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Nieuw!

Fietsroute over kunst en de kunst van het fietsen
met WindMee 2004

Pak de fiets, volg de route en bedenk: de ware cultuurliefhebber heeft altijd
WindMee..!

Een andere beleving van kunst en cultuur.
De nieuw ontwikkelde kunstfietsroute is een 65 kilometer lange ontdekkingstocht die
sportieve cultuurliefhebbers voert langs water, bos, duin en beroemde kunstwerken. Onderga
weidse landschappen, tastbare geschiedenis, zilte zeelucht, oude dorpskernen en moderne
kunst. Beklim de Bloedberg, verbaas u over het Hemelse Gewelf van Turrell, spot de schepen
op de Waterweg en kijk dwars door de aarde met Hole in the Earth van Maki Ueda.
De kunstfietsroute volgt bestaande fietspaden en vestigt de aandacht op aanwezige kunst en
cultuur in het landschap. De route verbindt Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis,
Hoek van Holland, ´s Gravenzande, Monster, Ter Heijde, Kijkduin, Scheveningen en Den
Haag met elkaar tot een samenhangend cultuurhistorisch traject.
U kunt de kunstfietsroute het hele jaar door fietsen. De stations Rotterdam CS en Den Haag
CS vormen prima startpunten voor deze unieke fietstocht die u de weg wijst door de culturele
en historische rijkdom van Zuid-Holland.

www.kunstenfietswerk.nl/windmee

Hoe kijken we naar onze cultuur en waarom kijken we op deze manier?

Deze zomer zullen de bestaande kunstwerken en cultuurhistorische landmarks in het
kloppende hart van de Westhoek voor het eerst worden aangevuld met bijzondere
kunstprojecten. Voor Wind Mee 2004 ontwikkelen kunstenaars tijdelijke kunstprojecten
waarbij de beleving van cultuurhistorie centraal staat. De nadruk ligt op het dagelijks leven in
het verleden en heden. Het dagelijks leven zoals dat is gevat in verhalen, voorwerpen,
beelden, gebruiken en locaties. Aandacht wordt ook besteed aan de authenticiteit van de
cultuurhistorische beleving en het gevaar voor geschiedvervalsing.
Projecten van Saskia Janssen, Sjaak Langenberg en Rosé de Beer, Adriaan Nette, Esther
Polak, Zeger Reyers en Barbara Visser ontsluiten op boeiende wijze de leesbaarheid van dit
Zuid-Hollandse cultuurlandschap.

Daarnaast schetst kunsthistoricus Ingrid van Santen in een serie lezingen de achtergronden en
verbanden tussen de kunstwerken langs de route en de cultuurhistorie vanuit verrassende
invalshoeken. Op zaterdag 11 september geeft zij haar eerste lezing op een bijzondere locatie.
Zie de website voor meer informatie.

De projecten

Een soundtrack voor het landschap
Saskia Janssen – Indorock verzamel cd
Saskia Janssen is geïntrigeerd door bewegingen en verplaatsingen.



Wisselwerking van culturen leveren dikwijls nieuwe vormen van cultuur op. In regio Den
Haag was dat in de jaren vijftig en zestig op muzikaal gebied de vermenging van de
Indocultuur met de Amerikaanse rockmuziek. Tot op de dag van vandaag zijn nog tientallen
Indorockbands bij elkaar. Met een aantal van hen stelt zij een verzamel cd  samen als
soundtrack voor het landschap.
Voor verkrijgen cd : zie website

De spotter gespot!
Sjaak Langenberg en Rosé de Beer: Streekspotters
Langenberg en De Beer hebben een zwak voor fanaten die de geschiedenis willen bezweren
en registreren. Voor genealogen en scheepsspotters. Zij ontwierpen drie nieuwe spotplekken.
Op de bestaande spotterlocatie aan de Koningin Emmaboulevard in Hoek van Holland kan
men niet de schepen maar de spotters spotten en langs delen van de fietsroute wordt de
spottercultuur verrijkt met spotplekken op onverwachte locaties.
In september en oktober kunt u twee maanden lang de spotters spotten.
Voor openingsevent en spotplekken: zie website.

Deel drie uit de Kijklessen
Esther Polak: Kijken naar de zee
Een radioprogramma dat opnieuw leert kijken naar de zee. In dit programma, gemaakt en
uitgezonden vanaf de vuurtoren van Scheveningen komen bijvoorbeeld vissers, redders,
schoonmakers en alle andere denkbare surfers van de golven aan het woord over de zee. Te
ontvangen met elke radio binnen een straal van 15 kilometer, maar voor de fietstocht zijn er
speciale radio’s op te halen, waarmee het bereik kan worden binnengefietst. Luister naar het
uitzicht op zee!
Ophaal- en inleverpunten van de radio’s in augustus en september: zie website
Dit project wordt ontwikkeld i.s.m. Stroom HCBK in het kader van de manifestatie ‘De zee,
het strand, de haven’

Een nieuw volksfeest met eigen helden
Zeger Reyers – Nieuwe Zeehelden
Zeger Reyers legt met Hollands Glorie, een Nationale Waterfiets Wedstrijd, de verbinding
tussen twee uitingen van onze huidige sportcultuur: watersport en wielrijden. Twee
disciplines waarin Nederlanders altijd hebben uitgeblonken. Met een waterfietswedstrijd over
bevaarbare waterwegen parallel aan de fietsroute wil hij de basis leggen voor een nieuw
volksfeest dat kan uitgroeien tot een nationaal evenement met nieuwe, eigen helden.
Volg de website voor meer informatie

Geaccepteerde falsificatie en overgecomponeerde werkelijkheid
Barbara Visser – Toekomstige Groeten
Met de verspreiding van nieuwe ansichtkaarten langs de kunstfietsroute plaatst Barbara Visser
vraagtekens bij onze houding ten opzichte van de eigen geschiedenis en de rol van de
streekmusea. Een ansichtkaart is een geromantiseerd beeld dat vaak ver van de werkelijkheid
staat. Eigenlijk is de ansichtkaart een algemeen geaccepteerde falsificatie.
Met haar ‘ansichtkaart uit de toekomst’ presenteert Barbara Visser een  eigenzinnige visie, het
tijdperk van Anders en Beter.
Volg de website voor meer informatie



De reis en het reisgezelschap als sculptuur
Adriaan Nette: RIT
De door Nette ontwikkelde MentalMap® is een door iedereen gratis van de website te
downloaden digitaal reisplan voor individueel reisgebruik en ontsluit het duin- en
waterwegtraject tussen Den Haag en Rotterdam op een eigenzinnige manier. Het bevat ook
een verwijzing naar de meer uitgebreide en luxe editie van de MentalMap, de z.g.
MaxiMentalMap® Deze is alleen te verkrijgen bij deelname aan een groepsreis.

U kunt zich nu inschrijven voor deze verrassende reis onder leiding van de kunstenaar op 14,
15, 21, 22, 27, en 28 augustus. Boek nu via de website!

Bereikbaarheid en uitwijkmogelijkheden
De kunstfietsroute is 65 kilometer lang. Dat is een lekker eind fietsen. Gelukkig biedt het
openbaar vervoer mogelijkheden om de tocht te verlichten voor diegene die dat wensen. U
kunt bijvoorbeeld in juli en augustus (beperkt) gebruik maken de dagtocht met de boot
Fortuna die van Scheveningen naar Hoek van Holland vaart.Tussen Hoek van Holland en
Rotterdam zijn er verschillende stations waar u met de fiets op de trein kunt stappen. Op het
traject tussen Den Haag en Hoek van Holland zijn er geen mogelijkheden om een trein te
pakken.

Overnachten
De route leent zich uitstekend voor een tweedaags fietsarrangement waarbij u kunt kiezen
voor een overnachting in landmarks als het badhotel het Kurhaus aan de boulevard in
Scheveningen of in het Rotterdamse Hotel New York, naast de vertrekterminal van de
Holland Amerika Lijn waar pioniers het ruime sop kozen. Een andere mogelijkheid is
overnachten bij particulieren van de Stichting Vrienden op de Fiets, in pensions of campings
onderweg.
Zie de website voor meer informatie.

Informatie en ophalen van materiaal
VVV Den Haag, Stroom Haags Centrum Beeldende Kunst, VVV Scheveningen, Touristinfo
Hoek van Holland, VVV Maassluis, VVV Vlaardingen, VVV Schiedam, VVV Rotterdam en
Centrum Beeldende Kunst  Rotterdam.
Voor adressen en openingstijden verwijzen wij naar de website.

Colofon
De kunstfietsroute is een initiatief van de stichting Kunst en Fietswerk.
Organisatie & coördinatie: Jacqueline Heerema
Kunst- en cultuurhistorische adviseur voor Wind Mee: Ingrid van Santen
Communicatie strategie & art-direction Wind Mee: T(C), H&M / Felix Janssens, Hans
Ophuis

Subsidiënten
Dit project wordt mogelijk gemaakt met de steun van de Mondriaan Stichting,
Stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en musealeactiviteiten,  Prins Bernhard
Cultuurfonds Zuid Holland, Fonds 1818, OBR Rotterdam, gemeente Den Haag, ANWB
Fonds, Fonds Schiedam/Vlaardingen, Stroom Haags Centrum Beeldende Kunst, Rotterdamse
Kunststichting, Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten, Stichting
Bevordering van Volkskracht en het Prins Bernhard Cultuurfonds Rotterdam.



www.kunstenfietswerk.nl/windmee
info@kunstenfietswerk.nl
Voor informatie, inschrijving en routebeschrijving.
U kunt de voortgang van de projecten volgen op onze website. Indien u ons uw emailadres
doorgeeft, houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

mailto:info@kunstenfietswerk.nl

