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GUIDELINE DE KUNST VAN
WERKEN OP HET WATER
Bosch Parade is de varende parade in de geest van Jheronimus Bosch op rivier
de Dommel in ’s-Hertogenbosch. Het water is een zeer belangrijk element in de
optocht.

Met de Open Call dagen we multidisciplinaire
professionele makers uit om te zorgen voor
nieuwe verbazing, verstilling, verwondering
voor Bosch Parade, de vaartocht van het
ongerijmde.
De afgelopen acht edities hebben we praktische ervaring en kennis opgedaan wat wel en
niet werkt op het water. We hebben experts in
huis om met je te sparren of je met raad bij te
staan. In dit document is kennis over drijvend
materieel, aandrijvingsmogelijkheden en
stuursystemen opgenomen. Een aantal voor-
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beelden zijn in dit document bijeengebracht.
Doe er je voordeel mee en laat je inspireren
om tot nieuwe vormen, methodes te komen.
Via boschparade.nl/faq-open-call zijn de veel
gestelde vragen met antwoorden te raadplegen. Mocht je daarna nog vragen hebben, kun
je die via opencall@boschparade.nl stellen.
Deze guideline is opgesteld door Stichting
Bosch Parade en mag niet (geheel of gedeeltelijk) gekopieerd worden zonder voorafgaande toestemming van Stichting Bosch Parade.
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1. ROUTE BOSCH PARADE
De route van Bosch Parade voert over rivier de Dommel in hartje centrum van ’s-Hertogenbosch.
Vanaf het Willemsplein bij Essent tot aan de jachthaven bij de Citadel vaart de stoet. Het traject
van 1.360 meter is geen rechte lijn. De route meandert tussen de stadswallen en een groene zone
met bomen en struiken. Bovendien passeert de parade een aantal bruggen en bouwwerken.

WIND EN STROMING: VRIEND OF VIJAND?

Het lijkt zo gemakkelijk: je met de stroom mee laten drijven. Stroming helpt, maar heeft relatief
weinig invloed. In bochten kan de stroming je extra uit koers drukken
Vooral de wind is bepalend. En in het traject ook veranderlijk (door bruggen). Wanneer de wind
opsteekt kan het je vijand worden.
Bosch Parade beweegt zich in principe op de stroomsnelheid van de rivier. Dat betekent dat alleen
een roer om te sturen niet werkt. Een roer werkt in principe alleen als het vaartuig zich sneller
beweegt dan de stroming.

		 LET OP: GROTE OBJECTEN ZIJN
		 OOK GROTE WINDVANGERS
VOORBEELD

Onderstaand project is gebouwd op waterfietsen, maar had uiteindelijk motorische ondersteuning
nodig om op koers te kunnen blijven vanwege de wind. De objecten waren groot en licht.

Het Ei, de Vogel en de Engel (2013) Wij-Familie
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2. MAATVOERING EN TECHNISCHE EISEN
Het werk dat je maakt, moet passen binnen de maximale maatvoering die wordt bepaald door een
aantal bruggen. Het object dient zich op of door het water te kunnen voortbewegen bij wisselende
(weers)omstandigheden, als stroming, zon, regen en wind.

MAATVOERING

De maximale maten zijn: lengte 12 meter, breedte 6 meter, hoogte oplopend van 2,6 tot 3,6 meter
boven het wateroppervlakte. Door opklappende, kantelende, flexibele of opblaasbare delen kun je
meer hoogte zoeken. De diepte van de vaargeul in het middendeel van de rivier de Dommel is
minimaal 1,7 meter tot 2 meter.
Een voorwaarde is dat ieder object ruim van tevoren heeft gevaren op een willekeurig water. In de
planning staan de drijftesten op afspraak in de openluchtwerkplaats.

3. DRIJVEND MATERIEEL EN MATERIAAL
Speciaal gemaakte eigen creaties hebben
onze voorkeur, mits veilig en functionerend.
Maar ook werk op of aan bestaande boten
of ander drijvend materieel is welkom. Niet
alleen een waterdichte boot drijft.

•
•
•

Kosten per m2 per week ca. 9,- euro.
Denk ook aan de opbouwtijd die je nodig
hebt.
Draagvermogen van de pontonblokken per
m2: max 350 kg

In Bosch Parade zijn al vele alternatieven
voorbijgekomen. Constructies op oliedrums,
kuubs-containers, jerrycans en goed afgesloten PVC buizen in alle soorten en maten
hebben hun waarde bewezen. We geven hier
tips, tricks, do’s and don’ts.

KUUBS-CONTAINERS,
JERRYCANS EN PLASTIC
VATEN MOETEN ABSOLUUT
LUCHTDICHT ZIJN, ANDERS
WORDEN ZE ONDER DRUK IN
ELKAAR GEPERST

PONTONS

Deze ponton-elementen van 50 x 100 cm
kunnen eindeloos gekoppeld worden en
hebben zich in Bosch Parade al vele malen
bewezen.
Pontons zijn gemakkelijk en werken goed
op het water. Voor zwemmers en roeiers
goed te doen
Pontons kunnen via Bosch Parade worden
besteld. Deze worden op verzoek centraal
ingehuurd en de kostprijs wordt verrekend
met de maker.

•
•
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FOAM EN TEMPEX

Voor foam en zeker voor tempex geldt dat het
bij beschadiging meteen zorgt voor vervuiling
van het water. Dat willen we uiteraard niet. Dus
dit soort materialen moeten op zijn minst goed
ingepakt zijn als je die als drijver wilt
gebruiken.
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4. VOORTBEWEGEN EN STUREN
Voortbewegingssystemen en stuurmogelijkheden vormen een integraal onderdeel van het
werk. Als het werk vooruit wordt gezwommen,
geroeid of gepeddeld, behoort deze ‘aandrijving’ tot het werk, en dient geïntegreerd te
zijn. Wij houden erg van verrassende ideeën,
ook voor de aandrijving.

VERRAS ONS
EN JE VERRAST HET PUBLIEK

ZWEMMERS
Mensen die zwemmen kunnen zichtbaar of onzichtbaar in beeld zijn. Wanneer zwemmers zichtbaar zijn, kunnen ze neutraal ‘in beeld’ zijn of op een opvallende en theatrale manier.
Bosch Parade denkt mee over wanneer de zwemmers beeldverstorend of positief beeldbepalend
aanwezig zijn. Op de volgende pagina’s geven we voorbeelden van werken die eerder in Bosch
Parade zijn opgenomen.

De Verleiding (2012) Thea van Vliet
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De Latex Moeder (2012) Bernadette Notten, Marijn Moerenbeek,
Dorus Verwiel

VOORBEELDEN ONZICHTBAAR OF NAUWELIJKS ZICHTBAAR

VOORBEELDEN NEUTRAAL IN BEELD

De Fik (2016) Hijnstein

Geslaagde integratie in het beeld met zwarte kap en zwarte handschoenen.
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De Latex Overall (2011) Bernadette Notten, Marijn Moerenbeek, Dorus Verwiel

VOORBEELDEN BEELDBEPALEND AANWEZIG

Jheronimus en de Opschepper (2014) Beeldenbouwers

Duikers van de brandweer die al zwemmend een verstilde choreografie uitvoeren vormen samen
met een etherisch geluidsobject het muzikale beeld.

VOORBEELDEN THEATRALE INZET
Een ober in een zwemband, zwemmers die als slaven aan touwen het water induiken en een
choreografie rondom en op luchtbedden, beschilderd met afbeeldingen van duikers en zwemmers.
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Luctor et Emergo (2012) Ellen Rijk en Ulrike Doszman

Singing Dead Dreams (2015) Ralph Zabel, Adine Otten, Hiu Jen Lai

Duiventil (zure koffie) boot (2011) Liesje Diemont, Anne Parlevliet

ROEIERS EN PEDDELAARS
Roeiers of peddelaars zijn erg praktisch. Denk vanaf het begin erover na hoe je ze wilt inzetten.
Hieronder wat voorbeelden van roeiers en peddelaars als integraal deel van het beeld.

VOORBEELDEN INTEGRAAL DEEL VAN HET BEELD

Bruiloft van Kana (2011) Tineke Goemans, Willemijn Smeets, Roel
Dullaert en Sabine de Lat

In Bruiloft van Kana peddelen acht koorzangers als bedienden voor de bruiloftstafel en vervullen ze
een driedubbele functie in het beeld. Op de Toren van Hebzucht roeien vier begrafenisondernemers
het ineenstortende bouwwerk van onze maatschappij op serene wijze naar het einde der tijden.

Toren van Hebzucht (2014) Caroline Diepstraten
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Stemmen in de Stilte (2014) Katja Grässli en Kathleen Vink

Het vlot van Stemmen in de Stilte wordt voortbewogen met dove dansers die met speciaal
ontworpen vlinderpeddels peddelen. De twee ‘onverklaarbare’ konijnen passen in het plaatje als
Fremdkörper, zoals in een schilderij van Bosch.
Losse peddelaars op beschilderde surfplanken houden samen een stuurloos ronddobberende
tobbe met dwaze muzikanten in bedwang (Het Narrenschip).

Het Narrenschip (2012) Gertjan Smolenaars en Anne Parlevliet
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Jezus, ‘t Wordt Vervolgd (2013) Miel Steeghs en Iwan Westerveen

SCHOEPENRADEREN EN TREDMOLEN
Op vele manieren is er met schoepenraderen te werken. Hierna volgt een aantal voorbeelden van
geïntegreerd werken met een aandrijving.

VOORBEELDEN GEÏNTEGREERD WERKEN MET AANDRIJVING

Hemeldrift (2013) Tim Hoefnagels

In Jezus, ‘t Wordt Vervolgd draaien twee onafhankelijk draaiende stalen wielen met daaraan bevestigde ‘roeispanen’ zijn opgenomen in een dansante performance. Twee performers zorgen zo al
dansend voor voortbeweging én sturing.
Hemeldrift is een dubbel vlot met vier onafhankelijk bedienbare houten schoepenraderen die
samen een omgeving vormen voor een fysieke performance. Vier performers zorgden al zwoegend voor voortbeweging én sturing. Versnellen, vertragen, maar ook verschil in draairichting of
draaisnelheid geeft een scala aan mogelijkheden.
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Hemelbestormers (2015) Iksperiment en Sabine de Lat

Hel van het Noorden (2013) Tineke Goemans en Bert Vogels

Vier Kapiteins op Eén Schip (2013) Iksperiment

SonateJheronimo (2013) Rob van Dam

Het werk Vier Kapiteins op Eén Schip wordt aangedreven middels een schoepenrad dat bewogen
wordt door vier geschakelde draaiende loopvloeren als integraal uitgangspunt voor onderstaand
beeld. Vier kapiteins, die ieder een andere richting in lopen zorgen samen voor één beweging. Het
sturen gebeurt in dit geval door een zwemmer die naast het vlot meezwemt.
In Hel van het Noorden is de aandrijving gemaakt door een schoepenrad tussen twee fietswielen.
De ‘fiets’ is draaibaar aan het vlot gemonteerd, waardoor het geheel voor de goed getrainde fietser
als een gigantische bakfiets te besturen is. Opvallend wendbaar vlot van ongeveer twaalf meter
lang. In Hemelbestormers zijn er drie ladders die onder het gewicht van hemelbestormers door een
gat in het vlot het water in zakken, laten via een ketting het schoepenrad draaien.
Al fietsend over het water op grote hoors in Sonate Jheronimo. Om te kunnen sturen werken de
trappers links en rechts werken onafhankelijk van elkaar. In Fabriek drijft een tredmolen een grote
schroef aan. Achter de schroef hangt het roer, waardoor het geheel bestuurbaar maakt.
Fabriek (2019) Martijn van Dalen
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Triomf (2019) Rob van Dam

RADIOGRAFISCHE BESTURING
Radiografische besturing vanaf de kant is ook een optie. Zelfs voor grote objecten, zoals het
enorme werk Triomf van Rob van Dam in 2019 bewees.

We’ll Meet Again (2014) Bert Vogels
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Schaatsenrijders (2016) Julius Wintermans en Ilse Vermeulen

INGENIEUS (TRAP)SYSTEEM
Deze schaatsenrijders ‘lopen’ over het water door een ingenieus trapsysteem en omklappende
vinnen bevestigd aan de drijvers onder de middelste poten.

MOTOREN
We koesteren de stilte van het water, dus werken we bij voorkeur met elektromotoren.
Als het voor de impact van je werk noodzakelijk is, kan daarvan afgeweken worden. Dat gaat in
overleg met het artistieke team en de productieleiding.
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5. BEZETTING VAN OBJECT
Zwemmers, roeiers en andere figuranten maken deel uit van het kunstwerk en worden in principe
door de kunstenaar zelf voorzien. In een aantal gevallen (waarbij geografische afstand een rol
speelt) zal dat lastig zijn en kan de community manager van Bosch Parade bemiddelen.
Onze ervaring is dat familie, vrienden, collega’s en je sportclubleden het een leuke uitdaging en
beleving vinden om mee te doen met Bosch Parade. Dus rekruteer ook in je persoonlijke netwerk.

DISCLAIMER
Deze guideline is opgesteld door Stichting Bosch Parade en mag niet (geheel of gedeeltelijk)
gekopieerd worden zonder voorafgaande toestemming van Stichting Bosch Parade.
De informatie in dit document wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Alle informatie is onder
voorbehoud van eventuele typefouten.
Fotografie: Ben Nienhuis voor Stichting Jheronimus Bosch 500 en Stichting Bosch Parade.
Voor vragen of opmerkingen kunt u ons via info@boschparade.nl bereiken.

16

Bosch Parade Guideline: de Kunst van het werken op het water 2021

