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Hij loopt daar, hij daalt neer in het landschap 
en ondertussen stijgt een vliegtuig op. Wauw! 
– Marijke de Bie

We verlangen natuur, maar zodra we erin zitten willen we iets toevoegen of 
weglaten. De maakbaarheid van het landschap en het idee van natuur als 
recreatie hebben we echter met het modernisme achter ons gelaten. Het wordt 
tijd om de natuur echt onder ogen te zien. Wat voor lens zetten we op? 

– Artis Professor Erik de Jong 



 KASSYMPOSIUM

Persbericht Staatsbosbeheer, 12 september 2013
Hunnie geeft begrip ‘polderen’ nieuwe betekenis

Op 21 en 22 september vindt bij Staatsbosbeheer in de Wilnisse Bovenlanden een wel 
heel bijzonder evenement plaats: Hunnie Overleven. Hunnie is een project van 
ontwerpers Sophie Krier en Henriëtte Waal, dat je verleidt om de natuur te beleven 
zoals je dat nog nooit gedaan hebt. En dat niet alleen: het daagt je uit om na te denken 
over wat de rol is van de mens in de natuur. Hoe dragen wij nu bij aan de geschiedenis 
van dit karakteristieke cultuurlandschap? 

In de Wilnisse Bovenlanden kun je van een oerhollands landschap genieten.  
De geschiedenis van het landschap is af te lezen aan het regelmatige patroon van weilan-
den en slootjes. Maar de rol van de mens is nog niet uitgespeeld: De Wilnisse Boven-
landen zijn aangewezen als natuurontwikkelingsgebied. Een gebiedscommissie wordt 
aangesteld om de inrichting van de nieuwe natuur te bepalen door middel van een 
gebiedsplan. Staatsbosbeheer en Hunnie hechten eraan om hierbij ook bewoners en 
gebruikers te betrekken. Hunnie organiseert daarom vooruitlopend op het gebiedsplan 
een reeks markante excursies, waarvan Hunnie Overleven het hoogtepunt is. Hierbij 
wordt gezocht naar de rol die de mens nú heeft in het natuurgebied. Welke sporen laten 
wij nu na op het land, en wat zijn de natuurverlangens van ons moderne mensen? 

Over deze vragen gaat ook het kassymposium Polder zoekt Liefhebber, dat plaatsvindt 
op zaterdagavond en het zwaartepunt vormt van Hunnie Overleven. Met bijdragen 
van onder anderen dr. Erik de Jong (Artis Professor), Jan Boelen (Z33), Marleen van den 
Ham (Innovatie Netwerk), Clemens Driessen (PhD-onderzoeker WUR), Brynjar 
Sigurdarson (ontwerper), Arjen Damen (filosoof en wildernisgids), Marijke de Bie (Film + 
Design) en Ingeborg Thoral (adviseur publieke ruimte). De presentatie is in handen van 
Andrea van Pol (voorheen Vroege Vogels). 

Daarnaast kun je je 24 uur aansluiten bij verschillende korte belevenissen. Ga bijvoor-
beeld mee met een grasexpert om te horen hoe bijzonder gras eigenlijk is, maak je 
eigen servies van zelfgewonnen klei of kijk mee door de ogen van een jager. Maar je 
kunt ook leren vliegvissen, vogelen, technisch peddelen, polderzwemmen of overleven. 
Wie een echte polderbewoner wil worden kan zelfs in de wei overnachten met een 
wildernisgids. Of je je nu letterlijk wilt onderdompelen in de polder of alleen graag 
naar mooie verhalen wilt komen luisteren, Staatsbosbeheer en Hunnie heten je welkom. 

We zijn te gast bij tuinder Van der Zwet. 
Zijn kas staat op de lijst om gesloopt te worden 
om plaats te maken voor natuur. 
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Voorwoord

In 2010 zijn wij door Centrum Beeldende Kunsten Utrecht / Ella Derksen uitgenodigd 
om aan een pitch mee te doen en na te denken over een bedrieglijk eenvoudige vraag:

Hoe ontsluit je dit gebied (De Bovenlanden) voor recreatie?

Ons antwoord was een publicatie met de titel Gevraagd: Hulp voor in een grote tuin. 
Hierin hebben wij persoonlijke gesprekken met huidige gebruikers van het gebied in 
vijf categorieën gebundeld: cultuur (wie is de recreant en komt hij/zij doen), natuur 
(wat leeft er in het gebied aan flora, fauna maar ook emoties), beheer (wie zorgt er voor 
het gebied en hoe), routes (hoe bewegen mens en dier zich door de polder) en attracties 
(wat zijn potentiële nieuwe attracties, mythes en gebruiken van De Bovenlanden).

Één van onze voorlopige conclusies luidt: 
De Bovenlanden lijken een beetje op een 
reisgids in een buitenlandse taal – relatief 
klein maar des te waardevol, voor wie het 
wil en kan lezen. Wij ontwerpen van 
binnenuit, met lokale kennis, geprodu-
ceerd door specifieke gebruikers van een 
gebied. De bundeling van hun verhalen, 
ervaringen en verwachtingen geeft ons 
inzicht in wat er op dit moment speelt in 
het gebied. Uit de interviews zijn belang-
rijke uitspraken gefilterd, die samen een 
beeld scheppen van de complexiteit en 
rijkdom van het gebied. Daarnaast bieden 
de uitspraken ons handvatten om alterna-
tieve vormen van recreatie te ontwikkelen, 
die geënt zijn op gebiedseigen vormen 
van beheer, productie en waarneming.  
U krijgt spreektaal in schrift te lezen – in deze inheemse woorden en verhalen 
liggen de bijzonderheden van De Bovenlanden besloten. In het vervolg willen wij 
het gebied doormiddel van gespecialiseerde gidsen ontsluiten. De ‘acupunctuur 
benadering’ van Stichting De Bovenlanden (één plek heel bijzonder maken, met 
persoonlijke betrokkenen c.q. liefhebbers) vormt hierbij een belangrijke referentie. 

– Sophie Krier & Henriëtte Waal, voorwoord vooronderzoek, 25 februari 2010 

Tussen ons vooronderzoek en de daadwerkelijke start van Hunnie op 3 november 2012 
heeft o.a. een bezuinigingsronde op de natuurinrichting in De Bovenlanden en een 
Milieu Effect Rapportage plaatsgevonden. Vooruitlopend op het definitieve inrichtings-
plan van de gebiedscommissie, zijn wij afgelopen jaar doelbewust samen met gebruikers 
De Bovenlanden ingetrokken, buiten de gebaande paden. We ontsluiten het gebied 
mental en fysiek door er een vergrootglas op te leggen.

Ons ontwerp voor De Bovenlanden bestaat uit:

Routes
Karakteristieke, gegidste wandelingen die het hedendaagse potentieel van De Boven-
landen verkennen en verbeelden: Vlieg Vissen, Jagen, Klei Putten, Gras Kijken, Wilgen 
Vlechten, Broedt, Overleven, Fluit. Door avonturen vorm te geven rond deze onderwer-
pen koppelen wij lokale wijsheid aan expertise uit de kunst en de wetenschap. De kennis 
die daarbij vrij komt, verwerken wij in op maat gemaakte  attributen voor toekomstige 
bezoekers van het gebied.

Attributen
Speciaal ontworpen buitenuitrusting: Dubbelloops, Klei Putten Servies, Lakenvelder 
Veldlaken, Gut Parka, Veldkapstok en -paskamer.

Veldwerkplek
De Veldwerkplek is een gedachte experiment: kunnen we het landschap anders leren 
lezen en ervaren? En wat is daarvoor nodig?
De Veldwerkplek geeft Hunnie een eigen uitvalsbasis waar we de openheid en de 
kracht van dit bovenland kunnen ervaren. Onderdelen: veldlokaal, doorsnede tafel, 
dekking tafel, kienhout tafel, huidboot, aanlegsteigers, veldkaart.

Lidmaatschap & taal
Het woord Hunnie slaat terug op zij uit De Bovenlanden, en zij die het gebied nog 
gaan ontdekken. Binnen Hunnie hebben we het niet over recreanten maar over 
liefhebbers. Beheerders noemen we verzorgers. Een Hunnie-lid is voor avontuur, voor 
verdieping en voor die andere blik op natuur. Sluit jij je aan bij Hunnie?

Na een jaar intensief veldwerk reflecteren wij graag samen met jou op de rol van de 
mens in het landschap. De natuur, dat zijn wij zelf. Hoe kan de computergeneratie zich 
opnieuw verbinden met de natuur? Met welke nieuwerwetse verhalen, handelingen en 
gebruiken boren we onze natuurverlangen weer aan? Aan welke vorm van natuur willen 
wij bijdragen, nu koeien en kassen uit het landschap verdwijnen? Het nieuwe polderen, 
wat is dat? 

Henriëtte Waal & Sophie Krier
21 September 2013
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Routes

Veldwerkplek

JAGEN ROUTE

LEGENDA

Hier mag gejaagd worden door jager E. op soorten die in de jachtwet zijn 
genoemd: in de Bovenlanden gaat het vooral om eenden en hazen. Dit huurcontract 
tussen jager en eigenaar loopt nog tot 2014. = Benuttingsjacht  

Hier mag uitsluitend gejaagd worden op soorten die schade veroor-
zaken bij boeren. In de Bovenlanden zijn dat veelal overzomerende ganzen. 
Verhuurd aan Wildbeheereenheid Vecht en Venen.
= Schadebestrijding en wildbeheer

ʻhet haasʼ, jachtseizoen: 15 Oktober t/m 31 December

brandgans (niet schieten)

nijlgans

rietgans (niet schieten)

grauwe gans (enige overzomerende gans in de Bovenlanden),
schadebestrijding richt zich vooral op de grauwe gans

canadese gans 

kolgans

wilde eend, jachtseizoen: 15 Augustus t/m 31 Januari

Attributen
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Inleiding

In het eerste deel van de avond vliegen we wezenlijke vragen aan vanuit de filosofie, 
de natuur, de technologie én de kunst in een dubbellezing en een praktijkstudie. Artis 
Professor Erik de Jong zet ons aan om de natuurbeschermer, die in ons allen schuilt, 
adem- en bewegingsruimte te geven. Zijn we in staat om volledig op te gaan met en in 
de dingen om ons heen? Met de tweede spreker dalen we weer naar de grond, maar 
blijven we radicaal denken: curator Jan Boelen (Z33) confronteert ons met toekomst-
scenario’s waarin natuur, mens en economie een geheel nieuwe rol krijgen.  
Phd onderzoeker Clemens Driessen schotelt ons daarna lastige vraagstukken voor in 
een betoog over de invloed van technologie op onze verhouding tot dieren. Zijn melk- 
robot, oerkoe en het pastorale landschap van weleer tot een nieuwe, hybride wildernis 
te combineren?

Na de pauze gaan we in discussie met lokale ondernemers, ontwerpers, beleidsma-
kers, wetenschappers èn elkaar rond een drietal stellingen over natuur, recreatie en 
onze eigen rol daarin. In het publiek zitten gespreksaanjagers die Hunnie special 
heeft uitgenodigd: Natuurdoeners.nl, Marcel van Ool (SBB), Denkkracht Utrecht, 
Henk Groenewoud (EZ), Hiske de Ridder (oa Boerenverstand), Frans ter Maten (LEU), 
Teun Castelijn e.a.

Tot slot dompelen we ons onder in de wondere wereld van ontwerper Brynjar Sigurdarson. 
In zijn film Bullfish bivakkeert een kluizenaar in een hutje bij een groot meer in IJsland 
om een “stiervis” te vangen en te doden. Dat is niet zo gemakkelijk: De vis is heel 
groot en agressief (de agressie richt zich vooral op het gezicht) en is al jaren niet meer 
gesignaleerd. Verwondering gegarandeerd!

screenshots genomen tijdens 
het editen van de filmfragmenten

Programma

17.30  Streek-o-logisch avondmaal, bereid door chefkok & cateraar David Hague 
 (Kweektuin Mijdrecht) en slager Simon Dros

19.30  Oversteek naar locatie, Floraweg 57, Noordse Buurt (20 min)

Inloop  Bovennatuurlijk filmfragment # 1

20.00   Hunnie voorwoord

20.05   Bovennatuurlijk filmfragment # 2

20.10   Over de 10.000 dingen, Artis professor Erik de Jong.

20.30   Natuur is politiek, Z33 directeur Jan Boelen

20.55   Bovennatuurlijk filmfragment # 3

21.00   Van oerkoe tot melkrobot en terug, PhD onderzoeker Clemens Driessen

21.10   Bovennatuurlijk filmfragment # 4

21.15   Pauze

21.30   Bovennatuurlijk filmfragment # 5

21.35   Debat over het nieuwe polderen o.l.v. Andrea van Pol (Vroege Vogels) 
 met Erik de Jong, Ingeborg Thoral (Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit), 
 Marleen van den Ham (Innovatie Netwerk), Clemens Driessen, 
 Henriëtte Waal (Hunnie)

22.30   Hunnie film: Bullfish, Borgþór Sveinsson (20’’) 
 van Brynjar Sigurdasson (IS), 2012

23.00  Einde

Bovennatuurlijke filmfragmenten samengesteld door Marijke de Bie met o.a. werk van 
Daniel Askill, François Lombarts, Levy van Veluw, Lucky People Center International 
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HUNNIE STELLINGEN

1. WE HEBBEN NIET TE MAKEN MET  
EEN MILIEUCRISIS MAAR MET EEN 

IDENTITEITSCRISIS

2. ONZE BEHOEFTE AAN ZELF- 
REALISATIE IS DE SLEUTEL  

TOT DE NATUURPROBLEMATIEK

3. NATUURBELEID MIST  
DE MENSELIJKE MAAT (NATUURBEHEER 

IS EEN MENSEN-DING)

4. RECREATIE MOET WORDEN  
AFGESCHAFT (DE GEMIDDELDE  

RECREANT BESTAAT NIET)

5. LANDSCAPE IS BORING

6. EEN PAD IS …
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Andrea van Pol (1962 Amsterdam) is 
presentator. Van Pol studeert Italiaans, maar 
belandt als snel bij de radio. Vanaf 1991 
presenteert ze een feministisch nieuwspro-
gramma bij de lokale Amsterdamse radio. 
Daarna is ze onder meer redacteur bij de 
Tros Nieuwsshow en Laat de Leeuw, 
presenteert ze een culturele talkshow in 
centrum De Balie en heeft ze een kunst-  
en cultuurprogramma bij RTV Noord-Holland, 
Pols Hoogte. In 2001 volgt ze Karin van den 
Boogaert op als presentatrice van Vroege 
Vogels. Sinds haar vertrek stort van Pol zich 
als presentator en dagvoorzitter op kunst, 
duurzaamheid, mode, natuur èn sport.
www.andreavanpol.dds.nl

Erik de Jong is per 1 september 2009 
benoemd tot bijzonder hoogleraar Cultuur, 
landschap en natuur aan de Faculteit der 
Geesteswetenschappen van de Universiteit 
van Amsterdam (UvA). De Jong is verbon-
den aan Artis als adviseur van de vernieu-
wingsplannen. Elke woensdagavond tussen 
20.00 en 21.00 uur is de Artis-professor te 
beluisteren bij het Radio 6 programma De 
Avonden. In zijn item ‘Berichten uit Artis’ 
bespreekt De Jong nieuws uit Artis. De Artis 
Academie organiseert diverse collegereek-
sen. ‘Natuur en kunst: samenhang of tegen- 
stelling’ en de collegereeks microbiologie, 
over de microbiële wereld. 
www.artis.nl

Jan Boelen (BE) studeerde af als product-
ontwerper aan de Media & Design Academie 
(KHLim) in Genk (BE). In 2002 stichtte hij 
kunstencentrum Z33 in Hasselt. Als directeur 
en curator maakte hij spraakmakende 
tentoonstellingen over hedendaagse kunst 
en design, en initieerde het Z-OUT project 
en Manifesta 9: Limburg. Boelen is voorzitter 

van het comité voor Architectuur en Design 
van de Vlaamse Gemeenschap en leidt de 
masteropleiding Social Design aan de Design 
Academy Eindhoven. 
www.z33.be

Clemens Driessen (MA, University of 
Amsterdam; MSc, Delft University of 
Technology) is post-doctoral researcher at 
the Ethics Institute, in the Department of 
Philosophy of Utrecht University. He expects 
to obtain his PhD from Wageningen 
University in the course of 2013 with a thesis 
on the co-evolution of moral concerns and 
technological change in animal farming. 
Previously he researched the paradoxical 
character of ‘rewilding’ as a form of nature 
management, and did archival research 
tracing the fraught genealogy of ‘back-bred’ 
Heck cattle. At the Ethics Institute Clemens is 
pursuing his interest in the interplay of 
animals, ethics, science and technology in a 
project on the moral status and welfare of 
fish, in cooperation with the Department of 
Animals, Science and Society of Utrecht 
University, Radboud University Nijmegen and 
Wageningen University. 
www.uu.nl
www.wildexperiments.com 

Ir. Marleen van den Ham (1973) 
studeerde bosbouw (interspecialisaties 
‘Westerse bosbouw’ en ‘recreatie en 
toerisme’) aan de WUR. hierna wrekte zij 
als onderzoeker bij Alterra en als beleidsme-
dewerker ‘natuur en recreatie’bij Streekge-
west Oostelijk Zuid-Limburg. In 1999 trad zij 
in dienst bij het Ministerie van LNV. Tot 2004 
vormde zij bij de toenmalige regionale 
beleidsdirectie een schakelpunt tussen de 
provincies en het Rijk voor de dossiers 
‘cultuurhistorie, recreatie en groengebie-
den’. Van den Ham is verder betrokken 
geweest bij het team ‘Ecologische Hoofd-
structuur’, en de werkgroep ‘biomassa uit 
natuur, bos, landschap en de houtketen’. 
www.innovatienetwerk.org

Ingeborg Thoral is landschapsarchitect en 
stedenbouwkundige en leidt een eigen 
adviesbureau in Utrecht dat adviezen 
verzorgt over ruimtelijke kwaliteit voor stad, 
land, overgangszones en infrastructuur: 
Mixst Urbanisme. Per 1 februari 2013 is 
Thoral voor een periode van twee jaar 
aangesteld als onafhankelijk provinciaal 
adviseur ruimtelijke kwaliteit. In deze functie 
signaleert zij kansen en geeft zij advies aan 
het provinciaal bestuur en aan ruimtelijke 
partners. Daarnaast is zij docent bij diverse 
onderwijsinstellingen (waaronder de HKU in 
Utrecht) en is ze lid van de adviescommissie 
Stedenbouw van het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie.  
www.provincie-utrecht.nl

Marijke de Bie CICADA Studio creates, 
researches and curates innovative use of film 
in contemporary art, visual culture and 
avant-garde fashion. CICADA Studio works 
on a personal level with an international 
network acclaimed (or yet to be) film 

makers, designers, artists and organisations 
on projects varying in size. Focusing on 
design, architecture, technology, fashion 
and their subcultures. 
www.marijkedebie.com

Henriëtte Waal (1982) studeerde af als 
ontwerper publieke ruimte (Design Academy 
Eindhoven) en interieur architect (MIA, 
Sandberg Instituut) met een focus op tijdelijk 
gebruik van leegstand. Sinds 2013 geeft ze 
les aan de master Social Design van de 
Design Academy Eindhoven. Haar werk 
varieert van ontwerpend onderzoek tot 
ruimtelijke interventies, product ontwerp, 
fotografie en video en begeeft zich op het 
snijvlak van kunst, ruimtelijk ontwerp en 
antropologie. Projecten centreren zich rond 
complexe sociaal maatschappelijke vraag-
stukken, onze relatie met het landschap, de 
tijd en met elkaar. Vanuit intensief veldwerk 
op locatie geeft Waal vorm van binnenuit, 
gebaseerd op een specifieke context en zijn 
gebruikers. www.henriettewaal.nl

Sophie Krier (Lux/BE) is based in Rotterdam 
and explores the peripheries of the design 
field through collaborative projects in the 
public and social sphere. Film, language 
and spatial installations form her body of 
work. Krier has curated symposia on 
education, craft, and visual culture; current 
topics of study include the debt issue and 
our commitment to nature. Krier writes about 
design processes in the self initiated journal 
Field Essays (issued by Onomatopee). 
Between 2004 and 2009 Krier was head of 
designLAB (Rietveld Academie). She lectures 
and conducts international workshops 
regularly. In short, Krier develops tools for 
collective narration and reflection. 
www.sophiekrier.com 

O
ntw

erper en curator
Jan  Boelen
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Word lid!

Hunnie in de Bovenlanden werd het 
afgelopen jaar ondersteund door  
Programmabureau Utrecht-West / 
Provincie Utrecht, Stichting DOEN, Fonds 
voor Cultuurparticipatie en Prins Bernard 
Cultuurfonds. Deze subsidie is gebruikt 
voor het onderzoeken, ontwerpen, 
realiseren en bijeenbrengen van Hunnie 
zoals het nu is.

Graag willen we ook overleven  
na Hunnie Overleven!

Waarom?  
Omdat we denken een boeiende programmering voor deze polder te 
hebben benoemd, met gebiedsspecifieke producten en mogelijkheden, die 
er naar snakt om voortgezet en uitgebreid te worden. Omdat het afgelopen 
jaar  een interessant netwerk bijeen is gebracht wat we graag koesteren. En 
omdat we er van overtuigd zijn dat natuurverlangens vanuit de mensen zelf 
moeten kunnen worden uitgewerkt en dat we daar nog veel plezier aan 
gaan beleven!

Als fijnproever van de Hunnie-manier, en pionier van het eerste uur vragen 
we u daarom zich bij ons aan te sluiten.Hunnie biedt een platform om 
nieuwe natuur-idealen en fantasiën te verkennen, te testen en te reflecteren: 
Het Hunnie lidmaatschap. Door lid te worden van Hunnie wordt je deel van 
het kunstproject, een interessante groep mensen en een bijzonder gebied. 
Als Hunnie-lid kun je bijvoorbeeld eigen onderwerpen inbrengen of actief 
betrokken zijn bij de verduurzaming van dit project. Hoe meer leden, hoe 
meer Hunnie!

Graag lijven we je in als lid op onze site. Meld je nu aan op www.hunnie.nu 
Of mail (ook vragen en/of opmerkingen) naar: contact@hunnie.nu

Steun hunnie voor 5 euro en ontvang 
de hunnie leden-pin!

Hunnies een-na-jongste  
lid Josipa met hunnie-pin!

Bertus Ruitenbeek, wilgenvlechter Sven Hoogerhoud  
en Sophie Krier met de Hunnie Huidboot
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Bronnen:

Bram Esser, 10 regels voor het nieuwe 
reizen www.bramesser.com

Natuurdoeners 
Onze missie is om Nederlanders aan te 
moedigen zichzelf te transformeren tot 
doeners. Doeners voor de natuur! Door 
laagdrempelige, eenvoudige mogelijkheden 
aan te bieden om iets voor de natuur te 
doen in en om je huis, in je buurt, tussen 
de akkers, op je werk, overal. Samen 
creëren we een leefwereld die steeds meer 
natuur omvat: je loopt je voordeur uit, door 
de straat, het platteland op, een natuur-
gebied in, zonder het eigenlijk te merken. 
natuurdoeners.nl

Denkkracht Utrecht 
Denkkracht Utrecht is een netwerk van 
alumni van de Universiteit Utrecht.  
Wij leveren denk- en doe-kracht binnen 
de publieke sector. 

Hiske de Ridder 
Vragen, ontmoeten, verkennen,  
bespreken, samenwerken? Hiske de 
Ridder gelooft in energieke inzet voor een 
stimulerende samenwerking. 
http://www.conpuls.nl/

Henk Groenewoud
http://henkegroenewoud.wordpress.com

Marcel van Ool, Het verlangen naar buiten
http://buitenplaatsen.wordpress.com/

Teun Castelein
http://www.teun.nu/

Frans ter Maten
http://www.landschaperfgoedutrecht.nl/

Hunnie bedankt

Haar droomteam Bertus Ruitenbeek,  
Auke Triesschijn (grafisch ontwerp),  
Karel Sybesma (uitvoering Veldwerkplek), 
Ria Waal (pr), Lucy van Kleef (productie), 
Ella Derksen (ambassadeurshap),  
Sanne de Rooij (communicatie),  
Conor Trawinski (stagiair Veldwerkplek), 
Christiaan Bakker (Veldkaart en Dubbel-
loops), David van der Veldt & Lucja 
Pindor (opbouw), Sjoerd Knibbeler &  
Roel van Tour (fotografie), Wiro Felix & 
Jaap Veldhoen (camera), Johan Baaij 
(web design), Mara Skujeniece (Lakenvel-
der Veldlaken), Elisabeth Leerssen (Gut 
Parka), Nico van Oosten (Schietschilderij), 
David Hague & Simon Dros  
(Streek-ologisch Maaltijd), Master Social 
Design Academy Eindhoven (Conversation 
Pieces about Nature).

Wereldgidsen Eduard & Jitske van 
Adrichem (gidsen Jagen), Kees de Vries  
& Herman Wissink & Krijn Bok (gidsen 
Vlieg Vissen), Alain Barthélémy (gids 
Vlieg Binden), Dick Smit & Ineke Bams  
& Martha Renes (gidsen Gras Kijken), 
Arjen Damen (gids Overleven), Sven 
Hoogerhoud &  Thomas Triesschijn &  
Jan van Schaik (gidsen Wilgen Vlechten en 
Fluit), Ad Hoekstra & Harry Zoutendijk & 
Peter Waal (gidsen Vogelen), Jan van ‘t 
Riet & Hanneke Oort (gidsen Klei Putten),  
Mark Maier (Technisch Peddelen),  
Ben Roeleveld & Arie van Oosterom 
(gidsen Lakenvelder Naamdoop), 
François Lombarts (gids Polder Waden).

Eigenlijk valt er niet te overleven in de 
Bovenlanden. Het is hier veel te klein. 

- Wildernisgids Arjen Damen

Haar adviescomité Hans van der Markt, 
Jeroen Boomgaard, Tracy Metz, Jeanne 
van Heeswijk, Janneke Wesseling, Erik de 
Jong, Jan Boelen.

En alle mensen met wie we de afgelopen 
jaren gesproken en gehunnied hebben,  
bij wie we te gast zijn geweest en die we 
onmogelijk hier allemaal kunnen noemen, 
maar zonder wie Hunnie niet zou zijn 
geworden wat het is.

Colofon

Hunnie is een project van ontwerpers 
Henriëtte Waal & Sophie Krier, ontwikkeld 
in opdracht van Centrum Beeldende Kunst 
Utrecht (Ella Derksen) en mogelijk gemaakt 
door Programmabureau Utrecht-West / 
Provincie Utrecht, Stichting DOEN, Fonds 
voor Cultuurparticipatie en Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Hunnie is per 1-1-2013 
ondergebracht bij Landschap Erfgoed 
Utrecht. Hunnie dankt dit avontuur mede 
aan Zorgboerderij Amstelkade, SBB, 
Museum de Ronde Venen, De Kweektuin 
en alle gidsen.

www.hunnie.nu

grafisch ontwerp: 
hunnie & studio auke triesschijn 

fotografie: 
hunnie & auteurs (zie bronnen) 
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