
 

 

Aan de leerlingen van de 3e graad(1e en 2e jaar) 

 

Hallo allemaal,  

Hier zijn we weer met een creatief idee dat jullie thuis zelf kunnen uitwerken.  

Voor de opdracht van deze week  vonden we onze inspiratie bij land art. Land art kunstenaars maken 

kunst met wat de aarde te bieden heeft. Zoals  schilders werken met penselen en verf, zo gebruiken 

land art kunstenaars de natuur. Als je een kunstwerk  in en met de natuur maakt, hebben de  wind, 

de regen , de  zon en de seizoenen ook een grote invloed op het kunstwerk. Ze zijn soms klein maar 

vaak kilometers lang zodat ze enkel vanuit de lucht mooi zichtbaar zijn. 

  

 

 

 

Andy Goldsworthy is bekend om zijn 

verrassende kunstwerken die de schoonheid 

van de natuur laten zien. Hij schikte de 

bladeren van de boom op kleur rond de 

stam. Het lijkt alsof de boom licht geeft. 

Robert Smithson  maakte de ‘spiral jetty’ 

in een zoutmeer 1970. Door de bouw van 

een dam lag het werk bijna 30 jaar onder 

water en sinds het weer zichtbaar is, is 

het volledig van kleur veranderd. De 

natuur bepaalt dus mee hoe een land art 

kunstwerk er na verloop van de tijd gaat 

uitzien. 



 

 

 

De opdracht 
 
-Zoek tijdens een wandeling, in te tuin of de omgeving van je huis allerlei materialen met 
verschillende structuren. Zorg dat je van alles voldoende hebt. ( steentjes, zand, aarde, gras, 
blaadjes,…) 
-Kies een eenvoudige tekening met voldoende vlakken ( dit kan zowel figuratief als abstract 
zijn). 
-Zoek een passende ondergrond waar je je tekening mag maken met stoepkrijt ( terras, 
balkon, stoep, plein ,garage). 
-Daarna bedek je alle lijnen met één structuur (op het voorbeeld zijn dit kiezelsteentjes) 
 

        
 

-Vul nu de vlakken in met andere structuren: zand, aarde, gras, blaadjes, … . 
 

 



 

 

 
-Probeer daarna een foto van je werk te maken vanuit de hoogte ( op een stoel, ladder, door 
het raam,…) 
  
Mocht er echt geen mogelijkheid zijn om buiten te werken, dan kan je het ook binnen doen 
op de tafel. Zorg er dan voor dat je gekozen materialen ook fijner zijn: keukenzout, peper, 
bloem, rijst, linzen, kruiden, zand, … . 
  
 

We kijken uit naar jullie creaties! 

 

Je kan je foto’s sturen naar foto@sabkzottegem.be  

Wie zelf een instagramaccount of facebook heeft en de afbeelding post + ons tagt (sabkzottegem), 

krijgt een plaatsje in ons verhaal. Gebruik volgde hashtags: 

#sabkzottegem 

#sabkzottegemvanuitdeliving 

#samencreatief 

#kunstenquarantaine 

 

 

Blijf lief voor elkaar. 

Tot later, 

 

Vriendelijke groeten van  Geertrui, , Frank, Roos, Kristof en Rosa. 
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