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Je visie, wens of droom laten zien, dat was de opdracht bij digitaland, digitale 
wedstrijd voor fotomanipulatie en landschapsbeleving die georganiseerd werd door 
Kunstfactor en Kasteel groeneveld, samen met het Knag en de hcc.  

iedereen met een digitale camera en een computer mocht meedoen. ‘maak een foto 
van je omgeving - buiten, in de stad of in het groen - en bewerk deze op de computer’, 
zo luidde de wedstrijdformule. beide foto’s, de originele en de bewerkte, konden, 
voorzien van een toelichting, worden ge-upload op de website van digitaland.

 enkele honderden mensen gaven gehoor aan de oproep hun foto te bewerken.  
in photoshop, gimp of paint shop pro werden hekken verwijderd, bruggen verbogen, 
bloemen toegevoegd, koeien en varkens terug in de wei geplaatst, delen van het  
land onder water gezet of gras veranderd in woestijn.

een vaKJury selecteerde uit elKe provincie viJf inzendingen. deze vormen de expositie 
die te zien is van 31 oKtober 2009 t/m 14 Januari 2010 in Kasteel groeneveld. 

er werden 10 inzendingen genomineerd. hieruit werden de winnaars gekozen. 
dit boekje toont de door de jury geselecteerde inzendingen. 

de 10 genomineerde inzendingen zijn van:
gerry boesjes - emmeke meijs - Jetske vermaak (2 inzendingen) - Jos van loon - Koen edens 
dorrit hanenburg-ceulemans - nielson domburg (2 inzendingen) - ab postma

eerste prijs: Jetske vermaak | wintersport aan de kust
tweede prijs: nielson domburg | aardgas inkomsten
derde prijs, gedeeld: emmeke meijs | windmolens en ab postma | veehouderij anno 2020? 

landschapsbeleving. ieder doet dat op zijn eigen wijze. ervaart u het landschap net zo als uw buurman?  
en hoe beleeft u dat landschap dan? is het goed zoals het nu is of droomt u van een ander landschap?  
is er een ideaal landschap? 

Kunstfactor en Kasteel groeneveld hebben – in nauwe samenwerking met het Knag en de hcc – een project  
ontwikkeld waarbij landschapsbeleving centraal staat. amateurfotografen werden gevraagd om foto’s te  
maken van landschappen en die digitaal te bewerken tot hun ‘ideale’ landschap. het project ‘digitaland’ was 
geboren.  honderden enthousiaste inzendingen uit alle provincies zijn ontvangen. heel veel landschappen – soms 
gevonden in het platteland, maar soms ook in de stad  – werden veranderd in een visionaire werkelijkheid.  

uit de inzendingen wordt duidelijk dat één algemeen ideaal landschap niet bestaat. idealen zijn individueel  
en dat geldt ook voor onze landschapsdromen.

dit boekje geeft een impressie van al die visies, wensen en dromen waarmee de deelnemers van het project 
digitaland het  landschap beleven.  we hopen dat het u mag inspireren tot een nieuwe kijk op landschappen. 

Jan hartholt

directeur Kasteel groeneveld



gerry boesjes ballonschapen | roderesch 



emmeke meijs zijn windmolens inderdaad zo lelijk in het landschap? | lelystad



Jetske vermaak wintersport aan de kust | hoek van holland 



Jos van loon als dat zou kunnen | Klundert 



Koen edens groninger landschap | garnwerd 



Jetske vermaak zeeherazade | ouddorp 



dorrit hanenburg-ceulemans vlaaiing objects | westerbork-hooghalen 



nielson domburg aardgas inkomsten | nieuwe schans 



nielson domburg eén groot natuurpark | veluwe 



ab postma veehouderij anno 2020? | friesland, net over de dijk 



groningen dorrit hanenburg-ceulemans | wonderwereld | leek 
 

groningen lianne van der velde | groningen in vervlogen tijden   

groningen wouter bos | wastland | groningen 



friesland bert van dorp | mooie molens | bij de afsluitdijk friesland p. popkema | de toekomst | Jubbega 

friesland anja vaalburg | hollands | deinum friesland mat leffertstra | verwondering | wyckel 



drenthe dorrit hanenburg-ceulemans | verdronken land | westerbork 

drenthe yke de vos | dood spoor | drouwenerzand

drenthe harrie van der meer | wetlands | omgeving hoogeveen 

flevoland alwin Kamermans | een aantal aardbevingen verder | almere 



flevoland emmeke meijs | giraf en olifant op de dijk! | lelystad

flevoland alwin Kamermans | tulpenveld | almere 

utrecht anne gadellaa | hemdjes aan de spoorkabels | tussen amsterdam en utrecht 
 

flevoland emmeke meijs | natuurmoment bewaard in een glazen pot | zeewolde 



utrecht Juliën van de hoef | roest | maarssen 
utrecht dennis van poppel | holland sky 2030 | a1 richting utrecht 
 

utrecht tom meerman | Kasteel groeneveld | baarn 

 

utrecht | ofelia blom | Koe op kunstgras
 



overijssel bernard | schapenbaan | hengelo  overijssel | bart vroling | droomlandschap | hengelo-enschede 

 overijssel ole Jacobsen | zwamphuizen | hengelo overijssel Jacques bos | haai | Kampen  
 



overijssel ben | houtkap | hengelo   zeeland nielson domburg | bescherming cultuurlandschap | schouwen duiveland    

 zeeland Kees vermaak | de afvoerput | haamstede zeeland    

 

zeeland fred van soomeren | hoop nooit dat het zo ver komt | sluis   
 



zeeland paul Konijn | europa wordt kleiner | wemeldinge    zuid holland nielson domburg | landschapsbeleving | rotterdam     

 zuid holland roadrunner | grasweg | a20      

 

zeeland mina | bordje weg | strand bij domburg   
 



zuid holland boris | beestjes | rotterdam   noord holland nielson domburg | Klimaatverandering | amsterdam      

 noord holland nikki ritmeijer | amsterdam op zijn venetiaans | amsterdam 
 

noord holland max | ideetje | egmond       
 



noord holland Jurre Jacobs | grachtenpandjes 2009 | bussum gelderland nielson domburg | waalbrug | nijmegen 

gelderland nielson domburg | groene daken | arnhem noord holland cornelis J. van meurs | duinmeertje | heemskerkerduin 



gelderland boris | smulbos | tussen apeldoorn en deventer noord brabant ans van der hall | lijkt me wel leuk | noord-brabant 
 
noord brabant paul Konijn | paleiskwartier | den bosch 
 gelderland a. Jetten | hoge veluwe | hoenderloo 



noord brabant ton van nunen | thuis in de natuur | valkenswaard limburg dorrit hanenburg-ceulemans | vijf voor twaalf | sweikhuizen  

limburg Jean pierre cremers | symmetrees | nuth 
noord brabant rudo van rooij | op ‘t plein is overdag geen beweging | bladel



limburg anita burhenne | op de maas | van maastricht naar venlo limburg paul Konijn | land van nooit | hoensbroek 

limburg Jacques yasemin | rabit storm | arcen 



colofon

vormgeving enbloc, amersfoort
druK  drukkerij wilco, amersfoort
eindredactie wilma elmendorp

met danK aan

digitaland vond plaats op initiatief van Kunstfactor en Kasteel groeneveld 
in samenwerking met het Koninklijk nederlands aardrijkskundig  
genootschap en de hcc, vereniging voor computergebruikers. 

digitaland werd mogelijk gemaakt door het vsb fonds en  
het fonds voor cultuurparticipatie. 

canon stelde voor de winnaar een eos 450d camera beschikbaar. 

organisatie & uitvoering
digitaland werd georganiseerd en uitgevoerd door &concept,  
bureau voor projectorganisatie, -vormgeving en advies uit rotterdam. 




