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Twee kunstwerken voor Blokhoeve

Geachte bewoner van de wijk Blokhoeve, 

 

Zoals u heeft kunnen lezen in het wijkbericht van 

22 maart 2013 komen er twee kunstwerken in uw 

woonwijk. Samen met een aantal bewoners en de 

Advies Commissie Beeldende Kunst zijn er twee 

kunstenaars geselecteerd om voor beide locaties 

een definitief ontwerp te maken en dit vervolgens 

uit te voeren.  Het college is akkoord gegaan om de 

opdracht te geven aan Alphons ter Avest en aan 

Yasser Ballemans. 

Kunstwerk voor de damverbinding 

Alphons ter Avest gaat een kunstwerk maken voor 

de damverbinding, dit zal een ‘Bever’ zijn van circa 

4,5 meter hoog. De exacte locatie moet nog 

bepaald worden. Ter Avest gaat zijn schetsontwerp 

verder uitwerken. Het beeld zal een landmark 

worden dat van verre de aandacht trekt en ook 

vanaf de weg, buiten de wijk, te zien zal zijn. 

Kunstwerk voor de Middelhoeve 

Yasser Ballemans gaat een kunstwerk maken voor 

de Middelhoeve. Dit kunstwerk moet bijdragen aan 

het karakter en de identiteit van Blokhoeve. Hij 

heeft een ontwerp gemaakt dat bestaat uit 

sculpturen die geïnspireerd zijn op vazen met 

beplanting. Deze zullen op verschillende plekken 

op de Middelhoeve komen te staan. Ook hiervan 

moeten de exacte locaties nog bepaald worden en 

gaat de kunstenaar zijn schetsontwerp verder 

uitwerken. 

Informatieve bijeenkomst in de wijk 

In de eerste helft van september organiseert de 

gemeente samen met het wijkplatform een 

informatieve bijeenkomst in Blokhoeve. U kunt dan 

kennismaken met de kunstenaars en uw reacties 

meegeven op het ontwerp. Het ontwerp zelf staat 

niet meer ter discussie, maar kleine aanpassingen 

kunnen de kunstenaars nog verwerken in het definitieve 

ontwerp. Ook bespreken wij dan graag met u de locaties 

die in aanmerking komen voor de kunstwerken. De 

afmetingen van de kunstwerken komen ter sprake evenals 

de veiligheid en vandalismebestendigheid. Alle inwoners 

van de wijk ontvangen hier in augustus een uitnodiging 

voor. 

 

Definitief ontwerp van de kunstwerken en vervolgtraject 

Begin november zullen de definitieve ontwerpen gereed 

zijn en worden beoordeeld door de Adviescommissie 

Beeldende Kunst en een afvaardiging van de bewoners. 

Na goedkeuring kunnen de  kunstenaars beginnen aan de 

uitvoering en plaatsing van hun kunstwerk. 

Daarvóór dient eerst een omgevingsvergunning te 

worden aangevraagd, deze procedure duurt acht weken. 

Ook vindt er een toets plaats ten aanzien van veiligheid, 

beheer en vandalismebestendigheid. Daarna volgt een 

termijn van zes weken waarin bewoners bezwaar kunnen 

aantekenen tegen de vergunning. De kunstwerken 

kunnen waarschijnlijk rond de zomer volgend jaar 

geplaatst worden.  

Meer informatie 

Alle informatie over kunst in blokhoeve kunt u vinden op 

de website www.nieuwegein.nl/kunstinblokhoeve.   
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