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Schemerlampsessie



De waarde van natuur
voor ons, mensen



Mijn proefschrift

Aalto University, Helsinki

School of Arts, Design
and Architecture, 2013



Met alle
zintuigen

Aanspreken
van de 

verbeelding

Verwerven
van kennis

Kunstgedreven natuur- en milieueducatie



Biophilia



Healing gardens



Attention restoration theory



Een gevoel van verwondering



Het woord esthetisch is afgeleid van het Grieks.

Letterlijk is een van de betekenissen:
het waarnemen met de zintuigen.



Esthetisch en anesthetisch

• Als je wilt ontvangen, moet je je durven open te stellen

• Afgestompt, verdoofd – een onvermogen tot voelen



De ecologische crisis
is een esthetische crisis



Kunst en je laten aanspreken door de wereld 



Alles begint met rechtstreekse beleving







Voelsprieten







De kracht van verbeelding





Waarom kunst
bij het verbinding zoeken

met een
more-than-human world?



Kunsteducatie in en met de natuur

• helpt bij het ’t oversteken van de drempel: van saai naar 
spannend

• verhoogt de gevoeligheid voor de omgeving (anderen en de 
meer omvattende wereld)

• biedt nieuwe manieren om ervaringen in de natuur te 
verwoorden

• geeft ruimte voor verbeeldingskracht en creativiteit

• versterkt probleemoplossende vaardigheden

• laat de ziel naar boven komen en het hart zich openen



‘De boom en de wind mee laten schilderen’, Estland, 2017’
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People, Planet, Profit







Sustainable Education

• Stephen Sterling:

• Change from transmissive towards transformative learning

• Educators for change need a clearer understanding of the nature of an 

emergent ecological, participatory worldview

• Importance of “whole systems thinking”

• First order learning, second order learning (“learning about learning”) 

and third order learning (“transformative”, deeper level: shift of 

consciousness)



Schema van sustainable development:
Op de samenkomst van drie sferen

Culture?





Satish Kumar, TED Lecture, https://youtu.be/uSLUd0veioU

https://youtu.be/uSLUd0veioU


Plan van Aanpak Lectoraat Art & Sustainability, 2021 en verder:









Thinking Through Making
Tim Ingold













Het belang van kunst
in dialoog met de natuur
in een tijd van klimaatchaos



Workshop: de metamorfose van organische vormen, ‘42 Acres’, UK, 2018.
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