REITDIEP 2014 -1970 “Reis in de tijd
Toelichting bij de foto’s:
De tentoonstelling bestaat uit een aantal zwart wit foto's van het
Reitdiep landschap in 1970 en een presentatie van beelden die laat
zien hoe dit landschap sinds die tijd veranderd is
1970
De zwart wit foto’s zijn door mij gemaakt als onderdeel van een
scriptie over het landschap van het Reitdiep tussen Groningen en
Roodehaan. In 1970 studeerde ik Tuin en Landschapsarchitectuur in
Boskoop. De aanleiding om juist dit gebied te gaan beschrijven, hing
samen met de commotie die er op dat moment was rond het nieuwe
Streekplan “Centraal Groningen”. Hierin stelde de provincie de
aanleg voor van nieuwe autowegen langs en dwars door het
Reitdiep gebied. Over de gevolgen hiervan, voor natuur en
landschap, maakten veel mensen zich toen grote zorgen. De
plannen van de provincie zijn uiteindelijk niet doorgegaan en het
Reitdiep landschap is vanaf die tijd beter gewaardeerd
2014
Het landschap in Nederland is na 1970 veranderd. Er is meer en
hogere bebouwing gekomen, meer en hogere bomen en meer
natuur. Ook het werken en de landbouw zijn drastisch veranderd. De
infrastructuur is gemoderniseerd en we recreëren veel meer.
Allemaal dingen die zichtbare sporen hebben nagelaten. Ook in het
landschap van het Reitdiep is dat te zien. Eerst dacht ik dat het daar
wel wat mee zou vallen met die veranderingen. Maar een etstocht
langs de locaties van 1970 haalde mij uit deze droom
“Reis in de tijd” 2014-1970
De afgelopen zomer heb ik opnieuw foto’s gemaakt. Deze keer in
kleur, maar wel vanuit exact hetzelfde standpunt van waaruit de
opnames in 1970 zijn gemaakt. Door de kleur beelden van nu
langzaam te laten opgaan in de zwart-wit beelden van 44 jaar
geleden maak ik de veranderingen in die tijd zichtbaar
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