekers. Zij
kunnen daar, terwijl ze er logeren en
werken, het gebied inspireren vanuit hun
eigen specialisme.
Waterwaarde in Almere Poort
De Watertransformator is een ervaringsmachine. Je kon er water in bakken
pompen en deelnemen aan een onderzoek
naar de waarde van water in Almere Poort.
Zeker 200 kinderen maakten deel uit van
de Kinderwaterjury. Het IJmeerwater werd
beoordeeld op verschillende citeria: de
smaak, het uiterlijk door een vergrootglas
gezien en de esthetiek van de locaties.
Van de onderzoeksresultaten heeft Pavèl
inmiddels verslag uitgebracht. De locaties kregen gemiddeld een 7,4. Pavèl: “De
waterkant wordt als mooi ervaren als het
een uitdagende plek is, door bijvoorbeeld
een steiger of een trekpont”.
Waterexperts
Het Almeerderstrand is een strand in
ontwikkeling. Er komt nieuw strand bij
en er komen steeds meer bezoekers om
te genieten van de omgeving. StrandLAB Almere test hoe cultuur, recreatie
en sport het Almeerderstrand avontuurlijker maken. Met de Rotterdamse Pavèl
haalden ze niet alleen een kunstenaar
met een verfrissend nieuwe kijk naar het
Almeerderstrand, maar ook een onderzoeker die even dol is op het sorteren van
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Artist in residence onderzocht
de waarde van water in Poort
data als het maken van kunst. “Vanuit de
caravan aan het water heb ik elf waterexperts gesproken om de waarde van de
plek in kaart te brengen en een basis te
leggen voor een groter project in 2019
– ik denk aan een blijvend kunstwerk.
Ik sprak onder meer een archeoloog,
dominee, kunstenaar, ecoloog, strandtenteigenaar en microbioloog. Opvallend
is dat het ecologische perspectief het
belangrijkste wordt gevonden, meer nog
dan het economische perspectief”.
Fonteinkruid
Eén van de elf experts die Pavèl interviewde was Arjan Blaas, mede-eigenaar

van Steel Creek, de relaxte strandtent
op het terrein: “Het gebied hier vind
ik prachtig, vooral de grillige kustlijn
spreekt me aan. De omgeving voelt
steeds minder gemaakt, nu de bomen
groter zijn en het gebied meer zijn eigen
karakter krijgt. Bezoekers genieten van
de vrijheid en de rust die ze hier ervaren.
Ze kunnen doen wat ze willen en genieten van het weidse uitzicht. Je kunt hier
letterlijk uitwaaien en naar het geneuzel
op het water luisteren. Het fonteinkruid,
de waterplant die hier in het IJmeer woekert, zet ik graag op ons menu”.
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meer weten of heb je een idee?
www.strandlab-almere.nl
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