
Louis Le Roy karakteriseerde zijn projecten zelf met de aanduidingen "Wilde tuin", "Creatiefmilieu", "Hoogcomplexe syste
men", "Eco-kathedralen", "Mijn terrein in Mildam", "Een ruimielijk landschappelijke oj stedelijke structuur", "Milieutuin", 
"Paradijsje", "Waarachtig naiuurlijk ecosysteem", "Landgoed", "Centrum van creativiteit", "Dynamiscn creatief project", 
"Botanische parktuin", "Contrastwereld", '"t Land", "Chaostempel". U ziet de naamgeving is al complex

' We proberen met de weergave van een deel van een serie langdurige gesprekkende wirwar vanfeiten en meningen rond de
 
ecotect uit Oranjewoud(Friesland) te ontrajelen. We praatten over de visuele belevingswaarde van zijn eco-kaihedrale pro

jecten. We spraken over soortkeuze. beheer, creativiieit, deskundigheid. stedebouwen complexiteit.
 
Elke plantengemeenschapen elke plantensoort heeft zijn eigen milieu nodig. Terwille van het behoud beschermen en behe

ren we een rijkgevarieerde flora en levensgemeenschappen, die dikwijls een zeer lange tijd nodig hebben gehad - vaak in
 
samenwerking met de mens - om zich te ontwikkelen tot wat ze nu zijn.
 
In de beginnende projecten van Le Roy gelden andere zienswijzen. Zijn "Wilde tuin'' dient als een continu dynamisch sys

teem begrepen en geaccepteerd te worden.
 
De zicn in Duitsland vol zelfspot noemende "Okoteujel" schudt tal van vanzeljsprekendheden door elkaar. Dat kan zeer ver

frissend werken. Zo van: de aarde is rond, maar waarom is dat ook al weer zo?
 

Gesprekken met Louis Le Roy 
Deel 2: Ieder mens heeft het natuurlijke recht 

om zijn eigen habitat vorrn te geven en 

daadwerkelijk bij te dragen 

aan de vorrngeving van zijn eigen cultuur. 

Ben J. Veld 

- In Vrij Nederland (11.7. '81) las ik 
dat u de idee heeft verbreid, dai als je 
de natuur haar gang laat gaan er van
zelf een mooie, natuurlijke tuin ont
staat. Is dat correct? Het doet me den
ken aan de dichtregels van Leo Vro
man: "Ach wat groeit het leven goed 
als het niet van mensen moet." 

"Onzin. Ten eerste moet je "mooie" 
weglaten en verder ontstaat er geen 
tuin. In de natuur ontstaat geen tuin. 
Een tuin is een omschreven, klein op
pervlak. Er ontstaat in de tijd wei een 
natuurlijk geheel, een complex geheel. 
Een tuin is afgebakend, een soort ei
landvorming in een natuurlijk proces. 
Als je over die regels van Vroman na
denkt, zie je dat ze verwarring kunnen 
stichten. Hij denkt dat het zonder de 
mensen beter gaat. Ik ga juist uit van 
de samenwerking van planten, dieren 
en mensen." 

- Hoe bepaalt u de soonkeuze van de 
planten die u aanbrengt ? 

"Ik heb geen soortkeuze. Er wordt ge
woon geplant. Als ik een soortkeuze 
zou maken, dan perk ik mezelf al in. 
Die wordt dan bepaald door mijn ver
moeden dat die planten, in die samen
stelling, in dat milieu wei zullen pas
sen. Terwijl in dit land miljoenen rij
dende auto's zorgen voor zaadversprei
ding en dus zorgen voor veranderin
gen. MUn soortkeuze wordt dus door 
die dynamiek vemietigd. Tenzij ik ein
deloos blijf wieden. Maar dat heeft 
niets met ecologische processen te ma
ken. 
Ik plant een zo groot mogelijke varia
tie en Iaat de natuur bepalen wat uitge
schakeld wordt en hoe die planten zicb 
zullen vervlechten." 

- Van veel planten weetje toch van te
voren, uit ervaring en waarneming in 
de natuur oj ze het op een bepaalde 
plaats zullen gaan doen of niet. En 
anders bestaat er tegenwoordig goede 
literatuur. 

"Die informatie wordt verkregen door 
waameming van een bepaalde bestaan

de situatie. Die situatie is ecbter nooit 
te verdubbelen op een andere plek in 
Nederland. 
Niemand kan aUe standplaatsfactoren 
zo goed kennen, dat bij met zekerbeid 
kan voorspeUen of een soort bet de ko
mende halve eeuw zal redden op een 
bepaalde plaats: zonder hulp van de 
mens wel te verstaan." 

Geplante bomen hebben vaak een 
groot aanpassingsvermogen, maar is 
hun verschijning ook optimaal, zullen 
zijn zaden daar ook kiemen en overle
ven de kiemplantengoed? 

"Volgens bet boekje zouden er op het 
terrein in Mildam geen essen thuisho

ren. Nu, na 20 jaar tref je er voor het 
eerst duizenden zaailingen van de es 
aan. Blijkbaar heeft de complexiteit ter 
plaatse zich zodanig ontwikkeld dat nu 
de voorwaarden gunstig zUn voor de 
ontwikkeling van een gigantiscb aantal 
zaailingen. 
Ik wist dat niet, omdat ik ook altijd on
bewust de rol van de tijd uitscbakelde 
in mijn waamemingen. Weer een reden 
waarom ik de ontwikkeling van eco
katbedralen bepleit." 

Oase herfst 1996 6 



Fragment van de eco-kathedraal in Mild am fo ro: Ben J. Veld 

- Kiest u planien die in de omgeving 
groeien of gewoon die u mooi vindt? 
Hebt u voorkeur voor bepaalde soor
ten? Als ik een soonkeu:e maak heb ik 
bepaalde bedoelingen... 

"De meeste tuinen zijn gekoppeld 
aan de smaak van degene die hem aan

legt en beheer t, 
DOl mag toch ? 

Ja, maar niet als je ecologisch te 
werk will gaan. Dan ga je uit van de 
natuur, De natuur heeft niets mel uw 
smaak le maken." 

- Als je de mens als een geintegreerd 
deel van de natuur beschouwt dan kun 
je zijn inbreng, zijn beheer, zijn wie
den tocn ook opvatten als een ecologi
sche factor? 

"Prima, maar wacbt die mens dan op 
war de natuur gam doen in de tijd? Dat 
doet de tuinarchitect niet en de heem
tuinbeheerder ook niet. Die zegt: en nu 
ga ik beberen! Weg ecologisch proces, 
weg ontwikkeling naar complexiteit ' 
Bovendien: het vereist vakmanschap 
om te welen welke planten je verwij
den en welke je laat staan. Daardoor is 
de heemtuin ertoe veroordeeld het do
mein van de ingewijden, de deskundi
gen le zijn. In het eco-kathedrale pro
ject kan ook de bevolking meedoen. 
Daar mik lk op. 
Wieden stoort de procesgang en is 
daardoor onnatuurlijk. Het is vanuit 
plantensociologisch standpunt gezien 
een zeer onjuisle handeling, omdat je 
planten belemmen in wat ze willen: 
onderlinge vervlechting." 

- Voor het ontstaan van een stabiele 
levensgemeenschap is ruimte en tijd 
nodig. Krijgt hij die van u als u steeds 
aan het werk bent en dus onrust ver
oort aaki? 

"Als we bet hebben over de natuur als 
proces, dan kunt u niet spreken van een 
stabiele gemeenschap. Een stabiele ge
meenschap is buiten het natuurlijk pro
ces geplaa tst, lk wil een stabiele ge
meenschap dus niet als eindproduct be
schouwen." 

Moeten we de eco-kathedraal in 
Mildam aanduiden als "het gebouwde 
landschap", als "cultuurtechniscn pro
ject" ofanderszlns? 

"Natuurlijke processen zijn bouwende 
processen. De natuur bouwt zichzelf. 
Het woord 'bouwen' is hierbij van emi
nent belang." 

- U zegt dot mensen met behulp van 
vrije energie en creaiiviteit natuurlijke 
complexe processen kunnen opstarten. 
Welke processen zijn dot en kuru u 
aangeven hoe we ons die complexiteu 
concreet kunnen voorstellen? Bij uw 
tenioonstelling in het museum Willem 
van Haren te Heerenveen spreekt u 
van de noogcomplexe werkelijkheid. 
van een "liypercomplexe samenle
ving". van "complex, complexer, COIll

plexst" . Het duizeli me. Moet het bij 
natuurprojecten echt die kant op? De 
betekenis van het stapelen met stenen 
ondersclirijf ik. Maar lvie kan dit SlO

pelen met 1V00rden volgen? 
"Ik zal u antwoorden met de eerste 

zin van bet boek "Complexity" van 
Mitchel Waldrop (U .S.A.): "Dit is een 
boek over de wetenschap van de com
plexiteit, een onderwerp dat zo nieuw 
en veelomvattend is, dat niemand ei
genlijk precies weet waar haar grenzen 
liggen en hoe wij haar kunnen definie
ren." 

- Dus een vaag begrip dai we voorlo
pig in de communicaiie met medewer
kers en de overheid betel' nog IIWQr 
niet moeten gebruiken? 

"Als ik tegen een politicus zeg: ik 
streef cornplexiteit na, dan zegt hij: 
wilt u dat even tekenen? Dat is dus on
mogelijk . Als i.k bij de eco-kathedraal 
streef naar complex iteit, dan doe ik dat 
met mijn eigen vrije energie. Dan is 
voor mij de grens van rnijn bijdrage 
aan de complexiteit gelegen in de grens 
van mijn energie-input. Ik alleen kan in 
mijn leven geen complex systeem rna
ken. Er zullen tientallen generaties no
dig zijn om het werk dat i.k begin voort 
Ie zeuen naar een hoog complex sys
teem. En dan bevinden we ons in het 
jaar 3000... en niet in 2010. Op verge
lijkbare wijze is de kathedaal van 
Chartres ontstaan!" 

- En wat is daarbi j de 1'01 van de des
kundigen (kunstenaars, biologen, 110
venie rs, arcltitecten enz. )? 

"We zijn speci alis tjes geworden, We 
hebben geleerd ons bezig te bouden 
met onderdee ltj es. We denken bijvoor
beeld aileen economiscb. Of aileen ar
tistiek. Of politick . Bedrijfsrnatig of 
botanisch. Daardoor leerden we af oog 
te bebben voor de totaliteit van de na
tuur. 
Omdat mensen geisoleerd raken van 
hun natuurlijke omgeving moeten ze 
veel aan specialisten overlaten en zijn 
daardoor gemakkelijk manipuleerbaar. 
De burger moet zelf weer daadwerke
lijk deel kunnen hebben aan de vorm
geving van zijn eigentijdse cultuur. De
ze gedachte stuit bij de zogenaamde 
specialist op weerstand, omdat die nog 
altijd voorop wenst te lopen in de stoet 
der rnensheid; hij maakt zich waar, 
verdient eraan en wil binnen het sys
teem de zeggenschap hebben. 
Die specialist karl een grote rol gaan 
spe!en, indien hij bereid is te erkennen, 
dal zijn welenschap een deelwelen
schap is en dal hij die in dienSl wi! stel-
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len van ontwikkelingsprocessen. De 
specialistische deskundige zaJ een ka
talysator moeten zijn. Hij staat open 
voor eindeloze ontwikkelingen die hij 
niet kent en kan voorzien." 

- En wat is de rol van de deskundige 
Le Roy in dit verhaal? 

"Ik ben kunstbistoricus - schilder, be
zig aJs creator in mijn gebied; gebruik 
mijn creatieve potentie in de steer van 
de Homo ludens van Huizinga. In dit 
gebied ben ik dan de deskundige, aJs u 
het zo wilt noemen. lk wil aJs kunste
naar niet in een productiewijze verval
len en continu meer van hetzelfde ina
ken." 

- Hebt u als kunstenaar een prineipi
eel andere benadering van de openba
re ruimie dan de politicus, de amble
naar, de planoloog? 

"Ja, ik probeer het tweedimensionaJe 
oorzaak-gevolg denken te vermijden. 
Ikben gericht op de ververwijderde 
toekomst, Zij zijn dicht bij huis bezig 
in een periode van twee jaar en ieder
een wordt gedwongen daarin mee te 
gaan. Toen ik tegen een wethouder zei 
dat ik voor betjaar 3000 bezig ben rol
de bij om van het lachen. Hij zei: ik 
ben nog niet eens met 2000 bezig! Hoe 
trek je die mensen voor de vaJkuil van 
de kortetermijnbeslissingen weg? Die 
wethouder keek wat op mijn land rond 
en zei: "U bent zeker bijna klaar." lk 
zei: "Nee, ik begin pas." Hij: "Hoe 
hoog gaat dit worden?" Ik: "Zo'n 200 
meter." 
Als je de tijd uitscbakelt kom je in sa
menwerking met de natuur nooit bij 

.een complexiteit. Ook niet aJs u de 
mens (de burger) uitscbakelt. De mens 
kan in een natuurlijk systeem aJleen 
goed functioneren als hij energie, ruim
te en tijd ter beschikking heeft. Voor 
(vrije) energie zorgt de mens zelf, voor 
tijd en ruimte dient de overheid te zor
gen. Als een deel van de stadsbevol
king in mijn gedachtegang rneegaat 
dan kan er een successie van ontwikke
lingen plaatsvinden. Dan krijgt de bur
ger de vrijheid om aan te tonen dat vele 
benaderingen mogelijk zijn. Het poli
tieke systeem is mfjn katalysaror." 

- Bent u bi] de eco-kathedraal al bo
ven de funderingen uitgekomen ? In 
welkefase bevindt het project zich? 

"Als we de eco-kathedraaJ beschou
wen aJs uiteindelijk bet hoogstcom 
plexe systeem, dan kan ik tijdens mijn 
leven aileen maar met de funderingen 
bezig zijn. 
U moet het niet teveel naar de echte 
kathedraaJ projecteren. Het is voor te 
stellen dat binnen zo'n structuur bouw
kundig begaafde medewerkers die min
der belangstelling voor planten hebben 
in de richting gaan van een echt ge
bouw, terwijl in planten ge"interesseer
de medewerkers meer aan de botani
sche kant werken. lk ben op 3 ha. bezig 
beide moglijkheden te vervlechten. Er 
staan nu torens van 7,5 meter en ik ben 
bezig met torens van 10 meter. Zet je 
die bij elkaar, dan kun je ruimten gaan 
overkoepelen. Dar kan eindeloos door
gaan. Dan krijg je niveaus waar plan
ten weer overheen groeien. Ik heb nu 
zo'n 1200 tientonners met materiaal 
verwerkt. Ik zie weI boever ik kom in 
mijn leven. Voor mij geen pensioenge
rechtigde leeftijd van niet-werken, 
want ik werk tot mijn laatste adem
tocht ." 

Welke werkzaam
heden verricht II 

naast het planten en 
het bouwen mel 
steen? 

"Eigenlijk geen. Ik 
voer immers geen be
heer uit, zoals in het 
algemeen gebruike
lijk is in tuinen. Ik 
heb een grasveld on
gemaaid 30 jaar laten 
liggen. Een unicum 
in Nederland! En dan 
lees ik in boeken dat 
dat niet kan!" 

. Wal we zien is het 
fundament van een 
stenen bouwwerk, 
maar ook het funda
ment van een groei
ende structuur \'Oil 

stenen en planten. 
Wat is het belong 
van de planten in dit 
verhaal ? Of goat het 
in dii stadium nog 
vootnamelijk om 
vormgeving? 

"Neen, de planten 

zijn direct aJ nodig. Waar ik me om
keer komen de planten acbter me aan. 
Ga maar kijken! Die zoeken hun weg 
binnen de structuren . Die planten ko
men aangewaaid, of met de vogels of 
ik introduceer ze. Ik zeg niet: die plant 
moet op de plaats blijven staan waar ik 
hem gezet heb. De plant kan zicb ver
plaatsten naar waar hij wil en niet naar 
waar ik wi\. Die gelegenheid bied ik. 
En er is bij mij meer gelegenbeid aan
wezig orndat ik niet aJleen in het platte 
vlak werk. lk dwing geen wilde plan
ten te blijven groeien op plaatsen die 
qua voorwaarden afwijken van de mi
lieus waar ze vandaan komen." 

- Zoals je mel stenen werkt kilnje ook 
verschillende grondsoorten aanbren
gen, gradienten laten ontstaan. 

"Dan zou je alle voorwaarden van aJ 
die planten moeten kunnen kennen. 
Wie durft dat van zicbzelf te zeggen? 
Als je zo wilt werken, mij best. Maar 
het dan een natuur-tuin te noemen, dar 
gaat mij te ver. Dat beeft met natuuren 
natuurlijke processen weinig te ma
ken." 

Louis Le Roy in Mildarn [oto: Ben 1. Veld 
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- Aan welke cultuurvormen voelt u 
zicti verwant? 

"Aan echt bouwende culturen, waarin 
de cultuur als bouwend proces tot stand 
komt. Zoals bij de Azteken, de Maya's, 
het oude Egypte , de Romeinse cultuur. 
Het bouwende element is voor mij al
tijd hoofdzaak geweest." 

- Vroeger maakte de kathedraal dee! 
uit van een organisaiie waarin een al
lesonivauend zingevend verband werd 
geschapen. Waarin mensen werd vet
teld wat het doel van net leven is. 
Sinds de secularisatie is dat voor een 
dee! weggevallen. Ziet u in uw stoutste 
dromen de eco-kaihedraat ook in dat 
licht? 

"Ja, maar niet in mijn dromen, maar 
zuiver als pragmaticus. De kathedraal 
van Chartres werd mogelijk omdat de 
tienduizend werkers in het geloof de 
garantie hadden dat ze in de tijd kon
den werken, want religie is eeuwig. 
Omdat de godsdienst voor een groat 
deel is weggevallen maar de ecologie 
als natuurproces eeuwig is, koppel ik 
de creatieve potentie van de mens niet 
aan het geloof bij de kerkebouw, maar 
aan de natuur als eeuwigdurende 
waarde. Daarom is het een eco-kathe
draa!." 

Louis Le Roy voelt zich sterk verbonden met "bouwende culturen" . Cabane du pla

teau des Claparedes (Luberon, Frankrijk). Naar: Pierre seche en Provence, 1986.
 In Museum Willem van Haren te Hee

[010: Ben 1. Veld renveen bevindt zicli permanent een 
informatiewand over de eco-kathe

- In Mildam maakt II gebruik van he! Kan de eco-kathedraal als kunst draal. Naarmate het project rich onto. 
door de gemeente Heerenveen ver werk beschouwd worden? wikkeIt wordt de presentaiie aange
strekte restmateriaal: gebroken stoep "Niet als u her als een eindproduct past. 
randen, bekapte straatklinkers, be beschouwt. WeI als u een evoluerend 
schadigde trottoinegels, ontwaie kunsrwerk bedoelt met dezelfde doel Louis Le Roy woont op de Prins Bern
ringsputjes, oud rioieringsmaieriaal, stelling als de natuur: het bereiken van hardweg 25, 8453 XC Oranjewoud. 
resten zand en aarde met daardoor de hoogste complexiteit." Het ruim 3 ha. grote Eerste Europese 
heen pollen gras, afgestoken zoden ell Eco-kathedrale Project bevindt zich 4 
andei organiscti materiaal. Kan het - U maakt tiet. dus u bent de kunste km ten z.o. van Heerenveen aan de 
ook met ander materiaal of'zonder? naar die... Yntzelaan in Mildam en is - to 111Oge

"Met turf, hout of beton kan ook. "Nee, ik werk in een eco-kathedraal lijk. na telefonische afspraak - penna
Zonder materiaal kun je geen driedi systeern. Oat niet door mij finaal be nent voor het publiek toegankelijk. 0 
mensionale structuur maken en maak paald wordt, maar waarvan lk de aan
je geen complexe ontwikkelingen mo zet gemaakt heb. Ik ben de grondleg Ben J. Veld is o.a. biologiedocent 
gelijk. De bodem van Nederland is ger en zal het overdragen. Ik werk in en mede-iniuatiefnemer van de 
grotendeels vlak en arm aan structuur. een combinatie van natuurprocessen en Werkgroep Ecologische Tuinen Arn
Dus boven het platte vlak uit' creatieve processen." hem. Hi} geeft ook regelmatig lezin
Ik maak open structuren (geen grond gen en advies op het gebied van de 
ertussen), gebruik nooit cement. Aile - Omgevingskunstenaardan? stedelijkeecologic. 
voegen en richels en gaten vormen een "Oat ben ik wel , Maar niet in de zin 
fijnmazig open systeern waarop de na dat ik een kortetermijn eindproduct af Zijn adres: Parkstraat 72, 6828 
tuur de kans krijgt een antwoord te ge lever. Mijn omgevingskunstwerk is lL Arnhem. Tel: 026·4450786.
ven." een eindeloos katalyserend product." 
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