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De 'landschapskunst' van Peter Westerveld 
 
Peter Westerveld (1951 - 2014) werd geboren in Tanzania en groeide op in Congo op de sisal 
plantage waar zijn vader werkte als agrarisch consultant. Als Nederlands jongetje werd hij in 
de schoolbus gepest door de Vlaamse schoolkinderen in wat toen Belgisch Congo was. Hij koos 
er daarom voor om door de bush naar school te lopen. Dit was de eerste kennismaking met de 
natuur in Afrika. Een ervaring die een diepe indruk op hem achterliet. 

Na zijn studie aan de Kunstacademie in 
Arnhem keerde hij in de jaren '80 terug 
naar Kenia om een safaribedrijf te 
beginnen in Tsavo Oost. Hij zag na verloop 
van tijd hoe ernstig de erosie en 
verwoestijning in Oostelijk Afrika om zich 
heen greep. Hij begon met kleine 
hydrologische experimenten en vervolgens 
grotere projecten in Mali, Tanzania en 
Kenia. Peter constateerde in de praktijk 
dat, door contour-trenches (geulen op 
hoogtelijnen) aan te brengen in de 

verharde toplaag op een helling, al het surplus aan regenwater kon worden opgevangen en 
ondergronds kon worden gebracht. Lager op de helling kon hij het dan weer omhoog laten 
komen door simpelweg te stoppen met trenchen. In bijvoorbeeld het door hem getrenchde 
Olasiti in Amboseli in Kenia komt het water dat bovenstrooms ondergronds is gebracht na de 
regens weer vanzelf aan de oppervlakte via spleten in de grond. 

Soms bouwde hij op dergelijk plekken reservoirs om het water op te vangen en zo jaarrond een 
watervoorziening te creëren (Kitenden en Meshanani in Amboseli in Kenia). Peter ging er van 
uit dat hij overal water naar boven kon laten komen als hij bovenstrooms zijn contour-trenches 
aanlegde. Zo beoogde hij hydrostatische druk in het landschap te creëren die de 
benedenstroomse bron dan zou voeden. Hij zei dat hij water overal naar toe kon leiden en aan 
de oppervlakte kon laten komen zonder gebruik te maken van pompen, putten of pijpen - 
middelen die hij verafschuwde. Zijn ingrepen waren gericht op eenmaligheid, zonder de 
noodzaak van onderhoud. Op termijn, nadat het extra vocht in de wortelzone het in 
duizendvoud aanwezige zaad weer had laten kiemen, de vegetatie was hersteld en het klimaat 
weer gematigder was, zouden de contour-trenches op natuurlijke wijze weer verdwijnen.  

Hetzelfde geldt voor trenches die Peter wilde graven bovenstrooms van bruggen en 
rivierpassages om de hoge afvoergolf op te vangen, te verspreiden en ook daar weer 
benedenstrooms aan vergroening bij te dragen. Een extra afvoer van 1 m3/s gedurende 1 uur 
behoeft een opslag van 3.600 m3, dat te verdelen is over 18 geulen van 4x1x100m links en 
rechts van de stroom. 

Mogelijk hebben zijn positieve ervaringen met dit 
gedachtegoed bij o.a. Olasiti, Kitenden en Meshanani 
ertoe geleid dat Peter dacht dat dit een universele 
wetmatigheid was en overal zou werken. Hoon van 
wetenschappers was zijn deel omdat het effect van 
ingrepen in het landschap veelal afhankelijk is van de 
ondergrond. Als de ondergrond doorlatend is en het 
grondwater diep zit, dan volgt ondergronds gebracht 
water de zwaartekracht en ben je het kwijt betoogden 
zij. Peter riposteerde dat water nooit verloren is, ook 
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niet als dat naar diepere lagen afzakt, omdat het via grondwaterstroming weer elders aan de 
oppervlakte of in de wortelzone beschikbaar komt. Wel zou dan zijn stelling dat hij overal water 
naar toe kon brengen en aan de oppervlakte kon laten komen onderuit gaan... Helaas was het 
erg moeilijk zo niet onmogelijk om dit soort zaken met hem te bediscussiëren. Hijzelf zag zoiets 
als onderdeel van het leerproces. Voor Peter waren zijn ingrepen in het landschap de ultieme 
vorm van kunst scheppen. Niet slechts het leven nabootsen of reproduceren, maar 
daadwerkelijk het leven revitaliseren. 
Wat Peter Westerveld echter goed begrepen had, was dat als een bepaald gebied ontbost was, 
een gebied elders ook te maken kan krijgen met een veranderd regenregime. Met andere 
woorden: dat de ontbossing elders ook in gang wordt gezet. Omgekeerd geredeneerd kun je 
ook zeggen dat als je een bepaald gebied herbebost, een gebied elders juist een verbeterd 
regenregime kan krijgen, en daar dus automatische herbebossing in gang kan worden gezet. 
Dit is wat men heden ten dage de kantelpunten tussen twee systeemnivo's noemt. 

Het Hydrologische Corridor Project in Kenia is een praktijkvoorbeeld waarin dit systeemdenken 
wordt geïntroduceerd. Door twaalf strategische lokaties van ieder 20-25 km2 middels contour-
trenching automatisch te herbebossen, en daar aldus door verdamping atmosferische koeling te 
creëren, beoogde hij het regenregime in een veel groter gebied van 20.000 km2 te herstellen. 
En zo letterlijk een hydrologische corridor te creëren met verzadigde kleine watercycli en aldus 
volledig herstel van ecosysteem. 

Gevestigde ideeën concentreren zich op landbouwkundige-, vegetatieve-, management- en/of 
structuurinterventies aan de grond. De contour-trench techniek is feitelijk ook zo’n 
structuurinterventie aan de grond, maar door de zo vergroende gebieden in een systematische 
grid aan te leggen en samen te laten werken, introduceerde hij daarbovenop de interventie in 
de atmosfeer: middels atmosferische kettingreacties massief en gericht vochttransport door 
grote gebieden bewerkstelligen en regen creëren. Ook hier weer zonder pompen, putten, pijpen 
of kanalen. Dit is baanbrekend gedachtegoed en momenteel het onderwerp van serieuze 
research: proof of concept. 

 

Peter dacht op zo’n grote schaal en met zoveel urgentie dat alleen de kracht van grote 
grondverzetmachines en natuurlijk de kracht van de natuur zelf in aanmerking kwamen. Met 
alleen interventies aan de grond zijn (tijdelijk) lokale benefits te behalen, maar de aarde en het 
klimaat ga je er niet mee redden dacht Peter. En al helemaal niet met handwerk zoals bomen 
planten, zaaien, etc. Door atmosferische koeling op strategische locaties te creëren van kust 
naar gebergte door herbebossing middels contour-trenching kunnen grote gebieden 
regentechnisch onder beheersing worden gebracht. Snel, goedkoop en grootschalig zijn hierbij 
sleutelbegrippen. Volgens Peter was bomen planten iets voor schoolkinderen en ambassadeurs. 
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Baanbrekend is ook dat Peter’s methode formatteerbaar en schaalbaar was. Dit is cruciaal als 
je snel en grootschalig wilt doorpakken. Zijn idee was simpel: als je al het regenwater in een 
gebied van 10 km2 met 700mm neerslag per jaar ondergronds wilt brengen, dan is dat 10.000 
x 10.000 x 0,7 = 70 miljoen kuub water. Valt dat in bijvoorbeeld 10 rain events, dan moet je 
70 miljoen gedeeld door 10 = 7 miljoen kuub grond uitgraven. Dat is 7 miljoen gedeeld door 4 
meter (breedte bulldozer blad) = 1.750 km aan benodigde trenches. Met dit soort 
rekensommen kun je gemakkelijk uitrekenen wat er in een gebied nodig is. 

Wat niet altijd klopte aan de basis 
ideeën van Peter is dat contour-
trenching overal (lokaal) effect heeft, 
dat water zich vooral horizontaal 
verplaatst en dat je overal water 
naar boven kunt laten komen. De 
hydrologische corridor is een 
hypothese die proof of concept 
behoeft, maar de ideeën die eronder 
liggen zijn universeel en berusten op 
algemeen aanvaarde hydrologische 
principes en geven richting aan waar 
het naar toe zou moeten en kunnen 
voor grootschalig landschapsherstel. 

In de visie van Peter Westerveld wordt het hele klimaatdebat teveel over CO2 emissies gevoerd 
en krijgt (de schaal van) wereldwijde ontbossing een zwaar onderbelichte rol. De grootste en 
snelste winst was volgens hem te behalen door zeer grootschalige herbebossing. Hij dacht in 
complete systemen. Dus niet alleen de erosie stoppen, herbebossing in gang zetten en 
watervoorziening creëren, maar ook middels zijn ingrepen in het landschap het beschermen 
van infrastructurele werken zoals bruggen en wegen en zelfs het ontwerpen van robuustere 
duikers en funderingen. In de laatste jaren voor zijn dood werkte hij aan plannen voor 
stedenbouw in lege, nu nog verwoestijnde, gebieden in Kenia die de overbevolkte en compleet 
verstopte steden Nairobi en Mombasa zouden moeten ontlasten. 

Naast bovengenoemde 'landart' laat Peter Westerveld een uitgebreid oevre van kunstwerken na 
waarin zijn passie voor de natuur weerklinkt en waarin hij zijn visie geeft op de manier waarop 
de mens met haar leefomgeving omgaat. Zijn laatste werk was 25 meter lange mobiele 
installatie 'De Hydrologische Corridor' die zijn denkbeelden over de kettingreactie van energie 
en water driedimensionaal tot uitdrukking brengt. 

(bron tekst: P. Martijn, bijdragen M. Faber, F. Jaspers) 


